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صفحه 6

الحاق اراضی اشغالی
الحاق اراضی فلسطینی به ارسائیل
نتایــج فالکــت بــار نقشــهای کــه امپریالیســم آمریــکا بــه
همــراه صهیونیســتهای ارسائیلــی و ارتجــاع حاکــم بــر
کشــورهای خاورمیانــه علیــه مــردم فلســطین تحــت عنــوان
معاملــه قــرن رو منایــی کردنــد ،بــه انحــاء مختلــف در حــال
اجراســت.
سالهاســت کــه کشــتار مــردم فلســطین بخاطــر اشــغال
رسزمیــن و از ایــن طریــق ادامــه نفــرت ملــی بیــن یهودیــان
و اعــراب و غــارت کشــورهای خاورمیانــه ادامــه دارد.
ایجــاد نفــرت ملــی و بــراه انداخــن جنگهــای داخلــی
و منطقــهای ســودش مســتقیام بــه جیــب کمپانیهــای
فراملــی و امپریالیســتی رفتــه و خواهــد رفــت .ایــن یکــی از
نــکات اساســی اســت کــه اجــازه منیدهــد کــه فلســطینیان
و مــردم ارسائیــل در کنــار هــم و بصــورت صلــح آمیــز زندگــی
کننــد.
یکــی از نکاتــی کــه در معاملــه قــرن آمــده اســت ،معاملــه
فــروش فلســطین در برابــر  ۵۰میلیــارد دالر پــول وعــده داده
شــده اســت .امپریالیســم آمریــکا در جهــت تشــدید تضــاد

اعتصاب کارگران هفت تپه

بیشــر و بهــره گیــری از اختالفــات بیــن صهیونیســتها و
فلســطینیان ،بــا نقــض قوانیــن بیناملللــی در حــال تــاش
بـرای عملــی کــردن الحــاق اراضــی کرانــه باخــری رود اردن
بــه خــاک ارسائیــل اســت.
در پیــش گرفــن سیاســت فــوق ،تحریــک ارتجاعیتریــن
ایدههــای توراتــی (ارض موعــود) در مذهــب یهــود و دادن
چـراغ ســبز توســط آمریــکا بــه بــورژوازی ارسائیل در راســتای
ادامــه بحــران ســازی در خاورمیانــه اســت .امــا ایــن یــک
جانــب قضیــه اســت .جانــب دیگــر اوضــاع بیناملللــی و
نیــز جنبــش فلســطین اســت کــه در برابــر ایــن سیاســت
ایســتادهاند .هیچکــدام از کشــورهای اروپائــی و گــروه
شــانگهای بــا ایــن سیاســت موافــق نیســتند .نزدیــک شــدن
دو جنــاح فلســطین یعنــی فتــح بــه رهــری محمــود عبــاس و
حــاس بــه رهــری اســاعیل هنیــه نشــان میدهــد کــه حتــی
جناحهــای بورژوایــی فلســطین هــم در عمــل دریافتهانــد
کــه اختالفــات آنهــا رضبــات ســختی بــه جنبــش فلســطین
زده اســت و آنهــا در حــال از دســت دادن رسزمینهایشــان

صفحه٢

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

صفحه 7

چگونه چه گوارا کوبا
صفحه آخر

تحوال ت آمریکا
صفحه آخر

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()8
صفحه آخر

صفحه 8

بی تفاوتی ایدئولوژیک -
سیاسی

درباره روابط ایران و چین

علیه اعدام

به مناسبت بیستمین سالگرد
درگذشت شاملو

تامین بهداشت عمومی و مجانی است .کرونا در عین
حال ناتوانی رسمایه داری را برای تامین زندگی انسانی،
در رشایطی که تولید کنونی قادر به تامین چند برابر
جمعیت کنونی جهان است را نشان داد
کرونا باعث شد که مذهبی ترین جوامع جهان هم برای
مقابله با این ویروس و نجات حاکمیت خود درهای
زیارتگاهها و اماکن مذهبی را بسته و عمال مذهب را
تعطیل کنند .اما احتیاج رسمایه داری به مذهب بار
دیگر انجیل را به دست ترامپ می دهد تا در برابر
کلیسا سوزانده شده توسط مردم معرتض ژست مذهبی
بودن بگیرد.
کرونا و بحران اقتصادی این نظر مارکس را که دین
افیون تودههاست برای توده های متوهم نیز روشن
کرده است .مذهب در افکار نیروهای متوهم اجتامعی
در حال رنگ باخنت است فقط پادوهای رژیم های
مرتجع و نیز مزدورهای مزدبگیر رسمایه داری همچنین
صفحه 2

پیروز باد اعتصاب گسرتده کارگران هفت تپه
ازبیســت وششــم خردادمــاه بــار دیگرکارگ ـران هفــت
تپــه ب ـرای گرفــن حقــوق خــود مجبورشــدند دســت از
کار بکشــند .در همــه جــای دنیــا دولــت هــا در ایــن
مــاه هــای حملــه ویــروس کرونــا بنوعــی هرچقــدر هــم
ناچیــز کمــک خرجــی میدهنــد ،در ایـران حتــی حقــوق
ناچیــز کارگ ـران را رسمایــه داران منــی دهنــد.
کارگــران هفــت تپــه قبــل از دســت زدن بــه
اعتصاب خواســت هــای پنــج گانــه خــود را اعــام
کردنــد:
یکم – پرداخت فوری حقوق معوقه
دوم – کوتــه کــردن دســت بخــش خصوصــی از هفــت
تپــه
ســوم -ثــروت هــای اختــاس شــده بایــد بــه کارگ ـران
برگردانــده شــود
صفحه 2

به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب
کمونیست ایران
نزدیــک صــد ســال پیــش هشــت ه ـزار کارگرمتشــکل،
زنــان ومــردان تحــت شــورای متحــد رسارسی کارگ ـران
ایــران بــا پرچــم هــای رسخ ،روز اول مــا ه مــه ،روز
همبســتگی جهانــی کارگــری را جشــن گرفتنــد و ب ـرای
اولیــن بــار در تاریــخ مبــارزه طبقــه کارگــر قــدرت
تشــکل وهمبســتگی نوینــی را بــه منایــش گذاردنــد.
ایــن ُرخــداد دوران ســاز و تاریخــی روش نوینــی را
بـرای نجــات مــردم ایـران و طبقــه کارگــرو زحمتکشــان
و کلیــه ســتمدیدگان پیــش نهــاد .رســتاخیزی بــود کــه
ب ـرای اولیــن بــار در کشــوری در رشق خــارج از اروپــا،
در ارتباطــی تنــگا تنــگ بــا کارگ ـران پیروزمنــد روســیه
بــه وقــوع پیوســت .تاریــخ جنبــش کارگــری ،کمونیســتی
وچــپ ایــران ریشــه در سوســیال – دمکراســی کــه
تحــت نــام اجتامعیــون – عامیــون فعالیــت مــی کردنــد
در اوایــل قــرن بیســتم دارد .تشــکل هــای کمونیســتی
چــون حــزب عدالــت و هســته هــای غیبــی وهمــت بــا
صفحه 3

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

الحاق اراضی اشغالی ...بقیه از صفحه ١

مذاکــره بــه عنــوان یــک ابـزار دیپلامتیــک بـرای وقــت کشــی
اســتفاده میکننــد .جنبــش فلســطین بــدون اتــکا بــه خــود
و طبقــات فرودســت اجتامعــی در ارسائیــل و فلســطین و
متحــد شــدن کارگــران یهــودی و فلســطینی منیتوانــد بــه
صلــح و عدالــت دســت بیابــد .آلــوده کــردن افــکار عمومــی
بــا ایجــاد نفــرت ملــی توســط مدیاهــای مزدبگیــر در اکرثیت
بزرگــی از کشــورهای درگیــر در مســئله فلســطین نشــان
مــی دهــد کــه راه حــل دو دولــت راه حــل قطعــی مشــکل
فلســطین و ارسائیــل نیســت .حضــور دو دولــت بورژوائــی
همچــون دیگــر کشــورهای جهــان مــی توانــد همیشــه زمینــه
ســاز جنگهــای بــی پایــان نــژادی ،ملــی و مذهبــی شــود.
تجربــه حداقــل دو دهــه گذشــته نشــان داده اســت کــه راه
حــل دو دولــت عملــی نشــده اســت و چشــم انــدازی هــم
ب ـرای آن قابــل تصــور نیســت.
بـرای پایــان دادن بــه جنــگ و نفــرت و تقابــل بین فلســطین
و ارسائیــل کــه بــه یــک مســئله منطق ـهای و حتــی جهانــی
تبدیــل شــده اســت ،نیروهــای سوسیالیســت و کمونیســت
در فلســطین و ارسائیــل وظیفــه اساســی را بــه عهــده
دارنــد .تــاش بــرای رسنگونــی دولــت ارسائیــل و ایجــاد
یــک دولــت سوسیالیســتی و نیــز بدســت گیــری هژمونــی
جنبــش فلســطین بــرای ایجــاد یــک دولــت سوسیالیســتی
راهــی ســخت و طوالنــی اســت کــه طبقــه کارگــر ارسائیــل و
فلســطین بایســتی طــی کننــد.
زنده باد جنبش انقالبی فلسطین
متحد باد مبارزات انقالبی در فلسطین و ارسايیل
مهران پیامی

اعتصاب کارگران ....بقیە از صفحه ١
چهارم -کارگران اخراجی باید به کار برگردند
پنجم – بازداشت ومجازات اسد بیگی – رستمی
مبــارزات کارگــران هفــت تبــه در نیــم قــرن گذشــته
علیــه رسمایــه داران خصوصــی و دولتــی منونــه اســت.
آنهــا در نــرد هــای پــی درپــی بــر ایــن اصــل مبارزاتــی
پافشــاری کــرده انــد کــه در برابــر کارفرمــا یــان ســتمگر
ودزد راهــی جــز تشــکل واتحــاد نیســت.اینبارهم بــا
ارائــه ی خواســت هــای پنچگانــه توانســتند متحــدا
از کلیــه بخــش هــای تولیــدی هفــت تپــه د ســت بــه
اعتصــاب زننــد.
حــزب رنجــران ایــران کــه خــود را هیچــگاه جــدا از
طبقــه کارگــر ندانســته واز رهنمــود «چــاره رنجــران
وحــدت وتشــکیالت اســت« پیــروی کــرده ،امــروز هــم
در ســمت کارگ ـران مبــارز هفــت تپــه ایســتا ده اســت
و بــا متــام نیــرو از اعتصــاب کارگــران هفــت تپــه
پشــتیبانی مــی کنــد..
پیروز باد اعتصاب واعرتاض کارگران هفت تپه
نه به خصوصی سازی ،آری به اداره شورایی کارگری
زند باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
اول مرداد ماه ٩٩

