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انتصابات و نمایش انتخاباتی
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تجدید حیات ایده آل سوسیالیست -جان
بالمی فاستر صفحه آخر
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تاریخ وحشتناک شرکت های داروسازی
صفحه 5
مروری بر یک قرن مبارز و سرکوب

صفحه آخر

به همراهی وپشتیبانی از کارگران اعتصابی بر خیزیم
همراهی و پشتیبانی از کارگران اعتصابی
جنبــش کارگــری ایـران ،بزرگرتیــن نیــروی اجتامعــی
متشــکل بــا تاریــخ صــد ســال در نربدهــای پــی
درپــی علیــه مناینــدگان رسمایــه و انحصــارات
امپریالیســتی رسنوشــت ایــران را بســود اکرثیــت
عظیــم مــردم تعییــن خواهــد کــرد نــه صنــدوق
رأی مهندســی شــده انتصابــات رژیــم ارتجاعــی
والیــت فقیــه .کارگـران پاالیشــگاه تهـران ،کارگـران
پرتوشــیمی گچســاران ،آیــی و چنــد شــهر دیگــر
پــس از اینکــه معلــوم شــد حاکمیــت در برابــر
خواســت هــای بــر حــق آنهــا هیچگونــه اقدامــی
منــی کنــد ،بدرســتی و کامــا حــق طلبانــه وارد
کارزار نوینــی شــدند .ایــن یــک رخ داد مهــم و
تاریخــی اســت کــه پــس از برگ ـزاری مراســم اول
مــاه مــه در ایــران صــورت مــی گیــرد .قیمــت

پــس از جدالــی پنجــاه ســاله از زمانــی کــه چــه
گــورا جــان خــود را بــی دریــغ در مبــارزه ای نــا
برابــر بـرای انقالبــی بســود کارگـران و زحمتکشــان
فــدا کــرد بیــش از نیــم قــرن میگــذرد .رسمایــه داران
دســت انــدر دســت رسمایــه جهانــی توانســتند بــا
رسکــوب نیروهــای چــپ انقالبــی و کلیــه متحــدان
آنهــا چندیــن دهــه بــه چپــاول و غــارت خــود ادامه
دهنــد .امــا بحــران ســاختاری رسمایــه جهانــی ،
هــرج و مــرج غیــر قابــل وصــف سیاســی در کشــور
امپریالیســتی ایالــت متحــده آمریــکا ،ناتوانــی
کامــل دولــت هــای راســت در آمریــکای جنوبــی
بویــژه در پــرو رشایــط را بــرای خیــزش جنبــش
هــای چــپ و سوسیالیســتی بوجــود آورده اســت.
امــروز رسارس آمریــکا از جنــوب تــا شــال جنبــش
وســیع تــوده ای علیــه انحصــارات و دولــت هــای

درباره هویت آلترناتیو کارگری

صفحه آخر

نه به انتصابات رژیم اسالمی

بنزیــن را ســه برابــر کردنــد ولــی در ایــن دو ســاله
قــدرت خریــد تولیــد کننــدگان بــا توجــه بــه تــورم
لجــام گســیخته بــه نصــف رســیده اســت .بعضــی
دانشــمندان بــورژوا چنیــن تبلیــغ مــی کننــد کــه
کارگــران صنایــع پیرشفتــه چــون وضــع بهــری
دارنــد و از امتیازاتــی در مقایســه بــا کارگــران
دیگــر برخوردارنــد ،محافظــه کارنــد و رس بــه
زیــر از حاکمیــت تبعیــت مــی کننــد .پراکتیــک و
عمــل معیــار اســت .نادرســتی ایــن تئــوری بافیهــا
را کارگ ـران در عمــل مهــر باطــل مــی زننــد .ســال
گذشــته بازهــم چنیــن گفتنــد کــه در رشایــط
کرونایــی مبــارزات کارگــری فروكــش مــی شــود
امــا واقعیــت نشــان داد ســال  1399ســالی بازهــم
پــر هیجــان تــر در جنبــش کارگــری بــود و نزدیــک
بــه دوهــزار اعتصــاب و اعــراض در رسارس ایــران

پیروزی آلترناتیو کارگری در پرو

یادی از کوبا و شادباشی به فرمانده رائول
کاسترو در نود سالگی اش صفحه 8

صفحه٢

حامــی آنهــا در حــال رشــد و گســرش اســت.
پیــروزی مناینــده جنبــش کارگـران پــرو کاســتیو کــه
هامننــد رهــر پیروزمنــد ســابق بولیویــا مورالــس
از محــروم تریــن قــر جامعــه بومــی پرویــی
برخاســته ،نویــد بخــش چنیــن افــق تــازه ایســت
کــه مــوج تــوده هــای کارگــری بــر مــوج رسمایــه
داری بــا متــام اینکــه از کلیــه رســانه هــا برخــوردار
اســت مــی توانــد پیــروز شــود.
حــزب رنجــران ایــران ایــن پیــروزی کارگــران و
زحمتکشــان پــرو را بــه آنهــا صمیامنــه تربیــک
مــی گویــد .پیــروزی آنهــا بــرای کارگــران ایــران
بســیار غنیمــت اســت و نشــانی اســت از خیــزش
عمومــی جهانــی ب ـرای پیــروزی نیروهــای چــپ و
کمونیســت بــا تکیــه بــه جنبــش کارگــری و کلیــه
نیروهــای اســتثامر شــده و ســتمدیده.
صفحه 2

نه به انتصابات ریاست جمهوری اسالمی
 28خــرداد امســال جمهــوری اســامی منایشــی از
دروغ و فریــب را در ادامــه انتصابــات گذشــته
تحــت عنــوان انتخابــات ریاســت جمهــوری بــراه
انداختــه اســت .ایــن بــار بعلــت نفــرت عمومــی
جامعــه از کل سیســتم اجتامعــی و ســاختارها،
سیاســت هــا ،عنــارص و نهادهــا ،عملکردهــا و
برنامــه ریــزی هــای رژیــم ،فضــای بشــدت اعرتاضی
بــه ایــن منایــش در جامعــه شــکل گرفتــه و گســرش
یافتــه .تجربــه انتخاباتــی تــا کنونــی نشــان داده
اســت کــه در رژیــم هــای رسمایــه داری ،انتخابــات
قــادر بــه تغیی ـرات اساســی بــه نفــع تــوده هــای
کار و زحمــت نبــوده و فریبــی بــرای کســب
مرشوعیــت از طریــق رای گیــری بــرای ادامــه
اســتثامر و ســتم بــه کارگـران و زحمتکشــان اســت.
صفحه 2

کنفرانس جی  7و گندیدگی
سرمایه داری

نشســت جــی  7شــامل کشــورهای بــزرگ صنعتــی:
آملــان ،فرانســه ،ایتالیــا ،انگلســتان ،آمریــکا ،ژاپــن
و کانــادا در انگلســتان برگ ـزار شــد .ایــن نشســت
کــه  47میــن نشســت بــود بــه صــورت ســالیانه
برگ ـزار مــی شــود و در یــک دوره روســیه را هــم
بــه عنــوان عضــو پذیرفتــه بــود .اقتصــاد ایــن
کشــورها بــر اســاس آمارهــای اینرتنتــی  60در صــد
اقتصــاد کل جهــان را شــامل مــی شــود .بعــد از ایــن
نشســت جــی  20اســت کــه در ســطح بزرگــری
برگـزار مــی شــود و بــا قطــب بنــدی هــای بیشــری
روبــرو اســت .در نشســت جــی  7معمــوال مناینــده
اتحادیــه اروپــا هــم رشکــت مــی کنــد و بدیــن
مفهــوم مناینــده سیاســی-اقتصادی اروپــا ،آمریــکا
و ژاپــن اســت .کــه ســالیانه براســاس وضعیــت
موجــود ســعی بــه هامهنگــی سیاســت هــای بیــن

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه 2

رنجبر
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صفحه2

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

نه به انتصابات رژیم ...بقیه از صفحه ١

پیروزی آلترناتیو  ....بقیه از صفحه ١

توســط کارگــران ســازمان داده شــد.
هــر روز کــه مــی گــذرد بخصــوص بــا شکســت
کامــل حاکمیــت و مفتضــح شــدن هــر دو جنــاح
اصــاح طلــب و اصولــی گــرا در بــر گــزاری یــک
مضحکــه انتخاباتــی ،ب ـرای اکرثیــت عظیــم مــردم
ســتمدیده و اســتثامر شــونده ایــران معلــوم مــی
شــود کــه تنهــا راه راســتین رهایــی انتخــاب راه
طبقــه کارگــر و آلرتناتیــو سیاســی آنســت .نظــام
رسمایــه داری جهانــی دچــار بح ـران همــه جانبــه
ساختاریســت ،دیگــر نــه سیاســتهای باصطــاح
کینزینــی و نــه نئولیربالیســتی کــه در ایــن صد ســال
گذشــته بــکار گرفتنــد مــی توانــد نجــات دهنــده
باشــد .نظــام رسمایــه داری والیــت فقیــه ایـران در
ســایه همیــن نظــام جهانــی ده هــا برابــر بیشــر
دچــار بح ـران ساختاریســت در نتیجــه کل جامعــه
را بــه لبــه پرتــگاه کشــانده اســت .حاکمیــت ایـران
مثــل کلیــه مرتجعــان ضــد مردمــی خیــال مــی کنــد
بــا یکدســت کــردن خــود مــی توانــد جلــو ایــن
بحـران ســاختاری را بگیــرد .اصــاح طلبــان شکســت
خــورده و رانــده شــده؛ رهربانشــان بــاز هــم ب ـرای
گــول زدن طرفدارانشــان صحبــت از " اصالحــات
ســاختاری" مــی کننــد و همچنــان بــرای نجــات
نظــام خیــاالت واهــی بــه رهــر بســته انــد .آنهــا
امــروز بـرای گرفــن امتیــاز از رهــری خطــر انقالب،
جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی را بــه رخ
مــی کشــند .امــا هامنطــور کــه زحمتکشــان ای ـران
در کــف خیابــان گفتنــد ":اصــاح طلــب اصــول گـرا
دیگــه متــام شــد ماج ـرا".
اول مــاه مــه امســال آغــازی شــد بــرای گســرش
و ســازماندهی بازهــم بیشــر و همــه جانبــه تــر
جنبــش کارگــری ،ادامــه اعتصابــات کارگــری در ایــن
دو مــاه نشــان دهنــده تکامــل اوضــاع اســت .دیــر
یــا زود کارگـران دیگــر بــه ایــن راهپیامیــی تاریخــی
کارگ ـران ای ـران خواهنــد پیوســت و در عمــل و در
صحنــه مبــارزه ای رسارسی جنبــش کارگــری و دیگــر
جنبــش هــای مرتقــی اجتامعــی زنــان ،معلــان،
دانشــجویان را بــه یــک آلرتناتیــو راســتین انقالبــی
بــرای برانــدازی نظــام ســتمگر و دیکتاتــوری
مذهبــی رسمایــه داری تبدیــل خواهنــد کــرد.
بــه همراهــی و پشــتیبانی کارگــران اعتصابــی
برخیزیــم
بــه پیــش بــرای شــکل گیــری همــه جانبــه یــک
آلرتناتیــو کارگــری در ایــران
حزب رنجربان ایران
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عــاوه بــر آن رژیــم اســامی امســال بــا تعییــن 7
کاندیدایــی کــه در چنــد دهــه گذشــته در ایجــاد
فقــر و گرســنگی و بــی حقوقــی و رسکــوب و
شــکنجه و اعــدام و .....نقــش هــای درجــه اول و
اساســی داشــته انــد ،و شــوهای تلویزیــون قصــد
گــرم کــردن تنــور انتخابــات را دارد .امــا نهادهــای
مســتقل کارگــری ،زنــان ،معلــان ،بازنشســتگان،
دانشــجویان ،روشــنفکران ،زندانیــان سیاســی،
مــادران داغــدار ،جوانــان بیــکار ،و خالصــه همــه
اســتثامر شــده هــا و ســتم دیــدگان بــا پیــام هــا و
اعالمیــه هــای خــود بطــور رصیحــی اعــام کــرده
انــد بــازی انتخاباتــی بیــن بــد و بدتــر ،انتخابــات
مــا نیســت ،ایــن انتصابــات اســت و مــا در آن
رشکــت منــی کنیــم .آنهــا مــی گوینــد رای بــی رای.
رشایــط بح ـران اقتصــادی ،بیــکاری و گرانــی ،تــورم
و فقــر ،ناتوانــی دولــت در کنــرل ویــروس کرونــا
کــه رسارس جامعــه را گرفتــه اســت ،جــان مــردم را
بــه لــب رســانده اســت اعرتاضــات  96و  98عکــس
العمــل کوچکــی بــود از جنایــت و خیانــت حاکــان
بــه منافــع عمومــی مــردم .ایــن بــار مــردم در
پشــت کــرد بــه صنــدوق هــای رای رژیــم اســامی
رسمایــه هــان اعـراض را در اشــکال دیگــری انجــام
میدهنــد .مــا از عــدم رشکــت مــردم در منایــش
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری و مبــارزه فعــال
اعرتاضــی علیــه آن حامیــت مــی کنیــم.
در برابــر ایــن منایــش انتخاباتــی بشــدت فریبنــده،
کارگــران و زحمتکشــان نیــز راه و ابزارهــای
دموکراســی خــود را دارنــد .ابــزاری کــه حــق
انتخــاب و انتخــاب شــدن ،حــق پرســش و تحقیــق
و بازخواســت ،حــق عــزل انتخــاب شــده هــا توســط
انتخــاب کننــدگان بطــور مســتقیم از بینادهــای
اولیــه آن بـرای دخالــت مســتقیم مــردم در قــدرت
سیاســی ،برنامــه ریــزی و اجــرا و کنــرل ،راســتی
آزمایــی منتخبیــن اســت .ایــن ابــزار دموکراســی
کــه در تجربــه تاریخــی جوامــع بــری تــا بــه حــال
بارهــا امتحــان شــده و برتــری و دســت آوردهــای
بزرگــی را کــه ب ـرای برشیــت بوجــود آورده اســت،
تثبیــت کــرده اســت ،هیــچ چیــزی بــه جــزء
شــوراهای کارگــران و زحمتکشــان نیســت
نه به پارملانتاریسم رسمایه داری
زنده باد شوراهای کارگران و زحمتکشان
نه به انتصابات رژیم جمهوری اسالمی
رسنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد انقالب و سوسیالیسم
 25خرداد 1400
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ایــران مــا احتیــاج بــه ایجــاد یــک گرایــش چــپ
و کمونیســتی یــک آلرتناتیــو کارگــری کــه در
برگیرنــدەی کلیــه تشــکالت و نهــادی هــای کارگــری،
زحمتکشــان ،از کلیــه ملیــت هــا ،زنــان و مــردان،
دانشــجویان ،معلــان ،بازنشســتگان ......اســت
کارگ ـران گــروه ملــی صنعتــی فــوالد اهــواز در اول
مــاه مــه مانیفســت خــود را چنیــن بیــان کردنــد:
بــا ایــن چشــم انــداز علیــه ظلــم و بیــداد مــی
جنگیــم و ب ـرای ســقف مطالبــات کارگــری اعــم از
مســکن و رفــاه همگانــی ،بیمــه بیــکاری و درمانــی
مکفــی ،اعرتاضــات و اجتامعــات آزاد ،آمــوزش
رایــگان و امنیــت شــغلی هــم پیــان میشــویم و در
کــوره هــای ذوب آهــن بــر مشــتهای فوالدیــن خــود
حــک میکنیــم تــا در مســیر لغــو اســتثامر انســان
از انســان دســت از ســازماندهی و مبــارزه طبقاتــی
بــر نداریــم.
حزب رنجربان ایران
کنفرانس جی  ٧و  ....بقیه از صفحه ١

