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بنزیــن را ســه برابــر کردنــد ولــی در ایــن دو ســاله 

قــدرت خریــد تولیــد کننــدگان بــا توجــه بــه تــورم 

ــه نصــف رســیده اســت. بعضــی  لجــام گســیخته ب

ــه  ــد ک ــی کنن ــغ م ــن تبلی ــورژوا چنی ــمندان ب دانش

کارگــران صنایــع پیرشفتــه چــون وضــع بهــری 

دارنــد و از امتیازاتــی در مقایســه بــا کارگــران 

بــه  و رس  کارنــد  محافظــه  برخوردارنــد،  دیگــر 

ــک و  ــد. پراکتی ــی کنن ــت م ــت تبعی ــر از حاکمی زی

ــار اســت. نادرســتی ایــن تئــوری بافیهــا  عمــل معی

ــد. ســال  را کارگــران در عمــل مهــر باطــل مــی زنن

کــه در رشایــط  بازهــم چنیــن گفتنــد  گذشــته 

کرونایــی مبــارزات کارگــری فروكــش مــی شــود 

امــا واقعیــت نشــان داد ســال 1399 ســالی بازهــم 

پــر هیجــان تــر در جنبــش کارگــری بــود و نزدیــک 

ــران  ــراض در رسارس ای ــاب و اع ــزار اعتص ــه دوه ب

نه به انتصابات ریاست جمهوری اسالمی

ــی از  ــالمی منایش ــوری اس ــال جمه ــرداد امس 28 خ

دروغ و فریــب را در ادامــه انتصابــات گذشــته 

ــراه  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــوان انتخاب ــت عن تح

ــی  ــرت عموم ــت نف ــار بعل ــن ب ــه اســت. ای انداخت

جامعــه از کل سیســتم اجتامعــی و ســاختارها، 

سیاســت هــا، عنــارص و نهادهــا، عملکردهــا و 

برنامــه ریــزی هــای رژیــم، فضــای بشــدت اعرتاضی 

بــه ایــن منایــش در جامعــه شــکل گرفتــه و گســرتش 

ــان داده  ــی نش ــا کنون ــی ت ــه انتخابات ــه. تجرب یافت

اســت کــه در رژیــم هــای رسمایــه داری، انتخابــات 

ــوده هــای  ــع ت ــه نف ــرات اساســی ب ــه تغیی ــادر ب ق

کســب  بــرای  فریبــی  و  نبــوده  زحمــت  و  کار 

مرشوعیــت  از طریــق رای گیــری بــرای ادامــه 

اســتثامر و ســتم بــه کارگــران و زحمتکشــان اســت. 

ــه  ــه چ ــی ک ــاله از زمان ــاه س ــی پنج ــس از جدال پ

ــا  ــارزه ای ن ــغ در مب ــی دری ــود را ب ــان خ ــورا ج گ

برابــر بــرای انقالبــی بســود کارگــران و زحمتکشــان 

فــدا کــرد بیــش از نیــم قــرن میگــذرد. رسمایــه داران 

ــا  دســت انــدر دســت رسمایــه جهانــی توانســتند ب

رسکــوب نیروهــای چــپ انقالبــی و کلیــه متحــدان 

آنهــا چندیــن دهــه بــه چپــاول و غــارت خــود ادامه 

دهنــد. امــا بحــران ســاختاری رسمایــه جهانــی ، 

هــرج و مــرج غیــر قابــل وصــف سیاســی در کشــور 

ناتوانــی  آمریــکا،  متحــده  ایالــت  امپریالیســتی 

ــی  ــکای جنوب ــت در آمری ــای راس ــت ه ــل دول کام

بویــژه در پــرو رشایــط را بــرای خیــزش جنبــش 

هــای چــپ و سوسیالیســتی بوجــود آورده اســت. 

امــروز رسارس آمریــکا از جنــوب تــا شــامل جنبــش 

ــت هــای  ــه انحصــارات و دول ــوده ای علی وســیع ت

حامــی آنهــا در حــال رشــد و گســرتش اســت. 

پیــروزی مناینــده جنبــش کارگــران پــرو کاســتیو کــه 

ــس  ــا مورال ــابق بولیوی ــد س ــر پیروزمن ــد ره هامنن

از محــروم تریــن قــرش جامعــه بومــی پرویــی 

ــت  ــازه ایس ــق ت ــن اف ــش چنی ــد بخ ــته، نوی برخاس

ــه  ــوج رسمای ــر م ــری ب ــوده هــای کارگ ــوج ت ــه م ک

داری بــا متــام اینکــه از کلیــه رســانه هــا برخــوردار 

ــروز شــود. ــد پی ــی توان اســت م

حــزب رنجــران ایــران ایــن پیــروزی کارگــران و 

زحمتکشــان پــرو را بــه آنهــا صمیامنــه تریــک 

ــران  ــران ای ــرای کارگ ــا ب ــروزی آنه ــد. پی ــی گوی م

ــزش  بســیار غنیمــت اســت و نشــانی اســت از خی

ــروزی نیروهــای چــپ و  ــرای پی ــی ب عمومــی جهان

ــه  ــش کارگــری و کلی ــه جنب ــه ب ــا تکی کمونیســت ب

نیروهــای اســتثامر شــده و ســتمدیده.

نشســت جــی 7 شــامل کشــورهای بــزرگ صنعتــی:  

ــن  ــکا، ژاپ ــا، انگلســتان، آمری ــه، ایتالی ــان، فرانس آمل

ــن نشســت  ــزار شــد. ای ــادا در انگلســتان برگ و کان

ــالیانه  ــورت س ــه ص ــود ب ــت ب ــن نشس ــه 47 می ک

ــیه را هــم  ــک دوره روس ــی شــود و در ی ــزار م برگ

بــه عنــوان عضــو پذیرفتــه بــود. اقتصــاد ایــن 

کشــورها بــر اســاس آمارهــای اینرتنتــی 60 در صــد 

اقتصــاد کل جهــان را شــامل مــی شــود. بعــد از ایــن 

ــرتی  ــطح بزرگ ــه در س ــت ک ــی 20 اس ــت ج نشس

برگــزار مــی شــود و بــا قطــب بنــدی هــای بیشــرتی 

روبــرو اســت. در نشســت جــی 7 معمــوال مناینــده 

اتحادیــه اروپــا هــم رشکــت مــی کنــد و بدیــن 

ــکا  ــا، آمری ــی-اقتصادی اروپ ــده سیاس ــوم مناین مفه

و ژاپــن اســت. کــه ســالیانه براســاس وضعیــت 

موجــود ســعی بــه هامهنگــی سیاســت هــای بیــن 
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جنبــش کارگــری ایــران، بزرگرتیــن نیــروی اجتامعــی 

ــی  ــای پ ــال در نربده ــد س ــخ ص ــا تاری ــکل ب متش

انحصــارات  و  مناینــدگان رسمایــه  علیــه  درپــی 

ــت  ــود اکرثی ــران را بس ــت ای ــتی رسنوش امپریالیس

ــدوق  ــه صن ــرد ن ــد ک ــن خواه ــردم تعیی ــم م عظی

رأی مهندســی شــده انتصابــات رژیــم ارتجاعــی 

والیــت فقیــه. کارگــران پاالیشــگاه تهــران، کارگــران 

ــر  ــهر دیگ ــد ش ــی و چن ــاران، آی ــیمی گچس پرتوش

پــس از اینکــه معلــوم شــد حاکمیــت در برابــر 

ــه اقدامــی  ــر حــق آنهــا هیچگون خواســت هــای ب

منــی کنــد، بدرســتی و کامــا حــق طلبانــه وارد 

کارزار نوینــی شــدند. ایــن یــک رخ داد مهــم و 

ــم اول  ــزاری مراس ــس از برگ ــه پ ــت ک ــی اس تاریخ

مــاه مــه در ایــران صــورت مــی گیــرد. قیمــت 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه2

3 
حه

صف
در 

یه 
 بق

همراهی و پشتیبانی از .... بقیه از صفحه ١

عدم شرکت در انتصابات، عدم مشروعیت رژیم حاکم

ــد. ــازمان داده ش ــران س ــط کارگ توس

ــت  ــا شکس ــوص ب ــذرد بخص ــی گ ــه م ــر روز ک ه

ــاح  ــر دو جن ــدن ه ــح ش ــت و مفتض ــل حاکمی کام

ــک  ــزاری ی ــر گ ــرا در ب ــی گ ــب و اصول ــالح طل اص

ــردم  ــم م ــت عظی ــرای اکرثی ــی، ب ــه انتخابات مضحک

ــی  ــوم م ــران معل ــونده ای ــتثامر ش ــتمدیده و اس س

شــود کــه تنهــا راه راســتین رهایــی انتخــاب راه 

ــام  ــت. نظ ــی آنس ــو سیاس ــر و آلرتناتی ــه کارگ طبق

ــه  ــه جانب ــی دچــار بحــران هم ــه داری جهان رسمای

باصطــالح  نــه سیاســتهای  ساختاریســت، دیگــر 

کینزینــی و نــه نئولیرالیســتی کــه در ایــن صد ســال 

ــده  ــد نجــات دهن ــی توان ــد م ــکار گرفتن گذشــته ب

باشــد. نظــام رسمایــه داری والیــت فقیــه ایــران در 

ــرت  ــر بیش ــا براب ــی ده ه ــام جهان ــن نظ ــایه همی س

دچــار بحــران ساختاریســت در نتیجــه کل جامعــه 

را بــه لبــه پرتــگاه کشــانده اســت. حاکمیــت ایــران 

مثــل کلیــه مرتجعــان ضــد مردمــی خیــال مــی کنــد 

ــن  ــو ای ــد جل ــی توان ــود م ــردن خ ــت ک ــا یکدس ب

بحــران ســاختاری را بگیــرد. اصــالح طلبــان شکســت 

خــورده و رانــده شــده؛ رهرانشــان بــاز هــم بــرای 

گــول زدن طرفدارانشــان صحبــت از " اصالحــات 

ســاختاری" مــی کننــد و همچنــان بــرای نجــات 

ــا  ــد. آنه ــه رهــر بســته ان ــاالت واهــی ب نظــام خی

امــروز بــرای گرفــن امتیــاز از رهــری خطــر انقالب، 

ــه رخ  ــتی را ب ــش کمونیس ــری و جنب ــش کارگ جنب

مــی کشــند. امــا هامنطــور کــه زحمتکشــان ایــران 

در کــف خیابــان گفتنــد:" اصــالح طلــب اصــول گــرا 

دیگــه متــام شــد ماجــرا".

ــرتش  ــرای گس ــد ب ــازی ش ــال آغ ــه امس ــاه م اول م

ــر  ــه ت ــه جانب ــرت و هم ــم بیش ــازماندهی بازه و س

جنبــش کارگــری، ادامــه اعتصابــات کارگــری در ایــن 

دو مــاه نشــان دهنــده تکامــل اوضــاع اســت. دیــر 

یــا زود کارگــران دیگــر بــه ایــن راهپیامیــی تاریخــی 

کارگــران ایــران خواهنــد پیوســت و در عمــل و در 

صحنــه مبــارزه ای رسارسی جنبــش کارگــری و دیگــر 

جنبــش هــای مرتقــی اجتامعــی زنــان، معلــامن، 

دانشــجویان را بــه یــک آلرتناتیــو راســتین انقالبــی 

دیکتاتــوری  و  ســتمگر  نظــام  برانــدازی  بــرای 

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــه داری تبدی ــی رسمای مذهب

اعتصابــی  کارگــران  پشــتیبانی  و  همراهــی  بــه 

برخیزیــم

ــک  ــه ی ــه جانب ــری هم ــکل گی ــرای ش ــش ب ــه پی ب

آلرتناتیــو کارگــری در ایــران

حزب رنجران ایران 
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نه به انتصابات رژیم... بقیه از صفحه ١

ــن 7  ــا تعیی ــم اســالمی امســال ب ــر آن رژی عــالوه ب

ــاد  ــته در ایج ــه گذش ــد ده ــه در چن ــی ک کاندیدای

بــی حقوقــی و رسکــوب و  فقــر و گرســنگی و 

ــه اول و  ــای درج ــش ه ــدام و..... نق ــکنجه و اع ش

ــد  ــون قص ــوهای تلویزی ــد، و ش ــته ان ــی داش اساس

ــات را دارد. امــا نهادهــای  گــرم کــردن تنــور انتخاب

مســتقل کارگــری، زنــان، معلــامن، بازنشســتگان، 

سیاســی،  زندانیــان  روشــنفکران،  دانشــجویان، 

ــه  ــکار، و خالصــه هم ــان بی ــدار، جوان ــادران داغ م

اســتثامر شــده هــا و ســتم دیــدگان بــا پیــام هــا و 

ــرده  ــه هــای خــود بطــور رصیحــی اعــالم ک اعالمی

ــات  ــر، انتخاب ــد و بدت ــن ب ــی بی ــازی انتخابات ــد ب ان

مــا نیســت، ایــن انتصابــات اســت و مــا در آن 

رشکــت منــی کنیــم. آنهــا مــی گوینــد رای بــی رای. 

رشایــط بحــران اقتصــادی، بیــکاری و گرانــی، تــورم 

ــا  ــروس کرون ــرتل وی ــت در کن ــی دول ــر، ناتوان و فق

کــه رسارس جامعــه را گرفتــه اســت، جــان مــردم را 

بــه لــب رســانده اســت اعرتاضــات 96 و 98 عکــس 

العمــل کوچکــی بــود از جنایــت و خیانــت حاکــامن 

بــه منافــع عمومــی مــردم. ایــن بــار مــردم در 

پشــت کــرد بــه صنــدوق هــای رای رژیــم اســالمی 

رسمایــه هــامن اعــرتاض را در اشــکال دیگــری انجــام 

میدهنــد. مــا از عــدم رشکــت مــردم در منایــش 

فعــال  مبــارزه  و  ریاســت جمهــوری  انتخاباتــی 

ــم.  ــی کنی ــت م ــه آن حامی اعرتاضــی علی

در برابــر ایــن منایــش انتخاباتــی بشــدت فریبنــده، 

ابزارهــای  و  راه  نیــز  زحمتکشــان  و  کارگــران 

حــق  کــه  ابــزاری  دارنــد.  را  خــود  دموکراســی 

انتخــاب و انتخــاب شــدن، حــق پرســش و تحقیــق 

و بازخواســت، حــق عــزل انتخــاب شــده هــا توســط 

انتخــاب کننــدگان بطــور مســتقیم از بینادهــای 

اولیــه آن بــرای دخالــت مســتقیم مــردم در قــدرت 

ــتی  ــرتل، راس ــرا و کن ــزی و اج ــه ری ــی، برنام سیاس

ــی  ــزار دموکراس ــن اب ــت. ای ــن اس ــی منتخبی آزمای

کــه در تجربــه تاریخــی جوامــع بــرشی تــا بــه حــال 

بارهــا امتحــان شــده و برتــری و دســت آوردهــای 

بزرگــی را کــه بــرای برشیــت بوجــود آورده اســت، 

جــزء  بــه  چیــزی  هیــچ  اســت،  کــرده  تثبیــت 

شــوراهای کارگــران و زحمتکشــان نیســت

نه به پارملانتاریسم رسمایه داری 

زنده باد شوراهای کارگران و زحمتکشان 

نه به انتصابات رژیم جمهوری اسالمی 

رسنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

زنده باد انقالب و سوسیالیسم 
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ــپ  ــش چ ــک گرای ــاد ی ــه ایج ــاج ب ــا احتی ــران م ای

در  کــه  کارگــری  آلرتناتیــو  یــک  کمونیســتی  و 

برگیرنــدەی کلیــه تشــکالت و نهــادی هــای کارگــری، 

ــردان،  ــان و م ــت هــا، زن ــه ملی زحمتکشــان، از کلی

دانشــجویان، معلــامن، بازنشســتگان...... اســت 

کارگــران گــروه ملــی صنعتــی فــوالد اهــواز در اول 

مــاه مــه مانیفســت خــود را چنیــن بیــان کردنــد:

ــی  ــداد م ــم و بی ــه ظل ــداز علی ــم ان ــن چش ــا ای ب

جنگیــم و بــرای ســقف مطالبــات کارگــری اعــم از 

مســکن و رفــاه همگانــی، بیمــه بیــکاری و درمانــی 

آمــوزش  آزاد،  اجتامعــات  و  اعرتاضــات  مکفــی، 

رایــگان و امنیــت شــغلی هــم پیــامن میشــویم و در 

کــوره هــای ذوب آهــن بــر مشــتهای فوالدیــن خــود 

ــا در مســیر لغــو اســتثامر انســان  ــم ت حــک میکنی

از انســان دســت از ســازماندهی و مبــارزه طبقاتــی 

بــر نداریــم.
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پیروزی آلترناتیو .... بقیه از صفحه ١

کنفرانس جی 7 و .... بقیه از صفحه ١

ــا  ــته آنه ــای گذش ــال ه ــد. در س ــود دارن ــی خ امللل

تصمیــامت امنیتــی هــم گرفتــه انــد. بــه زبــان 

دیگــر نشســت جــی 7 شــامل اعضــای اصلــی ناتــو 

ــده  ــه مناین ــت ک ــن نشس ــت. ای ــن اس ــالوه ژاپ بع

ــی  ــان م ــتی جه ــدی امپریالیس ــروه بن ــن گ بزرگرتی

باشــد، تصمیــامت خــود را بــا ظاهــری برشدوســتانه 

و انســانی نســبت بــه اقتصــاد و محیــط زیســت و 

غیــره اعــالم مــی کنــد ولــی نتایجــی کــه در عمــل 

بدســت مــی دهنــد خــر از ویرانــی کشــورها، ایجاد 

ــع  ــاع از مرتج ــن و دف ــی خونی ــای داخل ــگ ه جن

تریــن نیروهــای تاریــک تاریخــی و دخالــت علنــی 

ــر مســتقیم دارد. بطــور  و آشــکار و مســتقیم و غی

ــی،  ــورهای آفریقای ــا کش ــت ب ــا از رشاک ــال آنه مث

ــت،  ــت، امنی ــط زیس ــازی محی ــامل س ــه س ــک ب کم

تغییــرات اقلیمــی، خشــونت بــر علیــه زنــان و 

ــی  ــر دموکراس ــز ب ــال مترک ــی و امس ــاوی جنس تس

و حقــوق بــرش ســخن مــی گوینــد. امســال بــا 

تغییــر دولــت آمریــکا و بــه روی کار آمــدن بایــدن 

ــکا از "اول  ــر مســیر سیاســت خارجــی آمری و تغیی

ــتان  ــن و دوس ــا متحدی ــکاری ب ــه "هم ــکا" ب آمری

ــز  ــا نی ــری ه ــم گی ــه تصمی ــکل ارائ ــکا" در ش آمری

ــت.  ــده اس ــود آم ــی بوج تغییرات

مدتهــا اســت کــه مســئله قــدرت گیــری چیــن، 

ســازمان همــکاری شــانگهای، بانــک توســعه آســیا، 

منطقــه اقتصــادی اوراســیا و اتحــاد بســیار نزدیــک 
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ــن  ــزون ای ــد روزاف ــوذ و رش ــیه و نف ــن و روس چی

دو قــدرت در اقتصــاد و سیاســت جهانــی و از 

ــه داری و  ــر رسمای ــرب ب ــی غ ــن هژمون ــت رف دس

ــرای  ــاد ب ــی ح ــه موضوع ــان ب ــی جه ــرتل سیاس کن

رسمایــه داری غــرب و آمریــکا و ژاپــن تبدیــل شــده 

اســت. در ایــن بیــن چیــن بعلــت قــدرت اقتصــادی 

شــتابانش بیــش از پیــش به ســدی در برابر گســرتش 

رسمایــه داری غــرب تبدیــل شــده اســت. درآمدهای 

هنگفــت رشکــت هــای غربــی کــه هــر روزه بیشــرت 

ــوی از  ــه جل ــی شــود هــم نتوانســته ک و بیشــرت م

ــرد. دســت رفــن ایــن رهــری را بگی

عملکــرد گذشــته غــرب کــه همیشــه و بطــور مداوم 

مملــو از غــارت منابــع طبیعــی، ثــروت هــا، منابــع 

انســانی، رسکــوب کشــورها، ملــت هــا، در گذشــته 

ــا و، ایجــاد مرزهــای  ــت ه ــدام بســیاری از ملی انه

ــراه  ــان، ب ــورهای جه ــت در کش ــی و دخال مصنوع

قتــل عــام هــای  انداخــن کودتاهــای خونیــن، 

در  گذشــته  دهــه   3 همیــن  در  حتــی  بــزرگ 

آفریقــا، جلوگیــری از رشــد طبیعــی کشــورها بــوده 

ــا  ــان از آنه ــی جه ــکار عموم ــان در اف ــت آنچن اس

تنفــری بوجــود آورده اســت کــه حتــی پرچــم هــای 

دموکراســی و حقــوق بــرش و حامیــت از کشــورهای 

ضعیــف هــم دیگــر منــی توانــد ملــت هــا را بفریبد. 

افــکار عمومــی در بیــن ملــت هــا )اساســا طبقــات 

فرودســت( و دولــت هایــی کــه بخاطــر کســب 

ــد،  ــی کنن ــالش م ــی ت ــن امللل ــی و بی ــوق داخل حق

موقعیتــی بوجــود آورده اســت کــه شمشــیر غــرب 

را بعنــوان دامکلــوس کامــال کُنــد مــی کنــد. تجربــه 

نشــان داده اســت کــه غــرب هــر کاری را کــه علیــه 

ــازی و  ــکار س ــا اف ــت ب ــام داده اس ــا انج ــت ه مل

ــت. ــرده اس ــایعه رشوع ک ــی و ش دروغ پراکن

جالــب توجــه اســت وقتــی هنــوز انتخابــات آمریــکا 

بــا آن وضــع آبروریزانــه بــرای دموکراســی غربــی به 

پایــان نرســیده اســت کــه جــی 7 و آمریــکا بــا پرچم 

دموکراســی و حقــوق بــرش و دفاع از انتخــاب مردم 

ســخن مــی گوینــد. ولــی دیگــر قــادر نیســتند کــه 

رقابــت اقتصــادی نظامــی و متعاقبا سیاســی آشــکار 

خــود را بــا چیــن و روســیه بپوشــانند. در چنــد 

ــم  ــور دائ ــکا بط ــژه آمری ــو و بوی ــته نات ــال گذش س

ــک و  ــه مرزهــای روســیه نزدی نیروهــای خــود را ب

نزدیکــرت کــرده انــد همزمــان آنهــا اعــالم کــرده انــد 

کــه بایــد جلــوی رشــد اقتصــادی چیــن را گرفــت، در 

حالیکــه ســازمان ملــل مــی گویــد بایــد بــه کشــورها 

ــانی و  ــای انس ــک ه ــان کم ــد اقتصادیش ــرای رش ب

اقتصــادی در اختیارشــان گذاشــت. منظــور از آوردن 

ایــن موضــع علنــی شــدن مواضــع جــی 7 بــدون در 

نظــر گرفــن مقــررات بیــن امللــل اســت

ــروا  ــن بــی پ امــا چــرا در ایــن دوره آنهــا ایــن چنی

ــد. برخــی  ــی گوین ــن و روســیه ســخن م ــه چی علی

ــان  ــن نش ــادی چی ــی و اقتص ــتاوردهای علم از دس

ــه  ــرب دارد از جمل ــادن از غ ــو افت ــش و جل از جه

ایجــاد یــک ایســتگاه فضائــی بــه تنهایــی در فضــا، 

ــی  ــه تازگ ــاه و ب ــره م ــک ک ــطح تاری ــر س ــرود ب ف

فــرود بــر ســطح مریــخ و تولیــد پــر رسعــت تریــن 

ابــر کامپیوترهــای جهــان. مدتــی اســت کــه دولــت 

چیــن لحــن دیپلامتیــک خــود را علیــه مخالفینــش 

ــکوت و  ــر س ــت و دیگ ــر داده اس ــی 7 تغیی در ج

مامشــات دیپلامتیــک را بــا مخالفینــش منــی پذیــرد. 