نقش مذهب در ....بقیە از صفحه ١
به دفاع از کاربرد سالح مذهب ارصار دارند.
مردمی که قرن هاست با توسل به مسجد و کلیسا و
کنیسه خواهان شفا دردهای بی درمان اجتامعی و فردی
خود بودند رسبزنگاهی که باید به این توسالت جواب
داده شود ،با حیرت متوجه می شوند دارودسته های
مذهبی خود اولین کسانی هستند که با بسنت اماکن
مذهبی بی اعتقادی و دروغ بودن همه ادعاهای گذشته
را ثابت می کنند.رنگ باخنت افکار مذهبی خطری جدی
برای طبقات حاکم استثامرگر جهان رسمایه داری است.
ترامپ و خامنه ای این خطر را خوب فهمیده اند .اما
روی دیگر سکه جوانان عرص و دورانی هستند که می
توانند روزمره به متام وقایع جهان از طریق اینرتنت و
مدیاهای اجتامعی دسرتسی داشته باشند .شدت مبارزه
طبقاتی و خشونت افسارگسیخته ای که حاکامن جهان
اعامل می کنند چشم و گوش مردم جهان را نسبت به
سیاست ها و عملکردهای آنان بیشرت باز کرده است.
دور شدن نسل های تازه از خرافات و مذهب و با
متام فشاری که رسمایه داری برای مذهبی کردن مردم
می آورد نشان از شکست طبقات حاکم در کشورهای
امپریالیستی و پیرامونی در این رابطه دارد .در ایران
باالترین آیت الله های ایران فریاد وامصیبتا رس دادند
که دین و ایامن مردم رفت ،زودتر درهای مشهد و قم را
به روی زوار باز کنید ،منازهای جامعت را براه بیاندازید
و.......این جامعت که از قربهای تاریخ رسبرآورده اند
و منایندگان خدایان رسمایه هستند ،به چیزی که بتواند
خمس و زکات و خیریه هایشان را براه بیاندازد متوسل
می شوند .آنها برای اینکه در حاکمیت مبانند ،برخی
اوقات مجبور شده اند که بگویند طبق دستور پزشکان
و متخصصین عمل می کنیم ولی آخوندهای خود را در
بیامرستان ها برای کنرتل و از دست نرفنت مذهب و
خرافات بسیج کرده اند .آنچنان این عمل حاکمیت مورد
نفرت بخش های پزشکی و علمی ایران قرار گرفت که
برخی از آنها با نوشنت نامه و التیامتوم به دولت اجازه
دخالت مذهب و روحانیت در امور پزشکی را از آنان
حتی موقت گرفتند .با شکست سنگینی که مذهب در
برابر علم در مبارزه با کرونا خورده بود ،ناگهان تعدادی
از آخوندها از علوم پزشکی اسالمی نام بردند که پیشرت
و قبل از اینکه باعث اختالف شود به شوخی و مزاح
غائله خامته یافت .اما این اول یک اختالف بر رس کوتاه
کردن دست رژیم اسالمی و مذهب از رس نهادهای
مدنی و علمی جامعه است که موسسات علمی و
آموزشی ما در متام طول عمر رژیم اسالمی بر رس اصول
علمی و کاری خود در برابر مذهب و دولت مذهبی
کوتاه نیامده است.
جمهوری اسالمی بعد از اینکه مجبور شد که همه
مکان های مذهبی را تعطیل کند و عمال به همه اعالم
کرد که تا اطالع ثانوی دین و مذهب تعطیل ،اما با
تحریک عنارصی از لومپن ها و عقب مانده ترین عنارص
اجتامعی ،تظاهرات ضد دولتی جهت فشار برای باز
کردن هامن امکان را سازمان داد .طی  ۴دهه عمر رژیم
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هســتند.
مجمــوع ایــن مخالفتهــا و فشــار بیناملللــی باعــث شــده
اســت کــه ترامــپ و نتنیاهــو اعــام کننــد کــه مــی خواهنــد
الحــاق اراضــی کرانــه باخــری رود اردن بــه فلســطین را بــه
تعویــق بیاندازنــد ..بایــد در نظــر داشــت کــه ازســال ۱۹۴۸
کــه ارسائیــل بــه یــک کشــور تبدیــل شــد ،سیاســت الحــاق
خــاک فلســطین بــه دولــت ارسائیــل را بطــور دائــم اعــال
منــوده اســت و ارسائیــل از هــر وســیلهای بــرای بیــرون
رانــدن فلســطینان از رسزمینشــان اســتفاده کــرده اســت.
مببــاران ،خ ـراب کــردن خانههــای فلســطینیان بــر رس زنــان
و کــودکان ،کشــتار و بــه گلولــه بســن آنهــا توســط ارتــش
بــه غایــت ســفاک و مــزدور ارسائیــل ،پــر کــردن زندانهــا
از زنــان و مــردان و کــودکان خردســال فلســطینی ،بســن
راههــای ورودی بــه شــهرها و روســتاها و جلوگیــری از ورود
مــواد غذایــی و مایحتــاج اولیــه زندگــی و شــهرک ســازی در
رسزمینهــای اشــغالی و .....از جملــه سیاســت و کارهایــی
اســت کــه دولــت ارسائیــل بــرای بــه زانــو درآوردن خلــق
فلســطین بــکار بــرده و مــی بــرد .در طــی  ۸دهــهای کــه
از عمــر تشــکیل دولــت صهیونیســتی مــی گــذرد مــردم
فلســطین  ٪۸۰از زمیــن هــای خــود را از دســت داده و
بصــورت مناطــق جــدا از هــم تحــت کنــرل دولــت ارسائیــل
زندگــی میکننــد.
بــا تغییــر تعــادل قــدرت و پایــان یافــن جنــگ رسد و نیــز
افــول اقتصــادی و هژمونــی آمریــکا در ســطح جهانــی،
دولــت ارسائيــل بخاطــر فشــار بــه فلســطینیان هرچــه بیشــر
از طریــق رسکوبهــای نظامــی ،چنــگ و دنــدان نشــان
میدهــد .بعلــت ضعــف جنبــش فلســطین و ضعیــف شــدن
ســازمانهای سوسیالیســتی و چــپ آن ،اکــر کشــورهای
خاورمیانــه از جملــه ایــران ســعی دارنــد کــه بــا پــول و
امکانــات بـرای خــود جــای پایــی در آن جنبــش پیــدا کننــد.،
تــا در معــادالت خاورمیانــه دســت بــاال را داشــته باشــند .در
حقیقــت ایــن دولتهــا تحــت عنــوان کمــک بــه جنبــش
فلســطین خواهــان نفــوذ و بــه زیــر کنــرل گرفنت آن هســتند.
در ایـران بعلــت اینکــه رژیــم جمهــوری اســامی خــود یــک
رژیــم مرتجــع و رسکوبگــر اســت ،سیاســت دفــاع ازحــاس و
جهــاد اســامی تحــت عنــوان پشــتیبانی از جنبــش فلســطین،
مــورد مخالفــت مــردم مــا قـرار دارد .جنبــش انقالبــی ایـران
همیشــه از رادیکالرتیــن بخشهــای جنبــش فلســطین علیــه
اشــغالگری و ایجــاد دولــت فلســطین دفــاع کــرده اســت و
ایــن دفــاع مــورد حامیــت مــردم مــا بــوده و خواهــد بــود.
«زنــده بــاد جنبــش انقالبــی فلســطین» شــعار تاریخــی مــردم
ماست.
طــرح الحــاق کرانــه باخــری رود اردن بخشــی از طــرح
معاملــه قــرن اســت کــه مــورد مخالفــت متامــی نیروهــا
و جریانــات مرتقــی جهانــی قــرار گرفتــه اســت .الحــاق
بلندیهــای جــوالن ،بــه رســمیت شــناخنت بیــت املقــدس بــه
عنــوان پایتخــت ارسائیــل ،تأییــد الحــاق شــهرکهای ســاخته
شــده در رسزمیــن فلســطین بــه خــاک ارسائیــل ،قبــول
بیــرون رانــدن قــدم بــه قــدم فلســطینیان از رسزمینشــان
خواهــد بــود.
تجربــه ســالها مبــارزه درجنبــش فلســطین و ســازمانهای
درگیــر در آن نشــان داده اســت کــه بــا چانه زنــی و مذاکرات
بــا دولــت ارسائیــل خواس ـتهای ملــت فلســطین بــه هیــچ
نتیج ـه ای نخواهــد رســید .و صهیونیس ـتهای ارسائیلــی از
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کمونیســتی -همــت و عدالــت ،براســا س اصــول
وبرنامــه بنیــان گذاشــته شــد .حزبــی کــه کادر هــا و
اعضــای آن بــا اندیشــه هــای انقالبــی بلشویســم در
جریــان انقــاب کبیــر اکتــر و جنــگ داخلــی پرولتاریــای
روســیه علیــه ضــد انقــاب و قــدرت هــای تجاوزگــر
کشــورهای رسمایــه داری آبدیــده شــده بودنــد .از
آن زمــان تــا بحــال مناینــدگان دو طبقــه بــورژوازی
و پرولتاریــا ،در نربدهــای پــی در پــی همچنــان بــه
مبــارزه ادامــه میدهنــد .طبقــه دارا و رسمایــه دار
بــا پشــتیبانی امپریالیســم در برابــر برنامــه و بدیــل
طبقــه کارگــر مقاومــت کــرده و بــا هــر وســیله ممکــن
خرافــات و دیــن ،تــوپ و تفنــگ ،شــکنجه و زنــدان راه
پیــروی طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا را ســد کــرده
اســت .ایــن از ماهیــت تســلط گــر رسمایــه و منطــق
مناینــدگان سیاســی ارتجاعــی در جامعــه مــا بــر مــی
خیــزد .بــا متــام انح ـراف بزرگــی کــه پــس از شــهریور
بیســت پایــه گــزاران حــزب تــوده ایــران در جنبــش
کارگــری بوجــود آوردنــد و بجــای ادامــه مشــی انقالبــی
حــزب کمونیســت ،حــزب تــوده ایــران را بــا پالتفــرم
رفرمیســتی پایــه ریــزی کردنــد و یکــی از فرصــت هــای
تاریخــی کــه پــس از پیــروزی جنــگ ضــد فاشیســم
نصیــب برشیــت مرتقــی شــده بــود را از دســت دادنــد.
دو دهــه طــول کشــید ،تــا مبــارزات درونــی و بیرونــی
کمونیســتها بــا ایــن گرایــش رفرمیســتی ،باردیگــر
گرایــش انقالبــی در مبــارزات طبقــه کارگــر فائــق آیــد.
طبقــه کارگــر ایـران امــروز در صحنــه ی واقعــی مبــارزه
طبقاتــی مبثابــه بدیلــی واقعــی ،بــا پیــروان خــود در
حــال تــدارک انقالبــی بــا برنامــه سوسیالیســتی اســت.
بایــد بخاطــر بســپاریم و فرامــوش نکنیــم کــه ه ـزاران
سوسیالیســت و کمونیســت در ایــن صــد ســال همچنان
وفــادار بــه ایــن طبقــه هــان راه و هــان پرچــم را بــه
دســت گرفتــه ،نســل انــدر نســل بــه ادامــه دهنــدگان
راه پــر افتخارشــان تحویــل داده انــد .ادامــه دهنــدگان
راه حــزب کمونیســت قــادر شــدند مــرز میــان اســتثامر
شــدگان و اســتثامر کننــدگان را روشــن کننــد و امروز در
صحنــه سیاســی مــی بینیــم کــه طبقــه کارگــرو تشــکالت
مســتقل آنهــا توانســته انــد خــود را بعنــوان آلرتناتیــو
ب ـرای نجــات جامعــه از ایــن وضــع معرفــی کننــد .در
مقابــل طبقــه بــورژوازی ســیر قهقرایــی را طــی کــرده و
بــه ســاز سیاســت جهانــی امپریالیســتی رقصیــده اســت
و امــروز بــه طبقــه ای منفــور ،وچپاولگرتــر در نظــام
جمهــوری اســامی فرومانــده تبدیــل شــده اســت.
خط مشی سیاسی درست ضامن پیروزیست
در اینجــا بـرای نشــان دادن نقــش واهمیــت خط مشــی
عمومــی در شکســت وپیــروزی یــک حــزب اشــاره ای
داریــم بــه رشایــط ایجــاد حــزب در چیــن و ای ـران کــه
هــر دو در یــک زمــان اتفــاق افتــاده اســت .طبــق
تجربــه حــزب رنجـران وجمعبنــدی هــای حاصلــه از آن
دســت یافــن بــه خــط مشــی عمومــی سیاســی منطبــق
بــا خصوصیــات مشــخص آن حلقــه زنجیریســت کــه کل
زنجیــر را در دســت مــی تــوان گرفــت .در چیــن حــزب
کمونیســت پــس از ده ســال پراتیــک وشکســت هــای
بــزرگ باالخــره قــادر مــی شــود قوانیــن واصــول عــام
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جمهوری اسالمی تعداد مقربه امام زاده ها به صدها
وجدان و عقیده ما خواهان جدایی دین از دولت و
برابر رسیده است .این دیگر تبلیغ رصفا خرافات نیست
خصوصی شدن دین به مثابه یک امر خصوصی هستیم.
عمق کثافتکاری دارو دسته های حاکم برای خالی کردن
و عملی شدن این بند از برنامه بدون رسنگونی رژیم
جیب مردم است .رسمایه داری به گندیدگی رسیده
جمهوری اسالمی امکان پذیر نیست.
است و آنرا در همه عرصه های اجتامعی به وضوح می
توان دید .امام زاده های سیار برای جمع کردن نذریه
مهران پیامی
ها و براه انداخنت سایت های زیارت خوانی و غیره و
از این طریق دزدی قانونی از مردم ناآگاه منونه هایی
از لیست طوالنی است که دولت مذهبی حاکم برای
تحمیق فکری مردم بخاطر غارت اقتصادی براه انداخته
است .هر چه اعتقادات مذهبی در بین تودهها کمرت به مناسبت صدمین ....بقیه از صفحه ١
می شود فشار برای حقنه آن بطرق مختلف زیادتر
رشکــت در انقــاب مرشوطیــت و ســپس ســازماندهی
می شود .منازهای جمعه و مساجد عمال خالی است.
جنبــش هــای کارگــری و دیگــر اقشــار ســتمدیده
کشوری که ۴دهه پیش شاهد قران خوانی از بلند گو
زمینــه را ب ـرای ایجــاد حــزب کمونیســت ای ـران فراهــم
ها ی مساجد با صدای وحشتناک و عذاب آوری بودند،
ســاختند .در حقیقــت حــزب کمونیســت ایـران از درون
امروز با مبارزه مردم شاهد گروههای موسیقی توسط
ســالها مبــارزه انقالبــی در جوامــع در حــال تحــول
جوانان خسته از مذهب و رسکوب هستند .این روندی
آن زمــان در منطقــه رس کشــید .تشــکیل دهندگانــش
که رشوع شده است .رژیم در زمینه حقنه مذهب به
در کــوران مبــارزه ی ایدئولوژیکــی کــه در جنبــش
نسل جوان بطور روشنی با شکست روبرو شده است.
کمونیســتی جهانــی جریــان داشــت آبدیــده شــدند
این روند تا پایان عمر رژیم اسالمی ادامه خواهد داشت.
و باالخــره در کنگــره انزلــی تزهــای اصلــی لنیــن را
دیگر گامردن آخوند ها در مدارس و بیامرستان ها منی
در بــاره امپریالیســم و انقــاب در کشــورهای تحــت
تواند مذهب را برگرداند .عمر پول های میلیاردی برای
ســلطه کــه در کنگــره خلــق هــای خــاور در باکــو در
درست کردن قرصهایی به عنوان کالس درس طالب
ســال  1919تشــکیل شــد در برابــر تزهــای انرتناســیونال
گذشته است .اعتقادات مذهبی که بعلت رسکوب های
دوم و کائوتســکی پذیرفتنــد .همیــن خــط مشــی
دو رژیم شاهنشاهی و اسالمی فرصتی برای بیرون آمدن
انقالبــی و رادیــکال بــود کــه حــزب را بــا عــزم راســخ
از قربهای خود پیدا کرده بودند در روند بدور ریخنت
انقالبــی وارد کارزار کــرد و در اولیــن گام بــا همــکاری
افکار واهی نسبت به حاکمیت مذهب در حال روبیده
بــا جنبــش جنــگل بــه رسکردگــی میــرزا کوچــک خــان،
شدن از جامعه است .بطور مثال قوانین  ۴زن عقدی و
نیروهــای مســلح انگلیــس را از گیــان بیــرون راندنــد
صیغه دیگر توسط مالیان بحث منی شود .جنبش زنان
و قــدرت سیاســی مســتقل از مرکــز و در اتحــاد بــا
آنرا به گورستان می فرستد و روحانیت نظاره گر عصبی
کشــور شــورا هــا را در منطقــه وســیعی زیــر نــام «
آن است .بحث حالل و حرام جای خود را به درستی
شــورای سوسیالیســتی ایــران « بنــا نهادنــد :.تجربــه
و نادرستی و علمی و ضد علمی داده است و مذهب
ای تاریخــی و اولیــن کوشــش بـرای اســتقرار حکومــت
قادر به وارد شدن در این موضوع نیست .عرصه های
سوسیالیســتی درخــارج از اتحــاد شــوروی.
مختلف تفکر و قوانین مذهبی در مبارزات اجتامعی به
بیــداری مــردم خــاور را تــا آن زمــان اســتعامرگران بــه
چالش گرفته شده است .جواب مذهب و دادگاههای آن
پــای متــدن مســیحیت و اروپایــی هــا مــی گذاشــتند و
مانند دادگاههای قرون وسطا مفسد فی الرض ،محارب
خــود را متمــدن و بقیــه جهــان را وحشــی مــی نامیدند.
با خدا ،اخالل در امنیت اجتامعی ،توهین به مقدسات،
در ای ـران هــم نوک ـران خــود را در حاکمیــت ب ـرای جــا
توهین به مسئولین و کفر و غیره است .در  ۴دهه
انداخــن چنیــن تصــور کاذبــی بــه خدمــت گرفتــه
گذشته هیچ حکمی علیه مخالفین سیاسی و فعالین
بودنــد .امــا توپخانــه انقــاب اکتــر جهــان را در ده روز
اجتامعی از چهارچوب های فوق فراتر نرفته است.
دگرگــون کــرد و در رشق در رسزمیــن مزدکیــان ،دربنــدر
رژیم با بن بست فکری و ایدئولوژیکی روبرو شده
انزلــی کارگــران بــا تشــکیل حــزب کمونیســتی نویــد
است که گریزی از آن نیست .رسمایه داری عادات کهنه
پیــروزی را بــه تــوده هــای وســیع ســتمدیده دادنــد.
را به عنوان ابزاری جهت تحمیق و بهره کشی از توده
ایــن راه و پرچــم از آن زمــان تــا بحــال همچنــان بعنوان
های کارگر و زحمتکش جامعه به خدمت گرفته است.
یــک بدیــل و راهــرد بـرای آزادی و سوسیالیســم منایــان
مذهب به خودی خود و فقط در روشنگری علیه نظرات
و در اهت ـزاز بــوده اســت .در صدمیــن ســالگرد کنگــره
خرافی آن از بین منی رود .پشتگاه و خواستگاه حضور
اول حــزب کمونیســت ایــران بــا متــام افــت وخیزهــا،
مذهب در جامعه دارای منافع طبقاتی معینی است که
اشــتباهات و رسکــوب هــا امــروز ادامــه دهنــدگان
بورژوازی ایران در دوره مشخصی قادر شده است آنرا با
حــزب کمونیســت ایـران همچنــان پرچــم رسخ انقالبــی
کمک امپریالیست ها به خدمت بگیرد .این منافع بر دو
طبقــه کارگــر را بعنــوان یــک بدیــل اجتامعــی بــر دوش
پایه تحمیق توده ها در جهت سلطه سیاسی و رسکوب
مــی کشــند و زمینــه هــر روز بــرای تحقــق برنامــه
جنبش های مرتقی بویژه جنبش کارگری-کمونیستی
سوسیالیســم فراهــم مــی شــود.
برای استثامر کارگران و زحمتکشان جامعه استوار است
حــزب کمونیســت ایــران بــا چشــم انــداز روشــنی
برنامه حزب رنجربان روشن کرده است که در عین آزادی
بــرای انقــاب کــردن ،بــا یکــی شــدن تشــکل هــای
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تــوده هــا تــاب مقاومــت را نداشــت ،ب ـرای جلوگیــری
از پیــروزی انقالبــی اجتامعــی بــه اســام و خمینــی رو
آوردنــد .چنیــن اســت ماهیــت طبقــه بــورژوازی ایـران.
پــس از رسکــوب خونیــن دهــه شــصت و از میــان رفــن
کادرهــای برجســته ی احـزاب وتشــکل های کمونیســتی
یــک جریــان انحــا ل طلبــی و نفــی گرائــی در بقایــای
تشــکل هــا بوجــود آمــد کــه ســاح انتقــاد علمــی را
بـرای اصــاح و پیــروی بــه جلــو ،بــه گلولــه هــای زهــر
آلــود بـرای کشــن بیــار تبدیــل کردنــد .بجــای تحلیــل
مشــخص از وضــع مشــخص و یافــن علــل مشــخص،
بویــژه نقــد خــط مشــی هــای انحرافــی اصــول را زیــر
ســوال بردنــد و بعــد هــم خــود را بــا جــدا شــدن هــا و
کنــاره گیــری کــردن رهــا ســاختند .امــروز ایــن گرایــش
اپورتونیســتی نفــی کلیــه دســتاوردهای کل جنبــش
کارگــری جهــان وای ـران ،بــه ســد یکــی شــدن نیروهــای
چــپ وکمونیســت در حزبــی واحــد بــر اســاس اصــول
وبرنامــه مشــخص تبدیــل شــده اســت .بــدون مبــارزه
ای همــه جانبــه ایدئولوژیــک بــا ایــن بیــاری خــرده
بــورژوازی در صفــوف جنبــش کارگــری و کمونیســتی
وچــپ پراکندگــی وجدایــی هــا حــرف اول را خواهــد
زد .هــر گونــه نوســازی در افــکار انقالبــی در جنبــش
کنونــی کارگــری و کمونیســتی ایـران در خدمــت ایجــاد
حــزب کمونیســت واحــد بایــد از همیــن نکتــه یعنــی
شــناخت واقعــی از جنبــش کارگــری ،درس آموخــن از
تجــارب آن و تاکیــد روی دســتاوردها رشوع و درســت
بخاطــر شــناخت اشــتباه فــوق کــه ماننــد ابــری ســیاه
حاکــم بــر آســان ایــن تشــکالت اســت کــه هــر روز
نقــش طبقــه کارگــر و پیــروان وفعالینــش در مبــارزات
جــاری در یکــی شــدن کمونیســتها و تشــکالت پراکنــده
آنهــا زیادتــر و برجســته تــر مــی شــود .تاریــخ لربیــز
از مقاومــت ومبــارزه ای کــه بــا متــام رسکــوب هــا،
تشــکل هــای مســتقل کارگــری خــود را بوجــود آورده
و رهــران آنهــا در ســطح رسارسی و حتــی در ســطح
جهانــی شــناخته شــده ومــورد پشــتیبانی کارگــران
جهــان و مردمــان آزادیخــواه هســتند ،نشــانی اســت از
بــاال رفــن آگاهــی طبقــه کارگــر ای ـران و عمــل کــردن
در صحنــه اجتامعــی چــون یــک طبقــه .کمونیســم
در ای ـران توســط رضــا شــاه نزدیــک یــک قــرن پیــش،
دقیقــر در ســال  1310غیــر قانونــی اعــام شــد و گــروه
معــروف بــه پنجــاه وســه نفــر را درســت بخاطــر تبلیــغ
نظــرات کمونیســتی زندانــی کردنــد و دکــر ارانــی از
کادر هــای حــزب کمونیســت ای ـران را کشــتند .روزبــه
ومبــری هــارا تیــر بــاران کردنــد ،جزنــی هــا و خــرو
صفایــی هــارا در دوره محمــد رضــا شــاه بهــان روشــی
کــه همیــن ســا لهــا ســتار بهشــتی هــا و شــاهرخ زمانــی
هــا را مــی کشــند ،کشــتند ،امــا جنبــش کارگــری ای ـران
امــروز بــار دیگــر لــرزه بــه انــدام حاکــان بــورژوا
انداختــه اســت و آلرتناتیــو کارگــری هــر روز بیشــر
بعنــوان بدیلــی واقعــی وعملــی در جامعــه پذیرفتــه
مــی شــود.
تاریــخ جنبــش کارگــری – کمونیســتی و تجــارب حاصــل
از آن وجــود و رضورت یــک حــزب کمونیســت رستارسی
در ایـران را بــه یــک امــر ممکــن و عاجــل تبدیــل کــرده

اســت بــه ایــن دلیــل مــی بایــد بــا یکــی شــدن تشــکل
هــای کمونیســتی ،براســاس اصــول وبرنامــه منطبــق بــا
رشایــط مشــخص ای ـران تحقــق بخشــید وپرچــم حــزب
کمونیســت رسارسی و یــک پارچــه را بــا خــط مشــی
عمومــی راســتین انقالبــی بــار دیگــر پیروزمندانــه بــه
اهت ـزاز در آورد.
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بی تفاوتی ایدئولوژیک  -سیاسی
ب�یـ تفاوت��ی ایدئولوژیکــ ـ سیاس��ی در لفافــه تفــاوت
گذاریهــای موجــود!
اگــر در 70ســال پیــش در ای ـران بــی تفاوتــی سیاســی
و فقــدان هشــیاری ایدئولوژیکــی در اتخــاذ حرکتــی
آگاهانــه و علمــی در جنبــش چــپ خــود را بــروز
داد ،چنیــن بــی تفاوتــی بــه خصــوص در میــان
روشــنفکران محصــول موقعیــت اجتامعــی و امکاناتــی
بــود کــه بــرای زندگــی کــردن در رشایــط بــه مراتــب
مناســب تــری نســبت بــه کارگـران و بخــش عظیمــی از
زحمتکشــان داشــتند .دیکتاتــوری حاکــان امانــی بــه
کارگـران و زحمتکشــان جهــت دفــاع آزادانــه از حقــوق
پایــال شــده شــان منــی داد .ایــن بــی تفاوتــی در پرتــو
ایدئولوژیــک بــاری بــه هــر جهــت خــرده بورژوائــی و
در پیــش گرفــن سیاســتهای اپورتونیســتی و رفرمیســتی
بــه ســادگی توجیــه پذیــر شــد .درحالــی کــه مبــارزه
طبقاتــی پرولتاریــا بــدون مســلح بــودن بــه تئــوری
کمونیســم علمــی ،بــدون داشــن اس ـراتژی و تاکتیــک
هــای درســت منطبــق بــا وضعیــت عینــی مبــارزه
طبقاتــی ،بــدون ســازماندهی نیروهــای آگاه جنبــش
کارگــری در تشــکیالتی کــه قــادر بــه مقاومــت در برابــر
حمــات ددمنشــانه ی طبقــات حاکــم باشــد ،بــدون
بــه کارگیــری ســبک کار پرولــری ،بــدون پیونــد فــرده
داشــن بــا طبقــه کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش و
بــدون مبــارزه بــی امــان بــا طبقــه حاکــم ،قــادر بــه
پیــروی نیســت .امــا ایــن بــی تفاوتــی در دوران
معــارص عمدتــا از ســطح ایدئولوژیــک ـ سیاســی بــه
ســطح تشــکیالت گریــزی و تفــاوت گذاریهــای افراطــی
نیــز رســیده و حتــا بــه ســطح "کمونیســتهای علنــی
“غیــر تشــکیالتی! و رشــد فــرد گرائــی آن هــم بــه نــام
"کمونیســم" ارتقــاء یافتــه اســت.
داشــن دیــدگاه و فعالیــت سیاســی بــدون فعالیــت
تشــکیالتی فقــط در ســطح حــرف زدن و یــا ثبــت در
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را بــا خصوصیــات چیــن تطبیــق دهــد و لــی در ای ـران
حتــی تــا امــروز کمونیســتها قــادر بــه دســت یافــن بــه
چنیــن خــط مشــی عمومــی منطبــق بــا خصوصیــات
مشــخص جامعــه نشــده انــد و ایــن خــود یکــی از
دالیــل اساســی پراکندگــی و چنــد دســتگی آنهاســت.
رشایــط متفــاوت جوامــع ،تحلیــل درســت و مطابــق بــا
واقعیــات و مهمــر پیشــرد درســت مبــارزه روی خــط
مشــی درســت انقالبــی نقــش تعییــن کننــده ای در
شکســت یــا پیــروزی حــزب و نتیجتــا انقــاب دارد.
در چیــن مائوتســه دون از نقــش جنبــش دانشــجوئی
چهــارم مــاه مــه  1919بعنــوان یــک حرکــت بــزرگ
تاریخــی نــام مــی بــرد کــه توانســت زمینــه را بــرای
ایجــاد حــزب کمونیســت چیــن فراهــم آورد .کنگــره
حــزب کمونیســت چیــن در شــانگهای بــا عضویــت 54
کمونیســت و رشکــت  12مناینــده تشــکیل مــی شــود .در
ایـران مــا ایــن جنبــش آگاه ومتشــکل کارگریســت که در
بســر خــود و بدســت کادر هــای آن حــزب کمونیســت
ایـران را بــا عضویــت دوهـزار نفــر ،در کنگــره انزلــی در
ژوئــن  1920تاســیس مــی کننــد .اکرثیــت منایندگانــش
از پیــروان جنبــش کارگــری بودنــد و کادرهــای حــزب
ســابقه رشکــت در انقــاب مرشوطیــت را داشــتند .آنهــا
کســانی بودنــد کــه ســتارخان وباقــر خــان رسداران ملــی
ایـران بــه رس آنهــا قســم مــی خوردنــد .کادر هایــی کــه
بــه رهــری انتخــاب شــدند انقالبیــون حرفــه ای ،فعــاالن
و کادر هــای سوســیال – دمکراســی ،هســته هــای
غیبــی ،تشــکیالت کمونیســتی همــت و عدالــت بودنــد.
رسمایــه داری ایـران نــه از خــود جوشــی طبیعــی اقتصاد
بومــی بلکــه طبــق نســخه دیکتــه شــده ی خارجــی
کــه رضورت ایجــاد یــک حکومــت مرکــزی را بــرای
جلوگیــری گســرش نفــوذ کمونیســم ایجــاب مــی کــرد
شــکل گرفــت .در نتیجــه بــورژوازی هــم بعنــوان یــک
طبقــه تنهــا بــازور و دیکتاتــوری ســلطنتی و یــا والیــت
فقیــه مطلقــه بــا هدایــت و پشــتیبانی امپریالیســم مــی
توانســت قــدرت سیاســی را در دســت خــود نگهــدارد.
درســت بدیــن خاطــر هــر دوی ایــن نظــام های سیاســی
نــه در فکــر مــردم و مملکــت بودنــد و نــه آزادی
خــواه .وظیفــه حکومــت خدمــت بــه مشــتی کوچــک
و پیــروی از خــط تعییــن شــده امپریالیســتها بــود و
هســت .هــر گاه و هــر زمــان حکومتــی از ایــن خــط
قرمــز عبــور کــرده و یــا گرایــش ملــی در آن تقویــت
شــده امپریالیســتها دخالــت کــرده و تــا حــد برانــدازی
و کودتــا پیــش رفتــه انــد .آنچــه امــروز بنــام حکومــت
ای ـران داریــم طبــق هــان نقشــه اولیــه وزارت امــور
خارجــه انگلیــس لــرد کــرزن پایــه ریــزی شــده اســت:
درســت پــس از شکســت امپریالیســتها در جنــگ داخلی
علیــه بلشــویک هــا ،طــرح ایجــاد ایـران ناسیونالیســتی
را وزارت امــور خارجــه انگلیــس ریختــه و رضــا خــان
میرپنــج را طــی کودتایــی بــه تخــت کیانــی نشــاند .ایــن
سیاســت تجــاوز گرانــه همچنــان ادامــه یافــت .کودتــای
 28مــرداد  32علیــه حکومــت مصــدق و رسکــوب جنبش
کارگــری وزندانــی و اعــدام کردن کمونیســتها و نیروهای
آزادیخــواه و زمانــی دیگــر هنگامــی کــه محمــد رضــا
پهلــوی هــم دیگــر در برابــر خیــزش جنبــش کارگــری و
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دور انداختنــد .لــذا "درس دیالکتیــک تاریخــی"" ،درس
اســتنباط و توانائــی فــن مبــارزه سیاســی" ف ـرا گرفتــه
نشــد و بلبشــوی کــه هــم اکنــون در میــان نیروهــای
چــپ شــاهد آن هســتیم نشــان مــی دهــد کــه از
تجــارب شکســت ســخت ،خــوب نیاموختــه ایــم.
بیــان خشــک و خالــی ایــن امــر و پذیــرش آشــفته گــی
تاســف بــار کنونــی جنبــش چــپ نیــز ،ضمــن ایــن کــه
کافــی ب ـرای اح ـرام گذاشــن بــه واقعیــات بــه ک ـ ٌرات
روی داده در جنبــش چــپ ایـران نیســت ،شــناخت مــا
را نیــز از علــل بــروز چنیــن وضعــی عمــق منــی بخشــد.
اگــر دقیقــر بــه جمــع بنــدی لنیــن کــه در بــاال آمــده
توجــه کنیــم در روســیه وجــود حــزب بلشــویک کــه
پیونــدی فــرده بــا طبقــه کارگــر داشــت ،ضمــن ایــن
کــه ســخت تریــن رسکــوب را بــه خــود دیــد ،ولــی دارای
چنــان کیفیــت تئوریکــی و عملــی بــود کــه بــا وجــود از
دســت دادن  %90از نیروهــای تشــکیالتی اش درمنطقــه
مهــم کارگــری ســان پطرزبــورگ ،توانســت رسبلنــد از
ایــن شکســت درس گرفتــه پیونــدش بــا طبقــه کارگــر
روســیه از هــم نگسســته و مجــددا خــود را ســازمان
داده و بــا اتخــاذ تاکتیــک هــای درســت ،مبــارزه طبقاتی
پرولــری را بــی وقفــه بــه پیــش بــرد و بــا انحــال
طلبــان روشــن فکــر نظیــر منشــویکها و تروتسکیســتها
و آتزوویســتها مبــارزه کــرده و درآســتانەی رشوع جنــگ
جهانــی اول تبدیــل بــه نیــروی انقالبــی بــا اتوریتــەای
در روســیه بشــود کــه کشــوری بــزرگ بــا ملیتهــای
متنــوع و رشــد اقتصــادی بســیار نــا مــوزون و عقــب
مانــده بــه خصــوص در مناطــق آســیائی روســیه بــود
و ایــن حــزب انقالبــی کارگــری و کمونیســتی توانســت
تاکتیــک هــای مناســب پیــش روی جنبــش کارگ ـران و
دهقانــان را ماهرانــه بــه اج ـرا درآورد.
تاریــخ جنبــش چــپ در ایــران در ســطحی دیگــر و
در رشایــط دیگــری در مقایســه بــا تشــکیل و فعالیــت
حــزب تــوده ایــران تکــرار شــد :در ســالهای  1310ـ
 1320حــزب کمونیســت ای ـران در زیــر رضبــات رژیــم
ســلطنتی مســتبد رضــا شــاه از هــم پاشــید .امــا در
رشایــط مناســبی کــه پــس از شــهریور  1320و رسنگونــی
آن رژیــم بــه دســت نیروهــای اشــغالگر متفقیــن و
آزادی نســبی ناشــی از ضعــف بقایــای نظــام ســلطنتی
بوجــود آمــده بــود ،رهــری حــزب تــوده ایــران بــا
محکــم بــه دســت نگرفــن آموزشــهای کمونیســم علمــی
و توســل بــه التقــاط گــری ایدئولوژیــک ـ سیاســی،
گرچــه در رشایــط مســاعد آن روز قــادر بــه گســرش
رسیــع حــزب گشــت ،امــا ایــن حــزب کــه بــه صــورت
حزبــی دموکــرات و ضــد امپریالیســت پــا بــه عرصــه
ی وجــود گذاشــته بــود بــا ســازش کمونیســتهائی بــا
نیروهــای غیــر کمونیســت ،سوســیال دموک ـرات و حتــا
عنــارص وابســته بــه امپریالیســتها ! عالرغــم نفــوذ قابــل
مالحظــه اش در میــان طبقــه کارگــر ،طــی  12ســال
موجودیــت اش در ای ـران ،یــا سیاســتهای اپورتونیســتی
نظیــر رشکــت در کابینــه قــوام الســلطنه را (آن هــم ســه
چهــار ماهــه) در پیــش گرفــت و یــا بــا وجــود آگاهــی
رهــری آن بــه بــروز قریــب الوقــوع کودتــا و اعــام ایــن
کــه "کودتــا را بــه ضــد کودتــا تبدیــل خواهــد کــرد"،

