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امســال مصــادف بــا صدمیــن ســالگرد برگــزاری 

ــت.  ــران اس ــال 1300در ای ــی در س ــاه م ــن م اولی

بــه جمهــوری  آری  اســامی  بــه جمهــوری  نــه 

لیســتی سیا سو

" شــهر تهــران خفقــان گرفتــه بــود، هیچکــس 

نفســش در منــی آمد، همــه از هــم میرتســیدند،...... 

از ســایه شــان بــاک داشــتند...... همــه جــا مامــوران 

ــتند،......  ــی نگریس ــان م ــال خودش ــی را دنب آگاه

ســکوت مــرگ آســایی در رسارس کشــور حکمفرمــا 

ــود...... ب

)بزرگ علوی- چشمهایش(

ــران در  ــر ای ــش از صــد ســال اســت طبقــه کارگ بی

ــت  ــرای اســتقال، آزادی و عدال ــی تاریخــی ب جدال

اجتامعــی - بــرای نــان، کار، آزادی، اداره شــورایی و 

امــروز بــرای بدیــل کارگــری و سوسیالیســتی مبــارزه 

ــام  ــدگان نظ ــه بازمان ــارزه علی ــن مب ــد. ای ــی کن م

پیــش از رسمایــه داری و رسمایــه داری، مبــارزه 

انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری در 

ــا موافقــت شــورای  ــران در 28 خــرداد امســال ب ای

ــدت  ــن م ــی ای ــود. در ط ــی ش ــزار م ــان برگ نگهب

اوال تنهــا نیروهــای خــودی و در دایــره مافیــای 

قــدرت، اطــراف اصــاح طلبــان حکومتــی و اصــول 

ــد.  ــات را دارن ــن انتخاب ــت در ای ــق رشک ــان ح گرای

هــای  فیلــرت  کاندیداهــا  بیشــرت  تضمیــن  بــرای 

ــی در رس راه  ــی – امنیت ــده سیاس ــف و پیچی مختل

کاندیداهــا بــرای رســیدن بــه مراحــل نهایــی وجــود 

دارد. بــا متــام ایــن احــوال بحــث انتخابــات در 

ــدگان مــردم  ریاســت جمهــوری اساســا بحــث مناین

و انتخــاب بیــن برنامــه هــای مختلــف سیاســی 

نبــوده و نیســت. اســاس سیاســت هــای کان رژیــم 

جمهــوری اســامی نــه در دولــت و نهــاد و یــا 

ــه ای  شــخص رئیــس جمهــوری بلکــه توســط خامن

و دارو دســته هــای بســیار نزدیــک بــه وی طراحــی 

و برنامــه ریــزی مــی شــود. بدیــن لحــاظ دولــت در 

واقــع اجــرا کننــده سیاســت هــای خامنــه ای رهــر 

رژیــم اســامی اســت. ولــی همچــون همــه رژیــم 

هــای توتالیــرت و مطلقــه همیشــه در بیــن عنــارص 

قــدرت تضادهایــی بــر رس ســهم اســتفاده از آن 

بوجــود مــی آیــد. در طــول عمــر رژیــم جمهــوری 

ــری از  ــا ره ــه ب ــوری همیش ــس جمه ــامی، رئی اس

خمینــی تــا خامنــه ای دارای تضادهایی بوده اســت 

کــه ارتباطــی هــم بــه مســئله آزادیهــای اجتامعــی 

ــر  ــته و ب ــی نداش ــت اجتامع ــی و عدال و دموکراس

رس ســهم در قــدرت سیاســی بــوده اســت. بــه 

همیــن دلیــل جنــاح هــای مختلــف رژیــم اســامی 

ــه  ــچ برنام ــوع هی ــن موض ــی و درک از ای ــا آگاه ب

سیاســی و عملــی را مطــرح منــی کننــد. زمانــی 

درس دیگــری  بــرای  طرفــداران آمریــکا کــه در ایــن 

ــد  ــی کردن ــوت م ــکا  دع ــش آمری ــا از ارت ــال ه س

ــه را  ــت فقی ــام والی ــد و نظ ــه کن ــران حمل ــه ای ب

ــس از دو دهــه  ــکا پ ــد. آمری برایشــان رسنگــون کن

ــی را  ــت کل نیروی ــور اس ــتان، مجب ــغال افغانس اش

ــاخته و  ــال س ــا بح ــتان ت ــت افغانس ــام دول ــه بن ک

ــا  ــل تقاض ــی کام ــد و در دریوزگ ــا کن ــه ره پرداخت

کنــد بجــای اول مــاه مــی روزی کــه رئیــس جمهــور 

پیشــین بــا طالبــان بــه توافــق رســیده اســت چنــد 

ــدازد. ماهــی عقــب ان

  تصمیــم آمریــکا و پــس از آن ســی کشــور دیگــری 

کــه بنــام نیروهــای مشــرتک تجــاوز بــه افغانســتان 

ــازمان دادنــد از جملــه آملــان یکــی پــس از  را س

تــرک  را  افغانســتان  کننــد  مــی  اعــام  دیگــری 

ــم  ــان تصمی ــه اردوغ ــه ک ــز ترکی ــرد ج ــد ک خواهن
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لنین - اول ماه می جهان در سالی که گذشت

ــا شــکوهرت  ــر گــزاری هــر چــه ب ــه پیــش بــرای ب ب

ــران ــران رسارس ای ــتگی کارگ همبس
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در صــف  توانســتند  ایــران  کارگــران  روز  آن  در 

متحــد هشــت هــزار نفــری ، پرچــم رسخ را بــر 

افرازنــد، خــود را بعنــوان نیرویــی اجتامعــی و 

سیاســی پرچمــدار رهایــی مــردم ایــران، ســتمدیگان 

و اســتثامر شــوندگان، تــوده هــای شــهر و روســتا، 

زنــان بــه حاکــامن مرتجــع و اســتعامرگران در کــف 

خیابــان هــا معرفــی کننــد. صــد ســال مبــارزه 

تاریخــی ایــن طبقــه همچنــان ادامــه یافتــه و 

مرتجعــان و رسمایــه داران همچنــان بــر اریکــه 

قــدرت ســوارند و در ایــن صــد ســال آنهــا در 

ــا  اشــکال مختلــف چــه ســلطنتی و چــه اســامی ب

کمــک و حتــی گاهــی در مخالفــت بــا قــدرت هــای 

امپریالیســتی تــاش کردنــد بــه گفتــه خودشــان 

ــان  ــا ن ــزرگ رســانند و ی ــرز متــدن ب ــه م ــران را ب ای

و آب و بــرق مجانــی بــه مــردم عرضــه دارنــد. 

نتیجــه ایــن حاکمیــت هــا و دســت در دســت 

بیگانــگان دادن چــه ببار آورده اســت؟ پادشــاهانش 

کــه بــه رس کــورش قســم خوردنــد، بــه امــر اربابــان 

بیگانــه آوردنــد و بردنــد، نخســت وزیــر ش را کــه 

قهرمــان ملــی کــردن صنعــت نفــت بــود، بــا کودتــا 

برانداختنــد، جنبــش عظیــم تــوده هــای میلیونــی را 

کــه علیــه امپریالیســم و نظــام رسکوبگــر ســلطنتی، 

ــوران  ــتقیم مام ــت مس ــا دخال ــد ب ــته بودن برخاس

ــد  ــر، فاس ــا چپاولگرت ــی بس ــه نظام ــی آی ای ب س

ــت امپریالیســم  ــر ســپردند. خیان ــر و رسکوبگــر ت ت

آمریــکا بــه مــردم ایــران تنهــا محــدود بــه برانــدازی 

حکومــت دکــرت محمــد مصــدق، رسکــوب چــپ 

و کمونیســتها منــی شــود، پشــتیبانی از خمینــی 

ــون  ــه همچ ــار ک ــاپور بختی ــت ش ــر حکوم در براب

ــود،  ــته ب ــکا بس ــک آمری ــه کم ــدق دل ب ــرت مص دک

ــرات در  ــپ و دموک ــای چ ــه نیروه ــوب کلی و رسک

ــا  ــر همــراه ب ــن چهــار دهــه بزرگــرت و جنایتکارت ای

دیگــر رشکــت کننــدگان نشســت جهــان رسمایــه در 

گوادولــب اســت کــه در حــق مــردم ایــران مرتکــب 

ــد. ــد ش ــوش نخواه ــگاه فرام ــدند و هیچ ش

امــروز رسمایــه داری آش شــله قلمــکار ی بــرای 

ــر رس لحــاف  ــار گذاشــته و دعــوا بازهــم ب ــران ب ای

ماســت. هــدف هــامن هــدف صــد ســاله اســت: 

رسکــوب جنبــش کارگــری و انقابــی مســتقل ایــران. 

ــی و  ــات ارتجاع ــامن طبق ــدگان ه ــران؛ مناین بازیگ

رسمایــه دار بــا پشــتیبانان امپریالیســتی انــد، حیلــه 

گرانــه تــر، بــه روز شــده، در دوران تحــوالت بــزرگ 

ســایری، جنگهــای نیابتــی، دســتگاه هــای بــس 

عریــض و طویــل امنیتــی و جاسوســی و تروریســتی 

مجهــز.

در ویــن تنهــا مذاکــره در بــاره چگونگــی بازگشــت 

ــده  ــاره آین ــره در ب ــه مذاک ــام نیســت بلک ــه برج ب

ــدرت  ــب ق ــری از کس ــو گی ــران و جل ــت ای حاکمی

سیاســی از ســوی اکرثیــت مــردم اســت. در پشــت 

میــز مذاکــره همــه هســتند، بــا آمریــکا و پشــت رس 

منایندگانــش ارسائیــل نشســته وکل گرایــش راســت 

پــرو رسمایــه داری حضــور دارنــد. تنهــا نیرویــی کــه 

ــن  ــد و ای ــان ان ــران و زحمتکش ــت کارگ ــا نیس آنج

ــد  ــاب و ض ــدی انق ــت از مرزین ــانی اس ــود نش خ

انقــاب نشــان اینســت کــه مرزبنــدی طبقاتــی تــا 

حــد سیاســی کشــیده شــده اســت. دیگــر نــه شــعار 

ــداری  ــاد طرف ــه فری ــری دارد، ن ــم کارب ــه باه هم

ــج راه  ــه ک ــش را ب ــد جنب ــی توان ــتضعفان م از مس

کشــاند. نجــات ایــران تنهــا بدســت اکرثیــت عظیــم 

تــوده هــای کارگــران و زحمتکشــان و از طریــق 

شــوراهای کارگــری در کارخانــه هــا، محــات و 

ــکان پذیراســت. موسســات ام

و رسمایــه  نئولیرالیســم  دنیــای  امــروز،  دنیــای 

گلوبــال،  دنیــای نکبــت، فقــر، بیــکاری، عــدم 

امنیــت شــغلی، رشــد و گســرتش لشــگر بیــکاران و 

ــط زیســت،  ــی محی ــای ویران ــان، دنی آواره گان جه

و  ســتم  و  میلیتاریســم  گســیخته  افســار  رشــد 

اســتثامر بــر اکرثیــت برشیــت رنجــر و زحمتکــش 

ــتی  ــدن مش ــک ش ــای کوچ ــر دنی ــان و در براب جه

از جنایتــکاران در هیئتــی کوچکــرت و متمرکزتــر در 

حاکمیــت دولتــی و رشکــت هــای رسمایــه داری 

اســت. طبقــه کارگــر جهانــی و برشیــت مرتقــی 

ایــن دنیــا را منــی خواهنــد و بــرای جایگزیــن کــردن 

آن بــا جهــان نویــن سوسیالیســتی مبــارزه کــرده و 

ــته  ــم آن نوش ــر پرچ ــه ب ــی ک ــرد. جهان ــد ک خواهن

شــده اســت "از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه 

ــدازه کارش " ــه ان ــس ب ــر ک ه

حــزب رنجــران یــازده اردیبهشــت روز همبســتگی 

ــه  ــر و هم ــه کارگ ــه طبق ــر را ب ــی کارگ ــن امللل بی

انســان هــای عدالــت طلــب و آزادیخــواه ایــران و 

ــد  ــان تریــک مــی گوی جه

ــی، روز همبســتگی  ــاه م ــازده اردیبهشــت/اول م ی

ــیع  ــازماندهی وس ــیج و س ــه روز بس ــران را ب کارگ

ــم ــل کنی ــتثامر شــدگان تبدی ــای اس ــن نیروه تری

جمهــوری  داری  رسمایــه  رژیــم  بــاد  رسنگــون 

امپریالیســم بــر  مــرگ   – اســامی 
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علیــه قــدرت سیاســی دیکتاتــوری هــای ســلطنتی و 

ــه دارد.  ــان ادام ــوده و همچن ــه ب ــت فقی والی

پــس از پیــروزی تاریخــی طبقــه کارگــر روســیه 

بــه رهــری حــزب بلشــویک، تحــول انقابــی و 

ــد  ــران پدی ــش ای ــی بخ ــش رهای ــه ای در جنب ریش

ــواه و  ــنفکران آزادیخ ــران و روش ــران ای ــد. کارگ آم

ــایه،  ــور همس ــارزه کش ــت در مب ــا رشک ــی ب انقاب

چگونگــی رسنگونــی یکــی از خــون خوارتریــن 

ــزار روســیه را تجربــه  امپراتــوری هــای رسکوبگــر ت

کردنــد. آنهــا بــه کمونیســم علمــی، تئــوری رهایــی 

طبقــه کارگــر و کل برشیــت دســت یافتنــد و آنــرا 

بــه میــان کارگــران ایــران کــه تــازه گام هــای اولیــه 

ــد. آنهــا  ــود، بردن ــر داشــته ب را در یافــن آگاهــی ب

ــا  توانســتند تجربــه انقــاب مرشوطیــت ایــران را ب

ــت  ــق ملی ــژه در مناط ــر، بوی ــاب اکت ــه انق تجرب

هــای تحــت ســتم در قفقــاز مقایســه کننــد و 

درس بگیرنــد و از هــامن آغــاز بــرای طبقــه کارگــر، 

در خدمــت طبقــه کارگــر مســتقلن دســت بــه 

ــن و  ــی نوی ــرای انقاب ــر ب ســازماندهی طبقــه کارگ

ــر  ــه کارگ ــنی از طبق ــیامی روش ــه س ــوی ک آلرتناتی

ــن  ــزو اولی ــا ج ــد. آنه ــت، زنن ــم داش و سوسیالیس

ــه  ــه ب ــا تکی ــه ب ــد ک ــری در رشق بودن ــه کارگ طبق

تشــکات کارگــری و از درون آن بــا رشکــت فعــاالن 

در  را  ایــران  کمونیســت  حــزب  طبقــه،  پیــرشو 

ــه امــا  اولیــن کنگــره خــود در بنــدر انزلــی مخفیان

موفــق بنیــاد گذاشــتند. از آن زمــان تــا امــروز کــه 

ــوض  ــب ع ــی اس ــر درپ ــار دیگ ــران ب ــورژوازی ای ب

ــی  ــان دوراه، دو جهانبین ــارزه می ــت، مب ــردن اس ک

و دو آینــد ه بــرای خلقهــای ایــران همچنــان ادامــه 

ــد  ــامی " ترفن ــوری اس ــه جمه ــه ب دارد. کارزار " ن

جدیدیســت از طبقــه بــورژوازی در قــدرت و علیــه 

قــدرت بخشــی از حاکمیــت، بخشــی از بــورژوازی 

رژیــم ســابق شاهنشــاهی و گرایــش هــای سیاســی 

خــرده بــورژوازی ایــران کــه پــس از ســقوط ترامــپ 

و روی کار آمــدن دموکــرات هــا در آمریــکا خــود را 

بــا سیاســت جدیــد بایــدن هامهنــگ مــی ســازند. 

ــه توافــق مــی رســد  ــان ب ــا طالب ــکا ب وقتیکــه آمری

پیــروزی اعــام مــی  افغانســتان را  از  و خــروج 

کنــد بــی شــک بازگشــت بــه برجــام و رســیدن 

ــه  ــامی را ادام ــوری اس ــم جمه ــا رژی ــق ب ــه تواف ب

ــاون  ــدن هشــت ســال مع ــه بای ــا ک سیاســت اوبام

رئیــس جمهــوری اش بــوده اســت اعــام مــی کنــد. 

ــت در  ــامی در حقیق ــوری اس ــه جمه ــه ب ــعار ن ش

ــه داری  ــام رسمای ــاد نظ ــون ب ــعار " رسنگ ــر ش براب

جمهــوری اســامی " یــک عقــب نشــینی تاکتیکــی 

نیروهــای پــرو آمریکائیســت کــه بــا روی کار آمــدن 
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دارو دســته شــبه فاشیســت در آمریــکا در پــی 

رژیــم چنــج بــا دخالــت نظامــی آمریــکا و ارسائیــل 

بــود

ــد  ــه رون ــگاه ب ــی هیچ ــای تاریخ ــت ه  ماتریالیس

اجتامعــی برشیــت بریــده بریــده نظــر منــی افکنند. 

در بررســی شــعار " نــه بــه جمهــوری اســامی 

" رضوریســت نگاهــی حتــی گــذرا هــم شــده 

ــوالت  ــته تح ــال گذش ــد س ــن ص ــه ای ــل ب ــد اق ح

سیاســی و اجتامعــی ایــران بیفکنیــم و ببینیــم 

بازیگــران سیاســی ایــن عــر، انحصــارات و رقابــت 

ــر دو  ــان، ع ــر جه ــلط ب ــرای تس ــتها ب امپریالیس

جنــگ جهانــی کــه میلیــون هــا انســان جــان 

خــود را از دســت دادنــد، عــری کــه کل برشیــت 

ــده و دو راه  ــرده ش ــوال ب ــر س ــودش زی ــود و نب ب

ــت  ــا بربری بیشــرت موجــود نیســت: سوسیالیســم ی

ــای  ــدرت ه ــران و ق ــم ای ــات حاک ــودی طبق و ناب

ــرده  ــل ک ــه عم ــه چگون ــلط در جامع ــی مس سیاس

انــد و شــعار " نــه بــه جمهــوری اســامی " چگونــه 

مــی توانــد بــار دیگــر بســود هــامن طبقــه حاکــم 

ــام شــود.  ــاله مت صــد س

ــم.  ــی زنی ــرف م ــران ح ــورژوازی ای ــه ب ــا از طبق م

ــر  ــی تغیی ــن در دوران تاریخ ــه اساس ــورژوازی ک ب

رسمایــه داری جهانــی از مرحلــه شــکوفایی رقابــت 

آزادش وارد مرحلــه انحصــاری مــی شــود و تقســیم 

ــه  مجــدد جهــان توســط پنــج قــدرت بــزرگ رسمای

و  امپریالیســتی  جنگهــای  وارد  را  جهــان  داری 

انقابــات پرولتاریایــی میکنــد. بــورژوازی ایــران در 

ایــن دوران تاریخــی افتــان و خیــزان، گاهــی در 

جــدال و اکــرث ا در دنبالــه روی از رسمایــه جهانــی، 

رسکوبگــر  دیکتاتــوری  آهنیــن  مشــت  بــا  امــا 

ــت.  ــه اس ــل یافت ــه تکام ــت فقی ــلطنتی و والی س

خیانــت بــزرگ بــورژوازی ایــران از لگــد مــال کــردن 

ــود و  ــی ش ــت رشوع م ــاب مرشوطی ــتاورد انق دس

ــا  ــای ت ــن بن ــی اساســی ای ــج بان ــر پن رضــا خــان می

ــرا  ــه ایســت کــه اولیــن خشــت آن آســامن کــج رفت

ــران چــه آن بخشــی  ــورژوازی ای ــا مــی گــذارد. ب بن

خانــواده  هــای  دیکتاتــوری  منایندگانشــان  کــه 

پهلــوی انــد و چــه ایــن بخشــی کــه بیــش از چهــار 

دهــه اســت زیــر بیــرق اســام حکومــت مــی کنــد 

بجــای حامیــت از تــو ده هــای زحمتکــش و شــکوفا 

مــردان  و  زنــان  خاقیــت  و  ابتــکارات  ســاخن 

آزادیخــواه شــیوه رسکــوب، زنــدان و شــکنجه را در 

پیــش گرفتــه انــد و در نتیجــه هــر باربــا مخالفــت 

اکرثیــت عظیــم مــردم رو بــرو شــده انــد و در بــرا 

بــر خیــزش هــای مــردم بجــای زانــو زدن، راه تســلیم 

طلبــی را در برابــر بیگانــه گان در پیــش گرفتــه انــد. 