فضــای رقابــت در همــه عرصــه هــا تنگــرت و تقابــل 

ــا در حــال  ــه گســرتش اســت. آنه ــش هــا رو ب و تن

فشــار هــر چــه بیشــرت در دریــای ســیاه به روســیه و 

نزدیــک شــدن بــه مرزهــای بیــن املللــی آن از طریق 

مانورهــای نظامــی هســتند. تحریــک اســتقالل 

ــی  ــئله دموکراس ــردن مس ــزرگ ک ــوان، ب ــان تای طلب

در هنــگ کنــگ، بــزرگ کــردن مســئله اویغورهــای 

چیــن و تاکیــد بــر مســئله اســالم، فشــار دیپلامتیــک 

نظامــی در دریــای جنوبــی چیــن، تــالش بــرای 

ــتان و... از   ــتان و قزاقس ــگاه در تاجیکس ــاد پای ایج

ــه در  ــرب پیگیران ــه غ ــت ک ــی اس ــه فعالیتهای جمل

برابــر فعالیــت هــای چیــن و روســیه در مســئله راه 

ــه اســت. ابریشــم و اورآســیا در پیــش گرفت

ــه  ــه در ادام ــا ک ــت ه ــن رقاب ــن ای ــدت گرف ــا ش ب

مناســبات  رس  بــر  چیــن  و  آمریــکا  کشــاکش 

اقتصــادی شــکل تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت و 

نیــز تــرس از بوجــود آمــدن بحــران هــای دوره ای 

رسمایــه داری دیگــری )کــه تجربــه 2008 نشــان داد 

کــه چیــن قــادر شــد آنــرا بــدون هزینــه پشــت رس 

بگــذارد( بــرای غــرب کابوســی اســت کــه مــی تواند 

ــاختارهای  ــر س ــه ب ــرای همیش ــی 7 را ب ــری ج ره

جهانــی کــه طــی بیــش از یــک قــرن بوجــود آورده 

ــد از دســت بدهــد.  ان

ــا نیــز دیگــر منــی تواننــد مناســبات  آمریــکا و اروپ

ــا  ــد. آنه ــف کنن ــگ رسد تعری ــود را در دوره جن خ

مدتهاســت کــه از آن دوران فاصلــه گرفتــه انــد 

اتحادیــه اروپــا بــا ایجــاد یــورو و ایجــاد بــازار 

اروپایــی و ارتــش اروپایــی دیگــر رهــری آمریــکا را 

بــر خــود منــی پذیــرد در عیــن حــال آمریــکا بــرای 

ــه  ــان مبثاب ــر جه ــود را ب ــلطه خ ــددا س ــه مج اینک

ــت در  ــور اس ــد مجب ــف کن ــی تعری ــرده گرای رسک

قــدم اول رقبــای پــر قدرتــی ماننــد چیــن و روســیه 

ــر  ــه زی ــا را ب ــد مجــددا اروپ ــا بتوان ــد ت ــار بزن را کن

ــه  ــن راه درازی اســت ک ــی خــود بکشــد. ای هژمون

هیــچ چشــم انــداز روشــنی بــر آن متصــور نیســت. 

ــه  ــد ک ــی ده ــازه من ــه اج ــت ک ــی اس ــن رشایط ای

آمریــکا بــدون توافــق اروپــا کاری کنــد. تجربــه 

عــراق شکســت آمریکای بــدون اروپــا را در درگیری 

ــگ  ــد از جن ــان بع ــارس جه ــون در رست هــای گوناگ

ــن توافقــی از  ــا ای ــرا نشــان داده اســت. ام رسد، آن

نــوع بســیار شــکننده و موقتــی خواهــد بــود. بــه 

همیــن دلیــل جــی 7 آنچــه کــه مــی گویــد و آنچــه 

را کــه بطــور عملــی قــادر اســت انجــام دهــد کامــال 

متفــاوت و در بســیاری مــوارد غیــر عملــی میباشــد 

و فقــط شــکل تبلیغاتــی دارد. منونــه آن مســئله 

ســوریه و افغانســتان و حتــی عــراق اســت کــه 

بــا متــام تــالش غــرب و بــراه انداخــن گــروه هــای 

ــتند کار را  ــلحه نتوانس ــول و اس ــالمی و دادن پ اس

یکــره کننــد و در برخــی مناطــق بــا متــام ویرانــی 

ــد.  ــد کاری از پیــش نردن ــار آوردن ــه ب کــه ب

کنفرانــس جــی 7 در کورنــوال انگلســتان بایســتی با 

توجــه بــه خطــرات و امکانــات غــرب بــرای درهــم 

شکســن محــور چیــن و روســیه فکــری بیاندیشــد. 

امــا رسمایــه داری بســیار تنــگ نظرانــه فقــط ایــن 

تضــاد را مــی بینــد. 

نیــروی دیگــری در راه اســت. و آن مبــارزه کارگــران 

و زحمتکشــان جهــان بــرای رهایــی از یــوغ ســتم و 

ــی کــه دارای  اســتثامر و بهــره کشــی اســت. نیروی

تجربیــات پــر بــاری از شکســت هــا و پیــروزی 

هاســت. بحــران رسمایــه داری و رقابــت هــای 

ــردم  ــرای م ــانی را ب ــع انس ــیخته، جوام ــار گس افس

جهــان بــه جهتــی رانــده اســت کــه در رس دو راهی 

ــم  ــا سوسیالیس ــه داری و ی ــت رسمای ــه بربری ادام

راهــی دیگــر در برابــر خــود منــی بینــد. کنفرانــس 

هایــی از دســت جــی 7 و جــی 20 حداکــرث توطئــه 

ــد  ــش برن ــه پی ــد ب ــی توانن ــه م ــه ای را ک و برنام

ــه داری  ــوم رسمای ــرگ محت ــن م ــر انداخ ــه تاخی ب

ــان  ــش از پیــش جه ــه شــتاب بی ــد رو ب اســت. رون

ــای  ــاق ه ــی رهــران و ات ــا حت ــه عرصــه ه در هم

ــت.  ــرده اس ــوان ک ــم نات ــه داری را ه ــر رسمای فک

تنهــا طبقــه کارگــر جهانــی اســت کــه بــا ایــن رونــد 

ــذار از  ــش گ ــی رود و نق ــش م ــگام پی ــتابان هم ش

آن را ایفــاء خواهــد کــرد. در ایــن رونــد کنفرانــس 

هایــی نظیــر جــی 7، کنفرانــس رسان امپریالیســت 

هــا بــرای برنامــه ریــزی علیــه رقبــا و مــردم جهــان 

ــت. ــد داش ــرب خواه ــذر و مخ ــری زود گ تاثی
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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.
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دست امپریالیست ها از سر مردم جهان کوتاه

انتصابات و نمایش انتخاباتی

انتصابات یا منایش انتخابات در ایران 

جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  ســیزدهم  دوره 

ــش  ــن بی ــید از بی ــان رس ــه پای ــران ب ــالمی در ای اس

از500 نفــر داوطلــب پســت ریاســت جمهــوری 

شــورای نگهبــان 7 نفــر را دارای صالحیــت دانســت 

رژیــم  انتخاباتــی  بــازی  بــه  کــه  داد  اجــازه  و 

بپیوندنــد. بررســی زندگــی نامــه هــای ایــن هفــت 

نفــر نشــان مــی دهــد کــه متامــی ایــن هفــت نفــر 

بــا ســایه و روشــن هایــی از کادرهــای قبلــی رژیــم 

در ارگان هــای مختلــف رسکــوب نظامــی، سیاســی 

و فرهنگــی و اقتصــادی علیــه اساســا مــردم کارگــر و 

زحمتکــش ایــران هســتند. در بیــن ایــن کاندیداهــا 

ابراهیــم رئیســی از بقیــه بــی آبروتــر اســت دلیــل 

آن هــم دســتور قتــل عــام زندانیــان سیاســی و حکم 

ــت.  ــال 1367 اس ــر در س ــل 5000 نف ــدام حداق اع

انتخابــات در طــی 4 دهــه حاکمیــت جمهــوری 

اســالمی شــکل وارونــه و عقــب مانــده ای از یــک 

انتخابــات بورژوایــی اســت. رژیــم در 13 دوره 

گذشــته بــا ترفندهــای مختلــف تــالش داشــته اســت 

کــه از مــردم رای بگیــرد ایــن رای گرفــن از رشــوه 

ــن  ــای رنگی ــفره ه ــن س ــراه انداخ ــاال، ب دادن در ب

میهامنــی و پارتــی بــازی فامیلــی، میــوه و شــیرینی 

پخــش کــردن، وعــده و وعیدهــای دروغ در جهــت 

رفــاه و بــاز کــردن درهــای جامعــه در جهــت 

آزادی هــای فــردی و اجتامعــی و مبــارزه بــا فســاد 

ــال  ــوا و کام ــی محت ــخصی ب ــالت ش ــره و حم و غی

ــب"  ــه "رقی ــت تخطئ ــر در جه ــه یکدیگ ــوری ب ص

را شــامل مــی شــود. در ایــن بــازی انتخاباتــی کــه 

خــودی هــای رژیــم هــم آنــرا مهندســی انتخابــات 

ــه خــود  ــد ک ــان منــی کنن ــن را پنه ــد و ای مــی نامن

بخشــی از ایــن بــازی مهندســی شــده هســتند هیــچ 

عنــر از تغییــر و تحــول و داشــن برنامــه مســتند 

و متحــول کننــده ای، وجــود نــدارد. ســازمان هــای 

کمونیســتی و رادیــکال جامعــه از اولیــن انتخابــات 

ــات،  ــد کــه انتخاب ــه و نوشــته ان ــه امــروز گفت ــا ب ت

نــه تــالش بــرای حتــی بــه روی کار آوردن کادرهــای 

نجــات  بــرای  اســالمی  داری  توامنندتــر رسمایــه 

ــه  ــی بلک ــیخته کنون ــار گس ــورم افس ــران و ت از بح

ــت  ــم در جه ــت رژی ــب مرشوعی ــرای کس ــا ب رصف

ادامــه وضــع موجــود بــا اســتفاده از افــراد و عنارص 

رسکوبگرتــر مختلــف قدیمــی و حتــی نــه جدیــد در 

ــوری  ــم جمه ــت. در رژی ــی اس ــتگاه دولت اداره دس

اســالمی یــک تــو در تــوی مافیایــی قــدرت وجــود 

دارد کــه اتفاقــا اکــرثا روابــط خویشــاوندی و فامیلی 

دارنــد. تنهــا کســانی بــه ایــن دایــره مافیایــی قــدرت 

در بیــن عنــارص رژیــم اعــرتاض کــرده انــد کــه خــود 

ــازی  ــه ب ــده و ب ــرد ش ــذف و ط ــا ح ــرف آنه از ط

ــه  ــات ن ــن انتخاب ــی ای ــد. در متام ــده ان ــه نش گرفت

تنهــا کارگــران و زحمتکشــان هیــچ مناینــده ای 

ــه  ــد بلک ــوری نداشــته ان ــی در ســطح کاندیدات حت

ــبت  ــه نس ــت ک ــرده اس ــعی ک ــر دوره س ــم ه رژی

بــه دوره گذشــته بیــش از پیــش بــه حــذف اصــالح 

طلبــان و خــودی هــا اقــدام کنــد. بــا هــر انتصاباتــی 

دایــره قــدرت تنگــرت و حکومــت شــکل فاشیســتی 

تــری بــه خــود گرفتــه اســت. در اولیــن "انتخابــات" 

ــوری اســالمی  ــت جمه ــی گف ــم اســالمی خمین رژی

ــه هــای  ــاد و در ورق ــه زی ــم و ن ــه ک ــک کلمــه ن ی

ــالمی  ــوری اس ــود جمه ــده ب ــته ش ــری نوش رای گی

آری و نــه و بــا ایــن شــیوه رای گیــری ســنت ضــد 

دموکراتیــک رای گیــری رژیــم اســالمی را بــه مــردم 

تحمیــل کــرد. کــه تا بــه امــروز ادامــه دارد. ســالهای 

زیــادی طــول نکشــید کــه اکــرث مــردم پــی آمدهــای 

ــات را  ــوان انتخاب ــت عن ــات تح ــوه انتصاب ــن نح ای

در ســفره هــای خــود کــه هــر روز خالــی تــر مــی 

ــن  ــی اولی ــا برپای ــالمی ب ــم اس ــد. رژی ــود، ببینن ش

ــک خــود از روز اول حــق  ــات ضــد دمکراتی انتخاب

انتخــاب مردمــی را کــه از قــدرت مطلقــه شــاه 

و مناینــدگان فرمایشــی مجلــس شــورای ملــی و 

ــدا  ــات پی ــاه نج ــوز ش ــت آم ــران دس ــت وزی نخس

کــرده بودنــد بــه سیســتم دیگــری از انتصابــات 

ــرو  ــه ف ــه فقی ــت مطلق ــت والی ــم تحــت هدای آنه

ــم اســالمی  ــات رژی ــرد. از آن زمــان متامــی انتخاب ب

گذشــته از تعــداد رشکــت کننــدگان کامــال منایشــی و 

مهندســی بــوده و مخالفــان حتــی خــودی نزدیــک 

ــه  ــد. طبق ــوده ان ــده ب ــد حــذف فزاین هــم در رون

کارگــر ایــران ایــن ســیر و رونــد ضــد دموکراتیکــی 

اصــل  بــر  مبنــی  ای  خامنــه  حکــم  بــا  کــه  را 

ــه  ــدرت و ب ــره ق ــل دای ــرتل کام ــه کن ــتصوابی ب اس

ضدیــت فاشیســتی تــری علیــه اکرثیــت فرودســت 

جامعــه تبدیــل شــده بــود، خــوب مــی فهمیــد 

ــن  ــود را از ای ــدم خ ــه ق ــدم ب ــل ق ــن دلی ــه همی ب

ــا آن  ــت ب ــه رصاح ــرده و ب ــدا ک ــی ج ــش دولت منای

ــکالت  ــای تش ــه ه ــن اطالعی ــود. آخری ــت من مخالف

مســتقل کارگــری از بــی ربطــی انتخابــات منایشــی 

بــا منافــع کارگــران ســخن مــی گوینــد. امــا مســئله 

انتخابــات بــرای کارگــران و زحمتکشــان بخــش 

ــه ای سیســتمی اســت کــه  کوچکــرتی از تضــاد پای

بــا آن روبــرو هســتند. مشــکالت کارگــران در ایــران 

رصفــا مربــوط بــه انتخابــات هــای ضــد دموکراتیــک 

رژیــم رسمایــه داری اســالمی نیســت. طبقــه کارگــر 

بــا کل سیســتم رسمایــه داری کــه بــر اســاس ســتم 

و نابرابــری و بشــدت اســتثامرگرانه گذاشــته شــده 

ــتم  ــی دارد. سیس ــه ای و اساس ــت پای ــت ضدی اس

ــد  ــک و ض ــد دموکراتی ــی و ض ــتصوابی، انتصاب اس

جامعــه  زحمتکــش  و  فرودســت  مــردم  منافــع 

در ایــن نــوع منایــش هــای انتخاباتــی بخشــی 

از همیــن سیســتم رسمایــه داری اســت کــه بــر 

ــه  ــکل گرفت ــه ش ــی و رسمای ــع خصوص ــاس مناف اس

هــم  ســیزدهم  دوره  انتخاباتــی  منایــش  اســت. 

ــم  ــه رژی ــن وضــع اســفباری اســت ک ــاب همی بازت

اســالمی بــرای مــردم تحمیــل کــرده اســت. یکــی از 

ترفندهــای رژیــم برجســته کــردن بحــران و حســاس 

بــودن اوضــاع کشــور و رضورت رشکــت در منایــش 

ــش از آنکــه اوضــاع  ــار بی ــن ب ــی اســت. ای انتخابات

کشــور نســبت بــه دوره هــای دیگــر حســاس باشــد، 

وضعیــت خــود رژیــم بســیار حســاس شــده اســت. 

ــه ای  ــخص خامن ــت و ش ــر دول ــه دیگ ــدی ک در ح

دیگــر از مرشوعیــت نظــام ناشــی از رای مــردم 

صحبــت منــی کننــد. مشــخصات ایــن دوره چیســت. 

1 – سیاســت هــای دولــت روحانــی و شــخص 

خامنــه ای و نیــز اصــالح طلبــان کامــال بــا شکســت 

ــردم از  ــیع م ــای وس ــوده ه ــود و ت ــده ب ــرو ش روب

ایــن انتخابــات رویگــردان شــده بودنــد. 2 – طبقــه 

کارگــر و ســازمان هــای سیاســی کمونیســتی و 

ــه  ــد ک ــده ان ــادر ش ــش ق ــز متحدین ــکال و نی رادی

بــه طــور موفقــی رژیــم جمهــوری اســالمی را 

افشــا کــرده و آگاهــی خوبــی را در جامعــه انتشــار 

دهنــد و رژیــم را در بیــن تــوده هــای مــردم منفــرد 

کــرده و مانورهــای رژیــم را در جهــت فریــب مــردم 

بــرای رفــن بــه پــای صنــدوق انتصاباتــی رژیــم بــا 

شکســت روبــرو کننــد.3- نحــوه برگــزاری انتخابــات 

و انتخــاب حتــی کاندیــدا هــای دســت چیــن شــده 

ــامت  ــاس تصمی ــر اس ــم ب ــه رژی ــان داد ک ــم نش ه

صنــدوق  کــردن  پــر  بــه  دســت  پــرده  پشــت 

ــه  ــی ب ــر کس ــاب ه ــوی انتص ــات زده و جل انتخاب

ــت  ــت ریاس ــرای پس ــده ب ــن ش ــرد تعیی ــر از ف غی

بــازی  شــعبده   -4 گرفــت.  خواهــد  جمهــوری 

کاندیداهــای انتخاباتــی در شــوهای تلویزیونــی 

ــی  ــر کس ــت داده و دیگ ــود را از دس ــت خ جذابی

آنــرا جــدی منــی گیــرد.5- رشایــط بیــن املللــی رژیــم 

ــوده  ــردم ب ــه رضر م ــوری اســالمی همیشــه ب جمه

ــه  ــا، همیش ــت آنه ــت و شکس ــت و در موفقی اس

مــردم رضر مالــی و جانــی هنگفتــی را متحمــل 

شــده اســت. 6- مجمــوع اوضــاع سیاســی و امنیتــی 

و اقتصــادی رژیــم را بــا مخاطــرات جــدی از جملــه 

اعرتاضــات بــزرگ اجتامعــی و فشــارهای بیشــرت 

خارجــی بــه محــاق تســلیم بــه تنگــرت شــدن دایــره 

قــدرت و یــا رسنگونــی رانــده اســت. در عیــن حــال 

مترکــز رژیــم بــر مســئله اقتصــادی در رقابــت هــای 

انتصاباتــی، نشــان دادن رساب بجــای آب بــه مــردم 

ــم  ــی رژی در جهــت حــل مشکالتشــان اســت. مدت

اعــالم کــرد کــه ممکــن اســت انتخابــات را آنالینــی 

برگــزار کنــد. تاریخــا روشــن شــده اســت کــه هیــچ 

قــدرت طبقاتــی بــا انتخابــات قــدرت را بــه طبقــات 
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ــی  ــون اجتامع ــن قان ــد ای ــی کن ــذار من ــر واگ دیگ

