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نه به جنگ؛ نه به امپریالیسم و فاشیسم
کارگران و خلقهای جهان متحد شوید

در اوضــاع پــر هــرج ومــرج جهــان کنونــی ناشــی
از بحـران ســاختاری رسمایــه داری ،تــاش ابرقــدرت
آمریــکا بــرای جلوگیــری از افــول ورشــد گرایــش
راســت فاشیســتی  ،حــزب رنج ـران ای ـران وفــادار
بــه اصــول اساســی کمونیســم علمــی بـرای رهایــی
انســان از ســتم و اســتثامر ،بــا گــذار از انقــاب
سوسیالیســتی بـرای جامعــه کمونیســتی ،بــا تالشــی
بــی وقفــه وطوالنــی در تلفیــق اصــول بــا رشایــط
مشــخص ای ـران بــر آنســت:
رسمایــه داری در دوران انحصــارات امپریالســتی،
جهــان را بــه لبــه پرتــگاه ســقوط کشــانده و
بــا حاکمیــت و ســلطه رسکــرده گرایــی آمریــکا
جنــگ؛ کودتــا ،رسکــوب بــه سیاســت عمومــی
رسمایــه جهانــی تبدیــل شــده اســت .امــروز نظــام

نوشــته زیرجوهــر مطالبــی اســت کــه از
یادداشــتهایی در بــاره بحــران اوکرائیــن از
مانتلــی رویــو برگرفتــه شــده اســت.
جنــگ داخلــی محــدود هشــت ســاله در اوکرائیــن
بــه یــک جنــگ متــام عیــار تبدیــل شــده اســت .ایــن
یــک نقطــه عطــف در جنــگ رسد جدیــد و یــک
ت ـراژدی بــزرگ انســانی اســت .ایــن رویدادهــا بــا
تهدیــد هولوکاســت هســتهای جهانــی ،اکنــون کل
جهــان را نیــز بــه خطــر مــی اندازنــد .ب ـرای درک
منشــأ جنــگ رسد جدیــد و رشوع ورود روســیه بــه
جنــگ داخلــی اوکرائیــن ،الزم اســت بــه سیاسـتها
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رسمایــهداری بــرای حفــظ ســلطه و رسکردگــی کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزاده

بــه گرایشهــای راســت افراطــی فاشیســتی ضــد
سوسیالیســتی دامــن مــی زنــد .منونــه بــارز آن در
جنــگ کنونــی اوکرائیــن در عمــل دیــده مــی شــود
جنــگ کنونــی روســیه و اوکرائیــن ادامــه سیاســت
جهــان گشــایی ابــر قــدرت امپریالیســم آمریکاســت
کــه همچنــان بــرای جلوگیــری از رقیــب آینــده
خــود ،طبــق یــک برنامــه طوالنــی قــدم بــه قــدم
زیــر چــر ناتــو بــه پیــش بــرده اســت .درســت
بنابــر ایــن ماهیــت و تاریخچــه بــا اینکــه در خــاک
اوکرائیــن در جریــان اســت امــا در واقــع جنگــی
اســت میــان امپریالیســم آمریــکا وناتــو از یــک ســو
و روســیه در ســوی دیگــر .روســیه بــا پیــش دســتی
عمــاً نقشــه بالکانیــزه کــردن روســیه ر ا خنثــی
کــرده اســت.

حقایق پشت پرده جنگ
حقایــق پشــت پــرده در دخالــت و حملــه
نظامــی روســیه بــه اوکرائیــن
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و تصمیــات مرتبــط بــا ایجــاد نظــم نویــن جهانــی
از ســوی واشــنگنت ،یعنــی زمانــی کــه جنــگ رسد
قبلــی باانحــال اتحــاد جامهیــر شــوروی در ســال
 ۱۹۹۱پایــان یافــت ،بازگردیــم.
پــال ولفوویتــز کــه در آن زمــان معــاون وزیــر دفاع
و مشــاور سیاســی در دولــت جــورج اچ دبلیــو بوش
بــود ،دســتورالعمل یــک برنامــه ریــزی دفاعــی را
صــادر کــرد کــه در آن بیــان داشــت« :سیاســت مــا
[پــس از ســقوط اتحــاد جامهیــر شــوروی] اکنــون
بایــد مترکــز مجــدد بــر جلوگیــری از ظهــور هــر
رقیــب بالقــوه جهانــی در آینــده باشــد .ولفوویتــز
تاکیــد کــرد کــه "روســیه قویتریــن قــدرت نظامــی
در اورآســیا باقــی خواهــد مانــد ".بنابرایــن،
تالشهــای فوقالعــادهو مســتمر بــرای تضعیــف
موقعیــت ژئوپلیتیکــی روســیه و غیرقابــل برگشــت
صفحه ۲

بهــار فـرا مــی رســد ،امــا زمســتان همچــون گذشــته
نیســت .مناطــق گــرم دچــار یــخ بنــدان و مناطــق
رسد از گرمــای ناگهانــی تغییــر چهــره دادهانــد.
ســیلها ،خشکســالی ،گرمــا جهنمــی ،رسمــای بــی
موقــع ،ریزگردهــا ،فروریــزی زمیــن ،آلودگــی محیط
زیســت ،شــهرهای بــزرگ جــای جنگلهــا را گرفتــه
اســت .بهــار زیبایــی گذشــته طبیعــی خــودش را
از دســت داده اســت .ولــی ایــن طبیعــت خانــه
ماســت .مــا ویرانیهــا را خواهیــم ســاخت و متــام
ســاختارهایی کــه ایــن ویرانیهــا را بـرای خانــه مــا
بوجــود آوردهانــد عــوض خواهیــم کــرد.
جشــن نــوروز فــرا مــی رســد ،امــا ســفرهها
دیگــر رنگیــن نیســتند ،پــدر و مادرهــا قــادر بــه
خریدهــای شــب عیــد و بــا درآمدهــای زیــر خــط
صفحه ۲

جهان و یک صف ،رفیق جای خود
بایست

جهــان تــک قدرتــی وچنــد بلوکــی امتحانشــان را بــا
میلیــون هــا کشــته و ســنگین تریــن خســارتها
بــه جامعــه درطــی دو جنــگ جهانــی داده انــد.
ســتمگری،جنگ طلبــی و فقــر ودر ماندگــی از
خصوصیاتشــان بــوده و هســت .هــرج ومــرج
ســهمگین کنونــی کــه بــا جنــگ در اوکرائیــن آژیــر
جنــگ جهانــی ســوم را بصــدا در آورده اســت از
بح ـران ســاختاری سیاســی رسمایــه داری و جهــان
تــک ابــر قدرتــی اســت کــه ستمکشــان و اســتثامر
شــوندگان هــر روز فقیرتــر ومشــتی بــس کوچــک
هــر روز ثرومتنــد تــر مــی شــوند .برشیــت بایــد
انتخــاب کنــد :سوسیالیســم یــا بربریــت وجنــگ،
راهــی جــز یــک خــط شــدن و در یــک صــف
ایســتادن ب ـرای سوسیالیســم باقــی منانــده اســت.
مــا جــزوی از طبقــه کارگــر وستمکشــانیم و

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۴

رنجبر
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مــا بــا هرگونــه حملــه نظامــی بــه کشــور دیگــر
مخالــف بــوده و امــروز هــم ضمــن واقــف بــودن
بــه ایــن واقعیــت کــه ناتــو رسارسمــرز غربــی
روســیه را محــارصه کــرده اســت و آمریــکا اوکرائیــن
را بــه پایــگاه نظامــی بـرای محــارصه کامــل روســیه
بــا تکیــه بــه نیروهــای فاشیســتی اوکرائیــن تبدیــل
کــرده اســت ،حملــه نظامــی دولــت فــدرال روســیه
بــه اوکرائیــن بــه رضر خلقهــای دو کشــور
میدانیــم و هــم اکنــون نتایــج منفــی آنــرا بــه
روشــنی مــی بینیــم:
خانــه بــه دوش کــردن میلیونهــا انســان بــی گنــاه،
خســارات ســخت اقتصــادی بــه طرفیــن جنــگ و
لطمــه ســنگین بــه اکرثیــت عظیــم مــردم جهــان بــا
بــاال رفــن فــوری اجنــاس .بنابرایــن :
مــا خواهــان قطــع فــوری جنــگ و خــروج نیروهــای
نظامــی روســیه از اکرائیــن و اعــام بــی طرفــی
اکرائیــن هســتیم !

تودههــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر
شــوندگان کار شــود.
هنــوز تحقــق وظیفــه یکــی شــدن کمونیس ـتها
چــون ســتون فقــرات تشــکیالت سیاســی پیــرو
طبقــه کارگــر همچنــان باقــی اســت .
ب ـرای طبقــه کارگــر ای ـران و کلیــه نیروهایــی کــه
ایــن طبقــه را نیــروی تعییــن کننــده در انقــاب
کنونــی مــی داننــد انجــام وظایــف بــا ال عمــده و حزب رنجربان ایران
در مرکــز کلیــه فعالیتهــا قــرار دارد.
حزب رنجربان ایران  -مارس ۲۰۲۲
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فقــر قــادر بــه وبرگ ـزاری مراســم نــوروز نیســتند.
ســفرهها هــر ســال خالیتــر و مشــکالت زندگــی
بیشــر شــده اســت .مــا بیشــر تــاش کردهایــم و
ســاعاتهای بیشــری بچههــا از خانــواده و درس
و مشــق بخاطــر کار دور بودهانــد ،امــا فقیرتــر
شــدهایم ،در محلههــای بــاالی شــهر ســاختامنها
بلنــد و شــیکتر شــدهاند .دارو گرانــر شــده
اســت .ســال گذشــته فشــار بــر اکــر مردمــان
زیادتــر بــوده اســت.
جوانــان زیادتــری بــدون هیچگونــه چشــم داشــتی
بــه مــردم محتــاج کمکهــای مالــی ،کاری و فکــری
و فرهنگــی مــی کننــد .مــردم بیشــر بــه فکــر هــم
هســتند .هــوای دوســتی و محبــت کــم کــم بعــد از
ویرانیهایــی کــه حکومــت جمهــوری اســامی در
رابطههــای انســانی ایجــاد کــرده اســت ،در حــال
عمومــی شــدن در جامعــه اســت و درســت در ایــن
نقطــه نــوروز حــال و هــوای خــود را دارد .هنــوز
رسمــای زمســتانی بــه پایــان نرســیده کمکهــای
مردمــی بــه نیازمنــدان از طریــق گروههــای
جوانــان رشوع شــده اســت .دیــد و بازدیدهــا
کــه گرمــی را مجــددا بــه روابــط انســانی بــر مــی
گردانــد .زندانیــان بــا مقاومــت و پایداریشــان بــه
مــا نیــرو مــی بخشــند تــا بـرای رهایــی آنهــا بازهــم
بیشــر متشــکل
بخاطــر رسکــوب و نبــود یــک زندگــی حداقــل
انســانی در ابعــاد میلیونــی در رستــارس جهــان
پراکنــده شــدهایم جشــن نــوروز ایــن لشــگر
پناهنــده را بــه هــم پیونــد مــی دهــد .مــا
دســتهایامن را بهــم خواهیــم داد و ســپری بــه
پهنــای جهــان رهایــی خواهیــم ســاخت در جنــگ
و ســتیز بــا تاریکــی و جهــل و رسکــوب نــوروز
را علیــه جنــگ و ســتیز و تاریکــی و در راســتای

حقایق پشت پرده ...بقیه از صفحه ١
منــودن آن مبثابــه یــک قــدرت جهانــی رضوری بــود.
لــذا ،پیــش از اینکــه روســیه موقعیــت پیشــین خــود
را بازیابــد ،بایــد متــام کشــورهایی کــه اکنــون آن
را احاطــه کردهانــد ،چــه آنهایــی کــه تحــت نفــوذ
و یــا قبــاً بخشــی از اتحــاد جامهیــر شــوروی
بودهانــد ،وارد مــدار اســراتژیک غــرب شــوند.
(«گزیدههایــی از طــرح پنتاگــون« :جلوگیــری
از ظهــور مجــدد یــک رقیــب جدیــد» ،نیویــورک
تایمــز ۸ ،مــارس .)۱۹۹۲
در واقــع ا ُلگــوی برنامــه دفاعــی اتخــاذ شــده
توســط ولفوویتــز و دیگــر برنامــه ری ـزان راهــردی
برجســته ایــاالت متحــده در آن مقطــع بــه
طــور فزاینــدهای بــه دکرتینهــای ژئوپلیتیــک
کالســیک ارائــه شــده توســط هالفــورد مکینــدر در
امپراتــوری بریتانیــا قبــل از جنــگ جهانــی اول و
کارل هاوشــوفر در آملــان نــازی و نیــکالس جــان
اســپیکمن در ایــاالت متحــده در دهــه هــای۱۹۳۰
و ۱۹۴۰برمــی گــردد .ایــن مکینــدر بــود کــه در
ســال  ۱۹۰۴ایــن مفهــوم را مطــرح کــرد کــه کنــرل
ژئوپلیتیکــی جهــان بــه تســلط بــر اورآســیا بســتگی
دارد ،کــه او از آن بــه عنــوان هارتلنــد( منطقــه
مرکــزی و حیاتــی) یــاد کــرد .بقیــه آســیا و آفریقــا
بــه همـراه هارتلنــد جزیــره جهانــی را تشــکیل مــی
دادنــد .بــه ایــن ترتیــب از گفتـهی او،اغلــب چنیــن
نقــل میشــودکه:
“کســی کــه بــر اروپــای رشقــی حکومــت مــی کنــد
بــه هارتلنــد (منطقــه حیاتــی ومرکــزی) فرمــان مــی
دهــد
کســی بــر هارتلنــد حکومــت مــی کنــد ،بــه جزیــره
جهانــی فرمــان مــی دهــد
و کســی کــه جزیــره جهانــی را اداره مــی کنــد بــه
جهــان فرمــان مــی دهــد”.
ایــن دکرتیــن ژئوپلیتیکــی بــا هــدف تســلط بــر
جهــان تحــت عنــوان «اســراتژی بــزرگ» از آن
زمــان بــر اســراتژی امپریالیســتی کشــورهای

نوروزتان پیروز ،بهاران خجسته باد

بقیه در صفحه ۳

کلیــه پیامنهــای نظامــی در رسا رس جهــان بایــد
لغــو شــوند ،پایگاههــای نظامــی برچیــده شــوند
مــا همــراه کلیــه نیروهــای ضــد امپریالیســت
و ضــد فاشیســت بــرای خــا متــه فــوری بــه ایــن
جنــگ و اســتقرار صلــح مبــارزه مــی کنیــم
حــق تعییــن رسنوشــت ملــل یــک اصــل اساســی
جنبــش کارگریســت و مــا تــا حــد جدایــی از آن
دفــاع مــی کنیــم
کارگــران و کمونیســتهای ایــران باوجــود
ســختیها ورسکوبهــای بیشــار توســط
دیکتاتوریهــای ارتجاعــی بــورژوازی ،ب ـرای انجــام
وظیفــه تاریخــی انقــاب سوسیالیســتی جانفشــانی
کردهانــد .کمونیس ـتها امــروز بعنــوان جــزوی از
طبقــه کارگــر ،بــا جمعبنــدی از تجــارب خــود بــا
درایتتــر بــه پیــش مــی رونــد .آگاهــی آنهــا بــه
نقــش طبقــه کارگــر و تودههــا  -نیــروی الیــزال
ســتم دیــدگان و اســتثامر شــوندگان کــه نظــام
رسمایــهداری حاکــم را برمــی اندازنــد و نظــام
سوسیالیســتی را جایگزیــن میکننــد امــروز بــه
عامــل اساســی در پیونــد و یکــی شــدن آنهــا تبدیــل
شــده اســت .امــا راه ســخت و پــر پیچــی در پیــش
اســت:
هنــوز کارگــران وزحمتکشــان بایــد بازهــم
بیشرتمتشــکل و متحــد شــوند
هنــوز کمونیســتها بایــد بــا کارگــران
وزحمتکشــان یکــی شــوند و چــون لــب و دنــدان
عمــل کننــد
هنــوز بایــد ب ـرای ایجــاد تشــکل رسارسی پرقــدرت

رهایــی جشــن مــی گیریــم.
جشــن نــوروز را بــه همــه مــردم آزاده ای کــه
نــوروز را جشــن مــی گیرنــد تربیــک مــی گوئیــم
و برایتــان در ســال جدیــد آرزوی آزادی ،رفــاه
و خوشــبختی و رهایــی از دســت رژیمهــای
رسکوبگــر رسمایــهداری را داریــم.