ــه  ــی در زمین ــورژوازی اروپای ــا ب ــورژوازی ب ــن ب  ای

هایــی تفــاوت دارد. بــورژوازی اروپایــی بــا تدارکــی 

همــه جانبــه بــا افــکاری نوین طــی چندین قــرن، از 

آغــاز قــرن دوازدهــم میــادی آغــاز دوران رنســانس 

ــه  ــم ب ــرن هجده ــه در ق ــر فرانس ــاب کبی ــا انق ت

قــدرت سیاســی دســت یافــت در حالیکه بــورژوازی 

ــه  ــب ب ــزاق ملق ــر ق ــک اف ــده اش ی ــران مناین ای

میرپنــج، بــی ســواد بــا پشــتیبانی کنســول انگلیــس 

در تهــران و تائیــد لــرد کــرزن وزیــر امــور خارجــه 

ــه  ــا، ب ــا 1299انگلیســی ســید ضی ــا کودت ــا ب بریتانی

ــران  ــورژوازی ای ــت. ب ــت یاف ــی دس ــدرت سیاس ق

ــه  ــن ب ــن ســال هــا ت ــوان یــک طبقــه در ای ــه عن ب

خفــت دیکتاتــور هــای قهــاری داده کــه دهــان 

مــی دوختنــد، آزادی را بــرای ادامــه ســلطه از 

گــور کــوروش و دســت بریــده ابوافضــل طلــب 

ــوری،  ــدیدن دیکتات ــام ش ــر دو نظ ــد. ه ــی کردن م

ضــد کمونیســتی، ضــد ســازماندهی فــرو دســتان و 

زحمتکشــان، ضــد هرگونــه نهــاد اجتامعی مســتقل، 

بــا تســلط کامــل دســتگاه هــای امنیتــی عمــل 

کــرده انــد و از لحــاظ اقتصــادی وابســته بــه بــازار 

ــد.  ــوده ان ــی ب ــه جهان رسمای

ــد  ــر رس کار مــی آی ــوی اش ب ــن پهل ــا اولی ــا کودت ب

ــن کشــیده  ــش پائی ــس هــا از تخت ــر انگلی ــه ام و ب

مــی شــود و بــه خــواری بــدون هیچگونــه مقاومتی 

تــن بــه اخــراج از ایــران و تبعیــد بــه یــک جزیــره 

چقــدر  میدهــد.  جنوبــی  آفریقــای  در  مرتوکــه 

ــه  ــاهش را ب ــه پادش ــی ک ــرای ملت ــتگی ب رسشکس

ــرش  ــه پ ــوری ک ــد؛ بط ــد کنن ــی تبعی ــن خفت چنی

حتــی پــس از نشســن بــه تخــت جــرات بــاز آوردن 

ــش  ــتور اربابان ــه دس ــا ب ــدارد ام ــران ن ــه ای او را ب

ــه پیشــواز آیــت اللــه هــا بــه خانقیــن مــی رود.  ب

خیانــت ایــن بخــش بــورژوازی حاکــم در ایــران تــا 

ــردن  ــی ک ــم مل ــش عظی ــی جنب ــه وقت ــت ک آنجاس

صنعــت نفــت در ایــران اوج مــی گیــرد و دکــرت 

مصــدق بــر ضــد رشکــت نفــت چپاولگــر انگلیــس 

مقاومــت مــی کنــد، ســمت انگلیــس را مــی گیــرد 

ــه بغــداد در 25 مــرداد 32،  و شــاه پــس از فــرار ب

هنگامیکــه اولیــن نقشــه کودتــای مشــرتک انگلیــس 

و آمریکایــی شکســت مــی خــورد، بازگشــتش را 

تنهــا کودتــای 28 مــرداد 32 امــکان پذیــر مــی 

ــی  ــه من ــا خامت ــا بدینج ــا ت ــت ه ــن خیان ــازد. ای س

ــه و  ــار یافت ــای اخیــر انتش ــال ه ــناد س ــد. اس یاب

روایــات منتــرش شــده مامــوران امنیتــی آمریــکا در 

ایــران آنــروز، نشــان میدهــد محمــد رضــا شــاه هــم 

کــه ادعــای اســتقال را در اواخــر دوران ســلطنتش 

ــا  ــگان ب ــه بیگان را داشــت، رس ســپردگی خــود را ب

ــا نشــان داد و تســلیم شــد.  ــه آنه تســلیم شــدن ب

ــم در  ــدرت سیاســی حاک ــت ق ــن اســت ماهی  چنی

ایــران کــه از دل جامعــه نیمــه مســتعمره – نیمــه 

فئــودال بیــرون آمــده و زیــر بــال رسمایــه جهانــی 

اســت.  یافتــه  تکامــل  آنهــا  تســلط  ســایه  ودر 

جامعــه رسمایــه داری شــده ایــران بــا آنچــه در 

اروپــا و جوامــع اروپایــی طــی شــده، متفــاوت 

اســت و ایــن تفــاوت هــا ویژگــی هایــی را بوجــود 

ــر بغرنجــی تحلیــل سیاســی از اوضــاع  آورده کــه ب

افــزوده اســت. حاکمیــت بــورژوازی ایرانــی در متــام 

ــی  ــا کپ ــی را ب ــن دوران شــکلکی از نظــام پارملان ای

ــزاب از  ــد. اح ــت گرفتن ــه عاری ــا ب ــرداری از اروپ ب

ــارچ  ــل ق ــا مث ــاره دیکتاتوره ــت و اش ــه دس ــاال ب ب

روئیدنــد و درو شــدند. پــول نفــت و فــروش ذخایــر 

زیــر زمینــی نقــش دیکتاتــور هــا را در جیــره خــوار 

اداری و دســتگاه  کــردن بوروکراســی نظامــی و 

ــرد.  ــدان ک ــر صــد چن ــی رسکــوب گ هــای امنیت

از رسگذشــت دوران آخــر سلســله قاجــار، دوران 

ســقوط رضــا شــاه و محمــد رضــا شــاه و سلســله 

ــگان در  ــش بیگان ــوان از نق ــی ت ــی م ــوی بخوب پهل

آوردن و بــردن حکومــت هــا درس گرفــت بخصوص 

ــران  ــورژوازی ای ــی از ب ــن دوران بخش ــه در ای اینک

همیشــه تــاش کــرده اســت خــود را از یــورش 

ــر  ــا ه ــد ام ــرون کش ــی بی ــه جهان ــن رسمای متعف

بــار بــا شکســت روبــرو شــده اســت. تجربــه 

ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــی ب ــه مل ــاش جبه ت

ــی اش  ــوع اروپای ــی از ن ــواه و مل ــو آزادیخ آلرتناتی

ــا  ــت ه ــط امپریالیس ــوب توس ــز رسک ــتی ج رسنوش

نداشــته اســت. ایــن تاریــخ بــرای نیروهــای سیاســی 

طرفــدار اقتصــاد رسمایــه داری امــا مســتقل هامننــد 

طرفــداران دکــرت مصــدق و جبهــه ملــی بســیار 

آموزنــده اســت. در تاریــخ کشــور هایــی شــبیه 

ــد  ــان ده ــه نش ــت ک ــه ای نیس ــچ منون ــران هی ای

ــه بومــی  انحصــارات آمریکایــی اجــازه رشــد رسمای

ــت  ــر دخال ــاوه ب ــکا ع ــد. آمری ــی را داده ان و مل

ــای  ــت ه ــامردن حکوم ــرای گ ــی ب ــتقیم نظام مس

طرفــدار خــود در هفتــاد ســال گذشــته ســی آی ای 

را در بیــش از شــصت کشــور جهــان بــکار بــرده تــا 

حتــی حکومــت هایــی را چــون مصــدق بــر انــدازد. 

متاســفانه طرفــداران شــادروان شــاپور بختیــار، 

نقــش خرابکارانــه آمریــکا در بــه شکســت کشــاندن 

ــد.  ــده مــی گیرن ــا دی ــار را ن ــاش بختی ت

 در دوران تســلط انحصــارات جهانــی و رسکردگــی 

ــه  ــان، رسمای ــی جه ــازار مال ــر ب ــکا ب ــازع آمری بامن

ــای  ــش ه ــدارد. گرای ــیدن ن ــس کش ــق نف ــی ح مل

سیاســی متعلــق بــه ایــن نــوع رسمایــه داری بــرای 

رســیدن بــه آرزوهــای نیــک اســتقال ایــران بایــد بــا 

طبقــه کارگــر و تــوده هــای عظیــم مردم ســتمدیده 

ــر را  ــه کارگ ــی طبق ــه سیاس ــوند و برنام ــراه ش هم

حامیــت کننــد. بــا آمریــکا وبــا بانــک جهانــی وبــا 

اقتصــاد نئولیرالیســتی آمریکایــی نــه اســتقالی 

میــر اســت و نــه رفــاه اجتامعــی بــرای کارگــران 

ــان.  و زحمتکش

 یکــی از بــا ارزش تریــن مواضــع طبقــه کارگــر 

ایــران و چــپ و کمونیســت هــای وفــادار بــه طبقــه 
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کارگــر از هــامن آغــاز اینســت کــه هیچــگاه ســنگر 

مبــارزه بــا اســتعامر و امپریالیســم را تــرک نکــرده 

ــی  ــران عموم ــک بح ــا ی ــا ب ــم م ــروز ه ــت. ام اس

ــرو هســتیم نظــام  ــران روب ــم در ای ــورژوازی حاک ب

ــابق  ــوال س ــامن من ــر ه ــم ب ــامی ه ــوری اس جمه

ــری از  ــرای جلوگی ــی و ب ــه جهان ــت رسمای و دخال

ــکل  ــی ش ــای مرتق ــر و نیروه ــه کارگ ــروزی طبق پی

ــه  ــر کل جامع ــار دیگ ــه ب ــت و در نتیج ــه اس گرفت

ــر  ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــم ت ــی عظی ــر بحران در براب

قــرار گرفتــه اســت. خیــزش هــای تــوده ای دیــامه 

ــانی  ــت نش ــود و هش ــاه ن ــان م ــش و آب ــود و ش ن

بــارز از ایــن بحــران در کــف خیابانهــا، در وســعتی 

ــول  ــه اص ــه ب ــعار ن ــت. ش ــی و رسارسی اس میلیون

ــای  ــر دری ــان از قع ــاح طلب ــه اص ــه ب ــان و ن گرای

هیــچ بــودگان جامعــه بــر خاســت و کل نظــام 

رسمایــه داری حاکــم را نشــانه رفــت. شــعار اصلــی 

ــام  ــه نظ ــم و علی ــاح حاک ــر دو جن ــه ه ــان علی ش

ــل  ــروزی بدی ــرای پی ــه داری نئولیرالیســتی ب رسمای

کارگــری و تغییــر بنیــادی نظــام هــای تابحــال 

موجــود جامعــه ایــران بــود. عظمــت ایــن جنبــش 

هــا و خواســت هــای رادیــکال انقابــی بــود و 

هســت کــه آب بــه ســوراخ بــورژوازی ایــران و 

ــار  ــه و ب ــان ریخت ــتی جه ــای امپریالیس ــدرت ه ق

ــدرت هــای خارجــی  ــال شــدن ق ــر شــاهد فع دیگ

علیــه  مــردم  مبــارزات  گیــری  شــکل  رونــد  در 

حاکمیــت کنونــی هســتیم و بــا ر دیگــر هراسشــان 

از یکــی شــدن چــپ و دموکــرات و تبدیــل آلرتناتیــو 

کارگــری بــه پرچــم عمومــی کارگــران، زحمتکشــان 

و اکرثیــت عظیــم تــوده هــای مــردم هســتیم. ایــن 

وضــع شــکافی بــاز بیشــرت میــان طبقــه بــورژوازی 

حاکــم و غیــر حاکــم بوجــود آورده و نشــانی از 

یــک تغییراتــی در مناســبات آنهــا دیــده مــی شــود. 

ــت  ــی اس ــامی بازتاب ــوری اس ــه جمه ــه ب کارزار ن

از ایــن تغییــرات. امــا بخــش بــورژوازی حاکــم 

ــه ای هــم دســت روی دســت  ــه رسکردگــی خامن ب

نگذاشــته و در برابــر مانورهــای بخــش هــای دیگــر 

هامننــد محمــد رضــا شــاه ادعــای اســتقال را دارد 

ــد: و اعــام مــی کن

 برجــام بــی برجــام مگــر اول برداشــن متــام تحریــم 

هــا و ایجــاد یــک اقتصــاد مقاومتــی در برابــر فشــار 

حداکــرثی خــوب در برابــر مانــور بــورژوازی حاکــم 

ــه ویژگــی  ــا توجــه ب و مخالــف آن طبقــه کارگــر ب

ــی  ــه م ــته چ ــخ گذش ــاع و تاری ــران اوض ــی ای کنون

ــن صــد ســال،  ــارزه در ای ــن مب ــا اینکــه ای ــد. ب گوی

ــوده  ــی ت ــه رشکــت میلیون ــارزه ای کــه گاهــی ب مب

ــال  ــش فع ــر نق ــرا ث ــت، ب ــده اس ــانده ش ــا کش ه

ــال  ــط و خ ــوش خ ــار خ ــن م ــران ای ــورژوازی ای ب

ــروزی راه  ــه پی ــان ب ــتی آن ــتیبانان امپریالیس و پش

ــان  حــل سیاســی طبقــه کارگــر نرســیده امــا گورکن

ــرد  ــدم در ن ــه ق ــدم ب ــران، ق ــران ای ــه، کارگ رسمای

هــای پــی در پــی، ســنگر هــا را تســخیر کــرده 

انــد و امــروز بــه نیرویــی عظیــم و رسنوشــت 

ســاز در جامعــه تبدیــل شــده انــد. نیروهــای چــپ 

و کمونیســت و سوسیالیســت هــم بــا قربانــی 

بســیار و از دســت دادن بهرتیــن رفقایشــان، بــا 

ــد  ــان ض ــخ جه ــه در تاری ــی ک ــای طوالن ــدان ه زن

کمونیســتی منونــه اســت افتــان و خیــزان امــا 

همچنــان بــا جمعبنــدی مکــرر از تجــارب و از 

شکســت هــا آبدیــده تــر و بــا درایــت تــر همســو و 

همــراه بــا طبقــه کارگــر در راه هســتند. امــروز ایــن 

آلرتناتیــو از پشــتیبانی کلیــه جنبــش هــای اجتامعــی 

ــا  ــه ت ــری گرفت ــوده ای از تشــکات مســتقل کارگ ت

ــتگان،  ــتاران، بازنشس ــان، پرس ــامن، زن ــش معل جنب

بیــکاران و حتــی وســیعرتین اقشــار خرده بــورژوازی 

کــه در ایــن ســال هــای بحــران اقتصــادی بــه تهــی 

دســتان تبدیــل شــده انــد بــه ایــن گرایــش اجتامعی 

و آلرتناتیــو رو آورده انــد و هــر روز بــر قــدرت ایــن 

ــزوده  ــی اف ــک و میلیون ــپ و دموکراتی اردودگاه چ

میشــود. 

هســتند.  دوســتامنان  مــا  مخاطبــان  اینجــا  در   

کســانی کــه در ایــن صــد ســال گذشــته در ســمت 

کارگــران و تــوده هــای عظیــم ســتمدیده و اســتثامر 

ــی  ــه ســتم هــا از ســتم مل ــا کلی شــده ایســتاده، ب

گرفتــه تــا ســتم بــه زنــان مبــارزه کــرده، از رسمایــه 

داری نئولیرالیســتی امپریالیســتی لطمــه ســنگینی 

خــورده، ضــد دخالــت خارجــی در شــئون سیاســی 

و اقتصــادی ایــران بــوده و امــروز منافعــش در گــرو 

ــران  ــت. بح ــه داری اس ــام رسمای ــی کل نظ رسنگون

کنونــی ســاختاری رسمایــه داری را بــا همــه جاگیــر 

شــدن لجــام گســیخته کویــد – 19 و تغییــرات 

ــر آن  ــم در براب ــام حاک ــی نظ ــی آن و ناتوان جهش

ــان  ــف خیاب ــزش از ک ــرای خی ــط را هــر روز ب رشای

هــا فراهــم مــی کنــد. 

 بایــد در بــرا بــر شــعار "نــه بــه جمهــوری اســامی 

" پرچــم "نــه بــه جمهــوری اســامی و آری بــه 

ــزاز در آورد.  ــه اهت ــتی " را ب ــوری سوسیالیس جمه

در جامعــه طبقاتــی همــه پدیــده هــا مهــر طبقاتــی 

ــدرت  ــر ق ــان پ ــی چن ــع طبقات ــد و مناف ــورده ان خ

ــی  ــول ریاض ــن فرم ــی تری ــی بدیه ــه حت ــت ک اس

ــد. دوران  ــی کن ــار را پنــج م ــا چه را کــه دو، دوت

ــب  ــار و قل ــل اخب ــژه جع ــر و بوی ــا دروغ و تزوی م

تاریــخ دامنــه گســرتده ای بخــود گرفتــه اســت. 

رژیــم جمهــوری اســامی یکــی از ایــن منونــه هــای 

برجســته در ایــن زمینــه اســت. دروغ هــای بــزرگ 

گوبلــی در مــورد تاریــخ جنبــش چــپ و کمونیســتی 

ــه نقــش  ــاه ب ــا اشــاره ای کوت ــد تنه اســت. بگذاری

تبلیغــات دروغیــن ضــد کمونیســتی بــورژوازی پــس 

ــکا  ــم آمری ــم: امپریالیس ــی دوم کنی ــگ جهان از جن

قــدرت نظامــی اســت کــه نــه یــک مبــب بلکــه دو 

مبــب امتــی را بــر رس مــردم بــی گنــاه دو شــهر ژاپــن 

ــه  ــن بلک ــش ژاپ ــازان و ارت ــر رس رسب ــه ب ــد ن میزن

ــره و  ــگ ک ــا، در جن ــهر ه ــادی ش ــردم ع ــر رس م ب

ویتنــام از مبــب ناپــامل اســتفاده مــی کنــد و در قتــل 

عــام بــاالی ســه میلیــون مــردم اندونــزی مبتکرانــه 

رشکــت دارد، بــه آوردن و بــردن محمــد رضــا شــاه 

و جنایتکارانــه تــر بــه روی کار آوردن دارودســته ی 

اســامی گرایــان ایــران مســتقیمن یــاری مــی رســاند 

ــورژوازی  ــی ب ــدگان سیاس ــی از مناین ــت بخش آنوق

ــوی  ــب بس ــت طل ــران دس ــورژوازی ای ــرده ب و خ

ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــرده ان ــکا دراز ک امپریالیســم آمری

یــاری کنــد تــا رژیــم چنــج کنــد. 