بارهــا در ایــران در عمــل اجتامعــی درســتی خــود 

را نشــان داده اســت. توهــم اینکــه رشکــت در ایــن 

انتخابــات و جــدا ســاز ی کاندیداهــا یعنــی انتخــاب 

بــرای آینــده ای بهــرت همیشــه بــه ادامــه و یــا بدتــر 

ــژه  ــت. بوی ــده اس ــر ش ــود منج ــع موج ــدن وض ش

ــیده  ــی رس ــه وضع ــالمی ب ــم اس ــروز رژی ــه ام اینک

ــی و  ــه جان ــه را ب ــوه قضائی ــئول ق ــه مس ــت ک اس

ــوده  ــرگ ب ــت م ــه در هیئ ــپرده اســت ک ــی س قاتل

ــی  ــت دولت ــکیل هیئ ــرای تش ــالش ب ــروز در ت و ام

اســت کــه بــی شــباهت بــه هیئــت مــرگ گذشــته 

ــود. اش نخواهــد ب

ــی  ــای مختلف ــم کارت ه ــوال رژی ــن اح ــام ای ــا مت ب

را در ایــن منایــش انتخاباتــی بــازی کــرد تــا بتوانــد 

رای  هــای  صنــدوق  پــای  بــه  را  هــا  بیشــرتین 

بکشــاند. امــا ایــن بــار تعــداد بســیار محــدودی بــه 

ــد.. 1- ــت دادن ــواب مثب ــم ج ــت رژی ــن خواس ای

نیروهــای امنیتــی 2 – کســانی کــه منافــع مشــخص 

ــت  ــن حکوم ــود را در ای ــی خ ــادی – اجتامع اقتص

مــی بیننــد 3 – افــراد ســاده لــوح و قرشهــای 

ــد  ــی دان ــالمی م ــم اس ــه. رژی ــده جامع ــب مان عق

ــی در راه اســت و متــام  ــزرگ طبقات کــه تقابــالت ب

ســعی خــود را انجــام داد کــه بــه یــک دســت شــدن 

ــی  ــتحکام درون ــه اس ــود و ب ــک ش ــی نزدی حکومت

کــه در حــال ضعیــف تــر شــدن اســت دســت پیــدا 

ــه  ــازی ک ــعبده ب ــات و ش ــه انتخاب ــا نتیج ــد. ام کن

بــر رس مســئله الریجانــی درآوردنــد هــم نتوانســت 

همچــون فریــب کاریهــای گذشــته برایشــان رای آور 

باشــد. امــا فاصلــه گرفــن مــردم از ایــن انتخابــات 

ــن از یــک حکومــت رسکوبگــر و  ــه گرف ــا فاصل تنه

ــرای  ــالم رای ب ــن اع ــه ای ــت بلک ــد نیس دزد و فاس

رسنگونــی ایــن حکومــت اســت. همــه جــا در 

داخــل و خــارج کشــور اعــالم " رای مــن رسنگونــی 

ــالمی "، "  ــوری اس ــم جمه ــت رژی ــه کلی ــه ب "، " ن

از بــس دروغ شــنیدیم دیگــه رای منــی دیــم " و 

نــه رصفــا طــرد کــردن بلکــه در برابــر ایســتادن ایــن 

حکومــت و بــه مبــارزه رودررو بــا آن برخاســن 

اســت. انتخابــات رسمایــه داری در همــه جــای 

دنیــا انتخابــات بیــن بــد و بدتــر اســت و بــه قــول 

معــروف از ایــن دســت انتخابــات هیچ تنــوری برای 

کســی گــرم منــی شــود. کارگــران و زحمتکشــان کــه 

ــد؛ خواهــان  ــه را تشــکیل مــی دهن ــت جامع اکرثی

انتخــاب دوره ایــی مناینــدگان گوناگــون رسمایــه 

ــران  ــر خــود نیســتند. کارگ ــت ب ــرای حاکمی داری ب

خواهــان حکومــت خــود و نفــی اســتثامر و ســتم از 

طریــق شــوراهای کارگــری و برقــراری یــک جامعــه 

سوسیالیســتی هســتند کــه در آن محــور انتخابــات 

ــب و ســود بلکــه یکــی در خدمــت همــه  ــه فری ن

و همــه در خدمــت یکــی باشــند. و ایــن مهــم 

بــدون رهــری یــک انقــالب قهرآمیــز تحــت رهــری 

ــرای  ــر ب ــه کارگ ــکل طبق ــارص متش ــن عن آگاه تری

ــر  ــالمی و ه ــوری اس ــم جمه ــن رژی ــم شکس دره

رژیــم رسمایــه داری دیگــر و بــر پایــی سوسیالیســم 

ــر نیســت. امــکان پذی

طبقــه کارگــر بــر طبــق تجربیــات خــود، شکســت 

انتخابــات بورژوایــی و پارملانتاریســتی، آلرتناتیــو 

و  کارگــران  شــوراهای  دموکراتیــک  سیســتم 

ــن  ــن منتخبی ــرتل از پائی ــه و کن ــان جامع زحمتکش

ــران و زحمتکشــان  ــد. شــوراهای کارگ خــود را دارن

ــوده هــای مــردم را تشــکیل  ــم ت کــه اکرثیــت عظی

ــد  ــی توانن ــه م ــتند ک ــزاری هس ــد، آن اب ــی دهن م

اکرثیــت تــوده هــای مــردم را بصــورت مســتقیم در 

ــزی و  ــه ری ــری و برنام ــم گی ــدرت سیاســی تصمی ق

اداره جامعــه رشکــت بدهنــد. هیــچ قدرتــی بــاالی 

جامعــه در جهــت تامیــن مالکیــت خصوصــی و 

بدســت گرفــن ابزارهــای تولیــد جامعــه وجــود 

نخواهــد داشــت. طبقــه کارگــر و دیگر زحمتکشــان 

جامعــه بــا اســتفاده از شــوراهای خــود اولیــن قــدم 

را در راه بدســت گیــری کامــل جامعــه و رهایــی کل 

جامعــه از ســتم و اســتثامر و فــرد از فــرد برخواهــد 

داشــت.

تاریخ وحشتناک شرکت های داروسازی

تاریــخ وحشــتناک رشکتهــای غــول پیکــر دارو ســازی 

ــگ فارما( )بی

ــر  ــا گ ــه افش ــن مقال ــر، ای ــز رنج ــدگان عزی خوانن

ــاالت متحــده  ــی در ای ــر داروئ ــول پیک ــای غ رشکته

ــرت  ــه، دک ــن مقال ــدگان ای ــه نگارن ــت ک ــا اس و اروپ

جیمــز انجــل و نــک دیــردن )در ســایت تحقیقــات 

جهانــی( منابــع زیــادی را در مقالــه شــان ذکــر 

کردنــد کــه در صــورت نیــاز مــی توانیــد بــه مقالــه 

ــد. مربوطــه رجــوع کنی

ــان. »  ــت جه ــون عدال بررســی مهمــی توســط  اکن

چــرا مــا نبایــد اجــازه دهیــم رشکتهــای غــول پیکــر 

داروئــی در کنــرتل ویــروس کوویــد – 19 بــه مــردم 

پاســخ گــو نباشــند «

هــر راه حــل طوالنــی مــدت بــه منظــور جلوگیــری 

از ایــن ویــروس کشــنده کوویــد – 19 بایــد شــامل 

ــر و  ــن مؤث ــک واکس ــه ی ــع عادالن ــف و توزی کش

گزینــه هــای درمانــی باشــد. بــا ایــن حــال، دولــت 

هــا در رسارس جهــان مســئولیت راه حلهــای کوویــد 

– 19 را بــه رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی مــی 

ــدت  ــی م ــاک و طوالن ــابقه خطرن ــا س ــد، آنه دهن

ــر ســالمتی  ــا ب ــرار دادن ســود رشکته ــت ق در اولوی

ــی  ــای داروئ ــن رشکته ــدات ای ــد. تولی ــردم را دارن م

ــدات در جهــان  ــن تولی از بزرگرتیــن و ســود آورتری

ــه »  ــرادی ک ــای انف ــت ه ــیاری از رشک ــت. بس اس

ــد  ــی دهن ــکیل م ــم « را تش ــازی عظی ــول داروس غ

بیــش از اکرثیــت کشــورهای کــره زمیــن از درآمــد 

نجومــی ســاالنه برخــوردار هســتند. بــه عنــوان 

مثــال، قضــاوت نســبت بــه درآمــد شــان، جانســون 

ــد  ــدی مانن ــورهای ثرومتن ــی از کش ــون حت و جانس

نیوزیلنــد و مجارســتان ثرومتنــد ترنــد. درآمــد رشکت 

غــول پیکــر فایــزر از کویــت یــا مالــزی نفــت خیــز 

بیشــرت اســت.

مادرنــا را کنــار بگذاریــد، کــه در حــال حــارض هیــچ 

محصولــی ارائــه نــداده، شــش رشکــت غــول پیکــری 

ــد،  ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــزارش م ــن گ ــه در ای ک

ــارد دالر درآمــد کســب  در ســال گذشــته 266 میلی

کردنــد، 46 میلیــارد دالر ســود خالــص داشــتند. 

ــابقه  ــی س ــه ب ــا برنام ــه ب ــام را در مقایس ــن ارق ای

هزینــه هــای عمومــی ایــاالت متحــده بــرای تولیــد 

واکســن، کــه مــی توانــد بــه 18 میلیــارد دالر برســد، 

ــا در حــال حــارض حــدود 11  ــد، ام در نظــر بگیری

ــه  ــغ ب ــن مبال ــرت ای ــه بیش ــت ک ــد اس ــارد پون میلی

رشکتهــای ثرومتنــد تعلــق یافتــه کــه در ایــن بخــش 

ــده اســت. رشح داده ش

بســیاری از مفــران بــه کار برخــی از ایــن رشکتهــا 

در ســال 2020 نگاهــی انداختــه انــد – تولیــد 

ــاک – و  ــاده خطرن ــوق الع ــی ف ــا رسعت ــن ب واکس

نتیجــه مــی گیرنــد کــه مشــکالت بــا ایــن رشکتهــای 

ــتند  ــا توانس ــد، آنه ــه باش ــر چ ــر دارو ه ــول پیک غ

ــد. ــل دهن ــازار تحوی ــه ب ــا را ب ــا کاال ه تقریب

ــیاری از  ــه بس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــن ب ــا، ای ام

عنــارص مهــم توضیحــات بــه فراموشــی ســپرده 

شــده اســت، اگــر ایــن عنــارص بــا هــم جمــع شــوند 

ــاً  ــی واقع ــی فعل ــدل داروی ــه م ــد ک ــان میده نش

ــالش  ــا ت ــه تنه ــرا ک ــت، چ ــدی اس ــض ج دارای نق

ــه منظــور افزایــش ســود ســهام داران خــود  آنهــا ب

مــی باشــد و نــه ســالمت میلیونهــا جمعیــت ســامل 

ــر. پیگیــری بــرای افزایــش ســود هــر چــه بیشــرت  ت

باعــث وحشــتناک تریــن رفتارهــا علیــه خواســتها و 

ــت. ــده اس ــهروندان ش ــالمت ش س

مــواردی را کــه بررســی مــی کنیــم شــامل رشکتهــای 

غــول پیکــر زیــر مــی باشــد:

ــال  ــرت از ده س ــن )1 (،  کم ــمیت کالی ــو اس گلکس

ــوم  ــدی محک ــه نق ــارد دالر جریم ــا 3 میلی ــش ب پی

شــد، زیــرا اعــرتاف کــرد کــه بــه پزشــکان در ایــاالت 

ــره  ــی و غی ــازات مال ــا دادن امتی ــکا ب متحــده آمری

آنهــا را وادار بــه تجویــز دارو هــای نامناســب 

ضــد افردگــی بــه کــودکان کــرده اســت. پزشــکان 

و همــران آنهــا بــه هتــل هــای پنــج ســتاره، 
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ــه  ــی ب ــد و دسرتس ــول نق ــت 750 دالر پ ــا پرداخ ب

ــا  ــامق دری ــری در اع ــی گی ــف و ماه ــی، گل غواص

منتقــل مــی شــدند. ایــن رشکــت هــم چنیــن مقالــه 

ــه طــرز  ــال پزشــکی منتــرش کــرد کــه ب ای در ژورن

گمــراه کننــده ای در مــورد ایمنــی بــودن ایــن 

ــپس  ــد، و س ــی ده ــح م ــودکان توضی ــرای ک دارو ب

ــن تبلیــغ ســعی در جــا انداخــن  ــا اســتفاده از ای ب

ــد. ــود ش ــر خ ــرت داروی م ــه بیش هرچ

ــس  ــن در انگلی ــم چنی ــن ه ــمیت کالی ــو اس گلکس

بــه دلیــل پرداخــت بــه تولیــد کننــد گان داروهــای 

ــر در  ــاد تأخی ــور ایج ــه منظ ــک( ب ــی )جرنی عموم

ــت، و  ــده اس ــه ش ــازار جریم ــه ب ــا ب ــن دارو ه ای

ــا  ــده آســم را تقریب قیمــت دســتگاه استنشــاق کنن

18 در صــد در بــازار ایــاالت متحــده افزایــش داد تــا 

جائیکــه قیمــت تــا 300 دالر در مــاه افزایــش داده 

شــد کــه بــه ایــن رشکــت جنایتــکار داروئــی کمــک 

کــرد تــا ارزش ایــن رشکــت را بــه 100 میلیــارد دالر 

برســاند.

فایــزر بــا 52 میلیــارد دالر درآمــد و 16 میلیــارد دالر 

ــن  ــره ســود آور تری ســود در ســال گذشــته، در زم

ــت.  ــرار گرف ــته ق ــال گذش ــان در س ــای جه رشکته

ــه  ــک منون ــوردی ی ــک بررســی م در ســال 2013 ُ ی

کوچــک از چگونگــی رســیدن بــه ایــن موقعیــت را 

نشــان داد. فایــزر و توزیــع کننــده آن در انگلیــس، 

فلیــن، قیمــت داروی ضــد بیــامری رسع را کــه 48 

هــزار نفــر بیــامر در انگلیــس بــه آن متکــی بودنــد، 

افزایــش داد.

در نتیجــه، هزینــه ســازمان "خدمــات بهداشــت 

ملــی" بــرای کپســول هــا از حــدود 2 میلیــون پونــد 

در ســال 2012 بــه 52 میلیــون پونــد در ســال 2013 

بــا افزایــش بســته هــای 100 میلــی گرمــی دارو از 

2.83 پونــد بــه  67.50 پونــد، افزایــش یافــت، قبــل 

ــد.  ــد کاهــش یاب ــه 54 پون از اینکــه در مــاه مــی ب

بطــور کلــی عمــده فروشــان و داروخانــه هــای 

انگلیــس بــا افزایــش قیمــت 2300 درصــد تــا 2600 

در صــد روبــرو شــدند. 

در ضمــن، آزمایــش رشکــت فایزر در مــورد داروهای 

ــارد دالر  ــه 62 میلی ــه امــروز ب ــا ب ــد آز2013 ت جدی

رســید. افزایشــی در طــی شــیوع مننژیــت در کانــو، 

نیجریــه رشکــت را بــه مــدت بیســت ســال بــا ادامــه 

کاری )ســود دهــی( مشــغول کــرد و گــزارش شــده 

کــه الهــام بخــش رمــان » باغبــان ثابــت « از جــان 

لوکــرر اســت. فایــزر داروی جدیــدی را در طــی 

شــیوع مننژیــت جــدی و وخیــم آزمایــش کــرد.

ــد ادعــا کــرده اســت کــه محاکمــه  امــا یــک کارمن

فایــزر قوانیــن اخالقــی را نقــض کــرده اســت و 

متعاقــب آن در ســالهای بعــد چندیــن پرونــده 

ــاالت متحــده آغــاز شــده  ــه و ای ــی در نیجری قضای

ــن را  ــت والدی ــه رضای ــات ک ــن مطالب ــا ای ــت، ب اس

ــرده  ــه نک ــا را متوج ــون آنه ــد چ ــرده ان ــب نک جل

بودنــد کــه فرزنــدان آنهــا در بخشــی از آزمایشــات 

ــت  ــزر موافق ــام، فای ــد. رسانج ــرار گرفتن ــی ق تجرب

ــو  ــت کان ــه دول ــون دالر ب ــغ 75 میلی ــه مبل ــرد ک ک

بپــردازد و هــم چنیــن مبلــغ 175000 دالر بــه 

والدیــن چهــار کــودک مبتــال در دادگاه بپــردازد 

البتــه،  منــوط بــر اینکــه هرگونــه تخلــف را انــکار 

ــد. کن

در ســال 2013 رشکــت داروئــی گلیــد بــا انتقــادات 

گســرتده ای نســبت بــه قیمــت گــذاری داروی 

ــد  ــی کووی ــان احتامل ــث ســی )و درم ــد هپاتی جدی

– 19(، بــه نــام  ســووالدی مواجــه شــد، کــه بــرای 

ــازار  ــه ب ــا 84000 دالر ب ــه ای ب ــک دوره 12 هفت ی

ایــاالت متحــده عرضــه شــد. تحقیقــات کمیتــه 

ــید: »  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب ــاالت متح ــنای ای س

ایــن همیشــه برنامــه حســاب شــده رشکــت داروئــی 

گلیــد بــود کــه ســود خــود را بــه حــد اکــرث برســاند 

ــز در  ــودن هرگ ــه ب ــه رصف ــرون ب و دسرتســی و مق

ــدی  ــوده. « داروی بع ــت نب ــن رشک ــتور کار ای دس

ــام  ــه ن ــد، ب ــی( گلی ــث س ــی )هپاتی ــت داروئ رشک

هاروانــی را 95000 دالر قیمــت گــذاری کــرد، پــس 

از انتشــار ایــن دارو هــا، ســود رشکــت داروئــی 

گلیــد پنــج برابــر شــد و بــه 21.7 میلیــارد دالر 

رســید. در واقــع بــا داروهــای هپاتیــث ســی فــروش 

ــه 62  ــروز ب ــه ام ــا ب ــال 2013 ت ــت از س ــن رشک ای

ــت. ــیده اس ــارد دالر رس میلی

ــی معمــوال ادعــا مــی  در حالیکــه، رشکتهــای داروئ

کننــد کــه بــرای جــران هزینــه هــای بــاالی تولیــد، 

ــا  ــوع ادع ــن ن ــت، ای ــاال رضوریس ــای ب ــت ه قیم

نظــر  بــه  داروی ســووالدی مضحــک  مــورد  در 

ــاکس،  ــری س ــور جف ــه پروفس ــه گفت ــد. ب ــی رس م

ــغ 300  ــت مبل ــن اس ــد ممک ــی گلی ــت داروئ رشک

میلیــون دالر بــرای تحقیــق و توســعه ایــن دارو 

هزینــه کــرده باشــد،  ایــن رقمــی اســت کــه فقــط 

ــده  ــاالت متح ــروش در ای ــه ف ــد هفت ــول چن در ط

جــران مــی شــود. گــروه حامیــان آمریکائــی بــرای 

عدالــت مالیاتــی، بــا توهیــن بــه ایــن رشکــت، آنــرا 

ــای  ــی از داروه ــال برخ ــا انتق ــه ب ــد ک ــم کردن مته

ــا کاهــش 10 میلیــارد  اخرتاعــی خــود بــه ایرلنــد، ب

دالر بیــن ســالهای 2013 تــا 2015، دوره ای کــه 

ســود ایــن رشکــت از هپاتیــث ســی افزایــش یافتــه 

بــود، مالیــات خــود را بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای 

ــت. ــش داده اس کاه

بزرگرتیــن رشکــت دارو ســازی در جهان، جانســون و 

جانســون، در ســال گذشــته 82 میلیــارد دالر درآمــد 

داشــت کــه 15 میلیــارد دالر آن ســود خالــص بــود. 

ــاالت  ایــن رشکــت هفتمیــن رشکــت ســودآور در ای

متحــده در ســال 2021 بــود و در زمــره 30 رشکــت 

ــاید  ــود. ش ــان ب ــا در جه ــن رشکته ــودآور تری از س

تعجــب آور نباشــد چــون ایــن رشکتهــا بــه خواســت 

خــود قیمــت داروهــا را بــدون نظــارت هیــچ مقــام 

ــن  ــال، بی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش میدهن ــی افزای دولت

ســالهای 2016 و 2018 ایــن رشکــت ٪19 داروی 

رسطــان  لوکیمیــا و پروســتات را افزایــش داد، هــم 

چنیــن ٪16 قیمــت داروی اچ آی وی را افزایــش 

داد.

اخــرتاع  ثبــت  حــق  جانســون  و  جانســون 

بداکوئیلیــن را دارد – یکــی از تنهــا ســه داروی 

جدیــد ســل کــه طــی بیــش از 50 ســال تولیــد 

ــذاری توســط  ــه گ ــم رسمای ــا، علیرغ ــود. ام ــی ش م

ــه  ــی ک ــای داروئ ــه ه ــوم( و یاران ــهروندان )عم ش

پنــج برابــر رسمایــه گــذاری شــده توســط جانســون 

ــه  ــی اســت ک ــا رشکت ــت تنه ــن رشک و جانســون، ای

حــق فــروش دارو در کشــورهای دیگــر را دارد. 

ــک  ــد دارو کم ــه تولی ــه ب ــرز ک ــدون م ــکان ب پزش

کــرده انــد، جانســون و جانســون را بــه دلیــل 

هزینــه هــای ممنوعیتــی کــه بــرای دسرتســی ایجــاد 

کــرده، انتقــاد کــرده و اســتدالل مــی کنــد کــه ایــن 

ــا ســود فقــط 25 ســنت در روز  ــد ب دارو مــی توان

تولیــد شــود و بنابرایــن بایــد بیــش از یــک دالر در 

روز بفــروش رود – 600 دالر بــرای یــک درمــان 20 

ماهــه. کــم تریــن قیمتــی کــه جانســون و جانســون 

ایــن دارو را بفــروش مــی رســاند دو برابــر مــی 

باشــد، در کشــورهایی کــه واجــد رشایــط خریــد از 

طریــق تســهیالت جهانــی دارو نیســتند – از جملــه 

اندونــزی، فیلیپیــن، و آنگــوال قیمــت فــروش بســیار 

ــر اســت. باالت

ــی  ــن واکســن مهم ــزر و گلکســو اســمیت کالی فای

بــرای ذات الریــه تولیــد کردنــد، کــه پزشــکان بــدون 

مــرز ادعــا مــی کننــد کــه بســیاری از کســانی کــه 

ــد بســیار گــران اســت. در  ــاز دارن ــن دارو نی ــه ای ب

حالیکــه پزشــکان بــدون مــرز بــه اصطــالح کاهــش 

قیمــت بــرای کشــورهای بــا درآمــد پائیــن را بدســت 

آورده اســت. ایــن ســازمان معتقــد اســت کــه ایــن 

قیمــت هــا بــه انــدازه کافــی کاهــش نیافتــه، 

زیــرا هزینــه یــک واکــس هنــوز 9 دالر بــرای یــک 

کــودک در فقیرتریــن کشــورها تعییــن شــده و 

ــا  ــرای کشــورهای ب ــرای هــر کــودک ب ــا 80 دالر ب ت

درآمــد متوســط کــه رشایــط الزم را ندارنــد تعییــن 

شــده. کمپیــن کننــد گان ادعــا مــی کننــد: فایــزر و 

گلکســو اســمیت کالیــن در 10 ســال گذشــته بیــش 

ــوک  ــن پنوموک ــروش واکس ــارد دالر از ف از 50 میلی

بدســت آورده انــد کــه فایــزر بخــش عمــده از ایــن 

ســهم درآمــد را بــه چنــگ آورده اســت. امــروزه 55 

میلیــون کــودک در رسارس جهــان بــه واکســن ذات 

ــل  ــه دلی ــرت ب ــن بیش ــد و ای ــی ندارن ــه دسرتس الری

گرانــی ایــن واکــس اســت.

ــه  ــنوفی در فرانس ــی س ــر داروئ ــول پیک ــت غ رشک
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مــی باشــد کــه ســال گذشــته 42 میلیــارد دالر 

درآمــد داشــته کــه 3 میلیــارد آن ســود خالــص بوده. 