عدم شرکت در انتصابات ،عدم مشروعیت رژیم حاکم
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املللــی خــود دارنــد .در ســال هــای گذشــته آنهــا
تصمیــات امنیتــی هــم گرفتــه انــد .بــه زبــان
دیگــر نشســت جــی  7شــامل اعضــای اصلــی ناتــو
بعــاوه ژاپــن اســت .ایــن نشســت کــه مناینــده
بزرگرتیــن گــروه بنــدی امپریالیســتی جهــان مــی
باشــد ،تصمیــات خــود را بــا ظاهــری برشدوســتانه
و انســانی نســبت بــه اقتصــاد و محیــط زیســت و
غیــره اعــام مــی کنــد ولــی نتایجــی کــه در عمــل
بدســت مــی دهنــد خــر از ویرانــی کشــورها ،ایجاد
جنــگ هــای داخلــی خونیــن و دفــاع از مرتجــع
تریــن نیروهــای تاریــک تاریخــی و دخالــت علنــی
و آشــکار و مســتقیم و غیــر مســتقیم دارد .بطــور
مثــال آنهــا از رشاکــت بــا کشــورهای آفریقایــی،
کمــک بــه ســامل ســازی محیــط زیســت ،امنیــت،
تغییــرات اقلیمــی ،خشــونت بــر علیــه زنــان و
تســاوی جنســی و امســال مترکــز بــر دموکراســی
و حقــوق بــر ســخن مــی گوینــد .امســال بــا
تغییــر دولــت آمریــکا و بــه روی کار آمــدن بایــدن
و تغییــر مســیر سیاســت خارجــی آمریــکا از "اول
آمریــکا" بــه "همــکاری بــا متحدیــن و دوســتان
آمریــکا" در شــکل ارائــه تصمیــم گیــری هــا نیــز
تغییراتــی بوجــود آمــده اســت.
مدتهــا اســت کــه مســئله قــدرت گیــری چیــن،
ســازمان همــکاری شــانگهای ،بانــک توســعه آســیا،
منطقــه اقتصــادی اوراســیا و اتحــاد بســیار نزدیــک
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چیــن و روســیه و نفــوذ و رشــد روزافــزون ایــن
دو قــدرت در اقتصــاد و سیاســت جهانــی و از
دســت رفــن هژمونــی غــرب بــر رسمایــه داری و
کنــرل سیاســی جهــان بــه موضوعــی حــاد بــرای
رسمایــه داری غــرب و آمریــکا و ژاپــن تبدیــل شــده
اســت .در ایــن بیــن چیــن بعلــت قــدرت اقتصــادی
شــتابانش بیــش از پیــش به ســدی در برابر گســرش
رسمایــه داری غــرب تبدیــل شــده اســت .درآمدهای
هنگفــت رشکــت هــای غربــی کــه هــر روزه بیشــر
و بیشــر مــی شــود هــم نتوانســته کــه جلــوی از
دســت رفــن ایــن رهــری را بگیــرد.
عملکــرد گذشــته غــرب کــه همیشــه و بطــور مداوم
مملــو از غــارت منابــع طبیعــی ،ثــروت هــا ،منابــع
انســانی ،رسکــوب کشــورها ،ملــت هــا ،در گذشــته
انهــدام بســیاری از ملیــت هــا و ،ایجــاد مرزهــای
مصنوعــی و دخالــت در کشــورهای جهــان ،بــراه
انداخــن کودتاهــای خونیــن ،قتــل عــام هــای
بــزرگ حتــی در همیــن  3دهــه گذشــته در
آفریقــا ،جلوگیــری از رشــد طبیعــی کشــورها بــوده
اســت آنچنــان در افــکار عمومــی جهــان از آنهــا
تنفــری بوجــود آورده اســت کــه حتــی پرچــم هــای
دموکراســی و حقــوق بــر و حامیــت از کشــورهای
ضعیــف هــم دیگــر منــی توانــد ملــت هــا را بفریبد.
افــکار عمومــی در بیــن ملــت هــا (اساســا طبقــات
فرودســت) و دولــت هایــی کــه بخاطــر کســب
حقــوق داخلــی و بیــن املللــی تــاش مــی کننــد،
موقعیتــی بوجــود آورده اســت کــه شمشــیر غــرب
را بعنــوان دامکلــوس کامــا کُنــد مــی کنــد .تجربــه
نشــان داده اســت کــه غــرب هــر کاری را کــه علیــه
ملــت هــا انجــام داده اســت بــا افــکار ســازی و
دروغ پراکنــی و شــایعه رشوع کــرده اســت.
جالــب توجــه اســت وقتــی هنــوز انتخابــات آمریــکا
بــا آن وضــع آبروریزانــه بـرای دموکراســی غربــی به
پایــان نرســیده اســت کــه جــی  7و آمریــکا بــا پرچم
دموکراســی و حقــوق بــر و دفاع از انتخــاب مردم
ســخن مــی گوینــد .ولــی دیگــر قــادر نیســتند کــه
رقابــت اقتصــادی نظامــی و متعاقبا سیاســی آشــکار
خــود را بــا چیــن و روســیه بپوشــانند .در چنــد
ســال گذشــته ناتــو و بویــژه آمریــکا بطــور دائــم
نیروهــای خــود را بــه مرزهــای روســیه نزدیــک و
نزدیکــر کــرده انــد همزمــان آنهــا اعــام کــرده انــد
کــه بایــد جلــوی رشــد اقتصــادی چیــن را گرفــت ،در
حالیکــه ســازمان ملــل مــی گویــد بایــد بــه کشــورها
بــرای رشــد اقتصادیشــان کمــک هــای انســانی و
اقتصــادی در اختیارشــان گذاشــت .منظــور از آوردن
ایــن موضــع علنــی شــدن مواضــع جــی  7بــدون در
نظــر گرفــن مقــررات بیــن امللــل اســت
امــا چ ـرا در ایــن دوره آنهــا ایــن چنیــن بــی پــروا
علیــه چیــن و روســیه ســخن مــی گوینــد .برخــی
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از دســتاوردهای علمــی و اقتصــادی چیــن نشــان
از جهــش و جلــو افتــادن از غــرب دارد از جملــه
ایجــاد یــک ایســتگاه فضائــی بــه تنهایــی در فضــا،
فــرود بــر ســطح تاریــک کــره مــاه و بــه تازگــی
فــرود بــر ســطح مریــخ و تولیــد پــر رسعــت تریــن
ابــر کامپیوترهــای جهــان .مدتــی اســت کــه دولــت
چیــن لحــن دیپلامتیــک خــود را علیــه مخالفینــش
در جــی  7تغییــر داده اســت و دیگــر ســکوت و
مامشــات دیپلامتیــک را بــا مخالفینــش منــی پذیــرد.
فضــای رقابــت در همــه عرصــه هــا تنگــر و تقابــل
و تنــش هــا رو بــه گســرش اســت .آنهــا در حــال
فشــار هــر چــه بیشــر در دریــای ســیاه به روســیه و
نزدیــک شــدن بــه مرزهــای بیــن املللــی آن از طریق
مانورهــای نظامــی هســتند .تحریــک اســتقالل
طلبــان تایــوان ،بــزرگ کــردن مســئله دموکراســی
در هنــگ کنــگ ،بــزرگ کــردن مســئله اویغورهــای
چیــن و تاکیــد بــر مســئله اســام ،فشــار دیپلامتیــک
نظامــی در دریــای جنوبــی چیــن ،تــاش بــرای
ایجــاد پایــگاه در تاجیکســتان و قزاقســتان و ...از
جملــه فعالیتهایــی اســت کــه غــرب پیگیرانــه در
برابــر فعالیــت هــای چیــن و روســیه در مســئله راه
ابریشــم و اورآســیا در پیــش گرفتــه اســت.
بــا شــدت گرفــن ایــن رقابــت هــا کــه در ادامــه
کشــاکش آمریــکا و چیــن بــر رس مناســبات
اقتصــادی شــکل تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت و
نیــز تــرس از بوجــود آمــدن بح ـران هــای دوره ای
رسمایــه داری دیگــری (کــه تجربــه  2008نشــان داد
کــه چیــن قــادر شــد آنـرا بــدون هزینــه پشــت رس
بگــذارد) بـرای غــرب کابوســی اســت کــه مــی تواند
رهــری جــی  7را بــرای همیشــه بــر ســاختارهای
جهانــی کــه طــی بیــش از یــک قــرن بوجــود آورده
انــد از دســت بدهــد.
آمریــکا و اروپــا نیــز دیگــر منــی تواننــد مناســبات
خــود را در دوره جنــگ رسد تعریــف کننــد .آنهــا
مدتهاســت کــه از آن دوران فاصلــه گرفتــه انــد
اتحادیــه اروپــا بــا ایجــاد یــورو و ایجــاد بــازار
اروپایــی و ارتــش اروپایــی دیگــر رهــری آمریــکا را
بــر خــود منــی پذیــرد در عیــن حــال آمریــکا ب ـرای
اینکــه مجــددا ســلطه خــود را بــر جهــان مبثابــه
رسکــرده گرایــی تعریــف کنــد مجبــور اســت در
قــدم اول رقبــای پــر قدرتــی ماننــد چیــن و روســیه
را کنــار بزنــد تــا بتوانــد مجــددا اروپــا را بــه زیــر
هژمونــی خــود بکشــد .ایــن راه درازی اســت کــه
هیــچ چشــم انــداز روشــنی بــر آن متصــور نیســت.
ایــن رشایطــی اســت کــه اجــازه منــی دهــد کــه
آمریــکا بــدون توافــق اروپــا کاری کنــد .تجربــه
عـراق شکســت آمریکای بــدون اروپــا را در درگیری
هــای گوناگــون در رستــارس جهــان بعــد از جنــگ
رسد ،آن ـرا نشــان داده اســت .امــا ایــن توافقــی از

نــوع بســیار شــکننده و موقتــی خواهــد بــود .بــه
همیــن دلیــل جــی  7آنچــه کــه مــی گویــد و آنچــه
را کــه بطــور عملــی قــادر اســت انجــام دهــد کامــا
متفــاوت و در بســیاری مــوارد غیــر عملــی میباشــد
و فقــط شــکل تبلیغاتــی دارد .منونــه آن مســئله
ســوریه و افغانســتان و حتــی عــراق اســت کــه
بــا متــام تــاش غــرب و ب ـراه انداخــن گــروه هــای
اســامی و دادن پــول و اســلحه نتوانســتند کار را
یکــره کننــد و در برخــی مناطــق بــا متــام ویرانــی
کــه بــه بــار آوردنــد کاری از پیــش نربدنــد.
کنفرانــس جــی  7در کورنــوال انگلســتان بایســتی با
توجــه بــه خطـرات و امکانــات غــرب بـرای درهــم
شکســن محــور چیــن و روســیه فکــری بیاندیشــد.
امــا رسمایــه داری بســیار تنــگ نظرانــه فقــط ایــن
تضــاد را مــی بینــد.
نیــروی دیگــری در راه اســت .و آن مبــارزه کارگـران
و زحمتکشــان جهــان بـرای رهایــی از یــوغ ســتم و
اســتثامر و بهــره کشــی اســت .نیرویــی کــه دارای
تجربیــات پــر بــاری از شکســت هــا و پیــروزی
هاســت .بحــران رسمایــه داری و رقابــت هــای
افســار گســیخته ،جوامــع انســانی را بــرای مــردم
جهــان بــه جهتــی رانــده اســت کــه در رس دو راهی
ادامــه بربریــت رسمایــه داری و یــا سوسیالیســم
راهــی دیگــر در برابــر خــود منــی بینــد .کنفرانــس
هایــی از دســت جــی  7و جــی  20حداکــر توطئــه
و برنامــه ای را کــه مــی تواننــد بــه پیــش بربنــد
بــه تاخیــر انداخــن مــرگ محتــوم رسمایــه داری
اســت .رونــد رو بــه شــتاب بیــش از پیــش جهــان
در همــه عرصــه هــا حتــی ره ـران و اتــاق هــای
فکــر رسمایــه داری را هــم ناتــوان کــرده اســت.
تنهــا طبقــه کارگــر جهانــی اســت کــه بــا ایــن رونــد
شــتابان همــگام پیــش مــی رود و نقــش گــذار از
آن را ایفــاء خواهــد کــرد .در ایــن رونــد کنفرانــس
هایــی نظیــر جــی  ،7کنفرانــس رسان امپریالیســت
هــا بـرای برنامــه ریــزی علیــه رقبــا و مــردم جهــان
تاثیــری زود گــذر و مخــرب خواهــد داشــت.
ع.غ
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انتصابات و نمایش انتخاباتی

از طــرف آنهــا حــذف و طــرد شــده و بــه بــازی
گرفتــه نشــده انــد .در متامــی ایــن انتخابــات نــه
تنهــا کارگــران و زحمتکشــان هیــچ مناینــده ای
حتــی در ســطح کاندیداتــوری نداشــته انــد بلکــه
رژیــم هــر دوره ســعی کــرده اســت کــه نســبت
بــه دوره گذشــته بیــش از پیــش بــه حــذف اصــاح
طلبــان و خــودی هــا اقــدام کنــد .بــا هــر انتصاباتــی
دایــره قــدرت تنگــر و حکومــت شــکل فاشیســتی
تــری بــه خــود گرفتــه اســت .در اولیــن "انتخابــات"
رژیــم اســامی خمینــی گفــت جمهــوری اســامی
یــک کلمــه نــه کــم و نــه زیــاد و در ورقــه هــای
رای گیــری نوشــته شــده بــود جمهــوری اســامی
آری و نــه و بــا ایــن شــیوه رای گیــری ســنت ضــد
دموکراتیــک رای گیــری رژیــم اســامی را بــه مــردم
تحمیــل کــرد .کــه تا بــه امــروز ادامــه دارد .ســالهای
زیــادی طــول نکشــید کــه اکــر مــردم پــی آمدهــای
ایــن نحــوه انتصابــات تحــت عنــوان انتخابــات را
در ســفره هــای خــود کــه هــر روز خالــی تــر مــی
شــود ،ببیننــد .رژیــم اســامی بــا برپایــی اولیــن
انتخابــات ضــد دمکراتیــک خــود از روز اول حــق
انتخــاب مردمــی را کــه از قــدرت مطلقــه شــاه
و مناینــدگان فرمایشــی مجلــس شــورای ملــی و
نخســت وزیــران دســت آمــوز شــاه نجــات پیــدا
کــرده بودنــد بــه سیســتم دیگــری از انتصابــات
آنهــم تحــت هدایــت والیــت مطلقــه فقیــه فــرو
بــرد .از آن زمــان متامــی انتخابــات رژیــم اســامی
گذشــته از تعــداد رشکــت کننــدگان کامــا منایشــی و
مهندســی بــوده و مخالفــان حتــی خــودی نزدیــک
هــم در رونــد حــذف فزاینــده بــوده انــد .طبقــه
کارگــر ای ـران ایــن ســیر و رونــد ضــد دموکراتیکــی
را کــه بــا حکــم خامنــه ای مبنــی بــر اصــل
اســتصوابی بــه کنــرل کامــل دایــره قــدرت و بــه
ضدیــت فاشیســتی تــری علیــه اکرثیــت فرودســت
جامعــه تبدیــل شــده بــود ،خــوب مــی فهمیــد
بــه همیــن دلیــل قــدم بــه قــدم خــود را از ایــن
منایــش دولتــی جــدا کــرده و بــه رصاحــت بــا آن
مخالفــت منــود .آخریــن اطالعیــه هــای تشــکالت
مســتقل کارگــری از بــی ربطــی انتخابــات منایشــی
بــا منافــع کارگـران ســخن مــی گوینــد .امــا مســئله
انتخابــات بــرای کارگــران و زحمتکشــان بخــش
کوچکــری از تضــاد پایــه ای سیســتمی اســت کــه
بــا آن روبــرو هســتند .مشــکالت کارگـران در ایـران
رصفــا مربــوط بــه انتخابــات هــای ضــد دموکراتیــک
رژیــم رسمایــه داری اســامی نیســت .طبقــه کارگــر
بــا کل سیســتم رسمایــه داری کــه بــر اســاس ســتم
و نابرابــری و بشــدت اســتثامرگرانه گذاشــته شــده
اســت ضدیــت پایــه ای و اساســی دارد .سیســتم
اســتصوابی ،انتصابــی و ضــد دموکراتیــک و ضــد
منافــع مــردم فرودســت و زحمتکــش جامعــه

در ایــن نــوع منایــش هــای انتخاباتــی بخشــی
از همیــن سیســتم رسمایــه داری اســت کــه بــر
اســاس منافــع خصوصــی و رسمایــه شــکل گرفتــه
اســت .منایــش انتخاباتــی دوره ســیزدهم هــم
بازتــاب همیــن وضــع اســفباری اســت کــه رژیــم
اســامی بـرای مــردم تحمیــل کــرده اســت .یکــی از
ترفندهــای رژیــم برجســته کــردن بحـران و حســاس
بــودن اوضــاع کشــور و رضورت رشکــت در منایــش
انتخاباتــی اســت .ایــن بــار بیــش از آنکــه اوضــاع
کشــور نســبت بــه دوره هــای دیگــر حســاس باشــد،
وضعیــت خــود رژیــم بســیار حســاس شــده اســت.
در حــدی کــه دیگــر دولــت و شــخص خامنــه ای
دیگــر از مرشوعیــت نظــام ناشــی از رای مــردم
صحبــت منــی کننــد .مشــخصات ایــن دوره چیســت.
 – 1سیاســت هــای دولــت روحانــی و شــخص
خامنــه ای و نیــز اصــاح طلبــان کامــا بــا شکســت
روبــرو شــده بــود و تــوده هــای وســیع مــردم از
ایــن انتخابــات رویگــردان شــده بودنــد – 2 .طبقــه
کارگــر و ســازمان هــای سیاســی کمونیســتی و
رادیــکال و نیــز متحدینــش قــادر شــده انــد کــه
بــه طــور موفقــی رژیــم جمهــوری اســامی را
افشــا کــرده و آگاهــی خوبــی را در جامعــه انتشــار
دهنــد و رژیــم را در بیــن تــوده هــای مــردم منفــرد
کــرده و مانورهــای رژیــم را در جهــت فریــب مــردم
ب ـرای رفــن بــه پــای صنــدوق انتصاباتــی رژیــم بــا
شکســت روبــرو کننــد -۳.نحــوه برگـزاری انتخابــات
و انتخــاب حتــی کاندیــدا هــای دســت چیــن شــده
هــم نشــان داد کــه رژیــم بــر اســاس تصمیــات
پشــت پــرده دســت بــه پــر کــردن صنــدوق
انتخابــات زده و جلــوی انتصــاب هــر کســی بــه
غیــر از فــرد تعییــن شــده بــرای پســت ریاســت
جمهــوری خواهــد گرفــت -۴ .شــعبده بــازی
کاندیداهــای انتخاباتــی در شــوهای تلویزیونــی
جذابیــت خــود را از دســت داده و دیگــر کســی
آنـرا جــدی منــی گیــرد -۵.رشایــط بیــن املللــی رژیــم
جمهــوری اســامی همیشــه بــه رضر مــردم بــوده
اســت و در موفقیــت و شکســت آنهــا ،همیشــه
مــردم رضر مالــی و جانــی هنگفتــی را متحمــل
شــده اســت -۶ .مجمــوع اوضــاع سیاســی و امنیتــی
و اقتصــادی رژیــم را بــا مخاطـرات جــدی از جملــه
اعرتاضــات بــزرگ اجتامعــی و فشــارهای بیشــر
خارجــی بــه محــاق تســلیم بــه تنگــر شــدن دایــره
قــدرت و یــا رسنگونــی رانــده اســت .در عیــن حــال
مترکــز رژیــم بــر مســئله اقتصــادی در رقابــت هــای
انتصاباتــی ،نشــان دادن رساب بجــای آب بــه مــردم
در جهــت حــل مشکالتشــان اســت .مدتــی رژیــم
اعــام کــرد کــه ممکــن اســت انتخابــات را آنالینــی
برگـزار کنــد .تاریخــا روشــن شــده اســت کــه هیــچ
قــدرت طبقاتــی بــا انتخابــات قــدرت را بــه طبقــات
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انتصابات یا منایش انتخابات در ایران
دوره ســیزدهم انتخابــات ریاســت جمهــوری
اســامی در ای ـران بــه پایــان رســید از بیــن بیــش
از 500نفــر داوطلــب پســت ریاســت جمهــوری
شــورای نگهبــان  7نفــر را دارای صالحیــت دانســت
و اجــازه داد کــه بــه بــازی انتخاباتــی رژیــم
بپیوندنــد .بررســی زندگــی نامــه هــای ایــن هفــت
نفــر نشــان مــی دهــد کــه متامــی ایــن هفــت نفــر
بــا ســایه و روشــن هایــی از کادرهــای قبلــی رژیــم
در ارگان هــای مختلــف رسکــوب نظامــی ،سیاســی
و فرهنگــی و اقتصــادی علیــه اساســا مــردم کارگــر و
زحمتکــش ایـران هســتند .در بیــن ایــن کاندیداهــا
ابراهیــم رئیســی از بقیــه بــی آبروتــر اســت دلیــل
آن هــم دســتور قتــل عــام زندانیــان سیاســی و حکم
اعــدام حداقــل  5000نفــر در ســال  1367اســت.
انتخابــات در طــی  4دهــه حاکمیــت جمهــوری
اســامی شــکل وارونــه و عقــب مانــده ای از یــک
انتخابــات بورژوایــی اســت .رژیــم در  13دوره
گذشــته بــا ترفندهــای مختلــف تــاش داشــته اســت
کــه از مــردم رای بگیــرد ایــن رای گرفــن از رشــوه
دادن در بــاال ،بــراه انداخــن ســفره هــای رنگیــن
میهامنــی و پارتــی بــازی فامیلــی ،میــوه و شــیرینی
پخــش کــردن ،وعــده و وعیدهــای دروغ در جهــت
رفــاه و بــاز کــردن درهــای جامعــه در جهــت
آزادی هــای فــردی و اجتامعــی و مبــارزه بــا فســاد
و غیــره و حمــات شــخصی بــی محتــوا و کامــا
صــوری بــه یکدیگــر در جهــت تخطئــه "رقیــب"
را شــامل مــی شــود .در ایــن بــازی انتخاباتــی کــه
خــودی هــای رژیــم هــم آن ـرا مهندســی انتخابــات
مــی نامنــد و ایــن را پنهــان منــی کننــد کــه خــود
بخشــی از ایــن بــازی مهندســی شــده هســتند هیــچ
عنــر از تغییــر و تحــول و داشــن برنامــه مســتند
و متحــول کننــده ای ،وجــود نــدارد .ســازمان هــای
کمونیســتی و رادیــکال جامعــه از اولیــن انتخابــات
تــا بــه امــروز گفتــه و نوشــته انــد کــه انتخابــات،
نــه تــاش بـرای حتــی بــه روی کار آوردن کادرهــای
توامنندتــر رسمایــه داری اســامی بــرای نجــات
از بحــران و تــورم افســار گســیخته کنونــی بلکــه
رصفــا بــرای کســب مرشوعیــت رژیــم در جهــت
ادامــه وضــع موجــود بــا اســتفاده از افـراد و عنارص
رسکوبگرتــر مختلــف قدیمــی و حتــی نــه جدیــد در
اداره دســتگاه دولتــی اســت .در رژیــم جمهــوری
اســامی یــک تــو در تــوی مافیایــی قــدرت وجــود
دارد کــه اتفاقــا اکـرا روابــط خویشــاوندی و فامیلی
دارنــد .تنهــا کســانی بــه ایــن دایــره مافیایــی قــدرت
در بیــن عنــارص رژیــم اعـراض کــرده انــد کــه خــود
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بــدون رهــری یــک انقــاب قهرآمیــز تحــت رهــری
آگاه تریــن عنــارص متشــکل طبقــه کارگــر بــرای
درهــم شکســن رژیــم جمهــوری اســامی و هــر
رژیــم رسمایــه داری دیگــر و بــر پایــی سوسیالیســم
امــکان پذیــر نیســت.
طبقــه کارگــر بــر طبــق تجربیــات خــود ،شکســت
انتخابــات بورژوایــی و پارملانتاریســتی ،آلرتناتیــو
سیســتم دموکراتیــک شــوراهای کارگــران و
زحمتکشــان جامعــه و کنــرل از پائیــن منتخبیــن
خــود را دارنــد .شــوراهای کارگ ـران و زحمتکشــان
کــه اکرثیــت عظیــم تــوده هــای مــردم را تشــکیل
مــی دهنــد ،آن ابــزاری هســتند کــه مــی تواننــد
اکرثیــت تــوده هــای مــردم را بصــورت مســتقیم در
قــدرت سیاســی تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی و
اداره جامعــه رشکــت بدهنــد .هیــچ قدرتــی بــاالی
جامعــه در جهــت تامیــن مالکیــت خصوصــی و
بدســت گرفــن ابزارهــای تولیــد جامعــه وجــود
نخواهــد داشــت .طبقــه کارگــر و دیگر زحمتکشــان
جامعــه بــا اســتفاده از شــوراهای خــود اولیــن قــدم
را در راه بدســت گیــری کامــل جامعــه و رهایــی کل
جامعــه از ســتم و اســتثامر و فــرد از فــرد برخواهــد
داشــت.