ــد  ــا عقای ــل بورژوازه ــه مث ــر بهبچوج ــه کارگ  طبق

از  کنــد. آشــکارا  پنهــان منــی  را  اساســی خــود 

هــامن روز اول اعــام کــرده در پــی جهانــی خالــی 

ــکل  ــر ش ــتم به ــان و س ــان از انس ــتثامر انس از اس

ــت  ــی اس ــه رشق ــش ن ــد. جهان ــی باش ــوا م و محت

ــه  ــی اســت تقســیم شــده ب ــه جهان ــی ن ــه غرب و ن

ســه- جهــان اول، دوم و ســوم یــا جنــوب و شــامل. 

جهــان پرولتاریــا تقســیم شــده میــان دو طبقــه 

اساســی، کارگــر و بــورژوازی. در ایــن تقســیم بنــدی 

لشــگری عظیــم میلیــاردی قــرار دارد کــه بــا قبــول 

ــا  ــه ســطح در آمده ــی باهــم در زمین ــاوت های تف

و ســطح ســازمان یابــی و امکانــات تشــکیاتی امــا 

در اساســی تریــن معیــار مرزبنــدی طبقاتــی یعنــی 

ــد. اســتثامر مشــرتک ان

چنانچــه ایــن لشــگر میلیــاردی متحــد شــود، مشــت 

ــا رشــد انحصــارات  ــه ب ــه داران را ک کوچــک رسمای

بازهــم از تعدادشــان مقایســه ای کاســته مــی شــود 

تنهــا فــوت بکننــد، بــاد خواهــد بردشــان. ایــن 

تقســیم بنــدی وفــادار بــه جهانبینــی پرولتاریایــی، 

بــه ماتریالیســم تاریخــی و دیالکتیــک بعنــوان 

تئــوری پیرشفتــه بــرای رهایــی برشیــت اســت. 

مــی  هــا  تــوده  را  تاریــخ  ســازندگان  پرولتاریــا 

دانــد،. طبقــه کارگــر رهایــی اش بــا رهایــی کل 

ــرشوان  ــره خــورده اســت و چنانچــه پی ــت گ برشی

طبقــه، پیرشفتــه تریــن ســاح علمــی خــود را بــکار 

ــری را  ــیونال کارگ ــوند و انرتناس ــکل ش ــد، متش گیرن

بــار دیگــر بــر پــا ســازند تحقــق چنیــن دنیایــی نــه 

تنهــا بــه چشــم انــدازی واقعــی تبدیــل مــی شــود 

بلکــه بــا شــکوفایی ابتــکارات لشــگر میلیــاردی 

ــوری  ــی خواهــد شــد. تئ ــردان آگاه، عمل ــان و م زن

بــرای  ای  برنــده  ســاح  تنهــا  نــه  پرولتاریایــی 

ــان  ــان جه ــخ گذشــته مردم ــه و تاری بررســی جامع

اســت بلکــه ســاحی اســت بــرای چگونگــی رســیدن 

ــرون  ــرای بی ــری مغــز ب ــن شــناخت و بکارگی ــه ای ب

کشــیدن حقیقــت نســبی از واقعیــات. ماتریالیســم 

دیالکتیــک راهنــامی شــیوه تفکــر و ســبک کار 
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چــپ و کمونیســت هاســت. از جهــان مــادی جــان 

ــناخته  ــرت ش ــر روز بیش ــه ه ــی ک ــرد، جهان ــی گی م

کشــف  بــرای  انســان  تــوان  بــر  و  شــود  مــی 

قوانینــش و بــکار بــردش بــرای رســیدن بــه رهایــی 

ــد.  ــی افزای ــی م ــتم طبقات ــتثامر و س ــی از اس نهای

قــدرت ایــن جهانبینــی و تئــوری چنــان اســت کــه 

هــر بحــران اقتصــادی و اجتامعــی کــه بوجــود مــی 

آیــد مــی نویســند مارکــس راســت مــی گفــت. رهر 

کاتولیــک هــای جهــان اخیــرا اذعــان کــرد داســتان 

ــش روز  ــان را در ش ــدا جه ــه خ ــدس ک ــاب مق کت

آفریــد بــی اســاس اســت. دروغــی کــه کلیســا طــی 

قــرن هــا بهرتیــن انســان هــا را کــه شــکی بخــود راه 

داده بودنــد، قربانــی میکــرد. اســام و شــیعه گــری 

و دیگــر فرقــه هــای اســامی امــروز در جهــان کوس 

رســوایی شــان بــر رس هــر بــام و کویــی زده شــده 

ــوری در اینســت کــه ســاح  ــن تئ ــی ای اســت. خوب

برنــده ای در تحلیــل مشــخص از اوضــاع مشــخص 

اســت یعنــی پراتیــک را در رونــد شــناخت اســاس 

قــرار مــی دهــد، قوانیــن تضــاد را در شــناخت 

ــن  ــرد. ای ــی گی ــکار م ــا ب ــل آنه ــا و تکام ــده ه پدی

ــق و بررســی  ــدون تحقی ــد ب ــم موکــدا مــی گوی عل

ــدارد.  ــرف زدن را ن ــق ح ــس ح هیچک

ــی  ــط مش ــه خ ــت روی در زمین ــپ روی و راس چ

عمومــی پرولتاریایــی در کشــور مــا ایــران ایــن 

مبــارزه از هــامن آغــاز تشــکیل حــزب کمونیســت 

ــان داشــته اســت. در حــزب  ــروز جری ــا ام ــران ت ای

کمونیســت ایــران در ارزیابــی از ماهیــت طبقاتــی 

رضــا شــاه و جنبــش جنــگل، بعــد از شــهریور 

بیســت بــر رس ادامــه حــزب کمونیســت یــا ایجــاد 

ــک،  ــه دموکراتی ــک برنام ــا ی ــران ب ــوده ای ــزب ت ح

ســپس برخــورد بــه رژیــم شــاه پــس از برنامــه 

ــورد  ــه برخ ــر از هم ــته ت ــفید و برجس ــاب س انق

ــی  ــه بعض ــا اینک ــی. ب ــامی خمین ــان اس ــه جری ب

ــا  ــه در تاکتیکه ــپ روان ــتی چ ــات سکتاریس انحراف

دیــده مــی شــود امــا جریــان انحرافــی راســت 

نقــش عمــده و اساســی را داشــته اســت. برجســته 

تریــن و مهمرتیــن معیــار در ســنجش ماهیــت 

نظــام هــای حاکــم سیاســی ضــد کمونیســتی و 

ــا و  ــر ج ــه ه ــت. در نتیج ــوده اس ــا ب ــری آنه کارگ

هــر زمــان پرولتاریــا بجــای مبــارزه، راه ســازش، 

همــکاری و یــا برخــورد دوگانــه رابــا بــورژوازی در 

پیــش گرفتــه باعــث مخــدوش کــردن مرزبنــدی بین 

ــدرت و  ــده و از ق ــاب ش ــمنان انق ــتان و دش دوس

بســیج گرایــش هــای کمونیســتی و انقابــی کاســته 

و نتیجــه آن رسکــوب بــی امــان دشــمن و شکســت 

ــت.  ــوده اس ــش ب جنب

ــش کمونیســتی  ــران و جنب ــر ای ــه کارگ ــروز طبق ام

و چــپ ایــران بــا رژیــم مرتجــع اســامی ضــد 

کمونیســت روبروســت رژیمــی کــه ظاهــرا قــدرت 

امپریالیســم  بویــژه  جهــان  امپریالیســتی  هــای 

آمریــکا بــرای برانــدازی آن یــا تغییــر سیاســت هــای 

خارجــی آن تــاش کــرده و مــی کننــد. طبقــه کارگــر 

و کلیــه گرایــش هــای چــپ و کمونیســت بایــد بــه 

گــرد آلرتناتیــو کارگــری جمــع شــوند و وســیع تریــن 

ــوری  ــه جمه ــن ب ــه گف ــرای ن ــی را ب ــاد میلیون اتح

ــا  ــش ب ــور از آن و جایگزینی ــا هــدف عب اســامی ب

نظامــی بدســت خــود کارگــران و متحدانــش یعنــی 

ــد.  ــم مــردم بوجــود آورن ــت عظی اکرثی

محسن رضوانی
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ــود  ــرار ب ــه گفــت اگــر ق ــه مندان ــژاد گل احمــدی ن

کــه بــر رس مســئله هســته ای توافقاتــی انجــام گیرد 

مــی توانســت در زمــان مــن بــه مثــر برســد. مفهــوم 

ایــن گفتــه احمــدی نــژاد هیــچ کاره بودنــش در امر 

ــوده اســت.  ــم سیاســی ب ــای مه ــری ه ــم گی تصمی

ــای  ــر رؤس ــادی از دیگ ــای زی ــول ه ــل ق ــه نق البت

جمهــوری ایــران مبنــی بــر اینکــه مــن هیچــکاره ام 

ــم، وجــود دارد  ــرت رهری ــس دف ــا رئی ــن تنه ــا م و ی

ــور  ــه بط ــاد را ک ــن نه ــودن ای ــادو ب ــا پ ــه عم ک

واقعــی انتخاباتــی هــم نیســت، روشــن مــی کنــد. 

کشــورهای  اکــرث  ایــران همچــون  در  انتخابــات 

ــزاب و  ــا از اح ــت کاندیداه ــا رقاب ــه داری ب رسمای

ــورژوازی  ــرد. ب ــی گی ــکل م ــف ش ــای مختل گروهه

ــی دو  ــا غرب ــورهای عمدت ــد از کش ــا تقلی ــران ب ای

جنــاح اصــاح طلــب حکومتــی و اصــول گرایــان و 

ــوان نیروهــای رســمی  ــه عن نیروهــای مســتقل را ب

انتخابــات بــه صــورت دوره ای مــی پذیــرد و آنهایی 

کــه در بیــرون از ایــن دایــره هســتند حتــی امــکان 

ــس  ــی رئی ــد گاه ــر چن ــد. ه ــم ندارن ــی ه تبلیغات

ــب  ــاح طل ــا اص ــرا و ی ــاح اصولگ ــوری از جن جمه

ــاب  ــه انتخ ــدرو و میان ــای تن ــن ه ــایه روش ــا س ب

مــی شــود. زمینــه ای تبلیغاتــی، اســتفاده رســمی از 

رســانەهای دولتــی و غیــر دولتــی تــا وعــده و عیــد 

ــده ای دو  ــر کنن ــده و ک ــورت آزار دهن ــه ص ــا ب ه

خــط انتقــاد و اتهــام هــای ســطحی و نشــان دادن 

رساب هــا بــه جــای اهــداف عملــی را تشــکیل مــی 

دهنــد. در نتیجــه وضعیــت انتخابــات در بــاالی 

جامعــه و بیــن دولتیــان روشــن اســت. در هــر 

انتخاباتــی خامنــه ای و اکــرث آخوندهــا بــه جلــوی 

صحنــه آمــده و انتخابــات را تعییــن کننــده دانســته 

ــر اســام  ــرای خاط ــه ب ــد ک ــی خواهن ــه م و از هم

و........ در ایــن انتخابــات رشکــت کننــد. مجیزگویان 

هــم بــه تکرارهــای احمقانــه آن تــا رس رســید 

انتخابــات ادامــه مــی دهنــد. در حقیقــت ایــن 

ــای  ــات ه ــه ای از انتخاب ــردان وارون ــات برگ انتخاب

دولــت هــای بــورژوازی کشــورهای معظــم رسمایــه 

داری اســت کــه نــه ســاختارهای رژیــم بلکــه خامنه 

ــات  ــروز انتخاب ــده پی ــن کنن ــش تعیی ای و اطرافیان

ریاســت جمهــوری هســتند. تکــرار همیشــگی ایــن 

ــامدی عمومــی  ــی اعت ــه ب ســناریو ســال هاســت ب

بــه ایــن انتخابــات انجامیــده اســت. در پــس وعــده 

و عیــد هــای انتخاباتــی مزدبگیــران پائیــن جامعــه 

نــه تنهــا بــا زندگــی ســخت تــر و وضــع اقتصــادی 

ــه  ــتند بلک ــرو هس ــدی روب ــای بع ــت ه ــر دول بدت

جامعــه در ناامنــی اقتصــادی بیــکاری و معضــات 

ــول  ــه ق ــا ک ــی شــود. آنه بســیار بیشــرتی دچــار م

آزادی را مــی دادنــد بیشــرت از گذشــته آزادیخواهــان 

ــی  ــان م ــده ن ــه وع ــا ک ــیدند، آنه ــد کش ــه بن را ب

ــفره  ــان را از س ــا ن ــردن کااله ــران ک ــا گ ــد ب دادن

ــی  ــی داد، یک ــی م ــول پاک ــه ق ــتاندند و آنک ــا س ه

ــه  ــران را ب ــخ ای از فاســدترین حکومــت هــای تاری

خــود اختصــاص داد. آنکــه مــی خواســت حرمــت 

ــته  ــرت از گذش ــد بیش ــان برگردان ــه زن ــانی را ب انس

فعالیــن جنبــش زنــان را بــه بنــد کشــید. آنکــه قــول 

مبــارزه بــا فســاد مــی داد بیشــرتین فســاد و دزدی 

را بــه نــام خــود ثبــت کــرد. ایــن پرونــده انتخابــات 

متامــی رئیــس جمهــوری هــای ایــران اســت. و ایــن 

ــد حــل مشــکات و  ــی خواســت کلی ــه م آخــری ک

دولــت تدبیــر و امیــد باشــد، بــا بــی تدبیــری خــود 

وضــع آشــفته و نــا بســامانی از اقتصــاد و فرهنــگ 

ــن  ــی ای ــت. متام ــای گذاش ــود بج ــت از خ و سیاس

دولــت هــا هــم از پشــتیبانی رهــر حکومــت 

اســامی برخــوردار بودنــد. البتــه در ایــن جــا ایــن 

ــده  ــد ماهــی از رس گن ــی گوی ــه م ــل فارســی ک مث

گــردد نــی ز دم، فتنــه از عاممــه خیــزد نــی زخــم. 

شــامل حــال متامــی ایــن دارودســته هاســت. البتــه 

ــت بعــدی از  ــه دول ــد ک ــی منــی کن ــاد هــم فرق زی

ــان.  ــا از اصــول گرای ــا شــد و ی ــان ب اصــاح طلب

ــره  ــه دای ــه ورود ب ــعی ب ــا س ــی آنه ــه متام ــرا ک چ

ســهم  گرفــن  و  ای  خامنــه  نزدیــکان  منحــوس 

بیشــرتی از قراردادهــای اقتصــادی و تقســیم آن 

بیــن فامیــل و اطرافیــان و دوســتان خــود هســتند. 

بــا توجــه بــه پرونــده ســیاه انتخابــات کــه در 

واقــع انتصابــات اســت، و رشــد دامئــی فســاد و 

ــق قراردادهــا و چــه  ــی چــه از طری دزدهــای دولت

ــم  ــه . ک ــای جانبداران ــدی ه ــه بن ــق بودج از طری

کــردن حقــوق مزدبگیــران پائیــن جامعــه و اضافــه 

ــم  ــه رژی ــک ب ــردن بودجــه هــای نهادهــای نزدی ک
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ــی  ــای امنیت ــه، نهاده ــای علمی ــوزه ه ــون ح همچ

ــی  ــه ویران ــورس و ارز و ب ــای ب ــه بازاره و ورود ب

ــر در  ــزاران نف ــردن ه ــکار ک ــد و بی ــیدن تولی کش

ــدم  ــح اقتصــادی، ع ــت صحی ــدم مدیری ــه، ع جامع

کفایــت مدیــران دولتــی تــا باالتریــن ســطوح، بانــد 

ــی  ــه روز م ــات ب ــازی انتخاب ــا ب ــار ب ــر ب ــازی، ه ب

ــات مجــددا سیاســت هــای  ــد از انتخاب شــود و بع

ویرانگــر اجتامعــی بــا عناویــن دیگــری از رس گرفتــه 

مــی شــود. 

ــه  ــرای توجی ــرار ب ــال راه ف ــن ح ــات در عی انتخاب

ــم جمهــوری اســامی بخاطــر وضــع اســفناکی  رژی

اســت کــه بــرای اکرثیــت مــردم بوجــود آورده 

ــه گــردن دولــت  اســت. معمــوال همــه تقصیرهــا ب

ــوری  ــل ف ــول ح ــود و ق ــی ش ــه م ــته انداخت گذش

ــامدی  ــی اعت ــود. ب ــی ش ــکات داده م ــی مش متام

مــردم بــه انتخابــات رژیــم جمهــوری اســامی 

بــه حــدی اســت کــه کاندیداهــا بــا ســور و ســات 

دادن در روســتاها و جمــع آوری لومپــن هــای کاه 

مخملــی و دفــاع از مبتــذل تریــن خواننــدگان و 

فرهنــگ نوحــه خــوان ها ســعی به جمــع آوری رای 

بــرای خــود دارنــد. البتــه دســتگاه روحانیــت فرزنــد 

ــه کاشــانی هســتند کــه در پشــت  خلــف آیــت الل

رس خــود تقریبــا بیشــرتین الت هــا و چاقوکــش 

ــا  ــط آنه ــود. و توس ــرده ب ــع ک ــران را جم ــای ته ه

سیاســت هــای نوکــر منشــانه و اســتعامری خــود را 

ــرد. پیــش مــی ب

ــان  ــران نش ــامی ای ــم اس ــات در رژی ــخ انتخاب تاری

ــن  ــن حاکمی ــدرت در بی ــره ق ــدن دای ــرت ش از تنگ

ــد در  ــن رون ــه آن را دارد. ای و نیروهــای وابســته ب

خــود متلــق گویــی، چاپلوســی و حقــارت شــخصیتی 

ــی  ــاالی دولت ــران ب ــران و مدی ــرث وزی ــی اک و سیاس

ــد گــردن  ــن رون ــه ای ــی کــه ب ــا آنهای را تشــدید و ی

منــی گذارنــد بــه بیــرون دایــره قــدرت پرتــاب 

ــده گان  ــاب ش ــرون پرت ــه بی ــگاه ب ــد. جای ــی کن م

ــا وجــه  ــرای آنه ــچ وجــه ب ــه هی ــره قــدرت ب از دای

ــا  ــرت آنه ــت. بیش ــاورده اس ــتبدادی و ....نی ــد اس ض

ــن و ظاهــرا اصــاح  ــدگان حاکمی ــه نصیحــت کنن ب

طلبانــی تبدیــل مــی شــوند کــه بــه قــول معــروف 

ــور  ــد. و بط ــی کنن ــل م ــر از آش عم ــه داغ ت کاس

ــام  ــن اس ــت رف ــاب و از دس ــرس از انق ــب ت مرت

را بــه حاکمیــن یــادآوری مــی کننــد. در طــی 4 

دهــه گذشــته تعــداد بســیار بســیار کمــی از آنهــا 

توانســتند بــه انتقادهــای رادیــکال و مرتقــی از 

رژیــم اســامی دســت بزننــد و ایــده هــای پایــه ای 

ــه چالــش بکشــند  ــرا ب ــادی آن و سیاســت هــای بنی

و خــود را بــه متامــی از رژیــم اســامی جــدا کننــد. 