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

افکنــد .واشــنگنت بــه کرملیــن در زمــان میخائیــل
گورباچــف ،در زمــان اتحــاد مجــدد آملــان ،قــول
داده بــود کــه ناتــو «حتــی یــک اینــچ» در ســمت
رشق بــه کشــورهای ســابق پیــان ورشــو گســرش
نخواهــد یافــت .بــا ایــن وجــود ،در اکتــر ،۱۹۹۶
بیــل کلینتــون ،در دور دوم مبــارزات انتخاباتــی،
نشــان داد کــه طرفــدار گســرش ناتــو در حــوزه
شــوروی ســابق اســت و سیاســتی در ســال بعــد بــه
اج ـرا گذاشــته شــد کــه توســط متــام دولــت هــای
بعــدی ایــاالت متحــده دنبــال شــد .اندکــی پــس از
آن ،در ســال  ،۱۹۹۷برژینســکی کتــاب خــود را بــا
عنــوان «صفحــه بــزرگ شــطرنج :برتــری آمریــکا و
الزامــات ژئواسـراتژیک آن» منتــر کــرد کــه در آن
اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده ب ـرای اولیــن بــار
در مقــام « یــک قــدرت غیراورآســیایی» بــه "حاکــم
کلیــدی روابــط قــدرت اورآســیا"تبدیل شــده و در
عیــن حــال "قــدرت برتــر جهــان" را تشــکیل مــی
دهــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــاالت متحــده بــه «اولین»
و «آخریــن» امپراتــوری جهانــی تبدیــل خواهــد
شــد( .برژینســکی ،صفحــه شــطرنج بــزرگ [Basic
 « ,]1997 ,Booksگســرش ناتــو :آنچــه گورباچــف
شــنید ،آرشــیو امنیــت ملــی ،دانشــگاه جــورج
واشــنگنت؛ رئیسجمهــور دبلیــو جــی کلینتــون بــه
مــردم دیرتویــت ،آژانــس اطالعــات ایــاالت متحــده،
 ۲۲اکتــر .)۱۹۹۶
بـرای اینکــه اتحــاد آتالنتیــک تحــت رهــری ایــاالت
متحــده بــر اورآســیا تســلط یابــد ،ابتــدا الزم بــود
کــه بــر آنچــه کــه برژینســکی «ســیاهچال» نامیــده
بــود ،یعنــی آنچــه کــه پس از خــروج اتحــاد جامهیر
شــوروی از صحنــه جهانــی بــه جــا مانــده برتــری
یابــد .ایــن بــه معنــای تــاش بـرای نــزول روســیه بــه
حــدی کــه دیگــر نتوانــد مدعــی موقعیــت قــدرت
بــزرگ شــود .برژینســکی ارصار داشــت کــه «محــور
ژئوپلیتیکــی» در نقــش کلیــدی اوکرائیــن می باشــد.
بــدون اوکرائیــن ،روســیه بــه طــور غیرقابل برگشــتی
تضعیــف مــی شــود و در حالــی کــه اوکرائیــن
بــه عنــوان جــزوی از ناتــو محســوب شــود ،چــون
خنجــری بــر قلــب مســکو خواهــد بــود .او هشــدار
داد کــه بــا ایــن حــال ،هــر گونــه تــاش بــرای
برانگیخــن اوکرائیــن علیــه روســیه ،از ســوی خــود
روســیه بــه عنــوان یــک تهدیــد امنیتــی بــزرگ،
وعبــور از خــط قرمــز تلقــی خواهــد شــد .الجــرم
ایــن امــر مســتلزم «گســرش ناتــو» مــی باشــد کــه
بایــدآن را تــا اوکرائیــن گســرش داد و ســاحهای
اس ـراتژیک را بــه رشق منتقــل کــرد تــا در نهایــت
کنــرل خــود اوکرائیــن را بــه دســت آورد .اجــرای
ایــن اسـراتژی بــزرگ بــه همیــن ترتیــب اروپــا ،بــه
ویــژه آملــان را بیشــر بــه ایــاالت متحــده وابســته
مــی کنــد و اســتقالل اتحادیــه اروپــا را زیــر ســوال

مــی بــرد (برژینســکی ،صفحــه شــطرنج بــزرگ)
البتــه خطراتــی بــرای ایــن بــازی بــزرگ وجــود
داشــت .برژینســکی اســتدالل کــرد اگرچــه ایــاالت
متحــده بایــد از گســرش ناتــو تــا رشق بــه اتحــاد
جامهیــر شــوروی ســابق و نفــوذ بــه اوکرائیــن،
کــه روســیه بــا آن مــرز  ۱۲۰۰مایلــی مشــرک
داشــت ،حامیــت کنــد ،او خاطرنشــان کــرد کــه
در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن ،روســیه ناگزیــر
مجبــور خواهــد شــد بــه آغــوش چیــن بــرود .چین و
روســیه ممکــن اســت یــک "بلــوک ضــد هژمونیــک"
در مخالفــت بــا ایــاالت متحــده تشــکیل دهنــد کــه
احتــاالً ایـران را نیــز شــامل مــی شــود .نتیجــه یــک
وضعیــت ژئوپلیتیکــی شــبیه بــه اوایــل جنــگ رسد
در روزهــای بلــوک چیــن و شــوروی خواهــد بــود،
هرچنــد ایــن بــار بــا روســیه بســیار ضعیفتــر و
چیــن بســیار قویتــر .پاســخ بــه ایــن ،در ذهــن
برژینســکی ،تحــت فشــار قــرار دادن چیــن از
طریــق تایــوان و هنــگ کنــگ ،و همچنیــن در
شــبه جزیــره کــره ،و از طریــق ترویــج یــک اتحــاد
گســرده بــا مرکزیــت ژاپــن و اســرالیا بــود .ایــن
امــر ایــاالت متحــده را در موقعیــت مطلوبــی بـرای
مبــارزه بــا چیــن و روســیه ق ـرار مــی دهــد.
بــا ایــن حــال ،در متــام ایــن مــوارد ،طبــق دکرتیــن
برژینســکی ،راه حــل مــات کــردن روســیه و حلقــه
ضعیفــی کــه واشــنگنت میتوانــد بــا آن بــر اورآســیا
تســلط پیــدا کنــد ،اوکرائیــن خواهــد بــود .تســلط
کامــل ایــاالت متحده/ناتــو بــر اوکرائیــن یــک تهدید
مرگبــار مجــازی بـرای روســیه بــوده واحتــاالً حتــی
تحــت فشــار بیشــر ،بــه تجزیــه خــود روســیه بــه
کشــورهای کوچکــر منجــر مــی شــود .ســپس چیــن
نیــز در بخــش غــرب دور خــود بیثبــات خواهــد
شــد (برژینســکی ،صفحــه شــطرنج بــزرگ،۱۰۳ ،
.)۹۰–۱۸۸ ،۷۰–۱۶۴ ،۱۷–۱۱۶
رابطــه راهــرد «صفحــه بزرگ شــطرنج» برژینســکی
بــا اقداماتــی کــه واشــنگنت در ســه دهــه اخیــر
انجــام داده بایــد آشــکار باشــد .از زمــان فروپاشــی
دیــوار برلیــن در ســال  ،۱۹۸۹ناتــو پانــزده کشــور
را جــذب کــرده اســت ،همــه در رشق ،کــه قبــاً
بخشــی از پیــان ورشــو یــا مناطقــی در داخــل
اتحــاد جامهیــر شــوروی بودنــد .در رشق خــود،
در امتــداد مرزهــای روســیه ،بــاروس و اوکرائیــن،
ناتــو شــاهد افزایــش نظامــی بزرگــی بــوده اســت.
در حــال حــارض در اســتونی ،لیتوانــی و رومانــی
حضــور هوایــی دارد .نیروهــای ایــاالت متحــده و
نیروهــای چنــد ملیتــی ناتــو در اســتونی ،لیتوانــی،
لتونــی ،لهســتان و رومانــی جمــع شــدهاند.
تاسیســات دفــاع موشــکی ناتــو در لهســتان و
رومانــی قــرار دارد .هــدف همــه ایــن تاسیســات
نظامــی رو بــه ســوی (بــدون ذکــر آنهــا در اروپــای
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پیــرو رسمایــه داری حاکــم بــوده اســت .ایــن امــر
در حالــی کــه شــیوه تفکــر شــخصیتهای امنیــت
ملــی ایــاالت متحــده ماننــد هــری کیســینجر و
زبیگنیــو برژینســکی را دیکتــه میکــرد ،ژئوپلیتیــک
ب ـرای مدتــی طوالنــی در نظــر افــکار عمومــی بــه
دلیــل هــم هویــت شــدن آن بــا دکرتینهــای آملــان
نــازی ،کماهمیــت جلــوه میکــرد« .بــا ایــن وصــف،
بــا انحــال اتحــاد جامهیــر شــوروی و رشــد ایــاالت
متحــده بــه عنــوان یــک قــدرت تــک قطبــی،
ژئوپلیتیــک و دکرتیــن هارتلنــد بــار دیگــر آشــکارا
توســط برنامــه ری ـزان اس ـراتژیک ایــاالت متحــده
تاییــد شــد و یــک اســراتژی بــزرگ امپراتــوری
جدیــد پــس از جنــگ رسد را ایجــاد کــرد (جــان
بالمــی فاســر)" (، .ژئوپلیتیــک جدیــد امپراتــوری"،
مانتلــی ریویــو  ،۵۷شــاره  ۸ژانویــه .)۲۰۰۶
مهمرتیــن معــار ایــن اســراتژی جدیــد
امپریالیســتی برژینســکی بــود کــه قبـاً بــه عنــوان
مشــاور امنیــت ملــی جیمــی کارتــر ،در افغانســتان
دامــی را بــرای شــوروی پهــن کــرده بــود .تحــت
هدایــت برژینســکی و بــه دنبــال دســتور محرمانــه
ای کــه کارتــر در ژوئیــه  ۱۹۷۹امضــا کــرد ،بــود کــه
ســیا بــا همــکاری هالل اســام سیاســی ،از پاکســتان
تحــت رهــری محمــد ضیاءالحــق گرفتــه تــا
خانــدان ســلطنتی ســعودی ،مجاهدیــن را جــذب،
مســلح و آمــوزش دادنــد .تشــکیل ســازمان ســیا
از مجاهدیــن و گروههــای تروریســتی مختلــف
در افغانســتان ،مداخلــه شــوروی را ترسیــع کــرد
و منجــر بــه جنگــی بــی پایــان شــد کــه بــه بــی
ثباتــی خــود اتحــاد جامهیــر شــوروی کمــک کــرد.
برژینســکی (کــه بــا جنگجویــان مجاهدیــن عکــس
گرفــت) در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا از ایجــاد
هــال تروریســم کــه بــه  ۱۱ســپتامرب و عواقــب
پــس از آن منتهــی شــد پشــیامن اســت یــا خیــر؟
او بــه ســادگی گفــت کــه نابــودی اتحــاد جامهیــر
شــوروی ارزشــش را داشــت« .اس ـراتژی امپراتــوری
دیوانــه برژینســکی» ۱۳ ،اوت ۲۰۱۴؛ تــد اســنایدر،
«زندگــی بــا آشــفتگی برژینســکی»Antiwar. ،
 ۲۶ ،comآگوســت « ،۲۰۲۱پیشــگویی برژینســکی
دربــاره اوکرایــن» ،گــزارش تلــر ۱۵ ،فوریــه .۲۰۲۲
برژینســکی بعنــوان مشــاور کلیــدی دولــت هــای
بعــدی ایــاالت متحــده باقــی مانــد ،امــا در اوایــل
دهــه  ۱۹۹۰در دوران بوریــس یلتســین ،نقــش
رســمی برجســته ای نداشــت .بــا ایــن وجــود،
برژینســکی بیــش از هــر متفکــر اســراتژیک
ایــاالت متحــده ،اســراتژی کالن آمریــکا در قبــال
روســیه را کــه طــی ســه دهــه توســط دولــت هــای
متوالــی ایــاالت متحــده تصویــب شــد ،بیــان کــرد.
جنگهــای ناتــو کــه یوگســاوی را در دهــه ۱۹۹۰
تجزیــه کــرد ،بــه رشوع گســرش ناتــو به رشق ســایه
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شــد .لوهانســک و دونتســک از حامیــت نظامــی
روســیه برخــوردار شــدند ،ایــن در حالــی اســت کــه
اوکرائیــن (کیــف) حامیــت نظامــی بیشــر از غــرب
دریافــت کــرد و عمــاً رونــد طوالنیتــر الحــاق
اوکرائیــن بــه ناتــو را آغــاز کــرد (آرینــا تســوکانوا،
«پــس چــه کســی شــبه جزیــره کریمــه را ضمیمــه
کــرد» ،بنیــاد فرهنگ اسـراتژیک  ۲۸ ،مــارس ۲۰۱۷؛
«جمهــوری خلــق دونتســک و لوگانســک چیســت»،
بنیــاد فرهنــگ اس ـراتژیک ۲۸ ،فوریــه .)۲۰۲۲
در جنــگ اوکرائیــن علیــه جمعیــت روســی زبــان
در جمهوریهــای جداشــده دونبــاس ،حــدود
 ۱۴۰۰۰نفــر کشــته شــدند و  ۲/۵میلیــون نفــر
آواره شــدند کــه بیشــر آنهــا بــه روســیه پناهنــده
شــدند .مناقشــه اولیــه بــا امضــای موافقــت نامــه
هــای مینســک در ســال هــای  ۲۰۱۴-۲۰۱۵توســط
فرانســه ،آملــان ،روســیه و اوکرائیــن و تاییــد شــورای
امنیــت ســازمان ملــل پایــان یافــت .بــر اســاس
ایــن قراردادهــا ،بــه دونتســک و لوهانســک حــق
خودمختــاری داده مــی شــد ،هرچنــد در اوکرائیــن
باقــی مــی ماندنــد .بــا ایــن وجــود ،درگیــری نظامی
ادامــه یافــت و در نهایــت دوبــاره تشــدید شــد .در
فوریــه  ۱۳۰۰۰۰ ،۲۰۲۲رسبــاز اوکراینــی لوهانســک
و دونتســک را محــارصه و بــه آنهــا تیرانــدازی
کردنــد ،یعنــی عمــاً توافقنامههــای مینســک
را پــاره کردنــد (عبدالرحــان« ،موافقتهــای
مینســک چیســت  -و نقــش آنهــا در بحـران روســیه
و اوکرایــن» ۲۲ ،فوریــه۲۰۲۲ ،؛ "چــه کســی بــه چــه
کســی شــلیک مــی کنــد و چــه کســی دربــاره آن
دروغ مــی گویــد؟" ،مــاه آالبامــا ۲۰ ،فوریــه .)۲۰۲۲
روســیه بــر پایبنــدی بــه توافقنامههــای مینســک
همــراه بــا ایــن درخواســت کــه اوکرائیــن بــه
عضویــت ناتــو در نیایــد و افزایــش رسیــع نظامــی
تحــت حامیــت ایــاالت متحــده در اوکرائیــن علیــه
جمهوریهــای دونبــاس متوقــف شــود ،پافشــاری
کــرد .والدیمیــر پوتیــن اعــام کــرد کــه ایــن
خواســتهها همگــی «خــط قرمــز» بــرای امنیــت
روســیه هســتند کــه در صــورت عبــور از آن ،مســکو
مجبــور بــه پاســخگویی خواهــد شــد .زمانــی کــه
اوکرائیــن و ناتــو تحــت تســلط ایــاالت متحــده بــه
عبــور از خطــوط قرمــز ادامــه دادنــد ،روســیه در
اتحــاد بــا دونتســک و لوهانســک بــه طــور گســرده
در جنــگ داخلــی جــاری در اوکرائیــن مداخلــه
کــرد.
جنــگ جنایــت علیــه برشیــت اســت و امــروز
جنــگ بیــن قــدرت هــای بــزرگ نابــودی جوامــع
رادر ابعــادی بســیار وســیع ببــار مــی آورد.
تنهــا پاســخ ایــن اســت کــه بــه صلــح فرصــت
دهیــم ،کــه مســتلزم یافــن راه حلــی اســت کــه
امنیــت همــه طــرف هــای جنــگ داخلــی در