تاریخ وحشتناک شرکت های داروسازی

تاریــخ وحشــتناک رشکتهــای غــول پیکــر دارو ســازی
(بیــگ فارما)
خواننــدگان عزیــز رنجــر ،ایــن مقالــه افشــا گــر
رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی در ایــاالت متحــده
و اروپــا اســت کــه نگارنــدگان ایــن مقالــه ،دکــر
جیمــز انجــل و نــک دیــردن (در ســایت تحقیقــات
جهانــی) منابــع زیــادی را در مقالــه شــان ذکــر
کردنــد کــه در صــورت نیــاز مــی توانیــد بــه مقالــه
مربوطــه رجــوع کنیــد.
بررســی مهمــی توســط اکنــون عدالــت جهــان« .
چ ـرا مــا نبایــد اجــازه دهیــم رشکتهــای غــول پیکــر
داروئــی در کنــرل ویــروس کوویــد –  ۱۹بــه مــردم
پاســخ گــو نباشــند »
هــر راه حــل طوالنــی مــدت بــه منظــور جلوگیــری
از ایــن ویــروس کشــنده کوویــد –  ۱۹بایــد شــامل
کشــف و توزیــع عادالنــه یــک واکســن مؤثــر و
گزینــه هــای درمانــی باشــد .بــا ایــن حــال ،دولــت
هــا در رسارس جهــان مســئولیت راه حلهــای کوویــد
–  ۱۹را بــه رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی مــی
دهنــد ،آنهــا ســابقه خطرنــاک و طوالنــی مــدت

در اولویــت ق ـرار دادن ســود رشکتهــا بــر ســامتی
مــردم را دارنــد .تولیــدات ایــن رشکتهــای داروئــی
از بزرگرتیــن و ســود آورتریــن تولیــدات در جهــان
اســت .بســیاری از رشکــت هــای انفــرادی کــه «
غــول داروســازی عظیــم » را تشــکیل مــی دهنــد
بیــش از اکرثیــت کشــورهای کــره زمیــن از درآمــد
نجومــی ســاالنه برخــوردار هســتند .بــه عنــوان
مثــال ،قضــاوت نســبت بــه درآمــد شــان ،جانســون
و جانســون حتــی از کشــورهای ثرومتنــدی ماننــد
نیوزیلنــد و مجارســتان ثرومتنــد ترنــد .درآمــد رشکت
غــول پیکــر فایــزر از کویــت یــا مالــزی نفــت خیــز
بیشــر اســت.
مادرنــا را کنــار بگذاریــد ،کــه در حــال حــارض هیــچ
محصولــی ارائــه نــداده ،شــش رشکــت غــول پیکــری
کــه در ایــن گ ـزارش مــورد بررســی ق ـرار گرفتنــد،
در ســال گذشــته  ۲۶۶میلیــارد دالر درآمــد کســب
کردنــد ۴۶ ،میلیــارد دالر ســود خالــص داشــتند.
ایــن ارقــام را در مقایســه بــا برنامــه بــی ســابقه
هزینــه هــای عمومــی ایــاالت متحــده بـرای تولیــد
واکســن ،کــه مــی توانــد بــه  ۱۸میلیــارد دالر برســد،
در نظــر بگیریــد ،امــا در حــال حــارض حــدود ۱۱
میلیــارد پونــد اســت کــه بیشــر ایــن مبالــغ بــه
رشکتهــای ثرومتنــد تعلــق یافتــه کــه در ایــن بخــش
رشح داده شــده اســت.
بســیاری از مفـران بــه کار برخــی از ایــن رشکتهــا
در ســال  ۲۰۲۰نگاهــی انداختــه انــد – تولیــد
واکســن بــا رسعتــی فــوق العــاده خطرنــاک – و
نتیجــه مــی گیرنــد کــه مشــکالت بــا ایــن رشکتهــای
غــول پیکــر دارو هــر چــه باشــد ،آنهــا توانســتند
تقریبــا کاال هــا را بــه بــازار تحویــل دهنــد.
امــا ،ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه بســیاری از
عنــارص مهــم توضیحــات بــه فراموشــی ســپرده
شــده اســت ،اگــر ایــن عنــارص بــا هــم جمــع شــوند
نشــان میدهــد کــه مــدل دارویــی فعلــی واقعــاً
دارای نقــض جــدی اســت ،چــرا کــه تنهــا تــاش
آنهــا بــه منظــور افزایــش ســود ســهام داران خــود
مــی باشــد و نــه ســامت میلیونهــا جمعیــت ســامل
تــر .پیگیــری ب ـرای افزایــش ســود هــر چــه بیشــر
باعــث وحشــتناک تریــن رفتارهــا علیــه خواســتها و
ســامت شــهروندان شــده اســت.
مــواردی را کــه بررســی مــی کنیــم شــامل رشکتهــای
غــول پیکــر زیــر مــی باشــد:
گلکســو اســمیت کالیــن ( ،) 1کمــر از ده ســال
پیــش بــا  ۳میلیــارد دالر جریمــه نقــدی محکــوم
شــد ،زیـرا اعـراف کــرد کــه بــه پزشــکان در ایــاالت
متحــده آمریــکا بــا دادن امتیــازات مالــی و غیــره
آنهــا را وادار بــه تجویــز دارو هــای نامناســب
ضــد افرسدگــی بــه کــودکان کــرده اســت .پزشــکان
و همــران آنهــا بــه هتــل هــای پنــج ســتاره،
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دیگــر واگــذار منــی کنــد ایــن قانــون اجتامعــی
بارهــا در ای ـران در عمــل اجتامعــی درســتی خــود
را نشــان داده اســت .توهــم اینکــه رشکــت در ایــن
انتخابــات و جــدا ســاز ی کاندیداهــا یعنــی انتخــاب
بـرای آینــده ای بهــر همیشــه بــه ادامــه و یــا بدتــر
شــدن وضــع موجــود منجــر شــده اســت .بویــژه
اینکــه امــروز رژیــم اســامی بــه وضعــی رســیده
اســت کــه مســئول قــوه قضائیــه را بــه جانــی و
قاتلــی ســپرده اســت کــه در هیئــت مــرگ بــوده
و امــروز در تــاش بــرای تشــکیل هیئــت دولتــی
اســت کــه بــی شــباهت بــه هیئــت مــرگ گذشــته
اش نخواهــد بــود.
بــا متــام ایــن احــوال رژیــم کارت هــای مختلفــی
را در ایــن منایــش انتخاباتــی بــازی کــرد تــا بتوانــد
بیشــرین هــا را بــه پــای صنــدوق هــای رای
بکشــاند .امــا ایــن بــار تعــداد بســیار محــدودی بــه
ایــن خواســت رژیــم جــواب مثبــت دادنــد-۱ ..
نیروهــای امنیتــی  – 2کســانی کــه منافــع مشــخص
اقتصــادی – اجتامعــی خــود را در ایــن حکومــت
مــی بیننــد  – 3افــراد ســاده لــوح و قرشهــای
عقــب مانــده جامعــه .رژیــم اســامی مــی دانــد
کــه تقابــات بــزرگ طبقاتــی در راه اســت و متــام
ســعی خــود را انجــام داد کــه بــه یــک دســت شــدن
حکومتــی نزدیــک شــود و بــه اســتحکام درونــی
کــه در حــال ضعیــف تــر شــدن اســت دســت پیــدا
کنــد .امــا نتیجــه انتخابــات و شــعبده بــازی کــه
بــر رس مســئله الریجانــی درآوردنــد هــم نتوانســت
همچــون فریــب کاریهــای گذشــته برایشــان رای آور
باشــد .امــا فاصلــه گرفــن مــردم از ایــن انتخابــات
تنهــا فاصلــه گرفــن از یــک حکومــت رسکوبگــر و
دزد و فاســد نیســت بلکــه ایــن اعــام رای بــرای
رسنگونــی ایــن حکومــت اســت .همــه جــا در
داخــل و خــارج کشــور اعــام " رای مــن رسنگونــی
" " ،نــه بــه کلیــت رژیــم جمهــوری اســامی "" ،
از بــس دروغ شــنیدیم دیگــه رای منــی دیــم " و
نــه رصفــا طــرد کــردن بلکــه در برابــر ایســتادن ایــن
حکومــت و بــه مبــارزه رودررو بــا آن برخاســن
اســت .انتخابــات رسمایــه داری در همــه جــای
دنیــا انتخابــات بیــن بــد و بدتــر اســت و بــه قــول
معــروف از ایــن دســت انتخابــات هیچ تنــوری برای
کســی گــرم منــی شــود .کارگـران و زحمتکشــان کــه
اکرثیــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد؛ خواهــان
انتخــاب دوره ایــی مناینــدگان گوناگــون رسمایــه
داری ب ـرای حاکمیــت بــر خــود نیســتند .کارگ ـران
خواهــان حکومــت خــود و نفــی اســتثامر و ســتم از
طریــق شــوراهای کارگــری و برقـراری یــک جامعــه
سوسیالیســتی هســتند کــه در آن محــور انتخابــات
نــه فریــب و ســود بلکــه یکــی در خدمــت همــه
و همــه در خدمــت یکــی باشــند .و ایــن مهــم
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جلــب نکــرده انــد چــون آنهــا را متوجــه نکــرده
بودنــد کــه فرزنــدان آنهــا در بخشــی از آزمایشــات
تجربــی قــرار گرفتنــد .رسانجــام ،فایــزر موافقــت
کــرد کــه مبلــغ  ۷۵میلیــون دالر بــه دولــت کانــو
بپــردازد و هــم چنیــن مبلــغ  ۱۷۵۰۰۰دالر بــه
والدیــن چهــار کــودک مبتــا در دادگاه بپــردازد
البتــه ،منــوط بــر اینکــه هرگونــه تخلــف را انــکار
کنــد.
در ســال  ۲۰۱۳رشکــت داروئــی گلیــد بــا انتقــادات
گســرده ای نســبت بــه قیمــت گــذاری داروی
جدیــد هپاتیــث ســی (و درمــان احتاملــی کوویــد
–  ،)19بــه نــام ســووالدی مواجــه شــد ،کــه ب ـرای
یــک دوره  ۱۲هفتــه ای بــا  ۸۴۰۰۰دالر بــه بــازار
ایــاالت متحــده عرضــه شــد .تحقیقــات کمیتــه
ســنای ایــاالت متحــده بــه ایــن نتیجــه رســید« :
ایــن همیشــه برنامــه حســاب شــده رشکــت داروئــی
گلیــد بــود کــه ســود خــود را بــه حــد اکــر برســاند
و دسرتســی و مقــرون بــه رصفــه بــودن هرگــز در
دســتور کار ایــن رشکــت نبــوده » .داروی بعــدی
رشکــت داروئــی (هپاتیــث ســی) گلیــد ،بــه نــام
هاروانــی را  ۹۵۰۰۰دالر قیمــت گــذاری کــرد ،پــس
از انتشــار ایــن دارو هــا ،ســود رشکــت داروئــی
گلیــد پنــج برابــر شــد و بــه  ۲۱.۷میلیــارد دالر
رســید .در واقــع بــا داروهــای هپاتیــث ســی فــروش
ایــن رشکــت از ســال  ۲۰۱۳تــا بــه امــروز بــه ۶۲
میلیــارد دالر رســیده اســت.
در حالیکــه ،رشکتهــای داروئــی معمــوال ادعــا مــی
کننــد کــه بـرای جـران هزینــه هــای بــاالی تولیــد،
قیمــت هــای بــاال رضوریســت ،ایــن نــوع ادعــا
در مــورد داروی ســووالدی مضحــک بــه نظــر
مــی رســد .بــه گفتــه پروفســور جفــری ســاکس،
رشکــت داروئــی گلیــد ممکــن اســت مبلــغ ۳۰۰
میلیــون دالر بــرای تحقیــق و توســعه ایــن دارو
هزینــه کــرده باشــد ،ایــن رقمــی اســت کــه فقــط
در طــول چنــد هفتــه فــروش در ایــاالت متحــده
ج ـران مــی شــود .گــروه حامیــان آمریکائــی ب ـرای
عدالــت مالیاتــی ،بــا توهیــن بــه ایــن رشکــت ،آنـرا
متهــم کردنــد کــه بــا انتقــال برخــی از داروهــای
اخرتاعــی خــود بــه ایرلنــد ،بــا کاهــش  ۱۰میلیــارد
دالر بیــن ســالهای  ۲۰۱۳تــا  ،۲۰۱۵دوره ای کــه
ســود ایــن رشکــت از هپاتیــث ســی افزایــش یافتــه
بــود ،مالیــات خــود را بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای
کاهــش داده اســت.
بزرگرتیــن رشکــت دارو ســازی در جهان ،جانســون و
جانســون ،در ســال گذشــته  ۸۲میلیــارد دالر درآمــد
داشــت کــه  ۱۵میلیــارد دالر آن ســود خالــص بــود.
ایــن رشکــت هفتمیــن رشکــت ســودآور در ایــاالت
متحــده در ســال  ۲۰۲۱بــود و در زمــره  ۳۰رشکــت
از ســودآور تریــن رشکتهــا در جهــان بــود .شــاید