کاندیداهایــی کــه از فیلرتهــای رژیــم مــی گذرنــد و 

بــه ســطح بــاالی انتخابــات مــی رســند در سیاســت 

و مدیریــت فــرق زیــادی بــا هــم نداشــته و تقریبــا 

همــه از یــک قــامش هســتند. بــا درک و شــناخت 

ایــن مســئله اســت کــه شــعار” اصــاح طلــب، 

اصولگــرا دیگــه متامــه ماجــرا” بــه یــک شــعار 

ــل شــده اســت. وســیع مردمــی تبدی

بــازی خــری و انتخاباتــی ائتــاف جنــاح هــای 

مختلــف بــا یکدیگــر و یــا علیــه یکدیگــر تنهــا 

ــر  ــات اســت و دیگ ــور انتخاب ــردن تن ــرم ک ــرای گ ب

ــا آن  ــه ب ــم و مقابل ــردم از رژی ــت م ــچ. گسس هی

ــیار  ــه بس ــن اینک ــم در عی ــرای رژی ــات ب در انتخاب

گــران متــام شــده و نشــان از نفــرت مــردم از 

حاکمیــن اســت. امــا بــرای رژیــم جمهــوری اســامی 

بــا دســتکاری در صنــدوق هــای رای بــه نفــع 

ــم  ــد ه ــی کنن ــاش م ــر، ت ــورد نظ ــای م کاندیداه

تعــداد رای دهنــدگان را چشــمگیر نشــان دهنــد و 

هــم رسپوشــی بــر ایــن گسســت عمیــق بگذارنــد.

اخبــاری هــم دســت بــه دســت مــی گــردد کــه گویا 

ــدگان واکســن  ــه متــام رای دهن ــات ب در روز انتخاب

کرونــا تزریــق خواهــد شــد. جــدا از صحیــح بــودن 

و یــا شــایعه اخبــاری از ایــن دســت حاکــی از تــاش 

ــای  ــه ه ــه بهان ــردم ب ــیدن م ــرای کش ــن ب حاکمی

گوناگــون بــه پــای صنــدوق هــای رای گیــری از 

ــدگان  ــردن رای دهن ــرض ک ــک طــرف و احمــق ف ی

از طــرف دیگــر اســت.

روشــن اســت کــه رشکــت در ایــن انتخابــات یعنــی 

اجــازه دادن بــه رژیــم کــه در آینــده بــه رسکوبگــری 

ــا دســت بازتــری ادامــه دهــد، یعنــی ادامــه بــی  ب

ــی و  ــای اجتامع ــوب آزادی ه ــان، رسک ــی زن حقوق

فــردی، گســرتش مــواد مخــدر، رسکــوب ملیــت هــای 

ســاکن ایــران، بــه فقــر کشــیدن بیشــرت کارگــران و 

ــه داری  ــردن رسمای ــه ک ــاق و چل ــان و چ زحمتکش

انگلــی ایــران، یعنــی ویرانــی محیــط زیســت، یعنی 

ــا  ــی آخونده ــتم مافیای ــرت سیس ــای بیش ــکان بق ام

ــه  ــم ک ــه رژی ــازه دادن ب ــی اج ــا، یعن ــازاده ه و آق

یــک دوره دیگــر گــروه تــازه نفســی را بــرای ادامــه 

سیاســت هــای ســتمگرانه و اســتثامرگرانه خــود بــه 

ــه  ــا ب ــردم م ــه م ــت ک ــن اس ــرد. روش ــت بگی خدم

همــه ایــن مــوارد نــه گفتــه انــد و خواهنــد گفــت 

ــرد  ــد بایکــوت ک ــات را بای ــن انتخاب . رشکــت در ای

ــرد  ــاش ک ــه ت ــرد بلک ــت نک ــا در آن رشک ــه تنه و ن

ــان شــام در رشکــت نکــردن  ــه دوســتان و اطرافی ک

ــه  ــد . ب ــات شــام را همراهــی کن و بایکــوت انتخاب

عــدم رشکــت فعــال در انتخابــات رژیــم بپیوندیــد. 

ایــن اولیــن قــدم در از رس راه برداشــن ایــن رژیــم 

و جایگزینــی رژیمــی کــه مدافــع اکرثیــت جامعــه 

و آزادی، عدالــت اجتامعــی و رژیــم مبتنــی بــر 

اراده آزادانــه اکــرث مــردم فرودســت جامعــه یعنــی 

کارگــران و زحمتکشــان اســت. 

انتخابات رژیم را بایکوت کنید 

بــه مقابلــه فعــال بــرای عــدم رشکــت در انتخابــات 

رژیــم اســامی بپیوندیــد 

رسنگونی  با رژیم جمهوری اسامی

زنده باد سوسیالیسم 

شکست دیگری برای... بقیه از صفحه ۱

بدســت  تــا  بگــذارد  را  نیروهایــش  کلیــه  دارد 

طالبــان نابــود شــوند و در هامنجــا بــه یــادگار 

مباننــد و همچــون گذشــته رسبــازان ترکیــه در 

ــر  ــه ب ــه ترکی ــامل ب ــان س ــر ج ــک نف ــره ی ــگ ک جن

نگشــتند. آمریــکا در ایــن عقــب نشــینی همچــون 

ــتان  ــگ افغانس ــردن جن ــی ک ــال افغان ــام بدنب ویتن

ــت؟  ــان نیس ــت طالب ــه دس ــت ب ــپردن حکوم و س

چــه کســانی بــه طالبــان در ســطح مالــی و نظامــی 

کمــک مــی کننــد؟ پاکســتان، قطــر، عربســتان طــی 

ســال هــای متــامدی از طریــق چــراغ ســبز آمریــکا و 

متحدینــش، طالبــان را در عرصــه روی در رویــی در 

افغانســتان حفــظ کردنــد تــا هــر وقــت خواســتند 

از آنهــا در کارت فشــار معــادالت بــازی قــدرت در 

ــردم  ــه م ــد. سالهاســت ک ــتفاده کنن افغانســتان اس

افغانســتان آرزو دارنــد کــه نیروهــای اشــغالگر ناتــو 

خاکشــان را تــرک کننــد. امــا در حــال حــارض آمریکا 

ــری در  ــی دیگ ــگ داخل ــه راه انداخــن جن قصــد ب

افغانســتان را در رس مــی پرورانــد. بــا رشــد قــدرت 

هــای بــزرگ رقیــب آمریــکا در ســطح جهانــی 

ــود را از  ــی خ ــرتاتژیک قبل ــت اس ــتان اهمی افغانس

دســت داده اســت و آمریــکا منــی توانــد بــا پخــش 

نیروهایــش در ســطح جهانــی همچــون گذشــته از 

عهــده مبــارزه بــا رقبــای جدیــد در عرصــه نظامــی 

ــد   ــرون بیای ــروز بی و اقتصــادی پی

 از هــم اکنــون لــرزه بــه انــدام نیروهــای پــرو 

آمریکایــی افتــاده اســت. بــا خــروج نیروهــای 

ــت  ــه دول ــت ک ــان اینس ــی ترسش ــر خارج تجاوزگ

کابــل ســقوط کنــد. دولــت آملــان اعــام کــرد 

ــه  ــا از جمل ــکار آنه ــتانی هم ــتصد افغانس ــه هش ب

چهارصــد مرتجــم پناهندگــی مــی دهــد. از اقدامات 

امپریالیســم آمریــکا در ایــن مــورد خــری نیســت. 

شــبانه و بــدون هیچگونــه اطــاع قبلــی وزیــر امــور 

ــکا شــد  ــگاه  نظامــی آمری ــکا وارد پای خارجــه آمری

ــا  ــتان  ب ــت در افغانس ــاعت اقام ــد س ــی چن ــا ط ت

ــتان  ــت افغانس ــه دول ــی اش ب ــو خال ــای ت ــول ه ق

از ریــزش حکومــت جلــو گیــرد. چنیــن اســت 

رسنوشــت تجــاوز بــه کشــوری دیگــر و چنیــن 

اســت رسنوشــت خــود فروشــان بیگانــه پرســت 

ــکا، نیروهــای  ــکا. آمری ــران امپریالیســم آمری و نوک
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دست امپریالیسم از دخالت در کشورها کوتاه

ضــد کمونیســت و ارتجاعــی طالبــان را بوجــود 

آورد و  یکبــار بــه قــدرت رســاند ولــی هــامن 

ــت  ــروی مقاوم ــه نی ــل ب ــی در عم ــروی ارتجاع نی

علیــه اربابانشــان تبدیــل شــد و امــروز مــی بینیــم 

ــد پنجــاه ســال  ــان هامنن ــش جه ــن ارت ــه بزرگرتی ک

گذشــته پــس از دو دهــه کشــت و کشــتار و هزینــه 

میلیــاردی مــردم آمریــکا دمــش را روی کولــش مــی 

گــذارد و بــا رسشکســتگی کامــل طرفدرانــش را 

ــه  ــی ک ــت درس مهم ــن اس ــذارد. چنی ــی گ ــا م تنه

ــانه  ــر رس ــوی و دیگ ــا پهل ــوی و رض ــدران رج طرف

ــد.  ــد بگیرن ــی بای ــرو آمریکای ــای پ ه

ــکا  ــم آمری ــدرت امپریالیس ــول ابــر ق در دوران اف

کــه  جهــان  مرتقــی  و  آزادیخــواه  نیروهــای 

سالهاســت تاکیــد دارنــد مبــارزه علیــه ارتجــاع 

داخلــی از مبــارزه علیــه امپریالیســم جــدا نیســت 

ــه پشــتیبانی نیروهایــی مرتقــی و  ــان ب ــد همچن بای

ضــد ارتجــاع داخلــی در افغانســتان ادامــه دهنــد. 

بــا قــدرت گیــری طالبــان هجــوم بــه حقــوق فــردی 

بازهــم  زنــان  بویــژه  مــردم  علیــه  اجتامعــی  و 

شــدیدتر مــی شــود. بــر ماســت کــه از جنبــش ضــد 

اشــغالگری، جنبــش زنــان و مبــارزات درخشــان 

ــم. ــتیبانی کنی ــا پش ــال ه ــن س ــا در ای آنه

وفا جاسمی 

جهان در سالی که گذشت

ســالی کــه گذشــت نــه تنهــا بــرای مــردم در ایــران 

بلکــه رستــارس جهــان ســالی ســخت و دشــوار بــود. 

اوایــل ســال گذشــته بــا رشــد و گســرتش کرونــا آغــاز 

شــد. بســیاری از کشــورها ناشــی از حکومــت هــای 

ــه شــیوع  ــا فقــر عمومــی نتوانســتند علی مرتجــع ی

ویــروس کرونــا بــه موقــع وارد عمــل شــوند. برخــی 

از کشــورهای بــزرگ و ثرومتنــد جهــان هــم بــا 

اتخــاذ سیاســت هــای دوگانــه و تعلــل بــه رشــد این 

ویــروس یــاری رســاندند. اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق 

کشــورهای جهــان بــا آلــوده شــدن بــه کرونــا دچــار 

افــت اقتصــادی شــدید و بســته شــدن جوامــع 

از کســب و کارهــای کوچــک  شــدند. بســیاری 

دچــار ورشکســتگی شــدند. و کمپانــی هــای بــزرگ 

بــه ســودهای هنگفــت و رسســام آور رســیدند. 

کــه ایــن مســئله رضورت ارتبــاط تنگاتنــگ مبــارزه 

طبقاتــی و علمــی علیــه ایــن ویــروس را نشــان 

مــی دهــد. مبــارزه بــرای اســتفاده از واکســن هــای 

ــی  ــن کمپان ــارزه بی ــی از مب ــه بخش ــم ب خــودی ه

هــای تولیــد کننــده واکســن و دولــت هــای حامــی 

آنهــا و جنــاح هــای مختلــف قــدرت در جهــان 

تبدیــل شــد. ســود بــورژوازی بــر جــان انســان هــا 

ــن  ــول فقیرتری ــق معم ــر طب ــت و ب ــت یاف ارجحی

کشــورها کمرتیــن واکســن کرونــا را دریافــت کــرده 

انــد. آمــار کشــته شــدگان ناشــی از ایــن ویــروس بــه 

ــان  ــار همچن ــن آم ــر رســید و ای مــرز 2700000 نف

در حــال رشــد اســت. 

رشــد رسیــع ویــروس کرونــا فرصتــی بــرای رسمایــه 

داری در جهــت  محــدود کــردن مبــارزات بــرای 

کســب حقــوق بهــرت و بیشــرت اجتامعــی تحــت 

ــت  ــود آورد. تح ــی " بوج ــه اجتامع ــوان "فاصل عن

اجــازه  معظــم  کشــورهای  پلیــس  عنــوان  ایــن 

ــوم  ــا معل ــای ن ــا مدته ــات را ت تظاهــرات و اعتصاب

ــی  ــری علم ــا ظاه ــن ب ــگ واکس ــد. جن ــو کردن لغ

و تخصصــی ولــی عمــا اقتصــادی و سیاســی در 

خدمــت رقابــت هــای جهانــی بشــدت جریــان 

داشــت . 

ــزرگ   ــش ب ــدام بخ ــه انه ــه ب ــی ک ــار مهیب در انفج

ــک  ــروت منجــر شــد نزدی ــه هــای بی یکــی از محل

بــه 200 نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد. 

ــود را  ــات خ ــج تحقیق ــه نتای ــرد ک ــام ک ــت اع دول

در رابطــه بــا دالیــل انفجــار و دســت هایــی کــه در 

ــد اعــام خواهــد کــرد. ولــی  آن دخالــت داشــته ان

اینــک کــه نزدیــک بــه یــک ســال از آن ماجــرای غــم 

انگیــز مــی گــذرد دولــت لبنــان هیــچ گونــه اطــاع 

ــه  ــت . بافاصل ــداده اس ــام ن ــی را انج ــانی نهای رس

رئیــس جمهــوری فرانســه وارد بیــروت شــد و بــرای 

سیاســتمداران بیــروت خــط و نشــان کشــید و تاش 

کــرد کــه از رشایــط دشــوار جامعــه لبنــان بــه ســود 

کمپانــی هــای فرانســوی و بــه زیــر قــرض کشــیدن 

دولــت لبنــان بــرای خــود کاهــی بــدوزد. 

ــام جــورج  ــه ن ــیاه پوســت ب ــک س ــدن ی ــته ش کش

ــکا در  ــژاد پرســت آمری ــه دســت پلیــس ن ــد ب فلوی

ســال گذشــته باعــث خشــم عمومــی جامعــه شــد. 

ایــن اعرتاضــات کــه از ســیاه پوســتان آمریــکا رشوع 

شــد بــه رسعــت پشــتیبانی دیگــر نژادهــای ســفید 

پوســت و رنگیــن پوســتان را بــه خــود تحــت عنــوان 

"زندگــی ســیاهان مهــم اســت" جلــب کــرد. جنــاح 

ــا  ــرات ت ــزب دمک ــورژوازی از ح ــف ب ــای مختل ه

ــا سیاســت  ــکا هــر یــک ب جمهــوری خواهــان آمری

نــان قنــدی و چــامق تــاش کردنــد کــه اعرتاضــات 

ضــد نــژاد پرســتی و رسمایــه داری در آمریــکا را 

بــه کجــراه کشــیده و متاشــی کننــد. دمکــرات 

ــات  ــن اعرتاضــات در انتخاب ــد از ای هــا تــاش کردن

ــن  ــد از ای ــی بدوزن ــود کاه ــرای خ ــال 2021 ب س

موضــع خواهــان اصاحــات در سیســتم پلیســی 

ــروه  ــرا گ ــان آن ــوری خواه ــدند و جمه ــکا ش آمری

هــای شورشــی، تبهــکار، تروریســتی و کمونیســتی 

ــکا در  ــه آمری ــامه جامع ــدت یک ــه م ــد. ب خواندن

جــدال و کشــمکش علیــه نــژاد پرســتی و بربریــت 

رسمایــه داری آنهــم بصــورت تــوده ای بــه دو گــروه 

بــزرگ اکرثیــت و اقلیــت کوچکــی از مدافعــان نــژاد 

پرســت و طرفــدار دولــت درگیــر بــود. هــزاران نفــر 

ــا نفــر کشــته شــدند.  دســتگیر و دهه

از  یکــی  شــاهد  گذشــته  ســال  حــال  درعیــن 

ــته  ــه گذش ــد ده ــخ چن ــرات تاری ــن تظاه بزرگرتی

کشــاورزان هنــد تحــت رهــری حــزب کمونیســت 

هنــد بودیــم. فســاد اداری- پلیســی و رسکــوب، 

قیمــت کاالهــای کشــاورزی و دســت درازی بــه 

ــه مــوارد اعرتاضــی  زمیــن هــای کشــاورزان از جمل

کشــاورزان هنــد بــود. در عیــن حــال مــردم عــراق 

علیــه فســاد دولتــی بــه پــا خاســتند، خواســت 

هــای آنــان هــم مبــارزه بــا فســاد گســرتده اداری و 

ــود .  ــا ب ــوب ه ــف رسک توق

در بولیــوی در انتخابــات ســال گذشــته حــزب جناح 

ــددا  ــت مج ــران آن اس ــس از ره ــه مورال ــپ ک چ

بــر جنــاح راســت هیئــت حاکمــه و طرفــدار غــرب 

پیــروز شــد. در مدتــی کوتــاه جنــاح راســت ســعی 

کــرد دســت بــه تغییــرات بزرگــی بــه نفــع کمپانــی 

هــای خارجــی بزنــد و دســتمزد کارگــران و خدمــات 

اجتامعــی را کاهــش دهــد کــه بــه علــت شکســت 

ــه همــه خواســت  ــر نتوانســت ب ــات اخی در انتخاب

ــر  ــد از تغیی ــروزی بع ــن پی ــد. ای ــود برس ــای خ ه

حکومــت هــای برزیــل و دو ســه کشــور دیگــر 

ــه طــرف راســت نقطــه مهمــی  ــن ب ــکای التی آمری

ــن  ــرای گرف ــت ب ــم راس ــه تهاج ــت دادن ب در ایس

ــن  ــکای التی قــدرت از دســت نیروهــای چــپ آمری

اســت. ایــن پیــروزی نشــان داد کــه بــا همــه 

ــردم  ــای امپریالیســتی م فشــار راســت و کمــک ه

فرودســت  همچنــان از رادیکالیســم در جامعــه 

ــد. ــی کنن ــت م خــود حامی

ــی در میامنــار ) برمــه  ســال گذشــته شــاهد کودتای

ســابق ( کــه توســط ارتــش و پائیــن کشــیدن ســان 

ــم . در  ــش بودی ــت توســط ارت ــس دول ســوچی رئی

ــار  ــددی در میامن ــرات متع ــا تظاه ــن کودت ــی ای پ

علیــه آن صــورت گرفــت کــه تــا بــه حــال نزدیــک به 

شــش صــد نفــر کشــته شــده انــد. گفتــه مــی شــود 

ــدی  ــن غربیهــا و هن کــه رقابــت هــای شــدیدی بی

هــا بــه ظاهــر در دفــاع از مــردم از یــک طــرف و 

ــرف  ــش از ط ــاع از ارت ــا در دف ــی ه ــها و چین روس

ــان اســت. دیگــر در جری

ســال گذشــته همچنــان شــاهد رشــد بودجــه هــای 

ــد  ــرتین رش ــن بیش ــکا و چی ــم. آمری ــی بودی نظام

ــتان و  ــد، عربس ــر هن ــورهای دیگ ــتند و کش را داش

ــه  ــد. ب ــدی بودن ــای بع ــف ه ــل و... در ردی ارسائی

ــران  ــن بح ــته کمرتی ــال گذش ــه س ــن ک ــر از چی غی

مــدت  در  و  گذاشــت  رس  پشــت  را  اقتصــادی 

ــد  ــرتل کن ــا را کن ــروس کرون ــت وی ــی توانس کوتاه

بقیــه کشــورها بــا اینکــه دارای رشــد اقتصــادی 

ــت  ــی بعل ــد ول ــی بودن ــا منف ــف و ی ــیار ضعی بس

رقابــت هــای شــدید نظامــی بودجــه هــای نظامــی 

ــش  ــال  کاه ــن ح ــد. در عی ــش دادن ــود را افزای خ

بودجــه هــای پزشــکی و یــا عــدم تخصیــص بودجــه 
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هــای کافــی بــرای مبــارزه علیــه کرونــا باعــث 

تظاهــرات بــزرگ و کوچکــی در اقصــا نقــاط دنیــا 

شــد. 