اوکرائیــن و همچنیــن روســیه را تضمیــن کنــد .در
نــگاه طوالنــی تــر ،بایــد بدانیــم کــه جنــگ رسشــت
رسمایــه داری اســت و روســیه و قــدرت هــای ناتــو
هــر دو رسمایــه داری هســتند .تنهــا بازگشــت بــه
مســیر سوسیالیســتی در اوکرائیــن و روســیه مــی
توانــد راه حلــی پایــدار ارائــه دهــد.
یم
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سوسیالیســم را انتخــاب کــرده ایــم و ب ـرای تغییــر
انقالبــی ایــن جهــان مبــارزه مــی کنیــم .قــدرت
بــا منــازع امپریالیســم آمریــکا در حــال افــول
اســت ،بایــد در وحدتــی رسارسی از ستمکشــان بــه
شــتاب ایــن افــول افــزود و از بلــوک بنــدی جدیــد
امپریالیســتی جلــو گرفــت .جهــان امــروز دیگربــا
تســلیحات ف ـراوان هســته ای ،تحمــل ابــر قــدرت
هــا وجنــگ هــای امپریالیســتی را نــدارد .اکرثیــت
عظیــم اســتثامر شــدگان وســتمدیدگان ،هــان ۹۹
درصــدی هــا از جهانــی کــه رسمایــه داری ســاخته و
پرداختــه نــا راضــی انــد .جنبــش هــای تــوده ای در
رسارس جهــان ،بـرای کار ،نــان ،صلــح وعلیــه جنــگ
نیرویــی اســت کــه مــی توانــد متشــکل و متحــد
شــود و جهــان نوینــی را خالــی از ابرقــدرت هــا
بــر پــا ســازد .رسمایــه داری ماهیــن در پــی ســود
بیشــردر رقابــت بــا رقبــا ،جنــگ افــروز اســت و
تنهــا راه جلوگیــری از جنــگ برانــدازی ایــن نظــام
اســت.
رسمایــه داری بــا عبــور از مرحلــه رقابــت آزاد بــه
مرحلــه انحصــا رات کــه لنیــن بــه موقــع ،بیــش
از صــد ســال پیــش آنــرا مرحلــه طفیلــی گــری
وگندیدگــی نامیــد ،رسســختانه بــا چنــگ ودنــدان
چرکینــش باردیگــر برشیــت را بــه لبه جنــگ جهانی
دیگــری کشــانده اســت .ایــن نظــام امپریالیســتی
لجوجانــه بــا مترکــز قــدرت نظامــی  -سیاســی در
دســت دولــت پنهــان نــژاد پرســت راســت افراطــی
بــا گرایــش نئوفاشیســتی ،بــا هــر گونــه راه حــل
کارگــری ب ـرای نجــات برشیــت از فقروبــد بختــی،
مخالفــت دارد ،قــدرت هــای سیاســی مســتقل را
تحمــل منــی کنــد واز پیــروزی سوسیالیســم نــه تنهــا
جلــو مــی گیــرد ،بلکــه هــر جــا وهــر زمــان طبقــه
کارگــری بــا پشــتیبانی اکرثیــت عظیمــی هــم بــه
قــدرت رســد و راه سوسیالیســتی را در پیــش گیــرد،
بــا کودتــا وتحریــم وبــه اصطــاح انقالبــات مخملــی
آنهــا را رسنگــون مــی کنــد .امپریالیســم آمریــکا در
راس ایــن نظــام جهانــی ،تــا بــه حــال جنــگ هــا و
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مرکــزی و غربــی) روســیه اســت .در ســال ،۲۰۰۸
ناتــو اعــام کــرد کــه در نهایــت قصــد دارد اوکرائیــن
را بــه عنــوان یکــی از اعضــای ناتــو درآورد («اینجــا
نیروهــای اتحــاد در رسارس اروپــای رشقــی مســتقر
میشــوند» ۱۰ ،CNN ،فوریــه ۲۰۲۲؛ «چـرا روســیه
ضامنتهــای امنیتــی از غــرب میخواســت ،بنیــاد
فرهنــگ اس ـراتژیک»  ۲۷ ،فوریــه ۲۰۲۲؛ "اعالمیــه
اجــاس رسان بخارســت" ،ســازمان پیــان آتالنتیــک
شــالی ۳ ،آوریــل .)۲۰۰۸
در ســال  ،۲۰۱۴واشــنگنت بــه مهندســی کودتــا در
اوکرائیــن کمــک کــرد تــا ویکتــور یانوکوویــچ رئیــس
جمهــور منتخــب دموکراتیــک را رسنگــون کنــد.
یانوکوویــچ بــا غــرب دوســت بــود .امــا در مواجهــه
بــا رشایــط مالــی تحمیــل شــده توســط صنــدوق
بیــن املللــی پــول ،دولــت او بـرای کمــک اقتصــادی
بــه روســیه روی آورد و خشــم غــرب را برانگیخــت.
فقــط چنــد مــاه بعــد ایــن منجــر بــه کودتــای
میــدان شــد و رهــر جدیــد اوکرائیــن توســط
ایــاالت متحــده انتخــاب شــد .ایــن کودتــا تــا حــدی
توســط نیروهــای نئونــازی انجــام شــد کــه ریشــه
هــای تاریخــی در نیروهــای فاشیســت اوکراینــی
دارنــد کــه در تهاجــم نــازی هــا بــه اتحــاد جامهیــر
شــوروی کمــک کردنــد .امــروزه ایــن نیروهــا در
گــردان آزوف کــه اکنــون بخشــی از ارتــش اوکرائیــن
تحــت حامیــت ایــاالت متحــده اســت ،متمرکــز
شــده انــد .تســلط نیروهــای افراطــی ملیگــرای
راســتگرای اوکرائیــن و گروههــای روسهراســی بــر
اوکرائیــن در نتیجــه کودتــا بــه شــورش در منطقــه
دونبــاس رشقــی ایــن کشــور و رسکــوب وحشــیانه
منجــر شــد و بیــش از چهــل نفــر در ســاختامن
عمومــی اتحادیــه کارگــران زنــده زنــده در آتــش
ســوختند .در اودســا ،کــه آنهــا بــه دســت نیروهــای
راســتگرا بــه آنجــا گریختــه بودنــد (برایــس گریــن،
«آنچــه واقعــاً بایــد دربــاره اوکرایــن بدانیــد»،
 ۲۴ ،FAIRفوریــه ۲۰۲۲؛ دیویــد لویــن« ،گــزارش
شــورای اروپــا در مــورد راســت افراطــی کشــتار در
اودســا »،وب ســایت سوسیالیســت ورد ۱۹ ،ژانویــه
.)۲۰۱۶
پــس از کودتــا ،کریمــه عمدتاً روســی زبــان ،تصمیم
بــه ادغــام بــا روســیه از طریــق یــک رفرانــدوم
گرفــت کــه در آن بــه مــردم کریمــه نیــز ایــن گزینــه
داده شــد کــه بــه عنــوان بخشــی از اوکرائیــن پیــش
برونــد .در همیــن حــال ،منطقــه عمدتــاً روســی
زبــان دونبــاس در بخــش رشقــی کشــور ،در پاســخ
بــه رسکــوب خشــونتآمیز علیــه روس تبارهــا کــه
توســط دولــت راســتگرای جدیــد ســازماندهی
شــده بــود ،از اوکرائیــن جــدا شــد .ایــن امــر منجــر
بــه تشــکیل دو جمهــوری خلقــی لوهانســک و
دونتســک در چارچــوب جنــگ داخلــی اوکرایــن
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دوران جنــگ رسد زد و بــر آرزوهــای میلیــارد هــا
انســان روی کــره زمیــن کــه از جنــگ بی ـزار شــده
بودنــد خــاک پاشــید .ب ـرای درک بهرتایــن چرخــش
بــزرگ ،رضوریســت بــه نتایــج جنــگ جهانــی دوم
اشــاره ای کنیــم و ببینیــم ایــن وضــع بحرانــی کــه
در مرکــز آن سیاســت نــژاد پرســتانه برتــری گ ـرای
نیــوکان هــای حاکمیــت امپریالیســم آمریکاســت،
چگونــه شــکل گرفتــه اســت.
بــا  ۷۱میلیــون کشــته بــر خرابــه هــای جنــگ ،بــه
شــکرانه همــکاری کلیــه نیروهــای ضــد فاشیســم
ودر پیشــاپیش آنهــا کارگـران وزحمتکشــان که منونه
عالــی آن در دفــاع از اســتالین گــراد بــه منصــه
ظهــور رســید ،امیــدی در دل مــردم گیتــی بوجــود
آورد کــه ایــن اتحــاد بــزرگ جهانــی ضــد فاشیســت
همچنــان در دوران صلــح بــا پشــتیبانی اکرثیــت
جهانیــان و بازمانــدگان قربانیــان جنــگ ادامــه
یابــد .امــا مبــارزه طبقاتــی و زندگــی واقعــی مســیر
دیگــری در پیــش گرفــت .هنــوز مرکــب منشــور
ســازمان ملــل متحــد خشــک نشــده بــود کــه ایــن
بــار ادامــه دهنــدگان راســتگرای نــژاد پرســت وضــد
کمونیســت ایــاالت متحــده آمریــکا کــه کمرتیــن
لطمــه وخســارتی را از جنــگ دیــده بــود ،جــان
تــازه ای گرفــت .ماکارتــی ژنـرال آمریکایــی منطقــه
اقیانــوس پاســیفیک ،تشــویق کننــده بکارگیــری
مبــب اتــم علیــه شــهر هیروشــیام و ناکازاکــی ژاپــن،
تــرور راســت ضــد جنبــش کارگــری وچــپ را در
ایــاالت متحــده آغــاز کــرد .وینســتون چرچیــل
هــم در آن ســوی دریــا هــا ،شــیپور جنــگ رسد را
بــه صــدا در آورد و سیاســت ایجــاد دیــوار آهنیــن
بــه دور اتحــاد جامهیــر شــوروی سوسیالیســتی
را بــا پیــان نظامــی ناتــو کلیــد زد .پیــروزی بــر
رسمایــه جهانــی توســط طبقــه کارگــر بــه رهــری
کمونیســتها در کشــوری بــه عظمــت روســیه
پهنــاور و ایجــاد بیــداری میــان مــردم ســتمدیده
جهــان ومهمــر ،شکســت  ۱۴قــدرت اروپایــی در
جنــگ داخلــی روســیه پــس از انقــاب اکتــر چنــان
کینــه ای در دل مرتجعــان صاحبــان رسمایــه بوجــود
آورد کــه پیــروزی ارتــش رسخ را بــر فاشیســم زنــگ
خطــری ب ـرای جهــان رسمایــه داری تلقــی کردنــد.
حــال کــه در میــدان هــا یکــی بعــد از دیگــری
شکســت خوردنــد بایــد ره دیگــری را انتخــاب
مــی کردنــد .بــرای جــران ایــن همــه شکســت،
متفک ـران رسمایــه ،بــا شــناخت تضــاد هــای درون
نظــام تــازه تجربــه شــده جامعــه شــوروی ،طــرح
تســخیر دژ از درون را بــا دیــد طوالنــی ریختنــد.
اشــتباهات حــزب کمونیســت شــوروی بــه رهــری
اســتالین در حــل مشــکالت اولیــه زندگــی تــوده
هــا ،تبلیــغ شونیســم ملــت بــزرگ روســیه در برابــر
ملــل دیگــر شــوروی ،نــا آگاهــی از ادامــه مبــارزه

طبقاتــی در دوران طوالنــی ســاختامن سوسیالیســم
واز همــه مهمرتانحــال شــوراهای کارگــری در
کارخانــه هــا از عواملــی بودنــد کــه زمینــه را بـرای
رشــد مخالفــان نظــام سوسیالیســتی بوجــود آورد.
دشــمنان سوسیالیســم در کمیــن نشســته بودنــد
تــا فرصتــی بدســت آورنــد .مــرگ اســتالین و روی
کار آمــدن خروشــچف در اتحــاد جامهیــر شــوروی
سوسیالیســتی بــا جنایتــکار خوانــدن اســتالین،
زمــان بـرای پیــاده کــردن طــرح تســخیر دژ از درون
فراهــم شــد .بــی بــاوری بــه نظــام رسمایــه داری
کــه بــا شکســت نازیســم در جنــگ جهانــی دوم
در رسود اســتالینگراد بــه خیــزش نوینــی بــرای
سوسیالیســم و بــاوری قــوی در میــان کارگــران
جهــان تبدیــل شــده بــود بــه بــی بــاوری و شــک و
تردیــد نســبت بــه سوسیالیســم تبدیــل شــد .رهربان
برجســته اح ـزاب کمونیســتی اروپــا چــون تولیاتــی
راه خروشــچف را در پیــش گرفتنــد .بــا اینکــه
جنبــش جهانــی نقــد رویزیونیســم خروشــچفی بــه
رهــری مائــو تســه دون توانســت دســتاورد هایــی
داشــته باشــد امــا بــا مــرگ او و آغــاز اصالحــات تــن
ســیاپینگ عملــن حــزب کمونیســت چیــن ســنگر
مبــارزه علیــه رویزیونیســم مــدرن را تــرک کــرد و
بــه راه رسمایــه داری پــا گذاشــت .بدیــن ترتیــب
مــی تــوان گفــت متــام فرصــت طلبــان ضــد پیــروزی
شــوروی سوسیالیســتی از ســوراخ هــا بیــرون
آمدنــد ،تروتسکیســت هــا دشــمن قســم خــورده
اســتالین بــا خروشــچف هــم صــدا شــدند ،سوســیال
دموکــرات هــا کــه ســالها بــود دســت در دســت
رسمایــه داری بــه اســتثام ر طبقــه کارگــر مشــغول
بودنــد بــا فروریــزی دیــوار برلیــن خــود را قهرمــان
تاریخــی ایــن پیــروزی خواندنــد .بدیــن صــورت
ابرقدرتــی کــه ادعــای رسکردگــی جهــان را ســال هــا
داشــت تــاج پیــروزی را بــر رسنهــاد ،پایــان تاریــخ را
اعــام کــرد و بعنــوان لوایاتــان قــرن بیســتم ،ابــر
قدرتــی بالمنــازع خــود رابــا بیــش ازهفتصــد پســت
وپایــگاه نظامــی تامیــن کــرد.
مارکــس وانگلس در " مانیفســت حزب کمونیســت
" بــا جمعبنــدی از تاریــخ طوالنــی مبــارزه طبقاتــی
یــاد آور شــدند “ ســتمگر و ســتمکش باهــم در
تضــاد دائــم بــوده و همــواره علیــه همدیگــر بــه
پیــکاری گاه پنهــان و گاه عیــان برخاســته انــد و
ایــن پیــکار همیشــه یــا بــه نوســازی انقالبــی
رساپــای جامعــه و یــا بــه نابــودی هــر دو طبقــه
پیکارگــر انجامیــده اســت “ مارکــس وانگلــس از
میــان دو راه ،متــام زندگــی خــود را در خدمــت
نوســازی انقالبــی جوامــع بــری گذاردنــد.
در دوران تاریخــی مــا ســتمگر وســتمکش کیســتند؟
صــف آرایــی آنهــا چگونــه اســت؟ ســیامی عمومــی
مبــارزه طبقاتــی را چگونــه بایــد ترســیم کــرد؟ بــی
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جنایــت هــا مرتکــب شــده اســت ،همچنــان تــاش
دارد ایــن قــدر قدرتــی امپراتــوری آمریکایــی و
تســلط بالمنــازع آ ن را بــر جهــان حفــظ منایــد.
بح ـران کنونــی جهــان درســت ناشــی از ســاجت
هیــات حاکمــه آمریکاســت کــه ارصار بــر رسکردگــی
جهــان دارد .بگذاریــد کمــی بــه عقــب برگردیــم:
نقــش مهــم وتعییــن کننــده اتحــاد جامهیــر
شــوروی درجنــگ جهانــی دوم ،پیــروزی انقــاب
چیــن تحــت رهــری حــزب کمونیســت و خیــزش
جنبــش هــای آزادیبخــش در کشــور های مســتعمره
و نیمــه مســتعمره ،رشایــط جهانــی را بـرای خامتــه
دادن بــه تســلط قــدرت هــای بــزرگ رسمایــه داری
فراهــم کــرده بــود ،امــا عمــو ســام بیــرون آمــده بــا
کمرتیــن خســارت ازجنــگ پــا بــه میــدان گذاشــت و
هــر جــا کــه امپریالیســت هــای اروپایــی مجبــور به
عقــب نشــینی بودنــد نیــرو فرســتاد و یــا بــا دســت
زدن بــه کودتــا ،قــدرت سیاســی را بســود دارودســته
پــرو آمریکایــی برگردانــد .از کــره گرفتــه تــا ویتنــام،
کامبــوج ،ماالیــا ورسارس آفریقــا را بــه میــدان جنــگ
آمریــکا تبدیــل کــرد و آغــازی شــد ب ـرای محــارصه
شــوروی ،تحریــم و تقلیــل آن در خدمــت دســت
یافــن بــه مقــام ابــر قدرتــی بالمنــازع جهــان .درک
قانــون نهادینــه شــده ســلطه گــری ورسکــرده گرایــی
کــه از ویژگــی هــای قــدرت سیاســی نظــام رسمایــه
داریســت کلیــد شــناخت مبــارزه طبقاتــی وصــف
آرایــی ســتمگر وســتمکش در جهــان امــروز اســت.
بزرگرتیــن کشــف مارکــس طبــق تاکیــد انگلــس،
نــه طبقــات و نــه مبــارزه طبقاتــی ،بلکــه ایــن
بــود کــه مبــارزه طبقاتــی در فراینــد تکاملــی اش،
یــک طبقــه ،دیکتاتــوری طبقــه حاکــم را رسنگــون
مــی کنــد و دیکتــا تــوری طبقاتــی خــود را جــای
آن مــی نشــاند .بــا جهانــی شــدن رسمایــه داری
مبــا رزه طبقاتــی بــا صــورت بنــدی هــای سیاســی
بغرنــج تــری بــه میــدان آمــد .انحصــارات وکارتــل
هــا جهانــی شــدند واشــکال تســلط بــا پیرشفــت
تکنولــوژی صورتــی پنهــان بــه خــود گرفــت .شــعار
" کارگــران رسارس جهــان متحــد شــوید " نشــانی
اســت داهیانــه از مانیفســت حــزب کمونیســت
کــه حکایــت از مبــارزه ای در اشــل جهانــی دارد.
دو جنــگ جهانــی را نظــام هــای رسمایــه د اری در
رقابــت باهــم ب ـرای تجدیــد قــوای خــود ،تقســیم
مجــدد جهــان و رسکردگــی بــر پــا کردنــد و پــس از
هــر جنگــی ،بــا صــف آرایــی جدیــدی ضمــن حفــظ
دســتاوردها و غنایــم وارد میــدان شــدند .ورود
اتحــاد شــوروی در جنــگ دوم و نتیجــه پیروزمنــد
آن در عمــل ،مــورد رضایــت بخشــی از صاحبــان
قــدرت جهــان رسمایــه نبــود .انجمــن هــا کردنــد
تــا شــاید راه حلــی یابنــد .وینســتون چرچیــل ،پیــر
اســتعامر نژادپرســت بریتانیــا مهــر خــود را بــه آغاز
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

محسن رضوانی اسفند ۱۴۰۰

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با
دستمزدها...

مــا همچنیــن در ســالهای گذشــته معیــار و
مبنایــی بــرای حداقــل مــزد پیشــنهاد کردهایــم
کــه مــورد تأییــد و پشــتیبانی شــار فزاینــدهای از
تشــکلهای کارگــری و مدافعــان طبقــۀ کارگــر قـرار
گرفتــه اســت .از دیــد مــا حداقــل مــزد کارگـران در
رسارس کشــور نبایــد از میانگیــن هزینــه خانــوار در
کشــور پایینتــر باشــد .براســاس چنیــن معیــاری مــا
در دی مــاه ســال  ۱۳٩٩مبلــغ دوازده میلیــون و
پانصده ـزار تومــان در مــاه را ب ـرای حداقــل مــزد
ســال  ۱۴۰۰پیشــنهاد کردیــم .واقعیــات زندگــی،
درســتی پیشــنهاد مــا را نشــان دادنــد! اکنــون نیــز
براســاس هــان معیــار و بــا توجــه بــه تــورم افســار
گســیختهی جــاری ،کــه نشــانی از توقــف یــا کاهش
آن دیــده منیشــود ،اعــام میکنیــم کــه مــزد
حداقــل ســال  ۱۴۰۱نبایــد از  ۱۶میلیــون تومــان در
مــاه کمــر باشــد.
مــا بــه همــه کارگ ـران مــزدی رشــتههای مختلــف
صنعــت ،معــدن ،راه و ســاختامن ،حمــل و نقــل،
بندرهــا ،رشکتهــای کشــت و صنعــت و غیــره،
بــه همــه معلــان زحمتکــش و رشیفــی کــه
پیشــتاز مبــارزه بـرای حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی
و فرهنگــی خــود و ارتقــای امــر آمــوزش هســتند،
بــه همــه کارکنــان بهداشــت و درمــان کــه صدهــا
قربانــی در انجــام پیــکار قهرمانانــه خــود بــه ضــد
کرونــا دادنــد ،بــه همــه کارکنــان دفــری بخشهــای
عمومــی و خصوصــی ،بــه متــام بازنشســتگان و بــه
طــور کلــی بــه همــه مــزد و حقــوق و مســتمری
بگی ـران پیشــنهاد میکنیــم .خواســت حداقــل مــزد
 ۱۶میلیــون تومــان در مــاه را بــه خواســت محــوری
مبــارزات خــود در ماههــای آینــده تبدیــل کننــد.
مــا از دانشــجویان مبــارز ،روشــنفکران پیــرو،
روزنامهنــگاران و دانشــگاهیان متعهــد دعــوت
میکنیــم از مبــارزات کارگ ـران ب ـرای افزایــش مــزد
بــر اســاس حداقــل دســتمزد  ۱۶میلیــون تومــان
در مــاه ،پشــتیبانی کننــد .مــا همــه ایــن نیروهــا
را بــه ایجــاد تشــکلهای مســتقل خــود و مبــارزه
متحدانــه بــرای دسرتســی بــه خواستهایشــان
دعــوت میکنیــم .مــا همچنیــن خواســتار
مقاومــت همــه کارگــران علیــه سیاســتهای
ضدکارگــری ماننــد مــزد منطق ـهای ،مــزد توافقــی،
حــذف دســتمزد حداقــل و برق ـراری نظــام اســتاد-
شــاگردی هســتیم.
مــا بــه متــام کارگــران ،تشــکلهای کارگــری و
مدافعــان منافــع طبقــۀ کارگــر میگوییــم کــه تغییر
واقعــی و بهبــود اساســی زندگــی مــادی و معنــوی
آنهــا در گــرو تغییــر اساســی روابــط اقتصــادی-

اجتامعــی ،سیاســی و فرهنگــی حاکــم اســت و
چنیــن تغییــری را هیــچ کــس بــه جــای آنهــا انجــام
نخواهــد داد .انجــام چنیــن تغییــر بزرگــی تنهــا در
صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه میلیونهــا کارگــر،
متحــد و متشــکل شــوند .اکنــون رسمایــهداران و
زمی ـنداران بــزرگ و حامیــان آنهــا ه ـم اهرمهــای
اقتصــادی و قدرتهــای قضایــی ،قانونگــذاری و
اجرایــی یعنــی اداری ،نظامــی ،انتظامــی و امنیتــی
را در دســت دارنــد و بــرای حفــظ موقعیــت و
امتیــازات خــود و فرودســت نــگاه داشــن کارگـران
از آنهــا بهــره میگیرنــد .طبقــه کارگــر در ایــن نــرد
نابرابــر چیــزی جــز عــده بــزرگ جمعیــت خــود
نــدارد .امــا عــده زیــاد هنگامــی کارآیــی دارد کــه
بــا هــدف روشــن و درســت و بــه صــورت متحدانــه
و ســازمان یافتــه عمــل کنــد .راه چــارهی کارگ ـران
اتحــاد و تشــکل اســت.
بـرای تغییــر واقعــی و بهبــود اساســی بــا تکیــه بــر
نیــروی خــود دســت بــه کار شــویم!
 ۱۷دی ۱۴۰۰
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد اتوبورسانــی
تهــران و حومــه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد
تشــکلهای کارگــری
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