پــس از کودتــای امپریالیســتی  28مــرداد  ،1332و
پاســیو مانــدن در برابــر آن ،آن هــم بــه دلیــل امتنــاع
دکــر مصــدق از مقاومــت در برابــر کودتاگــران ،ایــن
تشــکیالت چنــان رضبــه ای خــورد و بهرتیــن کادرهــای
کمونیســتی کــه در ایــن حــزب فعالیــت مــی کردنــد
جــان باختنــد کــه نهایتــا تــا حــد از هــم پاشــیده گــی
پیــش رفــت .رهــری ایــن حــزب نــه تنهــا قــادر نشــد
اشــتباهاتش را برطــرف کنــد ،بلکــه پــس از غلبــه
رویزیونیســم مــدرن در رهــری حــزب کمونیســت
شــوروی در هــان ســالهای بعــد از کودتــا ،رهــری ایــن
حــزب نیــز بــه دامــن ایــن رویزیونیســم در غلتیــد .اگــر
از بــدو تشــکیل حــزب تــوده ایـران کمونیســتها بــر رس
مواضــع اصولــی پافشــاری کــرده و حزبــی جبهــه ای
منــی ســاختند ،جنبــش کارگــری و تــوده ای رسنوشــت
دیگــری جــز شکســت را مــی توانســت از رس بگذرانــد.
اتخــاذ ایــن سیاســت القیدانــه در برابــر دیگــر طبقــات
اجتامعــی باعــث شــد کــه رسنوشــت حــزب تــوده را
ایدئولــوژی خــرده بورژوائــی رقــم بزنــد .ایــن دیــدگاه
التقاطــی در رهــری ایــن حــزب قبــل از بهمــن 1357
بــا طــرح شــعاری تحــت عنــوان "ایجــاد جبهــه ضــد
ســلطنتی" و “شــاه بایــد بــرود" ،بــدون صحبــت از جــای
گزینــی دولــت جدیــد بــه رهــری طبقــه کارگــر ،القیــدی
از خــود نشــان داد و امــروز نیــز جناحــی از بقایــای ایــن
حــزب آن را تکــرار مــی کنــد .بــدون ایــن کــه جنبــه
طبقاتــی حــزب رهــری کننــده در هــر جبهــه واحــدی
در نظــر گرفتــه شــود:
"مــا معتقدیــم کــه بــدون ایجــاد جبهــه ای واحــد از
همــه نیروهــای مخالــف اســتبداد و مدافــع صلــح،
آزادی ،حقــوق بــر و عدالــت اجتامعــی امکان پیشــرد
هدفــان وجــود نــدارد( ".صــدای مــردم ـ صلــح ،آزادی،
عدالــت اجتامعــی ،دربــاره مــا ،اول بهمــن )1391
امــا از ایــن رضبــه خوردنهــا جنبــش چــپ درســهای
الزم را نگرفــت .جنبــش چــپ چــه پیــش و چــه پــس از
انقــاب  1357قــادر نشــد بــا ارزیابــی درســت طبقاتــی
و بــدون رهــا کــردن آن یــک لحظــه در تحلیلهایــش
از اوضــاع در مقابلــه بــا رژیــم رسمایــەداری متکــی
بــر اســام کــه از عقــب مانــده تریــن ایدئولــوژی
متافیزیکــی پیــروی مــی کــرد و بــا تصویــب والیــت
فقیــه عمــا جــای رژیــم ســلطنتی کــم و بیــش ســکوالر
زمینــی را بــا رژیــم ســلطنتی والیــت فقیــه آســانی
تحــت نــام بــی مســای جمهــوری اســامی در خدمــت
نظــام رسمایــەداری عــوض کــرده بــود ،مبــارزەای
اصولــی و قاطعــی را براســاس اســراتژی و تاکتیــک
هــای کمونیســتی پیــش بــرد .چــون کــه رهــری و
بدنــەی تشــکلهای ایــن جنبــش چــپ را افـراد برخاســته
از خــرده بــورژوازی و روشــن فکــر تشــکیل مــی دادنــد
کــه نــه مجهــز بــه کمونیســم علمــی بودنــد و نــه درک
درســتی از بــه کار بســن ماتریالیســم دیالکتیکــی در
پیشــرد وظایــف ایدئولوژیــک ،سیاســی ،تشــکیالتی و
ســبک کاری پرولتاریائــی داشــتند.
اکنــون بعــد از گذشــت  35ســال از بــروز انقــاب و
حاکمیــت نظــام والیــت فقیــه ،تــداوم رسکوبهــای
قــرون وســطائی رژیــم ،مقاومــت و مبــارزەی پــی گیــر
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تاریــخ باقــی مــی مانــد ،چــون کــه قــادر بــه ایجــاد
تغییــر در حــد هــان ادعاهــای سیاســی هــم نیســت،
در حــد تفســیر و اغلــب نیــز ســطحی بــروز کــرده و بی
اثــر درســطح جامعــه مــی مانــد .امــا همیــن فعالیــت
مــی توانــد بــه ایجــاد اغتشــاش فکــری در جامعــه دامــن
بزنــد کــه نتیجــه اش رشــد فرقــه هــای مختلــف گشــته
کــه چنــان گرفتــار تلــه ی خــود ســاخته شــده انــد کــه
قــادر بــه گام گذاشــن جــدی بــه پیــش منــی شــوند .ایــن
وضــع را حافــظ شــیرین ســخن در صدهــا ســال پیــش
چنیــن بــه نظــم درآورده اســت" :جنــگ هفتــاد و دو
ملــت همــه را عــذر بنــه ــــــ چــون ندیدنــد حقیقــت
ره افســانه زدنــد".
لنیــن در توضیــح و تغییــر ایــن رونــد در ســالهای
ســیاه دیکتاتــوری خونیــن اســتولوپینی بعــد از شکســت
انقــاب بــورژوا ـ دموکراتیــک 1905ـ 1907روســیه،
نوشــت:
«ســالهای ارتجــاع (1907ـ  )1910تزاریســم پیــروز شــد.
همــه احــزاب انقالبــی و اپوزســیون درهــم شکســته
شــدند .انحطــاط ،فســاد اخــاق ،انشــعاب ،تفرقــه،
ارتــداد و پورنوگرافــی جایگزیــن سیاســت گردیــد.
کشــش بــه ســوی ایدەآلیســم فلســفی شــدت یافــت؛
عرفــان پــرده ای ب ـرای پوشــش روحیــات ضــد انقالبــی
گردیــد .ولــی درعیــن حــال همیــن شکســت بــزرگ
بــه اح ـزاب انقالبــی و طبقــه انقالبــی درس حقیقــی و
ســودمندترین درســها ،یعنــی درس دیالکتیــک تاریخــی،
درس اســتنباط و توانائــی فــن مبــارزه سیاســی را یــاد
داد .دوســتان در روزهــای بدبختــی شــناخته می شــوند.
ارتشــهای شکســت خــورده خــوب درس مــی گیرنــد...
احـزاب انقالبــی بایــد معلومــات خــود را تکمیــل کننــد.
آنهــا طــرز تعــرض را آموختنــد .حــال مــی بایســت بدین
نکتــه پــی بربنــد کــه ایــن علــم بایــد بــا علــم دیگــری
تکمیــل گــردد و آن ایــن کــه چگونــه بایــد صحیــح تــر
عقــب نشــینی کــرد .بلشــویکها از همــه منظــم تــر
عقــب نشــینی کردنــد( ».لنیــن ـ آثــار منتخــب دریــک
جلــد ،بیــاری کودکــی "چــپ روی" در کمونیســم ،ص
)737
در ایـران گرچــه در میــان اپوزســیون ضــد رژیــم چنــان
ج ـ ٌوی حاکــم اســت کــه ظاه ـرا بــی تفاوتــی سیاســی
در بیــن نیســت و همــه در صحنــه نظــر دهــی و حتــا
فعالیــت متشــکل ،روزمــره فعــال هســتند .ولــی ایــن
حضــور پراکنــده در کنــار صحنــه بیشــر از آن کــه در
خدمــت جنبــش کارگــری و تــوده ای درســطح عملــی
ق ـرار بگیــرد ،فقــط در حــد حــرف و ادعــا و گروهــی
گــری باقــی مانــده و انحطاطــی کــه لنیــن در آن زمــان
در جنبــش چــپ شــاهد بــود در ای ـران امــروز نیــز بــه
روشــنی بــه چشــم مــی خــورد .چ ـرا؟
کلیــه چپهــا در ســطوح مختلفــی از شکســت انقــاب
بهمــن  1357درســهای الزم را نگرفتنــد ،بــه ویــژه
کمونیســتها قــادر بــه درک نقــش نیــروی مــادی ســازمان
یافتــه در تغییــر اوضــاع نشــدند .وحــدت و ایجــاد
حــزب بــا اتوریتــه صاحــب خــط مشــی ایدئولوژیــک
ـ سیاســی درســت و صاحــب اعتبــار و نفــوذ در میــان
طبقــه کارگــر و روشــنفکران کمونیســت را در عمــل بــه
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کارگ ـران ،زنــان ،دانــش جویــان ،معلــان ،پرســتاران و
غیــره بــا نظــام حاکــم ،جنبــش چــپ هنــوز در القیــدی
ایدئولوژیــک ـ سیاســی ،قــادر بــه تغییــری رادیــکال در
پراکتیــک  35ســاله اش نشــده ،انشــعاب در تشــکلها
جــای وحــدت اصولــی را گرفتــه ،فــرد گرائــی جلــو جمــع
گرائــی قــد علــم کــرده و تشــکلهای چــپ تــاش مــی
کننــد تحــت عنــوان "اصــول گرائــی" ذهنــی ـ فرقــه
گرائــی ،حتــا جنبــش کارگــری و زحمتکشــان را بــه
تفرقــه بکشــانند.
فرامــوش نکنیــم کــه اگــر درگذشــته عــدول از کمونیســم
علمــی عمدتــا تحــت گرایشــات راســت روانــه
اپورتونیســتی و نهایتــا آویــزان شــدن بــه مهمــات
رویزیونیســتی راســت مــدرن بــود ،امــروز ایــن عــدول
بــه عــاوه از طریــق گرایشــات اپورتونیســتی چــپ بــا
مهمــات رویزیونیســتی چــپ نیــز پیــش بــرده مــی
شــود کــه ماحصــل آن محکــم بــه دســت نگرفــن
اصــول کمونیســم علمــی اســت کــه میــدان پرورشــی
اش دخالــت شــیوه تفکــر خــرده بورژوائــی در جنبــش
کارگــری آگاه و کمونیســتی بــه صــورت راســت و چــپ
مــی باشــد.
عــدول از اصــول کمونیســم علمــی ،نفــی گرائــی در
مــورد گذشــته نزدیــک بــه  100ســال جنبش کمونیســتی
جهانــی ،تــن نــدادن بــه فعالیــت کمونیســتی زیــر یــک
پرچــم و یــک تشــکیالت ،دســتامیه ق ـرار دادن نظ ـرات
تروتسکیســتی و شــبه تروتسکیســتی و لیربالــی ،نشــان
از تاثیــرات دیــدگاه طبقاتــی غیــر پرولــری دارد کــه
معــرف طیــف وســیع خــرده بــورژوازی در ایـران اســت.
غلبــه بــر ایــن عامــل شــدیدا دســت و پــا گیــر در رشــد
جنبــش انقالبــی و کمونیســتی کارگ ـران و زحمتکشــان
بــه میـزان زیــادی در گــرو حضــور هرچه بیشــر کارگران
کمونیســت در عرصــه ی مبــارزه طبقاتــی کارگـران برای
ایجــاد حــزب کمونیســت راســتین رهــر جنبــش کارگــری
اســت .خوشــبختانه رشــد جنبــش کارگــری رشایــط را
بـرای چنیــن دخالتــی کــه حــق مســلم کارگـران پیــرو
اســت مســاعد ســاخته اســت .در ایــن راســتا مبــارزه
بــا بــی تفاوتــی کنونــی و کرختــی حاکــم بــر جنبــش
چــپ وظیفــه ی کلیــه ی کمونیســتهائی اســت کــه در
ایــن جنبــش مجدانــه ب ـرای ایجــاد حــزب کمونیســت
تــاش مــی کننــد .بــدون چنیــن تالشــی ،جنبــش چــپ
فرقــه گـرا از جنبــش آگاه کارگــری عقــب افتــاده و حتــا
بــه مثابــه ترمــز در برابــر حرکــت پیــش رونــده ی آن
ق�رـار خواه��د گرف��ت .فرام��وش نکنیمــ ک��ه "دای��ه بهرت از
مــادر" بــه نــدرت وجــود دارد و حــزب کمونیســت حزب
پیــروان طبقــه کارگــر اســت و نــه حــزب پیــروان
روشــنفکری!

منایــد ،

**** ســقوط ارزی را هــم کــه بــا دســتکاری خــود
درباره روابط ایران و چین
رژیــم صــورت مــی گیــرد کــه در زمانهــای گذشــته
از مجلــس شــورای اســامی تــا اکــر رســانههای پــرو یکــی از دقدقههــای بازاریــان بــود زیــر ســبیلی درکنــد.
ترامــپ آمریکایــی ،از مریــم رجــوی تــا رضــا پهلــوی ***** ،از همــه مهمــر زمانــی کــه در ســطح جهانــی
همصــدا بــا وزارت امــور خارجــه آمریــکا ،فریــاد وطــن در محــارصه کامــل قدرتهــای امپریالیســتی غربــی
وطــن رسدادنــد و خطــاب بــه مــردم ایــران ،کجائیــد قـرار گرفتــه بــه مــردم نشــان بدهــد کــه تنهــا منانــده و
عبــاس میرزایــی کــه جنــگ باروســیه را باخــت و بــا چیــن و روســیه متحــد اســت و پشــتیبان دارد .اصالح
قــرارداد ننگیــن ترکمــن چــای را امضــا کــرد ،از قــر طلبــان هــم کــه عمــا بــه حاشــیه رانــده شــدهاند و
رس در آورده و ق ـرارداد ترکمــن چــای دیگــری را بســته طرفــدار غــرب و اقتصــاد نئولیربالیســتی هســتند در ایــن
اســت .اینبــار نــه بــا روســیه بلکــه باچیــن.
زمینــه دســتی بــه آتــش داشــتند.
خــر تــازه نبــود .اولیــن بــار مرکــز اطالعاتــی نفــت و
گاز در لنــدن آنــرا دو ســال پیــش بــه نقــل از یــک دوم
منبــع حکومتــی ای ـران کــه نامــش را فــاش منــی کنــد امپریالیســم امریــکا بــه رسکردگــی ترامــپ کــه بــه
امضــای قــراردادی را بــه مــدت  25ســال بیــن چیــن تازگــی اســراتژی کلــی سیاســت خارجــی را عــوض
وایـران افشــا کــرده بــود .امــا از قـرار هنــوز تضــاد چیــن کــرده اســت .اسـراتژی ضــد تروریســم جهانــی راکــه از
و امریــکا چنــان حــاد بــه ســطح امــروز نرســیده بــود و زمــان بــوش پــر در دســتور بــود بــه دشــمن عمــده
رس وصدائــی هــم بلنــد نشــد .امــا بنــاگاه عــدهای از آمریــکا چیــن اســت تبدیــل کــرده اســت ،بــه نــاگاه
مناینــدگان در مجلــس ظریــف را مــورد بــاز و خواســت دشــمن مشــرکی را کنارهــم دیــد و فرصتــی یافــت تــا
قـرار مــی دهنــد و در اعـراض بــه ســند پیشــنهادی بــه در عیــن حــال شکســت خــود را در حملــه بــه ایـران و
آن مهــر قـراداد دوم ترکمــن چــای مــی زننــد و ظریــف فشــار حداکــری بپوشــاند .و بــا رهــری وزارت امــور
هــم بــه گــان زنیهــا بــا گفــن اینکــه مــن ســند خارجــه آمریــکا و رســانههای جیــره خــوار آن دامنــه
محرمانــه اســت دامــن میزنــد  .پــس از آن غوغایــی ایــن هیاهــورا گســرش دادنــد.
در رســانهها برپــا مــی شــود و همــه حــوادث دیگــر را نیروهــای برانــداز ایرانــی پــرو آمریکایــی در خــارج
کــه دل بــه سیاســت ترامــپ و پشــتیبانی ترامــپ از
تحــت شــعاع ق ـرار میدهــد.
امــا چــرا ایــن همــه هیاهــوی رسارسی و مشــرک از نقشــه برانــدازی دل خــوش کــرده بودنــد و بــا انتصــاب
طیــف راســت پــرو آمریکایــی خــارج کشــور تــا اصــاح بولتــون بــه رئیــس امنیــت ملــی تــا حــدی کــه وزارت
طلبــان داخــل ،از احمــدی نــژاد تــا رضــا پهلــوی و امــور خارجــه آمریــکا مســتقیمن دخالــت گــری را بــه
مریــم رجــوی همــه در یــک صــف علیــه پیشــنویس جایــی رســاند کــه رهــران ایــن گروهکهــای ضــد
ســندی کــه هنــوز بــه امضــا نرســیده و محتــوای آن ایرانــی ومــزدور را در وزارت امــور خارجــه بـرای ایجــاد
معلــوم نشــده اســت هیاهــو بــر پــا کردنــد؟ چگونــه یــک آلرتناتیــو متحــد بورژوایــی طرفــدار غــرب جمــع
اســت کــه هنــوز دولــت چیــن و ایـران ،ســندی بعنــوان کــرد .بعضــی هــا تــا حــد رئیــس جمهــور موقــت و
عهــد نامــه یــا قــرارداد حتــی در خطــوط کلــی آن ،گروهــی دیگــر بعنــوان آلرتناتیــو کابینــه آینــده خــود
امضــا نکردهانــد و هنــوز توافقنامــهای هــم در کار را تــدارک دیدنــد ،مدتــی بــود در پاســیوته و شکســت
نیســت ،جــوری جلــوه دادنــد کــه چینیهــا جزیــره کامــل روبروشــده بودنــد دارودســتههای طرفــدار
کیــش را گرفتنــد وپنــج هـزار نیــرو پیــاده کردنــد .بنظــر آمریــکا کــه خــود تــا مغــز اســتخوان خــود فروختــه و
میرســد هــر کــدام از ایــن جریانــات بــه ظــن خــود ضــد مردمــی هســتند فرصتــی یافتنــد تــا بــا هیاهیــو
بــه ایــن خیمــه شــب بــازی پیوســت و بــه ایــن بهانــه کــه وطــن را حاکمیــن بــه چینــی هــا فروختنــد تــاش
کردنــد خیانــت ومــزدوری خــود را بپوشــانند و بــا
هــدف دیگــری را دنبــال میکــرد :
نقابــی جدیــد بــه میــدان آینــد.

یکم

رژیــم جمهــوری اســامی خــود اولیــن جرقــه را در
مجلــس شــورای اســامی زد .رژیــم جنایتــکار درمانــده
بــا اینــکار تــاش کــرد:

* روی جنبــش اعرتاضــی و اعتصابــات متحــد و
یکپارچــه کارگــران هفــت تپــه ســایه انــدازد و توجــه
جامعــه را از مبــارزات کارگــران دور منایــد
** در روزهایــی کــه آمــار گســرش ویــروس کرونــا رو
بــه فزونــی اســت و در ماندگــی رژیــم هــرروز بیشــر
آشــکار مــی شــود افــکار عمومــی را منحــرف ســازد،
*** رضبــه نظامــی نطنــز را کــه طبــق کلیــه گزارشــات
از درون خــود رژیــم بــوده بــه امــری گــذرا تبدیــل

سوم

امــا ایــن طیــف را بعضــی از چــپ هــای خــارج
کشــور بــه دایــره منحوســی تبدیــل کردنــد .همصــدا
بــا جریانــات راســت پــرو آمریکایــی کــه تــا بحــال
حتــی از کلمــه امپریالیســم مثــل جــن و بســم اللــه
مــی ترســیدند و آنــرا از ادبیــات خــود حــذف کــرده
بودنــد بــه نــاگاه چیــن را یــک امپریالســم متعــرض
جنگجــو در حــال تســخیر ایـران خواندنــد ایــن گرایــش
بــه اصطــاح چــپ بازمانــدگان گرایــش رویزونیســتی
ضــد اندیشــه مائوتســه دون ،ضــد انقــاب چیــن و
ضــد کلیــه گرایشهــای مارکسیســت –لنینیســتی
هســتند کــه از دیــر بــاز بــا نفــی انقــاب چیــن روی
خــط ضــد کمونیســتی ،ضــد تشــکیل حــزب کمونیســت
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صفحە6

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
عمــل کردهانــد ..آنهــا زمانــی انقــاب چیــن را چــون
اکرثیــت مردمــش دهقــان بودنــد انقــاب منــی دانســتند
و امــروز کــه جامعــه چیــن بــه دریــای عظیــم کارگــری
تبدیــل شــده اســت آنــرا امپریالیســت میخواننــد.
نیروهــای مســتقل کارگــری ،جنبــش چــپ وکمونیســت
و تودههــای ســتمدیده و رنــج کشــیده کــه قرنهــا
اســت بـرای ایجــاد ایرانی مســتقل ،آزاد و سوسیالیســتی
مبــارزه مــی کنــد در برابــر ایــن همــه هیاهــو و
نیروهــای رسمایــه و فرصــت طلــب چــه میگویــد؟
صــد ســال از مبــارزه آگاه و متشــکل طبقــه کارگــر
بــرای تغییــر انقالبــی جامعــه بــا برنامــه اجتامعــی
سوسیالیســتی میگــذرد .در ایــن صــد ســال بــا اینکــه
طبقــه کارگــر و کمونیســتها بــه پیــروزی بــرای
تحقــق انقــاب سوسیالیســتی نرســیده انــد امــا رشــد
رسمایــهداری در ایــران ،گورکنــان نظــام رسمایــه را
بــه نیــروی تعییــن کننــده در جامعــه تبدیــل کــرده
اســت .چــارهی ایــران انقــاب عمیــق اجتامعــی
اســت یعنــی برانداخــن طبقــه بــورژوازی نــه جــا بــه
جــا کــردن قــدرت سیاســی یــک جنــاح بــورژوازی بــا
جنــاح دیگــر .نتیجــه چنیــن تغییــری را کــه بــا خدعــه
خمینــی و نقشــه امپریالیســتها در بهمــن  57پیــاده
شــد امــروز میبینیــم .صــد ســال تــاش بــورژوازی

ایـران بـرای رسمایـهداری کــردن ایـران امــروز
جامعــهای را تولیــد کــرده اســت کــه اکرثیــت
عظیــم مردمــش در فقــر و تنــگ دســتی زندگــی
میکننــد و از آزادی و دمکراســی هیــچ خــری
نیســت.

صفحە7
بــه رهــری طبقــه کارگــر در بســیج و متشــکل کــردن
وســیعرتین نیروهــای عظیــم مردمــی بــرای اســتقالل،
آزادی ،اداره شــورای و سوسیالیســم میدانیــم .بــرای
انقــاب سوسیالیســتی کــردن و ادامــه آنــرا پــس از
رسنگونــی رژیــم رسمایــهداری حاکــم تضمیــن کــردن،
احتیــاج بــه ایجــاد حــزب متحــد و رسارسی کمونیســتی
کــه از میــان خــود جنبــش کارگــری و تهیدســتان جــان
بگیــرد داریــم .ایــن مهمرتیــن و عاجلرتیــن ســازماندهی
اســت کــه جنبــش کارگــری بایــد آنـرا محکــم در دســت
بگیــرد .همــه شــواهد نشــان میدهــد کــه شــعار "چــاره
رنجــران وحــدت وتشــکیالت اســت" دارد مایــه مــی
گیــرد .مبــارزات کارگ ـران هفــت تپــه و دیگــر کارگ ـران
در رسارس ایــران گرایــش بــه وحــدت و تشــکیالت
را قــدرت بخشــیده اســت .دیــری نخواهــد پائیــد
کــه ایجــاد تشــکلهای مســتقل کارگــری بــه گرایــش
عمومــی کارگــری تبدیــل خواهــد شــد .امــا ایــن دو
تشــکیالت هنــوز ب ـرای انقــاب کــردن کافــی نیســت.
طبقــه کارگــر ایــران بــرای پیــروزی بایــد میلیونهــا
انســان دیگــر رنجدیــده و ســتمدیده را یــاری دهــد تــا
متشــکل و آگاه بــه نیــروی خــود و رضورت انقــاب
سوسیالیســتی شــوند.
بــا داشــن چنیــن جهانبینــی و برنامــه انقــاب
سوسیالیســتی ،بــه ســند پیشــنویس چیــن و ایــران
چگونــه برخــورد بایــد کــرد:
هیــچ قــراردادی وهیــچ سیاســتی منــی توانــد جلــو
مبــارزه طبقــه کارگــر را بـرای تحقــق برنامـهاش بگیــرد
و حتــی اگــر جنگــی هــم صــورت گیــرد طبقــه کارگــر
جنــگ را بــه انقــاب ب ـرای برانــدازی رژیــم جمهــوری
اســامی تبدیــل خواهــد کــرد .موافقــت و مخالفــت مــا
بــا هــر قـرادادی از دیــد انقــاب بســود طبقــه کارگــر و
تــوده عظیــم مــردم اســت بنابرایــن :
یکــم – بــا هرگونــه ق ـراردادی کــه بــه اســتقالل کشــور
مــا لطمــه زنــد و یــک جانبــه بســود چیــن باشــد
مخالفیــم و آنــرا رد مــی کنیــم.
دوم – مــا همچنــان امپریالیســم آمریــکا را کــه دارای
هشــتصد پایــگاه کوچــک و بــزرگ نظامــی در جهــان
اســت خطــر عمــده ب ـرای مــردم ای ـران و جهــان مــی
دانیــم و علیــه آن مبــارزه مــی کنیــم .دنیــای بــدون
رسکردگــی امپریالیســم آمریــکا مطمئنــا بهــر اســت ایــن
قــرن رسگردگــی آمریکاســت.
ســوم – هــر گونــه ق ـراردادی بایــد علنــی باشــد و بــه
بحــث عمومــی و آشــکار برســد .بــا هرگونــه ق ـرار داد
و حتــی بنــد محرمانــه مخالفیــم و از نظــر مــا باطــل
اســت.
رژیــم جمهــوری اســامی را بایــد بــا اتــکا بــه نیــروی
مــردم ایــران برانداخــت،
با دخالت امپریالیستها مخالفیم.
پیروز باد جنبش کارگری ایران
زنده باد سوسیالیسم

حــزب رنجـران ایـران خــود را گردانــی از طبقــه کارگــر
و ادامــه دهنــدهی راه انقالبــی و بلشــویکی حــزب
کمونیســت ایـران کــه صــد ســال پیــش در بنــدر انزلــی
بنیــان گــذارده شــد میدانــد .نیــم قــرن مبــارزهای
ســخت و بغرنــج علیــه دو رژیــم بــورژوازی ســلطنتی و
والیــت فقیــه بــه مــا درس هــای گرانبهایــی داده اســت :
مــا در ایــن ســالها بــا شــناخت بیشــر از انقــاب ایـران
و جهــان ،بــا مبــارزه بــا الگــو بــرداری در یافتیــم کــه
انقــاب سوسیالیســتی در ایـران مبعنــی برانــدازی طبقــه
بــورژوازی توســط طبقــه کارگــر امریســت ســخت،
بغرنــج و در نتیجــه طوالنــی .ایــن وظیفــه تاریخــی
بایــد بدســت وســیع تریــن تودههــای ســتمدیده
و اســتثامر شــده و بــرای خدمــت بــه آنهــا صــورت
گیــرد .بـرای رســیدن بــه ایــن هــدف و تحقــق انقــاب
سوسیالیســتی هیــچ راه میانــر موجــود نیســت .در
ایــن صــد ســال همــه راههــای دیگــر امتحــان شــده
اســت و بــه نتیج ـهای نرســیده اســت .مــا کــه خــود را
جزئــی از طبقــه کارگــر میدانیــم راهنــای عمــل خــود
را کمونیســم قراردادهایــم بــر اصــل اساســی اتــکا بــه
نیــروی الیــزال تودهــا پافشــاری داریــم و هــر گونــه
وابســتگی بــه نیروهــای رسمایــهداری و امپریالیســتی
را ضــد انقالبــی میدانیــم .پیــروزی طبقــه کارگــر و
انقــاب سوسیالیســتی را در ای ـران در گــرو کار دقیــق دیلم
ســازماندهی در ســطوح مختلــف و تقویــت الرتناتیــو
کارگــری میدانیــم .و برانــدازی رژیــم جمهــوری اســامی

علیه اعدام
نه به اعدام
رژیــم جمهــوری اســامی بــار دیگــر وحشــیانه بــرای
انتقــام از مبــارزان و جوانــان و زن و مــرد زحمتکــش
ای ـران بــه میــدان آمــده اســت.
بح ـران عمومــی اقتصــادی و اجتامعــی ،فقــر عمومــی
تهیدســتان؛ بیــکاری هــر روز در حــال گســرش ،ناتوانــی
حکومــت در کنــرل ویــروس کرونــا و کشــتار روزانــه
بیــاری بــر اثــر سیاســت هــای قــرون وســطائی
روحانیــت جاهــل وبــی دانــش وخرافاتــی ،سیاســت
زن ســتیزی بخصــوص نفــرت آنهــا از زنــان مبــارزی کــه
شــجاعانه ایــن روزهــا پــا بــه میــدان مبــارزه گذاشــته
انــد و در زنــدان هــا بــا متــام فشــارهای غیــر انســانی
بــه مقاومــت خــود ادامــه مــی دهنــد .گرانــی بــدون
کنــرل وتــورم رسســام آور کــه قــدرت خریــد حقــوق
بگی ـران و مــزد بگی ـران لحظــه ای پائیــن مــی کشــد و
ســفره ی آنهــا را تــا حــد نــان خالــی تنــزل داده اســت.
در چنیــن وضعــی هامننــد گذشــته رژیــم رسمایــه داری
قــرون وســطایی اســامی حربــه اعــدام را در پیــش
گرفتــه اســت .رژیمــی کــه در جهــان رتبــه اول را نســبت
جمعیتــش دارد .ایــن هــا منطقشــان ماننــد همــه
مرتجعــان رسکــوب و شــکنجه واعــدام اســت .هامنطــور
کــه رژیــم ســلطنتی هــم بــا درجــه ای کمــر خیــال مــی
کــرد بــا کشــن مخالفانــش بــه نظامــش ابدیــت مــی
بخشــد اینهــا هــم بــر هــان منــوال ادامــه داده انــد.
و بــا اعاملشــان حتــی بربریــت قــرون وســطا را هــم
ســفید کــرده انــد.
امــروز مــوج بزرگــی از مبــارزه ،اعــراض و اعتصــاب
رسارس ایــران را فــرا گرفتــه اســت .در ادامــه ایــن
مبــارزات بایــد بــا متــام قــدرت متحدانــه علیــه اعــدام
ســه جــوان مبــارز در آبامنــاه  98بــه نــام هــای ســعید
متجیــدی  ،امیــر حســین مــرادی و محمــد رجبــی
ایســتادگی کنیــم.
حــزب مــا کــه در مبــارزه نیــم قــرن در هــردو رژیــم
شــاهد اعــدام هــای بهرتیــن اعضــای خــود توســط
جنایتــکاران حاکــم بــوده اســت ،امــروز بــا متــام نیــرو از
منطــق مبــارزه و مقاومــت بــه عنــوان تنهــا راه درســت
بـرای جلوگیــری از اعــدام ایــن ســه نفــر پشــتیبانی مــی
کنــد و خواهــان لغــو حکــم اعــدام و آزادی فــوری و
بــدون قیــد رشط آنــان اســت.
رسنگون باد رژیم رسمایه داری اسالمی ایران
علیه شکنجه ،علیه اعدام.
حزب رنجربان ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی ایران

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت
شاملو
احمــد شــاملو در دوم مردادمــاه ه ـزار ســیصد هفتــاد
ن��ه – بیس��ت ســال پیـ�ش م��ا را تــرک کــرد ودر  21آذر
هزاروســیصد وچهــار تولــد شــد.
درایــن ســال هایــی کــه ناجوامنردردانــه بــرای چنیــن
انســانی بســیار کوتــاه بــود ،شــاملو بــه شــهادت آثــار
وک��ردارش هیچ��گاه لحظ��ه ای را بیه��وده نگذران��د.
زیبــای زندگــی اش درســت در ایــن اســت کــه متــام
عمــرش را در خدمــت درد مشــرک مردمــان گذاشــت و
تــا آخریــن لحظــه هــای زندگــی ،بــا عشــق همیشــگی
اش بــه تــوده هــا وزحمتکشــان پیــکار گــر آزادی،
برابــری وعدالــت اجتامعــی بــود.
او گــوش بــه فرمــان وجــدان آگاهــش بــود ،وجــود
ه ـزاران کار را فریــاد مــی کردنــد ،بایــد انجــام شــوند،
همی��ن امــروز چـ�ه فــردا دی��ر اس��ت .شـ�اعر ،نویسـ�نده،
مرتجــم ،ســناریونویس ،روزنامــه نگار،محقــق ،اندیشــه
ورز ،زندانیــ سیاس��ی........امروز پــس از بیســت ســال
از مرگــش احمــد شــاملودر قلــب اکرثیــت عظیــم
مــردم آزادیخــواه جــا دارد ومنونــه برجســته ی ایســت
از رســتاخیر تــوده هــای عظیــم مــردم ایــرن وجهــان.در
بــزرگ داشــت او ترجمــه اســت از شــاملو از لنگســن
هیــوز اهــل میســوری آمریــکا .ترجمــه این شــعر توســط
شــاملو ودکلمــه پـراز احســاس او نشــانی اســت از انــر
ناسیونالیســم شــاملو دلــش بــا دل ســتمدیدگان جهــان
مــی تپــد .ای کاش شــاملو زنــده مــی مانــد وشــاهد
عظمــت جنبــش ضــد نــژاد پرســتی امســال در رسارس
آمریـ�کا بوــد .بخشــی از آن ـرا درزیــر مــی بینیــد:

من کشاورزم ــ بنده ی خاک ــ
کارگرم ،زر خرید ماشین.
سیاهپوستم ،خدمتگزار شام همه.
آشکارا می گویم،
این وطن برای من هرگز وطن نبود،
با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من،
خواهد بود!
رویای آن
همچون بذری جاودانه
در اعامق جان من نهفته است.
ما مردم می باید
رسزمین مان ،معادن مان ،گیاهان مان،
رودخانه هامان،
کوهستان ها و دشت های بی پایان مان را
آزاد کنیم:
همه جا را ،رسارس گسرته ی این ایاالت رسسبز
بزرگ را ــ
و بار دیگر وطن را بسازیم

نقش منصور حکمت ....بقیه از صفحه
آخر
لنیــن معتقــد بــود کــه وحــدت پرولتاریــای کلیــه ملــل
چــه ملــل ســتم گــر و چــه ملــل تحــت ســتم یکــی
از عوامــل مهــم و مثبــت بــرای رسنگونــی بــورژوازی
اســت .بـرای ایجــاد ایــن وحــدت مثبــت بایــد بــه طــور
مثبــت حــق ملــل در رسنوشــت خویــش را بــه رســمیت
بشناســیم.
تحریــف دوم نظــرات لنیــن در مــورد حــق ملــل در
رسنوشــت خویــش .حکمــت مینویســد« :ایــن توهــم
میــدان پیــدا میکنــد کــه گویــا در میــان متــام مســائل
جامعــه بورژوائــی کــه در آن ارادههــا و منافــع ،طبقاتی
هســتند ،موضوعــی بــه نــام جدائــی ملــل یافــت شــده
اســت کــه در آن میشــود یــک اراده همگانــی و مــاوراء
طبقاتــی را کــه دیگــر نــه اراده طبقــه حاکمــه ،بلکــه
2
اراده کل „ملــت“ اســت ،رساغ کــرد و به اجـرا درآورد».
بــه بیــان دیگــر او معتقــد اســت کــه شناســائی حــق
ملــل یــک امــر غیــر طبقاتــی و مافــوق طبقاتــی اســت.
حــال ببینیــم لنیــن چــه میگویــد« :الحاقهــا „دره
عمیقــی بیــن پرولتاریــای ملــت مســلط و پرولتاریــای
ملــت تحــت ســلطه حفــر میکنــد »“.بــه بیــان دیگــر
لنیــن معتقــد اســت؛ سیاســت طبقاتــی پرولتاریــا حکــم
میکنــد کــه ب ـرای زدودن ایــن دره عمیــق حــق ملــل
را بــه رســمیت بشناســیم .عــدم شناســائی حــق ملــل در
رسنوشــت خویــش سیاســت طبقــه بورژوازیســت بـرای
 منصور حکمت  -مقاله „ملت ،ناسیونالیسم2
و برنامه کمونیسم کارگری“  -بهمن  ۱۳۷۲تا آذر ۱۳۷۳

حفــر ایــن دره عمیــق اســت .یعنــی در مــورد مســأله
ملــی دو سیاســت طبقاتــی وجــود دارد شناســائی حــق
ملــل در رسنوشــت خویــش و یــا انــکار آن .ایــن نظــر
لنیــن اســت کــه توســط منصــور حکمــت تحریــف شــده
اســت .گویــا فرمــول لنیــن یعنــی شناســائی حــق ملــل
در رسنوشــت خویــش یــک امــر مــاوراء طبقاتــی اســت.
لنیــن نــه تنهــا شناســائی حــق ملــل ...را در دوران
امپریالیســم یــک امــر پرولــری میدانــد بلکــه ایــن
حــق را در دوران سوسیالیســم نیــز یــک امــر پرولــری
ارزیابــی میکنــد .در نتیجــه هیــچ چیــز مــاوراء
طبقائــی در شناســائی حــق ملــل ...وجــود نــدارد.
البتــه مرتدانــی کــه گام بــه گام بــه مارکسیســم پشــت
میکننــد ،ب ـرای ارتــداد خــود بــه جعــل دســتاوردهای
ره ـران پرولتاریــا متوصــل میشــوند .مــا بــا رسنوشــت
برنشــتین ،کائوتســکی و تروتســکی آشــنا هســتیم.
جالــب ایــن اســت کــه مــا میتوانیــم گامهــای مشــخص
منصــور حکمــت در دوری از طبقــه کارگر و مارکسیســم
را ردیابــی کنیــم .او پــس از جعــل دســتاوردهای لنیــن،
خــودش بــه صــورت یــک هومانیســت بــورژوا در مقابل
لنیــن قــد علــم میکنــد .او چنیــن مینویســد« :ب ـرای
یــک کمونیســت الجــرم بــه رســمیت شناســی حــق ملــل
در تعییــن رسنوشــت منطقــا موجــب هــان تکالیــف و
تعهداتــی منیشــود کــه بــه رســمیت شناســی حقوقــی
کــه مســتقیامً از آرمانهــای انســانی و مســاوات
طلبانــه اثباتــی کمونیســم برمیخیــزد».
حکمــت از آرمانهــای انســانی صحبــت میکنــد.
کــدام آرمــان؟ و کــدام انســان؟ او از کــدام آرمــان و
انســان صحبــت میکنــد؟ در یــک جامعــه طبقاتــی ،بــه
ویــژه در یــک جامعــه رسمایــهداری ،آرمــان و انســان
مهــر طبقاتــی بــر پیشــانی دارنــد .آرمــان و انســان
بــورژوا و یــا آرمــان و انســان پرولــر؟ کــدام؟ بــورژوازی
و پرولتاریــا دو طبقــه متخاصــم هســتند کــه دارای
آرمانهــای متفــاوت و در تقابــل هــم میباشــند.
وقتــی مــا ایــن دو را یــک کیســهکنیــم و در تجریــد
خواهــان یــک „آرمــان انســانی“شــویم ،چیــزی مــاوراء
طبقاتــی را خواهــان گشــتهایم .دقیقــا ایــن سیســتم
فکــری حکمــت اســت کــه بـرای مخفــی کردنــش ،لنیــن
را بــه آن آغشــته میســازد .در عیــن حــال یــک کیســه
کــردن آرمــان و انســان ،یــک درخواســت بــورژوازی
بینا ملللیســت .
واقعیــت ایــن اســت کــه در کمونیســم آرمانهــای
مســاوات طلبانــه وجــود نــدارد .ایــن درک بــورژوا
منشــانه منصــور حکمــت اســت کــه تصــورات عرفانــی
از کمونیســم دارد .شــعار جامعــه کمونیســتی ایــن
اســت« :از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر کــس
بــه انــدازه نیــازش».
تــوان و راندمــان انســانها در جامعــه کمونیســتی
یکســان نیســت .نیــاز آنهــا نیــز یکســان نیســت .مثــا؛
تــوان یــک مریــض رسطانــی بســیار انــدک اســت ولــی
نیــازش در اســتفاده از امکانــات اجتامعــی باالســت.
یــک انســان جــوان دارای تــوان بــاال در تولیــد و
کلیــه فعالیتهــای اجتامعیاســت ولــی بــه انــدازه
آن مریــض بــه امکانــات اجتامعــی نیــاز نــدارد .در
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بگذارید این وطن دوباره وطن شود
...........
این وطن هرگز برای من وطن نبود.
..............
در این «رسزمین آزاده گان» برای من هرگز نه
برابری در کار بوده است نه آزادی
...........
سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم
افکنده اند،
سیاهپوستی هستم که داغ برده گی بر تن
دارم،
رسخپوستی هستم رانده از رسزمین خویش،
مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل
در آن بسته ام
.من جوانی هستم رسشار از امید و اقتدار ،که
گرفتار آمده ام
..............
کار انسان ها ،مزد آنان،
و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع.

صفحە8

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە9

علی دبیر  -انتشارات سوسیالیسم و آزادی  -صفحه ۱۳
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زنده باد جنبش انقالبی فلسطین

 -هامنجا.
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نتیجــه اگــر بخواهیــم مســاوات کامــل بیــن ایــن
دو برقــرار کنیــم ،یــا آن انســان مریــض را کشــتهایم
و یــا آن انســان ســامل را تــا حــد آن مریــض در فشــار
اجتامعــی قــرار دادهایــم .چنانکــه مالحظــه میشــود
بــاور بــر آرمانهــای مســاوات طلبانــه در کمونیســم
یــک بــاور عرفانــی و خــرده بــورژوازی اســت .در اینجــا
منصــور حکمــت بــر معیارهــا و ارزشهــای رسمایـهداری
ســوار شــده اســت .ب ـرای ایــن کــه یکســویه قضــاوت
نکــرده باشــیم ،نظــر هومانیســتی و عارفانــه او را در
زمینــهی دیگــری میاوریــم« :مــن فکــر میکنــم مــا
شــانس داریــم بــرای ایــن کــه اکرثیــت عظیــم مــردم
در جهــان کمونیســت هســتند و خودشــان منیداننــد.
مــن فکــر میکنــم زیــپ پوســت هــر انســان منصفــی
را بــاز کنیــد یــک کمونیســت بلشــویک را میبینیــد
کــه میخواهــد از آن بیــرون بیایــد .در وجــود تــک
تــک مــا سوسیالیســتهای پرحرارتــی نهفتــه اســت کــه
میخواهــد از ایــن قالــب بیــرون بزنــد .از قالبهائــی
کــه هیچکــدام از آنهــا از بــدو تولــد همــراه مــا
نبودهانــد .قالــب نــژادی ،قالــب مذهبــی ،قالــب
ملــی ،قالــب قومــی ،قالــب ســنتی ،قالــب جنســیتی،
هیچکــدام اینهــا هویــت مــا را در بــدو تولدمــان شــکل
ندادهانــد .مــن معتقــدم آن سوسیالیســم درونــی مــا،
آن آدم سوسیالیســتی کــه داخــل پوســت جلــد ماســت
زیــر بــار هویتهائــی کــه در اول زندگیــش برایــش
تراشــیده میشــود مدفــون اســت ،بــار هویتهائــی
کــه آنـرا در فضــا حــس میکنیــد کــه هــر روزه هســت.
بــه ایــن حــزب بپیوندیــد( ».منصــور حکمــت  -ایــن
حــزب شامســت  -ســخرنانی در اســتکهلم  -آبــان )۱۳۷۸
فــرده ایــن نقــل قــول چنیــن اســت :اکرثیــت عظیــم
مــردم جهــان از بــدو تولــد یــک هویــت ژنتیکــی
سوسیالیســتی بلشــویکی دارنــد و هویتهــای دیگــر
در طــول زندگــی بــه آن اضافــه شــده اســت ایــن
یــک اندیشــه شــدیدا پوپولیســتی عرفانــی اســت کــه
مرزهــای طبقاتــی را بــه شــدت مخــدوش میکنــد و
بــرای انســانها بــه هــر جهــت یــک هویــت درونــی
میســازد .از ایــن بگذریــم کــه منصــف بــودن یکــی
امــر طبقاتــی اســت و هــر طبقـهای انصــاف را از منافــع
طبقاتــی خــود میســنجد .بــه هــر حــال اکرثیــت عظیم
مــردم جهــان عبارتنــد از طبقــه کارگــر ،خــرده بــورژوازی
فقیــر و میانهحــال شــهر و روســتا ،آزادیخواهــان در
هــر جامعــهای و روشــنبینان کــه میتواننــد در بیــن
طبقــه بــورژوازی هــم یافــت شــوند .از نظــر منصــور
حکمــت ،همــه اینهــا بلشــویکهائی هســتند کــه
زیــر ماســکهای مختلفــی پنهانانــد بــدون ایــن کــه
خودشــان بداننــد .چنیــن دیدگاهــی متــام معیارهــای
مارکسیســتی را در طبقاتــی بــودن افــراد جامعــه و
وجــود منافــع متضــاد طبقاتــی ،زیــر پــا میانــدازد؟
قائــل شــدن بــه یــک هویــت از پیــش تعییــن شــده
 منصور حکمت  -مقاله „ملت ،ناسیونالیسمیــک اندیشــه ضــد مارکسیســتی اســت؟ ایــن اندیشــه 3
رویزیونیســتی و سازشــکارانه بــه شــکل یــک دیــدگاه و برنامه کمونیسم کارگری“  -بهمن  ۱۳۷۲تا آذر ۱۳۷۳
هومانیســتی ظاهــر گشــته اســت.
 ژوزف استالین  -مارکسیسم و مسأله ملی -4
بــه هــر جهــت آقــای حکمــت تــاش دارد بــه خواننــده بخش ملت
 لنین  -حق ملل در رسنوشت خویش  -ترجمهبقبوالنــد کــه ملــت وجــود خارجــی نــدارد .مثــا ملــت 5

کــرد موجودیـتاش در ذهــن ماســت و نــه واقعیــت و
جهــان مــادی .او میگویــد« :در مــورد حــق ملــل چنیــن
تعبیــری از تعییــن و عینیــت و اســتمرار هویــت طرفیــن
منیتــوان بدســت داد .معلــوم نیســت کــه حــق جدائــی
بــه چــه موجودیتــی دارد اعطــا میشــود ....تــا ایــن
زمــان تعریفــی از ملــت کــه بتوانــد هویــت مشــرک
ملــی را بــه طــور ابژکتیــو ،بــر مبنــای مشــخصات قابــل
مشــاهده و غیــر قابــل تفســیری بیــان کنــد بــه دســت
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داده نشــده اســت».
آیــا کردهــا و آذربایجانیهــا بــه عنــوان ملیتهــای
موجــود در ایــران ،موجودیــت عینــی ندارنــد؟ یعنــی
از تعییــن و عینیــت و اســتمرار هویــت برخــوردار
نیســتند؟ حضــور کردهــا در کردســتان ایــران ،عــراق،
ســوریه و ترکیــه تعلــق مشــرک ملــی آنهــا را بــه طــور
ابژکتیــو بیــان میکنــد .آفتــاب آمــد دلیــل آفتــاب.
شــا بــه مجــرد ایــن کــه بــا یــک آذربایجانــی صحبــت
کنیــد متوجــه میشــوید کــه او بــه عنــوان فــردی از
یــک ملــت ،از تعییــن و عینیــت و اســتمرار موجودیــت
برخــوردار اســت .در عیــن حــال مارکسیســم ،معیارهــای
دقیــق عینــی و ذهنــی ب ـرای تعییــن موجودیــت یــک
ملــت بــه دســت داده اســت.
ملــت چیســت« :ملــت اش ـراک ثابتــی اســت از اف ـراد
کــه در اثــر عوامــل تاریخــی ترکیــب یافتــه و بــر اســاس
اشـراک زبــان ،رسزمیــن ،زندگــی اقتصــادی و ســاختامن
روحــی کــه بــه شــکل اشــراک فرهنگــی منعکــس
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میشــود بــه وجــود آمــده اســت».
چنــان کــه مالحظــه میشــود ،بــرای شــناخت یــک
ملــت ،معیارهــای مــادی و ذهنــی خاصــی الزم اســت
تــا از دیگــر گروهبندیهــای واقع ـاً موجــود اجتامعــی
تشــخیص داده شــود .در نتیجــه ملــت هــم دارای
تعییــن و اســتمرار عینــی و هــم دارای تعییــن و
اســتمرار ذهنــی اســت.
منصــور حکمــت بــرای اثبــات نظــرات راســت و
تروتسکیســتی خــودش مجبــور اســت خــاک بــه چشــم
جوینــدگان حقیقــت بپاشــد.
در عیــن حــال ،لنیــن در مــورد مناســبات مســأله ملــی
و نظــام رسمایـهداری بــه قانومننــدی مهمــی اشــاره دارد
کــه نشــان میدهــد در دوران رسمایــهداری نــه تنهــا
مســأله ملــی از بیــن منـیرود بلکــه نظــام دیگــری ایــن
وظیفــه را بایــد بــه انجــام برســاند .توجــه کنیــد« :در
نظــام رسمایـهداری درهــم شکســن یــوغ ســتم ملــی (و
بــه طــور کلــی یــوغ ســتم سیاســی) غیــر ممکــن اســت.
ب ـرای ایــن منظــور رضوری اســت کــه طبقــات حــذف
گردنــد یعنــی سوسیالیســم برپــا شــود 5».بــه بیــان
دیگــر تــا امپریالیســم موجــود اســت ملــل مختلــف
و مســأله ملــی و نتیجتــا ســتم ملــی وجــود خواهــد
داشــت .حتــی در سوسیالیســم هــم از بیــن بــردن یــوغ

ســتم ملــی تنهــا بــر اقتصــاد متکــی منیشــود بلکــه «از
طریــق برق ـراری کامــل دموکراســی در کلیــه زمینههــا،
از جملــه مرزبنــدی کشــورها بــر حســب „عالئــق“
ســاکنین آن و قبــول آزادی کامــل جــدا شــدن بـرای آنهــا
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عملــی اســت».
در اینجــا لنیــن بــه روشــنی میگویــد ملتهــا در
جهــان وجــود حقیقــی دارنــد .خــارج از ذهــن مــا
موجودانــد .پدیدههایــی اجتامعــی  -تاریخــی هســتند
کــه مثــل هــر پدیــده اجتامعــی دیگــری بـرای محــو آن
رشایــط خاصــی الزم اســت و مهمرتیــن ایــن رشایــط
رسنگونــی رسمایــه داری و برقــراری سوسیالیســم و
تکامــل ایــن نظــام اســت.
حــال ببینیــم منصــور حکمــت در مــورد وجــود و یــا
عــدم وجــود ملــت و ملتهــا چــه میگویــد« :مشــکل
اینجاســت کــه منیتــوان تعریــف و لیســت مشــخصاتی
از „ملــت“ بدســت داد (هــان طــور کــه منیتــوان در
مــورد „خــدا“ و یــا „ســیمرغ“ چنیــن کــرد) .بــدون ایــن
کــه بــدوا نفــس وجــود آن اثبــات شــده یــا فــرض گرفتــه
شــده باشــد .چیــزی را میتــوان بــر مبنــای مشــخصات
آن تعریــف کــرد کــه خــود مقــدم بــر تعریــف مــا و
مســتقل از تعریــف مــا وجــود داشــته باشــد .اگــر
ایــن پدیــده یــا شــیئی ،مســتقل از تعریــف مــا غایــب
و ناموجــود باشــد ،آنوقــت اقــدام مــا بــه تعریــف
مشــخصات و خصوصیــات آن ،در واقــع تــاش بــرای
خلــق آن اســت» ...
مــا در بــاال آگاهانــه ایــن نقــل قــول بلنــد را آوردیــم
تــا خواننــده خــود بــه عمــق تفکــر ماخیســتی منصــور
حکمــت پــی بــرد .او میگویــد؛ وجــود ملیتهــا
مقــدم بــر تعریــف مــا و مســتقل از تعریــف مــا وجــود
نــدارد بلکــه مــا در ذهــن خــود آن را خلــق کــرده ایــم،
مثــل خــدا و ســیمرغ .پــس بــر مبنــای منصــور حکمــت
وجــود ملــل مختلــف جهــان در تصــورات ذهنــی
ماســت.
آیــا ملتهــای کــرد ،آذری ،افغــان ،گرجــی و ...فقــط در
ذهنیــت ماســت؟ اگــر مــا بــه تاریــخ ایــن ملــل رجــوع
کنیــم ،واقعــی بــودن وجودشــان در خــارج از ذهــن را
اذعــان خواهیــم کــرد.
بــرای ایــن کــه خواننــده بــا پــدر بزرگهــای
ایدئولوژیــک سیاســی منصــور حکمــت آشــنا شــود ،از
خــود مــاخ نقــل قولــی میاوریــم:
مــاخ میگویــد“« :احســاسها“ منادهــای اشــیاء
نیســتند .بلکــه ،شــیئ  ،خــود یــک منــاد ذهنــی ب ـرای
ترکیبــی از احســاسها بــا ثبــات نســبی اســت .نــه
اشــیاء (اجســام) بلکــه رنگهــا ،صداهــا ،فشــارها،
مکانهــا ،زمانهــا (آن چــه مــا معمــوالً احســاسها
میخوانیــم) عنــارص واقعــی جهــان میباشــند» .لنیــن
توضیــح میدهــد کــه «مــاخ رصاحتــا در ایــن جــا بیــان
مـیدارد کــه اشــیاء یــا اجســام ترکیباتــی از احســاسها
هســتند ...نظریــه ارنســت مــاخ کــه اشــیاء ترکیباتــی
از احســاسها هســتند ،ایدهآلیســم ذهنــی و احیــای
ســادهء برکلیگرائــی اســت .اگــر اجســام بــه آن صــورت
کــه مــاخ میگویــد „ترکیبــات احســاسها“ یــا بــه آن
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تحوال آمریکا ....بقیه از صفحه آخر
نــژاد پرســتی روبــرو بودهایــم کــه بــا خشــونت لجــام
گســیختهای از طــرف دولتهــای آمریــکا جــواب
گرفتــه اســت .امــا چـرا در دور جدیــد مبــارزه علیــه بــی
حقوقــی ســیاهان و ضــد نژادپرســتی چنیــن گســرده
و همــه گیــر شــده اســت؟ علــت را بایــد در بحــران
اقتصــادی دیــد کــه متامــی جهــان رسمایــه داری را در بــر
گرفتــه اســت .ایــن اعرتاضــات در رستــارس جهــان جــدا از
همبســتگی بیناملللــی بیــن مــردم ســتمدیده و اســتثامر
شــده ؛ بخشــی از مبــارزه برشیــت بـرای رهایــی از قیــد
نظــام طبقاتــی اســت.
جهانــی شــدن ،هامنطــور کــه بـرای رسمایـهداری رهایی
از قوانیــن دســت و پــا گیــر دولتــی را بــه همـراه آورده
اســت و تولیــد را بــه یــک زنجیــره جهانــی بــا ارتباطــات
دائــم حتــی دقیقـهای کشــانده اســت؛ باعــث تنیدگــی و
درهــم آمیختگــی جوامــع بــری در بســیاری از زمینــه
هــای دیگــر نیــز شــده اســت .رسمایــهداری جهــان را
بخاطــر ســود خــود ،همشــکل مــی کنــد و در ایــن کار
بزرگرتیــن تولیــد کننــدگان جهانــی یعنــی طبقــه کارگــر
و زحمتکشــان همــه کشــورهای جهــان را در ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا هــم قــرار میدهــد .بــه همیــن دلیــل
تحــرکات و تغییــرات در اردوی کار و رسمایــه در هــر
نقطــه جهــان مــوجوار بــر دیگــر بخشهــای آن در
کشــورهای دیگــر تاثیــر مــی گــذارد .حامیــت صدهــا
شــهر در جهــان در حامیــت از مــردم آمریــکا علیــه
نابرابــری و بــی عدالتــی از همیــن تاثیــری اســت کــه
جهانــی شــدن بــر جوامــع بــری گذاشــته اســت.
تــا زمانــی کــه آمریــکا بــه عنــوان رسکــرده واقعــی
امپریالیس ـتهای جهــان بــود و رقبــای آمریــکا هنــوز
نیــروی مطرحــی بــرای رقابــت نبودنــد؛ رسمایــهداری
آمریــکا مشــت آهنیــن علیــه اعرتاضــات اجتامعــی از
جملــه علیــه نژاپرســتی میایســتاد ،ولــی بــا بحــران
اقتصــادی کــه در حــال بزیــر کشــیدن آمریــکا بــه
عنــوان یــک ابرقــدرت امپریالیســتی از اریکــه رسکــرده
گرایــی جهــان اســت ،امــکان بــکار بــرد مشــت آهنیــن
علیــه مــردم از دولــت آمریــکا عمــا گرفتــه شــده
اســت (نــه کامــا) .بــا وجــود ایــن کــه در ایــن مقطــع
هنــوز امــکان مانــور وجــود دارد و جنــاح دمکراتهــای
آمریــکا میخواهنــد بصورتــی کامــا فریبکارانــه از ایــن
جنبــش ســوء اســتفاده کننــد از حقانیــت تاریخــی ایــن
جنبــش کــم نگشــته و نخواهــد گشــت.
رفتــار و حــرکات دولــت ترامــپ و مقایســه آن بــا رژیــم
جمهــوری اســامی نشــان مــی دهــد کــه آنهــا ازیــک
جنــس هســتند .خامنـهای در ســخرنانی  ۸۸میخواســت
تــن علیــل خــود را فــدای اســام کنــد و ترامــپ بــا بلنــد
کــردن انجیــل هــان فریــب را بصــورت دیگــری القــاء
میکنــد .هــر چــه بحرانهــای اجتامعــی و مبــارزه
طبقاتــی در جوامــع شــدت میگیــرد ،رژیمهــای
حاکــم بیشــر بــه فریــب مذهبــی متوســل میشــوند.
ای ـرا ســالها پیــش ره ـران پرولتاریــا روشــن کردنــد کــه
بعــد از اینکــه نظــام فئودالیســم توســط بــورژوازی
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ترکیبات احساسها

-

لنین  -ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم  -فصل اول  -بخش احساسها و

اپورتونیســتی از واژهی "ملــت ســازی" اســتفاده میکنــد
کــه برســاند ،ملــت نیــز ســاختگی اســت .ولــی آیــا
میشــود شــکل گیــری یــک پدیــده تاریخــی را بــا لغــت
"ســاخنت" توضیــح داد؟ نــه .هــان طــور کــه منیشــود
از واژههــای "بــورژوازی ســازی" و "پرولتاریــا ســازی"
در شــکل گیــری تاریخــی ایــن دو طبقــه اســتفاده کــرد.
در همیــن بخــش بــه طــور آشــکار لنیــن را انســانی
خرافــی و جربگــرا معرفــی میکنــد و علیــه او موضــع
میگیــرد"« :حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت" خویــش
نــه فقــط یــک اصــل قابــل تعمیــم کمونیســتی نیســت،
نــه فقــط لزومــا آزادیخواهانــه نیســت  ،بلکــه بــه معنی
دقیــق کلمــه خرافــی و غیــر قابــل فهــم اســت ...رشط
شــفافیت موضــع کمونیســتی در قبــال ملــل و مســأله
ملــی ،در درجــه اول اینســت کــه خــود را از ایــن فرمــول
خــاص کنیــم ».او در کردســتان یــک ضــد لنیــن مخفــی
بــود و در اروپــا یــک ضــد لنینــی آشــکار.
او حتــی از ایــن هــم بیشــر بــه منجــاب فــرو مـیرود.
توجــه کنیــد« :مــا منکــر ایــن واقعیــت نشــدهایم
کــه مــردم مشــخصات نــژادی ،زبانــی و قومــی قابــل
تعریــف دارنــد ».در ایــن نقــل قــول کوتــاه دو چیــز
چشــمگیر اســت -۱ :خــط زدن مشــخصات ملــی-۲ .
قبــول وجــود نژادهــای مختلــف در جامعــه انســانی.
ایــن دیگــر راسیســم اســت .او چندیــن بــار ایــن واژه
را تکـرار کــرده اســت .و اســتفاده از آن را ســهوا انجــام
نــداده اســت .انســان نژادیســت در بیــن انــواع
نژادهــای موجــودات زنــده ولــی در خــود نــژاد انســان،
نژادهــای مختلــف وجــود نــدارد.
هــان طــور کــه نشــان داده شــد ،منصــور حکمــت
گام بــه گام از مارکــس و لنیــن و دســتاوردهای آنهــا
فاصلــه گرفــت ،بــه هومانیســم و عرفــان ،برکلیگرائــی
و ماخیســم و نــژاد بــاوری ،گرویــد.

زب

صــورت کــه برکلــی گفــت „مجموعــه احســاسها“
باشــند ،بــه ناچــار بایــن نتیجــه میرســند کــه کل جهــان
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چیــزی نیســت مگــر ایــده مــن»
منصــور حکمــت هــم دقیقــا در مــورد وجــود ملــل مختلــف در جهــان
معتقــد اســت کــه ایــن ملــل وجــود واقعــی ندارنــد
بلکــه ترکیباتــی از احساســات مــن هســتند .بــه ایــن
ترتیــب منصــور حکمــت کامــا بــه دســتاوردهای لنیــن
و خــود لنیــن و واقعیــت بالواســطه وجــود ملتهــا
در صحنــه جهانــی پشــت میکنــد .حکمــت در همیــن
رونــد و بــا همیــن دیــدگاه بــه تعریــف اســتالین در
مــورد ملــت (کــه در فــوق ذکــر شــد) برخــورد میکنــد
کــه آن هــم مضحکــه خــود را دارد.
لنیــن در مــورد مقالــه „مارکسیســم و مســأله ملــی“
اســتالین ،نوشــت« :در زمــان اخیــر در نرشیــات
تئوریــک مارکسیســتی ،دیگــر ایــن موضــوع و اســاس
برنامــه ملــی سوســیال دموک ـرات را روشــن ســاختهاند
(در ایــن میــان مقالــهی اســتالین مقــام اول را احــراز
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می منایــد».
در اینجــا بــد نیســت ترهــات دیگــری از جنــاب
حکمــت را ذکــر کنیــم« :نفــس وجــود ملــت ،یــا فــرض
وجــود یــک ملــت ،مبنــای هیــچ حــق حاکمیتی نیســت.
ایــن کــه هــر ملتــی ،بــا هــر تعریفــی ،حــق دارد کشــور
"خویــش" را تشــکیل بدهــد ،نــه مبنــای علمــی دارد ،نــه
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حقوقــی و نــه تاریخــی».
البتــه اگــر فــرض کنیــم (درعــامل خیــال) کــه یــک ملتــی
در یــک جائــی وجــود دارد و بــرای آن یــک تعریفــی
ارائــه دهیــم ،ایــن منیتوانــد مبنــای جــدا شــدن باشــد.
ولی در دوران امپریالیســم بســیاری از کشــورهای جهان
بــه طــور واقعــی و خــارج از ذهــن و اراده مــا چنــد
ملیتــی هســتند .مثــل ایـران .در کشــورهای رسمایهداری
چنــد ملیتــی بــر اثــر رشایــط تاریخــی و رشــد نامــوزون
رسمایـهداری ،بــورژوازی یــک ملــت از بیــن ملــل دیگــر
در آن قلمــرو سیاســی ،قــدرت سیاســی را بــه دســت
مــیاورد و ملــل دیگــر را بــه زور بــه خــود ملحــق
میکنــد .مســأله ملــی وقتــی ایجــاد میشــود کــه
الحــاق صــورت میگیــرد .یعنــی یــک ملــت ،ملــت یــا
ملتهــای دیگــر را بــه جــر در چهــار چــوب حاکمیــت
خــود نگــه میــدارد .دقیقــا لنیــن در ای ـن جــا از حــق
ملــل در رسنوشــت خویــش صحبــت میکنــد .ولــی
منصــور حکمــت آگاهانــه خلــط مبحــث میکنــد و در
خدمــت بــورژوازی ملــت ســتمگر لنــگ میانــدازد و
الحــاق را توجیــه میکنــد.
منصــور حکمــت مرتــب معلــق میزنــد .توجــه کنیــد:
«اگــر بپذیریــم کــه ملــت محصــول پروســه تاریخــی
"ملــت ســازی" اســت»،
بــا ایــن گفتــار او تلویحــا میپذیــرد کــه ملــت محصــول
یــک پروســه تاریخــی اســت .ولــی بــا یــک اندیشــه
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درهــم کوبیــده شــد و بــورژوازی خــود را در برابــر
پرولتاریــا بــه مثابــه یــک طبقــه پیــرو و گورکــن خــود
دیــد؛ بــا کمــک گرفــن از مذهــب در جهــت تحمیــق
طبقــات فرودســت جامعــه دســت دارودســتههای
مذهبــی را بازگذاشــت و بودجههــای هنگفتــی را بـرای
بــه اســارت کشــیدن کارگـران و زحمتکشــان خــرج کرده
اســت .مذهــب بــه مثابــه ســاحی کــه رسمای ـهداری از
آن ب ـرای درهــم شکســن خواس ـتهای محقانــه مــردم
معــرض اســتفاده مــی کنــد ،موضــوع تــازهای نیســت.
امــا توســل بــه چنیــن فریــب آشــکاری توســط ترامــپ و
دفــاع پــاپ از اعرتاضــات مــردم ،نقــش فریبکارانــه آنهــا
را در دروغگویــی و دودوزه بــازی نشــان میدهــد.
کرونائــی کــه همچنــان بــه کشــت و کشــتار مشــغول
اســت و میلیونهــا کارگــر بیــکار ،از عواملــی
میباشــند کــه چهــره جوامــع را تغییــر داده و خواهــد
داد .آنچــه کــه روشــن اســت بح ـران رسمای ـهداری بــه
طــرف عمــق و شــدت بیشــری گرایــش دارد .در عیــن
حــال کارگــران جهــان از بــی حقوقــی و بــی عدالتــی
بــه تنــگ آمدهانــد .جنبــش جلیقــه زردهــا و جنبــش
اخیــر در آمریــکا ،یعنــی در باالتریــن قلههــای جهــان
رسمایــهداری خــر از تحــوالت تــازه ای در کل نظــام
رسمایـهداری و توســعه و رشــد مبــارزات اجتامعی دارد.
جنبشــی کــه علیــه نژادپرســتی در آمریــکا جریــان دارد
تاثیـرات بزرگــی بــر جامعــه آمریــکا خواهــد داشــت .از
هــم اکنــون یـخ نفــرت نــژادی کــه رسمایـهداری آمریــکا
دو قــرن ســعی کــرده اســت آن را نهادینــه کنــد در حــال
آب شــدن اســت .مشــتهای ســیاه و ســفید و زرد
و رسخ هامهنــگ علیــه دولــت بــاال م ـیرود .جامعــه
آمریــکا جــدا از رنــگ و نــژاد علیــه رسمایــه و حاکــان
بزرگرتیــن دولــت رسمایــهداری جهــان متحــد خواهــد
شــد .تجربــه ایــن جنبــش حتــی اگــر بــا رسکــوب و
تحقــق بخشــی از خواســتههایش بــه صــورت تظاهـرات
وســیع اجتامعــی ادامــه پیــدا نکنــد ب ـرای برشیــت کــه
قصــد کــرده اســت بــه جامعــه طبقاتــی نقطــه پایانــی
بگــذارد ،ارزش تاریخــی خواهــد داشــت.
ایــن مقالــه در بحبوحــه درگیریهــای خیابانــی در
آمریــکا نوشــته شــده اســت .امــا رونــد اوضــاع نشــان
داد کــه تحــوالت چــه در آمریــکا و چــه در کل جهــان
رسمایــهداری در راه هســتند .از یــک طــرف تودههــا
هــر چــه بیشــر بــه خیابانهــا رسازیــر میشــوند از
طــرف دیگــر بحــران سیســتم رسمایــهداری ،عنــارص
فاشیســتی را هــر چــه بیشــر بــه روی صحنــه سیاســی
کشــورها م ـیآورد .امــا نــرد طبقاتــی بیــن کارگ ـران و
زحمتکشــان جهــان از یــک ســو و امپریالیســتها و
دیگــر دولتهــای رسمای ـهداری در حــال تغییــر بســود
فرودســتان اســت.
ع.غ

صفحە11

چگوارا چگونه کوبا ....بقیه از صفحه آخر
مبــارزه بــا بحــران هــای بــی ســوادی ،نــژاد پرســتی ،
فقــر و مســکن ،بیامرســتانها و درمــان گاه هایــی را در
بخشــهای تحــت نظــر ایجــاد کنــد .کوبــا در ســال ۱۹۶۴
و در ســال  ۱۹۷۴مجــددا کلینیــک هــای خــود را ب ـرای
ارتبــاط بهــر جامعــه و بیــاران از نــو بنــا کــرد .تــا ســال
 ۱۹۸۴کوبــا تیــم هــای پزشــکی و پرســتاری را در محلــه
هایــی کــه در آنجــا زندگــی و کار مــی کردنــد را مرســوم
کــرده بــود (مشــاوره).
ایــاالت متحــده بیــش از پیــش فتنــه گــر و آمــاده بــه
جنــگ شــده بــود ،بــه همیــن دلیــل در ســال ۱۹۶۰
کوبایــی هــا کمیســیون هایــی ب ـرای دفــاع از انقــاب
بــه منظــور دفــاع از کشــور ترتیــب دادنــد .در صــورت
وقــوع طوفــان ،کمیتــه هــا آمــاده شــدند تــا ســاملندان،
معلــوالن ،بیــاران و بیــاران روانــی را بــه ارتفاعــات
بــاال تــر منتقــل کننــد ،از ایــن رو مراقبــت هــای
بهداشــتی داخلــی و امــور خارجــی را در هــم مــی
آمیزنــد ،ارتباطــی کــه در طــول تاریــخ کوبــا تــداوم
داشــته اســت.
هــم چنانکــه انقــاب کوبــا مبتنــی بــود بــر گســرش
و توســعه مراقبــت هــای پزشــکی ف ـرا تــر از شــهرهای
بــزرگ و مناطــق روســتائی کــه بیشــرین میـزان را به آن
احتیــاج داشــتند ،ولــی ایــن قدمــی کوتــاه بـرای گســرش
و توســعه ایــن کمــک هــا بــه ســایر کشــورها بــود.
دولــت انقالبــی کوبــا پــس از زلزلــه ی  ۱۹۶۰شــیلی یــک
تیــم پزشــکی بــه آنجــا فرســتاد و در ســال  ۱۹۶۳یــک
تیــپ پزشــکی بــه الجزیــره کــه برای اســتقالل از فرانســه
مــی جنگیدنــد فرســتاد .ایــن اقدامــات زمینــه را ب ـرای
کمــک هــای پزشــکی بیــن املللــی فراهــم منــود ،کــه در
طــول دهــه هــا رشــد کــرد و اکنــون شــامل کمــک بــه
در مــان بیــاری همــه گیــر کوویــد –  ۱۹اســت.
در اواخــر دهــه  ۱۹۸۰و اوایــل دهــه  ، ۱۹۹۰دو فاجعــه
موجودیــت کشــور را تهدیــد کــرد .اولیــن قربانــی ایــدز
در ســال  ۱۹۸۶در گذشــت .در دســامرب  ، ۱۹۹۱اتحــاد
جامهیــر شــوروی از هــم فــرو پاشــید و بــه یارانــه ۵
میلیــارد دالری ســاالنه خــود بــه کوبــا پایــان داد ،تجارت
بیــن املللــی را مختــل کــرد و اقتصــاد کوبــا را بــه یــک
ســقوط آزاد فرســتاد کــه باعــث تشــدید بیــاری همــه
گیــر ایــدز شــد .طوفــان متــام عیــار بـرای عفونــت ایــدز
در افــق ظاهــر شــد .میــزان ابتــا بــه ویــروس اچ آی
وی بـرای منطقــه کارائیــب تنهــا در جنــوب آفریقــا دوم
بــود ،جائیکــه اخیـرا تعــداد زیــادی کوبایــی در جریــان
جنــگ آنگــوال فعــال بودنــد .تحریــم همــه جانبــه ایــن
جزیــره دسرتســی بــه دارو هــا (از جملــه آنهایــی کــه
بـرای ایــدز و اچ آی وی) را کاهــش داده بــود ،بطوریکــه
داروهــای مــورد نیــاز را بــه طــرز بیــداد گرانــه ای گـران
کــرد و زیــر ســاخت هــای مالــی مــورد اســتفاده ب ـرای
خریــد مــواد داروئــی را مختــل کــرد .کوبــا کــه بــه
شــدت نیازمنــد بــود ،ســیل گردشــگری و توریســتی را
گشــود و باعــث افزایــش درآمــد قابــل مالحظــه ای شــد.
دولــت خدمــات را در همــه زمینــه هــا بــه جــز دو
مــورد کاهــش داد :آمــوزش و مراقبــت هــای بهداشــتی.
مؤسســات تحقیقــی ایــن کشــور آزمایــش بالینــی کوبــا

را تــا ســال  ۱۹۸۷در مــورد اچ آی وی انجــام دادنــد.
بیــش از  ۱۲میلیــون آزمایــش تــا ســال  ۱۹۹۳انجــام
شــد .تــا ســال  ، ۱۹۹۰هنگامــی کــه اف ـراد هــم جنــس
گ ـرا قربانیــان اصلــی اچ آی وی در ایــن جزیــره شــده
بودنــد ،تنفــر و تعصــب در برابــر هــم جنــس گرایــی
در مــدارس بــه چالــش کشــیده شــد .کاپــوت در مطــب
پزشــکان بــه صــورت رایــگان ارائــه مــی شــد و بــا وجــود
هزینــه ای گــران ،دارو هــای ضــد ویروســی نیــز در
دســرس عمــوم ق ـرار گرفتــه بــود.
تــاش یــک پارچــه و برنامــه ریــزی شــده کوبــا ب ـرای
مقابلــه بــا اچ آی وی /ایــدز پاســخ مثبــت داد .در
اوایــل دهــه  ۱۹۹۰در هــان زمــان کــه کوبــا دویســت
مــورد ایــدز داشــت ،شــهر نیویــورک ( بــا تقریبــا همیــن
جمعیــت)  ۴۳۰۰۰مــورد داشــت ) 1( .علــی رغم داشــن
بخــش بســیار کوچکــی از منابــع و ثــروت ایــاالت
متحــده ،کوبــا توانســت بــر اثـرات ویـران کننــده تحریم
همــه جانبــه ایــاالت متحــده غلبــه کنــد و یــک برنامــه
مبــارزه بــا بیــاری ایــدز بــه مراتــب برتــر از کشــوری که
بـرای نابــود کــردن کوبــا تــاش مــی کــرد را بــه مرحلــه
عمــل درآورد .در طــی ایــن دوره ویــژه ،کوبــا یــی هــا
نســبت بــه ایــاالت متحــده عمــر طوالنــی تــر و میـزان
مــرگ و میــر نــوزادان پائیــن تــر را تجربــه کردنــد .کوبــا
بــا الهــام بــه التیــام دهنــدگان و بهبــود یافتــگان رسارس
جهــان ایــن بــاور را جــا انداخــت کــه یــک کشــور بــا
یــک سیســتم منســجم و دلســوز مــی توانــد حتــی در
مقابــل ترســناک تریــن احتــاالت کامیــاب شــود.
کووید  ۱۹-به کوبا اصابت می کند
غلبــه بــر اچ آی وی /ایــدز و بح ـران هــای دوره ویــژه،
کوبــا را ب ـرای کوویــد –  ۱۹آمــاده کــرد .بــا آگاهــی از
شــدت ایــن ویــروس همــه گیــر ،کوبــا مــی دانســت کــه
دو مســئولیت جدایــی ناپذیــر دارد :مراقبــت از خــود
بــا یــک برنامــه جامــع و بــه اش ـراک گذاشــن قابلیــت
هــای خــود در ســطح بیــن املللــی.
دولــت بــا فاصلــه وظیفــه ای را انجــام داد کــه در
اقتصــاد محــور بــازار بســیار دشــوار بــود – تغییــر
تجهیــزات کارخانــه هــای ملــی شــده (کــه معمــوال
لبــاس یــا یونیفــرم مدرســه را تولیــد مــی کــرد) ب ـرای
تولیــد ماســک .بــا چنیــن تغییراتــی کوبــا تــا اواســط
آوریــل  ۲۰۲۰انجــام داد ،بــه انــدازه کافــی تولیــدات
مــورد نیــاز تأمیــن شــد ،در حالیکــه ایــاالت متحــده
بــا ظرفیــت تولیــد زیــاد خــود همچنــان دچــار کمبــود
بــود.
بحــث و گفتگــو در باالتریــن ســطوح وزارت بهداشــت
عمومــی کوبــا باعــث ایجــاد سیاســت ملــی شــد .بـرای
تعییــن اینکــه چــه کســی بــه ایــن بیــاری مبتــا شــده
اســت ،بایــد آزمایشــات گســرده ای انجــام مــی شــد.
افــراد عفونــی ضمــن اطمینــان از داشــن مایحتــاج
غذایــی و ســایر نیــاز هــا بایــد قرنطینــه مــی شــدند.
رد یابــی متــاس هــا بــرای اینکــه چــه کســی ممکــن
اســت در معــرض ایــن ویــروس قــرار گرفتــه باشــد
مــی بایســت تعییــن مــی شــد .کارکنــان پزشــکی ب ـرای
بررســی ســامتی هــر شــهروند مــی بایســت بــه درب
منــزل همــگان برونــد .کارکنــان مشــاور بایــد بــه همــه
کســانیکه در ایــن مرحلــه خطرنــاک هســتند توجــه
ویــژه را بدهنــد.
تــا دوم مــارس ، ۲۰۲۰ ،کوبــا برنامــه پیشــگیری و
کنــرل ویــروس کورونــا را تنظیــم و تأســیس کــرده
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و بــاز گشــت ،بیــاری را بــه جامعــه منتقــل کننــد.
سیســتم پزشــکی کوبــا بــا مشــاورات مقامــات بــه
رسارس کشــور گســرش مــی یابــد .دانشــجویان پزشــکی
ســالهای ســوم ،چهــارم و پنجــم توســط پزشــکان مشــاور
تعییــن مــی شــوند کــه هــر روز بــه منــازل خــاص
برونــد .وظایــف آنهــا شــامل بدســت آوردن اطالعــات
و دانســتنی هــای نظــر ســنجی از ســاکنان بــا مراجعــه
بیشــر بــه ســاملندان ،نــوزادان و افـراد دارای مشــکالت
تنفســی مــی باشــد .ایــن بازدیدهــا داده هــا یــا اطالعات
پزشــکی پیشــگیری را جمــع آوری مــی کننــد و ســپس
توســط افـرادی کــه در باالتریــن موقعیــت هــای تصمیم
گیــری کشــور هســتند در نظــر گرفتــه مــی شــود.
هنگامــی کــه دانــش آمــوزان داده هــای خــود را مــی
آورنــد ،پزشــکان از یــک قلــم قرمــز بـرای عالمــت گذاری
نقــاط حــاد و برانگیختــه در جایــی کــه مراقبــت هــای
اضافــی الزم اســت اســتفاده مــی کننــد .پزشــکان محلــه
بــه طــور مرتــب در کلینیــک هــا مالقــات مــی کننــد
تــا در مــورد آنچــه کــه هــر پزشــک انجــام مــی دهــد
صحبــت کننــد ،یعنــی چــه چیــزی را کشــف مــی کننــد،
چــه اقدامــات جدیــدی را وزارت بهداشــت کوبــا انجــام
مــی دهــد و چگونگــی تأثیــر شــدید کار بــر کارکنــان
پزشــکی صــورت مــی گیــرد.
بــه ایــن طریــق ،هــر شــهروند کوبایــی و هــر کارمنــد
مراقبتهــای بهداشــتی از افــرادی در مطــب پزشــکان
محلــه گرفتــه تــا معتربتریــن مؤسســات تحقیقاتــی در
تعییــن سیاســتهای بهداشــتی نقــش دارنــد .در حــال
حــارض کوبــا دارای  ۸۹هـزار دکــر ۸۴ ،هـزار پرســتار و
 9هـزار داشنجواســت کــه قـرار اســت در ســال  ۲۰۲۰از
دانشــگاه علــوم پزشــکی فــارق التحصیــل شــوند .مــردم
کوبــا هــر گــز تحمــل منــی کننــد کــه باالتریــن مقــام
کشــور در مــورد رد یــا بــی و توصیــه هــای پزشــکی
را نادیــده بگیرنــد و اجــازه دهنــد سیاســتهای تعییــن
شــده توســط آنچــه کــه رشکتهــای ســود آور مطــرح مــی
کننــد انجــام گیــرد.
دولــت کوبــا توزیــع رایــگان داروی هومیوپاتــی
(گیاهــی) را بــه ســاکنان اســتان هاوانــا و اســتان پینــار
دل ریــو تأییــد کــرد ) 5( .ســوزانا هورلیــچ یکــی از
افــراد بــی شــاری بــود کــه آن را دریافــت کــرد .در
 ۸آوریــل ســال جــاری ،دکــر یائیســن ،یکــی از ســه
پزشــک مشــاور کــه بــا دو خیابــان بــا منــزل وی فاصلــه
داشــت بــا یــک بطــری کوچــک داروی هومیوپاتــی بــه
منــزل وی مــی آیــد و طــرز اســتفاده از آن را توضیــح
مــی دهــد .دســتور العمــل را هشــدار مــی دهــد کــه
ایــن دارو تنهــا سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت مــی
کنــد ،امــا جایگزینــی بــرای اینرتفــرران آلفــا  ۲بــی
نیســت و یــا اینکــه واکســنی باشــد .هورلیــچ معتقــد
اســت کــه پدیــده مهمــی در مــورد سیســتم پزشــکی
کوبــا اســت کــه بجــای دو طرفــه بــودن ،ماننــد اغلــب
کشــورهای دیگــر« ،طــب کالســیک» از یــک طــرف و
داروی جایگزینــی از طــرف دیگــر ،کوبــا دارای یــک
سیســتم بهداشــتی اســت کــه همــه را در بــر مــی گیــرد.
هنگامــی کــه شــا بــه عنــوان پزشــک تحصیــل مــی
کنیــد ،شــا در مــورد داروهــای هومیوپاتــی هــم بــا
متــام اشــکال آن مطلــع مــی شــوید) 6( .
همبستگی جهانی در زمان کووید – ۱۹
یــک الگــوی قدرمتنــد :شــاید مهــم تریــن مؤلفــه بیــن

املللــی بــودن کوبــا در طــول بحــران کوویــد ۱۹-
اســتفاده از چندیــن دهــه تجربــه خــود بــرای ایجــاد
منونــه ای از چگونگــی مقابلــه بــا ویــروس بــا یــک
برنامــه دلســوزانه و طــرح شایســته در کشــور بــوده
اســت .مقامــات بهداشــت عمومــی در رسارس جهــان از
اقدامــات کوبــا الهــام گرفتــه انــد.
انتقــال دانــش و تجربــه :هنگامــی کــه ویــروس هایــی
کــه باعــث ابتــا بــه ایبــوال مــی شــوند ،کــه عمدتــا در
کشــورهای جنــوب صح ـرای آفریقــا یافــت مــی شــوند،
در پائیــز ســال  ۲۰۱۴بــه طــرز چشــم گیــری افزایــش
مــی یابــد ،بســیاری از مــردم در ســطح جهانــی بــا
وحشــت روبــرو مــی شــوند .بــه زودی بیــش از ۲۰
ه ـزار نفــر آلــوده شــدند ،بیــش از  ۸ه ـزار نفــر جــان
خــود را از دســت دادنــد و نگرانــی هایــی در مــورد
اینکــه شــار تلفــات مــی توانــد بــه  ۱۰۰هــا هـزار نفــر
برســد ،افزایــش یافــت .در ایــن اوضــاع ،ایــاالت متحــده
نیــروی نظامــی بــه ایــن منطقــه گســیل مــی کنــد ،ســایر
کشــورها وعــده پــول دادنــد .کوبــا اولیــن کشــوری بــود
کــه بــه آنچــه بیشــر از هــر چیــز مــورد نیــاز بــود
پاســخ داد :ایــن کشــور تعــداد ۱۰۳پرســتار و  ۶۲پزشــک
داوطلــب را بــه ســی ِررا لیئــون فرســتاد .از آنجــا کــه
بســیاری از کشــور هــا منــی دانســتند چگونــه بــه ایــن
بیــاری پاســخ دهنــد ،کوبــا داوطلبــان ســایر کشــور هــا
را در مؤسســه پزشــکی پدروکــوری (کــه طــب مناطــق
اســتوایی یــا تراپیــکال در بــر میگیــرد) در هاوانــا
آمــوزش داد .در کل ،کوبــا بــه  ۱۳هـزار نفــر آفریقایــی،
 ۶۶هــزار نفــر التینــی و  ۶۲نفــر از جزایــر کاراپیــب
آموخــت کــه چگونــه بــدون آلــوده شــدن خــود بــه ایــن
ویــروس مــی تواننــد ایبــوال را درمــان کننــد.
ونزوئــا تــاش کــرده اســت کــه جنبــه هــای اساســی
الگــوی بهداشــتی کوبــا را در ســطح ملــی تک ـرار کنــد
کــه در مبــارزه بــا کوویــد  ۱۹-بــه خوبــی بــه ونزوئــا
خدمــت کــرده اســت .در ســال  ۲۰۱۸ســاکنان التــوس
دی لدایــس ،هفــت شــورای عمومــی از جملــه بــه
منظــور ســامت و بهداشــت جامعــه ســازمان دهــی
کردنــد .یکــی از ســاکنین ،فضــای منــزل خــود را در
دســرس ابتــکار سیســتم بهداشــت و درمــان عمومــی
قـرار داد تــا دکــر گوتیــرز بتوانــد مطــب داشــته باشــد.
او جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه شناســایی ســاکنان
در معــرض خطــر و بازدیــد از همــه ســاکنین در منــازل
شــان بــه منظــور توضیــح نحــوه جلــو گیــری از عفونــت
ایــن ویــروس هامهنــگ مــی کنــد .پرســتاری بــه نــام
خانــم دل ویــل مارکــز کــه یــک چاویســتا (طرفــدار پــرو
پــا قــرص چــاوز) اســت بــا ورود اولیــن پزشــکان کوبــا به
آقــای باریــو ادنــرو کمــک کــرد .او بیــاد مــی آورد کــه
ســاکنان هرگــز یــک پزشــک را در محلــه خــود ندیــده
بودنــد ،امــا وقتــی کوبایــی هــا وارد شــدند « ،مــا درب
هــای منــزل خــود را بــروی پزشــکان بــاز کردیــم ،آنهــا
بــا مــا زندگــی کردنــد ،بــا مــا عــذا خوردنــد و در میــان
مــا کار کردنــد) 7( » .
داســتان هایــی از ایــن چنیــن بــه درون ونزوئــا نفــوذ
مــی کنــد .در نتیجــه ســاخنت یــک سیســتم بهداشــتی از
نــوع کوبــا مــورد اســتقبال ق ـرار میگیــرد ،خــر گ ـزاری
تلــه ســور گ ـزارش داد کــه تــا  ۱۱آوریــل  ۲۰۲۰دولــت
ونزوئــا  ۱۸۱۳۳۵آزمایــش واکنــش زنجیــره ای پولیمــر را
بــه موقــع انجــام داده اســت و در نتیجــه پائیــن تریــن
میــزان آلودگــی در آمریــکای التیــن را داشــته اســت.
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بــود ) 2( .طــی چهــار روز ،ایــن برنامــه شــامل مــی
شــد از تشــخیص دمــا و احتــاال ایزولــه کــردن مســافران
تــازه واردی کــه عفونــت را گســرش مــی دهنــد .ایــن
اتفاقــات قبــل از اولیــن تشــخیص کوویــد –  ۱۹در کوبــا
در  ۱۱مــارس ســال جــاری رخ داده اســت .کوبــا اولیــن
مــرگ و میــر توســط کوویــد –  ۱۹را تــا  ۲۲مــارس
تأییــد کــرد ،کــه  ۳۵مــورد تأییــد شــده وجــود داشــت،
تقریبــا یــک ه ـزار بیــار در بیامرســتان هــا مشــاهده
مــی شــدند ،و بیــش از  ۳۰هـزار نفــر تحــت نظــارت در
خانــه بودنــد .روز بعــد ،ورود خارجیــان غیــر مجــاز را
ممنــوع اعــام کــرد ،و ایــن باعــث نگرانــی شــدید درآمد
گردشــگری کشــور شــد) 3( .
آن روز بــود کــه دفــاع کشــوری کوبــا بــرای پاســخ
رسیــع کوویــد  ۱۹-هشــدار داد و شــورای دفــاع هاوانــا
تصمیــم گرفــت کــه چــون یــک مشــکل جــدی در
منطقــه مســکونی ودادو (اســم محلــه) کــه معــروف
بــه بزرگرتیــن تجمــع ویزیتــور هــای خارجــی اســت و
احتــال بیشــری بــه داشــن ایــن ویــروس بــود رســیدگی
کنــد .ســوم آوریــل همیــن ســال ،ایــن منطقــه کامــا
بســته شــد .هامنطــور کــه مریــم انصــارا شــاهد بــود،
« هــر کســی کــه نیــاز بــه ورود یــا خــروج دارد بایــد
ثابــت کنــد کــه آزمایــش شــده و عــاری از کوویــد –
 ۱۹اســت » .دفــاع ملــی اطمینــان حاصــل کــرد کــه
فروشــگاه هــا مــواد مــورد نیــاز را حمــل مــی کننــد و
همــه افـراد آســیب پذیــر مرت ّبـاً مــورد آزمایــش پزشــکی
ق ـرار مــی گیرنــد) 4( .
منطقــه ودادو ،هشــت مــورد تأییــد شــده داشــت کــه
بــرای یــک منطقــه کوچــک تعــدادی قابــل مالحظــه
بــود .مقامــات بهداشــت و درمــان کوبــا مــی خواســتند
ویــروس در مرحلــه « گســرش محلــی » باقــی مبانــد،
هنــگام کــه مــی توانــد از شــخصی بــه شــخص دیگــر
رسایــت کنــد و رد یابــی شــود .آنهــا در پــی جلوگیــری
از ورود آن بــه مرحلــه « شــیوع اجتامعــی » مــورد
نظــر بودنــد ،در حالیکــه رد یابــی امــکان پذیــر نیســت
زی ـرا خــارج از کنــرل اســت .هــم چنانکــه متخصصــان
بهداشــت آمریکائــی بــرای تجهیــزات محافظتــی
التــاس مــی کردنــد و آزمایــش در ایــاالت متحــده
آنقــدر پراکنــده بــود کــه مــردم مجبــور بودنــد ب ـرای
آزمایــش شــدن بــا التــاس در خواســت کننــد (بــه جــای
آنکــه کارکنــان بهداشــتی مخاطبیــن بیــاران عفونــی را
آزمایــش کننــد) ،کوبــا کیــت هــای تســت رسیــع را بـرای
رد یابــی متــاس بــا افـرادی کــه مبتــا بــه ویــروس شــده
انــد را داشــت.
در اواخــر مــاه مــارس و اوایــل آوریــل ،بیامرســتان هــای
کوبــا هــم چنیــن در حــال تغییــر الگــوی کار بــه منظــور
بــه حــد اقــل رســاندن رسایــت ایــن ویــروس بودنــد.
پزشــکان هاوانــا بــه مــدت پانــزده روز بــه بیامرســتان
الســالوادور رفتنــد و شــب هــا را در محوطــه ایکــه
بــرای کادر پزشــکی در نظــر گرفتــه شــده بــود رس
کردنــد .ســپس آنهــا بــه محلــی جــدا از بیــاران نقــل
مــکان کردنــد کــه پانــزده روز دیگــر در آن محــل
اقامــت داشــتند و قبــل از بازگشــت بــه منــازل خــود
مــورد آزمایــش ق ـرار گرفتنــد .آنهــا بــدون تــرک منــزل
پانــزده روز دیگــر در آنجــا ماندنــد و قبــل از رشوع
مجــدد کار پزشــکی دو بــاره آزمایــش شــدند .ایــن دوره
از انــزوای  ۴۵روزه مانــع از آن شــده کــه کارمنــدان
پزشــکی از طریــق ســفرهای روزانــه خــود بــه محــل کار
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 ۲۶مــاه مــارس ســال جــاری ،کوبــا  ۵۲پزشــک و پرســتار
کــه یــک بیامرســتان صحرایــی بــا ســه تخــت بخــش
مراقبتهــای ویــژه و  ۳۲تخــت دیگــر بــا اکســیژن تأســیس
کردنــد ،اع ـزام کــرد .یــک کشــور کوچکــر و فقیــر تــر
دریــای کارائیــب در زمــره کشــورهای معــدودی اســت
کــه اکنــون بــه قــدرت بــزرگ اروپايــی کمــک میرســاند.
مداخلــه کوبــا نتیجــه داد .تــا  ۱۷آوریــل گذشــته۳۰ ،
نفــر از متخصصــان پزپشــکی کوبــا در مأموریــت خــارج
بعــد از آزمایــش تســت آنهــا ب ـرای کوویــد ۱۹-مثبــت
بــود) ۱۳( .
کوبــا جهــان را بــه کشــورش آورد :نکتــه جالــب توجــه
اینجاســت کــه کارمنــدان پزشــکی کــه از کوبــا بــه رسارس
جهــان اعـزام مــی شــوند ،افـرادی هســتند کــه بــه ایــن
جزیــره آمــده انــد -دانشــجویان و بیــاران .زمانیکــه
پزشــکان کوبایــی در ســال  ۱۹۶۶در کنگــو بودنــد ،آنهــا
بــا چشــم خــود دیدنــد کــه جوانــان بطــور مســتقل تــا
پاســی بعــد از نیمــه شــب در زیــر چـراغ بــرق خیابــان
درس مــی خواننــد و بــه ایــن جوانــان ترتیبی داده شــده
کــه بــه هاوانــا ب ـرای ادامــه تحصیــل بیاینــد .کوبایــی
هــا حتــی دانــش آمــوزان آفریقایــی بیشــری را در
طــول جنــگ ســال هــای  ۱۹۷۵– ۱۹۸۸آنگــوال بهــم راه
خــود آوردنــد و هــم چنیــن پــس از طوفــان میــچ و ژرژ
تعــداد زیــادی از دانشــجویان آمریــکای التیــن را بــه
کوبــا ب ـرای ادامــه تحصیــل در رشــته پزشــکی آوردنــد.
تعــداد دانــش آمــوز انــی کــه ب ـرای تحصیــل بــه کوبــا
مــی آمدنــد در ســال  ۱۹۹۹زمانیکــه دانشــکده پزشــکی
آمریــکای التیــن در کوبــا افتتــاح شــد ،حتــی بیشــر
شــدند .تــا ســال  ، ۲۰۲۰دانشــکده پزشــکی آمریــکای
التیــن تعــداد ۳۰هـزار پزشــک از بیــش از  ۱۰۰کشــور را
فــارغ التحصیــل کــرده بــود.
کوبــا هــم چنیــن ســابقه آوردن بیــاران خارجــی بـرای
معالجــه را دارد .پــس از واقعــه فاجعــه بــار هســته
ای ســال  ۱۹۸۶در چرنوبیــل ۲۵ ،هـزار بیــار کــه اکـرا
کــودکان بودنــد ،بـرای درمــان و معالجــه بــه ایــن جزیره
آمدنــد کــه برخــی از آنهــا مــاه هــا وســالها مــی بایســت
در آنجــا مباننــد .کوبــا بــا آغــوش بــاز تختخــواب هــای
بیامرســتان و اردوگاه تابســتانی جوانــان را در اختیــار
ایــن نیازمنــدان گذاشــت.
در روز  ۱۲مــارس گذشــته ،نزدیــک بــه  ۵۰نفــر از
خدمــه و مســافران کشــتی مســافر بــری انگلیســی ،ام
اس برامــر کــه یــا بــه ویــروس کوویــد ۱۹-مبتــا بودنــد
و یــا عالئــم ویــروس را داشــتند بــه ســاحل باهامــا،
یــک کشــور مشــرک املنافــع انگلیــس نزدیــک مــی
شــدند .از آنجــا کــه ایــن کشــتی پرچــم باهامایــی را بــه
عنــوان یــک کشــتی مشــرک املنافــع حمــل مــی کــرد،
منیبایســت مشــکلی ب ـرای پیــاده کــردن رسنشــینان آن
بــرای معالجــه و بازگشــت بــه انگلســتان باشــد .امــا
وزارت حمــل و نقــل باهامــا اعــام کــرد کــه « هیــچ
کشــتی مســافر بــری مجــاز نیســت در بنــدر باهامــا
لنگــر بینــدازد و هیــچ کــس مجــاز نخواهــد بــود کــه
از کشــتی پیــاده شــود ) 14( ».طــی پنــج روز بعــد،
ایــاالت متحــده ،باربــادوس (یکــی دیگــر از کشــورهای
مشــرک املنافــع) و چنــد کشــور دیگــردر آب هــای
کارائیــب ،آن را نپذیرفتنــد .در روز  ۱۸مــارس ،کوبــا
تنهــا کشــوری بــود کــه بــه کشــتی مســافربری برامــر بــا
یــک هـزار مســافر و خدمــه اجــازه لنگــر انداخــن داد.

درمــان در بیامرســتانهای کوبــا بــه کســانیکه بــه خاطــر
مریضــی منــی توانســتند پــرواز کننــد جــا و مــکان داد.
اکــر مســافرین بــا اتوبــوس بــه فــرودگاه بیــن املللــی
خــوزه مارتــی بــرای بازگشــت بــه انگلســتان رفتنــد.
قبــل از عزیمــت ،مســافران و خدمــه برامــر پرچمــی
را بــاال گرفتنــد کــه بــر روی آن حــک شــده بــود « مــن
شــا را دوســت دارم کوبــا » ) 15( .انتــی گوتــری ،یکــی
از مســافرین در صفحــه فیــس بــوک خــود نوشــت« :
آنهــا باعــث شــدند کــه مــا نــه تنهــا احســاس تحمــل و
مــدارا کــردن کنیــم ،بلکــه در واقــع مــورد اســتقبال قـرار
گرفتیــم) 16( » .
پزشــک و دارو ب ـرای همــه :در ســال  ، ۱۹۸۱بخصــوص
شــیوع یــک بیــاری ویروســی ناتــوان کننــده مناطــق
اســتوایی (تراپیــکال) کــه توســط پشــه هــا منتقــل مــی
شــود و باعــث ایجــاد تــب ناگهانــی و درد هــای حــاد در
مفاصــل کــه هــر چنــد ســال یــک بــار بــه ایــن جزیــره
رسایــت مــی کنــد ،رشوع شــد .در آن زمــان بســیاری از
مــردم از ســطح بســیار بــاالی مؤسســات تحقیــق کــه
داروی اینرتفــرران آلفــا  ۲بــی بــا موفقیــت بـرای درمــان
ایــن ویــروس کشــف کــرده بودنــد ،آگاهــی یافتنــد .هــم
چنانکــه هلــن یــاف خاطــر نشــان مــی کنــد « ،داروی
اینرتفــرران کوبــا اثربخشــی و ایمنــی خــود را در درمــان
بیــاری هــای ویروســی از جملــه هپاتیــت بــی و ســی،
زونــا (آز نــوع رسخــک) ،اچ آی وی ایــدز و ایــن ویــروس
را نشــان داده اســت ) 17( » .ایــن امــر بــا جلوگیــری
از عوارضــی کــه مــی توانســت وضعیــت بیــار را بدتــر
کنــد و منجــر بــه مــرگ شــود ،انجــام گرفــت .اثــر ایــن
دارو ب ـرای ده هــا ســال پایــدار بــود و در ســال ۲۰۲۰
 ،بــه عنــوان یــک داروی کامــا قابــل اعتــاد بــرای
کوویــد ۱۹-از اهمیــت حیاتــی برخــوردار شــد .آنچــه
کــه زنــده مانــده بــود ،اشــتیاق کوبــا بـرای تولیــد تعــدد
ایــن دارو هــا و اشـراک گــذاری بــا دیگــر کشــورها بــود.
کوبــا بــا کشــورهایی ماننــد چیــن ،ونزوئــا و برزیــل
در زمینــه توســعه ایــن دارو همــکاری کــرده اســت.
همــکاری بــا برزیــل منجــر بــه ایجــاد واکســن مننژیــت
بــا هزینــه  ۹۵ســنت بجــای  ۱۵تــا  ۲۰دالر ب ـرای هــر
واکســن شــد .رسانجــام ،کوبــا بــه ســایر کشــورها مــی
آمــوزد کــه داروهــا را خــود تولیــد کننــد تــا مجبــور
نباشــند بــه کشــورهای ثرومتنــد تکیــه کننــد.
بــرای مقابلــه مؤثــر بــا بیــاری ،دارو هــا اغلــب بــه
ســه دلیــل مطلــوب مــی باشــند :آزمایــش بـرای تعییــن
افـراد آلــوده؛ درمــان بیــاران بــه منظــور رفــع یــا عــاج
مشــکل و واکســن بـرای جلوگیــری از عفونــت هــا .بــه
محــض دســرس پذیــری بــه آزمایــش رسیــع واکنــش
زنجیــره ای پالیمــراز ( انزایمــی کــه تشــکیل پولیمــر
خــاص ،بــه ویــژه دی ان ای یــا آر ان ای را ایجــاد مــی
کنــد) ،کوبــا رشوع بــه اســتفاده از آنهــا بطــور گســرده
ای در جزیــره کــرد .کوبــا هــم اینرتفــرران آلفــا بــی ۲
(پروتئیــن موجــود دارای صفــات ارثــی متشــکل جدیــد)
و پریونــگ اچ ا ُو-وی آر (الــف) کــه داروئــی ســت
گیاهــی ایجــاد کــرد .تلســور گـزارش کــرد کــه تــا  ۲۷مــاه
مــارس ،بیــش از  ۴۵کشــور از کوبــا تقاضــای اســتفاده
از داروی انرتفــرران بــه منظــور کنــرل ایــن ویــروس و
خــاص شــدن از رش آن کردنــد) 18( .
مرکــز مهندســی ژنتیــک و بیوتکنولــوژی کوبــا بــه
دنبــال ایجــاد واکســن علیــه کوویــد ۱۹-اســت .مدیــر
تحقیقــات زیســت پزشــکی ،دکــر جـراردو گیلــن تأییــد
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ونزوئــا تنهــا شــش عفونــت در هــر میلیــون شــهروند
داشــت در حالیکــه برزیــل همســایه  104عفونــت در
هــر میلیــون داشــت) 8( .
زمانیکــه رافائــل کــورِرو رئیــس جمهــور اکــوادور بــود،
بیــش از هـزار پزشــک کوبایــی ســتون فقـرات سیســتم
مراقبــت هــای بهداشــتی ایــن کشــور را تشــکیل مــی
دادنــد .لنیــن مورنــو در ســال  ۲۰۱۷انتخــاب شــد
و پزشــکان کوبایــی بــزودی اخــراج شــدند در نتیجــه
طــب عمومــی در هــرج و مــرج ق ـرار گرفــت .در پــی
توصیــه هــای صنــدوق بیــن املللــی پــول ،لنیــن مورنــو
 ۳۶درصــد از بودجــه بهداشــت عمومــی را قطــع کــرد،
یعنــی بــدون متخصصــان بهداشــتی ،بــدون تجهی ـزات
الزم پزشــکی و مهــم تــر از همــه ،بــدون یــک سیســتم
بهداشــتی منســجم ،باقــی مانــد .حــال آنکــه ،ونزوئــا و
کوبــا  ۲۷کشــته از کوویــد ۱۹-داشــتند ،امــا بزرگرتیــن
شــهر اکــوادور ،گوایاویــل تعــداد مــرگ و میــر هــای
تقریبــی  ۷۶۰۰نفــر را داشــت) ۹( .
پاســخ پزشــکی بیــن املللــی :طــب کوبــا شــاید بــه دلیــل
خصوصیــات انرتناسیونالیســم آن در زمــره بهرتیــن
شــناخته شــده باشــد .منونــه بــارز آن زلزلــه ویــران
گریســت کــه در ســال  ، ۲۰۱۰هائیتــی را لرزانــد.
کوبــا کادر ورزیــده پزشــکی را بــه هائیتــی گســیل
کــرد کــه در میــان آنهــا زندگــی مــی کردنــد ،و مــاه
هــا و ســالها پــس از زلزلــه در آنجــا ماندنــد .پزشــکان
ایــاالت متحــده جائیکــه قربانیــان هائیتــی در آن جمــع
شــده بودنــد نخوابیدنــد .آنهــا در عــوض شــب هــا بــه
هتــل هــای لوکــس بازگشــتند و بعــد از چنــد هفتــه از
آنجــا عزیمــت کردنــد .جــان کــرک ،اصطــاح توریســم
در برابــر بالیــای متعــدد را در توصیــف روشــی کــه
بســیاری از کشــورهای ثرومتنــد بــه بحرانهــای پزشــکی
در کشــورهای فقیــر پاســخ مــی دهنــد ،ابــداع کــرد.
تعهــدی کــه کادر پزشــکی کوبــا در ســطح بیــن املللــی
نشــان مــی دهــد ،ادامــه تــاش هــای نظــام مراقبتهــای
بهداشــتی ایــن کشــور در ســه دهــه بـرای یافــن بهرتیــن
راه ب ـرای تقویــت پیونــد بیــن متخصصیــن مراقبــت و
اف ـرادی ســت کــه در خدمــت آنهــا هســتند .تــا ســال
 ، ۲۰۰۸کوبــا بیــش از  ۱۲۰هــزار متخصــص مراقبــت
هــای بهداشــتی را بــه  ۱۵۴کشــور جهــان اع ـزام کــرده
بــود ،پزشــکان ایــن کشــور بیــش از  ۷۰میلیــون نفــر در
جهــان را مراقبــت مــی کردنــد ،و تقریبــا دو میلیــون
نفــر زنــده مانــدن خــود را مدیــون خدمــات پزشــکی
کوبــا در کشــور خــود مــی داننــد.
اسوشــیتد پــرس گـزارش داد وقتــی کوویــد ۱۹-در رسارس
جهــان گســرش یافــت ،کوبــا  ۳۷هـزار کارمنــد پزشــکی
در  ۶۷کشــور داشــت .بــزودی پزشــکان دیگــری در
ســورینام ،جامائیــکا ،دومنیــکا ،بلیــز ،ســنت وینســنت
و گرنادینهــا ،ســنت کیتــس و نوویــس ،ونزوئــا و
نیکاراگوئــه مســتقر شــدند ) 10( .در  ۱۶آوریــل ،گرامنــا
گــزارش داد کــه «  ۲۱ســپاه از متخصصــان مراقبتهــای
بهداشــتی بــه منظــور پیوســن بــه تــاش هــای ملــی و
محلــی در  ۲۰کشــور مســتقر شــدند ) 11( » .در هــان
روز ،کوبــا  ۲۰۰نفــر از پرســنل بهداشــتی را بــه قطــر
اع ـزام کــرد)12( .
هــم چنانکــه شــال ایتالیــا مرکــز مــوارد کوویــد۱۹-
شــده اســت ،یکــی از شــهرهایی کــه بــه شــدت آســیب
دیــده بــود ،کریــا در منطقــه لومبــاردی بــود .اطــاق
اورژانــس بیامرســتان از ظرفیــت گذشــته بــود .در تاریخ
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کــرد کــه تیــم وی بــا محققــان چینــی در یونگــژو،
اســتان هونــان همــکاری مــی کنــد تــا واکســنی ب ـرای
تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن ایجــاد کنــد و مــی توانــد
از طریــق بینــی کــه مســیر انتقــال کوویــد ۱۹-اســت
گرفتــه شــود .هرچــه کوبــا توســعه میدهــد ،مســلم
اســت کــه بــر خــاف داروهــای ایــاالت متحــده کــه
بــا هزینــه مالیــات دهنــدگان ثبــت میشــود ،کوبــا بــا
ســایر کشــورها بــا هزینــه کــم بــه اشـراک میگــذارد تــا
رشکتهــای غــول پیکــر فارمــا نتواننــد کســانی را کــه بــه
دارو نیــاز دارنــد گــول بزننــد.
کشــورهایی کــه هنــوز مقولــه اش ـراک گــذاری را ف ـرا
نگرفتــه انــد ،کوبــا بــا مأموریــت هــای همبســتگی خــود
نگرانــی واقعــی را نشــان میدهــد کــه اغلــب بــه نظــر
میرســد در سیســتم هــای مراقبــت هــای بهداشــتی
ســایر کشــورها فاقــد آن هســتند .انجمــن هــای پزشــکی
در ونزوئــا ،برزیــل و ســایر کشــورها اغلــب بــا پزشــکان
کوبایــی خصامنــه برخــورد مــی کننــد .در عیــن حــال،
آنهــا بــه انــدازه کافــی پزشــک ندارنــد کــه حــارض باشــند
در رشایــط خطرنــاک بــه نقــاط دور افتــاده ســفر کننــد
یــا در صــورت لــزوم ،بــا االغ یــا قایــق بــه مناطــق
رضوری و روســتایی برونــد ،درســت طوریکــه پزشــکان
کوبایــی انجــام مــی دهنــد.
هنگامــی کــه در ســال  ۲۰۱۰در پــرو بــودم ،از پولیســلو
پیســکو دیــدن کــردم ،مدیــر کوبایــی آن ،لئوپولــدو
گارســیا میــژاس توضیــح داد کــه رئیــس جمهــور وقــت،
آلــن گارســیا دســت رد بــه پزشــکان اضافــی کوبایــی
میــداد و ب ـرای مانــدن در کوبــا ایــن دکــر هــا مجبــور
بــه ســکوت بودنــد .کوبــا بخوبــی میدانــد کــه بایــد هــر
مأموریــت پزشــکی را بــرای تأمیــن رشایــط سیاســی
تنظیــم کنــد.
حــد اقــل یــک اســتثنا وجــود دارد کــه پزشــکان کوبایــی
مطابــق هــوی و هــوس سیاســی در یــک کشــور
باقــی مــی ماننــد .کوبــا از ســال  ۱۹۹۸مراقبــت هــای
پزشــکی در هانــدوراس را آغــاز کــرد .در  ۱۸مــاه از
تــاش هــای کوبــا در هانــدوراس ،می ـزان مــرگ و میــر
نــوزادان کشــور از  ۸۰.۳بــه  ۳۰.۹مــرگ در هــر ۱۰۰۰
تولــد زنــده کاهــش یافتــه اســت .حالــت سیاســی
تغییــر کــرد و در ســال  ، ۲۰۰۵مرلیــن فرنانــدز ،وزیــر
بهداشــت هانــدوراس تصمیــم گرفــت پزشــکان کوبایــی
را از کشــور خــارج کنــد .امــا ،اوضــاع تغییــر کــرد و
مخالفتهــای ضــد دولتــی مســیر را تغییــر داد تــا جایــی
کــه دولــت بــه کوبایــی هــا اجــازه مانــدن داد.
منونــه فاجعــه بــار و قابــل توجــه اینجــا بــود زمانیکــه
یــک دولــت از پیشــنهاد کمــک هــای کوبــا خــودداری
مــی کنــد ،مثــل طوفــان کاترینــا اســت .پــس از وقــوع
طوفــان در ســال  ۱۵۸۶ ، ۲۰۰۵متخصــص بهداشــت و
درمــان کوبایــی آمــاده شــدند تــا بــه نیواورلینــز برونــد.
جــورج دبلیــو بــوش ایــن پیشــنهاد را رد کــرد ،طوریکــه
بهــر اســت شــهروندان ایــاالت متحــده جــان خــود را از
دســت بدهنــد (کــه دادنــد) تــا اینکــه کیفیــت کمــک
هــای کوبــا را بپذیرنــد.
اگــر چــه دولــت ایــاالت متحــده نســبت بــه
دانشــجویانی کــه در دانشــکده پزشــکی التیــن تحصیــل
مــی کننــد بــا رسدی برخــورد مــی کنــد ،امــا آنهــا هنــوز
مــی تواننــد پــس از بازگشــت بــه کشــور آنچــه را
کــه فــرا گرفتنــد بــه آن عمــل کننــد .در ســال ۱۹۸۸
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 ،کاتریــن هال-تروژیلــو از البوکــورک ،نیــو مکزیکــو
پــروژه زایــان ایــاالت متحــده را تأســیس کــرد ،کــه بــه
مدافعیــن آمــوزش مــی دهــد تــا بــا زنــان ســیاه پوســت
آمریکائــی تبــار کار کننــد و از نــوزادی بــا آنهــا ارتبــاط
برقـرار کننــد .او از همــکاری پــروژه نــوزادی بــا کوبــا و
پشــتیبانی بســیاری از دانشــجویان دانشــکده پزشــکی
التیــن سپاســگزار اســت .در ســال  ،۲۰۱۸او بــه مــن
گفــت « :مــا یــک مــکان در کشــور ب ـرای دانشــجویان
دانشــکده پزشــکی التیــن هســتیم .آنهــا همــکاری بــا
مــا را راهــی ب ـرای عملــی کــردن آنچــه در دانشــکده
پزشــکی التیــن آموختــه انــد مــی بیننــد».
دکــر کوبایــی ،جولیــو لوپــز بنتــز در ســال ۲۰۱۷
خاطــر نشــان کــرد کــه وقتــی ایــن کشــور کلینیــک
هــا را در ســال  ۱۹۷۴دوبــاره نوســازی کــرد ،مــدل
کلینیــک قدیمــی طــوری بــود کــه بیــار مــی بایســت
بــه کلینیــک بـرای معالجــه بیایــد ،امــا اکنــون کلینیــک
اســت کــه بــه بالیــن بیــار میــرود .بــه همچنیــن ،فــارغ
التحصیــل دانشــکده پزشــکی التیــن در کوبــا ،دکــر
ملیســا باربــر ،از محلــه جنوبــی برانکــس در طــول
مــدت زمــان کوویــد ۱۹-بازدیــد کــرد ،او متوجــه شــد
در حالیکــه در ایــاالت متحــده بــه اکــر مــردم میگویــد
برویــد بــه آژانــس هــای مربوطــه ،در صورتیکــه آنچــه
کــه مــردم نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه مقامــات دولتــی
بایــد متخصصیــن را ســازمان دهــی کنــد تــا بــه بالیــن
مبتالیــان برونــد .دکــر باربــر در ائتــاف بــا مــات هیــون
ممــس ،اتحــاد برانکــس جنوبــی و بســیاری از انجمــن
رف محلــی کار مــی کنــد .ماننــد کوبــا ،آنهــا
هــای متـ ّ
در تالشــند تــا اف ـراد آســیب پذیــر را شناســایی کننــد،
« از جملــه افــراد مســن ،افــراد یکــه دارای کــودکان
و نوزادانــی هســتند کــه وابســته بــه منــزل هســتند،
اف ـرادی کــه عــوارض مختلــف دارنــد و واقع ـاً مســتعد
بــه ابتــا بــه ویــروس هســتند) 19( » .
همینکــه متوجــه مــی شــوند چــه کســی نیــاز بــه
کمــک دارد ،آنهــا رسیع ـاً دســت بــکار مــی شــوند ،از
جملــه دادن مــواد غذایــی ،داروهــای درمانــی و ســایر
تجهی ـزات مــورد نیــاز بیــار .بطــور خالصــه ،رویکــرد
ائتــاف ب ـرای رفــن بــه منــازل ایــن اســت تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه مــردم از بــی اعتنائــی و کمبــود رنــج
نربنــد .برخــاف کوبــا ،سیاســت ملــی ایــاالت متحــده
ایــن اســت کــه هــر ایالتــی و هــر شــهرداری انجــام
وظایــف خــود را دارد و بــه ایــن معنــی اســت کــه
بجــای قربانــی دادن تنهــا چنــد نفــر ،مــوج عظیمــی
وجــود دارد کــه گــروه هــای عظیمــی در پرتــگاه مــرگ
قــرار گرفتــه انــد .آنچــه کشــورهایی کــه بــا اقتصــاد
بــازار بــه آن نیازمندنــد عملیاتــی ســت کــه در کشــور
هــای برانکــس جنوبــی و کوبــا در مقیــاس ملــی انجــام
مــی گیــرد.
ایــن هــان چیــزی بــود کــه چــی گــوارا در ســال ۱۹۵۱
تصــور میکــرد .دهــه هــا قبــل از شــیوع کوویــد ۱۹-از
فــردی بــه فــرد دیگــر ،قــدرت خالقیــت چــی از دکــری
بــه دکــر دیگــر منتقــل مــی شــد .یــا شــاید بســیاری
دیــدگاه هــای خــود را چنــان گســرده بــه اشــراک
گذارنــد تــا پــس از  ، ۱۹۵۹کوبــا داروهــای انقالبــی را
در هــر نقطــه جهــان کــه مــی توانســت اشــاعه بدهــد.
بدیهــی اســت کــه چــی گــوارا ،دســتاوردهای داخلــی
پیچیــده سیســتم پزشــکی کنونــی کوبــا را طراحــی نکرد.

امــا ،او شــفا دهندگانــی را دنبــال میکــرد کــه طراحــی
اضافــی را درســت کردنــد کــه امــروزه در رستــارس قــاره
هــا خــود را آشــکار کــرده اســت .در زمانهــای معینــی
از تاریــخ ،ه ـزاران یــا میلیونهــا نفــر تصاویــر مشــابهی
از آینــده متفــاوت را مــی بیننــد .اگــر در ســاعتی کــه
ســاختار هــای اجتامعــی در حــال تجزیــه یــا متالشــی
شــدن هســتند ،ســپس یــک ایــده انقالبــی بــه نیــروی
مــادی بــرای ســاخنت دنیــای جدیــدی تبدیــل خواهــد
شــد.
Interferon Alpha 2B (a recombinant protein) and
)PrevengHo-Vir (a homeopathic medication
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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()7
تعییــن رسنوشــت بــه عنــوان یــک حــق „منفــی“ نــگاه
می کنــد».
از ایــن بگذریــم کــه واژهی „حــق منفی“ مــن در آوردی
عالیجنــاب حکمــت اســت ولــی نظــر لنیــن در مــورد
حــق تعییــن رسنوشــت بســیار مثبــت بــود .او معتقــد
بــود کــه بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم میبایســت
یــک رسی کارهــای مثبــت انجــام دهیــم از جملــه بایــد
بــورژوازی را رسنگــون کنیــم .ولــی پیــش از رسنگــون
کــردن بــورژوازی و بـرای آن ،بایــد کار مثبــت دیگــری را
انجــام داده باشــیم یعنــی پیونــد فــرده بیــن پرولتاریــا
برق ـرار کــرده باشــیم .ب ـرای ایــن امــر بایــد کار مثبــت
دیگــری ســامان داده شــده باشــد ،یعنــی بایــد حــق 1
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مبــارک اســت :بیــش از ایــن هــم منیتــوان از یــک
تروتسکیســت مخفــی انتظــار داشــت .او یــک بــه
یــک ،دســتاوردهای لنیــن را بــه لجــن کشــیده اســت.
اول مرکزیــت دموکراتیــک را زیــر ســئوال بــرد ،بعــد
فراکسیونیســم در حــزب را مــورد تقدیــس قــرار داد
و بعــد فرمــول روشــن لنیــن ،برایــش پــر ابهــام تلقــی
گردیــد .تروتســکی هــم در زمــان لنیــن بــا دســتاوردهای
او همیــن رفتــار طبقاتــی را در پیــش گرفتــه بــود.
حکمــت حتــی نظــر لنیــن در مــورد حــق تعییــن
رسنوشــت را جعــل میکنــد .او چنیــن مینویســد:
«تبیــن لنیــن از مســأله ،بــرای مثــال ،بــه درســت بــر
اصــل اجتنــاب از جدائــی متکــی اســت و بــه حــق

ملــل در رسنوشــت خویــش را بــه رســمیت شــناخته
باشــیم تــا کینــه و نفرتــی کــه بــورژوازی در بخشهــای
مختلــف پرولتاریــای ملــل مختلــف تزریــق کــرده اســت
زدوده شــود .از خــود لنیــن بخوانیــم:
«مــا میگوئیــم :کارگـران بـرای آن کــه قــادر بــه انجــام
انقــاب سوسیالیســتی و رسنگونــی بــورژوازی باشــند
بایــد پیونــد فــردهای بیــن خــود برقـرار کننــد و مبارزه
بـرای حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خویــش  -یعنــی
مبــارزه بــر علیــه الحاقهــا ،زمینــه مســاعدی بـرای ایــن
1
وحــدت فــرده فراهــم میکنــد».
 لنین  -حق ملل در رسنوشت خویش  -ترجمهعلی دبیر  -انتشارات سوسیالیسم و آزادی  -صفحه ۳۰

تحوالت آمریکا
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کشــته شــدن جــورج فلویــد توســط پلیــس نــژاد پرســت
آمریــکا؛ باعــث اعرتاضــات بــه نــه تنهــا بــی حقوقــی
ســیاه پوســتان در آمریــکا بلکــه اعـراض بــه نژادپرســتی
بــه رستــارس جهــان گســرش یافتــه اســت .در مدتــی
کوتــاه آمریکایــی هــا در شــهرهای گوناگــون آمریــکا
در دفــاع از حقــوق ســیاهان آمریــکا بــه خیابانهــا
ریختنــد و حامیــت خــود را از مبــارزه علیــه نــژاد
پرســتی اعــام کردنــد.
تهدیدهــای رئیــس جمهــور آمریــکا ترامــپ مبنــی بــر
بــکار گیــری نیــروی ارتــش در رسکــوب تظاه ـرات هــم
نتوانســته مــردم معــرض را بــه خانههــا برگردانــد و
تظاه ـرات بــا شــور و شــوق توســط ه ـزاران شــهروند
آمریکایــی از گروههــای مختلــف نــژادی و قومــی

دســت در دســت هــم ادامــه دارد.
شکســت تهدیــدات ترامــپ بــا همــه فحاشــی و لجــن
پراکنــی کــه علیــه گروههــای معــرض در خیابانهــا
کــرده اســت ؛ باعــث خشــم و اوج گیــری تظاهــرات
و مقابلــه بیشــر بــا سیســتم راسیســتی آمریــکا شــده
اســت .ترامــپ بــرای رسکــوب ایــن تظاهــرات کــه
ریشــه در اعــاق جامعــه و سیســتم راسیســتی آمریــکا
بــه لحــاظ تاریخــی دارد ،بــه تهدیــد ،فریــب مذهبــی
؛ وابســته کــردن آن بــه خــارج از کشــور ،تروریســت
خوانــدن گروههــا،فحاشــی بــه معرتضیــن و کشــاندن
نیروهــای نظامــی بــه شــهرها متوســل شــده اســت.
شــکل گیــری ســاختارهای اجتامعــی آمریــکا یــک روزه
شــکل نگرفتــه اســت بویــژه کــه مســئله زورگویــی بــه

ســیاه پوســتان آمریــکا بــا تاریــخ رسمایــه داری آمریــکا
گــره خــورده اســت از زمانــی کــه آمریــکا در حال شــکل
گیــری بــود  ،رسمایـهداری آمریــکا بــا خشــونت و کشــت
و کشــتار و دزدی مــردم آفریقــا را بــه صــورت اســیر و
بــرده بــرای کار بــر روی زمینهــای اشــغال شــده بــه
آمریــکا آورد .رسمایـهداری آمریــکا بعدهــا حقوق ســیاه
پوســتان را در قانــون بــه رســمیت شــناخت ولــی هیــچ
وقــت آن ـرا بطــور واقعــی در جامعــه اج ـرا نکــرد .ایــن
اولیــن بــاری نیســت کــه فــردی ســیاه پوســت بــدون
هیــچ دلیلــی توســط پلیــس آمریــکا کشــته مــی شــود
و هیچکــس هــم جوابگــوی آن نیســت و دادگاههــا
همیشــه پلیــس را در ایــن قتــل هــا تربئــه کردهانــد.
در تاریــخ آمریــکا مــا بارهــا بــا اعــراض بــه سیســتم

چگوارا چگونه کوبا
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بقیه در صفحه 11

چگونــه چــه گــوارا کوبــا را بــرای مقابلــه بــا کوویــد
 ۱۹آمــوزش دادتوسط :دان ویتز
از اوایــل دســامرب ســال  ۱۹۵۹ارنســتو « چــی « گــوارا
بــا گرفــن  ۹مــاه مرخصــی از دانشــگاه پزشــکی بــا
موتورســیکلت رهســپار آرژانتیــن ،شــیلی ،پــرو ،کلمبیــا
و ونزوئــا شــد .یکــی از اهــداف وی کســب تجربــه
علمــی در مــورد جــذام بــود .در شــب بیســت و
چهارمیــن ســالگرد تولــدش< ،چــه >در ال کولونیــا دی
ســان پابلــو در پــرو مشــغول شــنا کــردن در کنــار
رودخانــه بــود تــا بــه جذامیــان بپیونــدد .او در میــان

 ۶۰۰نفــر از جذامیــان در کلبــه هــای جنــگل قــدم زد تــا
بــه روشــی کــه آنهــا از خــود مراقبــت میکننــد پــی بــرد.
چــه راضــی نبــود کــه فقــط دســت بــه مطالعــه زنــد و
بــا آنهــا همــدردی کنــد – او میخواســت بــا آنهــا زندگــی
کنــد و موجودیــت و زیســت آنهــا را بفهمــد .در متــاس
بــا افــرادی کــه فقیــر و گرســنه بودنــد و هــم زمــان
بیــار بودنــد ،او را تغییــر داد .وی داروی جدیــدی را
پیشــبینی کــرد ،بــا پزشــکانی کــه بــه بیشــرین تعــداد
بیــاران بــا مراقبــت هــای پیشــگیرانه و آگاهــی
عمومــی از بهداشــت را در اختیــار داشــتند همراهــی
مــی کــرد .چنــد ســال بعــد ،چــه بــه عنــوان پزشــک بــه

جنبــش  ۲۶ژوئیــه فیــدل کاســرو پیوســت و در میــان
 ۸۱مســافری کــه در گــرا منــا (هواپیــا) بــود ،در روز
دوم دســامرب  ۱۹۵۶در کوبــا بــه زمیــن نشســت.
داروی انقالبی
پــس از پیــروزی اول ژانویــه ســال  ۱۹۵۹کــه رژیــم
فالگنســیو باتیســتا را رسنگــون کــرد ،قانــون اساســی
جدیــد کوبــا شــامل رویــای چــه گــوارا یعنــی مراقبــت
هــای پزشــکی رایــگان ب ـرای همــه بــه عنــوان حقــوق
بــر بــود .بــا داشــن درک درســتی از عــدم موفقیــت
هــای سیســتم هــای اجتامعــی جــدا از جامعــه و
مــردم ،باعــث شــد تــا دولــت انقالبــی هــم زمــان