جدایــی  رس  بــر  مذاکــرات  گذشــته  ســال  در 

انگلســتان از اتحادیــه اروپــا بــه پایــان رســید و 

ــی  ــا جــدا شــد. جدای انگلســتان از اتحادیــه اروپ

انگلســتان از یــک طــرف دســت انگلســتان را بــرای 

ــت  ــر گذاش ــورها آزادت ــر کش ــا دیگ ــا ب ــرار داده ق

و از طــرف دیگــر باعــث محدودیــت هایــی در 

روابــط فــی مابیــن بــا اتحادیــه اروپــا شــد. در واقــع 

ــی در  ــل توجه ــع قاب ــه مناف ــن واقع ــکا از ای آمری

ــا دارد.  ــا اروپ ــه ب مقابل

از دیگــر تحــوالت ســال گذشــته جنــگ خونیــن بیــن 

ــی  ــات ارض ــر رس اختاف ــتان ب ــان و ارمنس آذربایج

بــود کــه بــه کشــته شــدن صدهــا نفــر نظامــی از 

ــر  ــی هــزاران نف ــی و آواره گ ــی خامنان ــن و ب طرفی

انجامیــد. بــا پــا در میانــی روســیه قــرارداد جدیــدی 

بســته شــد. ترکیــه تنهــا کشــوری بــود کــه در ایــن 

ــان  ــته و از آذربایج ــدار دانس ــود را جانب ــگ خ جن

ــی  ــای خارج ــک نیروه ــت. تحری ــاع برخاس ــه دف ب

از  نشــان  اختافــات طرفیــن  گرفــن  شــدت  در 

دخالــت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم نیروهــای 

ــه ای  ــروزی هــای منطق ــگ اف امپریالیســتی در جن

دارد. ایــران اعــام کــرد کــه در ایــن جنــگ بیطــرف 

ــر رســاندن اســلحه و  ــاری مبنــی ب ــی اخب اســت ول

ــن حــال موضــع  ــی و در عی ــه طــرف ارمن کمــک ب

دفاعــی بــه جانــب طــرف آذری هــم در رســانه 

بصــورت وســیعی پخــش شــد.

جنــگ در یمــن کــه یکــی از فجایــع انســانی علیــه 

کــودکان و مــردم بیدفــاع در آن بکــرات بویــژه 

ــت .  ــه یاف ــه، ادام ــام گرفت ــتان انج ــط عربس توس

ــا  ــردن ه ــوم ک ــه محک ــان ب ــل همچن ــازمان مل س

ادامــه داد ولــی عمــا هنــوز پایانــی بــر ایــن جنــگ 

متصــور نیســت و جنایــت علیــه مــردم و آواره، بــی 

خامنــان کــردن و نابــودی زیــر ســاخت هــای جامعه  

یمــن ادامــه دارد. عربســتان بــا مببــاران دامئــی 

حتــی دبســتان هــا هیــچ کجــای یمــن را از آســیب 

جنــگ بــی نصیــب نگذاشــته اســت. در واقــع ایــن 

جنــگ فقــط یــک کشــمکش منطقــه ای نبــوده 

ــدب  ــاب املن ــج یمــن و ب ــر خلی ــر رس تســلط ب و ب

ــادی  ــی اقتص ــزرگ دریای ــای ب ــاهراه ه ــی از ش یک

ــز میباشــد. ــان نی جه

بطــور خاصــه جنــگ و درگیــری در نقــاط مختلــف 

جهــان بــه درجــات کــم و زیــادی ادامــه داشــت و 

بــه بــی خامنانــی و آواره گــی و پناهندگــی میلیــون 

ــن حــال  ــد. در عی هــا نفــر از مــردم جهــان انجامی

چندیــن کمــپ مهــم پناهندگــی طعمــه آتــش 

ســوزی هــای مهیــب و ویرانــی آنهــا شــد. 

انســان  طــرف  هــر  از  داری  رسمایــه  جهــان 

ــر فشــار کار و  ــه زی ــی را ب ــان کنون زحمتکــش جه

ــی و جنــگ  ــا امن ــدری و آوارگــی و ن ــی و درب گران

کشــیده اســت. سیســتم رسمایــه داری حتــی در 

بزرگرتیــن کشــورهایش در حــال از بیــن بــردن 

خدمــات اجتامعــی، بــاال بــردن ســن بازنشســتگی و 

تحمیــل گرانــی و خالــی کــردن جیــب مــردم از پــس 

ــال آخــر اســت. در ســالی کــه  ــا ری اندازهایشــان ت

گذشــت بــا اینکــه بــه علــت  کرونــا اکــرث جوامــع در 

رکــود اقتصــادی و تعطیــل و یــا کــم تحرکــی اقتصاد 

هــای کوچــک و متوســط بودنــد و درآمدهــای 

مزدبگیــران پائیــن جامعــه کاهــش یافتــه بــود ولــی 

ناگهــان بــورژوازی تقریبــا متامــی کشــورها بــا گــرم 

ــازی و  ــه س ــش خان ــات در بخ ــور معام ــردن تن ک

ــار  ــدن دور از انتظ ــران ش ــه گ ــازی ب ــاختامن س س

ــم  ــره ک ــا به ــا ب ــا دادن وام ه ــت زد و ب ــه دس خان

ســعی کــرد کــه رونقــی در تجــارت و گــردش پــول 

و رسمایــه بوجــود بیــاورد. رونقــی کــه بــه قرضــدار 

ــره  ــا و پرداخــت به ــک ه ــه بان ــردم ب ــر شــدن م ت

هــا کــه براســاس کارشناســان مالــی در ســال هــای 

آینــده بــاال خواهــد رفــت، مــی انجامــد. هامنطــور 

کــه در کرونــا و بحــران اقتصــادی وضــع اکــرث مــردم 

ــاز شــدن  ــا تولیــد واکســن و ب ــر شــد، ب جهــان بدت

ــردم  ــن م ــم ای ــاز ه ــا ب ــادی و مرزه ــای اقتص دره

و مزدبگیــران دون پایــه هســتند کــه از آن رضر 

ــرد.  ــد ک خواهن

از دیگــر حــوادث و رویدادهــای ســال گذشــته 

کشــته شــدن فخــری زاده یکــی از طراحــان برنامــه 

ــرا  ــران آن ــه ای ــود ک ــته ای ب ــکی و هس ــای موش ه

بــه عوامــل ارسائیــل و آمریــکا نســبت داد ولــی در 

اطــاع رســانی ســناریوهای مختلفــی را بــرای کشــته 

شــدن فخــری زاده مطــرح کــرد کــه مــی تــوان ایــن 

مســئله را از فریــب اطاعاتــی تــا رس درگمــی و 

ــای  ــروی ه ــی از نی ــای اطاعات ــوردن ه ــه خ رضب

ــد.  ــی دی ــای جاسوســی خارج ــازمان ه ــب و س رقی

ایــن مســئله همچون کشــته شــدن قاســم ســلیامنی 

بــه بحــران بیشــرت روابــط ایــران و آمریــکا انجامیــد 

و فضــای جنگــی بــار دیگــر منطقــه را بــرای مدتــی 

کوتــاه پــر کــرد. رضبــه هــای مقطعــی نیابتــی بیــن 

متخاصمیــن منطقــه ای جریــان داشــت از یــک 

ــکا حمــات  ــای آمری ــه ســفارت و پایگاهه طــرف ب

ــم  ــکا ه ــر آمری ــت و در براب ــام گرف ــددی انج متع

بــه حمــات هوایــی علیــه نیروهــای حشدالشــعبی 

ــه و ســوریه دســت زد. ــران در منطق ــدار ای و طرف

بعــد از انتخابــات آمریــکا و سیاســت بازگشــت بــه 

برجــام رئیــس جمهــوری جدیــد آمریــکا جــو بایــدن، 

دور مذاکــرات جدیــدی رشوع شــده اســت . بایــدن 

ســعی دارد کــه مناســبات تیــره ای کــه ترامــپ در 

رابطــه بــا اروپــا بوجــود آورده بــود از بیــن بــرده و 

آنــرا مجــددا بــه دوره اوبامــا بــاز گردانــد. سیاســت 

دولــت جدیــد بــا تجربــه ترامــپ و شکســت فشــار 

ــران و نفــوذ از طریــق دیپلامســی  ــر ای حداکــرثی ب

ــازه  ــای ت ــه امیده ــت ک ــده اس ــث ش ــار باع و فش

ای در بیــن سیاســتمداران ایــران در جهــت بــاز 

شــدن درهــای اقتصــادی بــه طــرف غــرب، بوجــود 

بیایــد. قــرارداد ایــران چیــن کــه جدیــدا بســته شــد. 

دســت ایــران را بــرای چانــه زنــی در ایــن دور تــازه 

مذاکــرات بــاز گذاشــته اســت. 

کشــمکش هــای آمریــکا بــا چیــن در دریــای جنوبی 

ــرارداد  ــوان ق ــت و تای ــه داش ــن ادام ــی چی و رشق

تحویــل ســاح هــای تــازه ای از آمریــکا را، بســت. 

تظاهــرات در هنــگ کنگ،بعــد از مدتــی قــدم 

ــرف  ــه ط ــه ب ــرف بازگشــت جامع ــه ط ــدم ب ــه ق ب

ــت ــش رف آرام

در روســیه تظاهراتــی علیــه پوتیــن و بــه نفــع 

ناوالنــی یکــی از معرتضیــن روی داد. نکتــه اصلــی 

ــت  ــون ریاس ــاح قان ــئله اص ــر رس مس ــی ب اعرتاض

ــا  ــه ت ــن ک ــه پوتی ــکان ب ــن ام ــوری و دادن ای جمه

دو دوره دیگــر در ســمت ریاســت جمهــوری باقــی 

ــی  ــتیبانی م ــرب پش ــرف غ ــه از ط ــت ک ــد، اس مبان

شــود.

در ایــران همچــون دیگــر کشــورهای جهــان کرونــا 

بــا پایــان دور ســوم هــم رســید و بــر اســاس آمــار 

دولتــی درگذشــتگان ناشــی از کرونــا بــه بیــش از 67 

هــزار نفــر رســید. وضعیــت جامعــه و آلودگــی بــه 

آن در چندیــن دور گذشــته همگانــی شــد. بســیاری 

از شــهرهای ایــران بــه قرنطینــه هــای موقــت رفتنــد 

ــوء  ــت و س ــای نادرس ــت ه ــت سیاس ــه عل ــی ب ول

ــت  ــای نادرس ــزی ه ــت اداری و برنامــه ری مدیری

کان در ســطح کل کشــور، دولــت قــادر بــه کنــرتل 

و  داغــدار  خانــواده  هــزاران  اســت.  نشــده  آن 

مصیبــت دیــده بجــای گذاشــته اســت. بــا متــام ایــن 

احــوال ایــن رشایــط نتوانســت کــه باعــث خاموشــی 

پرســتاران،  بازنشســتگان،  کارگــران،  اعرتاضــات 

معلــامن، دانشــجویان شــود. در ایــن اعرتاضــات 

صدهــا نفــر از فعالیــن ایــن جنبــش هــا همچنــان 

در زنــدان هــای رژیــم اســامی شــجاعانه و مصمــم 

بــرای آزادی و عدالــت اجتامعــی ایســتاده انــد. 

ــان  ــه آن ــا دامئــی، ......... از جمل ــان، آتن ســپیده قلی

هســتند. 

رژیــم جمهــوری اســامی ســعی کــرد بــا بــه دادگاه 

کشــیدن فعالیــن و دســتگیر شــدگان اعتصابــات 

هفــت تپــه و پرتوشــیمی فشــار حداکــرثی بــر 

ــل  ــی دلی ــه دهــد. اخــراج ب ــران را ادام ــران ای کارگ

و بــا اتهامــات واهــی امنیتــی، توهیــن بــه مقامــات 

فشــار  طلبــان،  حــق  دهــان  بســن  و  رهــری 

اقتصــادی از طریــق بســن حســاب هــای بانکــی و 

حتــی تلفنــی و اینرتنتــی، هجــوم بــه منــازل آنهــا  و 

متقابــا  افشــاگری فعالیــن در بنــد در دادگاههــا و 

حامیــت هــای مــردم و روشــنفکران جامعــه از آنــان 

ــه کارگــران و  ــم اســامی را علی سیاســت هــای رژی

دیگــر جنبــش هــای اجتامعــی بــا شکســت روبــرو 

ویرانی محیط زیست نتیجه عملکرد سرمایه داری است
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کــرد.

بحــران بیــکاری و گرانــی و فقــر روزافــزون کــه 

باعــث رشــد کارهــای تجــاری از جملــه کولــری 

در کردســتان و ســوخت بــری در بلوچســتان شــده 

ــته  ــاهد کش ــا ش ــته م ــال گذش ــی س ــت. در ط اس

شــدن بســیاری از کولــران و ســوختران توســط 

ــم. در  نیروهــای انتظامــی جمهــوری اســامی بودی

ــه عملکــرد وحشــیانه رژیــم اســامی در  اعــرتاض ب

کردســتان و بلوچســتان تحصــن هــای متعــددی در 

گذشــته شــکل گرفتــه اســت ولــی ایــن بــار کشــته 

شــدن تعــدادی از ســوختران باعــث خشــم مــردم 

رساوان و حملــه آنهــا بــه اماکــن دولتــی و اشــغال 

ــد.  ــا ش ــی از آنه برخ

ســال گذشــته رونــد فاصلــه طبقاتــی در متامــی 

جهــان تشــدید شــد. در اکــرث کشــورهای جهــان 

ــد  ــت چرخیدن ــرف راس ــه ط ــرت ب ــا بیش ــت ه دول

ــردن  ــدود ک ــری و مح ــد کارگ ــای ض ــت ه و سیاس

اتحادیــه هــای کارگــری و قوانیــن اعتصابــات و 

ــد.  ــر کردن ــخت ت ــس س ــع پلی ــه نف ــرات را ب تظاه

دســتگیری هــای بــدون مجــوز از دادگاههــا بــا 

ــد و  ــل ش ــون تبدی ــه قان ــف ب ــای مختل ــره ه تب

ــرد.  ــر ک ــوب بازت ــرای رسک ــس را ب ــت پلی دس

ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــی نس ــت طبیع ــط زیس محی

قبــل از طریــق مــواد شــیمیائی تولیــد شــده توســط 

رسمایــه داری، آلــوده تــر و بســیاری از گونــه هــای 

حیوانــی و گیاهــی در آن بعلــت آتش ســوزی، ســیل 

و توفــان هــا از بیــن رفتنــد. رسمایــه داری بــا حــرص 

ــه اســتخراج  ــد وســود دســت ب ــع بیشــرت تولی و ول

منابــع زیرزمینــی و اســتفاده افراطــی از نیــروی 

کار و منابــع طبیعــی منــود. افزایــش روزافــزون 

جمعیــت در برخــی کشــورها نیــز بــه تنگــرت شــدن 

فضــای ســبز و محیــط طبیعــی رضبــات جــران 

ــا سیســتم هــای  ــه ب ــری وارد کــرده اســت. ک ناپذی

کنونــی جهــان طبقاتــی هــر روز بــه طــرف ویرانــی 

بیشــرت مــی رود.

انتخابــات آمریــکا بــر سیاســت هــای تاکتیکــی 

قابــل  تاثیــر  برجــام  روی  بــر  آمریــکا  دولــت 

کــه  کــرد  اعــام  آمریــکا  داشــت.  ای  ماحظــه 

ــم  ــی رژی ــام را دارد ول ــه برج ــت ب ــی بازگش آمادگ

برجــام  مفــاد  بــه  بایســتی  اســامی  جمهــوری 

ــران  ــر ای ــد، در براب ــی کن ــرا اجرای ــته و آن ــاز گش ب

ــده  ــامل ش ــای اع ــم ه ــی تحری ــو متام ــان لغ خواه

ــر  ــکا و دیگ ــط آمری ــام توس ــای برج ــد از امض بع

ــی و  ــرات علن ــت. مذاک ــه اس ــای مربوط ــرف ه ط

ــه  ــات ادام ــه توافق ــیدن ب ــتای رس ــی در راس مخف

دارد. بــه نظــر مــی رســد برجــام همچــون ویــروس 

کرونــا در ســایه روشــن هایــی خواهــد مانــد و 

ــف  ــران و غــرب بصــورت مختل کشــمکش هــای ای

ادامــه خواهــد یافــت. آنچــه روشــن اســت دولــت 

ــای  ــت ه ــای دول ــه بق ــک ب ــت کم ــکا سیاس آمری

اســامی مخالــف و مطیــع کــردن آنهــا را در قامــت 

دولــت بایــدن همــراه بــا غــرب ادامــه خواهــد داد.

در ســال گذشــته در اکــرث کشــورهای جهــان مــا 

در  متعــددی  اعتصابــات  و  تظاهــرات  شــاهد 

ــه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی، محیــط  زمین

زیســت، زنــان و.....بودیــم. آنچــه کــه از همــه ایــن 

ــج  ــی منت ــی اجتامع ــرکات اعرتاض ــات و تح اعتصاب

ــم موجــود و  ــی سیســتم هــای حاک ــی شــود، نف م

ــه داری در عرصــه  ــی آمدهــای رسمای ــا پ ــارزه ب مب

هــای مختلــف بودنــد. جهــان در ســال گذشــته "نــه 

"بزرگــی بــه سیســتم ناکارآمــد و اســتثامرگر رسمایــه 

ــوب و در  ــه داری رسک ــواب رسمای ــت. ج داری گف

عــدم تــوان رسکــوب اصاحــات رسهــم بنــدی شــده 

بــود. ولــی اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق مــردم جهــان 

ــای  ــا دنی ــی ب ــان کنون ــادی جه ــر بنی خواهــان تغیی

آزاد و برابــر انســانی و بــدون اســتثامر و ســتم گــری 

اســت. 