تقابل روسیه و غرب در اوکرائین

باالخــره بعــد از مدتهــا کشــمکش سیاســی ،کــه
خــود بــه گذشــته بعــد از فروپاشــی شــوروی برمــی
گــردد ،نیروهــای نظامــی روســیه بــرای متحقــق
کــردن  ۴درخواســت اعــام شــده بــه اوکرائیــن
حملــه کــرده و وارد خــاک اوکرائیــن شــدند۴ .
درخواســت فــوق عبارتنــد از غیــر نظامــی شــدن
اوکرائیــن ،بــه رســمیت شــناخنت دو جمهــوری
دونســک و دونبــاس .......و نیــز بــه رســمیت
شــناخنت کریمــه بــه مثابــه جزئــی از خــاک روســیه،
عــدم رشکــت اوکرائیــن در ناتــو .ایــن درخواســت
هــا بــا اینکــه ســه دور مذاکــرات انجــام شــده
اســت هنــوز از طــرف اوکرائیــن مــورد قبــول واقــع
نشــده اســت و فشــار روســیه در خــاک اوکرائیــن
و اشــغال بخشهــای دیگــر و رسکــوب نیروهــای
اوکرائیــن و نازیسـتهای طرفــدار آنهــا ادامــه دارد.
امــروز دوازدهمیــن روز جنــگ اوکرائیــن بــا فشــار
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شــک در پاســخ بــه ایــن پرســش هــا بایــد اوضــاع
تغییــر یافتــه را بــه حســاب آورد .امــروزه مبــارزه
طبقاتــی در جوامــع رسمایــه داری بــا اینکــه در
آخریــن تحلیــل ،اساســی تریــن قانومننــدی هــای
رسمایــه داری حاکــم اســت امــا در صحنــه عمــل
در اشــکالی بغرنــج و در هــم پیچیــده تحقــق مــی
یابــد .درســت اســت مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا
هنوزهــم از کارخانــه شــکل مــی گیــرد ولــی منــی
توانــد در هــان ســطح باقــی مبانــد ،بایــد بــا دیگــر
کارخانــه هــا همـراه شــود؛ عمــودی وافقــی پیونــد
ی ســازمانی زنــد و نــه تنهــا در ســطح ملــی بلکــه
در ســطح بیــن املللــی همســوو همــراه شــود.
جهانــی شــدن تولیــد چنــان وابســتگی را تقویــت
بخشــیده کــه هیــچ کشــور توســعه یافتــه صنعتــی
منــی توانــد بــه تنهایــی عمــل کنــد .ایجــاد قــدرت
سیاســی – نظامــی ابــر قــدرت آمریــکا تــا حــد تــک
قدرتــی بالمنــازع درســت طبــق یــک برنامه حســاب
شــده جنگــی ،سیاســی و اقتصــادی بــه پیــش
رفتــه اســت .ســتمگر امــروزی بــال وپــر نیرومنــد
خــود را بصــورت جهانــی گســرده ،بزرگرتیــن و
وســیع تریــن رســانه هــای تبلیغاتــی را در اختیــار
دارد .میلیــارد هــا کارگــر روز مــزد را در کشــورهای
پیرامونــی محتــاج بــه یــک لقمــه نــان نگــه داشــته
اســت .پیــان هــای نظامــی مســلح بــه موشــک و
کالهــک هــای هســته ای از ناتــو گرفتــه در اروپــا
و آســیا و از اقیانــوس هنــد گرفتــه تــا اقیانــوس
پاســیفیک آشــکارا اعــام مــی کننــد مــا مدافــع
نظــام رسمایــه داری هســتیم .آیــا پرولتاریــا مــی
توانــد ایــن صــف آرایــی جهانــی را نادیــده گیــرد
و خــود را بــه مبــارزه طبقاتــی کارخانــه محــدود
ســازد .اینجاســت کــه پیــام داهیانــه مانیفســت
حــزب کمونیســت " کارگ ـران رسارس جهــان متحــد
شــوید” قــد علــم مــی کنــد .اینجاســت کــه مبــارزه
بــا قــدرت بالمنــازع رسکــرده گــرای جهانــی در
دســتور ق ـرار مــی گیــرد .اینجاســت کــه پرولتاریــا
ی کشــورهایی چــون ای ـران دو صــف بیشــر را بــه
رســمیت منــی شناســد – صــف ســتمگر و ســتمکش.
اینجاســت کــه بایــد ضمــن مخالفــت بــا بلــوک
بنــدی هــای امپریالیســتی و مبــارزه بــرای ایجــاد
وحــدت کارگ ـران جهــان ومتحدانشــان ،پرولتاریــای
هــر کشــور بایــد اسـراتژی وتاکتیــک مبارزاتــی اش
را طبــق رشایــط مشــخص جامعــه خــود مشــخص
منایــد .پرولتاریــای ایــران امــروز بــرای انقالبــی
سوسیالیســتی در ای ـران مبــارزه مــی کنــد و ایجــاد
صــف مســتقل کارگــران و کلیــه استثامرشــوندگان
وستمکشــان را کلیــد برانــدازی نظــام رسمایــه داری
حاکــم و پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی مــی دانــد.
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ماننــد چیــن و هنــد برخــوردار اســت کــه بــه لحــاظ
اقتصــادی از قــدرت هــای بــزرگ اقتصــادی جهــان
بــه حســاب مــی آینــد.
فروپاشــی شــوروی در حقیقــت فروپاشــی بخشــی
از رسمایــهداری جهانــی بــود کــه در عیــن حــال
کل نظــام سیاســی جهــان را دچــار تغییـرات جــدی
هــم کــرد .اروپــا بــا رشــد و گســرش خــود و
ایجــاد حــوزه یــورو و بحــث ارتــش اروپایــی آهنــگ
جدایــی از آمریــکا را نواخــت و جهانــی تــک قطبــی
را کــه آمریــکا بعــد از فروپاشــی شــوروی مــی
خواســت بوجــود بیــاورد ،نــاکام گذاشــت .رونــد
رشــد و گســرش اروپــا کــه در حــال تبدیــل شــدن
بــه یکــی از قطبهــای امپریالیســتی جهــان اســت،
امپریالیســم آمریــکا را بــه طــرف کشــورهایی ماننــد
انگلســتان ،اســرالیا و کانــادا و نیوزیلنــد بــرای
ایجــاد یــک قطــب جدیــد دیگــر امپریالیســتی
کشــاند.
مقاومــت روســیه و همراهــی کشــوری ماننــد
چیــن و متحدینــش در بازارهــای اورآســیا و
قــرارداد شــانگهای ،بلــوک اروپــا -آمریــکا را در
حیطــه رقابتــی بــا گــروه چیــن – روســیه متحــد
نگــه داشــته اســت ،عــروج چیــن بــه یــک اقتصــاد
قــوی جهانــی و ایجــاد بلــوک بندیهــای عمــا
جهانــی ماننــد شــانگهای و اروآســیا قطــب جدیــدی
بوجــود آورده اســت کــه نســبت بــه قطبهــای
دیگــر ماننــد آمریــکا و اتحادیــه اروپــا نبــوده و در
عرصههــای مختلــف از شــتاب بیشــری از رشــد
برخــوردار اســت .چیــن در حــال تبدیــل شــدن
بــه اولیــن قــدرت اقتصــادی جهــان و روســیه بــه
پیرشفتهتریــن ســاحهای نظامــی دســت یافتــه
اســت .ایــن قطــب در حــال کــم کــردن فاصلــه
خــود در برخــی زمینههــا و پیشــی گرفــن در
برخــی دیگــر زمینههــا از غــرب اســت.
ایــن رونــد آینــدهای را ترســیم مــی کنــد کــه بـرای
غــرب و آمریــکا اساســا خــوش آینــد نیســت .خطــر
دســت بــه دســت شــدن هژمونــی اقتصــادی و
نظامــی و کال نظــام رسمای ـهداری جهانــی از غــرب
بــه رشق هــر چــه بیشــر در حــال عملــی شــدن
اســت .خطــر فــوق امپریالیســتهای اروپایــی و
آمریکایــی را بــا همــه تضادهــای خــود در تحــوالت
رقابتــی "متحــد" نگــه مــی دارد .ســاختارهای
نظــام بیــن املللــی کنونــی کــه بعــد از جنــگ دوم
جهانــی زیــر ســلطه آمریــکا و غــرب بــود ،در حــال
فروپاشــی ،بــی خاصیــت شــدن و یــا متامیــل بــه
قدرتهــای نوپــای جهانــی میکنــد.
کشــورهای غربــی و بویــژه آمریــکا دیگــر قــادر
بــه دیکتــه کــردن سیاســتهای خــود بــه دیگــر
کشــورها نیســتند .مقاومتــی جــدی در برابــر آنهــا
وجــود دارد کــه منشــاء آن زورگویــی ،قلــدری،

دخالــت بــه ویرانــی کشــاندن ســاختارهای
اجتامعــی کشــورهای ضعیــف در خدمــت منافــع
امپریالیســتی خــود ،از بیــن رفــن میلیاردهــا دالر
در خدمــت رقابتهــای جهانــی از جیــب مــردم
کارگــر و زحمتکــش جهــان ،بحـران کل ســاختارهای
جهانــی رسمایــه داری و بــه بــن بســت رســیدن کل
رسمایــهداری جهــان در ارائــه زندگــی آســودهتری
بــرای مــردم جهــان اســت.
رقابتهــای ســه قطــب اتحادیــه اروپــا ،آمریــکا،
چین-روســیه ،هــر روز شــدیدتر شــده و تاثیــرات
عمیــق بیــن املللــی از خــود بجــای گذاشــته
اســت .دریــای چیــن ،مســئله تایــوان ،ســوریه
و ایــران ،اوکرائیــن ،افغانســتان ،یمــن و .....از
نقاطــی هســتند کــه قطبهــای جهانــی در آن در
حــال مبــارزه بــا یکدیگــر هســتند .نقــاط بــاال از
مکانهایــی هســتند کــه غــرب آنهــا را در حیطــه
رشق ارزیابــی کــرده و خواهــان یــک رسه کــردن
هژمونــی در آن کشــورها بــه نفــع خــود اســت.
تشــدید تضادهــای رسمایــهداری بیناملللــی در
رقابــت بــر رس بازارهــای جهــان و بســته تــر شــدن
ایــن بازارهــا در زمینــه نیــروی کار ،بــازار فــروش
و مــرف ،تولیــد مــواد اولیــه بــا موانــع جدیــد
و جــدی روبــرو شــده اســت کــه تــا بــه حــال
کار را بــه جنگهــای نیابتــی مــی کشــاند ،ولــی
دوران کنونــی دیگــر جنگهــای نیابتــی قــادر بــه
گشــایش بازارهــا نبــوده و نیروهــای رسمای ـهداری
و قطبهــای بیناملللــی رسمایــهداری مجبــور بــه
دخالــت مســتقیم خواهنــد شــد .منونههــای اولیــه
آن بــا رشکــت آمریــکا در تجــاوز بــه کــره و ویتنــام
رشوع شــد ،دخالــت روســیه در ســوریه ،فرانســه
در آفریقــا و ....در ادامــه رونــدی اســت کــه شــدت
مــی یابــد.
حملــه نظامــی بــه اوکرائیــن برخــورد جدیــدی از
طــرف روســیه نســبت بــه تهاجــم غــرب و گســرش
ناتــو و اســلحههای امتــی تــا پشــت مرزهــای
روســیه اســت .ایــن یــک جنــگ نیابتــی از طــرف
دولــت بشــدت دســت راســتی اوکرائیــن کــه در
یــک ظاهـرا اعرتاضــات میدانــی بــه پارملــان هجــوم
آورده و رئیــس جمهــوری طرفــدار روســیه را فـراری
دادنــد و بعــدا بــا کمــک غــرب نئونازیهــای
اوکراینــی بــه قــدرت رســیدند .فاشیســتهای
اوکراینــی بــا وارد شــدن بــه چالــش و رقابتهــای
روســیه و ناتــو عمــا مــردم اوکرائیــن را بــه گوشــت
دم تــوپ ایــن کشــاکش تبدیــل کردهانــد .از ســال
 ۲۰۱۴کــه ق ـرار داد مینســک بســته شــده اســت،
دولــت اوکرائیــن بــا حامیــت غــرب عمــا بــه ایــن
معاهــده وقعــی نگذاشــته اســت .نازیســتهای
تــازه بــه قــدرت رســیده بــا رسکــوب ملیــت روس
تبــار اوکرائیــن عمــا هم ـراه تقابــات منطق ـهای و

دستمزدها افزایش نیافت کاهش پیدا کرد .تورم بیداد می کند.
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روســیه بـرای کامــل کــردن محــارصه کیــف بــه پایان
رســید ولــی تضادهایــی کــه باعــث بوجــود آمــدن
جنــگ اوکرائیــن شــده اســت نــه تنهــا فروکــش
نکــرده اســت بلکــه تــا ســطح رو در رویــی نظامــی
بیــن غــرب ( اتحادیــه اروپــا و آمریــکا) و روســیه در
حــال فرارویــی اســت.
پایــان جنــگ رسد و فروپاشــی شــوروی منجــر بــه
جــدا شــدن تعــدادی از کشــورهایی شــد کــه قبــا
در زیــر یــک پرچــم اتحــاد جامهیــر شــوروی را
تشــکیل مــی دادنــد .اکــر ایــن کشــورها در اروپــای
رشقــی بودنــد .در نشســت و گفتگوهــای چنــد
جانبــه کــه بــا حضــور آمریــکا و شــوروی و تعــدادی
از کشــورهای اروپــای غربــی از جملــه آملــان غربــی
و نیــز آملــان رشقــی بــود ،توافــق شــده بــود کــه
بــا انحــال پیــان ورشــو کشــورهای اروپــای غربــی
هیــچ یــک از کشــورهای تازه اســتقالل یافتــه را وارد
پیــان نظامــی نکننــد و کشــورهای اروپــای رشقــی
کشــورهای حائــل بیــن روســیه و ناتــو باشــند .غــرب
بعــد از فروپاشــی شــوروی و ســالهایی کــه روســیه
در ضعــف شــدید نظامــی و اقتصــادی بــود توافــق
ذکــر شــده را بــه کنــار گذاشــت و اکــر کشــورهای
اروپــای رشقــی را یــا وارد پیــان ناتــو کــرد و یــا
ماننــد یوگســاوی بــا زور اســلحه و بــدون اســلحه
ماننــد چکســلواکی بــه چنــد کشــور جدیــد کوچــک
تجزیــه کــرد .رونــد نزدیــک شــدن ناتــو از طریــق
اروپــای رشقــی بــه مرزهــای روســیه همیشــه مــورد
اعـراض روســیه قـرار مــی گرفــت ولــی کشــورهای
اروپایــی وقعــی بــه اعرتاضــات روســیه نگذاشــته و
سیاســت گســرش ناتــو را دنبــال مــی کردنــد .در
عیــن حــال آنهــا بـرای جلــب اعتــاد روســیه را بــه
گــروه جــی  ۷وارد کردنــد و نــام آنـرا بــه گــروه جــی
 ۸تغییــر دادنــد .در حالیکــه در طــی چنــد ســالی
کــه روســیه عضــو جــی  ۸بــود .غــرب از گســرش
ناتــو خــودداری نکــرد .حتــی غــرب رشاکــت روســیه
را در بــازوی نظامــی امپریالیســتی غــرب قبــول
نکــرد.
بهــار عربــی و رشوع جنــگ در ســوریه اولیــن قــدم
جــدی روســیه در مقاومــت علیــه نفــوذ غــرب در
حیطــه کشــورهای متامیــل بــه خــود بــود .روســیه
بعــد از بــاز ســازی اقتصــادی و نظامــی خــود ،دیگر
کشــور ضعیــف بعــد از فروپاشــی منانــده و خــود
را بــه مثابــه یــک بازیگــر قدرمتنــد جهانــی بــاال
کشــیده اســت .روســیه اگــر در جنــگ رسد قــدرت
نظامــی بســیار بــاال ولــی بــه لحــاظ اقتصــادی
وضــع بشــدت بحرانــی داشــت کــه بعلــت مســابقه
تســلیحاتی غــرب و مدیریــت نادرســت اقتصــادی
در حــال تحلیــل بــود .در دوران جدیــد روســیه
دیگــر کشــورهای اروپــای رشقــی را در حیطــه
نفــوذ خــود نــدارد ولــی از پشــتیبانی کشــورهایی
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روســیه جنــگ را خواهــد بــرد و یــک دولــت دســت
نشــانده را آنجــا بوجــود خواهــد آورد
روســیه بــا دولــت فعلــی اوکرائیــن بــه توافــق
خواهــد رســید.
روســیه جنــگ را خواهــد باخــت و از اوکرائیــن
عقــب نشســته و منتظــر پیــروی بعــدی غــرب در
مناطــق کشــورهای دوســت روســیه خواهــد بــود.
در هــر یــک از ســناریوهای بــاال ،تضادهــای رقابتــی
بیــن روســیه و غــرب و آمریــکا از بیــن نرفتــه و
تشــدید خواهــد شــد .و جهــان شــاهد رقابتهــا
و جنگهــای نیابتــی و مســتقیم بیــن دول معظــم
بیشــری خواهــد بــود.
آنچــه کــه روشــن اســت نــه غــرب و آمریــکا و نــه
روســیه قصــد عقــب نشــینی از دور جدیــد رقابتــی
را ندارنــد .بــا گذشــت زمــان هــر روز به رضر بیشــر
غــرب خواهــد بــود؟ در عرصههــای مختلــف
نیروهــای اقتصــادی جدیــد جهــان رشــد و فاصلــه
خــود را بــا غــرب و آمریــکا بیشــر و بیشــر کــرده
و هژمونــی آمریــکا و اروپــا ضعیفتــر مــی شــود.
جنــگ در اوکرائیــن باعــث از بیــن رفــن بســیاری
از امکانــات اجتامعــی و سســت شــدن منادهــای
یــک جامعــه قانومننــد هامنطــور کــه در ع ـراق و
افغانســتان اتفــاق افتــاد مــی شــود کــه بــه رضر
طبقــه کارگــر و کل جامعــه اســت .جنگهــای
ضــد انقالبــی و ارتجاعــی همیشــه بــه قــدرت
گیــری نیروهــای فاشیســتیتر و مرتجــع اجتامعــی
چــه در ســطح قــدرت گیــری سیاســی و چــه در
افــکار اجتامعــی منجــر مــی شــوند .ایــن جنگــی
در راســتای رقابتهــای گروههــای معظــم مالــی
امپریالیســتی و ارتجاعــی اســت کــه دودش بــه
چشــم کارگــران و زحمتکشــان ،ویرانــی جوامــع
و آوارگــی میلیونهــا مــردم مــی رود.
در نتیجه:
 – ۱جنــگ بایــد بــه فوریــت متوقــف شــود و
روســیه از اوکرائیــن عقــب نشــینی منایــد .دخالــت
روســیه و غــرب و آمریــکا بایــد در اوکرائیــن
متوقــف شــود.
 – ۲فشــار بـرای وارد کــردن اوکرائیــن بــه اتحادیــه
نظامــی ناتــو متوقــف شــود.
 – ۳روســیه و غــرب توافــق مناینــد کــه ملتهــای
روس و اوکرائیــن حــق تعییــن رسنوشــت دارنــد و
حقــوق شــهروندی همدیگــر را بــه رســمیت مــی
شناســند.
در اوضــاع کنونــی جهانــی ،جنــگ قدرتهــای
بــزرگ رسمایهداری-امپریالیســتی جهانــی بــه
رضر کارگــران و زحمتکشــان جهــان اســت .مــا
خواهــان از بیــن رفــن متــام اتحادیههــای نظامــی
و اقتصــادی بلوکهــای قــدرت در جهــان هســتیم.
هیــچ کشــوری حــق حملــه نظامــی بــه یــک کشــور