ــش قیمــت انســولین  ــه افزای ــم ب ــت مته ــن رشک ای

النتــوس شــده، آنهــا همــه ســاله در ایــاالت متحــده 

بیــن ســالهای 2012 تــا 2016 مبلــغ 22 میلیــارد دالر 

پــول شــهروندان )عمومــی( را از طریــق مدیکــر و 

ــن  ــد ای ــه منظــور خری ــن رشکــت ب ــه ای ــد ب مدیکی

دارو پرداخــت شــده. ســنوفی بــا بایگانــی 74 نــوع 

ــت  ــور رقاب ــوی ظه ــرتاع، جل ــت اخ ــت ثب درخواس

ــاالت متحــده گرفــت. ــوس را در ای ــرای النت ب

ــه  ــاه مــی 2020، اســرتوزنکا رشکــت شــل را ب در م

ــت  ــن رشک ــا ارزش تری ــه ب ــل شــدن ب منظــور تبدی

ــازار )ارزش کل  ــه ب ــق رسمای ــتان از طری در انگلس

ســهام برجســته یــک رشکــت( بــا ٪15 ســود ســهام 

ــه  ــد انگلیســی ب ــارد پون در ســال جــاری، 115 میلی

چنــگ آورد. ایــن رشکــت هــم بــه جلوگیــری از 

ــم شــده اســت. ــازار مته ــی در ب ــت عموم رقاب

ــا تصمیمــی را کــه کمیســیون  ــت اروپ ــوان عدال دی

اروپــا تاییــد کــرده، اســرتوزنکا بــه اتهــام ســوء 

اســتفاده از موقعیــت خــود در بــازار بــرای تأخیــر 

انداخــن معرفــی داروی جرنیــک درمــان زخم معده 

)بــه نــام لوســک( مقــر شــناخته شــد. هنگامیکــه 

اســرتوزنکا نســخه دوم لوســک را بــه بــازار معرفــی 

کــرد، ایــن رشکــت مجــوز بــازار لوســک را در چندین 

ــن اقــدام رشکــت غــول پیکــر  کشــور لغــو کــرد. ای

ــک لوســک  ــا داروی جرنی اســرتوزنکا باعــث شــد ت

کــه ارزانــرت از داروی اصلــی اســت وارد بــازار نشــود 

و بــه همیــن دلیــل بــه دســتور دادگاه وادار شــد 53 

میلیــون یــورو جریمــه بپــردازد.

ــدل  ــی م ــای ذات ــه ه ــوردی منون ــات م ــن مطالع ای

فعلــی رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی اســت. بطــور 

ــه  ــی ب ــر داروئ ــول پیک ــای غ ــن رشکته ــه، ای خالص

دلیــل نیــاز بــه بازدهــی ســود کالن توســط تعــداد 

انگشــت شــامری از رشکتهــای عظیــم و حریــص 

ــای  ــر، رشکته ــت مــی شــوند. در ســالهای اخی هدای

داروئــی اغلــب هزینــه هــای بیشــرتی را بــرای 

خریــد ســهام بــه منظــور بــاال نگــه داشــن قیمــت 

ســهام و پرداخــت ســود ســهام بــه ســهام داران 

ثرومتنــد هزینــه کــرده انــد، امــا در مقایســه، خــری 

ــعه داروی  ــات و توس ــورد تحقیق ــت در م از فعالی

جدیــد نیســت. بســیاری از داروهــای اساســی، 

ماننــد آنتــی بیوتیــک هــای مــوج جدیــد، در حــال 

ــای  ــن رشکته ــون ای ــوند چ ــی ش ــاخته من ــارض س ح

غــول پیکــر داروئــی معتقدنــد کــه ســود کافــی در 

ــدارد. ــا وجــود ن ــرای آنه ــه ب ــن زمین ای

در مــواردی کــه حقیقتــا تحقیقــات مفیــدی در 

بــاره داروهــای رضوری انجــام مــی شــود، معمــوال 

بــا بودجــه عمومــی انجــام مــی گیــرد. بــا ایــن حــال 

ــه  ــن بودجــه در نظــر گرفت ــرای ای ــی ب ــط کم رشای

شــده اســت و رشکتهــای داروئــی مجازنــد تا بیســت 

ــن داروهــا اســتفاده  ســال از حــق ثبــت اخــرتاع ای

مناینــد و از ایــن طریــق عرصــه را بــه انحصــار 

خــود درآوردنــد و قیمــت هــا را تعییــن کننــد. ایــن 

وضعیــت بطــور مصنوعــی و ناخوشــایند داروهــا را 

ــازار محــدود  ــه رصفــه در ب ــا قیمتهــای مقــرون ب ب

ــانی  ــی کنــد و متــام ایــن فعالیتهــای غیــر انس م

فقــط بــه خاطــر حفــظ ســود بســیار بــاال بــرای ایــن 

رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی مــی باشــد.

در  را  مشــکالت  ایــن  میتوانیــم  مــا  متأســفانه، 

تولیــد واکســن هــا و درمــان هــای ویــروس کورونــا 

ــم. ــاهده کنی مش

در اوایــل مــاه نوامــر 2020، فایــزر وقتــی خــر داد 

کــه واکســن تولیــدی ایــن رشکــت بیــش از ٪90 در 

ــت،  ــر اس ــد – 19 مؤث ــروس کووی ــری از وی جلوگی

ــن  ــد. ای ــان ش ــار روز جه ــام اخب ــرت مت ــای تی خره

آگهــی توجــه بــه ایــن واقعیــت را جلــب کــرد کــه 

فایــزر تاکنــون قولــی بــرای محــدود کــرد ســود 

خــود نــداده اســت و بیــش از یــک میلیــارد دوز را 

بــه دولــت هــای ثرومتنــد کــه تنهــا ٪14 جمعیــت 

ــده داده اســت.  ــد وع ــی دهن ــان را تشــکیل م جه

ایــن ٪82 از 1.35 میلیــارد دوز را نشــان مــی دهــد 

ــان  ــا پای ــرا ت ــد آن ــی تولی ــد توانای ــزر میگوی ــه فای ک

ســال دارد. فایــزر متایــل خــود را بــرای حفــظ تبــت 

ــی  ــان م ــح نش ــور رصی ــود بط ــن خ ــرتاع واکس اخ

دهــد. پیــش بینــی مــی شــود داروی فایــزر در 

ــد.  ــد کســب کن ــارد دالر درآم ســال 2021، 13 میلی

ــی  ــی وقاهت ــامل ب ــا ک ــت ب ــن رشک ــه ای در حالیک

اعــالم مــی کنــد کــه هیــچ گونــه کمکــی از مالیــات 

ــت  ــن رشک ــک ای ــرده، رشی ــت نک ــدگان دریاف دهن

ــل توجــه  ــن واکســن بودجــه قاب ــد همی ــرای تولی ب

ــت. ــرده اس ــت ک ــت دریاف ای از دول

مادرنــا هــم چنیــن نتایــج مثبتــی را بــرای واکســن 

خــود اعــالم کــرده اســت، امــا در حــال حــارض 

780 میلیــون دوز بــه کشــورهای ثرومتنــد فروختــه 

اســت کــه ٪78 از یــک میلیــارد ظرفیــت تولیــد 

ــد.  ــی باش ــده م ــال آین ــان س ــا پای ــت ت ــن رشک ای

ــارد  ــوع 2.5 میلی ــدگان در مجم ــات دهن ــول مالی پ

بــه تولیــد ایــن واکســن کمــک کــرده اســت. گــروه 

کمپینــی عمومــی شــهروندان ادعــا مــی کننــد کــه 

» شــهروندان مالیــات دهنــده ٪100 هزینــه تولیــد 

ــی  ــه م ــد -19 را هزین ــرای کووی ــا ب ــس مادرن واک

کننــد. « معهــذا، ایــاالت متحــده متعاقبــاً 600 

ــه  ــی ک ــرده اســت، مبلغ ــداری ک ــون دوز خری میلی

ــد دارد.  ــا درآم ــرای مادرن ــارد دالر ب ــامال 8 میلی احت

عــالوه بــر ایــن، دو دوز مادرنــا هــر کــدام بــه 

ترتیــب 64 دالر و 74 دالر بــرای هــر نفــر تخمیــن 

ــود. ــی ش زده م

ــت  ــج مثب ــالم نتای ــس از اع ــن پ ــم چنی ــا، ه مادرن

ــه 2020،  ــاه م ــازار در م ــت در ب ــن رشک ــهام ای س

ــش  ــت افزای ــه رسع ــهام ب ــت س ــه قیم ــی ک هنگام

یافــت، بــه دلیــل حجــم عظیــم بازدهــی بــه مدیران 

رشکــت خــود مــورد انتقــاد قــرار گرفــت، ســاعاتی 

ــت  ــن رشک ــر ای ــر، دو مدی ــن خ ــالع ای ــس از اط پ

30 میلیــون دالر ســهام خــود را بفــروش رســاندند. 

ــک  ــا ی ــته مادرن ــهام دار برجس ــد س ــد روز بع چن

میلیــون ســهام خــود را بــه مبلــغ 69.5 میلیــون دالر 

بفــروش رســاند. مقامــات پیشــین کمیســیون بــورس 

ــیار  ــع » بس ــن وقای ــه ای ــد ک ــادار گفتن و اوراق به

مشــکل ســاز « بــوده و قابــل بررســی اســت. البتــه 

ــه امــروز خــری از ایــن بررســی نیســت. ــا ب ت

ــا  ــن داروســازی تنه ــل مالحظــه ای از ای بخــش قاب

مقصودشــان بــه چنــگ آوردن ســود هــای کالن کــه 

ــای  ــامری از رشکته ــت ش ــداد انگش ــت تع ــا هدای ب

غــول پیکــر هدایــت مــی شــوند. در ســالهای اخیــر 

ایــن رشکتهــای داروئــی بیــش از آنچــه در تحقیــق 

ــند،  ــرده باش ــرج ک ــد خ ــای جدی ــعه داروه و توس

فکــر ســود آوری هــر چــه بیشــرت بــرای ســهام 

داران ثرومتنــد مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال، آنتــی 

ــا  ــن رشکته ــرای ای ــون ب ــد چ ــای جدی ــک ه بیوتی

ســود آور نیســت، در حــال حــارض تولیــد منــی 

ــن  ــک واکس ــت کــه ی ــل اس ــال محتم ــوند. کام ش

مــورد اعتــامد و درمانــی میتوانســت رسیــع تولیــد 

گــردد و در جهــت ســالمت مــردم متمرکــز گــردد، 

نــه اینکــه ســاختاری حــول رضورت کســب هرچــه 

ــامری. ــن بی بیشــرت ســود از ای

امــا، اگــر از نزدیــک نــگاه کنیــد خواهیــد دیــد 

ــتی  ــای بهداش ــپردن مراقبته ــی از س ــرات ناش خط

ــر  ــول پیک ــای غ ــن رشکته ــت ای ــه دس ــی ب و درمان

ارتجاعــی و ضــد مردمــی کامــال مشــهود مــی شــود: 

عــدم شــفافیت و همــکاری، کمبــود ســاختگی 

ــر فــروش  ــاز؛ و مترکــز ب داروهــای شــدیداً مــورد نی

داروهــا بــه اکــرث کشــورهای ثرومتنــد کــه نــه تنهــا 

ناعادالنــه اســت بلکــه در واقــع کنــرتل ایــن ویــروس 

را بســیار دشــوار تــر خواهــد کــرد و انتقــال مبالــغ 

هنگفتــی از پــول مــردم مالیــات دهنــده بــه دســت 

ــی  ــود جوئ ــرای س ــص ب ــای حری ــتی از رشکته مش

ــن  ــی ای ــع، طــرح کل ــت. در واق ــرار خواهــد گرف ق

مشــکالت بطــور گســرتده ای قابــل درک اســت، کــه 

ــده  ــران کنن ــد نگ ــل رش ــی از عوام ــد یک ــی توان م

ــد. ــه باش ــن « در جامع ــد واکس ــات » ض احساس
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ســوم ژوئــن 2021 رائــول کاســرتو نــود ســاله شــد. 

شــصت ســال از انقــالب کوبــا و پنجــاه .پنــج ســال 

از اولیــن بــاری کــه بــه کوبــا رفتــم گذشــت. فیــدل 

کاســرتو دیگــر در میــان مــا نیســت، کوبایــی هــا اما 

همچنــان بــا تحمــل ســختی هــای جــران ناپذیــری 

ــالها  ــن س ــه در ای ــکا ک ــم آمری ــر امپریالیس در براب

تــالش کــرده نظــام سوسیالیســتی آنــرا برانــدازد 

اســتوار ایســتاده انــد.

از ســیزده نفــری کــه بــه کوبــا بــرای آمــوزش تجربــه 

انقــالب کوبــا در ســال 1964 رفتیــم پــری حاجبــی 

ــان دو  ــان هایش ــه آرم ــادار ب ــی وف ــدا حاجب و وی

زن شــجاع و انقالبــی، هرنمنــد و مــادران خــوب 

دیگــر در میــان مــا نیســتند. مهنــدس حســن قاضــی 

همــر پــری هــم همیــن چنــد ســال قبــل بــه پــری 

پیوســت.

ــی  ــن لحظــات زندگ ــا آخری ــی ت ــی صادق ــرت عل  دک

قلــم توانــش را در خدمــت رهایــی پرولتاریــا بــکار 

ــیوس  ــی و گرس ــظ زاده مرجان ــز واع ــت. پروی گرف

رژیــم   1355 اردیبهشــت  مــاه  در  را  برومنــد 

ســلطنتی دســتگیر کردنــد و کشــتند. 

ــروژه  ــران پ ــات کارگ ــان اعتصاب ــدان را در جری کائی

آبــادان حکومــت تــازه بــه قــدرت رســیده خمینــی 

دســتگیر و اعــدام کــرد.

عطــا کشــکولی در کردســتان بــه خــاک رفــت و 

ــان مــا نیســت .  ایــرج کشــکولی هــم دیگــر در می

ــق  ــا از طری ــتی در هاوان ــرتو در نشس ــول کاس  رائ

یکــی از افــران ارتــش انقالبــی کوبــا بــه تقاضــای 

ــروه  ــک گ ــیل ی ــرای گس ــران ب ــی ای ــازمان انقالب س

ــه  ــی ک ــدا حاجب ــق وی ــا خــر میدهــد: رفی ــه کوب ب

اســپانیولی مــی دانســت ترجمــه مــی کنــد " رائــول 

ــد  ــا خــوش آمــد مــی گوی ــه کوب ــه آمــدن شــام ب ب

ــات  ــا احساس ــده ای. ب ــحال کنن ــر خوش ــه خ " چ

گــرم انقالبــی و شــور و شــوق فرمانــده کوبایــی را 

ــق حســن  ــن و رفی ــود، م ــول آورده ب ــام رائ ــه پی ک

قاضــی بغــل مــی کنیــم و دســتش را بــه گرمــی مــی 

فشــاریم.

ــوی و  ــگار فرانس ــر ن ــره خ ــس دب ــس از آن رژی پ

پتکــف از فرمانــده هــای جبهــه آزادیبخــش ونزوئــال 

را مالقــات مــی کنیــم و آنهــا را از تصمیــم حکومــت 

ــا هــم خــر  ــم و آنه ــا باخــر مــی کنی ــی کوب انقالب

مــرت بخــش را بــه مــا تریــک مــی گوینــد. 

اهمیــت موضــوع در ایــن بــود کــه مــا اولیــن گــروه 

ــاور  ــه خ ــم از راه دور و از منطق ــتی بودی کمونیس

میانــه بــه کوبــا میرفتیــم و مــی خواســتیم از تجربــه 

ــارزه  ــان مب ــم. در آن زم ــاد بگیری ــا ی ــالب کوب انق

ــارزه  ــت و راه مب ــزاب کمونیس ــان اح ــدیدی می ش

ــد  ــه بع ــود ک ــه ب ــی در گرفت ــوع کوبای مســلحانه ن

ــد  ــاب خــود را داشــت. چن ــران هــم بازت هــا در ای

روزی بعــد پــس از مذاکــرات مشــخص تــری در 

بــاره چگونگــی رفــت و آمــد و برنامــه کار بــه اروپــا 

ــتیم. برگش

 در مدتــی بــس کوتــاه گــروه آمــاده رفــن بــه کوبــا 

ــد  ــه برون ــد ک ــه بودن شــد. کمونیســتها صــف گرفت

ــزب  ــی ح ــازمان انقالب ــای س ــد. اعض ــالب کنن و انق

تــوده ایــران اساســا در بریــدن از رهری حــزب توده 

ناشــی از بــی عملــی رهــری بــود و رفــن بــه ایــران 

ــود. در  ــز ب ــط قرم ــی خ ــل انقالب ــت در عم و رشک

نتیجــه ،بــه هــر رفیقــی می گفتــی درس و دانشــگاه 

ــه تعویــق  را رهــا مــی کــرد، عشــق و عاشــقی را ب

مــی انداخــت و پــای در رکاب مــی گذاشــت. رفقــا 

ــارزه مســلحانه  ــازه از مب ــرج کشــکولی ت عطــا و ای

ــه  ــد ک ــا رســانده بودن ــه اروپ ــوب خــود را ب در جن

داوطلــب رفــن بــه کوبــا شــدند.

 ســفری پــر مخاطــره بــه کشــوری در محــارصه 

یانکــی هــا ،جوانانــی پــر شــور امــا اکــرثا کــم تجربــه 

و بــدون آشــنایی هــای قبلــی از هــم یــک بــه یــک 

و دو بــه دو بــا خــط هوائــی کــه هفتــه ای یکبــار 

ــراگ مــی  ــه پ ــد ب ــرواز مــی کــرد و از پاریــس بای پ

رفتیــم تــا از آنجــا  بــا هواپیامی دیگــری - دو توقف 

در ایرلنــد و کانــادا خــود را بــه هاوانــا برســانیم. در 

عــرض دو مــاه بــا پوشــش هــای دقیــق پنهــان کاری 

همگــی بــه هاوانــا رســیدیم .جمعــی بســیار دقیــق 

انتخــاب شــده کــه در میــان آنهــا دو زن ،دو پزشــک 

ــی از  ــده و یک ــه دی ــی تجرب ــوی انقالب و دو جنگج

ــرار  ــازمان ق ــه س ــت اجرائی ــری از هیئ ــای ره رفق

داشــتند. هشــت مــاه متریــن در میــدان و آمــوزش 

ــدار و  ــی دی ــک ماه ــی و ی ــی و سیاس ــای نظام ه

گــردش از رسزمیــن انقالبــی کوبــا و متــاس بــا مــردم. 

ســازمان انقالبــی بــه دعــوت ارتــش بــه فرماندهــی 

ــود و در نتیجــه در  ــه ب ــا رفت ــول کاســرتوبه کوب رائ

هــامن روز اول آغــاز دوره آموزشــی طــی مراســمی 

وارد ارتــش شــدیم و یونیفــورم نظامــی پوشــیدیم. 

از طــرف ارتــش کوبــا یــک فرمانــده نظامــی و یــک 

فرمانــده سیاســی بــرای دســته مــا معیــن شــد. 

ــه جمــع  ــن یــک جــوان کوبایــی هــم ب عــالوه برای

ــا  ــن هــای م ــه متری ــا آخــر در کلی ــا پیوســت و ت م

رشکــت داشــت. دوره آموزشــی بــا موضوعــات زیــر 

رشوع شــد :1- توپــو گرافــی 2- اســلحه شناســی 

ــاخن و  ــرز س ــارات و ط ــتفاده 3- انفج ــرز اس و ط

ــالب  ــا، انق ــالب کوب ــه انق ــا 4- تجرب ــرد آنه ــکار ب ب

ــال.  گوامتــاال و ونزوئ

ــه در  ــک رسبازخان ــه ی ــن دوران ب ــام ای ــس از امت پ

مناطــق جنگلــی و کوهســتانی منتقــل شــدیم. 

ــاش  ــیپور بیداری ــح ش ــار صب ــاعت چه ــد س روز بع

ــرده و  ــه ک ــمن حمل ــد دش ــالم کردن ــد و اع را زدن

بایــد بــه کــوه بزنیــم و عقــب نشــینی کنیــم. چنیــن 

بــود آغــاز متریــن هــای میدانــی کــه گاهــی چندیــن 

ــم. در  ــغول بودی ــی مش ــه راهپیامی ــب ب روز و ش

ــا  ــا م ــده نظامــی تجــارب خــود را ب ــن راه فرمان بی

ــک  ــاد ی ــز روی ایج ــت. مترک ــی گذاش ــان م در می

ــود  ــه ب ــخت اولی ــای س ــی در روزه ــته پارتیزان هس

ــه  ــد. هم ــت باش ــال حرک ــه در ح ــد همیش ــه بای ک

ــرد.  ــی ک ــوه م ــی جل ــورت واقع ــه ص ــد ب ــز بای چی

دســته پارتیزانــی همیشــه درحــال آمــاده بــاش 

ــیاری  ــی و هوش ــیک دامئ ــد ،کش ــتی باش ــی بایس م

ــیگار  ــی س ــرث. در تاریک ــد اک ــان کاری در ح و پنه

ــیدن  ــس کش ــن و در روز پ ــن قدغ ــیدن مطلق کش

بازمانــده اش مــی بایســتی لــه مــی شــد و در زیــر 

خــاک پنهــان کــه دشــمن هیچــگاه نتوانــد رد پایــی 

ــن هــای  ــان متری ــد. در پای ــی بیاب ــته پارتیزان از دس

ــه  ــرای زدن ب ــرم ب ــده و روی ف ــه زب ــی هم میدان

کــوه. کار آنقــدر جــدی بــود کــه طبــق تجربــه کوبــا 

بــرای دوام آوردن بــه مــدت طوالنــی در جنــگل هــا 

ــک  ــامن راهــم ی ــدان های ــا دن ــوه هــا همــه م و ک

ــم و  ــازی کردی ــک نوس ــر دندانپزش ــر نظ ــک زی بی

ــا  ــم را بخش ــش از ده دندان ــم کاری بی ــرای محک ب

روکــش کــردم کــه هنــوز هــم بــه یــادگاری بــا مــن 

هســت.