مهران پیامی 
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لنین - اول ماه می

ــه در راه اســت،  ــاه م ــر! اول م ــای کارگ ــن: رفق لنی
روزی کــه کارگــران متامــی رسزمیــن هــا، بــاز شــدن 
ــه،  ــی آگاهان ــک زندگ ــوی ی ــه س ــان را ب چشامنش
همبســتگی شــان را در مبــارزه علیــه متامــی اشــکال 
اجبــار و اضطــرار و ســتم انســان بــه دســت انســان، 
یعنــی مبــارزه بــرای رهــا ســاخن میلیــون هــا 
ــارت را جشــن  ــر و حق زحمتکــش از گرســنگی، فق
مــی گیرنــد. در ایــن پیــکار ســرتگ، دو جهــان چهــره 
بــه چهــرۀ یــک دیگــر مــی ایســتند: جهــان رسمایــه 
ــان  ــی، و جه ــتثامر و بردگ ــان اس ــان کار؛ جه و جه

ــری. ــرادری و براب ب
ــرار  ــام ق ــون آش ــد خ ــتی ثرومتن ــو، مش ــک س در ی
ــز  ــات و مراک ــه کارخانج ــتند ک ــا هس ــد. آن ه دارن
و  تــرف  را  آالت  ماشــین  و  ابزارهــا  تولیــدی، 
ــول را  ــی از پ ــن و کوههای ــون هــا جریــب زمی میلی
ــد. آن  ــت خصوصــی خــود درآورده ان تحــت مالکی
ــگ  ــزاران، س ــه خدمتگ ــش را ب ــت و ارت ــا حکوم ه

هــای پاســبان باوفــای ثــروت انباشــتۀ خــود مبــدل 
ــد. ــرده ان ک

ــان  ــون هــا نفــر از محروم ــوی دیگــر، میلی در س
جــای دارنــد. کســانی کــه مجبورنــد بــه مشــتی نــو 
کیســۀ پولــدار التــامس کننــد تــا بــه آن هــا اجــازۀ 
کار کــردن بدهنــد. بــا کار آنهاســت کــه ایــن افــراد 
متــام ثــروت هــا را خلــق مــی کننــد؛ بــا ایــن حــال 
خودشــان بایــد در متــام طــول زندگــی بــرای خــرده 
ای نــان مبــارزه کننــد؛ بــرای کار التــامس کننــد، 
ــرو و ســامت  ــد؛ نی ــه مــی خواهن ــی صدق ــو گوی ت
خــود را بــا زحــامت کمــر شــکن تحلیــل برنــد، و در 
آلونــک هــای محقــر روســتایی یــا اتــاق هــای زیــر 
شــیروانی و انبارهــای زیرزمیــن در شــهرهای بــزرگ، 

ــد. از گرســنگی جــان دهن
امــا اکنــون ایــن زحمتکشــان محــروم بــه نوکیســگان 
ــد.  ــوده ان ــگ من ــام جن ــتثامرگران، اع ــدار و اس پول
کارگــران متامــی کشــورها درحــال مبــارزه بــرای آزاد 
ســاخن کار از بردگــی مــزدی، از فقــر و احتیــاج 
ــرای نظامــی از  ــارزه ب هســتند. آن هــا مشــغول مب
ــل از کار  ــروت حاص ــه در آن ث ــتند ک ــه هس جامع
ــس  ــر آن ک ــه ه ــد، ک ــتی ثرومتن ــه مش ــرتک، ن مش
ــا  ــازد. آن ه ــی س ــع م ــد، منتف ــی کن ــه کار م را ک
مــی خواهنــد کــه زمیــن و کارخانجــات، مراکــز 
تولیــدی و ماشــین آالت را تحــت مالکیــت مشــرتک 
متامــی زحمتکشــان درآورنــد. خواهــان آننــد کــه بــه 
شــکاف میــان فقیــر و غنــی پایــان دهند، مثــرات کار 
را بــه خــوِد کارگــران برســانند؛ متامــی دســتاوردهای 
فکــری بــرش و متامــی بهبودهــای روش هــای کار را 
درخدمــت بهبــود رسنوشــت کســی قــرار دهنــد کــه 
کار مــی کنــد، و نــه ایــن کــه آن را بــه ابــزار ســتم 

بــر وی تبدیــل کننــد.
پیــکار عظیــم کار علیــه رسمایــه، بــه بهــای فــداکاری 
ــت. آن  ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــم کارگ ــای عظی ه
ــرت  ــی به ــک زندگ ــّق برخــورداری از ی ــای ح ــا به ه
ــا جــوی هایــی از خــون خــود  و آزادی واقعــی را ب
پرداختــه انــد. آنانــی کــه در راه آرمــان طبقــۀ 
کارگــر مبــارزه مــی کننــد، مــورد اذیــت و آزارهــای 
ــا  ــا ب ــد. ام ــی گیرن ــرار م ــا ق ــت ه ــامر حکوم بی ش
همبســتگی  هــا،  اذیــت  و  آزار  متامــی  وجــود 
کارگــران جهــان، رو بــه رشــد و قــوام گرفــن اســت. 
کارگــران هــر چــه بیش ــرت در احــزاب سوسیالیســت 
متحــد مــی شــوند؛ هــواداران ایــن احــزاب کــه در 
ــه  ــتند، ب ــر هس ــا نف ــون ه ــه میلی ــیدن ب ــال رس ح
طــور پیوســته و گام بــه گام بــه ســوی پیــروزی 
ــش  ــه دار پی ــتثامرگران رسمای ــۀ اس ــر طبق ــل ب کام

ــد. مــی رون
پرولتاریــای روســیه نیــز چشــم بــه زندگــی نوینــی 
گشــوده اســت. او نیــز بــه ایــن پیــکار عظیــم 
پیوســته. آن روزهایــی کــه کارگــر مــا مطیعانــه 
بردگــی مــی کــرد، آن روزهایــی کــه نــه مفــّری بــرای 
ــه  ــد و ن ــی دی ــارش م ــت اســارت ب ــز از وضعی گری
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ــت،  ــود داش ــخ خ ــی تل ــدی در زندگ ــوی امی کورس
ــت  ــرون رف ــیالیزم راه بُ ــت. سوس ــده اس ــپری ش س
ــه  ــارز ب ــزار مب ــزاران ه ــان داده، و ه ــه او نش را ب
زیــر پرچــم رسخ، ایــن ســتارۀ راهنــامی مســیر، 
گــرد آمــده انــد. اعتصــاب هــا، قــدرِت اتحــاد را بــه 
کارگــران نشــان داده انــد؛ بــه آن هــا آموختــه انــد 
ــه آن هــا  ــد؛ ب ــه پاســخ دهن ــا حمل ــه را ب ــه حمل ک
نشــان داده انــد کــه کارگــر ســازمان یافتــه تــا چــه 
حــد مــی توانــد بــرای رسمایــه هــراس انگیــز باشــد. 
ــت  ــل کار آنهاس ــه از ِقبَ ــد ک ــه ان ــران دریافت کارگ
ــه  ــد و فرب ــده ان ــه داران و حکومــت، زن کــه رسمای
مــی شــوند. کارگــران بــا روح مبــارزۀ متحدانــه، بــا 
ــد.  ــده ان ــه ش ــیالیزم برانگیخت آرزوی آزادی و سوس
کارگــران دریافتــه انــد کــه حکومــت مطلقــۀ تــزار 
ــران  ــی و ســیاهی اســت. کارگ ــروی اهریمن چــه نی
ــی  ــد آزادی هســتند، ول ــارزۀ خــود نیازمن ــرای مب ب
ــدد.  ــی بن ــان را م ــای آن ــزار دســت و پ حکومــت ت
ــکل، آزادی  ــامع، آزادی تش ــه آزادی اجت ــران ب کارگ
مطبوعــات و کتــاب نیــاز دارنــد، امــا حکومــت 
تــزاری هرگونــه کوشــش بــرای آزادی را بــا تازیانــه، 
زنــدان و رسنیــزه، درهــم مــی شــکند. فریــاِد »مــرگ 
ــیه را  ــرض روس ــول و ع ــه!« ط ــت مطلق ــر حکوم ب
ــان  ــاً خیاب ــش در عموم ــش از پی ــده، بی ــور دی در ن
ــران،  ــوده ای کارگ ــیع ت ــای وس ــی ه ــا، گردهامی ه
ــش،  ــال پی ــتان س ــت. تابس ــیده اس ــوش رس ــه گ ب
ــوب  ــارس جن ده هــا هــزار نفــر از کارگــران در رست
ــرای آزادی از  ــرت، ب ــی به ــک زندگ ــرای ی ــیه ب روس
ــورژوازی  ــارزه برخاســتند. ب ــه مب ســلطۀ پلیســی، ب
ــران  ــب کارگ ــش مهی ــاهدۀ ارت ــا مش ــت ب و حکوم
کــه بــا یــک رضبــه، کّل حیــات اقتصــادی شــهرهای 
بــزرگ را بــه وقفــه درآورده بــود، بــه خــود لرزیــد. 
ــر، در  ــۀ کارگ ــاِن طبق ــِن راِه آرم ــیاری از مبارزی بس
مقابــل گلولــۀ رسبازانــی کــه تزاریــزم علیــه دشــمن 

ــد. ــه خــاک افتادن ــود، ب ــی گســیل داشــته ب داخل
امــا نیرویــی نیســت کــه قــادر بــه درهــم شکســن 
ایــن دشــمن داخلــی باشــد، چــرا کــه طبقــات 
ــده  ــروی کار آن زن ــا نی ــا ب ــت، تنه ــم و حکوم حاک
کــه  نیســت  زمیــن  روی  بــر  نیرویــی  هســتند. 
ــد میلیــون هــا کارگــری را کــه بیــش از پیــش  بتوان
ــد  ــد، متح ــی یابن ــت م ــی دس ــی طبقات ــه آگاه ب
مــی شــوند و ســازمان مــی یابنــد، درهــم بشــکند. 
ــوند،  ــی ش ــل م ــران متحم ــه کارگ ــتی ک ــر شکس ه
مبارزیــن جدیــدی را بــرای صفــوف مبــارزه بــه 
ارمغــان مــی آورد، چشــم تــوده هــای وســیع تــری 
را بــه یــک زندگــی جدیــد بازمــی کنــد و آن هــا را 

ــازد. ــی س ــاده م ــازه آم ــارزات ت ــرای مب ب
ســیر رویدادهایــی کــه روســیه دارد طــی مــی 
ــوده  ــداری ت ــن بی ــه ای اســت کــه ای ــه گون ــد، ب کن
هــای کارگــر، بــه طــور قطــع رسیــع تــر و گســرتده 
تــر خواهــد بــود، و مــا بایــد بــرای متحــد ســاخن 
صفــوف پرولتاریــا و آمــاده کــردن آن بــرای مبــارزۀ 

ــری، نهایــت تــاش خــود را  ــه ت ــه مراتــب قاطعان ب
ــن  ــده تری ــی عقــب مان ــگ حت ــم. جن ــه کار بندی ب
بخــش هــای پرولتاریــا را هــم وادار کــرده اســت تــا 
ــه مســائل و امــور سیاســی عاقــه نشــان دهنــد.  ب
ــه  ــا وضــوح و روشــنی بیشــرتی درحــال ب ــگ ب جن
منایــش گذاشــن گندیدگــی متــام و کــامل نظــم 
ــس  ــام پلی ــام و مت ــکاری ت ــه، جنایت حکومــت مطلق
و بانــد دســتگاه قضایــی حاکــم بــر روســیه اســت. 
مــردم مــا از احتیــاج و گرســنگی در داخــل رو بــه 
مــرگ هســتند- درحالــی کــه خــود بــه جنگــی 
ویرانگــر و بــی معنــا بــرای قلمروهایــی بیگانــه 
ــا  ــن ج ــا از ای ــنگ ه ــه فرس ــد ک ــده ان ــانده ش کش
دورنــد و اقــوام خارجــی در آن ســکنا گزیــده انــد*. 
ــتند-  ــوب هس ــی، مغل ــی سیاس ــا در بردگ ــردم م م
ــی  ــه بردگ ــرای ب ــگ ب ــه جن ــود ب ــه خ ــی ک درحال
کشــاندن ســایر مــردم کشــیده شــده انــد. مــردم مــا 
خواهــان تغییــر نظــم سیاســی در داخــل هســتند- 
ــا غــرّش تفنــگ هــا در  امــا تــاش مــی شــود کــه ب
آن ســوی دنیــا، توجــه آن هــا منحــرف گــردد. ولــی 
ــاد  ــر ب ــود، در ب ــامر خ ــن ق ــزار در ای ــت ت حکوم
ــی  ــردان جوان ــت و م ــروت مل ــۀ ث دادن جنایتکاران
ــا مبیرنــد،  کــه بــه ســواحل اقیانــوس آرام فرســتاد ت
ــه  ــه اســت. هــر جنگــی ب ــش رفت ــش از حــد پی بی
مــردم فشــار مــی آورد، و جنــگ دشــوار علیــه ژاپــن 
ــردۀ  ــر گ ــتناک ب ــاری دهش ــگ و آزاد، فش ــا فرهن ب
روســیه اســت. ایــن فشــار در زمانــی وارد مــی آیــد 
کــه ســاختار اســتبداد پلیســی، تاکنــون زیــر رضبــات 
پرولتاریــای بیــدار و هوشــیار، تلوتلــو خــوردن هــای 
خــود را آغــاز کــرده اســت. جنــگ درحــال عریــان 
کــردن متامــی نقــاط ضعــف حکومــت اســت، جنگ 
درحــال دریــدن متامــی لبــاس هــای مبــّدل دروغیــن 
اســت، جنــگ در حال افشــای کّل گندیدگــی داخلی 
اســت؛ جنــگ در حــال افشــای مضحکــۀ حکومــت 
مطلقــۀ تــزار در پیــش روی همــگان اســت؛ جنــگ 
آخریــن جــان کنــدن هــای روســیۀ کهــن را بــه همــه 
نشــان مــی دهــد، روســیه ای کــه مــردم آن نــادان، 
رس بــه زیــر و فاقــد حــّق رأی هســتند؛ روســیه ای 
ــت  ــارت حکوم ــم در آن رِسف در اس ــوز ه ــه هن ک

ــرار دارد. پلیســی ق
روســیۀ کهــن در حــال احتضــار اســت. روســیه ای 
آزاد در راه اســت کــه جــای آن را بگیــرد. نیروهــای 
ــبانی  ــزار پاس ــۀ ت ــت مطلق ــه از حکوم ــیاهی ک س
ــا  ــتند. ام ــدن هس ــرق ش ــال غ ــد، در ح ــی کردن م
تنهــا پرولتاریــای ســازمان یافتــه و برخــوردار از 
آگاهــی طبقاتــی قــادر اســت کــه رضبــۀ مــرگ بــار 
ــازمان  ــای س ــا پرولتاری ــازد. تنه ــان وارد س ــه آن را ب
ــد  ــی توان ــی م ــه و برخــودار از آگاهــی طبقات یافت
ــه  ــرای مــردم ب ــه ســاختگی را ب آزادی حقیقــی و ن
ارمغــان بیــاورد. تنهــا پرولتاریــای ســازمان یافتــه و 
برخــودار از آگاهــی طبقاتــی اســت کــه مــی توانــد 
هرگونــه تــاش را بــرای فریفــن مــردم، محــدود 
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فراهــم خواهــد کــرد. در عیــن حــال عملــی شــدن 

موضوعــات ایــن ســند، دســت رژیــم جمهــوری 

اســامی را در گفتگــو بــر رس برجــام و در خواســت 

ــرد. ــر خواهــد ک ــش بازت های

اردوگاه سوسیالیســت  قبلــی  آنچــه کــه تجربــه 

ــه کشــورهای  ــی در تغذی ــگ دوم جهان ــد از جن بع

ــیه  ــه روس ــا ب ــی و وابســته شــدن آنه ــای رشق اروپ

ــود امــروز  ــا ب و ورشکســتگی اقتصــادی بیشــرت آنه

مــورد بازنگــری طــرف هــای رشقــی بــرای بــاال 

بــردن تــوان هــای اقتصــادی محورهــای نزدیــک بــه 

خــود در جهــت مقابلــه بــا تهاجــم هــای اقتصــادی 

و نظامــی غــرب قــرار گرفتــه اســت. در نتیجــه 

جهــان  کشــورهای  اکــرث  در  چیــن  قراردادهــای 

ــت  ــن خصل ــک چنی ــی دارای ی ــا پیرامون ــوم و ی س

هایــی اســت. در حقیقــت بــا یــک تیــر ایــن قــرار 

ــرار داده اســت. دادن  ــد نشــان را هــدف ق داد چن

مســئولیت بــه کشــورهای کوچکــرت بــرای مقابلــه بــا 

رقبــای غربــی، در محــور قــرار دادن ایــن اقتصادهــا 

در رشــد و پیوســتگی بــه اقتصــاد بزرگــرت، در واقــع 

شــبیه کاری کــه آمریــکا بــا کشــورهای اروپــای 

ــام داد.  ــی انج ــگ دوم جهان ــد از جن ــی بع غرب

ــژه  ــادی و بوی ــای اقتص ــتم ه ــدن سیس ــاز گردان ب

ــس  ــه رشق و بعک ــرب ب ــورها از غ ــی در کش نظام

بســیار زمــان بــر اســت در عیــن حــال دارای نتایــج 

سیاســی مرتبــط بــا خــود را بــه همــراه دارد. نگرانی 

کــردن حقــوق آن هــا و تبدیــل آن هــا بــه ابــزاری 
رِصف در دســتان بــورژوازی، در نطفــه خفــه کنــد.

ــرژی  ــا ان ــا ب ــه م ــد ک ــس بگذاری ــر! پ ــای کارگ رفق
مضاعــف بــرای نــرد تعییــن کننــده ای کــه در رُشف 
وقــوع اســت، آمــاده شــویم! بگذاریــد کــه صفــوف 
ــجم  ــه منس ــر چ ــرات ه ــیال دمک ــای سوس پرولرته
ــان  ــد پیام ش ــوند! بگذاری ــک ش ــم نزدی ــه ه ــر ب ت
هرچــه وســیع تــر گســرتش یابــد! بگذاریــد فعالیــت 
ــر  ــه ت ــه متهوران ــر چ ــران ه ــات کارگ ــرای مطالب ب
ــه  ــاه م ــن اول م ــه جش ــد ک ــود! بگذاری ــام ش انج
هــزاران مبــارز جدیــد را بــه ســوی آرمــان مــا جلــب 
کنــد و نیروهــای مــا را در نــرد عظیــم بــرای آزادی 
متــام مــردم، بــرای رهایــی متــام زحمتکشــان از یــوغ 

رسمایــه، افــزون منایــد!
زنده باد هشت ساعت کار در روز!

زنده باد سوسیال دمکراسی انقابی بین املللی!
رسنگــون بــاد حکومــت مطلقــۀ جنایتــکار و غارتگــر 

تزار!

اول ماه مه 1904
والدیمیر الیانوف لنین آوریل
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ــران  ــکا و دیگ ــا آمری ــو ت ــی از نات ــورهای غرب کش

ــادی  ــای اقتص ــتم ه ــر سیس ــرار داد تغیی ــن ق از ای

و نظامــی بــه لحــاظ شــکلی و تکنیکــی اســت. 

بطــور مثــال وقتــی ایــران در جنــگ ایــران و عــراق 

از سیســتم هوایــی آمریکایــی بهــره مــی گرفــت بــا 

مشــکات سیاســی کــه بیــن ایــران و آمریــکا پیــش 

ــره  ــرات و غی ــی و تعمی ــد مســئله قطعــات یدک آم

باعــث تقریبــا ضعیــف شــدن نیــروی هوایــی ایــران 

در حــد بــاالی 50 در صــد بــود. ایــران دارای آن 

تــوان تکنیکــی و آموزشــی بــرای بازســازی طوالنــی 

مــدت آن نبــود بــه همیــن دلیــل در بعــد از جنــگ 

یــا بــه سیســتم هوایــی و راداری روســها و چینــی ها 

و آملانــی هــا روی آورد و یــا ســعی کــرد با مهندســی 

ــر  معکــوس آنهــا را در داخــل بســازد کــه بســیار پ

هزینــه بــود. نتیجــه یــک چنیــن سیاســتی احتــامل 

بســن و یــا تجدیــد قراردادهــای هوایــی بــا آمریــکا 

را تــا آینــده ای دور تقریبــا اگــر نگوئیــم غیــر 

ممکــن دور از امــکان کــرده اســت.

ــا توجــه بــه رشایــط مشــخص بیــن املللــی بســن  ب

ــه  ــا کشــورهای رسمای قراردادهــای اقتصــادی و... ب

داری بــه خــودی خــود خــوب یــا بــد نیســت. 

بایســتی بــه منافــع متقابــل و یــا زیــان هــای 

ــوری در  ــچ کش ــرد. هی ــه ک ــرد آن توج ــت و ب باخ

دنیــای کنونــی منــی توانــد بــدون رابطــه بــا دولــت 

هــای بیرونــی اعــم از مرتقــی و مرتجــع بــه زندگــی 

ــن  ــر بس ــن منظ ــد. از ای ــه ده ــود ادام ــره خ روزم

قــرار دادهــا را بایــد در رابطــه بــا مســائل و روابــط، 

ــن  ــرای طرفی ــه ب ــی را ک ــئولیت های ــع و مس مناف

ایجــاد مــی کنــد مــورد بررســی قــرار داد. مشــخصا 

ــک  ــه ی ــار انتشــار یافت ــرارداد در دوب ــن ق ــاد ای مف

ــوم  ــای پرتولی ــی بریتانی ــی نفت ــق کمپان ــار از طری ب

ــه هــای  ــار از طــرف روزنام ــک ب اکونومیســت و ی

نزدیــک بــه دولــت در ایــران. بــرای نقــد و یــا دفــاع 

ــی  ــی نفت ــع کمپان ــرارداد هــم بیشــرت منب ــن ق از ای

پرتولیــوم اکونومیســت مــورد نظــر قــرار گرفتــه 

اســت 

بــر طبــق اخبــار منترش شــده قرار اســت چیــن 400 

میلیــارد دالر در 25 ســال آینــده در ســاختارهای 

ــا زیــر بنایــی اقتصــاد ایــران رسمایــه گــذاری  عمدت

کنــد. از یــک طــرف ایــن پولــی اســت کــه مــی تواند 

ــا مدیریــت صحیــح رشــد دهــد  اقتصــاد ایــران را ب

از طــرف دیگــر تجربــه رژیــم ایــران در زمانــی کــه 

پــول نفــت بــه بشــکه ای بــاالی 100 دالر رســید و 

درآمــد ایــران در مــدت ریاســت جمهــوری احمــدی 

ــی  ــان م ــود، نش ــارد دالر ب ــش از100 میلی ــژاد بی ن

دهــد کــه بعلــت فســاد بخــش خصوصــی و دولتــی  

کامــا عملکــردی منفــی و مخــرب در اقتصــاد ایــران 

بــازی کــرد و ایــن در آمــد هنگفــت، رانــت خــواری 

و فســادهای مالــی و زد و بندهــای دولتــی و حیــف 

ــرتش  ــد و گس ــی را رش ــای دولت ــه ه ــل بودج و می

داد.

روشــن اســت کــه یکــی از دالیــل تهیــه ایــن ســند 

ــرب و  ــر فشــار غ ــران در زی ــت ای ــه دول آنســت ک

ــم  ــادی و تحکی ــای اقتص ــم ه ــرار از تحری ــرای ف ب

ــی  ــرده اســت ول ــرار داد را امضــاء ک ــن ق خــود، ای

ــه فشــار از  ــرای ادام ــن احــوال غــرب ب ــام ای ــا مت ب

ــات  ــر تبلیغ ــرف دیگ ــره از ط ــرف و مذاک ــک ط ی

دو گانــه ای را جلــو مــی بــرد. بطــور مثــال وقتــی 

ــه  ــی فرانس ــت نفت ــک رشک ــه ی ــال ک ــرارداد توت ق

اســت بــا ایــران بســته شــد هیچیــک از طــرف هــای 

ــان در  ــودن آن صدایش ــه ب ــر ناعادالن ــی بخاط غرب

ــار در قــرار داد چیــن تبلیغــات  نیامــد ولــی ایــن ب

ــا  ــد. ام ــه ان ــراه انداخت ــه آن ب ــده ای علی ــر کنن ک

جــدا از تبلیغــات جانبدارانــه غــرب علیــه ایــن قــرار 

داد، محتــوی بندهــای آن نشــان میدهــد کــه ایــران 

عمدتــا وارد کننــده رسمایــه، کاال ســاخته شــده، 

فنــاوری و تکنولــوژی و ایــران فروشــنده منابــع 

طبیعــی اســت. روشــن اســت کــه برخــی از کاالهــا 

متعلــق بــه صنایــع زیــر ســاختی و پایــه ای اســت 

ولــی حتــی ایــن کاالهــا هــم بعلــت بــه روز شــدن 

دامئــی شــان وابســتگی اقتصــادی را بــرای نوســازی 

ــن  ــه ای ــد. در برخــورد ب اقتصــادی تشــدید مــی کن

قــرارداد محــک خــوب یــا بــد بــودن چین بــه عنوان 

طــرف مقابــل اصــل مســئله نیســت. ما بایســتی اوال 

مفــاد قــرارداد را بررســی کنیــم ثانیــا نحــوه تعامــل 

جمهــوری اســامی بــا پــی آمدهــا و نقــاط مثبــت و 

ــه از  ــودهای حاصل ــرد س ــی بکارب ــی و چگونگ منف

ــارگاه  ــد و ب ــرارداد رصف گنب ــن ق ــج ای ــا نتای آن. آی

ســاخن بــرای امامــان شــیعه در عــراق و رفتارهایــی 

از ایــن دســت خواهــد شــد. یــا رصف آبــادی و 

بــراه انداخــن چرخــه هــای تولیــد افزایــش حقــوق 

مزدبگیــران دون پایــه و کارگــران و.....تجربــه نشــان 

از رسکــوب بیشــرت در داخــل بســط بوروکراســی 

ــه دارد.  ــت در خاورمیان ــی و دخال دولت

ایــن ســند هوشــیاری چپ را بیش از گذشــته نشــان 

داد کــه بــا جمــع بنــدی از گذشــته موضوعاتــی از 

ــه  ــل بررســی مشــخص و ن ــه تحلی ــن دســت را ب ای

موضــع گیــری رصف مــی رســاند. مــی گوینــد بــدون 

تحقیــق و بررســی حــق صحبــت نیســت .

تجربــه گذشــته در برخــورد بــه ایــن نــوع قراردادها 

ــه از موضــع  نشــان مــی دهــد کــه قبــل از اینک

گیــری علیــه ایــن و یــا آن جانــب قــرارداد صحبــت 

ــرا مــورد بررســی  ــم بایســتی بندهــا و مفــاد آن کنی

قــرار داد و نتایــج عملــی و عینــی آنــرا ارزیابــی کرد 

تــا بــه ذهنــی گیــری ناشــی از تبلیغــات طــرف های 

مخالــف و موافــق قــرار نگرفــت. بــه همیــن دلیــل 

خواســت  علنــی کــردن کامــل این قــرار داد از  رژیم 

ــردم  ــه م ــت محقان ــک خواس ــامی ی ــوری اس جمه

جهــت دسرتســی آگاهانــه بــه تصمیــامت و اهــداف 

ــف  ــتی متوق ــی رسی بایس ــد. دیپلامس ــی باش آن م

ــم جمهــوری اســامی در برجــام  ــن را رژی شــود. ای

هــم علنــی نکــرد و برخــی از مفــاد برجــام هنــوز 

ــردن  ــو ک ــرای جوابگ ــار ب ــت. فش ــی نیس ــم علن ه

رژیــم اســامی در ارتبــاط بــا ایــن قــرار داد باعــث 

تظاهــرات متعــددی در رسارس ایــران شــده اســت. 

گفتــه هــای جنــاح احمــدی نــژاد در ارتبــاط بــا بــه 

دســت گرفــن انتقــاد از ایــن قــرارداد و اعــرتاض بــه 

ــردم  ــت م ــا خواس ــی ب ــچ قرابت ــودن آن هی رسی ب

ــا در  ــب ه ــا و ســلطنت طل ــدی نژاده ــدارد احم ن

طــول تاریخشــان همیشــه از دیپلامســی مخفــی و 

بــی اطــاع گذاشــن مــردم از حقایــق درونــی قدرت 

بهــر بــرده انــد امــا اینــک فریبانــه خواهــان بدســت 

گرفــن پرچــم مبــارزه بخاطــر دیپلامســی علنــی 

هســتند. مــا بــا هیــچ قــرار داد رسی و غیــر علنــی 

ــع  ــردم و مناف ــه رضر م ــا را ب ــوده و آنه ــق نب مواف

ــت  ــازی در سیاس ــفاف س ــم. ش ــی دانی ــی م عموم

گــذاری هــا و تصمیــامت بایســتی از طریــق ایجــاد 

ــن  ــن انجــام شــود و ای ــرتل از پائی یــک سیســتم کن

سیســتم اجتامعــی هیــچ چیــزی بــه جــزء شــوراهای 

کارگــران و زحمتکشــان نیســت کــه بــا وجــود رژیــم 

جمهــوری اســامی در ایــران همیشــه زیــر رسکــوب 

بــوده اســت.

ع.غ

بیانیه مشترک.... بقیه از صفحه آخر

ــه بخــش خصوصــی در  واگــذاری تامیــن واکســن ب

ــت. ــتا اس ــن راس ای

ــه خــود، بخش هــای وســیعی  ــه نوب ــن مســاله ب ای

ــه را  ــژه اقشــار متوســط جامع ــه وی ــت، ب از جمعی

در فقــر روزافزونــی گرفتــار کــرده و تعــداد هــر دم 

ــت. ــرده اس ــین ک ــان را حاشیه نش ــده ای از آن فزاین

در ایــن میــان وضــع زنــان کارگــر و زحمت کــش، از 

همــه اســف بارتــر اســت. بنــا بــر آمارهــای موجــود، 

در ادامــه  مــوج افزایــش بیکاری هــا و  اخراج هــا، 

ــان کارگــر  ــا، 70 درصــد زن ــه پاندمــی کرون ــه  بهان ب

ــکار شــده  اند. اخــراج و از کار بی

ــد  ــی و رون ــن بی ثبات ــز، ای ــت نی ــث معیش در بح

ــض  ــا تبعی ــران، ب ــتامتیک مزدبگی ــازی سیس فقیرس

حداکــرثی، بیــش از همــه، خــود را در وضعیــت 

معیشــتی زنــان منایــان کــرده اســت کــه حــق 

اشــتغال پاییــن، قــرار گرفــن در صــف نخســت 

اخــراج و بیکارســازی و منــزوی  شــدن زنــان کارگــر، 

ــم  ــود، زخ ــه خ ــه نوب ــه ب ــوده، ک ــات آن ب از تبع
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بــزرگ دیگــری را بــر پیکــر طبقــه  کارگــر ایــران وارد 

ــت. ــرده اس ک

در ایــن میــان وضــع زنــان کارگــر خانگــی کــه ممــر 

ــر  ــه بدت ــد از هم ــد خــود را از دســت داده ان درآم

می باشــد. هــم تبعیــض جنســیتی و هــم بیــکاری و 

ورشکســتگی، فشــار مضاعفــی را بــر ایــن بخــش از 

نیــروی کار ایــران وارد کــرده اســت.

بــا ایــن همــه کارگــران ایــران و متحدانــش در 

ــری  ــتگی ناپذیر و پیگی ــارزه  خس ــته، مب ــال گذش س

را در رشایطــی کــه تــوازن قــوا حاکــم بــه نفع شــان 

نبــوده و فعالیــن کارگــری و دیگــر جنبش هــای 

ــدی  ــه و نظام من ــد الی ــوب چن ــر رسک ــی زی اجتامع

ــد. ــش برده ان ــه پی ــتند، ب ــرار داش ق

کارگــران و حقــوق  بگیــران در بخش هــای مختلــف 

اقتصــاد از صنعــت بــزرگ همچــون پرتوشــیمی، 

ــد  ــت واح ــه، رشک ــکر هفت تپ ــو، آذرآب، نیش هپک

اتوبورسانــی تهــران، فــوالد خوزســتان و . . . تــا 

معلــامن، بازنشســتگان، دانشــجویان و زنــان بــه 

اشــکال  و طــرق مختلــف مبــارزات خــود را بــه پیش 

بــرده و مخالفــت خــود را بــا سیاســت های خشــن و 

نئولیرالــی دولــت و حاکمیــت نشــان داده انــد کــه 

ــارزات  ــژه از مب ــور وی ــوان بط ــان می ت ــن می در ای

خســتگی  ناپذیــر کارگــران هفت تپــه یــاد کــرد کــه 

ــازی،  ــی  س ــون خصوص ــه ای چ ــم و پای ــائل مه مس

اختاس هــای بــزرگ ســهامداران و صاحبــان اصلــی 

هفت تپــه را در ســطح جامعــه مطــرح کــرده و در 

مقابــل، از نقــش کارگــر در تصمیــم  گیری هــا و 

ــد. ــخن گفته ان ــورائی س اداره ش

ــان  ــای آن ــم طبقه ای ه ــب ه ــه از جان ــی ک مبارزات

در اقصــی نقــاط جهــان مــورد حامیــت قــرار گرفتــه 

اســت. تــا آن جــا کــه بارهــا شــاهد بیانیه هــا 

کارگــران،  جانــب  از  حامیتــی  کمپین هــای  و 

در  کارگــری  بــزرگ  اتحادیه هــای  و  ســندیکاها 

بوده ایــم. نزدیــک جهــان  و  دور  نقــاط 

ــی،  ــی و بین امللل ــن همبســتگی های مل ــر ای در براب

گرایش هــای طرفــدار رسمایــه داری، انــواع و اقســام 

طرح هــا و آلرتناتیوهــای خــروج از بحــران را یکــی 

ــر  ــد. ه ــرده و می کنن ــنهاد ک ــری پیش ــد از دیگ بع

روز ترفنــدی تــازه ارائــه می شــود. امــا کارگــران 

ــه: ــد ک ــه دریافته ان ــه تجرب ــران ب ای

ـ راه چــاره  ایــن مشــکات و رهائــی از ایــن وضعیت 

ــاد  ــود در ایج ــه خ ــانی ک ــب کس ــد از جان منی توان

ــا  ــام ایف ــا آن ن ــن ی ــی را تحــت ای ــش اصل ــا نق آنه

کــرده و می کننــد مطــرح شــود. کارگــران دیگــر 

ــای  ــده و وعیده ــه وع ــا و از جمل ــب دروغ ه فری

ــار تکــرار  ــد ســال یــک  ب ــی را کــه هــر چن انتخابات

منی خورنــد. می شــود 

ــه قدرت هــای  ــن از دل بســن ب ـ راه چــاره، همچنی

کــه  قامشــی  و  رنــگ  هــر  )از  جهانــی  بــزرگ 

بــه  نیــز  آن هــا  میــان  و سیاســت بازی  باشــند( 

بــه  دلبســتگی هایی  چنیــن  منی آیــد.  دســت 

ــی  ــه جهان ــی، چ ــای سیاس ــی در جغرافی قدرت های

و چــه منطقــه ای، در واقــع گروگــذاری و بخشــیدن 

پیشــاپیش دســرتنج توده هــای زحمتکــش و جــاده 

ــرداری  ــت بهره ب ــلطه گران جه ــرای س ــی ب صاف کن

از منابــع کشــور و همین طــور نفــوذ تعییــن کننــده 

ــادی،  ــای کان اقتص ــم  گیری ه ــگان در تصمی بیگان

سیاســی و سوق الجیشــی اســت.

مســأله  قدرت هــای ســلطه گر جهانــی، هیچــگاه 

از منافــع طبقــه  کارگــر و توده هــای  حفاظــت 

زحمت کــش در هیــچ نقطــه از جهــان نبــوده و 

نیســت. راه چــاره در ایــران، ماننــد مبــارزه  طبقاتــی 

در دیگــر نقــاط جهــان، تنهــا از اتحاد و همبســتگی 

طبقاتــی میــان خــود کارگــران و پیونــد و همــکاری 

ــهر و  ــان ش ــر زحمت کش ــا دیگ ــا ب ــی آن ه مبارزات

ــود. ــل می ش ــتا حاص روس

بایســتی  ایــران  بگیــران  حقــوق  و  کارگــران 

خــود،  مســتقل  صفــوف  حفــظ  و  تشــکیل  بــا 

اجــازه سوءاســتفاده بــه نیروهــای غیرکارگــری و 

در  آنهــا،  پرطمطــراق  و  فریبکارانــه  طرح هــای 

دفــاع از رسمایــه داری کــه هیــچ نشــانی از عدالــت 

ــت  ــران در مدیری ــش کارگ ــرش نق ــی و پذی اجتامع

جامعــه ندارنــد را ندهنــد.

ــط  ــران در رشای ــا کارگ ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

ــتیم و  ــه هس ــی مواج ــکل پراکندگ ــا مش ــی ب کنون

ــه علی رغــم  ــن مســاله خــود هشــداری اســت ک ای

و  مبــارزه  در  ازخودگذشــتگی  و  کاری  ادامــه 

ــکار و  ــی آش ــتگی و همدل ــام همبس ــم اع علی رغ

واقعــی میــان فعــاالن جنبش هــای اجتامعــی، بــدون 

ــه و رسارسی  ــکاری جــدی و ســازمان  یافت ــک هم ی

ــادر  ــان، ق ــران و زحمت کش ــی کارگ ــان متام در می

ــر  ــری و تغیی ــا سیاســت های ضدکارگ ــه ب ــه مقابل ب

ــود. ــم ب ــود نخواهی ــط موج رشای

نبــود  در  کــه چگونــه  کرده ایــم  تجربــه  بارهــا 

ســازمان ها و مناینــدگان مســتقل کارگــری بــاز هــم 

مســاله تعییــن حقــوق حداقــل بــه مضحکــه ای 

تکــراری و مــال آور تبــدل شــده اســت. در رشایطــی 

ــاکن  ــی س ــوار ایران ــک خان ــرای ی ــر ب ــه خــط فق ک

شــهرهای بــزرگ، بایــد حداقــل 12 میلیــون تومــان 

باشــد و حتــی تشــکیات وابســته و حکومتــی چــون 

ــد،  ــخن می گوی ــون س ــا 9 میلی ــر از 8 ت ــه  کارگ خان

ــده  8  ــرآورد ش ــوار ب ــبد خان ــه  س ــرش هزین از پذی

میلیــون و 200 هــزار تومانــی رس بــاز زد و حتــی به 

ــورد  ــدگان تشــکل های م ناله هــا و ضجه هــای مناین

قبــول و وابســته هــم توجهــی نکــرد.

ــای کار و  ــکیات درون واحده ــدان تش ــون فق اکن

تشــکیات منطقــه ای و رسارسی کارگــران بــا شــدتی 

بیش تــر از پیــش، خــود را منایــان ســاخته و مبــارزه  

خســتگی ناپذیری را بــرای ایجــاد آنهــا را می طلبــد.

بــدون چنین تشــکیات منســجم و رسارسی، تاثیرات 

حضــور و مبــارزه  کارگــران خیلــی چشــم گیر نبــوده 

نتایــج کار، حداقلــی، بی پشــتوانه و شــکننده  و 

خواهــد بــود.

در رشایــط موجــود، ایجــاد یــک شــورای همــکاری 

میــان بخش هــای مختلــف کارگــران، کارمنــدان 

زنــان،  بازنشســتگان،  معلــامن،  مزدبگیــران،  و 

دانشــجویان و بیــکاران، بیــش از پیــش رضورت 

دارد.

ــان وظائــف دیگــر،  ــه وظیفــه ای در می ــن امــر ن ای

ــه  ــازمان دهی در جامع ــی کار س ــه اصل ــه حلق بلک

ــدون  ــران و زحمت کشــان اســت. ب ــن کارگ و در بی

هامهنگــی و رفــن بــه ســوی ایجــاد نهادهــای 

مشــرتک  هدایــت  بــرای  رسارسی  و  همــکاری 

حــرکات  ایــن  قــدرت  مطالباتــی،  جنبش هــای 

بــه  مطالباتــی  اعرتاضــی،  پیگیــر  و  شــجاعانه 

ــر  ــا هموارت ــرای رسکــوب آنه هــدر مــی رود و راه ب

می شــود.

ــده  ــارزات پراکن ــان مب ــی می ــرای همگرائ ــاش ب ت

و گســرتش همبســتگی ایــن مبــارزات در ســال 

ــود. ــی خواهــد ب ــوری و حیات ــی ف ــش رو، رضورت پی

مســتقل  و  آزاد  تشــکل های  ایجــاد  اعتصــاب، 

اســت! ایــران  کارگــران  کارگــری، حــق مســلم 

ــران  ــود کارگ ــت خ ــه دس ــا ب ــران تنه ــی کارگ رهائ

ــد! ــد ش ــن خواه ممک

6   اردیبهشت 1400

ــی  ــد اتوبورسان ــت واح ــران رشک ــندیکای کارگ 1ـ س

ــه ــران و حوم ته

ــکر  ــت نیش ــت و صنع ــران کش ــندیکای کارگ 2ـ س

هفت تپــه

3ـ کانون صنفی فرهنگیان اسامشهر

4ـ کانون صنفی فرهنگیان گیان

5ـ انجمن صنفی معلامن مریوان_کردستان

6ـ کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

و  ســقز  کردســتان  معلــامن  انجمــن صنفــی  7ـ 

زیویــه

8ـ گروه فعاالن زنان »بیدارزنی«

9ـ اتحاد بازنشستگان

10ـ شورای بازنشستگان ایران

11ـ اتحاد رسارسی بازنشستگان ایران

12ـ گروه اتحاد بازنشستگان

13ـ کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد 

کارگــری تشــکل های 

14ـ کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

15ـ کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتامعی
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ــا ورود  ــده، ب ــد نش ــده دی ان ای، تأیی ــر دهن تغیی

رسیــع آن بــه بــازار دارو هــا براســاس دروغ بــزرگ 

و فریــب جمعــی، رشایــط بحرانــی را بســیار بدتــر 

کــرده اســت.

طبــق ســازمان » دفــاع از ســامت کــودکان « بیــش 

از نیمــی از کــودکان ایــاالت متحــده از یــک یــا 

چنــد بیــامری مزمــن رنــج مــی برنــد. ایــن بیامریهــا 

شــامل آتیســم، اختــال در فعالیــت بیــش از انــدازه 

آلرژی، رشایــط  آســم،   ،)  3( توجــه  کمبــود  و 

گســرتش بیــامری ناشــی از انتــی بــادی هــا یــا 

ــه  ــوادی ک ــه م ــده علی ــد ش ــای تولی ــیت ه لنفوس

بطــور طبیعــی در بــدن کــودکان وجــود دارد )4 ( و 

ــتند. ــر هس ــوارد دیگ م

ــدد در  ــای متع ــروز بیامریه ــته ب ــال گذش در 30 س

ــه طــرز چشــمگیری رشــد کــرده اســت،  کــودکان ب

در حالیکــه در گذشــته کــودکان ایــاالت متحــده 

اکــرثا ســامل و طبیعــی بودنــد. امــا، دیگــر بــه علــت 

اســتفاده از فلزات ســنگین، مواد کشــنده شــیمیائی 

ضــد آفــت، آب حــاوی فلورایــد، اســتفاده از مــواد 

ــده  ــمی، آالین ــای س ــش، داروه ــف کُ ــیمیائی عل ش

ــر طبیعــی کُشــنده  ــی غی هــای هــوا، مــواد افزودن

در غــذا، مــواد غذائــی تهیــه شــده توســط جــی ام 

او )5 ( خطرنــاک , و اجــزاء ترکیبــی و ســایر ســموم 

ــر  ــه خط ــه را ب ــاه هم ــامت و رف ــه س ــی ک محیط

مــی انــدازد.

مقــر اصلــی دیگــر همیــن واکســن هــا هســتند. 

هیــچ کــدام ایمــن نیســتند. آنهــا ســامتی را حفــظ 

منــی کننــد. بارهــا و بارهــا ایــن واکســن هــا باعــث 

ــر  ــرار اســت در براب ــه ق ــی مــی شــوند ک بیامریهای

ــا  ــایر داروه ــرای س ــا ب ــد. آنه ــت کنن ــا محافظ آنه

ــن  ــرت ای ــه بیش ــر چ ــد، ه ــی کنن ــاد م ــرتی ایج مش

واکســن هــا اســتفاده شــود، خطــر وقــوع عــوارض 

ــد. ــی جــدی و طــول عمــر کاهــش مــی یاب جانب

ــن  ــره باالتری ــده در زم ــات متح ــه 1950 ای در ده

کشــورهایی بــود بــا طــول عمــر بــاال. امــروز، ایاالت 

متحــده یکــی از پائیــن تریــن در زمــره کشــورهای 

پیرشفتــه مــی باشــد.

در میــان کشــورهای پیرشفتــه، ایــاالت متحــده 

دارای باالتریــن نــرخ فقــر در جــان اســت و افزایــش 

ــت. ــان اس ــی در جه ــری اجتامع نابراب

ــه علــت دالیــل ذکــر شــده باالســت کــه  درســت ب

ــل  ــدی مث ــی کشــور ثرومتن ــروس لعنت ــن وی چــرا ای

ــا  ــه ت ــرده ک ــرو ب ــم ف ــی عظی ــکا را در باتاق آمری

ــه دارد. ــون ادام ــن اکن همی

هیــچ گاه مثــل امــروز کــودکان در ایــاالت متحــده 

ــن  ــای مزم ــر بیامریه ــت تاثی ــدازه تح ــن ان ــه ای ب

ــازمان »  ــه س ــه ک ــد. آنچ ــه ان ــرار نگرفت ــی ق کنون

دفــاع از ســامت کــودکان « آن را بیــامر تریــن 

نســل مــی نامــد و مــی افزایــد: » امیــد بــه زندگــی 

در حــال ســقوط اســت و مــرگ و میــر نــوزادان در 

ــت. « ــش اس ــال افزای ح

از  بیشــرت   ٪76 متحــده  ایــاالت  در  کــودکان   «

نــوزادان در ســایر کشــورهای ثرومتنــد قبــل از تولــد 

ــد. « ــی میرن ــود م خ

ــا 2004  ــال 2001 ت ــه از س ــی ک ــه و بررس » مطالع

انجــام شــده نشــان داد کــه نیمــی از جوانــان 

ایــاالت متحــده )13 ســال تــا 18 ســال( دارای حــد 

ــاری  ــا رفت ــی و / ی ــی، عاطف ــک اخــال روان ــل ی اق

ــد. « ــده ان ــخیص داده ش تش

» رهــران ارشــد ایــاالت متحــده گــزارش مــی دهنــد 

ــنین 17  ــن س ــی بی ــوان آمریکائ ــر 10  ج ــه از ه ک

تــا 24 ســالگی، 7 نفــر بــه دلیــل چاقــی، آســم، 

روانــی  بیــامری  و  بینایــی  شــنوایی،  مشــکات 

ــاالت متحــده مناســب  ــش ای ــرای خدمــت در ارت ب

نیســتند. «

ــت  ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــت ســامتی ب بجــای تقوی

بیشــرت  بــه  متعــدد  بیامریهــای  شــیوع  ملــی، 

آمریکائــی هــا از جملــه بیــش از نیمــی از کــودکان 

ــاند. ــی رس ــیب م ــور آس ــن کش ای

ثرومتنــد تریــن کشــور جهــان ناســامل اســت، روز بــه 

روز اوضــاع بدتــر مــی شــود و بهبــود منــی یابــد.

در میــان کشــورهای پیرشفتــه،  آمریکائــی هــا طــول 

عمــر کمــرتی دارنــد، بیــامر هــا و جراحــات بیشــرتی 

دارنــد – علــی رغــم اینکــه دو برابــر رسانــه هزینــه 

شــده بــرای مراقبــت هــای بهداشــتی اســت.

چــه سیســتمی بــه عنــوان مــدل بــرای جامعــه 

جهانــی بــه منظــور رقابــت کــردن بایــد باشــد کــه 

ــد. ــد نباش ــاکار آم ــردم آن ن ــرث م ــرای اک ب

اولویــت بیــامری نســبت بــه ســامتی اســت چــون 

ســامتی بــرای رسمایــه دار ســودآور نیســت.

در میــان کشــورهای پیرشفتــه، ایــاالت متحــده 

دارای باالتریــن رسانــه مــرگ و میــر نــوزادان، بیــامر 

هــای قلبــی، رسطــان، دیابــت، ســکته هــای مغــزی، 

ــا را دارد. ــامری هــای تنفســی و ســایر بیامریه بی

ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــز م ــا دارو تجوی ــاالنه میلیونه س

ــود. ــی ش ــه م ــوب مواج ــر و نامطل ــش م واکن

ــل  ــه دلی ــی ب ــزار آمریکائ ــش از 100 ه ــاالنه بی س

ــی  ــن،  م ــه واکس ــده از جمل ــز ش ــای تجوی دارو ه

ــد. میرن

تلفــات فــوق بــه دلیــل تزریــق انبــوه آمپــول هــا بــا 

ــرای  ــه اصطــاح ب ــاک ب دارو هــای مخــدر خطــر ن

ســامت کــه بــه شــدت در حــال افزایــش اســت.

میلیــون هــا آمریکائــی فاقــد بیمــه هــای درمانــی 

ــت عــدم  ــه عل ــر دیگــر ب ــون هــا نف هســتند. میلی

اســتطاعت مالــی بــه انــدازه کافــی تحــت پوشــش 

بیمــه هــای درمانــی قــرار منــی گیرنــد و در نتیجــه 

عواقــب خطرناکــی در انتظــار آنهاســت. 

ــه  ــی هــا ک ــه 25٪ از آمریکائ ــی ک ــط کنون در رشای

در ســنین کار مــی باشــند و شــغل بــرای امــرار 

معــاش ندارنــد و یــا بــا کــم کاری مواجــه هســتند، 

در افردگــی بــر مــی برنــد بــه طوریکــه زندگــی 

میلیــون هــا خانــوار را بــا فرســودگی مواجــه کــرده 

اســت.

بجــای اینکــه مقامــات مســئول بــه منظــور بــر 

انگیخــن و تهییــج کــردن از طریــق ایجــاد شــغل و 

ســایر سیاســتها بــرای خامتــه دادن بــه ایــن رشایــط 

ســخت و غیــر قابــل تحمــل بــرای میلیونهــا خانــوار 

ــذار  ــت گ ــگان سیاس ــد، نخب ــاش کنن ــی ت آمریکائ

آمریکائــی تنهــا بــه فکــر منافــع ممتــاز خــود کــه بــا 

هزینــه بیشــرت نیروهــای کار و زحمــت بایــد تامیــن 

ــه  ــم ک ــی بینی ــال، م ــوان مث ــه عن شــود هســتند. ب

چگونــه فــردی حریــص و طــاّمع مثــل جــف بــوزو 

ــه یــک  ــروت ایشــان ب ــن اوضــاع پاندمیــک ث در ای

تریلیــون و 300 میلیــارد دالر رشــد کــرد. و همیــن 

طــور ســایر کاه بــر داران رسمایــه دار در ایــن 

اوضــاع ســودهای کانــی بــه جیــب زدنــد. 

به احتامل زیاد بد ترین رشایط در پیش است.

تــا زمانیکــه نخبــگان سیاســت گــذار در ایــاالت 

متحــده بجــای توجــه بــه ســامت شــهروندان 

خــود بــه منافــع رشکتهــای غــول پیکــر دارو ســازی 

بپردازنــد، بــه احتــامل زیــاد بحــران بیامریهــای 

مزمــن در میــان شــهروندان بدتــر خواهــد شــد، از 

ــاک  ــن آب و خــاک خطرن ــودکان ای ــرای ک ــه ب جمل

ــود. ــد ب خواه

منبع: استفان لند من، تحقیقات جهان

1 - Fight Chronic Diseases.org

2 - The American Action Forum

3 - Attention deficit hyperactivity disorder 

)ADHD(

4 - Paediatric autoimmune conditions

بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریـه منتشر مـی گردد و 

بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران می 

باشد
دیگر نوشته های مندرج در 

نشریه رنجبر به امضاهای فردی 
است و مسئولیت آنها با 

نویسندگانشان می باشد.



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه14

قرارداد ایران و چین

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:

13
حه 

صف
در 

یه 
 بق

11 
حه

صف
در 

یه 
 بق

10
حه 

صف
در 

یه 
 بق

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

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

�
�
�
���� ������� ���

��
��

�
�

ان
ایر

رنجبران  حزب 

جامعه مریض

ــی  ــورد بررس ــل م ــور کام ــه ط ــرا ب ــوان آن ــی ت من

قــرارداد. آمــار آنچــه کــه مــی تــوان گفــت و تجربــه 

قراردادهــای رژیــم جمهــوری اســامی با کشــورهای 

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا رشق، نش ــرب ت ــی از غ خارج

منافــع ایــن قراردادهــا بــرای طــرف ایرانــی نــه بــه 

مــردم ایــران بلکــه بــرای رژیــم جمهــوری اســامی 

و در خدمــت بقــا و مانــدگاری خــود و بــاال بــردن 

توامننــدی نظامــی و سیاســی بــرای مقابلــه بــا 

ــردم  ــت م ــو و اکرثی ــک س ــه ای از ی ــای منطق رقب

ــوده اســت. در نتیجــه مــا  ــران از ســوی دیگــر ب ای

بــا هــر قــراردادی کــه از طریــق دیپلامســی رسی و 

پشــت پــرده و دور از دیــد و آگاهــی مــردم بســته 

شــود مخالــف هســتیم و ایــن ســند همــکاری 

ــا اســت. ــع یکــی از آنه جام

ــه  ــا بحــال روشــن شــده اســت ک ــن حــال ت در عی

ــژه  ــی بوی ــه نفــع طــرف هــای غرب ــرارداد ب ــن ق ای

ــورت  ــه آن بص ــدت علی ــا بش ــوده و آنه ــکا نب آمری

مختلــف مبــارزه تبلیغاتــی بــراه انداختــه انــد. 

بــا رسمایــه گــذاری عظیــم در 25 ســال  چیــن 

آینــده ایــن امــکان را کــه دولــت جمهــوری اســامی 

قــدرت مقابلــه بــا هجــوم غــرب را بــه عنــوان ســپر 

مقاومــت بــه آســیای غربــی و میانــه پیــدا کنــد، را 

حــزب رنجــران بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن بیانیــه 

و  کارگــر  طبقــه  بیشــرت  همبســتگی  جهــت  در 

مجــددا،  پشــتیبانی  عیــن  در  آنــرا  زحمتکشــان 

ــد ــی ده ــار م انتش

معلــامن،  کارگــری،  تشــکل   15 مشــرتک  بیانیــه 

بــه  زنــان  حقــوق  مدافعیــن  و  بازنشســتگان 

کارگــر جهانــی  روز  مناســبت 

2021/04/27 

ــری،  ــکل کارگ ــرتک 15 تش ــه مش ــل بیانی ــن کام م

ــان  ــوق زن ــن حق ــتگان و مدافعی ــامن، بازنشس معل

ــر: ــی کارگ ــبت روز جهان ــه مناس ب

ــت( ،  ــازده اردیبهش ــه )ی ــاه م ــاد اول م ــی ب »گرام

بین املللــی  روز جهانــی کارگــر، روز همبســتگی 

ــان! ــران جه کارگ

ــه اســتقبال اول مــاه مــه،  امســال هــم در حالــی ب

روز همبســتگی بین املللــی طبقــه  کارگــر می رویــم 

ــران را  ــی کارگ ــامت، زندگ ــی س ــران جهان ــه بح ک

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق تحت الش

واگیــری جهانــی کرونــا )کویــد-19( همــراه بــا 

ــران و کســبه  بحــران اقتصــادی، کارگــران و مزدبگی

ــر  ــران ب ــت. در ای ــرار داده اس ــا ق ــرد را در تنگن خ

ــت،  ــت و دول ــدی حاکمی ــی و ناکارآم ــر بی قابلیت اث

ایــن وضعیــت وخیم تــر از گذشــته و هــر جــای 

ــت. ــده اس ــری ش دیگ

در  مزمــن  بیامریهــای  بحــران  مریــض:  جامعــه 

آمریــکا

از  نیمــی  تقریبــا   ،)  1( ســایت  اســاس وب  بــر 

ــامری  ــد بی ــا چن ــک ی ــا ی ــی ب ــهروندان آمریکائ ش

مزمــن روبــرو هســتند. ایــن بیامریهــای مزمــن 

عامــل اصلــی 70٪ از مــرگ و میــر در ثرومتنــد 

تریــن کشــور جهــان یعنــی ایــاالت متحــده هســتند. 

ایــن بیامریهــا ناتوانــی جســمی بــه بــار مــی آورنــد، 

کیفیــت زندگــی را از بیــن مــی برنــد و باالخــره 

ــد. ــی کنن ــاه م ــر را کوت ــول عم ط

ــای  ــداد بیامریه ــی )2 (، تع ــدام آمریکائ ــع اق مجم

مزمــن را یــک بحــران ملــی مــی نامــد کــه ســاالنه 

تقریبــا 4 تریلیــون دالر هزینــه بــر مــی دارد، حــدود 

20٪ تولیــد ناخالــص داخلــی.

هزینــه هــای رس بــه فلــک زده مراقبــت هــای 

بهداشــتی باعــث مــی شــود کــه درمــان بــرای 

ــد.  ــت باش ــل پرداخ ــر قاب ــی غی ــا آمریکائ میلیونه

ایــن کمبودهــا کــه مربــوط بــه ســامتی اســت 

بویــژه در ســاملندان تأثیــر مــی گــذارد. بــا ایــن حــال 

ــادی و  ــر ع ــور غی ــده بط ــاالت متح ــودکان در ای ک

ــتند. ــامر هس ــبی بی نامناس

رابــرت اف کنــدی جونیــور کــه مؤســس ســازمان » 

دفــاع از ســامت کــودکان « مــی باشــد، » بیــامری 

مزمــن همــه گیــر « کــه بــر کــودکان ایــاالت متحــده 

ــی  ــی « م ــن بحران ــذارد را » بزرگرتی ــی گ ــر م تأثی

نامــد کــه کشــور بــا آن روبروســت.

کاه بــرداری گســرتده بــا واکســن تجربــی، خطرناک، 

فقــدان سیاســت های کارآمــد بهداشــتی و عــدم 

تامیــن  بــا  همــراه  الزم،  قرنطینه هــای  اعــامل 

هزینه هــای زندگــی مــردم، از ســوی دولــت، بحــران 

معیشــتی فرودســتان را دامــن زده اســت.

بــا وجــود آن کــه کارگــران و زحمت کشــان بــه 

درســتی خواســت اجــرای واکسیناســیون فــوری، 

رایــگان و عمومــی را فریــاد می زننــد و بــر آن 

در  و قدرت مــداران  فرادســتان  ارصار می ورزنــد، 

تامیــن واکســن کوتاهــی آگاهانــه و عامدانــه ای 

آفرینی هــا،  بحــران  بــا  می کوشــند  و  دارنــد 

منافــع گروه هــای خاصــی از بدنــه حاکمیــت را 

تامیــن کننــد. ارصار بــر ســاخت واکســن داخلــی و 

بیانیه مشترک ۱۵ تشکل کارگری

اخیــرا بــا ســفر وزیــر امورخارجــه چیــن بــه ایــران، 

ســند جامــع همــکاری هــای 25 ســاله چیــن و ایران 

بــه امضــای دو کشــور رســید. برخــورد بــه این ســند 

و اهــداف طرفیــن بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن 

ــج سیاســی و اقتصــادی  ــز نتای ســند همــکاری و نی

ــرای اپوزســیون  آن در عرصــه داخلــی و خارجــی، ب

ــائل  ــا مس ــای درگیــر ب ــت ه ــران  و دول هــای ای

ایــران مهــم تلقــی شــده اســت و بــه یکــی از اخبــار 

و مباحــث درجــه اول تبدیــل شــد.

ــود  ــند وج ــن س ــا ای ــه ب ــی در رابط ــئواالت مهم س

دارد کــه بعلــت علنــی نشــدن کامــل آن هنــوز 