دیگــر را نداشــته و دســت قدرتهــای بیناملللــی
از رس مــردم جهــان بایســتی کوتــاه شــود.
البتــه ســه راه حــل فــوق جوابــی کامــا موقــت بــه
راه حــل مســئله اوکرائیــن اســت .بـرای حــل نهایــی
آن کمونیســتها و کارگــران و زحمتکشــان
اوکرائیــن و روســیه و غــرب بایــد دســت در دســت
هــم علیــه حکومتهــای رسمای ـهداری کشــورهای
خــودی وارد یــک مبــارزه مــرگ و زندگــی بــرای
بدسـتگیری قــدرت و رسنگونــی متامــی رژیمهــای
رسمایــهداری شــوند تــا یــک بــار بــرای همیشــه
بــه نظــام رسمایــهداری کــه مســبب جنگهــای
خامنانســوز و ویرانگــر کنونــی اســت پایــان دهنــد.
دستها از اوکرائین کوتاه
دست امپریالیستها از رس مردم جهان کوتاه
کارگــران و زحمتکشــان جهــان علیــه جنــگ
بخاطــر سوسیالیســم متحــد شــوید
زنده باد انرتناسیونالیسم پرولرتی
ع.غ

نه به جنگ ،نه به امپریالیسم
جنــگ روســیه بــا اوکرائیــن جنگــی اســت در یــک
ســو ناتــو و قــدرت نظامــی و اقتصــادی امپریالیســم
آمریــکا ب ـرای حفــظ و ادامــه رسکردگــی جهــان و
در ســمت دیگــر ،روســیه بعنــوان یــک قــدرت آســیا
– اروپایــی بـرای جلــو گیــری از بالکانیــزه شــدنش.
جنگــی اســت در ادامــه سیاســتی کــه ریشــه
درمبــارزه میــان دوطبقــه – پرولتاریــا وبــورژوازی
کــه بیــش از صــد وپنجــاه ســال پیــش در مانیفســت
حــزب کمونیســت بیــان شــده اســت .جنگــی اســت
کــه در دوران انقالبــات پرولتاریائــی و امپریالیســم
بــا گرایــش فاشیســتی و رسکردهگــرای تــک ابــر
قدرتــی جریــان دارد .ایــن جنگــی اســت نــه از
نــوع جنگهــای انقالبــی داخلــی ونــه از نــوع
جنگهــای آزادیبخــش ضــد اســتعامری .جنگــی
اســت بــر رسادامــه رسگردگــی امپراتــوری آمریــکا
در دوران افــول وبحــران ســاختاری کل نظــام
رسمایـهداری جهانــی .مضمــون سیاســی ایــن جنــگ
بــا جنگهــای گذشــته کــه تــا بحــال در د وران
تســلط رسمایــهداری و حتــا دورا ن انحصــارات
وامپریالیســم رخ داده متفــاوت اســت و الگویــی
بــرای توضیــح آن موجــود نیســت.
جنگــی اســت دارای بغرنجیهــا یــی کــه بایــد
الیههــای پیچیــده آن بــاز شــود و ویژگیهــای آن
را از دیــد طبقاتــی و منافــع طبقــه کارگــر جهانــی
بــا بکاربــرد اصــول ماتریالیســم تاریخــی و شــیوه
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جهانــی بــه یــک ناســیونال -شوونیســم اوکرائینــی
نیــز دامــن مــی زدنــد کــه نتیجــه آن کشــتار
بســیاری از مــردم روس تبــار اوکرائیــن بــود.
جنــگ اوکرائیــن ادامــه یــک رسی تقابالتــی اســت
کــه از ســالها پیــش رشوع شــده اســت .اینکــه چــه
کســی برنــده ایــن جنــگ اســت هنــوز حــل کننــده
موضــوع نیســت .موضــوع ایــن اســت آیــا اروپــا
حــوزه امنیــت و نفــوذ روســیه را مــی پذیــرد یــا
همچنــان قصــد پیــروی و برچیــدن ایــن حوزههــا
بــه نفــع خــود را دارد .ایــن توهــم که عقب نشــینی
روســیه و بــه رســمیت شــناخنت ورود اوکرائیــن بــه
ناتــو جلــوی پیــروی غــرب بــه ســوی رشق را
خواهــد گرفــت فقــط مــی توانــد در افــکار نیروهــا
و یــا اف ـراد پروغربــی شــکل بگیــرد .تاریــخ غــرب
رستــارس توطئــه ،اشــغالگری ،ایجــاد جنگهــای
منطقــهای و داخلــی در کشــورهای ضعیفتــر
بــوده اســت .دمکراســی و حقــوق بــر غــرب هــم
در خدمــت همیــن منافــع امپریالیســتی اســت.
در برابــر تالشهــای آمریــکا و کشــورهای اروپایــی
بــرای جلوگیــری از قــدرت گیــری بیشــر چیــن و
متحــدش روســیه و فشــار بــه کشــورهای قبلــی
اتحــاد جامهیــر شــوروی ،حملــه روســیه بــه
اوکرائیــن و ورود ارتــش روســیه و اشــغال آن حتــی
بــه صــورت موقــت محکــوم اســت .ایــن محکومیت
بــه مفهــوم چشــم پوشــی بــر تجــاوزات نظامــی –
سیاســی ،بــه ویرانــی کشــیدن کشــورها و دخالــت
مســتقیم و غیــر مســتقیم در رسنوشــت کشــورهای
جهــان توســط غــرب و بــازوی نظامیــش ناتــو
کــه در بعــد از فروپاشــی شــوروی علیــه مــردم
کشــورهای مختلــف جهــان بـراه انداختنــد ،نیســت.
در رشایــط کنونــی جهانــی تجــاوز و ورود هــر
رسبــاز خارجــی به کشــور دیگر و اشــغال آن کشــور
محکــوم اســت .اینــک بــا ورود ارتــش روســیه بــه
اوکرائیــن ،ناتــو همــراه فشــار رســانههای غربــی
ب ـرای ب ـراه انداخــن یــک جنــگ طوالنــی و درگیــر
کــردن روســیه در ایــن جنــگ ،در حــال ســازماندهی
گروههــای نیابتــی نازیســتی و فاشیســتی از
کشــورهای مختلــف هم ـراه بــا مــزدوران حرف ـهای
همــراه اســلحههای غــرب در حــال گســیل بــه
اوکرائیــن جهــت جنــگ بــا روســیه اســت .ایــن
جنگــی اســت کــه زمینــه هــای آن ـرا غــرب بوجــود
آورد و بــا دســت روســیه و اوکرائیــن عملــی شــده
اســت.
بــرای ایــن جنــگ ســناریوهای مختلفــی وجــود
دارد.
جنــگ ماننــد جنــگ ســوریه بــه صــورت نــه جنــگ
– نــه صلــح و بــا درگیریهــای متنــاوب ادامــه
مــی یابــد و غــرب و روســیه موقعیتهایــی شــبیه
ســوریه پیــدا مــی کننــد.
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تحــت عنــوان جنــگ رسد تحمیــل کــرد .زمانــی کــه
دارودســته رویزیونیســتها در اتحــاد جامهیــر
شــوروی بــا کودتــا قــدرت را بکــف گرفتنــد درهــا
را بــه روی رسمای ـهداری آمریــکا بــاز کردنــد .آنهــا
تســخیر قــدرت از درون حــزب را مدیــون رسمایــه
جهــان امپریالیســتی مــی دانســتند .گورباچــف
ویلتســین از رهـران قدیمــی حــزب چنیــن توهمــی
داشــتند کــه رسمایــهداری جهانــی وابــر قــدرت
آمریــکا چنــان امکانــی را بــه آنهــا خواهــد داد کــه
بــه ابرقدرتــی هــم ردیــف آمریــکا تبدیــل شــوند.
خیانــت آنهــا بــه طبقــه کارگــر شــوروی و نوکــری و
دریوزگــی نســبت بــه رسمایــه آمریکایــی تــا حــدی
رفــت کــه درهــای کشــور را بــروی دالالن مافیــای
انحصــارات بــاز کردنــد و مشــرکن بــه چپــاول
وغــارت مــردم پرداختنــد .بــا اینکــه در هــان زمــان
طبقــه کارگــر روســیه و کمونیســتها علیــه ایــن
دریوزگــی بــه مبــارزه برخاســتند امــا زمــان الزم
بــود تــا مــردم شــوروی بــه فاجعــه ای کــه رخ
داده پــی بربنــد .مافیــای آمریــکا و دولــت پنهــان
آن دســت در دســت مافیــای روســیه ،شــوروی را
بــدون خونریــزی از هــم پاشــاندند وبــا اعــام پایــان
تاریــخ توســط ایدئولوگهایشــان توهــم ابدیــت
نظــام ابرقدرتــی را در افــکار عمومــی پراکندنــد
ونــه تنهــا قــرن بیســتم را قــرن آمریــکا پــس از
جنــگ جهانــی دوم خواندنــد ،بلکــه در آســتانه
قــرن بیســت و یکــم هــم اعــام کردنــد ،قــرن ۲۱
هــم بــا آقایــی رسمایــه انحصــارات آمریــکا در
جهــان ،بــا تســلط بالمنــازع نظامــی ،تکنولــوژی
واقتصــادی آن همچنــان قــرن آمریــکا خواهــد بــود.
امــا مرتجعــان ذهنیگـران تاریخانــد .رسنوشــت غــم
انگیــز مــردم شــوروی بســی درد آورتــر از رسنوشــت
مردمــان ماســت کــه خمینــی پــس از رســیدن بــه
قــدرت رســیدن خدعــه کــرد .زمــان الزم بــود تــا بــه
خدعــه چرچیلــی بــورژوازی نژادپرســت امپراتــوری
آمریــکا و متحــدان ناتــوی آن پــی بربنــد .صــدر
اعظــم آملــان فــدرال تعهــد داد کــه هیچــگاه دامنــه
بلــوک نظامــی ناتــو بــه مرزهــای روســیه کشــیده
نشــود .کافــی اســت امــروز بــه مرزهــای روســیه
نگاهــی انداخــت تــا متوجــه خدعــه غــرب شــد
ودیــد کــه چگونــه ناتــو رسارس مرزهــای غربــی
روســیه را پوشــانده و پایگاههــای نظامــی ناتــو
بــا موش ـکهای توانایــی حمــل کالهــک هســتهای،
تزییــن شــدهاند .تاریــخ را منــی تــوان بریــده بریــده
مــورد بررســی قـرار داد بویــژه تاریــخ رشــد وتکامــل
رسمایـهداری کــه ماهیتــی تعرضــی ،جهانــی شــدن،
جنــگ طلبــی و رسکــرده گرایــی دارد .از زمانــی
کــه نظــام رسمایــهداری در انگلیــس جوانههــای
اولیــهاش را زد ،تســخیر رسزمینهــای دیگــر،
شــکار نیــروی کار و بــرده کــردن مــردم آفریقــا بــه

جریــان اصلــی سیاســت خارجــی پادشــاهی بریتانیــا
تبدیــل شــد .بح ـران عمومــی بریتانیایــی در افــول
رسکردگیــش بــا سیاســت چرچیلــی بــا رشیــک کــردن
آمریــکا وقبــول رسکردگــی آن توســط بریتانیــا بــدون
جنــگ دیگــری همچــون دو امــدادی توســط هــان
پایــه گ ـزاران ایالــت متحــده تــا بــه امــروز ادامــه
یافتــه و جــای تعجــب نیســت کــه اخیــرا بــرای
محــارصه چیــن پیــان ســه جانب ـهای بیــن آمریــکا،
بریتانیــا و اس ـرالیا بســتهاند تــا ناتــوی دیگــری در
اقیانــوس هنــد و پاســیفیک بوجــود آورنــد .اســناد
معتــری موجودنــد کــه در هنــگام تســلیم شــدن
گورباچــف بــه آمریــکا در مــورد آملــان رشقــی،
مخالفتهــای کمونیســتهای آملــان رشقــی بــه
رهــری اویلربیشــت بــه جایــی نرســید .امــا زمــان،
بهرتیــن معلــم اســت .ایــن تســلیم طلبــی و خیانــت
بــه مــردم شــوروی و زد بندهــای مافیــای روســیه
و آمریــکا دیــری نپائیــد کــه بــر مــا شــد و بــا
محــارصه رسارسی روســیه توســط ناتــو معلــوم
شــد کــه ادامــه ابــر قدرتــی آمریــکا در گــرو
زدن بیشــر روســیه وبالکانیــزه کــردن آنســت.
بخصــوص هنگامــی کــه در ارزیابــی از چیــن بــه
اشــتباه سیاســت خــود اع ـراف کــرد و آن ـرا کشــور
کمونیســتی تحــت رهــری حــزب کمونیســت
خوانــد و گرایــش روســیه بــه همراهــی بــا چیــن را
خطــری جــدی ب ـرای رسکردگــی خــود دیــد .جنــگ
کنونــی را بایــد از ایــن منظــر هــم مــورد مداقــه
قـرار داد – جنگــی اســت بــر رس هژمونــی جهانــی
ابرقــدرت امپریالیســم آمریــکا کــه توســط گرایــش
راســت نیوکانهــا طــرح ریــزی شــده اســت.
بــا توجــه بــه این اوضــاع وظیفــه طبقه کارگــر آگاه
وفــادار به اندیشــه کمونیســم علمی چیســت؟
رشــد رسمایــهداری فاشیســتی و تحکیــم قــدرت
جنــاح راســت نیوکانهــا در آمریــکا چــه وظایفــی
را درب ـرا بــر پرولتاریــای جهانــی ق ـرار مــی دهــد؟
وظیفــه طبقــه کارگرجهانــی ایــن اســت بــا حرکــت
از تضــاد اساســی میــان طبقــه کارگــر و بــورژوازی،
بــا حرکــت از بحـران عمیق ســاختاری رسمایـهداری،
بــرای متحــد کــردن کلیــه نیروهــای ســتمدیده
واســتثامر شــده ی جهــان مبــارزه کنــد .ایــن تنهــا
آلرتناتیــو در برگیرنــده و شکســت ناپذیریســت کــه
مــی توانــد از جنــگ جهانــی ســوم ونابــودی کل
برشیــت جلوگیــری کنــد .
در ســطح کشــوری وبـرای ایـران طبقــه کارگــر ایران
بــه درســتی در پــی ســازماندهی آلرتناتیــو طبقاتــی
خــود اســت و گرایــش عمومــی جامعــه تــدارک
بــرای انقالبــی دیگــر بــا محتــوای سوسیالیســتی
اســت.
بایــد بــا جنــگ مخالفــت کــرد و چنانچــه
امپریالیسـتها میــان خــود راه انداختنــد آن را بــه
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تحلیــل دیالکتیکــی بازشناســیم.
بــرای درک ایــن انباشــتگی تضادهــا وتنهــا
بعنــوان مشــتی در برابــر خروارنگاهــی بیندازیــم
بــه تغییراتــی کــه در همیــن ده روزه پدیــد آمــده
اســت :
اولیــن تغییــر بــزرگ پیــروزی سیاســی نئوفاشیســم
در رسارس اروپــا و متحــد شــدن جناحهــای راســت
هیــات حاکمــه آمریــکا اســت.
دومیــن تغییــر پیــروزی انحصــارات صنعتــی اســلحه
ســازی وافزایــش غیــر قابــل تصــور بودجــه هــای
نظامــی
ســومین تغییــر جمــع شــدن کلیــه کشــورهای ناتــو
زیــر پرچــم آمریــکا ونشــان دادن دندانهــای تیــز
جنگــی خــود در کمــک بــه اوکرائیــن علیــه روســیه
چهارمیــن تغییــر موضــع گیــری ممتنــع چیــن در
حملــه نظامــی روســیه و ایجــاد یــک بلــوک عظیــم
جهانــی علیــه جنــگ –
فرایند این تغییرات چگونه خواهد بود؟
از آنجــا کــه هیــج مرجعــی منــی توانــد تکامــل
اوضــاع را پیشــگویی کنــد و بــا توجــه بــه بغرنجــی
صــف آراییهــا ،تــاش بـرای پــی بــردن بــه فراینــد
تکاملــی ایــن جنــگ بســیار مشــکل اســت امــا
از میــان نــکات بــاال خطرناکتریــن آن قدرتگیــری
فاشیســم در حــال رشــد در میــان جنــاح رسمایــه
داری بــه اصطــاح غــرب اســت کــه امــروزه بازتــاب
قــوی خــود را در کاخ ســفید مــی بینیــم و هــدف
اصلــی آن زدن کمونیســم و طبقــه کارگــر در حــال
خیــزش در رسارس جهــان اســت.
درک تاریــخ طوالنــی مبــارزات تــوده هــای
ســتمدیده روســیه تــزاری علیــه اســتبداد مطلقــه
رسواژی ،پیــروزی طبقــه کارگــر بــه رهــری
بلشــویکها براســاس خــط مشــی انقالبــی لنینــی
بــا شــعار نــان ،صلــح ،حکومــت شــورایی ،پیــروزی
در جنــگ داخلــی کــه کل رسمایــهداری اروپــا و
آمریــکا در آن رشکــت داشــتند و نهایتــا در هــم
شکســن قــدرت نازیســم آملــان در اســتالین گ ـراد
و بــر افراشــن پرچــم رسخ داس وچکشــی بــر
باالتریــن ویرانههــای برلیــن کــه هیتلــر دســت
بــه خودکشــی زده بــود کلیــدی اســت بــرای بــاز
کــردن جنــگ کنونــی .نبایــد فرامــوش کــرد امــروز
همچنــان مشــعل اســتالین گ ـراد در دل نس ـلهای
جــوان و پیــر مــردم شــوروی روشــن اســت .بازهــم
تاریــخ را ورق بزنیــم .وینســتون چرچیــل روبــاه
نــژاد پرســت رسمای ـهداری جهانــی پیــروزی مــردم
شــوروی را بــه تلخــی گرفــت و هشــدار داد
نازیســم را فرامــوش کنیــد دشــمن؛ کمونیســم
وشــوروی اســت .جنــگ رسد را شــیپور زد و
سیاســت محــارص شــوروی از بیــرون و تســخیر دژ
از درون رابــه جهــان یــک پارچــه رسمایــهداری
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جنــگ طبقاتــی تبدیــل کــرد و بجــای دامــن زدن
بــه جنگهــای نیابتــی میــان جناحهــای مختلــف
امپریالیســتی ،تــدارک ب ـرای رسنگونــی دولتهــای
رسمای ـهداری را بعنــوان وظیفــه مرکــزی ق ـرار داد.
احــزاب وســازمانهای کشــورهایی کــه
حکومتهاشــان در ســطح جهانــی علیــه فاشیســم
ابرقــدرت آمریــکا مــی ایســتند ،بایــد از سیاســت
مســتقل خــود ب ـرای انقــاب کــردن پیــروی کننــد
وبــه دنبالچــه حکومــت بــورژوازی حاکــم تبدیــل
نشــوند .بایــد ب ـرای تغییــر انقالبــی جامعــه بســود
اکرثیــت عظیــم وپیــروزی سوسیالیســم در آن
کشــور همچنــان مبــارزه کننــد.
محسن رضوانی مارس ۲۲
نامه انگلس به ....بقیه ازصفحه آخر