تضــادی میــان مــا بــا نظامیــان از هــامن روز ورود 

بــه پایــگاه نظامــی بوجــود آمــد. کــی بــر کــی بایــد 

ــر  ــگ ب ــا تفن ــگ ی ــر تفن ــزب ب ــد؟ ح ــت کن حکوم
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آنالــوگ" یــاد مــی کنــد، بــه گونــه ای کــه اگــر 

ــن حاصــل از احــرتاق ســوخت  ــص کرب انتشــار خال

هــای فســیلی در چنــد دهــه آینــده بــه صفر نرســد، 

وجــود متــدن صنعتــی  و در نهایــت بقــای انســان را 

تهدیــد مــی کنــد. بــا ایــن وجــود، بحــران وجــودی 

محــدود بــه تغییــرات آب و هوایــی نیســت، بلکــه 

تــا عبــور از ســایر مرزهــای ســیاره ای گســرتش مــی 

ــی در  ــا هــم شــکاف اکولوژیکــی جهان ــه ب ــد ک یاب

ــرای  ــن ب ــی ام ــوان مکان ــه عن ــن را ب ــتم زمی سیس

برشیــت تعریــف مــی کننــد. اینهــا عبارتنــد از: )1( 

ــه  ــراض گون ــا. )2( انق ــوس ه ــدن اقیان ــیدی ش اس

هــا )و از بیــن رفــن تنــوع ژنتیکــی( ؛ )3( تخریــب 

اکوسیســتم جنگل ؛ )4( از دســت دادن آب شــیرین 

ــفر  ــرتوژن و فس ــای نی ــه ه ــالل در چرخ ؛ )5( اخت

؛ )6( گســرتش رسیــع عوامــل ســمی )از جملــه 

نوکلیدهــای رادیویــی( ؛ و )7( ازدیــاد کنــرتل نشــده 

موجــودات اصــالح شــده ژنتیکــی.

ایــن گسســن مرزهــای ســیاره ای و طبیعــی ذاتــی 

سیســتم انباشــت رسمایــه اســت کــه هیــچ مانعــی 

غیــر قابــل عبــور برای پیشــرد کمــی و کاربــردی  آن 

را منــی شناســد. از ایــن رو، بــدون نابــودی رسمایــه 

داری کنونــی رشایــط کلــی اجتامعــی و طبیعــی 

ــه  ــود رسمای ــروج از خ ــه خ ــازی ب ــه نی ــود ک موج

داری نداشــته باشــد، هیــچ تغییــری موجــود نیســت 

و بوجــود نخواهــد آمــد . آنچــه رضوری اســت 

ایجــاد چیــزی اســت کــه ایســتوان مــزاروس در 

فراتــر از رسمایــه آن را یــک سیســتم جدیــد "تولیــد 

مثــل متابولیــک اجتامعــی" خوانــد. ایــن اشــاره بــه 

سوسیالیســم بــه عنــوان وارث رسمایــه داری در قرن 

بیســت و یکــم دارد، امــا بــه روشــهایی تصــور مــی 

شــود کــه نظریــه و عملکــرد سوسیالیســم را در قرن 

بیســتم بــه چالــش مــی کشــد.

قطب بندی سیستم طبقاتی

رسمایــه  اصلــی  بخشــهای  متحــده،  ایــاالت  در 

ــارصی  ــد عن ــته ان ــون توانس ــی اکن ــاری - مال انحص

ــن ســفید پوســتی را در  ــه پایی از طبقــه متوســط   ب

قالــب یــک ایدئولــوژی ملــی گرایانــه، نژادپرســتانه، 

ــکل  ــر ش ــن ام ــه ای ــد. نتیج ــیج کنن ــتیز بس زن س

نوپــا و فاشیســت  یــک طبقــه سیاســی  گیــری 

اســت کــه از تاریــخ طوالنــی نژادپرســتی ســاختاری 

ــران  ــتعامر مهاج ــرده داری، اس ــراث ب ــی از می ناش

ــی  ــره م ــم به ــی / امپریالیس ــری جهان ــی گ و نظام

ــد فاشیســم در حــال شــکل  ــرد. ایــن رابطــه جدی ب

گیــری سیاســی نئولیرالــی کــه قبــالً وجــود داشــته 

اســت، رابطــه "بــرادران دشــمن" اســت کــه بــا یــک 

ــا  ــراه ب ــدرت هم ــب ق ــرای کس ــی ب ــخر سیاس متس

رسکــوب مشــرتک طبقــه کارگــر مشــخص مــی شــود. 

ــالک و  ــور ام ــاس ظه ــه اس ــت ک ــی اس ــن رشایط ای

ــپ  ــد ترام ــاردر دونال ــورک و میلی ــتغالت نیوی مس

ــکال را  ــه اصطــالح راســت رادی ــوان رهــر ب ــه عن ب

ــل  ــه تحمی ــر ب ــه منج ــت، ک ــود آورده اس ــه وج ب

سیاســت هــای راســت گــرا و رژیــم جدیــد رسمایــه 

ــه  ــرال طبق ــاح نئولی ــر جن ــی اگ داری مســتبد . حت

حاکــم در انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده 

جایگزینــی  و  ترامــپ  برانــدازی  شــود،  پیــروز 

ــرال -  ــاد نئولی ــک اتح ــدن، ی ــو بای ــو ج ــا ج وی ب

ــی  ــده رضورت داخل ــه نشــان دهن نئوفاشیســت، ک

طبقــه رسمایــه دار اســت، بــه احتــامل زیــاد اســاس 

دولــت را ادامــه خواهــد داد قــدرت تحــت رسمایــه 

ــد. ــد مان ــی خواه ــاری – مال انحص

سیاســی  گیــری  شــکل  ایــن  همزمــان  حضــور 

ارتجاعــی جدیــد در ایــاالت متحــده جنبشــی دوباره 

ــه  ــت طبق ــه در اکرثی ــت ک ــم اس ــرای سوسیالیس ب

کارگــر و روشــنفکران معانــد مســتقر اســت. از بیــن 

رفــن هژمونــی ایــاالت متحــده در اقتصــاد جهانــی، 

ــع شــد، ارشاف  ــد تری ــی شــدن تولی ــا جهان ــه ب ک

کارگــری ســابق و مبتنــی بــر هیراکــی سیاســی 

)سیســتم قــدرت مطلقــه (را در میــان برخــی از 

ــرده و  ــف ک ــر تضعی ــه کارگ ــاز طبق ــهای ممت بخش

منجــر بــه تجدیــد حیــات سوسیالیســم شــده اســت. 

در مواجهــه بــا آنچــه مایــکل دی. یتــس "نابرابــری 

بــزرگ" خوانــده اســت، تــوده مــردم در ایــاالت 

ــای  ــم اندازه ــا چش ــان، ب ــژه جوان ــه وی ــده، ب متح

رسیــع در حــال فاصلــه گرفــن از آن هســتند و 

ــت  ــد ایال ــدود در ح ــای مح ــک فض ــود را در ی خ

ــد مــی بینن

بحــران  چارچــوب  در  سوسیالیســم  اگــر  امــا 

ــی،  ــی طبقات ــش دو قطب ــه و افزای ســاختاری رسمای

ظاهــراً دوبــاره در حــال افزایــش اســت، ســئوال چــه 

نــوع سوسیالیســم؟ از چــه جهاتــی سوسیالیســم 

ــرن  ــم ق ــا سوسیالیس ــم ب ــت و یک ــرن بیس ــرای ق ب

کــه  مــواردی  بیشــرت  اســت؟  متفــاوت  بیســتم 

در ایــاالت متحــده و جاهــای دیگــر بــه عنــوان 

سوسیالیســم نامیــده مــی شــود از انــواع نحلــه 

هــای سوســیال دموکراتیــک اســت، تــالش بــرای 

ــه  ــپ و در نتیج ــای چ ــرال ه ــا لی ــاد ب ــاد اتح ایج

ــرای بهــرت  ــالش بیهــوده ب ــک ت نظــم موجــود، در ی

ــه،  ــا جامع ــق ارتق ــه داری از طری ــردن رسمای کار ک

ــاه اجتامعــی در مخالفــت مســتقیم  مقــررات و رف

ــه نئولیرالیســم  ــی ک ــا در زمان ــا نئولیرالیســم، ام ب

خــودش جــای خــود را بــه نئوفاشیســم مــی دهــد. 

ایــن جنبــش هــا در ابتــدای امــر در رشایــط تاریخی 

ــی  ــه امیدهای ــر ب ــد و ناگزی ــاکام مــی مانن ــی ن فعل

ــد و مــی  ــد خیانــت مــی کردن کــه دامــن مــی زدن

تجدید حیات ایده آل.... بقیه از صفحه 
آخر

ــزب  ــود ح ــد ب ــا معتق ــی م ــده نظام ــزب. فرمان ح

کمونیســت کوبــا در بــی عملــی بــوده و ایــن 

ــه بــوده کــه انقــالب کــرده اســت  جنبــش 26 ژوئی

و در نتیجــه راه انقالبــی کوبــا یعنــی جنبــش هــای 

مســلحانه جوانــان بایــد دســت بــاال را داشــته 

باشــند. مــا بنابــر اساســنامه ســازمان ،هفتــه ای 

یکبــار جلســه حزبــی مــان را بــر گــزار مــی کردیــم. 

عــالوه برایــن بعضــی از رفقــای مــا کــه آثــار 

مائوتســه دون را در بــاره جنــگ تــوده ای مطالعــه 

کــرده بودنــد و یــا رفیــق عطــا کشــکولی کــه قبــل 

از کوبــا در چیــن آمــوزش دیــده بــود و در تجربــه 

خــود در جنــگ جنــوب دیــده بــود بــدون پایــگاه 

تــوده ای گــروه مســلح جــدا از تــوده هــا شکســت 

مــی خــورد بــه شــیوهای نظامیگــری فرمانــده 

ــتند. ــورد داش ــادی برخ انتق

در آخریــن روز هــا در جلســات جمعبنــدی گــروه 

ــط  ــه رشای ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاق ب ــه اتف ب

ایــران بــا کوبــا متفــاوت اســت و بایــد رشایــط 

ایــران را در نظــر بگیریــم و مهمــرت اینکــه کوبایــی 

ــدون حــزب  ــه ب ــد ک ــت کنن ــتند ثاب ــا ارصار داش ه

کمونیســت هــم مــی شــود انقــالب کــرد در حالیکــه 

مــا معتقــد بودیــم در رشایــط ایــران چنیــن امکانــی 

بعیــد اســت و در نظریــه خــود پافشــاری مــی 

کردیــم کــه بــدون یــک حــزب پیــرشو انقالبــی 

ــرد ــالب ک ــران انق ــود در ای ــر منیش ــه کارگ طبق

روحیــه  و  بخشــندگی  همــه  آن  از  دارد  جــا 

رائــول  رفیــق  و  کوبــا  مــردم  انرتناسیونالیســتی 

کاســرتو در نــود ســالگی اش یــاد کنــم و پرسشــی را 

بــرای آمــوزش در میــان بگــذارم : ایــن چــه اصــول 

ــر  ــی را ب ــون کوبای ــه انقالبی ــت ک ــی اس و اخالقیات

آن میــدارد کــه ماهــا را بــا هزینــه باالیــی بــه کوبــا 

دعــوت کننــد و بــا متــام تفــاوت هایــی کــه بــا آنهــا 

ــد؟  ــم بدهن ــتامن را ه ــفر بازگش ــرج س ــتیم خ داش

ــه  ــت ب ــوان توریس ــم بعن ــال ه ــا بح ــان ت از آنزم

کوبــا ســفر کــردم مــی بینــم کــه همچنــان مهــامن 

ــش  ــی از ش ــه ناش ــکالتی ک ــام مش ــا مت ــت ب دوس

دهــه محــارصه اقتصــادی دارنــد، باقــی مانــده انــد 

و در جریــان واگیــری کویــد 19 بخشــنده تــر از 

هــر کشــور دیگــری بــه یــاری مــردم دنیــا آمدنــد. 

گروهــای پزشــکی خــود را مجانــی بــدون هیچگونــه 

چشــم داشــت مــادی بــه آفریقــا و اروپــا و آمریــکا 

ــتادند. فرس

 دیلم
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کننــد، زیــرا فقــط بــر دموکراســی انتخاباتــی مترکــز 

داشــتند. خوشــبختانه امــروز نیــز شــاهد رشــد 

یــک سوسیالیســم اصیــل هســتیم کــه در مبــارزات 

ــده  ــوده ای فزاین ــات ت ــات، اقدام ــارج از انتخاب خ

ــر از پارامرتهــای سیســتم فعلــی و  و فراخــوان فرات

ــت ــکار اس ــه آش ــازی کل جامع بازس

ــه  ــن جامع ــه در بط ــی نهفت ــای عموم ــی ه ناآرام

ایــاالت متحــده در قیــام هــای اواخــر مــاه مــه 

و ژوئــن ســال جــاری آشــکار شــد، کــه شــکل 

اعرتاضــات همبســتگی گســرتده بــا میلیــون هــا نفــر 

ــی  ــگ داخل ــان جن ــکا از زم ــخ آمری ــالً در تاری عم

ــا، و  ــان ه ــت. در خیاب ــده اس ــنیده نش ــکا ش آمری

ــه  ــت، و ب ــفید پوس ــر س ــه کارگ ــا طبق ــژه ب ــه وی ب

ــه  ــان ســفید پوســت، کــه در واکنــش ب ــژه جوان وی

لینــچ پلیــس جــورج فلویــد بــرای جــرم دیگــری جــز 

ــط  ــی از خ ــته جمع ــور دس ــه ط ــتی، ب ــیاه پوس س

قرمــز عبــور مــی کننــد. ایــن رویــداد، در اوج همــه 

ــه  ــوط ب ــود اقتصــادی مرب ــر COVID-19 و رک گی

ــاالت  ــن در ای ــان  روزهــای ژوئ ــه طغی آن، منجــر ب

متحــده شــد.

در حالــی حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم، کــه 

ــتم  ــن سیس ــیانه" ای ــب وحش ــی در "قل ــون حت اکن

در ایــاالت متحــده نفــوذ کــرده اســت باعــث شــده 

اســت کــه  نیروهــای عینــی در حــال بدســت گرفــن 

ایــن رونــد هســتند، امــا فاقــد مبنــای ذهنــی کافــی. 

یــک مانــع عمــده در تدویــن اهــداف اســرتاتژیک 

ــار  ــه کن ــوط ب ــروز مرب ــان ام ــم در جه سوسیالیس

گذاشــن ایــده آل هــای خــود از سوسیالیســم قــرن 

بیســتم اســت کــه در اصــل در دیــدگاه کارل مارکس 

در مــورد کمونیســم بیــان شــده اســت. بــرای درک 

ــپ  ــهای چ ــر از تالش ــت فرات ــکل، الزم اس ــن مش ای

ــر  ــم ب ــای کمونیس ــه معن ــن ب ــرای پرداخ ــر ب اخی

اســاس فلســفی، ســوالی کــه در دهــه اخیــر منجــر 

ــه  ــده کمونیســتی، فرضی ــی ای ــای انتزاع ــه درمانه ب

کمونیســت و افــق کمونیســت شــده اســت توســط 

آلــن بدیــو و دیگــران. در عــوض، یــک نقطــه رشوع 

ــتقیم  ــز مس ــا مترک ــخ، ب ــر تاری ــی ب ــر مبتن ــق ت دقی

 / سوسیالیســتی  توســعه  فــازی  دو  نظریــه  بــر 

ــس  ــاد مارک ــه از انتق ــت ک ــتی رضوری اس کمونیس

از برنامــه گوتــا  و دولــت و انقــالب و  مقالــه پــل 

ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــوان "کمونیس ــا عن ــویزی ب س

ایــده آل"، کــه بیــش از نیــم قــرن پیــش درمانتلــی 

ــک  ــون ی ــد، اکن ــرش ش ــر 1963 منت ــو در اکت ریوی

ــه اســت. ــن زمین مــن کالســیک در ای

کمونیسم مارکس به عنوان ایدەآل سوسیالیست

ــا  ــت ب ــه در مخالف ــا - ک ــه گوت ــاد از برنام در انتق

مفاهیــم اقتصــادی و کارگــری شــاخه سوســیال 

دموکراســی آملــان تحــت تأثیــر فردینانــد الســال 

"مرحلــه"  دو  مارکــس   - اســت  شــده  نوشــته 

ــه ای  ــاد جامع ــرای ایج ــارزه ب ــرای مب تاریخــی را ب

از تولیــد کننــدگان مرتبــط تعییــن کــرد. مرحلــه اول 

توســط "دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا" آغــاز شــد، 

کــه منعکــس کننــده تجربــه جنــگ طبقاتــی کمــون 

پاریــس و منایانگــر دوره ای از دموکراســی کارگــری 

اســت، امــا مرحلــه ای کــه هنــوز "نقایــص" جامعــه 

در  دارد.  همــراه  بــه  را  داری  طبقاتــی رسمایــه 

ایــن مرحلــه اولیــه، نــه تنهــا گسســت از مالکیــت 

ــت  ــت از دول ــه گسس ــه دار، بلک ــی رسمای خصوص

فرماندهــی  ســاختار  عنــوان  بــه  داری  رسمایــه 

سیاســی رسمایــه داری نیــز رخ خواهد داد. به عنوان 

معیــاری از ماهیــت محــدود انتقــال سوسیالیســتی 

در ایــن مرحلــه، تولیــد و توزیــع بــه ناچــار مطابــق 

بــا کار هــر یــک از آحــاد جامعــه  شــکل مــی گیــرد 

و رشایــط نابرابــری را تــداوم مــی بخشــد حتــی در 

صــورت ایجــاد رشایطــی بــرای جلوگیــری از آنهــا. در 

مقابــل، در مرحلــه بعــد، اصــل حاکــم بــر جامعــه 

ــه هــر  ــرد، ب ــی ف ــه توانای ــا توجــه ب ــک ب از هــر ی

ــتم  ــذف سیس ــود و ح ــاز خ ــه نی ــه ب ــا توج ــک ب ی

ــه همیــن ترتیــب، در  ــد. ب ــر مــی کن دســتمزد تغیی

حالــی کــه مرحلــه اولیــه سوسیالیســم / کمونیســم 

ــد فرماندهــی  ــری ســاختار جدی مســتلزم شــکل گی

ــه  ــود، هــدف در مرحل ــی ب سیاســی در دوره انقالب

ــتگاه  ــک دس ــوان ی ــه عن ــت ب ــردن دول ــر پژم باالت

جداگانــه ایســتاده در بــاال و در یــک رابطــه مخالف 

بــا جامعــه بــود.، نوعــی ســازمان سیاســی جایگزیــن 

میشــود کــه فردریــک انگلــس از آن بــا عنــوان 

ــک  ــا ی ــاط ب ــه در ارتب ــد، ک ــی کن ــاد م ــامع" ی "اجت

ــد عمومــی اســت. شــکل تولی

انتقــال  باالتــر  مرحلــه  بعــدی،  مرحلــه  در 

مالکیــت  تنهــا  نــه  کمونیســم،   / سوسیالیســم 

یافــت،  خواهــد  مالکیــت  جمعــی  مالکیــت  و 

صــورت  بــه  جامعــه  ســازنده  ســلولهای  بلکــه 

ــد در دســت  اشــرتاکی بازســازی مــی شــوند و تولی

ایــن رشایــط،  اســت. در  تولیدکننــدگان مرتبــط 

مارکــس اظهــار داشــت، "کار" نــه تنهــا "وســیله 

زندگــی" بلکــه "خــود - رضورت اصلــی زندگــی" 

ــه  ــتفاده جامع ــر اس ــد در مقادی ــت. تولی ــده اس ش

کارگردانــی مــی شــود

در  لباویتــز  مایــکل  کــه  رو، هامنطــور  ایــن  از 

"بــه  داد،  توضیــح  کتــاب سوسیالیســت رضوری 

ــن از  ــر رف ــرای فرات ــداوم ب ــارزه م ــک مب ــای ی ج

ــه  ــرده از جامع ــه ارث ب ــص "ب ــس" نق ــه مارک آنچ

ــم در  ــتاندارد" مارکسیس ــیر اس ــه داری، تفس رسمای

ــا اواخــر دهــه  نیمــه قــرن از اواخــر دهــه 1930 ت

بــه  را  داری  پســا-رسمایه  جامعــه  "تقســیم   80

ــر  ــه از نظ ــرد"، ک ــی ک ــز معرف ــه "متامی دو" مرحل

اقتصــادی توســط ســطح توســعه نیروهــای تولیــدی 

به دفاع از وحدت جنبش رادیکال کارگری برخیزیم

ــط  ــی در رواب ــرات اساس ــود. تغیی ــی ش ــن م تعیی

ــوان اصــل  ــه عن ــس ب ــد مارک ــورد تأکی ــی م اجتامع

مســیر سوسیالیســتی در رونــد زندگــی بــا ســازگاری 

ــه داری  ــص منتقــل شــده از جامعــه رسمای ــا نقای ب

کنــار گذاشــته شــد. در عــوض، مارکــس بــر پــروژه 

ای ارصار داشــت کــه هــدف آن ایجــاد جامعــه 

تولیدکننــدگان وابســته "از هــامن ابتــدا" بــه عنــوان 

لزومــا  اگــر  انجــام،  در حــال  رونــد  از  بخشــی 

ناهمــوار باشــد، در ســاخت ســاختامن سوسیالیســم 

ــت. اس

ایــن کنــار گذاشــن آرمــان سوسیالیســتی مرتبــط بــا 

مرحلــه باالتــر کمونیســم مارکــس بــا تغییــر رشایــط 

مــادی )و طبقاتــی( و رسانجــام نابــودی جوامــع از 

نــوع اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه روشــی پیچیــده 

شــد، کــه بــا توقــف انقالبــی و حتــی اشــکال 

ــی  ــقوط نهای ــرد و س ــده ک ــاره زن ــی را دوب طبقات

ــد  ــام جدی ــا ن ــد ی ــه جدی ــد داد .. طبق ــا را نوی آنه

از سیســتم خــارج شــد. هامنطــور کــه ســوئیزی 

در ســال 1971 اســتدالل کــرد، "مالکیــت و برنامــه 

ریــزی دولــت بــرای تعریــف سوسیالیســم واقعــی، 

کافــی نیســت، جامعــه ای  کــه در برابــر تهدیــد بــه 

ــت  ــه حرک ــادر ب ــب نشــینی مصــون باشــد و ق عق

ــزی  ــش کمونیســم باشــد." چی ــه دوم جنب در مرحل

بیشــرت مــورد نیــاز دارد: مبــارزه مــداوم بــرای ایجــاد 

ــر. جامعــه ای براب

از نظــر مارکــس، حرکــت بــه ســمت جامعــه ای از 

تولیدکننــدگان مرتبــط، اصــل مســیر سوسیالیســتی 

اســت کــه در "آگاهــی کمونیســتی" نهفتــه اســت. 