تعجــب آور نباشــد چــون ایــن رشکتهــا بــه خواســت
خــود قیمــت داروهــا را بــدون نظــارت هیــچ مقــام
دولتــی افزایــش میدهنــد .بــه عنــوان مثــال ،بیــن
ســالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۸ایــن رشکــت  ۱۹٪داروی
رسطــان لوکیمیــا و پروســتات را افزایــش داد ،هــم
چنیــن  ۱۶٪قیمــت داروی اچ آی وی را افزایــش
داد.
جانســون و جانســون حــق ثبــت اخــراع
بداکوئیلیــن را دارد – یکــی از تنهــا ســه داروی
جدیــد ســل کــه طــی بیــش از  ۵۰ســال تولیــد
مــی شــود .امــا ،علیرغــم رسمایــه گــذاری توســط
شــهروندان (عمــوم) و یارانــه هــای داروئــی کــه
پنــج برابــر رسمایــه گــذاری شــده توســط جانســون
و جانســون ،ایــن رشکــت تنهــا رشکتــی اســت کــه
حــق فــروش دارو در کشــورهای دیگــر را دارد.
پزشــکان بــدون مــرز کــه بــه تولیــد دارو کمــک
کــرده انــد ،جانســون و جانســون را بــه دلیــل
هزینــه هــای ممنوعیتــی کــه بـرای دسرتســی ایجــاد
کــرده ،انتقــاد کــرده و اســتدالل مــی کنــد کــه ایــن
دارو مــی توانــد بــا ســود فقــط  ۲۵ســنت در روز
تولیــد شــود و بنابرایــن بایــد بیــش از یــک دالر در
روز بفــروش رود –  ۶۰۰دالر بـرای یــک درمــان ۲۰
ماهــه .کــم تریــن قیمتــی کــه جانســون و جانســون
ایــن دارو را بفــروش مــی رســاند دو برابــر مــی
باشــد ،در کشــورهایی کــه واجــد رشایــط خریــد از
طریــق تســهیالت جهانــی دارو نیســتند – از جملــه
اندونــزی ،فیلیپیــن ،و آنگــوال قیمــت فــروش بســیار
باالتــر اســت.
فایــزر و گلکســو اســمیت کالیــن واکســن مهمــی
بـرای ذات الریــه تولیــد کردنــد ،کــه پزشــکان بــدون
مــرز ادعــا مــی کننــد کــه بســیاری از کســانی کــه
بــه ایــن دارو نیــاز دارنــد بســیار گ ـران اســت .در
حالیکــه پزشــکان بــدون مــرز بــه اصطــاح کاهــش
قیمــت بـرای کشــورهای بــا درآمــد پائیــن را بدســت
آورده اســت .ایــن ســازمان معتقــد اســت کــه ایــن
قیمــت هــا بــه انــدازه کافــی کاهــش نیافتــه،
زی ـرا هزینــه یــک واکــس هنــوز  ۹دالر ب ـرای یــک
کــودک در فقیرتریــن کشــورها تعییــن شــده و
تــا  ۸۰دالر ب ـرای هــر کــودک ب ـرای کشــورهای بــا
درآمــد متوســط کــه رشایــط الزم را ندارنــد تعییــن
شــده .کمپیــن کننــد گان ادعــا مــی کننــد :فایــزر و
گلکســو اســمیت کالیــن در  ۱۰ســال گذشــته بیــش
از  ۵۰میلیــارد دالر از فــروش واکســن پنوموکــوک
بدســت آورده انــد کــه فایــزر بخــش عمــده از ایــن
ســهم درآمــد را بــه چنــگ آورده اســت .امــروزه ۵۵
میلیــون کــودک در رسارس جهــان بــه واکســن ذات
الریــه دسرتســی ندارنــد و ایــن بیشــر بــه دلیــل
گرانــی ایــن واکــس اســت.
رشکــت غــول پیکــر داروئــی ســنوفی در فرانســه
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بــا پرداخــت  ۷۵۰دالر پــول نقــد و دسرتســی بــه
غواصــی ،گلــف و ماهــی گیــری در اعــاق دریــا
منتقــل مــی شــدند .ایــن رشکــت هــم چنیــن مقالــه
ای در ژورنــال پزشــکی منتــر کــرد کــه بــه طــرز
گمــراه کننــده ای در مــورد ایمنــی بــودن ایــن
دارو ب ـرای کــودکان توضیــح مــی دهــد ،و ســپس
بــا اســتفاده از ایــن تبلیــغ ســعی در جــا انداخــن
هرچــه بیشــر داروی مــر خــود شــد.
گلکســو اســمیت کالیــن هــم چنیــن در انگلیــس
بــه دلیــل پرداخــت بــه تولیــد کننــد گان داروهــای
عمومــی (جرنیــک) بــه منظــور ایجــاد تأخیــر در
ایــن دارو هــا بــه بــازار جریمــه شــده اســت ،و
قیمــت دســتگاه استنشــاق کننــده آســم را تقریبــا
 ۱۸در صــد در بــازار ایــاالت متحــده افزایــش داد تــا
جائیکــه قیمــت تــا  ۳۰۰دالر در مــاه افزایــش داده
شــد کــه بــه ایــن رشکــت جنایتــکار داروئــی کمــک
کــرد تــا ارزش ایــن رشکــت را بــه  ۱۰۰میلیــارد دالر
برســاند.
فایــزر بــا  ۵۲میلیــارد دالر درآمــد و  ۱۶میلیــارد دالر
ســود در ســال گذشــته ،در زمــره ســود آور تریــن
رشکتهــای جهــان در ســال گذشــته قــرار گرفــت.
در ســال  ُ ۲۰۱۳یــک بررســی مــوردی یــک منونــه
کوچــک از چگونگــی رســیدن بــه ایــن موقعیــت را
نشــان داد .فایــزر و توزیــع کننــده آن در انگلیــس،
فلیــن ،قیمــت داروی ضــد بیــاری رسع را کــه ۴۸
هـزار نفــر بیــار در انگلیــس بــه آن متکــی بودنــد،
افزایــش داد.
در نتیجــه ،هزینــه ســازمان "خدمــات بهداشــت
ملــی" بـرای کپســول هــا از حــدود  ۲میلیــون پونــد
در ســال  ۲۰۱۲بــه  ۵۲میلیــون پونــد در ســال ۲۰۱۳
بــا افزایــش بســته هــای  ۱۰۰میلــی گرمــی دارو از
 ۲.۸۳پونــد بــه  ۶۷.۵۰پونــد ،افزایــش یافــت ،قبــل
از اینکــه در مــاه مــی بــه  ۵۴پونــد کاهــش یابــد.
بطــور کلــی عمــده فروشــان و داروخانــه هــای
انگلیــس بــا افزایــش قیمــت  ۲۳۰۰درصــد تــا ۲۶۰۰
در صــد روبــرو شــدند.
در ضمــن ،آزمایــش رشکــت فایزر در مــورد داروهای
جدیــد آز ۲۰۱۳تــا بــه امــروز بــه  ۶۲میلیــارد دالر
رســید .افزایشــی در طــی شــیوع مننژیــت در کانــو،
نیجریــه رشکــت را بــه مــدت بیســت ســال بــا ادامــه
کاری (ســود دهــی) مشــغول کــرد و گ ـزارش شــده
کــه الهــام بخــش رمــان « باغبــان ثابــت » از جــان
لوکــرر اســت .فایــزر داروی جدیــدی را در طــی
شــیوع مننژیــت جــدی و وخیــم آزمایــش کــرد.
امــا یــک کارمنــد ادعــا کــرده اســت کــه محاکمــه
فایــزر قوانیــن اخالقــی را نقــض کــرده اســت و
متعاقــب آن در ســالهای بعــد چندیــن پرونــده
قضایــی در نیجریــه و ایــاالت متحــده آغــاز شــده
اســت ،بــا ایــن مطالبــات کــه رضایــت والدیــن را
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مــی باشــد کــه ســال گذشــته  ۴۲میلیــارد دالر
درآمــد داشــته کــه  ۳میلیــارد آن ســود خالــص بوده.
ایــن رشکــت متهــم بــه افزایــش قیمــت انســولین
النتــوس شــده ،آنهــا همــه ســاله در ایــاالت متحــده
بیــن ســالهای  ۲۰۱۲تــا  ۲۰۱۶مبلــغ  ۲۲میلیــارد دالر
پــول شــهروندان (عمومــی) را از طریــق مدیکــر و
مدیکیــد بــه ایــن رشکــت بــه منظــور خریــد ایــن
دارو پرداخــت شــده .ســنوفی بــا بایگانــی  ۷۴نــوع
درخواســت ثبــت اخــراع ،جلــوی ظهــور رقابــت
ب ـرای النتــوس را در ایــاالت متحــده گرفــت.
در مــاه مــی  ،۲۰۲۰اســروزنکا رشکــت شــل را بــه
منظــور تبدیــل شــدن بــه بــا ارزش تریــن رشکــت
در انگلســتان از طریــق رسمایــه بــازار (ارزش کل
ســهام برجســته یــک رشکــت) بــا  ۱۵٪ســود ســهام
در ســال جــاری ۱۱۵ ،میلیــارد پونــد انگلیســی بــه
چنــگ آورد .ایــن رشکــت هــم بــه جلوگیــری از
رقابــت عمومــی در بــازار متهــم شــده اســت.
دیــوان عدالــت اروپــا تصمیمــی را کــه کمیســیون
اروپــا تاییــد کــرده ،اســروزنکا بــه اتهــام ســوء
اســتفاده از موقعیــت خــود در بــازار ب ـرای تأخیــر
انداخــن معرفــی داروی جرنیــک درمــان زخم معده
(بــه نــام لوســک) مقــر شــناخته شــد .هنگامیکــه
اســروزنکا نســخه دوم لوســک را بــه بــازار معرفــی
کــرد ،ایــن رشکــت مجــوز بــازار لوســک را در چندین
کشــور لغــو کــرد .ایــن اقــدام رشکــت غــول پیکــر
اســروزنکا باعــث شــد تــا داروی جرنیــک لوســک
کــه ارزانــر از داروی اصلــی اســت وارد بــازار نشــود
و بــه همیــن دلیــل بــه دســتور دادگاه وادار شــد ۵۳
میلیــون یــورو جریمــه بپــردازد.
ایــن مطالعــات مــوردی منونــه هــای ذاتــی مــدل
فعلــی رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی اســت .بطــور
خالصــه ،ایــن رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی بــه
دلیــل نیــاز بــه بازدهــی ســود کالن توســط تعــداد
انگشــت شــاری از رشکتهــای عظیــم و حریــص
هدایــت مــی شــوند .در ســالهای اخیــر ،رشکتهــای
داروئــی اغلــب هزینــه هــای بیشــری را بــرای
خریــد ســهام بــه منظــور بــاال نگــه داشــن قیمــت
ســهام و پرداخــت ســود ســهام بــه ســهام داران
ثرومتنــد هزینــه کــرده انــد ،امــا در مقایســه ،خــری
از فعالیــت در مــورد تحقیقــات و توســعه داروی
جدیــد نیســت .بســیاری از داروهــای اساســی،
ماننــد آنتــی بیوتیــک هــای مــوج جدیــد ،در حــال
حــارض ســاخته منــی شــوند چــون ایــن رشکتهــای
غــول پیکــر داروئــی معتقدنــد کــه ســود کافــی در
ایــن زمینــه ب ـرای آنهــا وجــود نــدارد.
در مــواردی کــه حقیقتــا تحقیقــات مفیــدی در
بــاره داروهــای رضوری انجــام مــی شــود ،معمــوال
بــا بودجــه عمومــی انجــام مــی گیــرد .بــا ایــن حــال
رشایــط کمــی ب ـرای ایــن بودجــه در نظــر گرفتــه
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شــده اســت و رشکتهــای داروئــی مجازنــد تا بیســت
ســال از حــق ثبــت اخ ـراع ایــن داروهــا اســتفاده
مناینــد و از ایــن طریــق عرصــه را بــه انحصــار
خــود درآوردنــد و قیمــت هــا را تعییــن کننــد .ایــن
وضعیــت بطــور مصنوعــی و ناخوشــایند داروهــا را
بــا قیمتهــای مقــرون بــه رصفــه در بــازار محــدود
مــی کنــد و متــام ایــن فعالیتهــای غیــر انســانی
فقــط بــه خاطــر حفــظ ســود بســیار بــاال بـرای ایــن
رشکتهــای غــول پیکــر داروئــی مــی باشــد.
متأســفانه ،مــا میتوانیــم ایــن مشــکالت را در
تولیــد واکســن هــا و درمــان هــای ویــروس کورونــا
مشــاهده کنیــم.
در اوایــل مــاه نوامــر  ،۲۰۲۰فایــزر وقتــی خــر داد
کــه واکســن تولیــدی ایــن رشکــت بیــش از  ۹۰٪در
جلوگیــری از ویــروس کوویــد –  ۱۹مؤثــر اســت،
خربهــای تیــر متــام اخبــار روز جهــان شــد .ایــن
آگهــی توجــه بــه ایــن واقعیــت را جلــب کــرد کــه
فایــزر تاکنــون قولــی بــرای محــدود کــرد ســود
خــود نــداده اســت و بیــش از یــک میلیــارد دوز را
بــه دولــت هــای ثرومتنــد کــه تنهــا  ۱۴٪جمعیــت
جهــان را تشــکیل مــی دهنــد وعــده داده اســت.
ایــن  ۸۲٪از  ۱.۳۵میلیــارد دوز را نشــان مــی دهــد
کــه فایــزر میگویــد توانایــی تولیــد آن ـرا تــا پایــان
ســال دارد .فایــزر متایــل خــود را بـرای حفــظ تبــت
اخــراع واکســن خــود بطــور رصیــح نشــان مــی
دهــد .پیــش بینــی مــی شــود داروی فایــزر در
ســال  13 ،۲۰۲۱میلیــارد دالر درآمــد کســب کنــد.
در حالیکــه ایــن رشکــت بــا کــال بــی وقاهتــی
اعــام مــی کنــد کــه هیــچ گونــه کمکــی از مالیــات
دهنــدگان دریافــت نکــرده ،رشیــک ایــن رشکــت
ب ـرای تولیــد همیــن واکســن بودجــه قابــل توجــه
ای از دولــت دریافــت کــرده اســت.
مادرنــا هــم چنیــن نتایــج مثبتــی را ب ـرای واکســن
خــود اعــام کــرده اســت ،امــا در حــال حــارض
 ۷۸۰میلیــون دوز بــه کشــورهای ثرومتنــد فروختــه
اســت کــه  ۷۸٪از یــک میلیــارد ظرفیــت تولیــد
ایــن رشکــت تــا پایــان ســال آینــده مــی باشــد.
پــول مالیــات دهنــدگان در مجمــوع  ۲.۵میلیــارد
بــه تولیــد ایــن واکســن کمــک کــرده اســت .گــروه
کمپینــی عمومــی شــهروندان ادعــا مــی کننــد کــه
« شــهروندان مالیــات دهنــده  ۱۰۰٪هزینــه تولیــد
واکــس مادرنــا بــرای کوویــد  ۱۹-را هزینــه مــی
کننــد » .معهــذا ،ایــاالت متحــده متعاقبــاً ۶۰۰
میلیــون دوز خریــداری کــرده اســت ،مبلغــی کــه
احتــاال  ۸میلیــارد دالر ب ـرای مادرنــا درآمــد دارد.
عــاوه بــر ایــن ،دو دوز مادرنــا هــر کــدام بــه
ترتیــب  ۶۴دالر و  ۷۴دالر ب ـرای هــر نفــر تخمیــن
زده مــی شــود.
مادرنــا ،هــم چنیــن پــس از اعــام نتایــج مثبــت

ســهام ایــن رشکــت در بــازار در مــاه مــه ،۲۰۲۰
هنگامــی کــه قیمــت ســهام بــه رسعــت افزایــش
یافــت ،بــه دلیــل حجــم عظیــم بازدهــی بــه مدیران
رشکــت خــود مــورد انتقــاد ق ـرار گرفــت ،ســاعاتی
پــس از اطــاع ایــن خــر ،دو مدیــر ایــن رشکــت
 ۳۰میلیــون دالر ســهام خــود را بفــروش رســاندند.
چنــد روز بعــد ســهام دار برجســته مادرنــا یــک
میلیــون ســهام خــود را بــه مبلــغ  ۶۹.۵میلیــون دالر
بفــروش رســاند .مقامــات پیشــین کمیســیون بــورس
و اوراق بهــادار گفتنــد کــه ایــن وقایــع « بســیار
مشــکل ســاز » بــوده و قابــل بررســی اســت .البتــه
تــا بــه امــروز خــری از ایــن بررســی نیســت.
بخــش قابــل مالحظــه ای از ایــن داروســازی تنهــا
مقصودشــان بــه چنــگ آوردن ســود هــای کالن کــه
بــا هدایــت تعــداد انگشــت شــاری از رشکتهــای
غــول پیکــر هدایــت مــی شــوند .در ســالهای اخیــر
ایــن رشکتهــای داروئــی بیــش از آنچــه در تحقیــق
و توســعه داروهــای جدیــد خــرج کــرده باشــند،
فکــر ســود آوری هــر چــه بیشــر بــرای ســهام
داران ثرومتنــد مــی باشــند .بــه عنــوان مثــال ،آنتــی
بیوتیــک هــای جدیــد چــون بــرای ایــن رشکتهــا
ســود آور نیســت ،در حــال حــارض تولیــد منــی
شــوند .کامــا محتمــل اســت کــه یــک واکســن
مــورد اعتــاد و درمانــی میتوانســت رسیــع تولیــد
گــردد و در جهــت ســامت مــردم متمرکــز گــردد،
نــه اینکــه ســاختاری حــول رضورت کســب هرچــه
بیشــر ســود از ایــن بیــاری.
امــا ،اگــر از نزدیــک نــگاه کنیــد خواهیــد دیــد
خطــرات ناشــی از ســپردن مراقبتهــای بهداشــتی
و درمانــی بــه دســت ایــن رشکتهــای غــول پیکــر
ارتجاعــی و ضــد مردمــی کامــا مشــهود مــی شــود:
عــدم شــفافیت و همــکاری ،کمبــود ســاختگی
داروهــای شــدیدا ً مــورد نیــاز؛ و مترکــز بــر فــروش
داروهــا بــه اکــر کشــورهای ثرومتنــد کــه نــه تنهــا
ناعادالنــه اســت بلکــه در واقــع کنــرل ایــن ویــروس
را بســیار دشــوار تــر خواهــد کــرد و انتقــال مبالــغ
هنگفتــی از پــول مــردم مالیــات دهنــده بــه دســت
مشــتی از رشکتهــای حریــص بــرای ســود جوئــی
ق ـرار خواهــد گرفــت .در واقــع ،طــرح کلــی ایــن
مشــکالت بطــور گســرده ای قابــل درک اســت ،کــه
مــی توانــد یکــی از عوامــل رشــد نگــران کننــده
احساســات « ضــد واکســن » در جامعــه باشــد.
)1- GlaxoSmithKlein (GSK
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یادی از کوبا و شادباشی به فرمانده رائول
کاسترو در نود سالگی اش

ســوم ژوئــن  2021رائــول کاســرو نــود ســاله شــد.
شــصت ســال از انقــاب کوبــا و پنجــاه .پنــج ســال
از اولیــن بــاری کــه بــه کوبــا رفتــم گذشــت .فیــدل
کاســرو دیگــر در میــان مــا نیســت ،کوبایــی هــا اما
همچنــان بــا تحمــل ســختی هــای جـران ناپذیــری
در برابــر امپریالیســم آمریــکا کــه در ایــن ســالها
تــاش کــرده نظــام سوسیالیســتی آنــرا برانــدازد
اســتوار ایســتاده انــد.

فشــاریم.
پــس از آن رژیــس دبــره خــر نــگار فرانســوی و
پتکــف از فرمانــده هــای جبهــه آزادیبخــش ونزوئــا
را مالقــات مــی کنیــم و آنهــا را از تصمیــم حکومــت
انقالبــی کوبــا باخــر مــی کنیــم و آنهــا هــم خــر
مــرت بخــش را بــه مــا تربیــک مــی گوینــد.
اهمیــت موضــوع در ایــن بــود کــه مــا اولیــن گــروه
کمونیســتی بودیــم از راه دور و از منطقــه خــاور
میانــه بــه کوبــا میرفتیــم و مــی خواســتیم از تجربــه
انقــاب کوبــا یــاد بگیریــم .در آن زمــان مبــارزه

شــدیدی میــان احــزاب کمونیســت و راه مبــارزه
مســلحانه نــوع کوبایــی در گرفتــه بــود کــه بعــد
هــا در ای ـران هــم بازتــاب خــود را داشــت .چنــد
روزی بعــد پــس از مذاکــرات مشــخص تــری در
بــاره چگونگــی رفــت و آمــد و برنامــه کار بــه اروپــا
برگشــتیم.
در مدتــی بــس کوتــاه گــروه آمــاده رفــن بــه کوبــا
شــد .کمونیســتها صــف گرفتــه بودنــد کــه برونــد
و انقــاب کننــد .اعضــای ســازمان انقالبــی حــزب
تــوده ایـران اساســا در بریــدن از رهربی حــزب توده
ناشــی از بــی عملــی رهــری بــود و رفــن بــه ایـران
و رشکــت در عمــل انقالبــی خــط قرمــز بــود .در
نتیجــه ،بــه هــر رفیقــی می گفتــی درس و دانشــگاه
را رهــا مــی کــرد ،عشــق و عاشــقی را بــه تعویــق
مــی انداخــت و پــای در رکاب مــی گذاشــت .رفقــا
عطــا و ایــرج کشــکولی تــازه از مبــارزه مســلحانه
در جنــوب خــود را بــه اروپــا رســانده بودنــد کــه
داوطلــب رفــن بــه کوبــا شــدند.
ســفری پــر مخاطــره بــه کشــوری در محــارصه
یانکــی هــا ،جوانانــی پــر شــور امــا اکـرا کــم تجربــه
و بــدون آشــنایی هــای قبلــی از هــم یــک بــه یــک
و دو بــه دو بــا خــط هوائــی کــه هفتــه ای یکبــار
پــرواز مــی کــرد و از پاریــس بایــد بــه پ ـراگ مــی
رفتیــم تــا از آنجــا بــا هواپیامی دیگــری  -دو توقف
در ایرلنــد و کانــادا خــود را بــه هاوانــا برســانیم .در
عــرض دو مــاه بــا پوشــش هــای دقیــق پنهــان کاری
همگــی بــه هاوانــا رســیدیم .جمعــی بســیار دقیــق

انتخــاب شــده کــه در میــان آنهــا دو زن ،دو پزشــک
و دو جنگجــوی انقالبــی تجربــه دیــده و یکــی از
رفقــای رهــری از هیئــت اجرائیــه ســازمان قــرار
داشــتند .هشــت مــاه متریــن در میــدان و آمــوزش
هــای نظامــی و سیاســی و یــک ماهــی دیــدار و
گــردش از رسزمیــن انقالبــی کوبــا و متــاس بــا مــردم.
ســازمان انقالبــی بــه دعــوت ارتــش بــه فرماندهــی
رائــول کاســروبه کوبــا رفتــه بــود و در نتیجــه در
هــان روز اول آغــاز دوره آموزشــی طــی مراســمی
وارد ارتــش شــدیم و یونیفــورم نظامــی پوشــیدیم.
از طــرف ارتــش کوبــا یــک فرمانــده نظامــی و یــک
فرمانــده سیاســی بــرای دســته مــا معیــن شــد.
عــاوه برایــن یــک جــوان کوبایــی هــم بــه جمــع
مــا پیوســت و تــا آخــر در کلیــه متریــن هــای مــا
رشکــت داشــت .دوره آموزشــی بــا موضوعــات زیــر
رشوع شــد  -1:توپــو گرافــی  -2اســلحه شناســی
و طــرز اســتفاده  -3انفجــارات و طــرز ســاخنت و
بــکار بــرد آنهــا  -4تجربــه انقــاب کوبــا ،انقــاب
گوامتــاال و ونزوئــا.
پــس از امتــام ایــن دوران بــه یــک رسبازخانــه در
مناطــق جنگلــی و کوهســتانی منتقــل شــدیم.
روز بعــد ســاعت چهــار صبــح شــیپور بیداریــاش
را زدنــد و اعــام کردنــد دشــمن حملــه کــرده و
بایــد بــه کــوه بزنیــم و عقــب نشــینی کنیــم .چنیــن
بــود آغــاز متریــن هــای میدانــی کــه گاهــی چندیــن
روز و شــب بــه راهپیامیــی مشــغول بودیــم .در
بیــن راه فرمانــده نظامــی تجــارب خــود را بــا مــا
در میــان مــی گذاشــت .مترکــز روی ایجــاد یــک
هســته پارتیزانــی در روزهــای ســخت اولیــه بــود
کــه بایــد همیشــه در حــال حرکــت باشــد .همــه
چیــز بایــد بــه صــورت واقعــی جلــوه مــی کــرد.
دســته پارتیزانــی همیشــه درحــال آمــاده بــاش
مــی بایســتی باشــد ،کشــیک دامئــی و هوشــیاری
و پنهــان کاری در حــد اکــر .در تاریکــی ســیگار
کشــیدن مطلقــن قدغــن و در روز پــس کشــیدن
بازمانــده اش مــی بایســتی لــه مــی شــد و در زیــر
خــاک پنهــان کــه دشــمن هیچــگاه نتوانــد رد پایــی
از دســته پارتیزانــی بیابــد .در پایــان متریــن هــای
میدانــی همــه زبــده و روی فــرم بــرای زدن بــه
کــوه .کار آنقــدر جــدی بــود کــه طبــق تجربــه کوبــا
بـرای دوام آوردن بــه مــدت طوالنــی در جنــگل هــا
و کــوه هــا همــه مــا دنــدان هایــان راهــم یــک
بیــک زیــر نظــر دندانپزشــک نوســازی کردیــم و
بــرای محکــم کاری بیــش از ده دندانــم را بخشــا
روکــش کــردم کــه هنــوز هــم بــه یــادگاری بــا مــن
هســت.
تضــادی میــان مــا بــا نظامیــان از هــان روز ورود
بــه پایــگاه نظامــی بوجــود آمــد .کــی بــر کــی بایــد
حکومــت کنــد؟ حــزب بــر تفنــگ یــا تفنــگ بــر
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از ســیزده نفــری کــه بــه کوبــا بـرای آمــوزش تجربــه
انقــاب کوبــا در ســال  1964رفتیــم پــری حاجبــی
و ویــدا حاجبــی وفــادار بــه آرمــان هایشــان دو
زن شــجاع و انقالبــی ،هرنمنــد و مــادران خــوب
دیگــر در میــان مــا نیســتند .مهنــدس حســن قاضــی
همــر پــری هــم همیــن چنــد ســال قبــل بــه پــری
پیوســت.
دکــر علــی صادقــی تــا آخریــن لحظــات زندگــی
قلــم توانــش را در خدمــت رهایــی پرولتاریــا بــکار
گرفــت .پرویــز واعــظ زاده مرجانــی و گرســیوس
برومنــد را در مــاه اردیبهشــت  1355رژیــم
ســلطنتی دســتگیر کردنــد و کشــتند.
کائیــدان را در جریــان اعتصابــات کارگ ـران پــروژه
آبــادان حکومــت تــازه بــه قــدرت رســیده خمینــی
دســتگیر و اعــدام کــرد.
عطــا کشــکولی در کردســتان بــه خــاک رفــت و
ایــرج کشــکولی هــم دیگــر در میــان مــا نیســت .
رائــول کاســرو در نشســتی در هاوانــا از طریــق
یکــی از اف ـران ارتــش انقالبــی کوبــا بــه تقاضــای
ســازمان انقالبــی ایــران بــرای گســیل یــک گــروه
بــه کوبــا خــر میدهــد :رفیــق ویــدا حاجبــی کــه
اســپانیولی مــی دانســت ترجمــه مــی کنــد " رائــول
بــه آمــدن شــا بــه کوبــا خــوش آمــد مــی گویــد
" چــه خــر خوشــحال کننــده ای .بــا احساســات
گــرم انقالبــی و شــور و شــوق فرمانــده کوبایــی را
کــه پیــام رائــول آورده بــود ،مــن و رفیــق حســن
قاضــی بغــل مــی کنیــم و دســتش را بــه گرمــی مــی
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حــزب .فرمانــده نظامــی مــا معتقــد بــود حــزب
کمونیســت کوبــا در بــی عملــی بــوده و ایــن
جنبــش  26ژوئیــه بــوده کــه انقــاب کــرده اســت
و در نتیجــه راه انقالبــی کوبــا یعنــی جنبــش هــای
مســلحانه جوانــان بایــد دســت بــاال را داشــته
باشــند .مــا بنابــر اساســنامه ســازمان ،هفتــه ای
یکبــار جلســه حزبــی مــان را بــر گـزار مــی کردیــم.
عــاوه برایــن بعضــی از رفقــای مــا کــه آثــار
مائوتســه دون را در بــاره جنــگ تــوده ای مطالعــه
کــرده بودنــد و یــا رفیــق عطــا کشــکولی کــه قبــل
از کوبــا در چیــن آمــوزش دیــده بــود و در تجربــه
خــود در جنــگ جنــوب دیــده بــود بــدون پایــگاه
تــوده ای گــروه مســلح جــدا از تــوده هــا شکســت
مــی خــورد بــه شــیوهای نظامیگــری فرمانــده
انتقــادی برخــورد داشــتند.
در آخریــن روز هــا در جلســات جمعبنــدی گــروه
بــه اتفــاق بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه رشایــط
ایــران بــا کوبــا متفــاوت اســت و بایــد رشایــط
ای ـران را در نظــر بگیریــم و مهمــر اینکــه کوبایــی
هــا ارصار داشــتند ثابــت کننــد کــه بــدون حــزب
کمونیســت هــم مــی شــود انقــاب کــرد در حالیکــه
مــا معتقــد بودیــم در رشایــط ایـران چنیــن امکانــی
بعیــد اســت و در نظریــه خــود پافشــاری مــی
کردیــم کــه بــدون یــک حــزب پیــرو انقالبــی
طبقــه کارگــر منیشــود در ای ـران انقــاب کــرد
جــا دارد از آن همــه بخشــندگی و روحیــه
انرتناسیونالیســتی مــردم کوبــا و رفیــق رائــول
کاســرو در نــود ســالگی اش یــاد کنــم و پرسشــی را
ب ـرای آمــوزش در میــان بگــذارم  :ایــن چــه اصــول
و اخالقیاتــی اســت کــه انقالبیــون کوبایــی را بــر
آن میــدارد کــه ماهــا را بــا هزینــه باالیــی بــه کوبــا
دعــوت کننــد و بــا متــام تفــاوت هایــی کــه بــا آنهــا
داشــتیم خــرج ســفر بازگشــتامن را هــم بدهنــد؟
از آنزمــان تــا بحــال هــم بعنــوان توریســت بــه
کوبــا ســفر کــردم مــی بینــم کــه همچنــان مهــان
دوســت بــا متــام مشــکالتی کــه ناشــی از شــش
دهــه محــارصه اقتصــادی دارنــد ،باقــی مانــده انــد
و در جریــان واگیــری کویــد  19بخشــنده تــر از
هــر کشــور دیگــری بــه یــاری مــردم دنیــا آمدنــد.
گروهــای پزشــکی خــود را مجانــی بــدون هیچگونــه
چشــم داشــت مــادی بــه آفریقــا و اروپــا و آمریــکا
فرســتادند.
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آنالــوگ" یــاد مــی کنــد ،بــه گونــه ای کــه اگــر
انتشــار خالــص کربــن حاصــل از اح ـراق ســوخت
هــای فســیلی در چنــد دهــه آینــده بــه صفر نرســد،
وجــود متــدن صنعتــی و در نهایــت بقــای انســان را
تهدیــد مــی کنــد .بــا ایــن وجــود ،بح ـران وجــودی
محــدود بــه تغیی ـرات آب و هوایــی نیســت ،بلکــه
تــا عبــور از ســایر مرزهــای ســیاره ای گســرش مــی
یابــد کــه بــا هــم شــکاف اکولوژیکــی جهانــی در
سیســتم زمیــن را بــه عنــوان مکانــی امــن بــرای
برشیــت تعریــف مــی کننــد .اینهــا عبارتنــد از)1( :
اســیدی شــدن اقیانــوس هــا )2( .انقــراض گونــه
هــا (و از بیــن رفــن تنــوع ژنتیکــی) ؛ ( )3تخریــب
اکوسیســتم جنگل ؛ ( )4از دســت دادن آب شــیرین
؛ ( )5اختــال در چرخــه هــای نیــروژن و فســفر
؛ ( )6گســرش رسیــع عوامــل ســمی (از جملــه
نوکلیدهــای رادیویــی) ؛ و ( )7ازدیــاد کنــرل نشــده
موجــودات اصــاح شــده ژنتیکــی.
ایــن گسســن مرزهــای ســیاره ای و طبیعــی ذاتــی
سیســتم انباشــت رسمایــه اســت کــه هیــچ مانعــی
غیــر قابــل عبــور برای پیشــرد کمــی و کاربــردی آن
را منــی شناســد .از ایــن رو ،بــدون نابــودی رسمایــه
داری کنونــی رشایــط کلــی اجتامعــی و طبیعــی
موجــود کــه نیــازی بــه خــروج از خــود رسمایــه
داری نداشــته باشــد ،هیــچ تغییــری موجــود نیســت
و بوجــود نخواهــد آمــد  .آنچــه رضوری اســت
ایجــاد چیــزی اســت کــه ایســتوان مــزاروس در
فراتــر از رسمایــه آن را یــک سیســتم جدیــد "تولیــد
مثــل متابولیــک اجتامعــی" خوانــد .ایــن اشــاره بــه
سوسیالیســم بــه عنــوان وارث رسمایــه داری در قرن
بیســت و یکــم دارد ،امــا بــه روشــهایی تصــور مــی
شــود کــه نظریــه و عملکــرد سوسیالیســم را در قرن
بیســتم بــه چالــش مــی کشــد.
قطب بندی سیستم طبقاتی
در ایــاالت متحــده ،بخشــهای اصلــی رسمایــه
انحصــاری  -مالــی اکنــون توانســته انــد عنــارصی
از طبقــه متوســطبــه پاییــن ســفید پوســتی را در
قالــب یــک ایدئولــوژی ملــی گرایانــه ،نژادپرســتانه،
زن ســتیز بســیج کننــد .نتیجــه ایــن امــر شــکل
گیــری یــک طبقــه سیاســی نوپــا و فاشیســت
اســت کــه از تاریــخ طوالنــی نژادپرســتی ســاختاری
ناشــی از میــراث بــرده داری ،اســتعامر مهاجــران
و نظامــی گــری جهانــی  /امپریالیســم بهــره مــی
بــرد .ایــن رابطــه جدیــد فاشیســم در حــال شــکل
گیــری سیاســی نئولیربالــی کــه قب ـاً وجــود داشــته
اســت ،رابطــه "بـرادران دشــمن" اســت کــه بــا یــک

متســخر سیاســی بــرای کســب قــدرت همــراه بــا
رسکــوب مشــرک طبقــه کارگــر مشــخص مــی شــود.
ایــن رشایطــی اســت کــه اســاس ظهــور امــاک و
مســتغالت نیویــورک و میلیــاردر دونالــد ترامــپ
بــه عنــوان رهــر بــه اصطــاح راســت رادیــکال را
بــه وجــود آورده اســت ،کــه منجــر بــه تحمیــل
سیاســت هــای راســت گـرا و رژیــم جدیــد رسمایــه
داری مســتبد  .حتــی اگــر جنــاح نئولی ـرال طبقــه
حاکــم در انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده
پیــروز شــود ،برانــدازی ترامــپ و جایگزینــی
وی بــا جــو جــو بایــدن ،یــک اتحــاد نئولیــرال -
نئوفاشیســت ،کــه نشــان دهنــده رضورت داخلــی
طبقــه رسمایــه دار اســت ،بــه احتــال زیــاد اســاس
دولــت را ادامــه خواهــد داد قــدرت تحــت رسمایــه
انحصــاری – مالــی خواهــد مانــد.
حضــور همزمــان ایــن شــکل گیــری سیاســی
ارتجاعــی جدیــد در ایــاالت متحــده جنبشــی دوباره
بــرای سوسیالیســم اســت کــه در اکرثیــت طبقــه
کارگــر و روشــنفکران معانــد مســتقر اســت .از بیــن
رفــن هژمونــی ایــاالت متحــده در اقتصــاد جهانــی،
کــه بــا جهانــی شــدن تولیــد ترسیــع شــد ،ارشاف
کارگــری ســابق و مبتنــی بــر هیراکــی سیاســی
(سیســتم قــدرت مطلقــه )را در میــان برخــی از
بخشــهای ممتــاز طبقــه کارگــر تضعیــف کــرده و
منجــر بــه تجدیــد حیــات سوسیالیســم شــده اســت.
در مواجهــه بــا آنچــه مایــکل دی .یتــس "نابرابــری
بــزرگ" خوانــده اســت ،تــوده مــردم در ایــاالت
متحــده ،بــه ویــژه جوانــان ،بــا چشــم اندازهــای
رسیــع در حــال فاصلــه گرفــن از آن هســتند و
خــود را در یــک فضــای محــدود در حــد ایالــت
مــی بیننــد
امــا اگــر سوسیالیســم در چارچــوب بحــران
ســاختاری رسمایــه و افزایــش دو قطبــی طبقاتــی،
ظاهـرا ً دوبــاره در حــال افزایــش اســت ،ســئوال چــه
نــوع سوسیالیســم؟ از چــه جهاتــی سوسیالیســم
بــرای قــرن بیســت و یکــم بــا سوسیالیســم قــرن
بیســتم متفــاوت اســت؟ بیشــر مــواردی کــه
در ایــاالت متحــده و جاهــای دیگــر بــه عنــوان
سوسیالیســم نامیــده مــی شــود از انــواع نحلــه
هــای سوســیال دموکراتیــک اســت ،تــاش بــرای
ایجــاد اتحــاد بــا لیــرال هــای چــپ و در نتیجــه
نظــم موجــود ،در یــک تــاش بیهــوده ب ـرای بهــر
کار کــردن رسمایــه داری از طریــق ارتقــا جامعــه،
مقــررات و رفــاه اجتامعــی در مخالفــت مســتقیم
بــا نئولیربالیســم ،امــا در زمانــی کــه نئولیربالیســم
خــودش جــای خــود را بــه نئوفاشیســم مــی دهــد.
ایــن جنبــش هــا در ابتــدای امــر در رشایــط تاریخی
فعلــی نــاکام مــی ماننــد و ناگزیــر بــه امیدهایــی
کــه دامــن مــی زدنــد خیانــت مــی کردنــد و مــی
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تاریخــی را ب ـرای مبــارزه ب ـرای ایجــاد جامعــه ای
از تولیــد کننــدگان مرتبــط تعییــن کــرد .مرحلــه اول
توســط "دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا" آغــاز شــد،
کــه منعکــس کننــده تجربــه جنــگ طبقاتــی کمــون
پاریــس و منایانگــر دوره ای از دموکراســی کارگــری
اســت ،امــا مرحلــه ای کــه هنــوز "نقایــص" جامعــه
طبقاتــی رسمایــه داری را بــه همــراه دارد .در
ایــن مرحلــه اولیــه ،نــه تنهــا گسســت از مالکیــت
خصوصــی رسمایــه دار ،بلکــه گسســت از دولــت
رسمایــه داری بــه عنــوان ســاختار فرماندهــی
سیاســی رسمایــه داری نیــز رخ خواهد داد .به عنوان
معیــاری از ماهیــت محــدود انتقــال سوسیالیســتی
در ایــن مرحلــه ،تولیــد و توزیــع بــه ناچــار مطابــق
بــا کار هــر یــک از آحــاد جامعــه شــکل مــی گیــرد
و رشایــط نابرابــری را تــداوم مــی بخشــد حتــی در
صــورت ایجــاد رشایطــی بـرای جلوگیــری از آنهــا .در
مقابــل ،در مرحلــه بعــد ،اصــل حاکــم بــر جامعــه
از هــر یــک بــا توجــه بــه توانایــی فــرد ،بــه هــر
یــک بــا توجــه بــه نیــاز خــود و حــذف سیســتم
دســتمزد تغییــر مــی کنــد .بــه همیــن ترتیــب ،در
حالــی کــه مرحلــه اولیــه سوسیالیســم  /کمونیســم
مســتلزم شــکل گیــری ســاختار جدیــد فرماندهــی
سیاســی در دوره انقالبــی بــود ،هــدف در مرحلــه
باالتــر پژمــردن دولــت بــه عنــوان یــک دســتگاه
جداگانــه ایســتاده در بــاال و در یــک رابطــه مخالف
بــا جامعــه بــود ،.نوعــی ســازمان سیاســی جایگزیــن
میشــود کــه فردریــک انگلــس از آن بــا عنــوان
"اجتــاع" یــاد مــی کنــد ،کــه در ارتبــاط بــا یــک
شــکل تولیــد عمومــی اســت.
در مرحلــه بعــدی ،مرحلــه باالتــر انتقــال
سوسیالیســم  /کمونیســم ،نــه تنهــا مالکیــت
و مالکیــت جمعــی مالکیــت خواهــد یافــت،
بلکــه ســلولهای ســازنده جامعــه بــه صــورت
اش ـراکی بازســازی مــی شــوند و تولیــد در دســت
تولیدکننــدگان مرتبــط اســت .در ایــن رشایــط،
مارکــس اظهــار داشــت" ،کار" نــه تنهــا "وســیله
زندگــی" بلکــه "خــود  -رضورت اصلــی زندگــی"
شــده اســت .تولیــد در مقادیــر اســتفاده جامعــه
کارگردانــی مــی شــود
از ایــن رو ،هامنطــور کــه مایــکل لباویتــز در
کتــاب سوسیالیســت رضوری توضیــح داد" ،بــه
جــای یــک مبــارزه مــداوم بــرای فراتــر رفــن از
آنچــه مارکــس" نقــص "بــه ارث بــرده از جامعــه
رسمایــه داری ،تفســیر اســتاندارد" مارکسیســم در
نیمــه قــرن از اواخــر دهــه  1930تــا اواخــر دهــه
" 80تقســیم جامعــه پســا-رسمایه داری را بــه
دو" مرحلــه "متامیــز معرفــی کــرد" ،کــه از نظــر
اقتصــادی توســط ســطح توســعه نیروهــای تولیــدی

تعییــن مــی شــود .تغییــرات اساســی در روابــط
اجتامعــی مــورد تأکیــد مارکــس بــه عنــوان اصــل
مســیر سوسیالیســتی در رونــد زندگــی بــا ســازگاری
بــا نقایــص منتقــل شــده از جامعــه رسمایــه داری
کنــار گذاشــته شــد .در عــوض ،مارکــس بــر پــروژه
ای ارصار داشــت کــه هــدف آن ایجــاد جامعــه
تولیدکننــدگان وابســته "از هــان ابتــدا" بــه عنــوان
بخشــی از رونــد در حــال انجــام ،اگــر لزومــا
ناهمــوار باشــد ،در ســاخت ســاختامن سوسیالیســم
اســت.
ایــن کنــار گذاشــن آرمــان سوسیالیســتی مرتبــط بــا
مرحلــه باالتــر کمونیســم مارکــس بــا تغییــر رشایــط
مــادی (و طبقاتــی) و رسانجــام نابــودی جوامــع از
نــوع اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه روشــی پیچیــده
شــد ،کــه بــا توقــف انقالبــی و حتــی اشــکال
طبقاتــی را دوبــاره زنــده کــرد و ســقوط نهایــی
آنهــا را نویــد داد  ..طبقــه جدیــد یــا نــام جدیــد
از سیســتم خــارج شــد .هامنطــور کــه ســوئیزی
در ســال  1971اســتدالل کــرد" ،مالکیــت و برنامــه
ریــزی دولــت ب ـرای تعریــف سوسیالیســم واقعــی،
کافــی نیســت ،جامعــه ای کــه در برابــر تهدیــد بــه
عقــب نشــینی مصــون باشــد و قــادر بــه حرکــت
در مرحلــه دوم جنبــش کمونیســم باشــد ".چیــزی
بیشــر مــورد نیــاز دارد :مبــارزه مــداوم بـرای ایجــاد
جامعــه ای برابــر.
از نظــر مارکــس ،حرکــت بــه ســمت جامعــه ای از
تولیدکننــدگان مرتبــط ،اصــل مســیر سوسیالیســتی
اســت کــه در "آگاهــی کمونیســتی" نهفتــه اســت.
بــا ایــن حــال ،بــه محــض اینکــه سوسیالیســم بــا
عبــارات محدودتــر و اقتصــادی تــر ،بــه ویــژه در
اتحــاد جامهیــر شــوروی از اواخــر دهــه  1930بــه
بعــد تعریــف شــد ،کــه در آن از نابرابــری قابــل
توجهــی دفــاع شــد ،جامعــه پــس از انقــاب ارتبــاط
حیاتــی خــود را بـرای مبــارزه دوگانــه بـرای آزادی و
رضورت از دســت داد ،و از ایــن رو از اهــداف بلنــد
مــدت سوسیالیســم کــه قبــاً مفهــوم و انســجام
خــود را از آن گرفتــه بــود ،جــدا شــد.
بــر اســاس ایــن تجربــه ،بدیهــی اســت کــه تنهــا
راه ســاخت سوسیالیســم در قــرن بیســت و یکــم
پذیرفــن دقیقــاً آن جنبــه هایــی از ایــده آل
سوسیالیســتی  /کمونیســتی اســت کــه اجــازه مــی
دهــد یــک تئــوری و عمــل کامــاً رادیــکال بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای رضوری حــال حــارض
باشــد ،در عیــن حــال و همزمــان نیازهــای آینــده
را فرامــوش منــی کنــد .اگــر بحـران زیســت محیطــی
ســیاره ای بــه مــا چیــزی آموختــه باشــد ،ایــن اســت
کــه آنچــه مــورد نیــاز اســت ،یــک ســوخت و ســاز
اجتامعــی جدیــد بــا زمیــن اســت ،جامعــه ای بــا
پایــداری محیــط زیســت و برابــری اساســی .ایــن را
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کننــد ،زیـرا فقــط بــر دموکراســی انتخاباتــی مترکــز
داشــتند .خوشــبختانه امــروز نیــز شــاهد رشــد
یــک سوسیالیســم اصیــل هســتیم کــه در مبــارزات
خــارج از انتخابــات ،اقدامــات تــوده ای فزاینــده
و فراخــوان فراتــر از پارامرتهــای سیســتم فعلــی و
بازســازی کل جامعــه آشــکار اســت
ناآرامــی هــای عمومــی نهفتــه در بطــن جامعــه
ایــاالت متحــده در قیــام هــای اواخــر مــاه مــه
و ژوئــن ســال جــاری آشــکار شــد ،کــه شــکل
اعرتاضــات همبســتگی گســرده بــا میلیــون هــا نفــر
عمــاً در تاریــخ آمریــکا از زمــان جنــگ داخلــی
آمریــکا شــنیده نشــده اســت .در خیابــان هــا ،و
بــه ویــژه بــا طبقــه کارگــر ســفید پوســت ،و بــه
ویــژه جوانــان ســفید پوســت ،کــه در واکنــش بــه
لینــچ پلیــس جــورج فلویــد بـرای جــرم دیگــری جــز
ســیاه پوســتی ،بــه طــور دســته جمعــی از خــط
قرمــز عبــور مــی کننــد .ایــن رویــداد ،در اوج همــه
گیــر  19-COVIDو رکــود اقتصــادی مربــوط بــه
آن ،منجــر بــه طغیــان روزهــای ژوئــن در ایــاالت
متحــده شــد.
در حالــی حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم ،کــه
اکنــون حتــی در "قلــب وحشــیانه" ایــن سیســتم
در ایــاالت متحــده نفــوذ کــرده اســت باعــث شــده
اســت کــه نیروهــای عینــی در حــال بدســت گرفــن
ایــن رونــد هســتند ،امــا فاقــد مبنــای ذهنــی کافــی.
یــک مانــع عمــده در تدویــن اهــداف اس ـراتژیک
سوسیالیســم در جهــان امــروز مربــوط بــه کنــار
گذاشــن ایــده آل هــای خــود از سوسیالیســم قــرن
بیســتم اســت کــه در اصــل در دیــدگاه کارل مارکس
در مــورد کمونیســم بیــان شــده اســت .ب ـرای درک
ایــن مشــکل ،الزم اســت فراتــر از تالشــهای چــپ
اخیــر بــرای پرداخــن بــه معنــای کمونیســم بــر
اســاس فلســفی ،ســوالی کــه در دهــه اخیــر منجــر
بــه درمانهــای انتزاعــی ایــده کمونیســتی ،فرضیــه
کمونیســت و افــق کمونیســت شــده اســت توســط
آلــن بدیــو و دیگـران .در عــوض ،یــک نقطــه رشوع
دقیــق تــر مبتنــی بــر تاریــخ ،بــا مترکــز مســتقیم
بــر نظریــه دو فــازی توســعه سوسیالیســتی /
کمونیســتی رضوری اســت کــه از انتقــاد مارکــس
از برنامــه گوتــا و دولــت و انقــاب و مقالــه پــل
ســویزی بــا عنــوان "کمونیســم بــه عنــوان یــک
ایــده آل" ،کــه بیــش از نیــم قــرن پیــش درمانتلــی
ریویــو در اکتــر  1963منتــر شــد ،اکنــون یــک
مــن کالســیک در ایــن زمینــه اســت.
کمونیسم مارکس به عنوان ایدەآل سوسیالیست
در انتقــاد از برنامــه گوتــا  -کــه در مخالفــت بــا
مفاهیــم اقتصــادی و کارگــری شــاخه سوســیال
دموکراســی آملــان تحــت تأثیــر فردینانــد الســال
نوشــته شــده اســت  -مارکــس دو "مرحلــه"
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بــا چرخــه هــای بیوژئوشــیمیایی کــره زمیــن وجــود
دارد .بــا ایــن حــال ،دانــش ایــن هــدف اســت
بــر اســاس مقالــه  2020دربــاره "آینــده طاقچــه آب
و هــوای انســانی" در مجموعــه مقــاالت آکادمــی
ملــی علــوم ،بــر اســاس روندهــای موجــود3.5 ،
میلیــارد نفــر پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال ،2070
در زیــر گرمــای غیــر قابــل زندگــی در خــارج از
منطقــه آب و هــوای انســانی زندگــی کننــد ،رشایــط
قابــل مقایســه بــا رشایــط صحــرای صحــرا .حتــی
چنیــن پیــش بینــی هایــی نتواننــد ســطح عظیمــی
از تخریــب را کــه بــه طــور معمــول تحــت تجــارت
رسمایــه داری بــر اکرثیــت برشیــت وارد خواهــد
شــد ،بــه دســت آورنــد .تنهــا پاســخ ایــن اســت
کــه خانــه در حــال ســوخنت را تــرک کنیــد و اکنــون
خانــه دیگــری بســازید.
بین امللل کارگران و مردم
اگرچــه تعــداد بــی شــاری از مــردم در مکانهــای
خــاص خــود در رسارس جهــان درگیــر مبــارزات
بیشــاری علیــه ژنگـراوت رسمایــه دار هســتند ،امــا
مبــارزات بــرای برابــری اساســی ،از جملــه جنــگ
بــر رس نــژاد ،جنســیت و طبقــه ،بــه مبــارزه بــا
امپریالیســم در ســطح جهانــی بســتگی دارد .از ایــن
رو ،نیــاز بــه ســازمان جهانــی جدیــدی از کارگ ـران
بــر اســاس مــدل Marx’s First International
وجــود دارد .چنیــن بیــن املللــی بـرای قــرن بیســت
و یکــم بــه ســادگی منــی توانــد متشــکل از گروهــی
از نخبــگان نخبــه از شــال باشــد کــه در فعالیــت
هــای بحــث ماننــد انجمــن اجتامعــی جهانــی یــا
در ترویــج اصالحــات نظارتــی سوســیال دموکراتیــک
ماننــد بــه اصطــاح بیــن املللــی سوسیالیســت و
مرتقــی رشکــت مــی کننــد . .بلکــه بایــد بــه عنــوان
یــک ســازمان مبتنــی بــر کارگــران و مبتنــی بــر
مــردم تشــکیل شــود کــه از ابتــدا در یــک اتحــاد
قــوی جنــوب و جنــوب ریشــه دارد تــا مبــارزه بــا
امپریالیســم را در مرکــز شــورش سوسیالیســت علیــه
رسمایــه داری قــرار دهــد ،هامنطــور کــه توســط
چهــره هایــی ماننــد چــاوز و امیــن.
در ســال  ،2011درســت قبــل از بیــاری نهایــی،
چــاوز در حــال آمــاده ســازی بــود ،پــس از
انتخابــات بعــدی خــود ،آنچــه را کــه بــه نــام
"انرتناســیونال جدیــد" (بــه طــور مشــخص نــه یــک
پنجــم بیــن املللــی) نامیــده مــی شــود ،متمرکــز
بــر اتحــاد جنــوب و جنــوب و اهمیــت جهانــی
بــه سوسیالیســم در قــرن بیســت و یکــم ایــن مــی
توانســت اتحــاد بولیــواری بـرای مردمــان آمریــکای
مــا را بــه ســطح جهانــی گســرش دهــد .امــا ایــن
امــر هرگــز بــه دلیــل زوال رسیــع و مــرگ نابهنــگام
چــاوز ،نــور روز را ندیــد.

در همیــن حــال ،برداشــت جداگانــه ای از تــاش
هــای امیــن ،همــکاری بــا مجمــع جهانــی جایگزیــن
هــا حاصــل شــد .امیــن مــدت هــا بــود کــه یــک
پنجمیــن انرتناســیونال را تصــور مــی کــرد ،ایــده
ای کــه او هنــوز در اواخــر مــاه مــه  2018ارائــه
مــی داد .امــا در ژوئیــه  ،2018فقــط یــک مــاه قبــل
از مــرگ او ،ایــن بــه آنچــه بیــن املللــی کارگــران
و مــردم گفتــه بــود تبدیــل شــده بــود ،یــک بیــن
امللــل مبتنــی بــر کارگــر خالــص کــه وضعیــت مــردم
را در نظــر منــی گرفــت ،در مقابلــه بــا امپریالیســم
ناکافــی بــود .وی اظهــار داشــت ،ایــن یــک ســازمان
اســت ،نــه فقــط یــک جنبــش .ایــن هــدف اتحــاد
همــه مــردم کارگــر جهــان و نــه تنهــا افـرادی اســت
کــه بــه عنــوان مناینــدگان پرولتاریــا صالحیــت
دارنــد  ...از جملــه متــام مــزد بگیــران خدمــات،
دهقانــان ،کشــاورزان و مردمــی کــه توســط رسمایــه
داری مــدرن تحــت فشــار ق ـرار گرفتــه انــد .ایــن
ســاخت و ســاز همچنیــن بایــد بــر اســاس شــناخت
و احـرام بــه تنــوع اعــم از احـزاب ،اتحادیــه هــای
کارگــری یــا ســایر ســازمان هــای مردمــی مبارزاتــی
باشــد کــه اســتقالل واقعــی آنهــا را تضمیــن کنــد….
در صــورت عــدم پیرشفــت [چنیــن انقالبــی] ،بــر
جهــان ادامــه خواهــد داد بــا هــرج و مــرج،
اقدامــات وحشــیانه ،و تخریــب زمیــن
ایجــاد یــک انرتناســیونال جدیــد البتــه منــی توانــد
در خــا رخ دهــد بلکــه بایــد بیــان شــود و بــه
عنــوان محصولــی از ســاختامن ســازمانهای تــوده
ای یکپارچــه در ســطح پایــه هم ـراه بــا جنبشــهای
انقالبــی و از بیــن بــردن پیوندهــا از سیســتم
رسمایــه داری در رستــارس کشــور گســرش یابــد.
جهــان .از نظــر امیــن ،بــدون ابتــکارات جدیــد
جنــوب جهانــی ب ـرای ایجــاد اتحادهــای گســرده،
ماننــد مبــارزات ســازمان یافتــه اولیــه مرتبــط بــا
جنبــش جهــان ســوم کــه در کنفرانــس باندونــگ
در ســال  1955آغــاز شــد و مبــارزه بــرای یــک
نظــم اقتصــادی جدیــد بیــن املللــی ،منــی توانــد
اتفــاق بیفتــد 52. .ایــن ســه عنــر  -جنبــش هــای
مردمــی ،اتحــاد متخاصــم و اتحــاد میــان قــاره ای
 /قــاره جهــان  -همــه در تصــور او از مبــارزه ضــد
امپریالیســتی بســیار مهــم هســتند .امــروز ایــن امــر
بایــد بــا جنبــش اکولوژیکــی جهانــی متحــد شــود.
امیــن تأکیــد کــرد ،چنیــن مبــارزه جهانــی علیــه
رسمایــه داری و امپریالیســم بایــد بــا جســارت و
جســارت بیشــر ،شکســن مختصــات سیســتم در
هــر نقطــه ،و یافــن مســیر ایــده آل آن در اصــل
از هــر یــک بــا توجــه بــه توانایــی هــر یــک ،بــا
توجــه بــه نیــاز فــرد ،بــه عنــوان تعریــف جامعــه
انســانی .امــروز مــا در یــک زمــان کام ـاً منطبــق
بــر مبــارزات بــرای آزادی و رضورت زندگــی مــی
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مــی تــوان در دســتاوردهای خــارق العــاده زیســت
محیطــی کوبــا مشــاهده کــرد ،هامنطــور کــه اخیـرا ً
توســط مائوریســیو بتانکــورت در "اثــر کشــت و
بــوم شناســی کوبــا در کاهــش متابولیســم ریفــت"
در تغییــر محیــط زیســت جهانــی نشــان داده
شــده اســت .ایــن مطابــق بــا آنچــه گئــورگ لــوكاچ
"تحــول مضاعــف" الزم در روابــط اجتامعــی انســان
و روابــط انســانی بــا طبیعــت خوانــده اســت،
مطابقــت دارد .چنیــن پــروژه رهایــی بخــش بایــد
لزومـاً از مراحــل مختلــف انقالبــی عبــور کنــد ،کــه
منــی تــوان از قبــل پیــش بینــی کــرد .بــا ایــن حــال،
ب ـرای موفقیــت ،یــک انقــاب بایــد تــاش کنــد تــا
خــود را از طریــق ارتقــا  promotionیــک سیســتم
ارگانیــک معطــوف بــه نیازهــای واقعــی انســان،
ریشــه در برابــری اساســی و تنظیــم منطقــی و
ســوخت و ســاز اجتامعــی انســان بــا طبیعــت،
غیرقابــل برگشــت کنــد.
آزادی به عنوان رضورت
بنــا بــر  .G.W.Fفلســفه هــگل ،انگلــس در آنتــی
دورینــگ مشــهور اســتدالل کــرد کــه آزادی واقعــی
در شــناخت رضورت اســتوار اســت .تغییــر انقالبــی
نقطــه ای بــود کــه در آن آزادی و رضورت در عمــل
بــه وجــود آمــد .اگرچــه چیــزی فراتــر از دانــش
بــری بــه عنــوان یــک رضورت کــور وجود داشــت،
امــا پــس از درک نیروهــای عینــی ،دیگــر رضورت
کــور نبــود ،بلکــه مســیرهای جدیــدی را بـرای عمــل
و آزادی انســان ارائــه مــی داد .رضورت و آزادی از
یکدیگــر تغذیــه مــی کردنــد و نیــاز بــه دوره هــای
جدیــد تحــول اجتامعــی و تعالــی تاریخــی داشــته و
دارنــد .لنیــن در نشــان دادن ایــن اصــل دیالکتیکــی
ماتریالیســتی بــه روشــنی مشــاهده کــرد" ،مــا
رضورت طبیعــت را در پدیــده هــای هــوا منــی
دانیــم .امــا گرچــه مــا ایــن را رضورت منــی دانیــم،
امــا مــی دانیــم کــه ایــن رضورت وجــود دارد " .مــا
مــی دانیــم کــه رابطــه انســانی بــا آب و هــوا و
طبیعــت بــه طــور کلــی بــا تغییــر روابــط تولیــدی
حاکــم بــر اعــال مــا ،ناگزیــر متفــاوت اســت.
امــروز ،دانــش در مــورد بحــران آب و هوایــی
انســانی و حــوادث شــدید آب و هوایــی ،انســانها را
از حیطــه رضورت کــور خــارج مــی کنــد و خواســتار
ایــن اســت کــه مــردم جهــان در نــرد نهایــی بـرای
آزادی و بقــا علیــه رسمایــه داری فاجعــه رشکــت
کننــد .هامنطــور کــه مارکــس در زمینــه شــکاف
متابولیکــی شــدیدی کــه در نتیجــه اســتعامر
انگلیــس در قــرن نوزدهــم بــه ایرلنــد تحمیــل شــد،
اظهــار داشــت ،بحـران زیســت محیطــی خــود را به
عنــوان "ویرانــی یــا انقــاب" نشــان مــی دهــد .در
آنرتوپوســن ،شــکاف اکولوژیکــی ناشــی از گســرش
اقتصــاد رسمایــه داری اکنــون در مقیــاس رقابتــی
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کنیــم ،کــه منجــر بــه یــک مبــارزه دوبــاره بــرای
آزادی بــه عنــوان رضورت اســت .انتخــاب پیــش
روی مــا اجتنــاب ناپذیــر اســت :ویرانــی یــا انقــاب.
بــاز نــر از شــاره ماهانــه بررســی مــاه ســپتامرب،
2020

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

شــدند ،مقاومــت کــرد" .مرکــز غیبــی" ،ســازمانی
کمونیســتی کــه در راس آن انقالبیونــی نظیــر
علــی مســیو و حیدرعمواوغلــی ق ـرار داشــتند ،بــه
شایســته تریــن وجهــی مبــارزات رهائــی بخــش
تــوده هــای زحمتکــش را رهــری مــی کــرد .پــس از
یــازده مــاه پیــکار قهرمانانــه ،در حالــی کــه میــدان
هــای جنــگ بــا خــون صدهــا تــن از فدائیــان از
جــان گذشــته رنگیــن گردیــده بــود ،محمــد علــی
شــاه و رسکــردگان خــون آشــام اســتبداد ،در مصــاف
بــا فدائیــان مســلح تربیــز ،شکســت بــس مذبوحانــه
ای را متحمــل شــدند .صابــر میــرزا ()1868 – 1911
در یکــی از اشــعار طنــز آمیــز زیبایــش ،فــرار
یکــی از رسداران پــر مدعــای محمــد علــی شــاه را
از میــدان جنــگ بــا ســتار خــان و دیگــر فدائــی
هــا ،ترســیم کــرده اســت .پیــروزی هــای درخشــان
نیروهــای انقالبــی در تربیــز ،روســیه ت ـزاری را کــه
بــا متــام نیــرو از محمــد علــی شــاه مســتبد حامیــت
میکــرد ،ســخت هراســان ســاخته و آن دولــت
تجاوزگــر را بــه چــاره اندیشــی وا داشــت .تربیــز
مبــارز کــه بــا مقاومــت دلیرانــه خــود تحســین
جهانیــان و انقالبیونــی نظیــر لنیــن را متوجــه خــود
ســاخته بــود ،خســتگی پیــکار خونیــن را از تــن
بیــرون نیــاورده بــود کــه در معــرض تاخــت و تــاز
قشــون هــای مهاجــم روس ،ق ـرار گرفــت .روســیه
ت ـزاری ،مظهــر ضــد انقــاب در آســیا و اروپــا ،بــا
اعـزام هـزاران تــن از قشــون هــای خــود بــه تربیــز،
یــه رسکــوب وحشــیانه مبــارزات مــردم ایــن شــهر
مقــاوم پرداخــت .روس هــای اشــغالگر در کشــتار
و آزار مبارزیــن از جــان گذشــته تربیــز بــه انــواع
وحشــیگری هــا دســت یازیــده و از هیــچ بربریتــی
خــودداری نــه میکردنــد .دومیــن شــهری کــه بــی
باکانــه در دفــاع از مرشوطــه و هــم صدائــی بــا
آزادی خواهــان تربیــز ،پرچــم مبــارزه را علیــه شــاه
مســتبد قاجــار بــر افراشــت ،هامنــا رشــت بــود .بــه
تاســی از تربیــز و رشــت ،در شــهرهای دیگــر ایـران
نیــز ،مرشوطــه خواهــان علیــه شــاه خودکامــه بــه
پــا خاســته و همبســتگی خــود را بــا مبارزیــن ایــن
دو ســنگر آزادی ،اعــام داشــتند.
+++++
در رشایطــی کــه تربیــز در زیــر لگدهــای ارتــش
مهاجــم بیگانــه ،بدتریــن آزارهــا را متحمــل مــی
شــد ،تهــران توســط نیروهــای مرشوطــه خــواه
فتــح گردیــده و محمــد علــی شــاه از تــرس جــان
خــود ،بــه ســفارت روس در زرگنــده ،پناهنــده شــد.
شکســت اســتبداد شــاه قاجــار و فتــح تهـران گرچــه
منجــر بــه برچیــده شــدن بســاط اســتبداد محمــد
علــی شــاه خودکامــه گردیــد ،امــا بــودن خــان هــا
و فئــودال هــا و دســت نشــاندگان انگلســتان در
راس نیروهائــی کــه در فتــح تهـران دســت داشــتند،

در واقــع امــر ،بــه مثابــه شکســت قطعــی انقــاب
مرشوطــه بــود کــه در راه آن ،خــون بســیاری
از آزادیخواهــان بــه زمیــن ریختــه شــده بــود.
میــرزاده عشــقی ،شــاعر انقالبــی و خــوش ذوق
کــه در جوانــی در ســال  ،1303توســط اعــال رضــا
خــان رسدار ســپه در خانــه اش تــرور شــد ،در شــعر
بــا شــکوه "ایــده آل مریــم "،ایــن شکســت دردنــاک
انقــاب مرشوطــه را بــه شــیوا تریــن وجهــی ،بیــان
کــرده اســت .پــس از فتــح ته ـران ،هــان الدولــه
هــا و الســلطنه هــای دوران اســتبداد در راس
قــدرت قـرار گرفتــه و در لبــاس مرشوطــه طلــب و
آزادیخــواه بــه رسکــوب انقــاب و مبارزیــن واقعــی
پرداختنــد .از نخســتین اقدامــات ضــد انقالبــی
دولــت "مرشوطــه" ،حملــه بــه بــاغ اتابــک در
تهـران بــه منظــور خلــع ســاح مجاهدیــن انقــاب
مرشوطیــت بــود .در هجــوم بــه بــاغ اتابــک بــود
کــه تیــری بــه پــای ســتارخان ،رسدار ملــی اصابــت
کــرد و ایــن گــرد آزادی را کــه آن چنــان بــی باکانانــه
در راه مرشوطــه و علیــه اســتبداد پیــکار کــرده
بــود ،زخمــی و زمینگیــر ســاخت
+++++
وقتــی در تابســتان ســال  1914میــادی جنــگ
جهانــی اول آغــاز شــد ،قشــون هــای دول متخاصــم،
بخشــهائی از خــاک ایـران را اشــغال کــرده و اوضــاع
آشــفته و بحرانــی کشــور را آشــفته تــر ســاختند.
گرچــه دولــت ایــران درآغــاز جنــگ اعــام بــی
طرفــی کــرده بــود ،در جریــان جنــگ ،خــاک ایــن
کشــور از جانــب شــال و غــرب توســط ســپاهیان
روس ،انگلیــس و ترکیــه عثامنــی اشــغال گردیــده و
بــه میــدان نربدهــای خونیــن ،مبــدل شــد .در ایــن
جنــگ خامنانســوز بینــا امپریالیســتی کــه تــا اواخــر
ســال  ،1918دوام داشــت ،ترکیــه عثامنــی متحــد
آملــان بــود و انگلیس و فرانســه و روســیه تـزاری در
روبروئــی بــا آملــان ،در کنــار هــم قـرار داشــتند .از
ســال هــا پیــش از آغــاز جنــگ جهانــی اول ،روســیه
تــزاری و انگلســتان کــه بــر رس تســلط بــر ایــران
و غــارت هســتی ســاکنین ســتمدیده ایــن کشــور
مــدام بــا هــم رقابــت وهــم چشــمی داشــتند ،بــا
انعقــاد قــرار داد ســال ،1907اختالفــات خــود را
کنــار گذاشــته و در مقابلــه بــا امپریالیســم آملــان
کــه از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی از رشــد روز
افزونــی برخــوردار بــود ،پیــان مــودت و همــکاری
بســتند .پــس از انعقــاد ایــن پیــان دوســتی بــود
کــه امپریالیســم انگلیــس کــه در آغــاز انقــاب
مرشوطــه در رقابــت بــا روســیه تــزاری ،خــود را
هــوادار ایــن حرکــت آزادیخواهانــه مــردم ایــران
قلمــداد مــی کــرد ،بــه دوســت و متحــد روســیه در
رسکــوب جنبــش آزادیخواهانــه تــوده هــای بــه پــا
خاســته ایــن کشــور مبــدل شــد .در خــال جنــگ
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مــاه از ایــن دولــت اســتعامرگر ،مواجــب دریافــت
مــی داشــت .بــا نگاهــی اجاملــی بــه تاریــخ ای ـران
در اواخــر دوران قاجاریــه ،اقــدام انگلســتان در
طــرح و اجــرای کودتــای ســوم اســفند ،بیشــر
روشــن مــی گــردد .مظفرالدیــن شــاه ،پنجمیــن
شــاه از دودمــان قاجــار ،در ســال  1285شمســی
( 1906میــادی) در بســر بیــاری ،چنــد مــاه قبــل
از وفاتــش مجبــور بــه امضــای فرمــان مرشوطیــت
گردیــد .فرزنــد وی محمــد علــی میــرزا کــه فســاد
اخــاق و زشــت کاری هایــش در تربیــز در زمــان
ولیعهــدی زبانــزد خــاص و عــام بــود ،پــس از
در گذشــت پــدر بــه مقــام ســلطنت رســید .ایــن
عنــر مســتبد ،از هــان ابتــدای ســلطنت ،عنــاد
جویانــه بــه مخالفــت بــا مرشوطیــت بــر خاســته و
توســط قـزاق هــای روســی بــه رسکردگــی لیاخــوف،
مجلــس شــورای ملــی را بــه تــوپ بســت .اقدامــات
رسکوبگرانــه محمــد علــی شــاه و قتــل و حبــس
مرشوطــه خواهــان بنــام ،از آن جملــه میــرزا
جهانگیــر خــان ،مدیــر نرشیــه "صــور ارسافیــل" و
ملــک املتکلمیــن بــه دســت ایــن دشــمن بــی امــان
آزادی ،ســبب شــد کــه تــرس و وحشــت بــر کشــور
مســتولی گردیــده و بســیاری از مرشوطــه خواهــان
بــه گوشــه ای خزیــده و ســکوت و خاموشــی،
اختیــار کننــد.
+++++
امــا ایــن بــی تفاوتــی در برخــورد بــا قلدرمنشــی
هــای شــاه خودکامــه ،دیــری نپائیــد .تربیــز کــه در
آن زمــان دومیــن شــهر ایــران محســوب میشــد،
علیــه اســتبداد محمدعلــی شــاهی بــه پــا خاســته
و پرچــم مبــارزه بــا ارتجــاع هــار مرکــز نشــین را
بــر افراشــت .در راس مبــارزات مســلحانه اهالــی
تربیــز ،آزادیخواهانــی همچــون ســتارخان ،باقــر
خــان ،علــی مســیو و حیــدر عمواوغلــی قــرار
داشــتند .تربیــز بــه پــا خاســته ،یــازده مــاه متــام
در مقابــل قشــون هــای اســتبداد کــه یکــی پــس
از دیگــری بــه ایــن ســنگر ازادی گســیل مــی
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ایجــاد گردیــد ،در زمینــه سیاســت خارجــی کلیــه
قــرارداد هــای اســتعامری منعقــده بیــن روســیه
تـزاری و کشــورهای اســیر و در بنــد را ملغــی اعــام
کــرده و خواهــان برقـراری روابــط حســنه بــا ایـران
و دیگــر کشــور هــای همســایه گردیــد.
+++++
در ایـران ،پیــروزی بلشــویک هــا در روســیه ،مــورد
اســتقبال نیروهــای سیاســی ترقــی خــواه قــرار
گرفتــه و الهــام بخــش آزادیخواهــان و شــعرا در
پیشــرد مبــارزات ضــد اســتعامری و ضــد اســتبدادی
شــد .ب ـرای منونــه مــی تــوان بــه ســتایش از لنیــن
در شــعر "ســه تابلــو مریــم" عشــقی و اشــعار
معجــز شبســری و ملــک الشــعرای بهــار ،اشــاره
کــرد .بــه دنبــال انقــاب اکتــر و بــه منظــور بــر
گشــت رسمایــه داری در کشــور شــوراها 14 ،کشــور
امپریالیســتی از چنــد ســو خــاک شــو روی را بــه
اشــغال خــود در آوردنــد .پــس از ســه ســال جنــگ
خونیــن بیــن انقــاب و ضــد انقــاب ،اشــغالگران
امپریالیســتی شکســت خــورده و مجبــور بــه تــرک
خــاک شــوروی شــدند .دولــت جــوان سوسیالیســتی
بــا تکیــه بــه نیــروی الی ـزال تــوده هــای کارگــر و
زحمتکشــان شــهر و ده ،توانســت هــم کوشــش
هــای مذبوحانــه ضــد انقــاب مســلح داخلــی رابــا
ناکامــی و شکســت روبــرو ســازد و هم تجــاوزکاران
خارجــی را از خــاک شــوراها بــه رانــد .قبــل از وقوع
انقــاب اکتوبــر در روســیه کــه نقطــه عطفــی در
تاریــخ جهــان محســوب مــی گــردد ،دولــت هــای
اســتعامری روس و انگلیــس بــر شــئون اقتصــادی و
سیاســی ایـران ،تســلط کامــل داشــتند .پــس از ایــن
انقــاب دوران ســاز ،انگلســتان فرصــت را غنیمــت
شــمرده و کوشــید جهــت گســرش دامنــه نفــوذ
خــود در ایـران و جلوگیــری از اشــاعه اندیشــه هــای
کمونیســتی درایــن کشــور از لحــاظ ســوق الجیشــی
مهــم ،همچنــان بــه منظــور صیانــت از مســتعمره
زر خیــز خــود هندوســتان ،ق ـرار داد ننگیــن ســال
 1919را توســط نوکــر بومــی خــود وثــوق الدولــه
بــرادر قــوام الســلطنه ،بــر مــردم ایــران تحمیــل
کنــد .شــخص وثــوق الدولــه ،نخســت وزیــر ،نــرت
الدولــه وزیــر خارجــه و صــارم الدولــه وزیــر
دارائــی کابینــه وی در تــن دادن بــه خیانــت قبــول
قــرار داد ســال  ،1919رشــوه کالنــی از انگلســتان
دریافــت داشــته بودنــد .امــا تــوده هــای زحمتکــش
و نیروهــای آزادیخــواه در اطـراف و اکنــاف کشــور
بــا ایــن قــرارداد اســتعامری رسســختانه مخالفــت
ورزیــده و بــا مبــارزات پیگیرانــه خــود ،ســبب
شکســت مقاصــد اســتعامری انگلســتان در ایــران
شــدند .در نتیجــه مخالفــت شــدید افــکار عمومــی،
قــرار داد اســارت بــار  1919کــه ایــران را بــه
مســتعمره انگلیــس مبــدل مــی کــرد ،بــه کلــی بــی

اثــر مانــد.
+++++
امــا ایــن وضــع دیــر ی نــه پائیــد و دولــت
ســلطه طلــب انگلیــس ،ب ـرای رســیدن بــه مقاصــد
آزمندانــه خــود و بســط نفــوذ اســتعامری در ایـران،
طرحــی دیگــر اندیشــید و نقشــه ای دیگــر کشــید.
کودتــای ســید ضیــا و رضــا خــان میــر پنــج در ســوم
اســفند ســال  1299شمســی ،چیــزی جــز توطئــه
جدیــد دولــت بریتانیــا بـرای جـران شکســت ســال
 1919و تســلط بالمنــازع بــر شــئون اقتصــادی و
سیاســی ایــران ،نبــود .بــرای جلوگیــری از انتشــار
اندیشــه هــای سوسیالیســتی در ایــران ،گســرش
دامنــه نفــوذ سیاســی و اقتصــادی در ایــن کشــور
و حفاظــت از چــاه هــای گــران بهــای نفــت
جنــوب ،انگلســتان بــه دولتــی مرکــز گـرا ،مقتــدر و
آزادیکــش نیــاز داشــت .اســناد و مــدارک غیــر قابــل
انــکار ،دخالــت مســتقیم امپریالیســم انگلیــس
را در بــه قــدرت رســاندن رضــا خــان میــر پنــچ،
افــر بریــگاد قـزاق ،بــه ثبــوت مــی رســاند .قــدرت
منائــی و دیکتاتــوری رضــا خــان بــه مــدت  20ســال،
دوام داشــت .در ســال  1304شمســی ،ســلطنت
قاجارهــا بــا رای مجلــس فرمایشــی پنجــم کــه اکــر
مناینــدگان آن توســط رضــا خــان دســت چیــن شــده
بودنــد ،منقــرض گردیــده و بدنبــال آن ،رضــا خــان
میــر پنــج رئیــس قشــون و نخســت وزیــر ،بــا رای
مجلــس موسســانی دســت نشــانده ،مقــام ســلطنت
را از آن خــود ،ســاخت.
+++++
دوران شــانزده ســاله ســلطنت اســتبدادی رضــا
شــاه ،دوران زورگوئــی و خــود کامگــی و مترکــز
هرچــه بیشــر قــدرت سیاســی بــود .در متــام ایــن
مــدت ،مجلــس شــورای ملــی بازیچــه دســت شــاه
مســتبد بــود و مناینــدگان دســت نشــانده مجلــس،
کاری جــز اج ـرای فرامیــن و دســتورات رضــا شــاه،
نداشــتند .در فاصلــه بیــن ســقوط ســلطه محمــد
علــی شــاه و کودتــای ســوم اســفند ســال ،1299
متاثــر از انقــاب مرشوطــه ،جنبــش هــا و قیــام
هــای دموکراتیــک ترقــی خواهانــه ای در اطــراف
و اکنــاف کشــور بــه وقــوع پیوســت کــه قیــام
جنــگل در گیــان ،قیــام شــیخ محمــد خیابانــی
در آذربایجــان و قیــام کلنــل محمــد تقــی خــان
پســیان در خراســان ،مهــم تریــن آن هــا بــود .قیــام
دموکراتیــک شــیخ محمــد خیابانــی در فروردیــن
مــاه ســال  1299رشوع و در  22شــهریور مــاه
هــان ســال ،بــا کشــته شــدن رهــر بــا شــهامت
ایــن قیــام آزادیخواهانــه کــه مناینــده مجلــس دوم
و از مخالفیــن رسســخت قـرارداد  1919بــود ،خامتــه
یافــت .مســئول قتــل شــیخ محمــد خیابانــی ،مخــر
الســلطنه والــی آذربایجــان بــود کــه در ظاهــر
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جهانــی ،در مقابلــه بــا دولــت مرکــزی طرفــدار
روســیه و انگلســتان ،دولتــی در تبعیــد در غــرب
کشــور بــه وجــود آمــد .ایــن دولــت خلــق الســاعه
کــه در راس آن نظــام الســلطنه مافــی و برخــی
دیگــر از رجــال متعلــق بــه هیــات حاکمــه قــرار
داشــتند ،آشــکارا از مقاصــد جنگــی آملــان و ترکیــه
عثامنــی ،دفــاع مــی کــرد .تعــدادی از روشــنفکران
و آزادیخواهــان کشــور نیــز کــه دول انگلیــس و
روســیه تــزاری را مســبب همــه ســیاه روزیهــا در
ایـران مــی دانســتند ،در جبهــه هــای نــرد ،در کنــار
قشــون هــای ترکیــه عثامنــی و آملــان ،بــا لشــکریان
روس و انگلیــس در حــال جنــگ و گریــز بودنــد .در
بحبوحــه جنــگ جهانــی اول ،در مــاه فوریــه ســال
 ،1917انقالبــی دموکراتیــک در روســیه بــه وقــوع
پیوســت و زحمتکشــان روس ،حکومــت خودکامــه
تزارهــا را کــه بــه مــدت ســه قــرن در ایــن کشــور
در اریکــه قــدرت بــود ،رسنگــون ســاختند.
+++++
در فــردای پیــروزی انقــاب تــوده هــا و برچیــده
شــدن بســاط نیکــوالی دوم امپراطــور روس ،دو
دولــت متامیــز در روســیه ایجــاد شــدند .یکــی
دولــت طرفــدار بقــای رسمایــه داری توســط
مناینــدگان مجلــس دومــا و دیگــری دولــت شــورای
کارگ ـران و رسبــازان کــه در آن ،اح ـزاب و ســازمان
هــای سیاســی مختلــف و از آن جملــه بلشــویک
هــا ،منشــویک هــا و سوســیال رولوســیونرها،
رشکــت داشــتند .در ابتــدا ،بلشــویک هــا بــه
رهــری والدیمیــر لنیــن( )1870-1924در شــوراهای
کارگ ـران و رسبــازان در اقلیــت بودنــد .منشــویک
هــا و سوســیال رولوســیونر هــا کــه در شــوراها
اکرثیــت داشــتند ،سیاســت هــای سازشــکارانه ای
دنبــال کــرده وبــا تاییــد دولــت موقــت بــورژوازی
و همــکاری بــا آن ،ماهیــت ضــد انقالبــی خــود را
بــه روشــن تریــن وجهــی ،بــه منایــش گذاشــتند.
در طــول  8مــاه فاصلــه بیــن انقــاب دموکراتیــک
فوریــه و انقــاب سوسیالیســتی اکتــر ،بلشــویک ها
بــا اتخــاذ مواضــع پیگیــر انقالبــی ،افشــای ماهیــت
ارتجاعــی دو لــت موقــت و برمــا ســاخنت خیانــت
اح ـزاب سازشکارمنشــویک و سوســیال رولوســیونر
کــه در دولــت موقــت بــا بــورژوازی رشکــت کــرده
و طرفــدار ادامــه جنــگ امپریالیســتی بودنــد ،بــه
حــزب اکرثیــت در شــوراهای کارگ ـران و دهقانــان،
مبــدل شــدند .تحــت رهــری بلشــویک هــا در
 25اکتــر ســال  ،1917کارگــران و تهــی دســتان
شــهرو ده ،دولــت بــورژوازی را رسنگــون ســاخته و
بدیــن ترتیــب دگرگونــی سیاســی عظیمــی در یکــی
از کشــور هــای مهــم جهــان آن روز؛ بــه وجــود
آوردنــد .دولــت سوسیالیســتی کــه تحــت رهــری
لنیــن در فــردای ســقوط دولــت موقــت ،در روســیه
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از هــواداران مرشوطــه و در باطــن ،از دشــمنان
کینــه تــوز آزادی و دموکراســی بــود .کلنــل محمــد
تقــی خــان پســیان کــه در خراســان پرچــم مبــارزه
آزادیخواهانــه را بــر افراشــته و دســت بــه قیــام
علیــه دولــت مرکــزی فاســد زده بــود ،بــه دســتور
قــوام الســلطنه نخســت وزیــر وقــت و تحریــکات
و کینــه ورزی وی ،در دهــم مهــر مــاه ســال ،1300
در جنــگ هــای خونیــن بــا ایــات ،کشــته شــد .بــه
دنبــال کودتــای امپریالیســتی ســوم اســفند ،یکــی
از اقدامــات نخســتین رضــا خــان رسدار ســپه،
رسکــوب جنبــش ضــد اســتعامری جنــگل بــود .در
بخــش پایانــی جنبــش مســلحانه جنــگل کــه در
ســال  1915میــادی تحــت رهــری میــرزا کوچــک
خــان از مرشوطــه خواهــان بنــام در جنــگل هــای
شــال آغــاز شــده بــود ،کمونیســت هــا و دیگــر
نیروهــای چــپ ،فعاالنــه رشکــت داشــتند .اختالفات
حــل نشــدنی بیــن طرفــداران میــرزا کوچــک خان و
نیروهــای چــپ و کمونیســت و قتــل انقالبی شــهیر،
حیدرخــان عمــو اوغلــی در نتیجــه توطئــه ای کــه
بــه احتــال زیــاد میــرزا کوچــک خــان در طــرح
ان شــخصا دســت داشــت ،توســط نزدیــکان میــرزا،
یکــی از علــل اصلــی شکســت جنبــش پــر قدرتــی
بــود کــه بــه مــد ت  7ســال دوام داشــت و علیــه
انگلیســی هــا و روس هــای ت ـزاری ،مــی جنگیــد.
ادامه دارد

درباره هویت آلترناتیو  ....بقیه از صفحه
آخر

خصوصــی بــر اب ـزار تولیــد و شــیوه جمعــی تولیــد
بجایــی رســیده کــه رشایــط عینــی تغییــر انقالبــی
را فراهــم ســاخته اســت .در نتیجــه یــاد آور
شــدیم کــه طبقــه کارگــر ای ـران دیگــر بــه درجــه
ای از رشــد رســیده کــه همیــن امــروز ایــن وظیفــه
تاریخــی را در مبــارزه طبقاتــی جامعــه بعهــده
دارد .یعنــی کارگـران ایـران گورکنــان رسمایــه داری
نظــام کنونــی حاکــم ایــران انــد و وظیفــه حــزب
انقالبــی پیــرو طبقــه اینســت کــه مشــی عمومــی
سیاســی خــود را بســیج متشــکل کــردن وســیعرتین
نیروهــای ســتمدیده و اســتثامر زده بــدور آلرتناتیــو
کارگــری ب ـرای انقــاب سوسیالیســتی ق ـرار دهــد.
ایــن دومیــن شناســنامه و هویــت آلرتناتیــو کارگــری
اســت.
" گور کن رسمایه داری حاکم ایران کنونی "
سوم
در ســومین بخــش ضمــن تاکیــد بــر اصــل اساســی
ماتریالیســم تاریخــی و رشایــط جامعــه ایــران
کــه طبقــه کارگــر بــه آلرتناتیــو واقعــی برانــدازی
رسمایــه داری حاکــم تبدیــل شــده اســت یــاد آور
شــدیم بــورژوازی در یــک صبحگاهــی و بطــور
خــود بخــودی قــدرت را تــرک نخواهــد کــرد،
پرولتاریــا مجبــور اســت بــرای بــر انــدازی آن
متشــکل شــود ،حــزب سیاســی پیــرو خــود را
بوجــود آورد و طــی راهپیامیــی طوالنــی ،ســخت و
بغرنجــی در مســیر اوج گیــری انقــاب جهانــی ودر
همســویی بــا آن بــه پیــروزی رســد .ایــن واقعیــت
را طبقــه کارگــر ای ـران در ایــن صــد ســاله بخوبــی
آموختــه اســت .صاحبــان رسمایــه در ای ـران ادامــه
دهنــدگان اجــداد هــزاران ســاله انــد و دیــن و
سیاســت را بــا معجونــی از خرافــات بهــم پیونــد
داده انــد کــه تــوده هــای افیونــی را بــه جانبــازان
ضــد کمونیســت و ضــد طبقــه کارگــر تبدیــل کننــد.
در نتیجــه مبــارزه طبقــه کارگــر ای ـران و پیــروان
آن آگاهنــد کــه راه طوالنــی ،ســخت و بغرنجــی را
هنــوز بایــد طــی کننــد در نتیجــه ســومین هویتــش
ســخت کوشــی ،بــا درایــت بــودن و شــتابزده عمــل
نکــردن اســت:
" گورکــن رسمایــه داری ایـران در مســیری ســخت،
بغرنــج و طوالنــی ".
چهارم
در چهارمیــن بخــش بــه ویژگــی هــای جنبــش
کارگــری ایــران پرداختیــم و توضیــح دادیــم
کمونیــزم علمــی اســت کــه روشــنگری را بــا ســتیزه
گــری هم ـراه و همســو جلــو مــی بــرد و قدرتــش
در تلفیــق مــی باشــد .علمــی اســت کــه فراینــد
تکاملــی اش مدیــون حرکــت از پراکتیــک بــه تئــوری
و از تئــوری بــه پراکتیــک مــی باشــد .اصــول عــام

را در رشایــط مشــخص ،در میــدان انقالبــی ،در
میــان تــوده هــا توامــن مــی آمــوزد و بــکار مــی
گیــرد .در ایــن زمینــه بــا نقــد گذشــته و کمبــود
هــای جــدا از پراکتیــک اجتامعــی عمــل کــردن هــا
یــاد آور شــدیم کــه درســتی جنبــش هــای کارگــری
ایــران امــروز در اینســت کــه پیــروان انقالبــی
پرولتاریــی اش تنگاتنــگ بــا طبقــه انــد و جــزوی
از آننــد و تئــوری را بــا رشایــط مشــخص تلفیــق
میدهنــد .منونــه ای از آنهــا شــاهرخ زمانــی اســت
کــه جــان خــود را درســت ب ـرای پیــاده کــردن ایــن
روش کار بــی دریــغ فــدا کــرد ولــی هامنطــور کــه
در خــاک ســپاریش جوانــان کارگــر کــه از اقصــاء
نقــاط ای ـران گــرد آمــده بودنــد ،فریــاد زدنــد " راه
مــا راه شــاهرخ اســت " راهــش همچنــان ادامــه
دارد
هویــت چهــارم آلرتناتیــو کارگــری ایـران امــروز بایــد
روشــنگر و ســتیزه جــو توامـاً باشــد "
*****
بــا توجــه بــه چهــار نکتــه بــاال رضوریســت بــه
جســتجوی عملکــرد طبقــه کارگــر ،احــزاب و
ســازمان هــای طرفــدار طبقــه کارگــر ای ـران و کل
حرکــت جنبــش هــای ضــد امپریالیســتی و ضــد
رسمایــه داری بپردازیــم و در خطــوط کلــی در یابیم
راســتی هــا و کــژی هــا در کجــا بــوده و امــروز چــه
اقداماتــی الزم اســت تــا بتــوان در پرتــو هویــت
آلرتناتیــو کارگــری ایــران وســیعرتی تــوده هــای
مــردم ای ـران را در حــول آن متشــکل کــرد و نظــام
رسمایــه داری حاکــم را بــر انداخــت.
زادگاه طبقــه کارگــر ایـران رسزمینــی اســت تاریخی
بــا ه ـزاران ســال جــدال طبقاتــی ،ه ـزاران جنــگ
هــای محلــی و در زمــان خــودش جهانــی ،خیــزش
و ســقوط امپراتــوری هــا ،جنــگ هــای طایفــه
هــا ،قومهــا و ملتهــا ،برخــورد متــدن هــا و ادیــان
و مذاهــب .صاحــب ادبیاتــی کــه رس در اســطوره
هــای متــدن هــای اولیــه بــر دارد ،زبــان هایــش
بــه ه ـزاران ســال قدمــت بــر مــی گــردد .پــدر و
مادرانشــان آهنگــران ،بنایــان ،رنجربانــی هســتند
کــه در عمــل بــه گفتــه هــگل اندیشــیدن را بــه
برشیــت آموختنــد .طبقــه کارگــر ایـران در رسزمینی
تکامــل یافــت کــه در هــر ده کورهــای دراربســتی
از بافندگــی اســتوار بــود و مردمانــش روی فــرش
تولیــد پیرشفتــه بدســت انســان مــی نشســتند ،بــر
دریایــی از طــای ســیاه مــی خوابیدنــد .فــرش و
پارچــه هــای زربفــت بـرای اعیــان و ارشاف اروپایی
مــی بافتنــد .ایــن طبقــه بــا ایــن گذشــته در دورانی
بعنــوان کارگــر مــدرن رسمایــه داری ،پــا بــه عرصــه
وجــود گذاشــت کــه اروپــای صنعتــی شــده احتیــاج
بــه مــواد خــام ایـران داشــت و در جســتجوی بــازار
بـرای فــروش تولیــدات صنعتــی خــود بــود .رسمایــه
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کــه در ایــن چهــار دهــه زیــر ســلطه ی سیاســت
نئولیربالیســتی جامعــه را بــه لبــه پرتــگاه اضمحــال
و ســقوط ســوق داده اســت و نتیجــه گرفتیــم کــه
تنهــا راه نجــات بــه میــدان آمــدن گورکنــان اســت
کــه الشــه متعفــن ایــن رسمایــه داری را از میــان
بــر دارد و بــه گــور ســپارد .چنیــن اســت اساســی
تریــن و برجســته تریــن نــام پرافتخــار طبقــه کارگــر
و آلرتناتیــو سیاســی آن:
" گورکن رسمایه داری ".
دوم
در دومیــن بخــش بنــا بــر بنیــاد علمــی کمونیســم
کــه مارکــس و انگلــس بــه درســتی از تاریــخ مبــارزه
طبقاتــی جهــان بیــرون کشــیدند و نقــش تاریخــی
گورکنــان را براســاس علــم ماتریالیســم تاریخــی
و ماتریالیســم دیالکتیــک ترشیــح کردنــد ،نشــان
دادیــم بــا متــام حرامزادەگــی رسمایــه داری ای ـران
و پشــتیبانان جهانــی اش امــا تضــاد میــان مالکیــت
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داری شــکل گرفتــه در اروپــا در اوایــل قــرن نــوزده
صــد ســال بعــد در دوران تکاملــش بــه انحصــارات
و رقابــت هــای امپریالیســتی و تبدیــل ایــران بــه
کشــوری نیمــه مســتعمره بــه ای ـران وارد شــد .در
نتیجــه کارگـران در صنایــع ایجــاد شــده در جنــوب
ای ـران بــا رشکــت هــای خارجــی مثــل انگلیــس هــا
اولیــن دســت و پنجــه هــای مبارزاتی را نــرم کردند.
یــا صــد هــزار نفــری از آنهــا در کارخانــه هــای
امپراتــوری روســیه بعنــوان کارگــران مهاجــر بــه
تولیــد مشــغول شــدند و چــون در آنجــا انقالبــات
 1905و  1917بوقــوع پیوســت در ایــن انقالبــات بــا
کارگ ـران بومــی هم ـراه شــدند و مبــارزه مشــرکی
را بــه پیــش بردنــد .ایــن دو ویژگــی از هــان
آغــاز طبقــه کارگــر ای ـران را بــه یــک طبقــه آشــنا
بــا پیرشفتــه تریــن ابــزار تولیــد یعنــی اســتخراج
و تصفیــه نفــت در خوزســتان و کرمانشــاه و بــا
مبــارزه انقالبــی و تئــوری انقالبــی در روســیه تزاری
تبدیــل کــرد .چنیــن اســت ایــن زادگاه طبقــه کارگــر
ایـران و محیــط اجتامعــی رشــد آن .درســت بدیــن
دالیــل عینــی وذهنــی اســت کــه قــادر مــی شــود
صــد ســال پیــش ده هــا تشــکالت مســتقل خــود را
بوجــود آورد و درســت بــا تکیــه بــه اســتخوانبندی
کارگــری اولیــن حــزب کمونیســت ایــران را در
خــارج از اروپــا ،در رشق عقــب نگــه داشــته شــده
بوجــود آورد .حزبــی کــه در هــان حرکــت سیاســی
اولیــه اش بــا ایجــاد اتحــادی بــا جنبــش جنگلــی هــا
اولیــن شــورای سوسیالیســتی را خــارج از روســیه در
گیــان مســتقر کنــد و نیروهــای انگلیــس هــا را از
منطقــه فـراری دهــد .از ایــن جــا بــه بعــد و تــا بــه
امــروز مبــارزه طبقــه کارگــر و نیروهــای برخاســته
از میــان آن و متحدانــش در جدالــی میــان مــرگ و
زندگــی همچنــان ادامــه یافتــه اســت .در ایــن صــد
ســال رسمایــه داری ایــران بــا مشــت دیکتاتــوری
ســیاه خــود بــا کمــک اربابــان جهانــی اش قــادر
شــده اســت ســلطه خــود را همچنــان بــا مکیــدن
خــون تــوده هــای وســیع مــردم زحمتکــش ادامــه
دهــد.
امــا امــروز ایــن طبقــه صــد ســاله کــه از کوچــک
بــه بــزرگ تبدیــل شــده اســت ،بــا دســت توانــای
خــود چــرخ تولیــد یــک جامعــه نــود میلیونــی
را مــی چرخانــد ،زنــان و معلــان و اکرثیــت
روشــنفکران جامعــه ،بیــکاران و بازنشســتگان را
همـراه و همونــد شــده اســت و در مقابــل رسمایــه
داری کامــا شکســت خــورده و اکرثیــت عظیــم
مــردم بــه ایــن واقعیــت تاریخــی آگاهــی یافتــه
انــد .امــروز رسمایــه داری ایــران بــه مثابــه یــک
نظــام اجتامعــی کامــا فروریختــه ،قــدرت سیاســی
حاکمیتــش تبدیــل بــه یــک دســتگاه نظامــی اداری
مشــتی غــارت گــر و دزد و مافیایــی شــده اســت.
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آلرتناتیــو کارگــری ایــران در برابــر نظــام رسمایــه
داری حاکــم بــه وظیفــه کلیــه نیروهــای کارگــری
و سوسیالیســتی تبدیــل شــده اســت.دیر یــا زود
جنبــش کارگــری ای ـران همــه گرایشــها را در عمــل
محــک ســنجش خواهــد زد .رسه را از نــارسه دنبالــه
رو آلرتناتیــو هــای بــورژوازی و خــرده بــورژوازی
را از آلرتناتیــو کارگــری جــدا خواهــد کــرد .طبقــه
کارگــر و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر
شــدگان انتخــاب خــود را خواهنــد کــرد.

بیــکاری و فقــر دامــن گیــر کل جامعــه اســت.
بحــران ســاختاری رسمایــه در کلیــه زمینــه هــا از
فرهنگــی گرفتــه تــا بهداشــت و محیــط زیســتی
بــه بدتریــن شــکلی خــود را نشــان میدهــد .جامعــه
رسمایــه داری ایـران بــه لبــه پرتگاه رســیده اســت و
بحـران سیاســی حاکــم و تضــاد هــای درونــی خــود
دیگــر جایــی ب ـرای نجــات خــود نگذاشــته اســت.
درســت بدیــن علــت اســت کــه نقــش گورکــن
رسمایــه هــر روز در ایــن دو دهــه اخیــر برجســته
تــر خــود را نشــان داده اســت .چنانچــه بدیــن
اوضــاع شکســت و ورشکســتگی رسمایــه داری محسن رضوانی خرداد 1400
جهانــی را هــم اضافــه کنیــم آنوقــت مــی توانیــم
تاکیــد کنیــم دوران تاریخــی نوینــی بــرای طبقــه
کارگــر ای ـران و نیروهــای متحــد آن فراهــم شــده
اســت کــه رو یــا هــای پــدران و اجــداد خــود را بــه
یــک واقعیــت اجتامعــی تبدیــل کننــد.
اول مــاه مــه  1400یکبــار دیگــر بــی پــرده و بــا
بازتــاب یــک جمعبنــدی تاریخــی هویــت آلرتناتیــو
کارگــری را بــاز نگــری کــرد:.
گورکن نظام رسمایه داری است
درپی نظامی بدون ستم و استثامر است
آگاه اســت بایــد متشــکل شــود ،رسارسی شــود ،از
یــک اس ـراتژی انقالبــی پیــروی کنــد
www.ranjbaran.org
از اول مــاه مــه تــا بحــال مبــارزات کارگــری هامننــد
ســال قبــل گســرش بیشــری یافتــه و نشــانی از راه
مســتقلی اســت کــه در پیــش گرفتــه اســت
حــزب رنجــران ایــران سالهاســت بــرای ایجــاد
www.ayenehrooz.com
چنیــن جنبــش عظیــم کارگــری و دیگــر جنبــش
هــای تــوده ای و اتحــاد رسارسی آنهــا مبــارزه
مــی کنــد .هویــت آلرتناتیــو کارگــری ایــران بــا
توجــه بــه چهــار نکتــه بــاال حکــم مــی کنــد نــه
تنهــا ســتیزه گــر ،روشــنگر باشــد و از آنجــا کــه
هــدف اش یــک انقــاب اجتامعــی رادیــکال اســت
رضوریســت از پشــتیبانی وســیع تریــن تــوده هــای
ســتمدیده و اســتثامر شــده برخــوردار گــردد .در با قدردانی از کمکهای مالی
نتیجــه حــزب رنجــران ایــران طبــق درک اصولــی رفقا و دوستان به حزب ،ذکر
خــود از کمونیســم علمــی و بــا توجــه بــه
کلیــه این نکته را ضروری می دانیم
جنبــش هــای تــوده ای کشــورمان در ایــن شــصت و
هفتــاد ســاله پســا کودتــای  28مــرداد  ،32همچنــان که تکیه مالي حزب به اعضاء
ب ـرای ایجــاد حــزب سیاســی پیــرو طبقــه کارگ
رسمایـــهـر ،و توده ها در پیشبرد مبارزه
حزبــی انقالبــی و در عمــل گورکــن نظــام
داری ،از طریــق یکــی شــدن احــزاب و ســازمان طبقاتی ،روشی انقالبی و
هــای کمونیســتی بــر اســاس اصــول و برنامــه و در پرولتاریائی است در حفظ
پیونــد بــا جنبــش هــای کارگــری و تــوده ای داخــل
کشــور مبــارزه مــی کنــد .امــروز اوضــاع بــا رشــد استقالل سازمانی و جدا
جنبــش کارگــری در ایــران بــرای عــاج بیــاری نشدن از طبقه کارگر وتوده ها
گروهــی گــری و سکتاریســتی بهــر مــی شــود.
امــروز تــاش همــه جانبــه ب ـرای رشــد و گســرش

به تارنما های اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
سایت آینه روز

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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تجدید حیات ایده آل سوسیالیست -جان بالمی فاستر
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تجدیــد حیــات ایــده آل سوسیالیســت – جــان
بالمــی فاســر
 05اکترب 2020
ایــن مقالــه نســخه اصــاح شــده و گســرده ای از
یــک ســخرنانی اســت کــه در تاریــخ  12ژوئیــه ســال
 2020ارائــه شــد ،و در جلســه پایانــی (انجمــن
اصلــی) هفتمیــن مجمــع "جنــوب – جنــوب" در
مــورد پایــداری :تغییــر اقلیــم ،بحـران هــای جهانــی
و بازســازی جامعــه کنفرانــس  /وبینــار ،توســط الو
کیــن چــی و ســیت تســوی از طریــق دانشــگاه
لینگنــان در هنــگ کنــگ برگ ـزار شــد.

هرگونــه برخــورد جــدی بــا تجدیــد سوسیالیســم
امــروز بایــد بــا تخریــب خالقانــه رسمایــه داری
در بنیــان هــای موجودیــت اجتامعــی آغــاز شــود.
از اواخــر دهــه  ،1980جهــان درگیــر دوره ای از
رسمایــه داری فاجعــه بــود ،کــه بــه عنــوان انباشــت
فاجعــه قریــب الوقــوع در هــر طــرف بــه دلیــل
عواقــب ناخواســته "ناگــوار رسمایــه" تعریــف شــده
اســت .رسمایــه داری فاجعــه بــه معنــا امــروزه در
همگرایــی ( )1بحـران زیســت محیطــی ســیاره ای،
( )2بحــران اپیدمیولوژیــک جهانــی و ( )3بحــران
اقتصــادی جهــان کــه پایــان منــی یابــد ،آشــکار مــی

شــود .ویژگــی هــای اصلــی "امپراتــوری هــرج و
مــرج" امــروز ،از جملــه سیســتم افراطــی اســتثامر
امپریالیســتی کــه توســط زنجیــره هــای کاالهــای
جهانــی بــه راه افتــاده اســت ،بــه ایــن مــوارد اضافه
شــده اســت .در ادامــه نابــودی دولــت لیــرال-
دموکراتیــک نســبتاً پایــدار بــا ظهــور نئولیربالیســم
ونئوفاشیســم؛ و ظهــور عــر جدیــد بــی ثباتــی
هژمونیــک جهانــی همــراه بــا افزایــش خطــرات
جنــگ نامحــدود پیــش مــی رود.
بحــران آب و هــوا نشــان دهنــده آنچــه اجــاع
علمــی جهــان از آن بــه عنــوان وضعیــت "بــدون

مروری بر یک قرن مبارز و سرکوب

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان
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ranjbaran.org@gmail.com
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آلرتناتیــو کارگــری ایـران دارای یک هویــت تاریخی،
ملــی ،رسارسی و انقالبــی اســت .نامــش بــا طبقــه
ای ســتیز جــو ،بــا افتخــار و بــا درایــت در صــد
ســال گذشــته حــک شــده و تواناســت بــه خواســت
اکرثیــت عظیــم مــردم ایـران امــروز پاســخی عملــی،
قابــل تحقــق دهــد و زمینــه را بـرای ایجــاد جامعــه
ای خالــی از ســتم و اســتثامر انســان از انســان ،آن
آرزوهــای دیرینــه برشیــت ،فراهــم ســازد.
مــا در یــا داشــت هــای پیشــین ،در بــاره آلرتناتیــو

کارگــری چنــد نکتــه اساســی را یــک بــه یــک مــورد
توجــه ق ـرار دادیــم .اینجــا بــا جمعبنــدی آنهــا بــه
شناســایی بیشــر آن مــی پردازیــم و هویــت طبقــه
ای را کــه میــرود انقــاب در حــال شــدن ای ـران را
دارد تــدارک مــی بینــد بشناســانیم.
******
یکم
در اولیــن بخــش رسمایــه داری ای ـران از جنیــن تــا
دوره بلــوغ را دنبــال کردیــم و یــاد آور شــدیم حرام

زاده اســت ،تخــم و ترکــه دوران انحصــارات کشــور
هــای صنعتــی شــده ی اروپایی و امپریالیستهاســت.
دورانــی کــه رسمایــه داری بــه مرحلــه گندیدگــی و
انحطــاط رســیده اســت .نشــان دادیــم کــه رسمایــه
داری ای ـران درســت بخاطــر ایــن گذشــته وابســته،
سســت بنیــاد اســت .رابطــه آن ـرا بــا رسمایــه داری
جهانــی شــکافتیم و یــاد آور شــدیم چــون کل
جهــان رسمایــه داری را بحرانــی ژرفــر از هــر زمــان
پیشــین فــرا گرفتــه اســت ،رسمایــه داری ایــران
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مروری بر یک قرن مبارزه و رسکوب در ایران!
حســن جــداری تاریــخ سیاســی یــک قــرن گذشــته
در ایــران ،از کودتــای ســوم اســفند ســال،1299
آغــاز مــی گــردد .د ر ایــن نوشــته کوتــاه ،بــر تاریــخ
مبــارزات خونیــن خلــق هــای ای ـران در یــک قــرن
گذشــته و رسکــوب و بیــداد گــری هــای دشــمنان
آزادی کــه خیــزش هــا و عصیــان هــای تــوده هــای
زحمتکــش بــه دنبــال داشــته ،نگاهــی مــی افکنیــم.
تــداوم حرکــت هــای آزادیخواهانــه در ایــران در
طــول صــد ســال گذشــته بــه روشــنی نشــان مــی
دهــد کــه کارگــران و زحمتکشــان ایــن رسزمیــن،
هرگــز دســت از مبــارزه در راه رهائــی خــود بــر

نداشــته و از ســتمگران کینــه تــوز خارجــی و
داخلــی ،هراســی بــه دل ،راه نــداده انــد+++++ .
دولــت اســتعامری انگلیــس کــه از تحمیــل قــرار
داد اســارت بــار ســال  1919میــادی بــه مــردم
ایــران ســودی نــرده بــود ،بــرای پیشــرد مقاصــد
آزمندانــه خــود از در دیگــر وارد شــده ،بــا توســل
بــه کودتائــی امپریالیســتی در صــدد تحکیــم
هرچــه بیشــر مواضــع اقتصــادی و سیاســی خــود
در کشــور پهنــاوری در همســایگی هندوســتان
برآمــد .در آن زمــان ،هندوســتان مهــم تریــن
مســتعمره انگلســتان ،محســوب مــی گردیــد.
کودتــای ســوم اســفند ســال  1299شمســی بــه

رسکردگــی ســید ضیــاء طباطبائــی و رضــا خــان
میــر پنــج ،متهیــدی امپریالیســتی جهــت انقیــاد
کامــل ایــران توســط دولــت اســتعامری بریتانیــا
بــود .بــا مبــادرت بــه کودتــا ،امپریالیســم انگلیــس
ایــن هــدف ســلطه گرانــه را پیــش مــی بــرد کــه
شکســتی را کــه در ماج ـرای تحمیــل ق ـرارداد ســال
 1919متحمــل شــده بــود ،ج ـران کــرده و رژیمــی
دســت نشــانده در ای ـران بــر رسکار بیــاورد .ســید
ضیاالدیــن طباطبائــی کــه در همراهــی بــا رضــا
خــان رسکــرده قشــون قـزاق در راس کودتــای ســوم
اســفند ق ـرار داشــت ،مدیــر روزنامــه " رعــد " و از
نوک ـران جیــره بگیــر انگلســتان بــود کــه مــاه بــه