 ۷۴ســالگی و یــک ســال و نیــم قبــل از مــرگ اســت.
م .اسفندیاری
آینــده انقــاب در ایتالیــا و حــزب سوسیالیســت
ایتالیــا

و زیــاده خواهــی و ســیری ناپذیــری نظــام جدیــد
رسمایــه داری گرفتــار شــده انــد .در نتیجــه ،مــا
بایــد بــا مارکــس هــم صــدا شــویم کــه مــی گویــد:
«مــا رنجــران و ســتم دیــدگان اروپایــی هســتیم
کــه محصــول توســعه و رشــد ناهمگــون تولیــدات
رسمایــه داری ،در کشــورهای مختلــف اروپایــی
مــی باشــیم .مــا گذشــته از ســتم هــا و اجحافــات
ایــن دوره و زمــان کنونــی ،وارثــان مجموعــه ای از
نامالیــات و شــیوه هــای ســتمگری از گذشــتگان
خــود هــم مــی باشــیم .کــه ریشــه در شــیوه تولیــد
گذشــتگان داشــته ،و در نتیجــه انعــکاس آن در
رفتارهــا و نگــرش هــای سیاســی/اجتامعی امــروزه
مــی باشــد .بــه نظــر مــی آیــد کــه نــه فقــط از
زنــدگان امــروزی ،بلکــه بایــد از درگذشــتگان
دیــروزی هــم در عــذاب باشــیم (رضب املثــل
فرانســوی.».) .le mort saisit le vif :
ایــن وضعیــت مطمئنــا مــا را بــه ســوی یــک بحـران
همــه جانبــه خواهــد کشــانید .در همــه جــا و در
اقصــی نقــاط ایتالیــا ،تــوده هــای کارگــر و زحمــت
کشــان در حــال جوشــش و تغییــر رفتــار و ماهیــت
مــی باشــند ،کــه در اینجــا و آنجــا رس بــه شــورش
بــرآورده انــد .حــال ســوال ایــن اســت کــه ایــن
بحـران مــا را بــه کــدام جهــت مــی کشــاند؟ روشــن
مــی باشــد کــه حــزب سوسیالیســت ایتالیــا بســیار
جــوان بــوده و بــه علــت رشایــط و فرماســیون
اقتصــادی و ضعــف کمــی و کیفــی طبقــه کارگــر
ایتالیــا ،بســیار ضعیــف اســت و امیــدواری بــه یــک
پیــروزی رسیــع و عاجــل را نبایــد داشــته باشــد.
در کشــور شــا تــوده هــای دهقانــی اکرثیــت اصلی
را بــه نســبت تــوده هــای شــهری دارنــد .در شــهرها
و در صنایــع توســعه یافتــه ،کمیــت پرولتاریــای
صنعتــی بســیار انــدک اســت .اکرثیــت جامعــه
شــهری از پیشــه وران ،مغــازه داران کوچــک ،و
امــواج مهاجـران از روســتاها مــی باشــند ،کــه میــان
خــرده بــورژوازی و پرولتاریــا رسگــردان هســتند.
از طرفــی خــرده بــورژوازی و بــورژوازی متوســط
بــه جــای مانــده از قــرون وســطی رو بــه نابــودی
و محــو شــدن مــی باشــد ،کــه اکرثیــت آن هــا در
آینــده جــزو کارگـران خواهنــد شــد ،امــا مطمئنــا آن
هــا بخشــی از پرولتاریــای امــروز ایتالیــا نیســتند.
ایــن طبقــه و قــر ،امــروزه و روز بــه روز بــا
تصویــر و کابــوس نابــودی آینــده اقتصــادی خــود،
هــم اکنــون چــاره ای جــز همراهــی و در برخــی
اوقــات اســتثنائی رهــری یــک جریــان انقالبــی را
نــدارد .در نتیجــه رونــد ایــن اتفاقــات ،دهقانــان
پراکنــده و نامتشــکل کــه هــم چنیــن از بی ســوادی
هــم رنــج مــی برنــد ،بــه رده و اعتبــار درجــه دو
رانــده خواهنــد شــد .امــا آن هــا کــاکان و بــه
هــر تقدیــر ،متحــد قــوی و غیــر قابــل جایگزیــن

کارگ ـران هســتند.
بقایــا و عنــارص بــه جــای مانــده از فئودالیســم ،بــا
درک رشایــط و تغییــر اوضــاع ،خــود را بــه گونــه
ای بــا شــیوه تولیــد و انباشــت رسمایــه توســط
بــورژوازی نوپــای ایتالیــا ،وفــق داده انــد و در
نتیجــه اگــر اتفاقــات ،کــم و بیــش بــدون خشــونت
پیــش برونــد ،آن هــا از جمهــوری خواهــان پیــروز،
تقاضــای چنــد وزارت خواهنــد کــرد .و اگــر کار
بــه انقــاب کشــیده شــود آن هــا ســودای رهــری
یــک جمهــوری از نــوع بــورژوازی آن را در رس
مــی پروراننــد .در مواجهــه بــا ایــن ســناریوهای
بســیار محتمــل ،موضــع و عکــس العمــل حــزب
سوسیالیســت ایتالیــا چــه خواهــد بــود؟
از ســال  ۱۸۴۸تــا کنــون تنهــا تاکتیکــی کــه
توانســته اســت بهرتیــن و بیشــرین پیــروزی هــای
سوسیالیســت هــا را رقــم بزنــد" ،مانیفســت حــزب
کمونیســت" بــوده و مــی باشــد« :سوسیالیســت هــا
در رسزمیــن هــا و کشــورهای مختلــف ،همیشــه
در دفــاع از منافــع اکرثیــت و عمــوم جامعــه ،......
و در راســتای تــاش در بــه دســت آوردن نتایــج و
مطالبــات کوتــاه مــدت طبقــه کارگــر در مبــارزه بــا
بــورژوازی در صــف اول بــوده انــد .امــا در مقطــع
کنونــی آنهــا بایــد مناینــده تفکــر "آینــده اندیشــی"
در درون و جریــان عملــی مبــارزه تــوده هــای
مــردم باشــند .».در هــر حــال سوسیالیســت هــای
اقصــی نقــاط اروپــا ،همیشــه در فازهــای متفــاوت
در مبــارزه طبقاتــی میــان پرولتاریــا و بــورژوازی
رشکــت داشــته انــد .ایــن برهــه هــا و فازهــا
همگــی بخــش هایــی از نیمــه اول و بــزرگ مبــارزه
طوالنــی مــا مــی باشــند .تــرف قــدرت سیاســی
توســط پرولتاریــا بــه مثابــه نیمــه دوم مبــارزه ،بــا
دوبــاره ســازماندهی اجتامعــی انجــام مــی گیــرد.
جــای و جایــگاه آنهــا همیشــه در میــان مبــارزان و
در جهــت هــر گام مثبــت و عاجــل و در راســتای
منافــع طبقــه کارگــر مــی باشــد .و سوسیالیســت ها
متامــی ایــن گام هــای مثبــت سیاســی و اجتامعــی را
بــا آغــوش بــاز پذی ـرا بــوده و مــی باشــند.
امــا قــدم هــای فــوق ،فقــط بــه عنــوان پیــش درآمد
و گام هــای نخســتین در راســتای انقــاب پرولــری
خواهنــد بــود .در نتیجــه سوسیالیســت هــا بایــد
متامــی ایــن جریانــات انقالبــی و ترقــی خــواه را
همچــون پازلــی در مســیر و راه خــود ارزیابــی
کننــد .و همچنیــن وظیفــه ویــژه آن هــا ،تحریــک و
فشــار و هدایــت دیگــر احـزاب انقالبــی در راســتای
هــدف غایــی مــی باشــد .کــه بــا پیــروزی یکــی از
ایــن احــزاب ،بایــد از دســتاوردهای بــه وجــود
آمــده آن حفاظــت و در جهــت منافــع پرولتاریــا
اســتفاده گــردد .ایــن تاکتیــک بــه ایــن معنــا
اســت کــه هیچــگاه نبایــد پایــان مســیر و نتیجــه
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لندن  ۲۶ژانویه  - ۱۸۹۴فریدریش انگلس
تورآتی عزیز
اوضــاع و رشایــط در ایتالیــا بــه نظــر مــن ایــن
اســت کــه:
بــورژوازی بــه قــدرت رســیده در ایتالیــا ،نــه در
میانــه کار و نــه پــس از تثبیــت خــود در صحنــه
ملــی و کشــوری ،نــه واقــف و نــه خواهــان تکمیــل
پیــروزی خــود مــی باشــد .آن هــا نــه دســت بــه
تخریــب و ریشــه کــن کــردن باقیامنــده هــای نظــام
فئودالــی ،و نــه دســت بــه ســازماندهی تولیــد ملــی
بــر اســاس مــدل بــورژوازی مــدرن زده انــد .آن هــا
نشــان داده انــد کــه در اســتفاده از نقــاط قــوت
و قابلیــت هــای موقتــی و نســبی نظــام رسمایــه
داری ناتــوان هســتند .اگــر حــزب سوسیالیســت
از رشایــط بــه وجــود آمــده شــادمان نگشــته و
اســتفاده نکنــد ،بــرای همیشــه بازنــده میــدان
خواهــد بــود .در رویارویــی بــا رسمایــه داران و
بانــک داران مــی باشــد کــه مســئولیت و اعتبــار
شــا باقــی خواهــد مانــد.
تــوده هــای زحمتکــش ،یعنــی دهقانــان ،پیشــه
وران ،کارگــران ،کشــاورزان و صنعــت گــران ،کــه
در میــان منگنــه ای از اجحافــات کهــن نظــام
فئودالــی و ســلطنتی موروثــی (همچــون ســنت
هــای قدیمــی کشــت و برداشــت قوانیــن فئودالــی
مالــک و رعیــت و بازمانــده از دوران بــرده داری)،
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آن جریانــی کــه بــه طــور مشــخص و واضــح متعلــق
بــه طبقــه ای باشــد کــه مــا آن را منایندگــی مــی
کنیــم .اگــر جمهــوری خواهــان و رادیــکال هــا بــاور
بــه تعجیــل و رسعــت عمــل دارنــد ،آن هــا از نظــر
مــا آزاد خواهنــد بــود کــه دســت بــه خشــونت
هــم بزننــد .هــر چنــد" :دود و دم زیــاد معمــوال
گــول زننــده اســت" ،همچــون وعــده هــای خالــی
ایــن آقایــان ،کــه مثــل همیشــه و یــک بــار دیگــر
همچــون گذشــته ،صحنــه را خالــی خواهنــد کــرد،
تبلیغــات آن هــا و توافقــات پشــت پــرده آن هــا
هیــچ ارتباطــی بــا مــا نداشــته و نبایــد تاثیــری
بــر مــا بگــذارد .اگــر مــا وظیفــه داریــم کــه از
هــر جریــان مردمــی واقعــی حامیــت کنیــم ،بــه
هــان انــدازه موظــف هســتیم کــه بیهــوده هســته
هــای بــه تازگــی تشــکل یافتــه حــزب خــود را
فــدا نکنیــم .همچــون وعــده رس خرمــن و یــا ده
درصــد اعانــه احمقانــه بســیاری بــه کلیســا .....،و
در شــورش هــای محلــی حــزب و طبقــه کارگــر را
عقیــم نســازیم.
و اگــر برعکــس ،ایــن جریــان مبارزاتــی و اعرتاضــی
واقعــا در متــام حیطــه و صحنــه کشــوری و ملــی
اســت ،مطمئنــا اعضــای مــا پنهــان و منفعــل
نخواهنــد بــود ،حتــی احتیاجــی بــه هیــچ فراخوانی
نیســت ...........،ایــن پشــتیبانی و رشکــت بســیار
آگاهانــه خواهــد بــود ،و مــا بایــد ایــن رشکــت و
پــای در عمــل بــودن را اعــام و تبلیــغ کنیــم ،یعنــی
اعــام کنیــم کــه مــا بــه عنــوان حزبــی مســتقل در
ایــن برهــه و زمــان کنونــی بــا جمهــوری خواهــان و
حــزب رادیــکال همــکاری مــی کنیــم ،و امــا اعــام
مــی کنیــم کــه اساســا مســتقل بــوده و راه خــود
را داریــم .کــه هیچــگاه خــود را اگــر پیــروزی هــم
اتفــاق بیافتــد ،خــود را بــه دام رساب و فریــب
نخواهیــم انداخــت .کــه ایــن نتیجــه بســیار دور
از خواســت نهایــی مــا مــی باشــد و مــا را راضــی
منــی کنــد .ب ـرای مــا فقــط یــک مرحلــه و پلــه ای
بــه جلــو معنــا مــی دهــد ،همچــون مرحلــه و
صحنــه ای تــازه ب ـرای پیــروزی و دســت آوردهــای
بیشــر .کــه روشــن باشــد پــس از ایــن پیــروزی راه و
مســیر مــا از شــا جــدا خواهــد بــود .روشــن باشــد
کــه پــس از روز "پیــروزی" ،در مقابــل دولــت و
حاکمیــت جدیــد ،مــا دوبــاره اپوزیســیون خواهیــم
بــود .مــا اپوزیســیون ارتجاعــی نیســتیم ،مــا
اپوزیســیون ترقــی خــواه هســتیم ،مــا اپوزیســیون
الـرا چــپ هســتیم ،کــه تــاش در جهــت تصاحــب
حقــوق بــه حــق خــود ،کــه بیــش از آن اســت کــه
تــا کنــون بــه دســت آمــده ،مــی باشــیم.
پــس از ایــن پیــروزی "مشــرک" در ایــن مرحلــه
تاریخــی ،ممکــن اســت کــه پیشــنهاد چنــد صندلــی
در دولــت آینــده و در حــد و مقــدار اقلیــت

بشــود .ایــن دوره و پریــود بســیار مهــم و تاثیــر
گــذار اســت .بــه عنــوان مثــال پــس از فوریــه ۱۸۴۸
سوســیال دموکــرات هــای فرانســوی همچــون:
 )).…,Ledru-Rollin, Louis Blanc, Floconبــا
قبــول بــه اصطــاح ســمت و عنــوان و صندلــی
اشــتباه تاریخــی بزرگــی مرتکــب شــدند ،اقلیــت
در دولــت ،آن هــا داوطلبانــه متامــی مســئولیت
هــای تحقیرهــا و خیانــت هــا را در مقابــل طبقــه
کارگــر بــه عهــده گرفتنــد .و در نتیجــه ایــن رشکــت
و همــکاری در دولــت ،از اســاس و متامــا کنشــهای
انقالبــی طبقــه کارگــر را مختــل کردنــد ،کــه ادعــای
منایندگــی ایــن طبقــه را داشــتند.
بــه هــر حــال پــس از متامــی ایــن حــرف هــا و
صحبــت هــا ،مــن چیــزی بیــش از نظـرات شــخصی
خــود در قبــال ســئوال و موضــع مــن کــه پرســیدید
را منــی گویــم .در ارتبــاط بــا تاکتیــک عمومــی ،و
بــر اســاس تجــارب طوالنــی مــن در متامــی زندگــی،
ایــن اســت کــه ایــن احســاس و تجربــه آمــوزی مــن
از گذشــته در آزمــون بــه خطــا نرفتــه اســت .امــا بــا
توجــه بــه اجـرای آن بــا رشایــط امــروز و مشــخص
ایتالیــا ،مقولــه دیگــری اســت .معنــای حــرف مــن
ایــن اســت کــه بایــد براســاس رشایــط مشــخص و
توســط اشــخاص و تــوده هــای پرولــری و درگیــر
در مبــارزه تصمیــم گرفــت.