ــا  ــه سوسیالیســم ب ــه محــض اینک ــال، ب ــن ح ــا ای ب

ــژه در  ــه وی ــر، ب ــادی ت ــر و اقتص ــارات محدودت عب

اتحــاد جامهیــر شــوروی از اواخــر دهــه 1930 بــه 

ــل  ــری قاب ــه در آن از نابراب ــد، ک ــف ش ــد تعری بع

توجهــی دفــاع شــد، جامعــه پــس از انقــالب ارتبــاط 

حیاتــی خــود را بــرای مبــارزه دوگانــه بــرای آزادی و 

رضورت از دســت داد، و از ایــن رو از اهــداف بلنــد 

ــجام  ــوم و انس ــالً مفه ــه قب ــم ک ــدت سوسیالیس م

خــود را از آن گرفتــه بــود، جــدا شــد.

ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــه، بدیه ــن تجرب ــاس ای ــر اس ب

ــم  ــت و یک ــرن بیس ــم در ق ــاخت سوسیالیس راه س

آل  ایــده  از  هایــی  جنبــه  آن  دقیقــاً  پذیرفــن 

سوسیالیســتی / کمونیســتی اســت کــه اجــازه مــی 

ــرای  ــکال ب ــالً رادی ــل کام ــوری و عم ــک تئ ــد ی ده

بــه نیازهــای رضوری حــال حــارض  پاســخگویی 

باشــد، در عیــن حــال و همزمــان  نیازهــای آینــده 

را فرامــوش منــی کنــد. اگــر بحــران زیســت محیطــی 

ســیاره ای بــه مــا چیــزی آموختــه باشــد، ایــن اســت 

کــه آنچــه مــورد نیــاز اســت، یــک ســوخت و ســاز 

ــا  ــه ای ب ــن اســت، جامع ــا زمی ــد ب ــی جدی اجتامع

پایــداری محیــط زیســت  و برابــری اساســی. ایــن را 
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مــی تــوان در دســتاوردهای خــارق العــاده زیســت 

محیطــی کوبــا مشــاهده کــرد، هامنطــور کــه اخیــراً 

ــت و  ــر کش ــورت در "اث ــیو بتانک ــط مائوریس توس

بــوم شناســی کوبــا در کاهــش متابولیســم ریفــت" 

در تغییــر محیــط زیســت جهانــی نشــان داده 

شــده اســت. ایــن مطابــق بــا آنچــه گئــورگ لــوكاچ 

"تحــول مضاعــف" الزم در روابــط اجتامعــی انســان 

و روابــط انســانی بــا طبیعــت خوانــده اســت، 

ــد  ــی بخــش بای ــروژه رهای ــن پ مطابقــت دارد. چنی

لزومــاً از مراحــل مختلــف انقالبــی عبــور کنــد، کــه 

منــی تــوان از قبــل پیــش بینــی کــرد. بــا ایــن حــال، 

بــرای موفقیــت، یــک انقــالب بایــد تــالش کنــد تــا 

خــود را از طریــق ارتقــا promotion یــک سیســتم 

ــان،  ــی انس ــای واقع ــه نیازه ــوف ب ــک معط ارگانی

ریشــه در برابــری اساســی و تنظیــم منطقــی و 

ــت،  ــا طبیع ــان ب ــی انس ــاز  اجتامع ــوخت و س س

ــد. ــل برگشــت کن غیرقاب

آزادی به عنوان رضورت

ــی  ــس در آنت ــر G.W.F. فلســفه هــگل، انگل ــا ب بن

دورینــگ مشــهور اســتدالل کــرد کــه آزادی واقعــی 

در شــناخت رضورت اســتوار اســت. تغییــر انقالبــی 

نقطــه ای بــود کــه در آن آزادی و رضورت در عمــل 

ــش  ــر از دان ــزی فرات ــه چی ــد. اگرچ ــود آم ــه وج ب

بــرشی بــه عنــوان یــک رضورت کــور وجود داشــت، 

ــر رضورت  ــی، دیگ ــای عین ــس از درک نیروه ــا پ ام

کــور نبــود، بلکــه مســیرهای جدیــدی را بــرای عمــل 

و آزادی انســان ارائــه مــی داد. رضورت و آزادی از 

یکدیگــر تغذیــه مــی کردنــد و نیــاز بــه دوره هــای 

جدیــد تحــول اجتامعــی و تعالــی تاریخــی داشــته و 

دارنــد. لنیــن در نشــان دادن ایــن اصــل دیالکتیکــی 

ماتریالیســتی بــه روشــنی مشــاهده کــرد، "مــا 

رضورت طبیعــت را در پدیــده هــای هــوا منــی 

دانیــم. امــا گرچــه مــا ایــن را رضورت منــی دانیــم، 

امــا مــی دانیــم کــه ایــن رضورت وجــود دارد. " مــا 

ــوا و  ــا آب و ه ــانی ب ــه انس ــه رابط ــم ک ــی دانی م

طبیعــت بــه طــور کلــی بــا تغییــر روابــط تولیــدی 

حاکــم بــر اعــامل مــا، ناگزیــر متفــاوت اســت.

امــروز، دانــش در مــورد بحــران آب و هوایــی 

انســانی و حــوادث شــدید آب و هوایــی، انســانها را 

از حیطــه رضورت کــور خــارج مــی کنــد و خواســتار 

ایــن اســت کــه مــردم جهــان در نــرد نهایــی بــرای 

ــت  ــه رشک ــه داری فاجع ــه رسمای ــا علی آزادی و بق

ــکاف  ــه ش ــس در زمین ــه مارک ــور ک ــد. هامنط کنن

اســتعامر  نتیجــه  در  کــه  شــدیدی  متابولیکــی 

انگلیــس در قــرن نوزدهــم بــه ایرلنــد تحمیــل شــد، 

اظهــار داشــت، بحــران زیســت محیطــی خــود را به 

عنــوان "ویرانــی یــا انقــالب" نشــان مــی دهــد. در 

آنرتوپوســن، شــکاف اکولوژیکــی ناشــی از گســرتش 

ــی  ــاس رقابت ــون در مقی ــه داری اکن ــاد رسمای اقتص

بــا چرخــه هــای بیوژئوشــیمیایی کــره زمیــن وجــود 

ــا ایــن حــال، دانــش ایــن هــدف اســت دارد. ب

بــر اســاس مقالــه 2020 دربــاره "آینــده طاقچــه آب 

ــاالت آکادمــی  ــه مق و هــوای انســانی" در مجموع

ملــی علــوم، بــر اســاس روندهــای موجــود، 3.5 

میلیــارد نفــر پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 2070، 

ــارج از  ــی در خ ــل زندگ ــر قاب ــای غی ــر گرم در زی

منطقــه آب و هــوای انســانی زندگــی کننــد، رشایــط 

ــی  ــرا. حت ــرای صح ــط صح ــا رشای ــه ب ــل مقایس قاب

چنیــن پیــش بینــی هایــی نتواننــد ســطح عظیمــی 

از تخریــب را کــه بــه طــور معمــول تحــت تجــارت 

ــد  ــت وارد خواه ــت برشی ــر اکرثی ــه داری ب رسمای

ــت  ــن اس ــخ ای ــا پاس ــد. تنه ــت آورن ــه دس ــد، ب ش

کــه خانــه در حــال ســوخن را تــرک کنیــد و اکنــون 

ــه دیگــری بســازید. خان

بین امللل کارگران و مردم

ــی شــامری از مــردم در مکانهــای  اگرچــه تعــداد ب

خــاص خــود در رسارس جهــان درگیــر مبــارزات 

بیشــامری علیــه ژنگــراوت رسمایــه دار هســتند، امــا 

ــگ  ــه جن ــی، از جمل ــری اساس ــرای براب ــارزات ب مب

ــا  ــارزه ب ــه مب ــه، ب ــیت و طبق ــژاد، جنس ــر رس ن ب

امپریالیســم در ســطح جهانــی بســتگی دارد. از ایــن 

ــاز بــه ســازمان جهانــی جدیــدی از کارگــران  رو، نی

 Marx’s First International مــدل  اســاس  بــر 

وجــود دارد. چنیــن بیــن املللــی بــرای قــرن بیســت 

و یکــم بــه ســادگی منــی توانــد متشــکل از گروهــی 

از نخبــگان نخبــه از شــامل باشــد کــه در فعالیــت 

ــا  ــی ی ــد انجمــن اجتامعــی جهان هــای بحــث مانن

در ترویــج اصالحــات نظارتــی سوســیال دموکراتیــک 

ــت و  ــی سوسیالیس ــن امللل ــالح بی ــه اصط ــد ب مانن

مرتقــی رشکــت مــی کننــد. . بلکــه بایــد بــه عنــوان 

ــر  ــی ب ــران و مبتن ــر کارگ ــی ب ــازمان مبتن ــک س ی

ــاد  ــک اتح ــدا در ی ــه از ابت ــردم تشــکیل شــود ک م

ــا  ــارزه ب ــا مب قــوی جنــوب و جنــوب ریشــه دارد ت

امپریالیســم را در مرکــز شــورش سوسیالیســت علیــه 

ــط  ــه توس ــور ک ــد، هامنط ــرار ده ــه داری ق رسمای

ــد چــاوز و امیــن. چهــره هایــی مانن

در ســال 2011، درســت قبــل از بیــامری نهایــی، 

از  پــس  بــود،  ســازی  آمــاده  حــال  در  چــاوز 

انتخابــات بعــدی خــود، آنچــه را کــه بــه نــام 

"انرتناســیونال جدیــد" )بــه طــور مشــخص نــه یــک 

ــز  ــود، متمرک ــی ش ــده م ــی( نامی ــن امللل ــم بی پنج

ــی  ــت جهان ــوب و اهمی ــوب و جن بــر اتحــاد جن

بــه سوسیالیســم در قــرن بیســت و یکــم ایــن مــی 

توانســت اتحــاد بولیــواری بــرای مردمــان آمریــکای 

ــن  ــا ای ــی گســرتش دهــد. ام ــه ســطح جهان مــا را ب

امــر هرگــز بــه دلیــل زوال رسیــع و مــرگ نابهنــگام 

ــد. ــور روز را ندی ــاوز، ن چ

ــالش  ــه ای از ت ــت جداگان ــال، برداش ــن ح در همی

هــای امیــن، همــکاری بــا مجمــع جهانــی جایگزیــن 

ــک  ــه ی ــود ک ــن مــدت هــا ب هــا حاصــل شــد. امی

ــده  ــرد، ای ــی ک ــور م ــیونال را تص ــن انرتناس پنجمی

ــه  ــه 2018 ارائ ــاه م ــر م ــوز در اواخ ــه او هن ای ک

مــی داد. امــا در ژوئیــه 2018، فقــط یــک مــاه قبــل 

ــران  ــی کارگ ــن امللل ــه بی ــه آنچ ــن ب ــرگ او، ای از م

ــن  ــک بی ــود، ی ــل شــده ب ــود تبدی ــه ب و مــردم گفت

امللــل مبتنــی بــر کارگــر خالــص کــه وضعیــت مــردم 

را در نظــر منــی گرفــت، در مقابلــه بــا امپریالیســم 

ناکافــی بــود. وی اظهــار داشــت، ایــن یــک ســازمان 

اســت، نــه فقــط یــک جنبــش. ایــن هــدف اتحــاد 

همــه مــردم کارگــر جهــان و نــه تنهــا افــرادی اســت 

کــه بــه عنــوان مناینــدگان پرولتاریــا صالحیــت 

دارنــد ... از جملــه متــام مــزد بگیــران خدمــات، 

دهقانــان، کشــاورزان و مردمــی کــه توســط رسمایــه 

ــن  ــد. ای ــه ان ــرار گرفت ــدرن تحــت فشــار ق داری م

ســاخت و ســاز همچنیــن بایــد بــر اســاس شــناخت 

و احــرتام بــه تنــوع اعــم از احــزاب، اتحادیــه هــای 

کارگــری یــا ســایر ســازمان هــای مردمــی مبارزاتــی 

باشــد کــه اســتقالل واقعــی آنهــا را تضمیــن کنــد.… 

ــر  ــی[، ب ــن انقالب ــت ]چنی ــدم پیرشف ــورت ع در ص

مــرج،  و  هــرج  بــا  داد  خواهــد  ادامــه  جهــان 

ــن ــب زمی ــات وحشــیانه، و تخری اقدام

ــد  ــد البتــه منــی توان ایجــاد یــک انرتناســیونال جدی

ــه  ــود و ب ــان ش ــد بی ــه بای ــد بلک ــال رخ ده در خ

ــوده  ــازمانهای ت ــاختامن س ــی از س ــوان محصول عن

ای یکپارچــه در ســطح پایــه همــراه بــا جنبشــهای 

از سیســتم  پیوندهــا  بــردن  بیــن  از  و  انقالبــی 

رسمایــه داری در رستــارس کشــور گســرتش یابــد. 

جهــان. از نظــر امیــن، بــدون ابتــکارات جدیــد 

ــرای ایجــاد اتحادهــای گســرتده،  ــی ب ــوب جهان جن

ــا  ــط ب ــه مرتب ــه اولی ــازمان یافت ــارزات س ــد مب مانن

ــگ  ــس باندون ــه در کنفران ــوم ک ــان س ــش جه جنب

در ســال 1955 آغــاز شــد و مبــارزه بــرای یــک 

ــد  ــی توان ــی، من ــن امللل ــد بی ــادی جدی ــم اقتص نظ

اتفــاق بیفتــد. .52 ایــن ســه عنــر - جنبــش هــای 

ــاره ای  ــان ق مردمــی، اتحــاد متخاصــم و اتحــاد می

/ قــاره جهــان - همــه در تصــور او از مبــارزه ضــد 

امپریالیســتی بســیار مهــم هســتند. امــروز ایــن امــر 

بایــد بــا جنبــش اکولوژیکــی جهانــی متحــد شــود.

ــه  ــی علی ــارزه جهان ــن مب ــرد، چنی ــد ک ــن تأکی امی

ــارت و  ــا جس ــد ب ــم بای ــه داری و امپریالیس رسمای

ــتم در  ــات سیس ــن مختص ــرت، شکس ــارت بیش جس

ــل  ــده آل آن در اص ــیر ای ــن مس ــه، و یاف ــر نقط ه

ــا  ــک، ب ــر ی ــی ه ــه توانای ــه ب ــا توج ــک ب ــر ی از ه

ــوان تعریــف جامعــه  ــه عن ــاز فــرد، ب ــه نی توجــه ب

ــق  ــالً منطب ــان کام ــک زم ــا در ی ــروز م انســانی. ام

ــی  ــی م ــرای آزادی و رضورت زندگ ــارزات ب ــر مب ب
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مــاه از ایــن دولــت اســتعامرگر، مواجــب دریافــت 

مــی داشــت. بــا نگاهــی اجاملــی بــه تاریــخ ایــران 

در اواخــر  دوران قاجاریــه، اقــدام انگلســتان در 

طــرح و اجــرای کودتــای ســوم اســفند، بیشــرت 

روشــن مــی گــردد. مظفرالدیــن شــاه، پنجمیــن 

ــی  ــال 1285 شمس ــار، در س ــان قاج ــاه از دودم ش

)1906 میــالدی( در بســرت بیــامری، چنــد مــاه قبــل 

از وفاتــش مجبــور بــه امضــای فرمــان مرشوطیــت 

ــرزا کــه فســاد  ــد. فرزنــد وی محمــد علــی می گردی

ــان  ــز در زم ــش در تری ــت کاری های ــالق و زش اخ

ولیعهــدی زبانــزد خــاص و عــام بــود، پــس از 

ــن  ــید. ای ــلطنت رس ــام س ــه مق ــدر ب ــت پ در گذش

ــاد  ــدای ســلطنت، عن ــر مســتبد، از هــامن ابت عن

جویانــه بــه مخالفــت بــا مرشوطیــت بــر خاســته و 

توســط قــزاق هــای روســی بــه رسکردگــی لیاخــوف، 

مجلــس شــورای ملــی را بــه تــوپ بســت. اقدامــات 

ــس  ــل و حب ــاه و قت ــی ش ــد عل ــه  محم رسکوبگران

میــرزا  جملــه  آن  از  بنــام،  خواهــان  مرشوطــه 

ــل" و  ــه "صــور ارسافی ــر نرشی ــر خــان، مدی جهانگی

ملــک املتکلمیــن بــه دســت ایــن دشــمن بــی امــان 

آزادی، ســبب شــد کــه تــرس و وحشــت بــر کشــور 

مســتولی گردیــده و بســیاری از مرشوطــه خواهــان 

بــه گوشــه ای خزیــده و ســکوت و خاموشــی، 

ــد.   ــار کنن اختی

+++++  

ــا قلدرمنشــی  ــی در برخــورد ب ــی تفاوت ــن ب ــا ای ام

هــای شــاه خودکامــه، دیــری نپائیــد. تریــز کــه در 

ــد،  ــوب میش ــران محس ــهر ای ــن ش ــان دومی آن زم

ــا خاســته  ــه پ ــی شــاهی ب ــه اســتبداد محمدعل علی

ــین را  ــز نش ــار مرک ــاع ه ــا ارتج ــارزه ب ــم مب و پرچ

ــی  ــلحانه اهال ــارزات مس ــت. در راس مب ــر افراش ب

تریــز، آزادیخواهانــی همچــون ســتارخان، باقــر 

خــان، علــی مســیو و حیــدر عمواوغلــی قــرار 

ــام  ــاه مت ــازده م ــته، ی ــا خاس ــه پ ــز ب ــتند. تری داش

ــس  ــل  قشــون هــای اســتبداد کــه یکــی پ در مقاب

ازادی گســیل مــی  ایــن ســنگر  بــه  از دیگــری 

ــازمانی  ــی"، س ــز غیب ــرد. "مرک ــت ک ــدند، مقاوم ش

نظیــر  انقالبیونــی  آن  راس  در  کــه  کمونیســتی 

علــی مســیو و حیدرعمواوغلــی قــرار داشــتند، بــه 

شایســته تریــن وجهــی مبــارزات رهائــی بخــش 

تــوده هــای زحمتکــش را رهــری مــی کــرد. پــس از 

یــازده مــاه پیــکار قهرمانانــه، در حالــی کــه میــدان 

ــان از  ــن از فدائی ــا ت ــون صده ــا خ ــگ ب ــای جن ه

ــی  ــود، محمــد عل ــده ب ــن گردی جــان گذشــته رنگی

شــاه و رسکــردگان خــون آشــام اســتبداد، در مصــاف 

بــا فدائیــان مســلح تریــز، شکســت بــس مذبوحانــه 

ای را متحمــل شــدند. صابــر میــرزا )1911 – 1868( 

در یکــی از اشــعار طنــز آمیــز زیبایــش، فــرار 

یکــی از رسداران پــر مدعــای محمــد علــی شــاه را 

ــی  ــر فدائ ــان و دیگ ــتار خ ــا س ــگ ب ــدان جن از می

هــا، ترســیم کــرده اســت. پیــروزی هــای درخشــان 

نیروهــای انقالبــی در تریــز، روســیه تــزاری را کــه 

بــا متــام نیــرو از محمــد علــی شــاه مســتبد حامیــت 

دولــت  آن  و  ســاخته  میکــرد، ســخت هراســان 

ــز  ــت. تری ــی وا داش ــاره اندیش ــه چ ــر را ب تجاوزگ

ــین  ــود تحس ــه خ ــت دلیران ــا مقاوم ــه ب ــارز ک مب

جهانیــان و انقالبیونــی نظیــر لنیــن را متوجــه خــود 

ســاخته بــود، خســتگی پیــکار خونیــن را از تــن 

بیــرون نیــاورده بــود کــه در معــرض تاخــت و تــاز 

ــرار گرفــت. روســیه  قشــون هــای مهاجــم روس، ق

ــا  ــا، ب ــر ضــد انقــالب در آســیا و اروپ ــزاری، مظه ت

اعــزام هــزاران تــن از قشــون هــای خــود بــه تریــز، 

ــن شــهر  ــارزات مــردم ای ــه رسکــوب وحشــیانه مب ی

مقــاوم پرداخــت.  روس هــای اشــغالگر در کشــتار 

ــواع  ــه ان ــز ب ــته تری ــان گذش ــن از ج و آزار مبارزی

وحشــیگری هــا دســت یازیــده و از هیــچ بربریتــی 

ــی  ــه ب ــن شــهری ک ــد. دومی ــه میکردن خــودداری ن

ــا  ــی ب ــم صدائ ــه و ه ــاع از مرشوط ــه در دف باکان

آزادی خواهــان تریــز، پرچــم مبــارزه را علیــه شــاه 

مســتبد قاجــار بــر افراشــت، هامنــا رشــت بــود. بــه 

تاســی از تریــز و رشــت، در شــهرهای  دیگــر ایــران 

نیــز، مرشوطــه خواهــان علیــه شــاه خودکامــه بــه 

پــا خاســته و همبســتگی خــود را بــا مبارزیــن ایــن 

ــتند. ــالم داش ــنگر آزادی، اع دو س

+++++ 

ــش  ــای ارت ــر لگده ــز در زی ــه  تری ــی ک در رشایط

ــی  ــل م ــا را متحم ــن آزاره ــه، بدتری ــم بیگان مهاج

شــد، تهــران توســط نیروهــای مرشوطــه خــواه 

ــرس جــان  ــی شــاه از ت ــده و محمــد عل ــح گردی فت

خــود، بــه ســفارت روس در زرگنــده، پناهنــده شــد. 

شکســت اســتبداد شــاه قاجــار و فتــح تهــران گرچــه 

منجــر بــه برچیــده شــدن بســاط اســتبداد محمــد 

علــی شــاه خودکامــه گردیــد، امــا بــودن خــان هــا 

ــتان در  ــاندگان انگلس ــت نش ــا و دس ــودال ه و فئ

راس نیروهائــی کــه در فتــح تهــران دســت داشــتند، 

در واقــع امــر، بــه مثابــه شکســت قطعــی انقــالب 

بســیاری  آن، خــون  راه  در  کــه  بــود  مرشوطــه 

از آزادیخواهــان بــه زمیــن ریختــه شــده بــود. 

میــرزاده عشــقی، شــاعر انقالبــی و خــوش ذوق 

کــه در جوانــی در ســال 1303، توســط اعــامل رضــا 

خــان رسدار ســپه در خانــه اش تــرور شــد، در شــعر 

بــا شــکوه "ایــده آل مریــم،" ایــن شکســت دردنــاک 

انقــالب مرشوطــه را بــه شــیوا تریــن وجهــی، بیــان 

ــه  ــران، هــامن الدول ــح ته ــس از فت ــرده اســت. پ ک

راس  در  اســتبداد  دوران  هــای  الســلطنه  و  هــا 

قــدرت قــرار گرفتــه و در لبــاس مرشوطــه طلــب و 

آزادیخــواه بــه رسکــوب انقــالب و مبارزیــن واقعــی 

پرداختنــد. از نخســتین اقدامــات ضــد انقالبــی 

دولــت "مرشوطــه"،  حملــه بــه بــاغ اتابــک در 

تهــران  بــه منظــور خلــع ســالح مجاهدیــن انقــالب 

ــود  ــک ب ــاغ اتاب ــه ب ــود. در هجــوم ب ــت ب مرشوطی

کــه تیــری بــه پــای ســتارخان، رسدار ملــی اصابــت 

کــرد و ایــن گــرد آزادی را کــه آن چنــان بــی باکانانــه 

در راه  مرشوطــه و علیــه اســتبداد پیــکار کــرده 

ــر ســاخت   ــی و زمینگی ــود، زخم ب

+++++ 

وقتــی در تابســتان ســال 1914 میــالدی جنــگ 

جهانــی اول آغــاز شــد، قشــون هــای دول متخاصــم، 

بخشــهائی از خــاک ایــران را اشــغال کــرده و اوضــاع 

ــاختند.  ــر س ــفته ت ــور را آش ــی کش ــفته و بحران آش

گرچــه دولــت ایــران درآغــاز جنــگ اعــالم بــی 

ــن  ــگ، خــاک ای ــان جن ــود، در جری طرفــی کــرده ب

کشــور از جانــب شــامل و غــرب توســط ســپاهیان 

روس، انگلیــس و ترکیــه عثامنــی اشــغال گردیــده و 

بــه میــدان نردهــای خونیــن، مبــدل شــد. در ایــن 

جنــگ خامنانســوز بینــا امپریالیســتی کــه تــا اواخــر 

ــد  ــی متح ــه عثامن ــت، ترکی ــال 1918، دوام داش س

آملــان بــود و انگلیس و فرانســه و روســیه تــزاری در 

روبروئــی بــا آملــان، در کنــار هــم قــرار داشــتند. از 

ســال هــا پیــش از آغــاز جنــگ جهانــی اول، روســیه 

ــران  ــر ای ــلط ب ــر رس تس ــه ب ــتان ک ــزاری و انگلس ت

ــور  ــن کش ــتمدیده ای ــاکنین س ــتی س ــارت هس و غ

ــا  ــا هــم رقابــت وهــم چشــمی داشــتند، ب مــدام ب

انعقــاد قــرار داد ســال1907، اختالفــات خــود را 

ــان  ــا امپریالیســم آمل ــه ب ــته و در مقابل ــار گذاش کن

کــه از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی از رشــد روز 

افزونــی برخــوردار بــود، پیــامن مــودت و همــکاری 

ــود  ــامن دوســتی ب ــن پی ــاد ای ــس از انعق بســتند. پ

کــه امپریالیســم انگلیــس کــه در آغــاز انقــالب 

ــود را  ــزاری، خ ــیه ت ــا روس ــت ب ــه در رقاب مرشوط

ــران  ــردم ای ــه م ــت آزادیخواهان ــن حرک ــوادار ای ه

قلمــداد مــی کــرد، بــه دوســت و متحــد روســیه در 

رسکــوب جنبــش آزادیخواهانــه تــوده هــای بــه پــا 

ــدل شــد. در خــالل جنــگ  ــن کشــور مب خاســته ای

مروری بر یک قرن مبارز و .... بقیه از 
صفحه آخر

ــرای  ــاره ب ــارزه دوب ــک مب ــه ی ــر ب ــه منج ــم، ک کنی

آزادی بــه عنــوان رضورت اســت. انتخــاب پیــش 

روی مــا اجتنــاب ناپذیــر اســت: ویرانــی یــا انقــالب.

بــاز نــرش از شــامره ماهانــه بررســی مــاه ســپتامر، 

 2020
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سلطنت طلبان نماینده کمپرادوری ایران و دشمن مردم هستند.

جهانــی، در مقابلــه بــا دولــت مرکــزی طرفــدار 

ــرب  ــد در غ ــی در تبعی ــتان، دولت ــیه و انگلس روس

کشــور بــه وجــود آمــد. ایــن دولــت خلــق الســاعه 

کــه در راس آن نظــام الســلطنه مافــی و برخــی 

ــرار  ــه ق ــات حاکم ــه هی ــق ب ــال متعل ــر از رج دیگ

داشــتند، آشــکارا از مقاصــد جنگــی آملــان و ترکیــه 

عثامنــی، دفــاع مــی کــرد. تعــدادی از روشــنفکران 

و آزادیخواهــان کشــور نیــز کــه دول انگلیــس و 

ــا در  ــیاه روزیه ــه س ــبب هم ــزاری را مس ــیه ت روس

ایــران مــی دانســتند، در جبهــه هــای نــرد، در کنــار 

قشــون هــای ترکیــه عثامنــی و آملــان، بــا لشــکریان 

روس و انگلیــس در حــال جنــگ و گریــز بودنــد. در 

بحبوحــه جنــگ جهانــی اول، در مــاه فوریــه ســال 

ــوع  ــه وق ــک در روســیه ب ــی دموکراتی 1917، انقالب

پیوســت و زحمتکشــان روس، حکومــت خودکامــه 

تزارهــا را کــه بــه مــدت ســه قــرن در ایــن کشــور 

ــود، رسنگــون ســاختند.  ــدرت ب ــه ق در اریک

+++++  

ــده  ــا و برچی ــوده ه ــالب ت ــروزی انق ــردای پی در ف

شــدن بســاط نیکــوالی دوم امپراطــور روس، دو 

دولــت متامیــز در روســیه ایجــاد شــدند. یکــی 

توســط  داری  رسمایــه  بقــای  طرفــدار  دولــت 

مناینــدگان مجلــس دومــا و دیگــری دولــت شــورای 

کارگــران و رسبــازان کــه در آن، احــزاب و ســازمان 

ــویک  ــه بلش ــف و از آن جمل ــی مختل ــای سیاس ه

رولوســیونرها،  سوســیال  و  هــا  منشــویک  هــا، 

بــه  هــا  بلشــویک  ابتــدا،  در  داشــتند.  رشکــت 

رهــری والدیمیــر لنیــن)1924-1870( در شــوراهای 

ــد. منشــویک  ــت بودن ــازان در اقلی ــران و رسب کارگ

ــوراها  ــه در ش ــا  ک ــیونر ه ــیال رولوس ــا و سوس ه

ــکارانه ای  ــای سازش ــت ه ــتند، سیاس ــت داش اکرثی

ــا تاییــد دولــت موقــت بــورژوازی  دنبــال کــرده وب

ــا آن، ماهیــت ضــد انقالبــی خــود را  و همــکاری ب

ــتند.  ــش گذاش ــه منای ــی، ب ــن وجه ــن تری ــه روش ب

ــن انقــالب دموکراتیــک  ــه بی در طــول 8 مــاه فاصل

فوریــه و انقــالب سوسیالیســتی اکتــر، بلشــویک ها 

بــا اتخــاذ مواضــع پیگیــر انقالبــی، افشــای ماهیــت 

ارتجاعــی دو لــت موقــت و برمــال ســاخن خیانــت 

احــزاب سازشکارمنشــویک و سوســیال رولوســیونر 

کــه در دولــت موقــت بــا بــورژوازی رشکــت کــرده 

ــه  ــد، ب ــدار ادامــه جنــگ امپریالیســتی بودن و طرف

حــزب اکرثیــت در شــوراهای کارگــران و دهقانــان، 

مبــدل شــدند. تحــت رهــری بلشــویک هــا در 

25 اکتــر ســال 1917، کارگــران و  تهــی دســتان 

شــهرو ده، دولــت بــورژوازی را رسنگــون ســاخته و 

بدیــن ترتیــب دگرگونــی سیاســی عظیمــی در یکــی 

ــود  ــه وج ــان آن روز؛ ب ــم جه ــای مه ــور ه از کش

ــه تحــت رهــری  ــت سوسیالیســتی ک ــد. دول آوردن

لنیــن در فــردای ســقوط دولــت موقــت، در روســیه 

ــه  ــی کلی ــت خارج ــه سیاس ــد، در زمین ــاد گردی ایج

ــیه  ــن روس ــده بی ــتعامری منعق ــای اس ــرارداد ه ق

تــزاری و کشــورهای اســیر و در بنــد را ملغــی اعــالم 

کــرده و خواهــان برقــراری روابــط حســنه بــا ایــران 

ــد.  ــر کشــور هــای همســایه گردی و دیگ

+++++   

 در ایــران، پیــروزی بلشــویک هــا در روســیه، مــورد 

اســتقبال نیروهــای سیاســی ترقــی خــواه قــرار 

گرفتــه و الهــام بخــش آزادیخواهــان و شــعرا در 

پیشــرد مبــارزات ضــد اســتعامری و ضــد اســتبدادی 

ــه ســتایش از لنیــن  ــوان ب ــه مــی ت ــرای منون شــد. ب

در شــعر "ســه تابلــو مریــم" عشــقی و اشــعار 

ــاره  ــار، اش ــعرای به ــک الش ــرتی و مل ــز شبس معج

ــر  ــور ب ــه منظ ــر و ب ــالب اکت ــال انق ــه دنب ــرد. ب ک

گشــت رسمایــه داری در کشــور شــوراها، 14 کشــور 

ــه  ــو روی را ب ــاک ش ــو خ ــد س ــتی از چن امپریالیس

اشــغال خــود در آوردنــد. پــس از ســه ســال جنــگ 

ــغالگران  ــالب، اش ــد انق ــالب و ض ــن انق ــن بی خونی

امپریالیســتی شکســت خــورده و مجبــور بــه تــرک 

خــاک شــوروی شــدند. دولــت جــوان سوسیالیســتی 

ــر و  ــوده هــای کارگ ــزال ت ــروی الی ــه نی ــه ب ــا تکی ب

زحمتکشــان شــهر و ده، توانســت هــم کوشــش 

هــای مذبوحانــه ضــد انقــالب مســلح داخلــی رابــا 

ناکامــی و شکســت روبــرو ســازد و هم تجــاوزکاران 

خارجــی را از خــاک شــوراها بــه رانــد. قبــل از وقوع 

ــی در  ــه نقطــه عطف ــر در روســیه ک ــالب اکتوب انق

ــت هــای  ــخ جهــان محســوب مــی گــردد، دول تاری

اســتعامری روس و انگلیــس بــر شــئون اقتصــادی و 

سیاســی ایــران، تســلط کامــل داشــتند. پــس از ایــن 

انقــالب دوران ســاز، انگلســتان فرصــت را غنیمــت 

ــوذ  ــه نف ــرتش دامن ــت گس ــید جه ــمرده و کوش ش

خــود در ایــران و جلوگیــری از اشــاعه اندیشــه هــای 

کمونیســتی درایــن کشــور از لحــاظ ســوق الجیشــی 

ــه منظــور صیانــت از مســتعمره  ــان ب مهــم، همچن

ــن ســال  ــز خــود هندوســتان، قــرار داد ننگی زر خی

ــه  ــوق الدول 1919 را توســط نوکــر بومــی خــود وث

ــل  ــران تحمی ــردم ای ــر م ــلطنه، ب ــوام الس ــرادر ق ب

کنــد. شــخص وثــوق الدولــه، نخســت وزیــر، نــرت 

وزیــر  الدولــه  صــارم  و  خارجــه  وزیــر  الدولــه 

دارائــی کابینــه وی در تــن دادن بــه خیانــت قبــول 

ــتان  ــی از انگلس ــوه کالن ــال 1919، رش ــرار داد س ق

دریافــت داشــته بودنــد. امــا تــوده هــای زحمتکــش 

و نیروهــای آزادیخــواه در اطــراف و اکنــاف کشــور 

ــت  ــختانه مخالف ــتعامری رسس ــرارداد اس ــن ق ــا ای ب

ورزیــده و بــا مبــارزات  پیگیرانــه خــود، ســبب 

ــران  ــتان در ای ــتعامری انگلس ــد اس ــت مقاص شکس

شــدند. در نتیجــه مخالفــت شــدید افــکار عمومــی، 

بــه  را  ایــران  بــار 1919 کــه  اســارت  قــرار داد 

مســتعمره انگلیــس مبــدل مــی کــرد، بــه کلــی بــی 

اثــر مانــد.   

 +++++ 

دولــت  و  پائیــد  نــه  ی  دیــر  وضــع  ایــن  امــا 

ســلطه طلــب انگلیــس، بــرای رســیدن بــه مقاصــد 

آزمندانــه خــود و بســط نفــوذ اســتعامری در ایــران، 

طرحــی دیگــر اندیشــید و نقشــه ای دیگــر کشــید. 

کودتــای ســید ضیــا و رضــا خــان میــر پنــج در ســوم 

ــه  ــز توطئ ــزی ج ــی، چی ــال 1299 شمس ــفند س اس

جدیــد دولــت بریتانیــا بــرای جــران شکســت ســال 

ــادی و  ــئون اقتص ــر ش ــازع ب ــلط بالمن 1919 و تس

ــار  ــری از انتش ــرای جلوگی ــود. ب ــران، نب ــی ای سیاس

اندیشــه هــای سوسیالیســتی در ایــران، گســرتش 

ــن کشــور  ــوذ سیاســی و اقتصــادی در ای ــه نف دامن

نفــت  بهــای  گــران  هــای  چــاه  از  حفاظــت  و 

جنــوب، انگلســتان بــه دولتــی مرکــز گــرا، مقتــدر و 

آزادیکــش نیــاز داشــت. اســناد و مــدارک غیــر قابــل 

انــکار، دخالــت مســتقیم امپریالیســم انگلیــس 

ــچ،  ــر پن ــان می ــا خ ــاندن رض ــدرت رس ــه ق را در ب

افــر بریــگاد قــزاق، بــه ثبــوت مــی رســاند. قــدرت 

منائــی و دیکتاتــوری رضــا خــان بــه مــدت 20 ســال، 

دوام داشــت. در ســال 1304 شمســی، ســلطنت 

قاجارهــا بــا رای مجلــس فرمایشــی پنجــم کــه اکــرث 

مناینــدگان آن توســط رضــا خــان دســت چیــن شــده 

بودنــد، منقــرض  گردیــده و بدنبــال آن، رضــا خــان 

ــا رای  ــر، ب ــر پنــج رئیــس قشــون و نخســت وزی می

مجلــس موسســانی دســت نشــانده، مقــام ســلطنت 

ــاخت.  ــود، س را از آن خ

+++++  

دوران شــانزده ســاله ســلطنت اســتبدادی رضــا 

شــاه، دوران زورگوئــی و خــود کامگــی و مترکــز 

ــن  ــود. در متــام ای هرچــه بیشــرت قــدرت سیاســی ب

مــدت، مجلــس شــورای ملــی بازیچــه دســت شــاه 

مســتبد بــود و مناینــدگان دســت نشــانده مجلــس، 

کاری جــز اجــرای فرامیــن و دســتورات رضــا شــاه، 

ــد  ــلطه محم ــن ســقوط س ــه بی ــتند. در فاصل نداش

ــال 1299،  ــفند س ــوم اس ــای س ــاه و کودت ــی ش عل

ــام  ــا و قی ــش ه ــه، جنب ــالب مرشوط ــر از انق متاث

ــراف  ــه ای در اط ــی خواهان ــک ترق ــای دموکراتی ه

و اکنــاف کشــور بــه وقــوع پیوســت کــه قیــام 

جنــگل در گیــالن، قیــام شــیخ محمــد خیابانــی 

ــان  ــی خ ــد تق ــل محم ــام کلن ــان و قی در آذربایج

پســیان در خراســان، مهــم تریــن آن هــا بــود. قیــام 

ــن  ــی در فروردی ــد خیابان ــیخ محم ــک ش دموکراتی

مــاه ســال 1299 رشوع و در 22 شــهریور مــاه 

ــهامت  ــا ش ــر ب ــدن ره ــته ش ــا کش ــال، ب ــامن س ه

ایــن قیــام آزادیخواهانــه کــه مناینــده مجلــس دوم 

و از مخالفیــن رسســخت قــرارداد 1919 بــود، خامتــه 

یافــت. مســئول قتــل شــیخ محمــد خیابانــی، مخــر 

الســلطنه والــی آذربایجــان بــود کــه در ظاهــر 
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از هــواداران مرشوطــه و در باطــن، از دشــمنان 

کینــه تــوز آزادی و دموکراســی بــود. کلنــل محمــد 

تقــی خــان پســیان کــه در خراســان  پرچــم مبــارزه 

ــام  ــه قی ــت ب ــته و دس ــر افراش ــه را ب آزادیخواهان

ــه دســتور  ــود، ب ــت مرکــزی فاســد زده ب ــه دول علی

قــوام الســلطنه نخســت وزیــر وقــت و تحریــکات 

و کینــه ورزی وی، در دهــم مهــر مــاه ســال 1300، 

در جنــگ هــای خونیــن بــا ایــالت، کشــته شــد. بــه 

ــای امپریالیســتی ســوم اســفند، یکــی  ــال کودت دنب

ســپه،  نخســتین رضــا خــان رسدار  اقدامــات  از 

ــود. در  ــگل ب ــش ضــد اســتعامری جن رسکــوب جنب

ــه در  ــگل ک ــلحانه جن ــش مس ــی جنب ــش پایان بخ

ــرزا کوچــک  ســال 1915 میــالدی تحــت رهــری می

ــام در جنــگل هــای  خــان از مرشوطــه خواهــان بن

ــر  ــا و دیگ ــود، کمونیســت ه ــده ب ــاز ش ــامل آغ ش

نیروهــای چــپ، فعاالنــه رشکــت داشــتند. اختالفات 

حــل نشــدنی بیــن طرفــداران میــرزا کوچــک خان و 

نیروهــای چــپ و کمونیســت و قتــل انقالبی شــهیر، 

ــه ای کــه  حیدرخــان عمــو اوغلــی در نتیجــه توطئ

ــرح  ــان در ط ــک خ ــرزا کوچ ــاد می ــامل زی ــه احت ب

ان شــخصا دســت داشــت، توســط نزدیــکان میــرزا، 

یکــی از علــل اصلــی شکســت جنبــش پــر قدرتــی 

ــه  ــه مــد ت 7 ســال دوام داشــت و علی ــود کــه ب ب

ــد. ــی جنگی ــزاری، م ــای ت ــا و روس ه انگلیســی ه

ادامه دارد

ــر ســلطه ی سیاســت  ــار دهــه زی ــن چه ــه در ای ک

نئولیرالیســتی جامعــه را بــه لبــه پرتــگاه اضمحــالل 

و ســقوط ســوق داده اســت و نتیجــه گرفتیــم کــه 

تنهــا راه نجــات بــه میــدان آمــدن گورکنــان اســت 

ــان  ــه داری را از می ــن رسمای ــن ای ــه متعف ــه الش ک

ــن اســت اساســی  ــور ســپارد. چنی ــه گ ــر دارد و ب ب

تریــن و برجســته تریــن نــام پرافتخــار طبقــه کارگــر 

ــو سیاســی آن: و آلرتناتی

 " گورکن رسمایه داری ".

دوم

در دومیــن بخــش بنــا بــر بنیــاد علمــی کمونیســم 

کــه مارکــس و انگلــس بــه درســتی از تاریــخ مبــارزه 

طبقاتــی جهــان بیــرون کشــیدند و نقــش تاریخــی 

گورکنــان را براســاس علــم ماتریالیســم تاریخــی 

ــان  ــد، نش ــح کردن ــک ترشی ــم دیالکتی و ماتریالیس

ــران  ــه داری ای ــا متــام حرامزادەگــی رسمای ــم ب دادی

و پشــتیبانان جهانــی اش امــا تضــاد میــان مالکیــت 

خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و شــیوه جمعــی تولیــد 

ــر انقالبــی  ــی تغیی بجایــی رســیده کــه رشایــط عین

آور  یــاد  نتیجــه  در  اســت.  ســاخته  فراهــم  را 

ــه درجــه  ــر ب ــران دیگ ــر ای ــه کارگ ــه طبق شــدیم ک

ای از رشــد رســیده کــه همیــن امــروز ایــن وظیفــه 

تاریخــی را در مبــارزه طبقاتــی جامعــه بعهــده 

دارد. یعنــی کارگــران ایــران گورکنــان رسمایــه داری 

ــزب  ــه ح ــد و وظیف ــران ان ــم ای ــی حاک ــام کنون نظ

انقالبــی پیــرشو طبقــه اینســت کــه مشــی عمومــی 

سیاســی خــود را بســیج متشــکل کــردن وســیعرتین 

نیروهــای ســتمدیده و اســتثامر زده بــدور آلرتناتیــو 

ــرار دهــد.  ــالب سوسیالیســتی ق ــرای انق ــری ب کارگ

ایــن دومیــن شناســنامه و هویــت آلرتناتیــو کارگــری 

اســت.

 " گور کن رسمایه داری حاکم ایران کنونی "

سوم

در ســومین بخــش ضمــن تاکیــد بــر اصــل اساســی 

ایــران  جامعــه  و رشایــط  تاریخــی  ماتریالیســم 

ــدازی  ــی بران ــو واقع ــه آلرتناتی ــر ب ــه کارگ ــه طبق ک

ــاد آور  ــل شــده اســت ی ــم تبدی ــه داری حاک رسمای

شــدیم بــورژوازی در یــک صبحگاهــی و بطــور 

کــرد،  نخواهــد  تــرک  را  قــدرت  بخــودی  خــود 

انــدازی آن  بــر  بــرای  اســت  پرولتاریــا مجبــور 

متشــکل شــود، حــزب سیاســی پیــرشو خــود را 

بوجــود آورد و طــی راهپیامیــی طوالنــی، ســخت و 

بغرنجــی در مســیر اوج گیــری انقــالب جهانــی ودر 

همســویی بــا آن بــه پیــروزی رســد. ایــن واقعیــت 

را طبقــه کارگــر ایــران در ایــن صــد ســاله بخوبــی 

آموختــه اســت. صاحبــان رسمایــه در ایــران ادامــه 

دهنــدگان اجــداد هــزاران ســاله انــد و دیــن و 

ــد  ــم پیون ــات به ــی از خراف ــا معجون ــت را ب سیاس

داده انــد کــه تــوده هــای افیونــی را بــه جانبــازان 

ضــد کمونیســت و ضــد طبقــه کارگــر تبدیــل کننــد. 

در نتیجــه مبــارزه طبقــه کارگــر ایــران و پیــرشوان 

آن آگاهنــد کــه راه طوالنــی، ســخت و بغرنجــی را 

هنــوز بایــد طــی کننــد در نتیجــه ســومین هویتــش 

ســخت کوشــی، بــا درایــت بــودن و شــتابزده عمــل 

ــردن اســت: نک

 " گورکــن رسمایــه داری ایــران در مســیری ســخت، 

بغرنــج و طوالنــی ".

چهارم

در چهارمیــن بخــش بــه ویژگــی هــای جنبــش 

دادیــم  توضیــح  و  پرداختیــم  ایــران  کارگــری 

کمونیــزم علمــی اســت کــه روشــنگری را بــا ســتیزه 

ــرد و قدرتــش  ــو مــی ب گــری همــراه و همســو جل

ــد  ــه فراین ــت ک ــی اس ــد. علم ــی باش ــق م در تلفی

تکاملــی اش مدیــون حرکــت از پراکتیــک بــه تئــوری 

ــه پراکتیــک مــی باشــد. اصــول عــام  ــوری ب و از تئ

را در رشایــط مشــخص، در میــدان انقالبــی، در 

ــی  ــکار م ــوزد و ب ــی آم ــن م ــا توام ــوده ه ــان ت می

ــود  ــته و کمب ــد گذش ــا نق ــه ب ــن زمین ــرد. در ای گی

هــای جــدا از پراکتیــک اجتامعــی عمــل کــردن هــا 

یــاد آور شــدیم کــه درســتی جنبــش هــای کارگــری 

ــی  ــرشوان انقالب ــه پی ــت ک ــروز در اینس ــران ام ای

ــزوی  ــد و ج ــه ان ــا طبق ــگ ب ــی اش تنگاتن پرولتاری

ــق  ــخص تلفی ــط مش ــا رشای ــوری را ب ــد و تئ از آنن

ــه ای از آنهــا شــاهرخ زمانــی اســت  میدهنــد. منون

کــه جــان خــود را درســت بــرای پیــاده کــردن ایــن 

روش کار بــی دریــغ فــدا کــرد ولــی هامنطــور کــه 

ــاء  ــه از اقص ــر ک ــان کارگ ــپاریش جوان ــاک س در خ

نقــاط ایــران گــرد آمــده بودنــد، فریــاد زدنــد " راه 

ــه  ــان ادام ــش همچن ــت " راه ــاهرخ اس ــا راه ش م

دارد

هویــت چهــارم آلرتناتیــو کارگــری ایــران امــروز بایــد 

روشــنگر و ســتیزه جــو توامــاً باشــد "

*****

ــه  ــت ب ــاال رضوریس ــه ب ــار نکت ــه چه ــه ب ــا توج ب

و  احــزاب  کارگــر،  طبقــه  عملکــرد  جســتجوی 

ــران و کل  ــر ای ــه کارگ ــدار طبق ــای طرف ــازمان ه س

ــد  ــتی و ض ــد امپریالیس ــای ض ــش ه ــت جنب حرک

رسمایــه داری بپردازیــم و در خطــوط کلــی در یابیم 

راســتی هــا و کــژی هــا در کجــا بــوده و امــروز چــه 

ــت  ــو هوی ــوان در پرت ــا بت ــت ت ــی الزم اس اقدامات

آلرتناتیــو کارگــری ایــران وســیعرتی تــوده هــای 

مــردم ایــران را در حــول آن متشــکل کــرد و نظــام 

ــت. ــر انداخ ــم را ب ــه داری حاک رسمای

زادگاه طبقــه کارگــر ایــران رسزمینــی اســت تاریخی 

ــگ  ــی، هــزاران جن ــا هــزاران ســال جــدال طبقات ب

هــای محلــی و در زمــان خــودش جهانــی، خیــزش 

و ســقوط امپراتــوری هــا، جنــگ هــای طایفــه 

ــان  ــا و ادی ــا، برخــورد متــدن ه ــا و ملته ــا، قومه ه

ــه رس در اســطوره  ــی ک و مذاهــب. صاحــب ادبیات

ــش  ــان های ــرش دارد، زب ــه ب هــای متــدن هــای اولی

ــدر و  ــردد. پ ــی گ ــر م ــت ب ــال قدم ــزاران س ــه ه ب

ــتند  ــی هس ــان، رنجران ــران، بنای ــان آهنگ مادرانش

ــه  ــیدن را ب ــگل اندیش ــه ه ــه گفت ــل ب ــه در عم ک

برشیــت آموختنــد. طبقــه کارگــر ایــران در رسزمینی 

تکامــل یافــت کــه در هــر ده کورهــای دراربســتی 

ــرش  ــش روی ف ــود و مردمان ــتوار ب ــی اس از بافندگ

تولیــد پیرشفتــه بدســت انســان مــی نشســتند، بــر 

ــرش و  ــد. ف ــی خوابیدن ــیاه م ــالی س ــی از ط دریای

پارچــه هــای زربفــت بــرای اعیــان و ارشاف اروپایی 

مــی بافتنــد. ایــن طبقــه بــا ایــن گذشــته در دورانی 

بعنــوان کارگــر مــدرن رسمایــه داری، پــا بــه عرصــه 

وجــود گذاشــت کــه اروپــای صنعتــی شــده احتیــاج 

بــه مــواد خــام ایــران داشــت و در جســتجوی بــازار 

بــرای فــروش تولیــدات صنعتــی خــود بــود. رسمایــه 
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داری شــکل گرفتــه در اروپــا در اوایــل قــرن نــوزده 

صــد ســال بعــد در دوران تکاملــش بــه انحصــارات 

ــه  ــران ب ــل ای ــتی و تبدی ــای امپریالیس ــت ه و رقاب

ــران وارد شــد. در  ــه ای کشــوری نیمــه مســتعمره ب

نتیجــه کارگــران در صنایــع ایجــاد شــده در جنــوب 

ایــران بــا رشکــت هــای خارجــی مثــل انگلیــس هــا 

اولیــن دســت و پنجــه هــای مبارزاتی را نــرم کردند. 

ــای  ــه ه ــا در کارخان ــری از آنه ــزار نف ــد ه ــا ص ی

ــه  ــر ب ــران مهاج ــوان کارگ ــیه بعن ــوری روس امپرات

تولیــد مشــغول شــدند و چــون در آنجــا انقالبــات 

1905 و 1917 بوقــوع پیوســت در ایــن انقالبــات بــا 

ــارزه مشــرتکی  کارگــران بومــی همــراه شــدند و مب

را بــه پیــش بردنــد. ایــن دو ویژگــی از هــامن 

ــه یــک طبقــه آشــنا  ــران را ب آغــاز طبقــه کارگــر ای

ــتخراج  ــی اس ــد یعن ــزار تولی ــن اب ــه تری ــا پیرشفت ب

و تصفیــه نفــت در خوزســتان و کرمانشــاه و بــا 

مبــارزه انقالبــی و تئــوری انقالبــی در روســیه تزاری 

تبدیــل کــرد. چنیــن اســت ایــن زادگاه طبقــه کارگــر 

ایــران و محیــط اجتامعــی رشــد آن. درســت بدیــن 

دالیــل عینــی وذهنــی اســت کــه قــادر مــی شــود 

صــد ســال پیــش ده هــا تشــکالت مســتقل خــود را 

بوجــود آورد و درســت بــا تکیــه بــه اســتخوانبندی 

ایــران را در  اولیــن حــزب کمونیســت  کارگــری 

خــارج از اروپــا، در رشق عقــب نگــه داشــته شــده 

بوجــود آورد. حزبــی کــه در هــامن حرکــت سیاســی 

اولیــه اش بــا ایجــاد اتحــادی بــا جنبــش جنگلــی هــا 

اولیــن شــورای سوسیالیســتی را خــارج از روســیه در 

گیــالن مســتقر کنــد و نیروهــای انگلیــس هــا را از 

منطقــه فــراری دهــد. از ایــن جــا بــه بعــد و تــا بــه 

امــروز مبــارزه طبقــه کارگــر و نیروهــای برخاســته 

از میــان آن و متحدانــش در جدالــی میــان مــرگ و 

زندگــی همچنــان ادامــه یافتــه اســت. در ایــن صــد 

ــوری  ــت دیکتات ــا مش ــران ب ــه داری ای ــال رسمای س

ــادر  ــی اش ق ــان جهان ــک ارباب ــا کم ــود ب ــیاه خ س

ــدن  ــا مکی ــان ب شــده اســت ســلطه خــود را همچن

خــون تــوده هــای وســیع مــردم زحمتکــش ادامــه 

دهــد. 

امــا امــروز ایــن طبقــه صــد ســاله کــه از کوچــک 

ــای  ــا دســت توان ــل شــده اســت، ب ــزرگ تبدی ــه ب ب

خــود چــرخ تولیــد یــک جامعــه نــود میلیونــی 

اکرثیــت  و  معلــامن  و  زنــان  چرخانــد،  مــی  را 

روشــنفکران جامعــه، بیــکاران و بازنشســتگان را 

همــراه و همونــد شــده اســت و در مقابــل رسمایــه 

داری کامــال شکســت خــورده و اکرثیــت عظیــم 

ــه  ــی یافت ــی آگاه ــت تاریخ ــن واقعی ــه ای ــردم ب م

ــک  ــه ی ــه مثاب ــران ب ــه داری ای ــروز رسمای ــد. ام ان

نظــام اجتامعــی کامــال فروریختــه، قــدرت سیاســی 

حاکمیتــش تبدیــل بــه یــک دســتگاه نظامــی اداری 

ــی شــده اســت.  ــر و دزد و مافیای مشــتی غــارت گ

بیــکاری و فقــر دامــن گیــر کل جامعــه اســت. 

ــا از  ــه ه ــه زمین ــه در کلی ــاختاری رسمای ــران س بح

ــتی  ــط زیس ــت و محی ــا بهداش ــه ت ــی گرفت فرهنگ

بــه بدتریــن شــکلی خــود را نشــان میدهــد. جامعــه 

رسمایــه داری ایــران بــه لبــه پرتگاه رســیده اســت و 

بحــران سیاســی حاکــم و تضــاد هــای درونــی خــود 

ــرای نجــات خــود نگذاشــته اســت.  دیگــر جایــی ب

درســت بدیــن علــت اســت کــه نقــش گورکــن 

رسمایــه هــر روز در ایــن دو دهــه اخیــر برجســته 

تــر خــود را نشــان داده اســت. چنانچــه بدیــن 

داری  رسمایــه  ورشکســتگی  و  شکســت  اوضــاع 

ــم  ــم آنوقــت مــی توانی ــه کنی ــی را هــم اضاف جهان

ــه  ــرای طبق ــی ب ــی نوین ــم دوران تاریخ ــد کنی تاکی

ــران و نیروهــای متحــد آن فراهــم شــده  ــر ای کارگ

اســت کــه رو یــا هــای پــدران و اجــداد خــود را بــه 

ــد. ــل کنن ــی تبدی ــت اجتامع ــک واقعی ی

ــا  ــرده و ب ــی پ ــر ب ــار دیگ ــه 1400 یکب ــاه م اول م

بازتــاب یــک جمعبنــدی تاریخــی هویــت آلرتناتیــو 

ــاز نگــری کــرد.: کارگــری را ب

گورکن نظام رسمایه داری است

درپی نظامی بدون ستم و استثامر است

ــد متشــکل شــود، رسارسی شــود، از  آگاه اســت بای

یــک اســرتاتژی انقالبــی پیــروی کنــد

از اول مــاه مــه تــا بحــال مبــارزات کارگــری هامننــد 

ســال قبــل گســرتش بیشــرتی یافتــه و نشــانی از راه 

مســتقلی اســت کــه در پیــش گرفتــه اســت

حــزب رنجــران ایــران سالهاســت بــرای ایجــاد 

چنیــن جنبــش عظیــم کارگــری و دیگــر جنبــش 

آنهــا مبــارزه  اتحــاد رسارسی  تــوده ای و  هــای 

مــی کنــد. هویــت آلرتناتیــو کارگــری ایــران بــا 

ــه  ــد ن ــی کن ــم م ــاال حک ــه ب ــار نکت ــه چه ــه ب توج

ــه  ــا ک ــد و از آنج ــنگر باش ــر، روش ــتیزه گ ــا س تنه

هــدف اش یــک انقــالب اجتامعــی رادیــکال اســت 

رضوریســت از پشــتیبانی وســیع تریــن تــوده هــای 

ــردد. در  ــوردار گ ــده برخ ــتثامر ش ــتمدیده و اس س

ــی  ــق درک اصول ــران طب ــران ای ــزب رنج ــه ح نتیج

ــه  ــه کلی ــه ب ــا توج ــی و ب ــم علم ــود از کمونیس خ

جنبــش هــای تــوده ای کشــورمان در ایــن شــصت و 

هفتــاد ســاله پســا کودتــای 28 مــرداد 32، همچنــان 

بــرای ایجــاد حــزب سیاســی پیــرشو طبقــه کارگــر، 

حزبــی انقالبــی و در عمــل گورکــن نظــام رسمایــه 

داری، از طریــق یکــی شــدن احــزاب و ســازمان 

هــای کمونیســتی بــر اســاس اصــول و برنامــه و در 

پیونــد بــا جنبــش هــای کارگــری و تــوده ای داخــل 

ــا رشــد  ــد. امــروز اوضــاع ب ــارزه مــی کن کشــور مب

جنبــش کارگــری در ایــران بــرای عــالج بیــامری 

گروهــی گــری و سکتاریســتی بهــرت مــی شــود. 

ــرای رشــد و گســرتش  ــه ب ــالش همــه جانب ــروز ت ام

با قدردانی از کمکهای مالی 
رفقا و دوستان به حزب، ذکر 
این نکته را ضروری می دانیم 
که تکیه مالي حزب به اعضاء 
و توده ها در پیشبرد مبارزه 
و  انقالبی   روشی  طبقاتی، 
حفظ  در  است  پرولتاریائی 
جدا  و  سازمانی  استقالل 
نشدن از طبقه کارگر وتوده ها

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

ــه  ــام رسمای ــر نظ ــران در براب ــری ای ــو کارگ آلرتناتی

ــری  ــای کارگ ــه نیروه ــه کلی ــه وظیف ــم ب داری حاک

و سوسیالیســتی تبدیــل شــده اســت.دیر یــا زود 

جنبــش کارگــری ایــران همــه گرایشــها را در عمــل 

محــک ســنجش خواهــد زد. رسه را از نــارسه دنبالــه 

ــورژوازی  ــرده ب ــورژوازی و خ ــای ب ــو ه رو آلرتناتی

ــه  ــرد. طبق ــری جــدا خواهــد ک ــو کارگ را از آلرتناتی

کارگــر و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر 

ــرد. ــد ک ــود را خواهن ــاب خ ــدگان انتخ ش

محسن رضوانی خرداد 1400
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رنجبران  حزب 

درباره هویت آلترناتیو کارگری

مروری بر یک قرن مبارزه و رسکوب در ایران! 

حســن جــداری تاریــخ سیاســی یــک قــرن گذشــته 

در ایــران، از کودتــای ســوم اســفند ســال1299، 

آغــاز مــی گــردد. د ر ایــن نوشــته کوتــاه، بــر تاریــخ 

مبــارزات خونیــن خلــق هــای ایــران در یــک قــرن 

ــمنان  ــای دش ــری ه ــداد گ ــوب و بی ــته و رسک گذش

آزادی کــه خیــزش هــا و عصیــان هــای تــوده هــای 

زحمتکــش بــه دنبــال داشــته، نگاهــی مــی افکنیــم. 

ــران در  ــه در ای ــای آزادیخواهان ــت ه ــداوم حرک ت

ــه روشــنی نشــان مــی  طــول صــد ســال گذشــته ب

ــن،  ــن رسزمی ــان ای ــران و زحمتکش ــه کارگ ــد ک ده

ــر  ــود ب ــی خ ــارزه در راه رهائ ــت از مب ــز دس هرگ

و  تــوز خارجــی  کینــه  ســتمگران  از  و  نداشــته 

داخلــی، هراســی بــه دل، راه نــداده انــد.   +++++

ــرار  ــل ق ــه از تحمی ــس ک ــتعامری انگلی ــت اس دول

داد اســارت بــار ســال 1919 میــالدی بــه مــردم 

ــد  ــرد مقاص ــرای پیش ــود، ب ــرده ب ــودی ن ــران س ای

ــا توســل  ــه خــود از در دیگــر وارد شــده، ب آزمندان

تحکیــم  صــدد  در  امپریالیســتی  کودتائــی  بــه 

هرچــه بیشــرت مواضــع اقتصــادی و سیاســی خــود 

پهنــاوری در همســایگی هندوســتان  در کشــور 

تریــن  مهــم  هندوســتان  زمــان،  آن  در  برآمــد. 

گردیــد.  مــی  محســوب  انگلســتان،  مســتعمره 

کودتــای ســوم اســفند ســال 1299 شمســی بــه 

آلرتناتیــو کارگــری ایــران دارای یک هویــت تاریخی، 

ــا طبقــه  ــی اســت. نامــش ب ــی، رسارسی و انقالب مل

ــد  ــت در ص ــا درای ــار و ب ــا افتخ ــو، ب ــتیز ج ای س

ســال گذشــته حــک شــده و تواناســت بــه خواســت 

اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران امــروز پاســخی عملــی، 

قابــل تحقــق دهــد و زمینــه را بــرای ایجــاد جامعــه 

ای خالــی از ســتم و اســتثامر انســان از انســان، آن 

آرزوهــای دیرینــه برشیــت، فراهــم ســازد.

مــا در یــا داشــت هــای پیشــین، در بــاره آلرتناتیــو 

کارگــری چنــد نکتــه اساســی را یــک بــه یــک مــورد 

توجــه قــرار دادیــم. اینجــا بــا جمعبنــدی آنهــا بــه 

شناســایی بیشــرت آن مــی پردازیــم و هویــت طبقــه 

ــران را  ــرود انقــالب در حــال شــدن ای ــه می ای را ک

دارد تــدارک مــی بینــد بشناســانیم.

******

یکم

ــا  در اولیــن بخــش رسمایــه داری ایــران از جنیــن ت

دوره بلــوغ را دنبــال کردیــم و یــاد آور شــدیم حرام 

زاده اســت، تخــم و ترکــه دوران انحصــارات کشــور 

هــای صنعتــی شــده ی اروپایی و امپریالیستهاســت. 

دورانــی کــه رسمایــه داری بــه مرحلــه گندیدگــی و 

انحطــاط رســیده اســت. نشــان دادیــم کــه رسمایــه 

داری ایــران درســت بخاطــر ایــن گذشــته وابســته، 

سســت بنیــاد اســت. رابطــه آنــرا بــا رسمایــه داری 

جهانــی شــکافتیم و یــاد آور شــدیم چــون کل 

جهــان رسمایــه داری را بحرانــی ژرفــرت از هــر زمــان 

پیشــین فــرا گرفتــه اســت، رسمایــه داری ایــران 

رسکردگــی ســید ضیــاء طباطبائــی و رضــا خــان 

میــر پنــج، متهیــدی امپریالیســتی جهــت انقیــاد 

ــا  ــتعامری بریتانی ــت اس ــط دول ــران توس ــل ای کام

بــود. بــا مبــادرت بــه کودتــا، امپریالیســم انگلیــس 

ــه  ــرد ک ــی ب ــش م ــه را پی ــلطه گران ــدف س ــن ه ای

شکســتی را کــه در ماجــرای تحمیــل قــرارداد ســال 

1919 متحمــل شــده بــود، جــران کــرده و رژیمــی 

ــاورد. ســید  ــر رسکار بی ــران ب دســت نشــانده در ای

ــا  ــا رض ــی ب ــه در همراه ــی ک ــن طباطبائ ضیاالدی

خــان رسکــرده قشــون قــزاق در راس کودتــای ســوم 

اســفند قــرار داشــت، مدیــر روزنامــه " رعــد " و از 

ــه  ــاه ب ــه م ــود ک ــر انگلســتان ب ــره بگی ــران جی نوک

مروری بر یک قرن مبارز و سرکوب 

تجدیــد حیــات ایــده آل سوسیالیســت – جــان 

بالمــی فاســرت

05 اکتر 2020

ــه نســخه اصــالح شــده و گســرتده ای از  ــن مقال ای

یــک ســخرنانی اســت کــه در تاریــخ 12 ژوئیــه ســال 

2020 ارائــه شــد، و در جلســه پایانــی )انجمــن 

ــوب" در  ــوب – جن ــع "جن ــن مجم ــی( هفتمی اصل

مــورد پایــداری: تغییــر اقلیــم، بحــران هــای جهانــی 

و بازســازی جامعــه کنفرانــس / وبینــار، توســط الو 

کیــن چــی و ســیت تســوی از طریــق دانشــگاه 

ــان در هنــگ کنــگ برگــزار شــد.  لینگن

ــم  ــد سوسیالیس ــا تجدی ــدی ب ــورد ج ــه برخ هرگون

امــروز بایــد بــا تخریــب خالقانــه رسمایــه داری 

در بنیــان هــای موجودیــت اجتامعــی آغــاز شــود. 

از اواخــر دهــه 1980، جهــان درگیــر دوره ای از 

رسمایــه داری فاجعــه بــود، کــه بــه عنــوان انباشــت 

ــل  ــه دلی ــرف ب ــر ط ــوع در ه ــب الوق ــه قری فاجع

عواقــب ناخواســته "ناگــوار رسمایــه" تعریــف شــده 

ــا امــروزه در  اســت. رسمایــه داری فاجعــه بــه معن

همگرایــی )1( بحــران زیســت محیطــی ســیاره ای، 

ــران  ــی و )3( بح ــک جهان ــران اپیدمیولوژی )2( بح

اقتصــادی جهــان کــه پایــان منــی یابــد، آشــکار مــی 

ــرج و  ــوری ه ــی "امپرات ــای اصل ــی ه ــود. ویژگ ش

مــرج" امــروز، از جملــه سیســتم افراطــی اســتثامر 

ــای  ــای کااله ــره ه ــط زنجی ــه توس ــتی ک امپریالیس

جهانــی بــه راه افتــاده اســت، بــه ایــن مــوارد اضافه 

شــده اســت. در ادامــه نابــودی دولــت لیــرال-

ــا ظهــور نئولیرالیســم  دموکراتیــک نســبتاً پایــدار ب

ــی  ــی ثبات ــد ب ــر جدی ــور ع ــم؛ و ظه و   نئوفاشیس

ــرات  ــش خط ــا افزای ــراه ب ــی هم ــک جهان هژمونی

ــی رود. ــش م ــگ نامحــدود پی جن

ــامع  ــه اج ــده آنچ ــان دهن ــوا نش ــران آب و ه بح

ــدون  ــت "ب ــوان وضعی ــه عن ــان از آن ب ــی جه علم