ایران در سالی که  ....بقیه ازصفحه آخر

قبــل از ترامــپ و برداشــن تحریــم هــا همچنــان در
دولــت رئیســی نیــز ادامــه یافــت و هنــوز بــه هیــچ
نتیجــه مشــخصی نرســیده اســت .ای ـران برخــی از
پــول هــای بلوکــه شــده را دریافــت کــرده اســت
ولــی هنــوز تحریــم هــا برق ـرار اســت.
انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۲۸خــرداد کامــا
منایشــی و در حالیکــه مراکــز صنــدوق رای از
حضورمــردم خالــی بودنــد ،دولــت دســت بــه
آمارهــای تقلبــی زد و بــا اکرثیــت باالیــی ،رئیســی
یکــی از اعضــای کمیتــه هــای مــرگ در ســال  ۶۷را
برنــده انتخابــات تعییــن کــرد.
تعــداد زیــادی از زندانیانــی سیاســی کــه شــامل
فعالیــن کارگــری ،زنــان ،معلــان و دانشــجویان
و دیگــر اقشــار معــرض مــی شــوند همچنــان در
زنــدان هــا گرفتــار هســتند .و در ســالی که گذشــت
بکتــاش آبتیــن ناشــی از مامنعــت زندانبانــان از
دسرتســی بــه موقــع وی بــه امکانــات پزشــکی
باعــث فــوت او شــدند .آمــار طــاق بعلــت رشــد
فقــر  ۲۷درصــد رشــد را نشــان داد.
عقــب نشــینی آمریــکا از افغانســتان :بعــد از ۲۰
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نهایــی را از نظــر دور بداریــم .ضامــن اعتبــار و
اســتمرار سوسیالیســت هــا در بــه دام نیفتــادن در
رساب هــای باطــل مــی باشــد .خصلــت و جوهــره
ی اح ـزاب دیگــر در عــدم همــه جانبــه نگــری در
برخــورد بــه اتفاقــات گوناگــون اســت .جمهــوری
خواهــان و سوسیالیســت هــای احساســی و
غیرعلمــی ،تبلیــغ کننــدگان پیــروزی هــای مقطعــی
و جلــوه دادن آن هــا بــه عنــوان پیــروزی نهایــی
مــی باشــند.
درک و اســتفاده از تاکتیــک و دیــدگاه فــوق و
تطابــق آن بــا رشایــط ایتالیــا.
پیــروزی خــرده بــورژوازی رو بــه افــول و دهقانــان،
بــه هــر حــال احتــاال فضایــی مناســب را بــرای
جمهــوری خواهــان پشــیامن ایجــاد مــی کنــد .امــا
قبــل از هــر چیــز بــرای مــا مقولــه رای مــردم و
آزادی جنبــش هــا (مطبوعــات ،اجتامعــات ،لغــو
پیگردهــای ظاملانــه ،و غیــره) را بــه ارمغــان خواهــد
آورد .از ایــن ابزارهــا و امکانــات بســیار مهــم،
نبایــد بــه آســانی چشــم پوشــی منــود.
بــه هــر حــال ایــن نــوع جمهــوری از نــوع
بــورژوازی آن خواهــد بــود ،بــا متــام شــخصیت
هــای قبلــی و تعــداد اندکــی از "ماتزینیایــی
هــا" (، 1872 – 1805 ,Giuseppe Mazzini
سیاســتمدار ،روزنامــه نــگار و فعــال سیاســی در
جهــت یکپارچگــی و اتحــاد ایتالیــا) بــه وجــود
خواهــد آمــد .و در نتیجــه آن فضــا ،آزادی عمــل
مــا حداقــل ب ـرای لحظاتــی و مرحلــه ای بیشــر و
بیشــر خواهــد شــد .مارکــس دربــاره جمهــوری
هــای بــورژوازی مــی گویــد« :تنهــا فــرم و شــکل
سیاســی اســت کــه در آن مبــارزه میــان پرولتاریــا
و بــورژوازی ،مــی توانــد یــک راه حــل و نتیجــه
خروجــی داشــته باشــد .بــدون ایــن کــه از نظــر دور
بداریــم کــه برخــی از اتفاقــات مــی تواننــد در کل
اروپــا تاثیرگــذار باشــند.».
پیــروزی دگرنیروهــای ترقــی خــواه کــه هــم اکنــون
در جریــان و فعالیــت و مبــارزه هســتند ،مطمئنــا
امــکان ارتبــاط مــا را بــا محیــط هــا و فضا/مــکان
هــای انقالبــی آســان تــر خواهــد کــرد .در نتیجــه
مقابلــه متــام و کــال مــا بــا آن هــا اشــتباه بســیار
بزرگــی خواهــد بــود .مــا در مقابلــه بــا آن هــا و
دیگــر احــزاب مشــابه ،بایــد و فقــط بــه انتقــاد
متــام و کــال از سیاســت هــا و عملکردهــای منفــی
آن هــا بســنده کنیــم ،و حتــی ممکــن اســت در
مقاطعــی وظیفــه مــا ایجــاب کنــد کــه بــا آن هــا
همــکاری مثبــت داشــته باشــیم.
ســوال ایــن اســت کــه ایــن مقطــع کــدام و چــه
زمانــی مــی باشــد؟
روشــن اســت کــه وظیفــه اصلــی و مســتقیم مــا،
آمــاده ســازی و ایجــاد هــر جریانــی نیســت ،مگــر
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امپریالیســم هــای ســنتی آفریقــا فرانســه انگســتان
از عواملــی اســت کــه بــه تشــدید درگیــری هــای
آفریقــا انجامیــده اســت.
اتحادیــه هنــدو اس ـرالیا و آمریــکا درگیــری مــرزی
چیــن و هنــد .در تاریــخ  ۲۶ژانویــه درگیــری
مــرزی بیــن چیــن و هنــد در مــرز حائــل بیــن
دو کشــور اتفــاق افتــاد کــه تعــدادی از نیروهــای
هنــدی کشــته شــدند .مدتــی بعــد هنــد و اسـرالیا
و آمریــکا همـراه ژاپــن یــک قـرار همــکاری جهــت
جلوگیــری از نفــوذ چیــن در اقیانــوس هنــد امضــا
کردنــد .در عیــن حــال چنــد مــاه بعــد اســرالیا
تحــت فشــار آمریــکا قــرارداد زیردریایــی هــا ۵۶
میلیــاردی را لغــو کــرد کــه بــا اعــراض شــدید
فرانســه روبــرو شــد.
در اواخــر ســال  ۱۴۰۰بعــد از مدتهــا جنــگ و جدال
هــای منطقــه ای در خــاک اوکرائیــن ،روســیه بــه
خــاک اوکرائیــن حملــه کــرد و جنــگ در آنجــا ادامه
دارد .امســال تضــاد بیــن قطــب هــای بیــن املللــی
معظــم جهــان بــه ســطح بیســابقه ای رســیده
اســت .ناتــو حــارض نشــد کــه عــدم عضویــت
اوکرائیــن را بپذیــرد و دولــت اوکرائیــن نیــز مناطــق
روســی نشــین دونســک و دونبــاس را بــه عنــوان
دولــت هــای خــود مختــار بــه رســمیت نشــناخت
و روســیه بـرای دفــاع و جلوگیــری از نزدیــک شــدن
ناتــو بــه مرزهایــش جنــگ را آغــاز کــرد.
در زمینــه هــای علمــی ،مهمرتیــن خــر ارســال
تلســکوب جمیــز وب بــه فضــا و اخــراع ابــر
کامپیوتــر هــای جدیــد بــود
ســال گذشــته جمهــوری اســامی چنــد نفــر از
اپوزیســیون را در خــارج از کشــور ربــود و بــه
ای ـران بــرد .موضــوع ربایــش اپوزیســیون در ســال
هــای گذشــته هــم اتفــاق افتــاده اســت ولــی ایــن
بــار بطــور بســیار جــدی تــری مــورد توجــه ق ـرار
گرفــت.
د زدی هــای ملیــاردی جدیــد .ســال  ۱۴۰۰همچنــان
شــاهد افشــا شــدن دزدی هــای میلیــاردی از
صنــدوق هــای مالــی دولتــی و غیــر دولتــی بودیــم.
بیشــر اختــاس گ ـران یــا بــا زنــدان هــای موقــت
و کوتــاه مــدت روبــرو و بســیاری از آنــان بعلــت
روابــط دولتــی آزاد شــدند .فســاد هــای دولتــی
همچنــان یکــی از مشــکالت بــزرگ در جامعــه
ایـران اســت کــه حکومــت گـران نقــش اصلــی را در
آن بــازی مــی کننــد.
خالصــه کنیــم ســالی کــه گذشــت ســال رشــد قیمت
هــا و تــورم در رستــارس جهــان ســال رشــد بیــکاری
و بح ـران اقتصــادی در اکرثیــت کشــورهای جهــان
بــود .فاصلــه کشــورهای پیرامونــی و مرتوپــول
رسمایــه داری در زمینــه هــای اقتصــادی و نظامــی
بیشــر شــد .میلیونهــا آوارگان جنــگ و نــا امنــی در

جهــان رسگــردان شــدند.
بــا اینکــه تولیــد بــه ســطح بیســابقه ای رســیده
اســت ولــی هنــوز میلیونهــا کــودک گرســنه مــی
خوابنــد ،هنــوز یــک دهــم جمعیــت کــره زمیــن از
آب پــاک ب ـرای آشــامیدن بــی بهــره هســتند .ســال
گذشــته بودجــه کل نظامــی جهــان بــه بــاالی ۲.۲
تریلیــون دالر آمریــکا رســید کــه رقمــی نجومــی و
تــدارک بـرای جنــگ هــا و ویرانــی هــای بیشــری را
نویــد مــی دهــد.
همزمــان ســال گذشــته آمــار کــودکان کار بــه ۱۶۰
میلیــون نفــر رســید و بــر طبــق آمــار ســازمان
ملــل تــا  ۲۰ژوئــن  ۲۰۲۱تعــداد آوارگان جهــان بــه
 ۸۲میلیــون نفــر بالــغ مــی شــوند کــه  ۱در صــد
مــردم جهــان بــه حســاب مــی آینــد .ســال گذشــته
آمــار درگذشــتگان کرونــا بــه بــاالی  ۷میلیــون نفــر
رســیده اســت .نزدیــک بــه یــک میلیــارد نفــر در
جهــان گرســنه هســتند
همزمــان بــا وجــود کرونــا  ۱۰رشکــت برتــر جهــان
از  ۵۶۶میلیــارد دالر تــا  ۲۷۲میلیــارد دالر درآمــد
کســب کــرده انــد.
بقیــه رشکــت هــای بــزرگ دنیــا ماننــد رشکــت
هــای نفتــی رویــال داچ و اکســان موبیــل و بــی پــی
بیــن  ۴۸۶تــا ۳۸۴میلیــارد دالر ســود داشــته انــد.
در بیــن ســال  ۱۳۹۹تــا  ۱۴۰۰در درگیــری رســمی
ســازمان ملــل در جهــان  ۱۰۰۰۰نفــر کشــته شــده
انــد .آمارهــای امســال را بررســی کنیــم
ارتــش آمریــکا دارای دو میلیــون و  ۱۴۱هــزار و
 ۹۰۰نیــروی نظامــی ۱۳ ،هــزار و  ۳۹۸هواپیــای
نظامــی ،شــش هــزار و  ۲۸۷تانــک محاربــهای،
 ۴۱۵کشــتی جنگــی ۲۵ ،هواپیامبــر و غیــره اســت.
بودجــه  ۷۷۸میلیــارد دالر .ارتــش آمریــکا  ۳۹درصــد
کل خریــد تســلیحاتی جهــان را دریافــت کــرده
اســت
ارتــش روســیه ارتــش ایــن کشــور دارای ســه
میلیــون و  ۵۸۶ه ـزار و  ۱۲۸تــن پرســنل نظامــی،
چهــار ه ـزار و  ۷۸هواپیــای نظامــی ۲۱ ،ه ـزار و
 ۹۳۲تانــک جنگــی و  ۳۵۲کشــتی جنگــی اســت.
بودجــه  ۶۴میلیــارد دالر کمــی کمــر از یــک دهــم
بودجــه نظامــی آمریــکا
بودجــه آمــوزش و پــرورش هنــگ کنــگ رسانــه
 ۳۹۴۰و بــرای دانــش آمــوز ایرانــی کمــر از ۳۰۰
دالر اســت .بــدون هیچگونــه توضیحــی مــی تــوان
دلیــل رشــد فقــر و بجـران هــای اجتامعــی ،جنــگ و
کشــتارهای وســیع را فهمیــد .یــک میلیــارد گرســنه
در بــرای رشکــت هایــی کــه فقــط یکــی از آنهــا
 ۵۴۴میلیــارد دالر درآمــد داشــته اســت .ایــن نظــم
نفریــن شــده را چگونــه بایــد حفــظ کــرد .آمریــکا با
داشــن بیشــرین رشکــت هــای بــزرگ مالــی جهــان
دارای بزرگرتیــن بودجــه نظامــی چهــان بـرای حفظ
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ســال جنــگ و ســپردن افغانســتان بــه طالبــان یکــی
از مرتجــع تریــن گروههــای اســامی در افغانســتان،
آمریــکا بــا بجــای گذاشــن مقــدار هنگفتــی از
ســاح هــای گوناگــون و بســیاری از همکارانــش از
افغانســتان عقــب نشســت و بــه دو دهــه جنــگ
کثیــف پایــان داد
تحــرک نظامــی آمریــکا در دریــای چیــن و چیــن
در تایــوان ،ورود کشــتی هــای جنگــی آمریــکا بــه
منطقــه دریایــی چیــن و پــرواز نیروی هــای رضبتی
چیــن در ف ـراز تایــوان ،چیــن سیاســت ســکوت در
برابــر آمریــکا در دریــای چیــن را بویــژه بعــد از
اتحــاد منطقــه ای اسـرالیا ،آمریــکا و انگلســتان کــم
کــم بــه کنــار مــی گــذارد و سیاســت ســختگیرانه
تــری را اتخــاذ کــرده اســت
جنــگ یمــن جنــگ در هفتمیــن ســال ادامــه
داشــت ،ایــن جنــگ کــه تــا بــه حــال ه ـزاران تــن
از افــراد نظامــی و غیــر نظامــی را بــه کام مــرگ
فرســتاده اســت ،بــا شــدت ادامــه داشــته و رقبــای
منطقــه ای ای ـران و عربســتان در ادامــه دهــی بــه
آن ســخت فعــال بــوده و عربســتان بطــور مــداوم
بــه مببــاران مناطــق نظامــی و غیرنظامــی ادامــه
مــی دهــد
درگیــری هــای نظامــی در ســوریه همچنــان ادامــه
داشــت و تعــادل نســبی بــا حضــور آمریــکا و غــرب
و روســیه ایــران و تحکیــم رژیــم ســوریه بوجــود
آمــده اســت .بــا ایــن حــال گاهگاهــی بــا تهاجــات
ارسائیــل بــه ســوریه صــدای جنــگ مجــددا بــاال
مــی گیــرد.
جنــگ آذربایجــان و ارمنســتان رشوع  ۲۷ســپتامرب
 .۲۰۲۱ســال گذشــته ،برخــی از کشــورهای قبلــی
اتحــاد شــوروی درگیــر انقالبــات رنگــی ماننــد
قزاقســتان ،جنــگ بیــن آذربایجــان و ارمنســتان
بودنــد .قزاقســتان بعــد از مدتــی دوبــاره بــه حالت
آرامــش برگشــت ولــی جنــگ بیــن آذربایجــان و
ارمنســتان کــه در ســال هــای گذشــته هــم بــر رس
ناگورنوقــره بــاغ اتفــاق افتــاده بــود ،بــا پادرمیانــی
روســیه و ســپردن نــوار باریکــه اشــغال شــده بــه
آذربایجــان بــه پایــان رســید ولــی متامــی مشــکالت
بــه پایــان نرســیده و گاه گاهــی درگیــری هــا
مجــددا رشوع مــی شــود.
جنــگ در افریقــا :هامنطــور کــه گروههــای اســامی
در کشــورهای خاورمیانــه مشــغول جنایــت و
کارهــای تروریســتی هســتند ،گروههــای دســت
ســاز غــرب بویــژه فرانســه در آفریقا مثــل بوکوحرام
و  ....در کشــورهای مختلــف از نیجریــا تــا ســاحل
آج مشــغول گــرگ تــازی هســتند .گفتــه مــی شــود
نقــش فرانســه در ایــن درگیــری هــا بیــش از دیگران
اســت .از طــرف دیگــر فعالیــت هــای اقتصــادی
چیــن و آمریــکا در رقابــت بــا یکدیگــر و کنــار زدن
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ایــن نظــم ،نظمــی کــه جهنمــی مــادی را بــرای
مــردم جهــان بــه ارمغــان آورده اســت وقــت آن
رســیده کــه جهــان آینــده خالــی از جنــگ و جــدال،
خالــی از فقــر و دربــدری و کشــتار انســان هــا
شــود ،وقــت آنســت کــه برشیــت دنیــای عادالنــه
برابــر و آزادی را تجربــه کنــد .وقــت آنســت کــه
دارودســته هــای امپریالیســتی بــه گورســتان تاریــخ
فرســتاده شــوند ،اتحادیــه هــای امپریالیســتی بایــد
فــورا برچیــده شــوند و فرزنــدان مــا منادهــای
آنــان را در مــوزه هــا ببیننــد .ســال گذشــته ســال
متحولــی در زیــر رسنیــزه مرتجعیــن جهــان بــود.
امیــد اســت کــه انقالبیــون جهــان ســال متفاوتــی
را رقــم بزننــد .مــا وقتــی قــدرت رقــم زدن جهــان
متفاوتــی را داریــم کــه متشــکل شــویم و بــا طبقــه
کارگــر جهانــی انرتناســیونال را بوجــود بیاوریــم تــا
جلــوی بربریــت رسمایــه داری بایســتد .و در ایــن
تــاش تاریخــی رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی
اولیــن قــدم در ایــن راه اســت.
ع.غ

پارودی کارگری که ....بقیه از صفحه آخر

خیابــان هــا ریختنــد کــه زنــان بخــش عظیــم آن را
تشــکیل مــی دادنــد .تظاهــر کننــدگان فریــاد مــی
زدنــد “ :گرانــی بــس اســت !”  .....هامنجــا ص۶۴ .
“همیــن کــه نیروهــای پلیــس علیــه تظاهــر
کننــدگان وارد معرکــه شــدند ،کارگ ـران از کارخانــه
هــا بیــرون ریختنــد و ترامواهــا را از کار بــاز
داشــتند  .....هامنجــا ص ۶۵
“مبــارزه سیاســی در “تورینــو" همیشــه در جوشــش
و حرکــت بــود .در مــاه مــه  ۱۹۱۹یــک مجلــه
“اوردینــه نــوو" منترششــد.
سیاســی بنــام
ایــن نرشیــه توســط جوانــی بــا جثــه ای کوچــک
از اهالی”ســاردنی” اداره مــی شــد .او " آنتونیــو
گرامشــی بــود .بعــد از مدتــی کوتــاه در اطــراف
او و" اوردینــه نــوو” کــه نرشیــه هفتگــی بــود کــه
بعدهــا بــه اولیــن مجلــه حــزب کمونیســت ایتالیــا
تبدیــل شــد_ گروهــی از کارگــران جــوان گــرد
آمدنــد ،آنهــا عــادت کــرده بودنــد بــه دفــر مجلــه
بیاینــد و درمــورد مســائل کارگــری و وضــع کارخانــه
باهــم صحبــت کننــد .از اینجــا بــود کــه جنبــش
بــرای “شــورای کارخانــه” بوجــود آمــد کــه خــود
جلــوه تــازه ای از قــدرت کارگــری بــود .هامنجــا
“از آن پــس تنهــا اضافــه دســتمزد و کــم شــدن
ســاعات کار نبــود کــه شــامل خواســت کارگــران
مــی شــد ،بلکــه کارگــران فلــز کار خواســتار
ابرازنظراتشــان بودنــد ،مضافــا اینکــه اینهــا مــی
خواســتند مناینــده مســتقیم خــود را داشــته باشــند
و کمیرسبخــش ،کمیســیون داخلــی و یــا شــورای
کارخانــه ،مناینــده مســتقیم کارگــران کارخانــه
باشــد .اکــر ســندیکاها ،بــه علــت داشــن ره ـران
رفرمیســت ،ســامت خــود را ار دســت داده بودنــد.
بــه رغــم وجــود دموکراســی در ســندیکا ،خــاص
شــدن از دســت آنهــا دشــوار بــود “...فعالیــت هــا
در ســندیکا ادامــه داشــت .اعضــای آن در ســمت
خــود باقــی بودنــد ،امــا شــاید نیــاز بــه ســازماندهی
تــازه ای بــود کــه بــه محــل و کارگــران نزدیکــر
باشــد” .....
“.....بعــد از پایــان جنــگ ،در کارخانههــای
فلــزکاری بــه رسعــت تغییراتــی ایجــاد شــده بــود،
ارگان هــای رصفــا ســندیکایی بــه ارگان هایــی
کــه مناینــده متــام کارگ ـران بودنــد تبدیــل شــدند.
اعضــای ایــن ارگان هــا مــی توانســتند عضــو
ســندیکا باشــند یــا نباشــند .شــوراهای کارخانــه هــا
کــه بــه ابتــکار کارگــران پیرشوتــر ،از کمیســیون
هــای داخلــی بوجــود آمــده بــود صورتــی پیرشفتــه
تــر داشــت”.هامنجا ص ۷۲
“ بــا تشــکیل شــوراها ،کارگــران نظامــی واقعــی،
سیاســی و دموکراتیــک تــر پدیــد آوردنــد .در هــر
قســمتی -در کارخانــه هــای بزرگرتتعــداد قســمت

هــا بیشــر بــود -کارگـران کمیــر خــود را مســتقیام
بــه مــدت یــک ســال انتخــاب کردنــد .متــام کارگـران
اعــم از آنهایــی کــه عضــو ســندیکا بودنــد در ایــن
انتخابــات کــه بــا رأی مخفــی صــورت گرفتــه بــود
رشکــت کردنــد .در عیــن حــال ،هــر کمیــری
کــه انتخــاب مــی شــد فقــط بــا تشــخیص جلســه
کارگــران بخــش خــود ،مــی توانســت مســتعفی
شــناخته شــود .کمیتــه کمیرسهــا در بخــش هــای
مختلــف ،شــورای کارخانــه را پدیــد آوردنــد و اینــان
ازمیــان خــود ،اعضــای کمیســیون داخلــی را تعییــن
مــی کردنــد کــه تعدادشــان بــه  ۶ ،۳و  ۹نفــر مــی
رســید " .هامنجــا ص ۷۳
هــدف از آوردن نــکات پــر اهمیــت از مبــارزات
کارگــران درایتالیــا مــی توانــد خدمتــی باشــد بــه
مبــارزات کنونــی جــاری جنبــش کارگــری ایــران.
درزیــر بــه چنــد نکتــه ،الزم مــی بینــم اشــاره ای
داشــته باشــم :
 -۱هــدف ،آموخــن از تجربیــات و مبــارزات طبقــه
کارگــر در کشــورهای دیگراســت ونــه کپــی بــرداری
در رشایــط موجــود ایــران ،بلکــه بــا توجــه بــه
رشایــط مشــخص ایـران مــی تــوان ازا یــن تجربیــات
اســتفاده کــرد.
تــرزا نوچــه در خاطـرات خوداشــاره ای بــه نرشیــه
“اوردینــه نــوو” و ارتبــاط گرامشــی بــا کارگــران
تورینــو دارد کــه بنظرمــی رســد در رشایــط آن زمــان
بســیار موثــر در پیونــد کمونیســت هــا بــا کارگـران
شــد .کارگ ـران بــه دفــر ایــن نرشیــه رفــت و آمــد
مــی کردنــد و بیــن خود در مــورد مســائل کارگری و
کارخانــه تبــادل نظــر مــی کردنــد .آنتونیــو گرامشــی
متــام و کــال مدافــع منافــع پرولتاریا بود .گرامشــی
بــا ارتباطــی منســجم و یــاد گیــری ازکارگـران کــه در
مبــارزه بودنــد و تجــارب زیــادی را چــه در کارخانــه
و چــه از زندگــی روزمــره آحــاد کارگـران داشــتند و
همچنیــن اعتصابــات و مبــارزات زیــادی را پشــت
رس گذاشــته بودنــد توانســت خدمــات شــایانی بــه
رشــد جنبــش کارگــری کنــد و درســت بــه همیــن
خاطــر فاشیســت هــای ضــد کمونیســت بــرای
نابــودی او توطئــه چیدنــد .آنتونیــو گرامشــی در
دوران فاشیســم ده ســال آخــراز زندگــی پربــار و
گرانقــدر خــود را درزنــدان گذارانــد و در زنــدان
چشــم از جهــان فــرو بســت .اگــر آنتونیــو گرامشــی
بــا طبقــه کارگــر پیونــدی منســجم و پیوســته
نداشــت آیــا آنتونیــو گرامشــی مــی شــد؟ ایــن
خــود آموزشــی اســت ب ـرای بعضــی ازنیــرو هــای
چــپ کــه تصــور مــی کننــد تنهــا بــا کســب دانــش
از البــای کتــاب هــا مــی تواننــد از مبــارزات
کارگــری درکــی صحیــح بدســت آورنــد ،در حالــی
کــه پراتیــک اســاس شــناخت از پدیــده هــا اســت.

انحالل ناتو همچون ورشو خواست مردم جهان است

بقیه در صفحه ۱۴

تــر مــی شــد بــه از هــم گســیختگی منجــر شــده
بــود .پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول کارگرانــی
کــه بــه جبهــه هــای جنــگ فرســتاده شــده بودنــد
بــه ایتالیــا برمیگردنــد ودر کارخانــه هایــی کــه
قبــا در آنجــا کارمــی کردنــد مشــغول مــی شــوند.
زنــان کارگــر کــه در طــول جنــگ بــه جــای مــردان
کار مــی کردنــد بــا بــاز گشــن کارگــران مــرد از
کار اخــراج شــدند ،بیشــر زنــان کارگــر نــان آور
خانــواده بودنــد .صاحبــان رسمایــه دســتمزد
کارگـران از جنــگ برگشــته را در هــان ســطح قبــل
از جنــگ نگهداشــته بودنــد ،در حالــی کــه قیمــت
هــا بعــد از جنــگ بطــور رسســام آوری بــاال رفتــه
بــود .کارگ ـران تقاضــای دســتمزد بــاال تــر داشــتند،
کارفرمایــان زیــر بــار منــی رفتنــد ،در نتیجــه کارگران
دســت بــه اعتصــاب زدنــد.
کارخانــه فیــات در” تورینــو” از گذشــته اتومبیــل
هــای مختلفــی را تولیــد مــی کــرد و در زمــان
جنــگ ماشــین هایــی کــه درخدمــت جنــگ بــود را
بــه تولیداتــش افــزود .تورینــو ،میــان و جنــوا ســه
قطــب مهــم صنعتــی ایتالیــا را تشــکیل میدهنــد.
تــرزا " :در بهــار  “ ۱۳۱۹تورینــو" بــه حــد اعــای
از هــم گســیختگی رســید و ایــن مشــکل تنهــا
دامنگیــر پرولتاریــا نبــود ،بلکــه شــامل همگــی
مــردم مــی شــد  .....باردیگــر مــردم “ تورینــو” بــه
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 –۲نکتــه مهــم دیگــری کــه در خاطــرات تــرزا
نوچــه بــه آن برخــورد مــی کنیــم ،ســتم مضاعــف
بــه زنــان اســت .زمانــی کــه کارگـران مــرد بــه جبهــه
هــای جنــگ گســیل شــدند کارفرمایــان ،زنــان را
بجــای آنهــا بــکار گرفتنــد .بــا پایــان یافــن جنــگ
کارگـران بــه کارخانــه هــا بــاز گشــتند وکارفرمایــان
زنــان را اخـراج کردنــد .اکنــون زنــان کــه در طــول
چهــار ســال دوران جنــگ در کارخانــه بجــای مــردان
کارکــرده بودنــد ،بــدون پراخــت خســارت اخ ـراج
شــدند .تــرزا در ایــن مــورد اشــاره ای دارد:
“ در کارخانــه تغییراتــی در جریــان بــود .بــا پایــان
گرفــن جنــگ بــه عــاوه صحبــت از بیــکار کــردن
و فرســتادن آنهــا بــه خانــه بــود  .....بــه هرحــال
درســت بــود وقتــی آنهــا از جبهــه بــاز مــی گشــتند
بــر کارخــود برگردنــد .امــا ایــن هــم درســت بــود
کــه مــا وقتــی از کارمــان رانــده مــی شــدیم در
خیابــان هــا رهــا نشــویم .صاحبــان “فیــات” بــه
خاطــر میهــن دوســتی شــان نبــود کــه بــه مــا شــغل
دادنــد .آنهــا بــی شــک تنهــا بــه فکــر پرکــردن جیب
هایشــان بودنــد و پــس از اینکــه مــردان را بــرای
کشــن بــه جبهــه هــای جنــگ روانــه کردنــد ،فکــر
مــی کردنــد از مــا زنــان حتــی بیــش از مــردان مــی
تواننــد بهــره کشــی کننــد” هامنجــا ص  ۶۰و ۶۱
کارگــران زن بــه همــراه تــرزا کــه خــود اونیــز
از کارگ ـران اخراجــی بــود در مقابــل کارفرمــا کــه
خواســت آنــان را بــرای جــران خســارت منــی
پذیرفــت کوتــاه نیامدنــد و بالخــره موفــق شــدند
 ۹۰روز دســتمزد حــد اقــل را دریافــت کننــد .اینجــا
اســت کــه مــا بــا جســارت ،مقاومــت و پشــتکار
زنــان روبــرو هســتیم.
 -۳نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن خاطــرات
مشــاهده مــی کنیــم نقــش فعــال طبقــه کارگــردر
جنبــش مــردم در کــف خیابــان اســت .زمانــی کــه
مــردم بخاطــر گرانــی بــه کــف خیابــان رفتــه بودنــد
و تظاه ـرات مــی کردنــد پلیــس وارد جریــان مــی
شــود .در ایــن وقــت کارگـران از کارخانــه هــا بیرون
مــی ریزنــد و ترامــوای هــا را متوقــف مــی کننــد.
نقــش کارگــران در مبــارزات مــردم اساســی و کار
ســاز اســت و ایــن نکتــه درس بزرگــی مــی توانــد
بـرای کارگـران ایـران کــه در جنبــش هــای کارگــری
فعالانــد باشــد .امــروز جنبــش معلــان ،زنــان،
دانشــجویان و ...نیــاز بــه پشــتیبانی کارگـران دارنــد
و بــدون پیوســن کارگ ـران بــه ایــن جنبــش هــای
مردمــی پیــروزی حاصــل منــی شــود.
* در ادامــه گزینــه هایــی از کتــاب خاطـرات تــرزا
نو چه
لیال ۱۹مارس ۲۰۲۲
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سالی
نوروز
یآید،

بیچلچله بیبنفشه م
بی ِ
جنبش سردِ برگِ نارنج بر آب
بی ِ
گردش مُرغانهی رنگین بر آینه.
سالی
نوروز
یآید،

بیگند ِم سبز و سفره م
بیپیغا ِم ِ
مخوش ماهی از تُنگِ بلور
بی ِ
رقص عفیفِ شعله در مردنگی.
سالی
نوروز
مهراهِ بهدرکوبی مردانی
سنگینی ِ
بار سالهاشان بر دوش:
تا اللهی سوخته به یاد آرد باز
نا ِم ممنوعاش را
و تاقچهی گناه
دیگر بار
ِ
احساس کتابهای ممنوع
با
تقدیس شود.
در معربِ قتلِ عام
مشعهای خاطره افروخته خواهد شد.
دروازههای بسته
بهناگاه
فراز خواهد شد
ِ
دستان اشتیاق
از دریچهها دراز خواهد شد
ِ
لبان فراموشی
به خنده باز خواهد شد
و هبار
در معربی از غریو
تا ِ
شهر خسته
پیشباز خواهد شد.
سالی
آری
بیگاهان
نوروز
چنین
آغاز خواهد شد.
«امحد شاملو»

بجز نوشتههایی که با
امضای تحریریـه منتشر
میگردد و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران
میباشد

دیگر نوشتههای مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت
آنها با نویسندگانشان
میباشد.

به تارنماهای اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

بــا قدردانــی از کمکهــای
مالــی رفقا و دوســتان به حزب،
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می
دانیــم کــه تکیـه مالــی حــزب بــه
اعضــاء و تودههــا در پیشــبرد
مبــارزه طبقاتــی ،روشــی
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و
تود ههــا

رنجبر
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نامه انگلس به توراتی

بقیه در صفحه ۱۰

توضیحاتی مخترص
فریدریــش انگلــس ،متولــد  ۲۸نوامــر  ۱۸۲۰در
آملــان و در گذشــته بــه تاریــخ  ۵آگوســت  ۱۸۹۵در
لنــدن اســت .او بــدون شــک اصلــی تریــن نظریــه
پــرداز جنبــش کمونیســتی و علــم مبــارزه طبقاتــی،
پــس از کارل مارکــس مــی باشــد .او همــواره
دوســت ،رفیــق و یــاور مارکــس بــوده اســت.
ترجمــه زیــر از زبــان ایتالیایــی و از اولیــن نامــه
ی انگلــس بــه فیلیپپــو تورآتــی Filippo Turati
( )۱۸۵۷ – ۱۹۳۲مــی باشــد.
فیلیپپــو تورآتــی یکــی از اصلــی تریــن ،شــاخص

تریــن و شــاید معــروف تریــن شــخصیت هــای
انگشــت شــار جنبــش سوسیالیســتی و حــزب
سوسیالیســت ایتالیــا اســت .او جــرم شــناس ،شــاعر
و سیاســتمدار ضــد فاشیســت و نزدیــک بــه نیــم
قــرن در تاریــخ ایتالیــا بــوده اســت .او عضــو
حــزب کارگــران ایتالیــا ( ،)۱۸۸۶ – ۱۸۹۲حــزب
سوسیالیســت ایتالیــا ( )۱۸۹۲ – ۱۹۲۲و پــس از
بــه قــدرت رســیدن موســولینی از جنــاح سوســیال
فاشیســت هــای ایتالیــا حــزب اتحــاد سوسیالیســتی
( )۱۹۲۲ – ۱۹۳۰را ایجــاد کــرده اســت .قابــل ذکــر
اســت کــه حــزب کمونیســت ایتالیــا بــا انشــعاب

از حــزب سوسیالیســت در تاریــخ  21ژانویــه ۱۹۲۱
تاســیس گشــته اســت.
اصلــی تریــن نکتــه ایــن نامــه ،احاطــه بــی نظیــر،
حیــرت انگیــز و همــه جانبــه انگلــس بــه تاریــخ و
رشایــط مشــخص تقریبــا متامــی جهــان و بــه ویــژه
اروپــا مــی باشــد.
نکتــه دیگــر ،تذکــرات دوســتانه او در حیــن
رصاحــت زبــان او بــر رس مســائل اصلــی و حیاتــی
جنبــش و تاکتیــک و اس ـراتژی طبقــه کارگــر مــی
باشــد.
و نکتــه آخــر ،هوشــیاری و صالبــت تفکــری او در

ایران در سالی که گذشت

تــرزا در کتــاب خاطراتــش خاطــر نشــان مــی ســازد
 ... :بــه خاطــر میــاورم کــه پــارودی یــک رهــر
واقعــی بــود و هــر حرکتــی را نیــرو مــی بخشــید.
بهــر بگویــم او پــدر اشــغال کارخانــه هــا بــود.
پــارودی در کارخانــه فیــات کار مــی کــرد و نــه
تنهــا احساســات و عواطــف کارگ ـران فیــات ،بلکــه
احساســات همــه کارگـران فلــز کار وبــه طــور کلــی
کارگ ـران "تورینــو" را در جریــان مبــارزات ســخت
قبلــی بــه خــود جلــب کــرده بــود” .انقالبــی حرفــه

ای ص ۷۵
در جریــان جنــگ جهانــی اول رشایــط زندگــی
در اروپــا بــه ســختی گرائیــده بــود کمبــود مــواد
غذایــی وگرانــی از یــک طــرف ،فرســتادن جوانــان
و کارگـران بــه جبهــه هــای جنــگ ،فشــار زیــادی را
برمــردم اروپــا تحمیــل کــرده بــود .جنــگ جهانــی
اول در  ۲۸ژوئــن ۱۹۱۴آغــاز و در  ۱۱نوامــر
 ۱۹۱۸پایــان یافــت .ایــن جنــگ بــه بهانــه تــرور
ولیعهــد اتریش-مجارســتان توســط ملــی گــرای

رصب ســبب شــد اتریــش بــه رصبســتان حملــه
کنــد .در ایــن جنــگ روســیه ،فرانســه ،انگلیــس و
بعــد هــم ایتالیــا بــه رصبســتان پیوســتند و آملــان
از اتریــش – مجارســتان پشــتیبانی کــرد .در ایــن
جنــگ ده میلیــون انســان کشــته شــدند .بعــد از
جنــگ نیــز هــرروز رشایــط زندگــی و معیشــت
مــردم کشــورهایی کــه درجنــگ رشکــت داشــتند
ســخت تــر مــی شــد و شــهر "تورینــو" ماننــد
دیگــر شــهرهای ایتالیــا و اروپــا هــرروز ســخت
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ســال  1400شمســی بــه آخریــن روزهــای خــود
نزدیــک مــی شــود ،نگاهــی بــه رویدادهــای امســال
نشــان از ســخت تــر شــدن زندگــی اکرثیــت مــردم
در ایـران داشــته اســت .ســالی پــر از چالــش هــای
جــدی بـرای رهایــی از وضعیــت فالکــت بــار کنونی
ســالی کــه  :در مــاه شــار آن حــوادث زیــر را مــی
بینیــم؛ رشوع ســال کــه بــا تعطیــات نــوروزی رشوع
شــد متاســفانه  18در صــد تلفــات رانندگــی بیشــر
از ســال گذشــته بــود .نبــود سیســتم حمــل و نقــل
اســتاندارد و عــدم آمــوزش هــای دائــم سیســتم
هــای امنیتــی در راهنامیــی و رانندگــی از دالیــل
رشــد حــوادث جــاده ای در ای ـران اســت.

در ســالی کــه گذشــت مــا بــا قتــل هــای متعــدد
زنــان کــه عمدتــا جنبــه جنســیتی داشــت روبــرو
بودیــم .آخریــن آن رس بریــده مونــا حیــدری بــود
کــه جامعــه بــه آن بشــدت عکــس العمــل منفــی
نشــان داد و خواســتار تغییــر در قوانیــن دولتــی
نســبت بــه خانــواده و زنــان شــد.
اعتصابــات کارگــری از جملــه کارگــران هفــت
تپــه ،فــوالد اهــواز ،کارگــران شــهرداری و تجمــع
بازنشســتگان .در ســال گذشــته مــا بطــور متوســط
روزانــه بــا  ۵-۷اعتصــاب و تحصــن و راهپیامیــی
در واحدهــای تولیــدی و جلــوی نهادهــای دولتــی
مواجــه بودیــم .افزایــش حقــوق ،پرداختــی

هــای عقــب افتــاده و امنیــت شــغلی از جملــه
خواســتههای کارگــران اســت.
اعتصابــات معلــان ایــران بیــش از  ۴اعتصــاب
موفــق را بصــورت رسارسی در متامــی ایــران و در
بیــش از  ۱۱۰شــهر جلــو بردنــد .و از خواســت
همســازی ســازی حقــوق و افزایــش آن دفــاع
کردنــد .در شــهرهای اردبیــل و خوزســتان و اصفهان
در رابطــه بــا مســئله آب و محیــط زیســت چندیــن
بــار مــردم بویــژه کشــاورزان دســت بــه تحصــن و
اعتصــاب زدنــد کــه بــا رسکــوب حکومــت روبــرو
شــد.
گفتگوهــا ی برجــام جهــت بازگشــت بــه دوران

پارودی کارگری که پدر اشغال کارخانهها بود
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آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
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Washington DC
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با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:

