ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم

صفحه آخر

کارگران و جنبشهای توده ای !

جی  ، 8منایش مسخره جهانی دیگر!
رسان  8کشور صنعتی جهان ،باردیگردرشهر ویران
شده از زلزله آکیال درایتالیا در روزهای  10ـ 13
ژوئیه جمع شدند تا فریب کارانه نشان دهند که
در فکرحل معضالت مردم جهانند.
این منایش مسخره که از سال  1975به ابتکار رئیس
جمهور وقت فرانسه ـ ژیسکار دسنت ـ و با رشکت
 6کشور(آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آملان غربی،
ژاپون) تشکیل شد و به طورساالنه اجالس داشته
است ،با درخواست هلمهولت اشمیت صدراعظم
آملان و جرالدفورد رئیس جمهور آمریکا ،درسال بعد
گسرتش یافته و کشورکانادا نیز به آن اجالس دعوت
شد و تحت عنوان گروه  7کشور صنعتی جلسات
خود را ادامه داد تا درسال  1997و با اضافه شدن
مناینده روسیه به این جمع گروه  1+7یا جی ،8

نامیده شد و رئیس اتحادیه اروپا نیز دراین اجالسها
رشکت منود .اما ناتوان ازکسب حقانیتی برای
خود ،درسال  2005با دعوت از  5کشور آفریقای
جنوبی ،برزیل ،چین ،مکزیک و هند به اجالس جی
 8دراسکاتلند ،جی  5+ 8و امسال با دعوت از7
کشورآفریقائی( الجزیره ،آنگوال ،مرص،اتیوپی ،لیبی،
نیجریه ،سنگال) به اضافه مناینده بانک جهانی،
صندوق بین املللی پول ،سازمان جهانی تجارت،
سازمان ملل ،سازمان توسعه اقتصادی کشورهای
صنعتی ،کمیسیون اتحادیه آفریقا ،سازمان جهانی
کار و آژانس بین املللی انرژی امتی وبا تبلیغات پر
رسوصدا درایتالیا برگزار شد.
کشورهای جی  8با جمعیتی  %14جمعیت جهان،

صفحە ٢

درخیــزش اخیــر مــردم علیــه تقلبهــای انتخاباتــی
و بــه ویــژه علیــه دیکتاتــوری رژیــم جمهــوری
اســامی و دردفــاع از آزادی ،برخــی از تشــکلها
نظیــر ســندیکای اتوبــوس رانــی تهــران و حومــه،
تعــدادی از کارگــران ایــران خــود رو و دیگــر
تشــکلهای کارگــری درحامیــت از آن موضــع گرفتــه
و تاحــدی نیــز کارگــران و زحمــت کشــان درایــن
مبــارزات رشکــت کردند.هرچنــد کــه ایــن رشکــت
کردنهــا و حامیتهــا رسارسی و یــک پارچــه نبــود.
ُجســت و جــوی علــت ایــن وضعیــت مــی توانــد
کمــک ارزنــده ای بــه درک مــا از مناســبات بیــن
جنبــش کارگــری و جنبشــهای تــوده ای بنامیــد.
درخیــزش اعرتاضــی اخیــر و از ابتــدای رشوع

صفحە 4

کمونیستها و جنبشهای اجتامعی!

جوانان و جمهوری اسالمی !
درچندهفتــه اخیــر ،نــدا و ســهراب ،ترانــه و یعقوب
و دههــا جــوان دیگرمعــرض بــه دیکتاتــوری خفقان
زای رژیــم جمهــوری اســامی ،بــه خــاک و خــون
کشــیده شــدند .ســیامک و محمدحســین ،کامبیــز و
ســیاوش و صدهــا و ه ـزاران جــوان دیگرنیــز اعــم
از محصــل ،دانــش جــو ،لیســانس ،کتــاب فــروش،
دارنــده شــغل آزاد  ،کارگــرو ...ناپدیــد شــده و
درزندانهــا تحــت شــدیدترین شــکنجه های وحشــی
گرایانــه ی یــک رژیــم مذهبــی ضدبــری قــرار
دارنــد تــا اقرارکننــد کــه عامــل خارجــی هســتند.
مــادران و پــدران ،بــرادران و خواهــران ،دوســتان
و آشــنایان ایــن جوانــان در ُجســت و جــوی پیکربــه
خــون خفتــه عزیــزان خــود و یــا خربدارشــدن از
زنــده بــودن آنــان دربرابــر زندانهــا و دادگاههــای

صفحه آخر

جنگ اوباما :

از نامه های رسیده

صفحه آخر

تشدید تضادحاکامن و جنبش توده ای!

مرداد ١38٨شماره 52
سال 30

بلــخ رژیــم جمــع مــی شــوند و دســت بــه اعـراض
مــی زننــد ،مــورد انــواع خشــونتها از طــرف قــداره
بنــدان رژیــم واقــع مــی شــوند ،امــا دربرابــر
رسکوبگریهــا رسخــم نکــرده و روی خواســت خــود
درخربدارشــدن ازعزیزانشــان پــای مــی فرشنــد.
جــادان آزادی انســانها ،رذیالنــه تریــن شــکنجه هــا
و تجاوزهــای جنســی را بــرای بــه زانــو درآوردن
جوانــان مبارززندانــی ـ بــه شــیوه هــای رایــج در
زندانهــای ارسائیــل ،گوانتانامــو ،ابوقریــب ،باگــرام
و ...ـ بــی رحامنــه بــه اجــرا درمــی آورنــد .اینــان
تابــه حــال صدهــا انســان را بــه جــرم عشــق
ورزیــدن بــه هــم بــه سنگســار محکــوم منــوده انــد
تــا از بــه اصطــاح اخالقیــات و تعصبــات مذهبــی
گندیــده خویــش دفــاع کننــد .امــا بــه بهانــه ی ایــن

صفحە 3

درجریــان تــدارک و برگـزاری دهمیــن دوره ی انتخابــات
ریاســت جمهــوری درای ـران ،باردیگرزمینــه ب ـرای رشــد
اعرتاضــات بــه حــق مــردم علیــه رژیــم حاکــم فراهــم
شــد .رشکــت مــردم درانتخابــات ،چــه دراثرایجادفضــای
بــاز ناشــی از رقابــت درون حاکمیــت و چــه از روی
توهــم نســبت بــه جناحهــای نظــام جمهــوری اســامی
درگیردرانتخابــات و چــه بــه منظــور مخالفــت بــا جنــاح
خامنــه ای ـ احمــدی نــژاد ،حکایــت از نارضائــی وســیع
طبقــات و اقشــار گوناگــون تحــت اســتثامر و ســتم
درایــران نســبت بــه حاکمیــت موجــود داشــت کــه
درحــد بــروز شورشــی بــه ســان فــوران آتشفشــان ،خــود
را نشــان داد .میلیونهــا نفــر دســت بــه اع ـراض زدنــد.
جوانــان و بــه ویــژه زنــان جــوان بــی ه ـراس از مــرگ
و از زنــدان بــه مقابلــه بــا رژیــم جمهــوری اســامی
پرداختنــد ،بــدون ایــن کــه در ورای جنــاح موســوی ـ

چارە رنجربان وحدت و تشکیالت است!

صفحە 5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

جی  ،8نمایش مسخره جهانی
دیگر!

انعطاف نشان ندهد ،تحریمهای جدیدی درمورد آن
به کارگرفته خواهدشد .برخورد به ایران یکی از مهم
ترین نکات دستوراجالس بود.
خواست آبکی از رژیم صهیونیستی دایر به
پایان دادن به شهرک سازی در کرانه باخرتی رود
اردن ،بدون این که نیمچه تهدیدی هم علیه این
کشورگشائی فاشیستی ـ مذهبی ـ صهیونیستی و
زرادخانه بزرگ امتی آن صورت گیرد ،و یا بدون
این که اشاره ای به جنگهای تجاوزکارانه در عراق
و افغانستان و پاکستان شود و آن کشورهائی از
جی  8که دراین تجاوزات دست دارند ،محکوم
گردند ،از "اعتامدسازی بین دوکشور افغانستان و
پاکستان درمورد کنرتل مرزها و جلوگیری از قاچاق
موادمخدر و اسلحه" درقطعنامه پایانی صحبت
شد و  ....و هنوز مرکب "توافقات" خشک نشده
بود ،کشتی جنگی آمریکا دردریای سیاه و درساحل
گرجستان پهلوگرفت!!
شاید بهرتین برخورد به بی هوده گی این اجالس
توسط "کومی نایدو" رئیس "جنبش جهانی برای
مبارزه با فقر" که دراجالس آکوئیال رشکت داشت
صورت گرفت که گفت  " :میان آن چه که جی
 8می گوید و آن چه که می کند دنیائی فاصله
است .نشستهای جی  8یکی بعد از دیگری برپا می
شوند ،اما هیچ اتفاقی منی افتد .او ادامه داد جی
 20 ، 8میلیارد دالر به بازارهای مالی جهانی تزریق
می کند ،بخش کوچکی ازاین رقم می توانست مانع
ازآن شود که روزانه  50هزار انسان قربانی فقر و
بیامریهای قابل پیش گیری شوند .اگر روزانه 50
هزارانسان درکشورهای صنعتی می مردند ،جی 8
فورا واردعمل می شد .بیشرت این قربانیان فقر و
گرسنه گی نیز سیاه پوستان آفریقائی هستند".
و اما جوانان و مردم معرتض به اجالس جی  8حرف
دل مردم جهان را درمورد این منایش مسخره بیان
داشتند .درتورینو  8هزار تظاهرکننده با مسدود
کردن مسیر مانور ماشینهای پلیس ضدشورش مجهز
به مببهای خاموش کننده آتش ،که به دلیل کشته
شدن کارلو در چنین مسیری در شهر جنوا صورت
گرفت ،مانع از برگزاری نشست درآن شدند.
گروههای ضدرسمایه داری و ضدفاشیست،
ضدسلطه گری و ضدامپریالیست ،ضد تبعیض
نژادی و جنسیتی ،طرف داران محیط زیست،
کارگران قراردادی ،فعالین اجتامعی با ارسال نامه
الکرتونیکی از تظاهرات  15هزارنفری دانش جویان
خشمگین ایتالیا در روز  10ژوئیه علیه نشست
رسان  8کشور ،حامیت کردند.
دانش جویان مبارز ایتالیا طی اعالمیه ای در 29
ژوئن  2009درناپل ،ازجمله نوشتند :
" 8سال پیش ازاین ...در نشست  8کشور صنعتی

زندە باد انرتناسیونالیسم پرولرتی

در جنوا ،بعضی از ما آن جا بودیم و بعضی دیگر
هنوز کودک و کوچکرت بودیم .اما هیچ کس فراموش
نکرد که  300هزار نفری که از رسارس جهان برای
تظاهرات علیه جی  8و نشان دادن ممکن بودن
دنیای بهرت ،به جنوا آمدند تا برای آزادی از برده گی
"سود" و برای عدالت و صلح فریادزنند.
هیچ کس قتل کارلو ...شکنجه دربومزانتو ،مبدل
شدن دبیرستان دیاز به کشتارگاه و سادیسم گاردها
را فراموش نکرده است ...هیچ یک از متجاوزان به
معرتضین به دادگاه کشیده نشدند.
 8سال زمان درازی است ...آنها دوباره مشغول
امضاء کردن توافقاتی برای برپاکردن جنگ ،استثامر،
برده گی ،گرسنه گی ،نابودی کره زمین" ،جنگ با
تروریسم" ...هستند...
اگر یک جهان دیگر ـ سوسیالیسم ـ به وجودنیاید،
بربریت را شاهد خواهیم بود".
کشورهای جی  ،8جی  ،5 + 8جی  20و غیره قادر
به تحقق رفاه و عدالت و امنیت و محیط زیست
سامل درجهان نیستند .نظام رسمایه داری درمراحل
پیش رفته امپریالیسم فراملی ها ،به سان زالو و
گرگ گرسنه ای است که فقط و فقط با دریدن و
خوردن خون و مثره ی کار میلیاردها انسان با تکیه
به زرادخاته های هسته ای که می توانند در عرض
چند ساعت جهان را به کره ای مرده و خاموش ار
حیات تبدیل کنند ،می تواند آرام بگیرد .امروز با
وجود چنین نظام سلطه گر حاکم برجهان میلیاردها
انسان گرسنه ،بیامر ،گرفتار درجنگهای وحشیانه،
دربه در و ازهمه مهمرت اسیر استثامر وستم طبقاتی
نظام رسمایه داری دررسارسجهان هستند.
ازبین بردن چنین جهان غرق درفساد و تباهی تنها
به دست سازنده گان اصلی نعامت مادی و معنوی
جهان یعنی کارگران و زحمت کشان ممکن است
و مردم جهان هامن طور که طی  34سال گذشته
درعمل امتحان کرده اند از اجالس رسان کشورهای
صنعتی معجزه ای درنخواهد آمد .دل بسنت به
قولهای این جهان خواران و حتا به رسمایه داران
درقدرت و یا دراپوزیسیون درکشورهای پیرامونی
برای تحقق آزادی و عدالت اجتامعی ،افتادن به
گرداب مخوف نظام بهره کشی انسان از انسان
است که ما را به درون گرداب و غرق شدن درجهنم
این نظام جهانی سوق می دهد .اجالس رسان جی
 8ازنظرمردم جهان غیرقانونی است و مصوبات آنها
نیز بی اعتبارتلقی می شود .مردم جهان چنین حقی
را به گروه  8کشورصنعتی نداده اند که درورد جهان
تصمیم بگیرند!
پس متشکل شویم و برای تحقق سوسیالیسم و
جهانی عاری از استثامر و ستم طبقاتی مبارزه کنیم.
امپریالیسم و نظام گندیده رسمایه داری به آخر

بقیه در صفحه 3

 %60تولیدناخالص جهان96 ،ـ %99سالحهای هسته
ای موجوددرجهان ،مخارج نظامی  850میلیارد
دالری درسال ،امکانات عظیم اقتصادی ،سیاسی و
نظامی را درخود متمرکز کرده اند .اما دررشایط
کنونی جهان که اینان دربحران سختی گیرکرده
و توانائی خروج از بحران را به راحتی ندارند ،از
تشکیل جلسات این چنانی ،قصد فریب مردم جهان
و وامنودکردن این که آنها درفکر مردمان محروم
جهان هستند ،الف و گزافهای گوناگون اما بدون
پشتوانه ای را مطرح کرده ومی کنند و پس از امتام
کاراجالس ،مصوبات آن به دست فراموشی سپرده
می شوند تا سال دیگر و برپامنودن اجالسی دیگر
و دراین میان هرکدام ازاین کشورها دیوانه وارتالش
می کنند تا در کشیدن آخرین رمق کشورهای فقیر
و استثامرافسارگسیخته کارگران و زحمت کشان
جهان شکاف بین فقر و ثروت را درجهان بازهم
به ارقام بیشرتی بکشانند و دراین میان رقابت آنها
بایک دیگر روشنرت از آفتاب است!
دراین اجالس آنها شدیدا نگران از آینده خود و بقای
نظام رسمایه داری ،تصمیم گرفتند تا برای خروج
جهان رسمایه داری از بحران مشرتکا اقدام کنند .آنها
خود را نگران وضعیت فقیرترین کشورهای جهان
معرفی کرده و قول  20میلیارد کمک به این کشورها
که درآفریقا هستند را دادند آنها از رفع فساد در
کشورهای آفریقائی صحبت کردند(گوئی که درخود
این کشورها فساد موجود نیست! و یادشان رفت
که پرونده باالکشیدن پول مردم درآمریکا و اروپا
توسط دولتها و بانکها بی داد می کند و دست
درازی رسان حکومتی به اموال عمومی ورد زبان
تلویزیونهاست!) .آنها قول دادند که برای جلوگیری
از گرم شدن هوا به بیشرت از  2درجه راه یابی بکنند
و برلوسکونی نژادپرست و مافیائی که میزبانی
این اجالس را به عهده داشت و از بزرگ ترین
میلیاردرهای ایتالیا ست و فساد از رسوصورتش
می بارد ،دست به الف و گزاف زده و ازنهادهای
مالی بین املللی خواست دربرداشنت گام برای حل
بحران اقتصادی جهانی برپایه سه اصل  :احرتام
به حق مالکیت خصوصی ،ارزشهای مشخص شده
توسط اصول اخالقی و معنوی و باالخره شفافیت،
بکوشند! این مناینده رشکتهای بزرگ فراملی تاکید
روی تجارت آزاد (که درواقع آزادی تجارت برای
کشورهای امپریالیستی است و نه کشورهای فقیر!)
را جهت حل بحران پیش کشید.
دراین اجالس درمورد ایران نیز توافقاتی صورت
گرفت دال براین که چنان چه تا سپتامرب رژیم ایران
درمورد غنی سازی اورانیوم و برنامه هسته ای اش
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عمرش رسیده است و باید با دست توانای کارگران
و زحمت کشان جهان به زباله دانی تاریخ ریخته
شود.
ک.ابراهیم( )1ـ 23تیر 1388
()1ـ بی مناسبت منی دانم که به خاطرجنبش اخیر
مردم درایران علیه حاکامن و اعرتاضات جهانی علیه
امپریالیسم ،بخشی ازقطعه کوچکی از شعری را
که 57سال پیش دراعرتاض مردم درتهران به ورود
هریمن مناینده امپریالیسم کودتاگرآمریکا به ایران
که در روزنامه چلنگر چاپ شد بیاد بیاورم که نشان
می دهد تضاد بین آنان و ما انسانهای کار وزحمت
به بلندای از زمین تا آسامن است و خاطر نشان
کنم که برای تحقق آزادی درایران و درجهان باید
فکری اساسی در فراهم منودن زمینه جهت ازبین
بردن نظام رسمایه داری ،کشید .امیدبسنت به این
که با رفنت جمهوری اسالمی و یا با دست به دست
شدن قدرت بین جناحهای حاکم و یا دراپوزیسیون
بورژوائی ،آزادی به دست خواهد آمد ،و یا
امیدبسنت به این که جی  8مسائل جهان را حل
خواهدکرد ،تخیلی بیش نیست .کشتار حدود  10نفر
از مخالفان دخالت آمریکا درایران در  23تیر 1331
و عبور تانک از روی دخرتقهرمانی که درمسیرتانک
قرارگرفته بود ،منونه ای است ازقساوت دربرخورد
حاکامن تادندان مسلح به صف اعرتاضی توده های
مردم است که امروز نیز هم درایران و هم درجهان
شاهد آن هستیم .جواب مشت را باید بامشت داد
و برای آن باید تدارک کافی دید.

جوانان و جمهوری اسالمی !
کــه خامنــه ای در  29خــرداد حیلــه گرانــه قطــره
ای اشــک آخونــدی ریخــت ،جوانــان را درشــکنجه
گاههــا محکــوم بــه انــواع و اقســام تجــاوز ،شــاق
و داغ و درفــش مــی مناینــد .تجــاوز جنســی بــه
زندانیــان عمــق فســادی را کــه از رستــا پــای رژیــم
مــی ریــزد  ،برمــا مــی کنــد.
همــه ی ایــن جوانــان زیــر  30ســال ســن داشــته
و در دوران حاکمیــت رژیــم اســامی ایــران زاده
شــده ،زنــده گــی نکبــت بارخفقــان آوری را
گذرانــده ،بــه جــای زنــده گــی شــاد عــزاداری
بــه آنهــا دیکتــه شــده و انــواع و اقســام دخالــت
مامــوران رژیــم را درزنــده گــی خصوصــی شــان
ناظربــوده و ماالمــال از کیــن و نفــرت نســبت
بــه نظــام حاکــم مــی باشــند .بــه همیــن علــت،
آنهــا بــرای برانــدازی ایــن نظــم فاســد ،جانشــان
را وثیقــه تحقــق آزادی و رهائــی مردمــان تحــت
ســتم و اســتثامرایران ،منــوده انــد .جنایــات اخیربــه
تنهائــی ســند قاطــع محکومیــت نظامــی اســت
کــه نتوانســته اســت حتــا کــودکان خــود را کــه
زیــر حکــم ظــامل و خونیــن خــود چشــم بــه جهــان
گشــوده انــد ،مدافــع خویــش ســازد.
ســخن مــا بــا ایــن جوانــان جــان برکــف اســت کــه
اکرثیــت جمعیــت ایــران را تشــکیل مــی دهنــد.
درهمــه ی کشــورها ،آینــده بــه دســت جوانــان
ســاخته مــی شــود و ایــران نیــز ازایــن قاعــده
مســتثنا نیســت.
امــا بــرای ســاخنت ایرانــی آزاد و رهــا از اســتثامر
و ســتم و تبعیــض ،فــداکاری و جــان بــازی گرچــه
الزم اســت  ،امــا کافــی منــی باشــد .طبقــات حاکــم
اســتثامرگر درکلیــه کشــورها بــا قبضــه کــردن
امکانــات مــردم دردســت خــود و ایجــاد ارتــش،
پلیــس ،جاســوس ،زنــدان و دادگاه ،بــرای حفــظ
حاکمیــت خــود درســهای بســیاری در اعــال
شــقاوت و خــون ریــزی فراگرفتــه انــد .کافــی اســت
بــه فلســطین ،عـراق ،افغانســتان و پاکســتان نــگاه
کنیــد تــا ببینیــد بــا چــه ددمنشــی مــردم عــادی،
اعــم از کــودکان و زنــان و مــردان قتــل عــام مــی
شــوند تــا ســلطه ی صهیونیســم و امپریالیســم
برمنطقــه تامیــن شــود و درایـران نیز شاهدهســتید
کــه رژیــم جمهــوری اســامی ســبوعانه تــر از
رژیــم پادشــاهی بــا مــردم برخوردکــرده و کارگـران
و زحمــت کشــان ،جوانــان و زنــان ،هرنمنــدان و
روزنامــه نــگاران و نویســنده گان و ملیتهــای
ســاکم ای ـران را ب ـرای اطاعــت بــی چــون و چ ـرا از
نظــام گندیــده و مزورجمهــوری اســامی ،دســتگیر،
زندانــی و کشــته ،اکرثیــت عظیمــی از مــردم کار

و زحمــت را بــه فقــر و گرســنه گــی کشــانده،
ثروتهــای بــی کرانــی را ب ـرای ســیصد فامیــل آقــا و
آقــازاده فراهــم منوده و صهیونیســت وار انســانهای
زیــادی را ازخانــه و کاشــانه ی خــود رانــده اســت.
شــا مطمــن باشــید کــه اگــر جمهــوری اســامی
را نیــز بتوانیــد بــه زانــو درآوریــد ،چنــان چــه بــاز
نظــام رسمایــه داری کامفــی الســابق تــداوم یابــد،
از آزادی و اح ـرام بــه حقــوق برشدرای ـران خــری
نخواهدبــود .انبــوه ثــروت و امکانــات مــادی و
موقعیــت کلیــدی ایــران درمنطقــه و رشــدآگاهی
مــردم بــرای پایــان دادن بــه نظــام اســتثامری
حاکــم ،ایجــاب مــی کنــد کــه هــم امپریالیســتها و
هــم مرتجعــان حاکــم ،بــا شمشــیرهای برهنــه بــا
مــردم روبــه رو شــوند .بــورژوازی دراپوزیســیون
دربــاغ ســبز آزادی را بــه شــا نویــد مــی دهــد تــا
از وجــود شــا ب ـرای رســیدن بــه قــدرت اســتفاده
کــرده و از شــانه هــای شــا باالرفتــه و برتخــت
فرمــان روائــی بنشــیند.
جهــان امــروز را بــا وجــود نظامهــای تــا دنــدان
مســلح منــی تــوان بــدون تدبیــر درســت ،بــدون
تشــکل ،بــدون سیاســت و تاکتیــک و اســراتژی
درســت بــه زیرکشــید .شورشــهای کورخیابانــی تنهــا
ُحســنی کــه دارنــد نشــان دهنــده ی عــزم انســانهای
جــان برکــف بـرای پایــان دادن بــه حاکمیــت خونین
دیکتاتوریهــا مــی باشــند .بایــد مــا ،هم علــم انقالب
کــردن علیــه ایــن قلــدران پَســت قــرن بیســت و
یکــم را بیاموزیــم ،مبــارزه مــان را مدبـران بــه پیــش
بربیــم و هــم بــی گداربــه آب نزنیــم.
آنارشیســم ،اپورتونیســم ،رفرمیســم ،رویزیونیســم،
دگامتیســم ،شامتیســم و غیــره شــیوه تفکــر و عمــل
انســانهای انقالبــی و همــه جانبــه نگرنیســت و تــا
زمانــی کــه مانتوانیــم حرکــت انقــاب مــان علیــه
ظلــم و جــور را آگاهانــه و نقشــه منــد پیــش بربیم،
خــون خواهیــم داد ،قهرمانــی خواهیــم کــرد ،از
شــکنجه هــا ه ـراس بــه دل راه نخواهیــم داد ،امــا
حاصــل ایــن جــان فشــانی هــای مــا بــه پیــروزی
انســانهای کار و زحمــت منتهــی نخواهدشــد.
دربرابربربریتــی کــه هــم اکنــون جهــان رسمایــه
داری برمــردم جهــان تحمیــل کــرده و میلیاردهــا
انســان را بــه گرســنه گــی و فقــر و فاقــه ،دربــه
دری و مــرض و مــرگ کشــانده ،سوسیالیســم و
کمونیســم تنهــا آلرتناتیــو انقالبــی اســت .پــس بایــد
رو بــه کارگ ـران و زحمــت کشــان داشــته باشــیم .
از حاکمیــت آنهــا دفــاع کنیــم .چراکــه آنهــا جــز
دســتهای پینــه بســته و مولــد و جــز توانائــی فکــری
کــه درخدمــت پیرشفــت برشیــت مــی باشــد و
زنجیرهــای اســتثامری و ســتمی کــه بــه دســت و
پــای آنــان بســته شــده ،صاحــب ثروتــی نیســتند
کــه بــه خاطــر حفــظ آن حارضباشــند تــا جهــان را
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" صدای تیر و رگبارمسلسل ،بانگ ترس آور
فضا پرگشته از باروت و دود و گاز اشک آور
نفیر تانک رشمن  ،چوب باتوم  ،نیزه و خنجر
پلیس از یک طرف  ،چاقوکشان ازجانب دیگر
ولی  ،مافوق این آالت و این اصوات بد منظر
طنین اندازد اندرگوش بانگی دم به دم یک رس
که می گوید چنین  :ای ملت بیدار و نام آور
به پیش از مرد و زن ،یا مرگ یا تحصیل پیروزی"
به پیش ای کارگر ،دهقان
به پیش ای خیل محرومان
به پیش ای خواهر ،ای مادر
به پیش ای ملت ایران
نباید نفت را دادن
وگر صدجان شود قربان
مبیراما رشافتمند
مبان اما مشو ننگین!
...
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بــه خــاک و خــون بکشــند.
پــس رو بــه کارگــران و زحمــت کشــان
داشــته وبــا متحــد شــدن جنبــش زنــان  ،دانــش
جویــان وجوانــان بــا جنبــش کارگــری ،و بــه
منظورهدایــت جنبــش میلیونــی آنــان جهــت
برانــدازی مالکیــت خصوصــی بروســایل تولیــد و
مبادلــه و نابــودی اســتثامر انســان از انســان ،بـرای
ایجــاد ســتاد رهــری کننــده واحــدی کــه مســلح
بــه کمونیســم علمــی و  160ســال تجربــه ی
غنــی جنبــش کارگــری اســت ،دســت بــه کارشــویم.
بــا طــرد فرقــه گرائــی درجنبــش کمونیســتی ،بــا
نفــی آگاهانــه وطبقاتــی جمهــوری رسمایــه داری
اســامی بــه یــاد داشــته باشــیم کــه نفــی نظــام
اســبتدادی ســلطنتی بــدون روشــن کــردن دورمنــای
اســتقرار یــک نظــام شــورائی کــه حافــظ منافــع
آنــی وآتــی طبقــه کارگــر ومــردم زحمتکــش باشــد،
بــه حاکمیــت نظــام نکبــت بارجمهــوری اســامی
وتحمیــل ســی ســال استثامروســتم برگــرده خلقهــای
ایــران منجرشــد.
پــس ایجــاد صــف متحــد کارگـران و زحمــت کشــان
را فریادزنیــم وبـرای رســیدن بــه وحــدت در تئــوری
و درعمــل ،در سیاســت و تشــکیالت  ،درتاکتیــک
و اس ـراتژی انقــاب آتــی درای ـران ،مبــارزه کنیــم.
سوسیالیســم تنهــا راه رهائــی داغ لعنــت خــورده
گان جهــان اســت!
ک.ابراهیم ـ 24تیر1388

کارگران و جنبشهای توده ای !
اعرتاضــات ،رهــری ایــن خیــزش دردســت نیروهــای
وابســته بــه رژیــم جمهــوری اســامی بــود کــه مــی
خواســتند بــا ســوء اســتفاده از حرکــت تــوده هــای
معــرض ،ســهم خــود را درقــدرت بیشــربنامیند .امــا
گرداننــده گان تظاهــرات ،بــه محــض ایــن کــه از
رادیــکال ترشــدن جنبــش احســاس خطــر منودنــد،
عقــب نشــینی کــرده و برخــی ماننــد رفســنجانی
ـ گرچــه مصلحتــی ـ بــرای توجیــه ایــن عقــب
نشــینی ،خطــر خارجــی را عمــده منــوده و باردیگــر
تاکیــد کردنــد کــه بــزرگ تریــن هــدف آنهــا حفــظ
نظــام جمهــوری اســامی اســت.
پــس ،درصــورت پیــروزی جنــاح موســوی ـ کروبــی ـ
خامتــی ـ رفســنجانی کــه همــه شــان از شــخصیتهای
سیاســی درجــه اول رژیــم جمهــوری اســامی
هســتند و امتحــان خودشــان را دررسکــوب خواســته
هــای کارگ ـران و زحمــت کشــان بارهــا داده انــد،
مســلام چیــزی نصیــب مــردم منــی شــد و تــاش و
شــور و شــوق مــردم ب ـرای کســب آزادی ازطریــق

صفحە4
توســل بــه اینــان ،یــک باردیگــر بــه یــاس گرفتارمــی
شــد.
طبقــه کارگرایــران مصمــم تریــن و پیگیرتریــن
مبــارز راه آزادی و رهائــی انســانها از زیــر یــوغ
نظامهــای اســتثامری اســت .امــا درتجربــه و بــه
طورغریــزی دریافتــه اســت کــه دررشایطــی کــه
رهــری جنبشــهای تــوده ای را دردســت نداشــته
باشــد و ب ـرای تحقــق دموکراســی انقالبــی ـ یعنــی
دموکراســی پیگیــری کــه جرئــت حملــه بــه ریشــه
هــای فســاد نظــام رسمایــه داری را دارد ـ مبــارزه
نکنــد ،ایــن مبــارزات بــه نتیجــه ی مطلــوب ودل
خــواه مــردم منجــر منــی شــوند .ایــن طبقــه بارهــا
طــی  100ســال اخیــر از دوران انقــاب مرشوطیــت
تــا بــه حــال فقــط درایـران شــاهد بــوده اســت کــه
مدافعــان دموکراســی بورژوائــی ـ آن هــم درعــر
امپریالیســم و انقالبــات پرولتاریائــی ـ ناپیگیــر و
ســازش کارانــه عمــل کــرده و نهایتــا بــه تســلیم
دربرابــر رسمایــه جهانــی و نیروهــای مرتجــع
کشــانده شــده انــد.
طبقــه کارگــر ایــران کــه خــود حتــا بــه «جــرم»
دســت زدن بــه تشــکیل تشــکلهای اولیــه خــود ـ
ســندیکاهای کارگــری ـ کــه جــزء ابتدائــی تریــن
اصــول دموکراســی اســت ،روزانــه قربانــی و بهــای
ســنگینی را مــی دهــد و مــی بینــد کــه رژیــم
تاچــه انــدازه ازکارگ ـران متشــکل ه ـراس دارد ،لــذا
بااحساســات خالــی بــه حرکــت درمنــی آیــد ،بلکــه
از هرحرکتــی قصــد رســیدن بــه نتایــج مشــخصی را
دارد .طبقــه کارگــر از «جنبــش بــه خاطــر جنبــش»
و یــا «اعتصــاب بــه خاطراعتصــاب» بیزاراســت.
مبــارزه طبقــه کارگــر مــادی و مشــخص اســت و از
رمانتیســم غیرانقالبــی بدورمــی باشــد .بــه همیــن
علــت اســت کــه بامتــام وجــود درجنبــش اخیــر
رشکــت نکــرد.
برعکــس ،نیروهــای سیاســی بورژوائــی و خــرده
بورژوائــی تنهــا و تنهــا دراندیشــه ی کشــاندن دیگر
طبقــات و اقشــار بــه زیرپرچــم خــود هســتند تــا
حکــم اقلیتــی را برمــردم جامعــه تحمیــل کننــد.
کــا اینکــه درجریــان انتخابــات اخیــر از کل مــردم
ایـران خواســتند کــه بــه یکــی از دوجنــاح حاکم رای
بدهنــد و تــوده هــای رشکــت کننــده درتظاه ـرات
را بــه ســکوت و نــدادن شــعارهای قاطــع تــر علیــه
رژیــم منودنــد و یــا بــا دیــدن رادیکالــر شــدن
جنبــش علیــه رژیــم ،بــا مشــخص کــردن خودیهــا از
غیرخودیهــا ازطریــق عالمــت ســبز ،حســاب خــود
را ازدیگــران جــدا کردنــد .آنهــا حتــا محــض دل
خوشــی تظاهرکننــده گان  ،یــک شــعارآبکی نیــز در
دفــاع از طبقــه کارگــر ،برزبــان نراندنــد.
اکنــون  ،بــا زور و قلــدری ولــی فقیــه ،مســئله ی
انتخابــات ریاســت جمهــوری ظاهـرا راه حــل خــود

را درادامــه ی ریاســت حمهــوری  4ســال دیگــر
جنــاح احمــدی نــژاد فیصلــه پیداکــرده اســت.
امــا متــام شــواهد و قرایــن نشــان مــی دهنــد کــه
از یــک ســو رسکــوب گریهــای رژیــم بــا حــدت
بیشــری ادامــه پیداخواهدکــرد و ازســوی دیگــر
تضادهــای درون رژیــم ادامــه یافتــه و چــه بســا بــه
درگیــری بایکدیگــر کشــانده خواهدشــد.
درچنیــن رشایطــی ،جنبشــهای اعرتاضــی مــردم
بایــد ازامیــد بســن بــه نیروهــای بورژوائــی حاکــم
و یــا دراپوزیســیون دل کنــده و هرچــه بیشــر بــه
جنبشــهای راســتین کــه متعلــق بــه طبقــه کارگــر و
زحمــت کشــان اســت رو آورنــد و بــرای تقویــت
قطــب کارگــری دربرابــر قطــب بورژوائــی دســت
بــه کارشــوند .درغیرایــن صــورت دردایــره منحــوس
تکــرار اعرتاضــات و بــی مثرمانــدن آنهــا باقــی
خواهندمانــد ،مبارزاتشــان بــی رحامنــه رسکــوب
خواهدشــد و تحولــی جــدی در تحقــق دموکراســی
انقالبــی و تــوده ای بــه وجــود نخواهنــدآورد.
درمیــدان نــرد رسنوشــت ســاز درایــران دوطبقــه
اصلــی جامعــه یعنــی کارگــران و رسمایــه داران
دربرابــر هــم صــف آرائــی کــرده انــد .برمــا اســت
کــه انتخــاب کنیــم باکــدام طبقــه مــی خواهیــم
هم ـراه شــویم  :یــا بــا طبقــه کارگــر ب ـرای رســیدن
بــه دموکراســی پیگیــر ،آزادی و رهائــی از کلیــه
قیــودات نظامهــای طبقاتــی اســتثامرگر و ســتم گــر
و یــا بــا طبقــه رسمایــه دار ب ـرای تــداوم رسکــوب
و شــکنجه و کشــتار و خدمــت بــه پــروار شــدن
قطــب ثــروت و رنجورگشــن قطــب فقــر .زمــان
تصمیــم گیــری مدتهاســت بــه رس رســیده اســت
و بایــد هــر انســانی موضــع خــود را درقبــال ایــن
انتخــاب روشــن منایــد.
ک.ابراهیم ـ  25تیر 1388

بجز نوشته هایی که با
امضای تحریریـه منتشر
مـی گردد
و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران
می باشد ،دیگر نوشته
های مندرج در نشریه
رنجبر به امضا های فردی
است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان می باشد.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

کمونیستها و جنبشهای اجتامعی!

کروبــی ،ســازماندهی مشــخصی داشــته باشــند.
بــرای درک ماهیــت ایــن اعرتاضــات خــوب اســت
نگاهــی بــه جنبشــهای گذشــته مــردم درایــران
بیاندازیــم .در  18تیــر  ، 1378دانــش جویــان دراعـراض
بــه پامــال کــردن افسارگســیخته حقــوق دموکراتیــک
مــردم و ازجملــه حــق آزادی بیــان و مطبوعــات توســط
حاکــان جمهــوری اســامی ـ کــه امســال دهمیــن
ســال گــرد آن بــود کــه بــا پشــتیبانی تــوده هــای مــردم
مواجــه شــد ـ پــس از  6روز مبــارزه و اعـراض جانانه ی
دانــش جویــان ،درآتــش ســازش جنــاح «اصــاح طلــب»
بــه رهــری محمــد خامتــی بــا محافظــه کاران و خامنــه
ای ،ســوخته وبــه خــون کشــیده شــد .چنــد دانــش جــو
درجریــان تظاهـرات جــان باختنــد .صدهانفــر از دانــش
جویــان دســتگیر و بــه زیرشــکنجه بــرده شــدند ،برخــی
از آنــان نیزدرزنــدان جــان باختنــد و نهایتــا ایــن جنبــش
رسکــوب گردیــد.
امــا عالرغــم شکســت ،ایــن جنبــش دســت آوردهائــی با
خــود بــه ارمغــان آورد :اوال ماهیت دروغین دموکراســی
طلبــی «اصــاح طلبــان» درقــدرت را عیــان ســاخت کــه
بخشــی جدائــی ناپذیــر از سیســتم حاکــم والیــت فقیــه
درای ـران هســتند و ثانیــا شــعارهای ایــن جنبــش نظیــر
«آزادی اندیشــه ،بــا ریــش و پشــم منیشــه!» «مــرگ
بــر اســتبداد»« ،مــرگ بــر والیــت فقیــه»« ،یامــرگ یــا
آزادی» ،نشــان از آن داشــت کــه جنبــش دانــش جویــان
وارد مرحلــه ای جدیــد درمبــارزات خــود علیــه نظــام
حاکــم شــده اســت .ایــن جنبــش کــه تــا آن زمــان
تاحــدی دنبالچــه حاکــان بــود ،رشوع بــه خانــه تکانــی
ازتوهــات اش درمــورد «استقراردموکراســی» درغالــب
نظــام جمهــوری اســامی حامــی مناســبات گندیــده
اســتثامری رسمایــه داری منــوده و بخــش پیــرو آن
خواســتارپایان دادن بــه موجودیــت ایــن نظــام شــد.
رشــد دانــش جویــان چــپ و متامیــل بــه کمونیســم و
فعــال شــدن آنهــا درعرصــه ی دانــش گاههــای ای ـران
را مــی تــوان ازجملــه و تاحــدودی حاصــل آن جنبــش
اع ـراض دانســت.

برجهــان و تاثیــرآن ازجملــه درایـران و درعــر گندیــده
گــی نظــام رسمایــه داری ،رســیدن بــه آزادی تــوده هــای
کارگــر و زحمــت کــش بــا اســتمرارحاکمیت مناســبات
رسمایــه داری بــه حــد بربریــت رســیده ،امــری
غیرممکــن اســت .کامایــن کــه انقــاب بهمــن 1357
کــه خواســت اســتقالل ،آزادی و عدالــت اجتامعــی را
داشــت ،بــا قبضــه شــدن قــدرت دردســت بــورژوازی
توســل جســته بــه جمهــوری اســامی و والیــت فقیــه،
دردریائــی ازخــون انســانهای آزادی خــواه و کمونیســت
شکســت خــورده و نامتــام باقــی ماند .خواســت رســیدن
بــه آزادیهــای دموکراتیــک درای ـران ،دررشایــط فقــدان
جنبــش کارگــری پرقــدرت ،نــه تنهــا ناشــدنی اســت،
بلکــه تنهــا بــه ابــزاری دردســت جناحهــای مختلــف
بــورژوازی حاکــم و یــا دراپوزیســیون تبدیــل مــی شــود
و تــوده هــای خواســتار آزادی و حقــوق دموکراتیــک بــه
وســیله ای ب ـرای بــه قــدرت رســیدن ایــن یــا آن جنــاح
رسمایــه داران تبدیــل مــی شــوند.
پــس ازگذشــت قریــب ده ســال از شکســت جنبــش
 18تیــر  1378دانــش جویــان دانــش گاههــای ایــران،
باردیگــر درجریــان دهمیــن دوره ی انتخابــات ریاســت
جمهــوری در 22خــرداد  ،88مقدمتــا هــان توهــات
موجــود در جنبــش  18تیــر 78توســط بســیاری ازآنــان
دوبــاره تکرارشــد .فشــار فــوق العــاده و رسکــوب
افسارگســیخته ای کــه دولــت اصــول گــرا بــه رهــری
خامنــه ای ـ احمــدی نــژاد و بــه بهانــه ی خطــر خارجــی
بــر کارگ ـران و زحمــت کشــان ،زنــان و دانــش جویــان،
نویســنده گان و روزنامــه نــگاران وملیتهــای و اقلیتهــای
ملــی ســاکن ایـران اعــال مــی کــرد زمینــه را بـرای ورود
«اصــاح طلبــان» و حتــا «اصــاح طلبــان اصــول گـرا» در
وحــدت «مقدســی» بــا محافظــه کاران ،مســاعد منــود
تــا باردیگرپرچــم نــخ منــا شــده ی دموکراســی بورژوائــی
را تحــت لــوای جمهــوری اســامی والیــت فقیــه و
بــه منظــور حفاظــت ازآن نظــام ،بــه دوش بگیرنــد و
دررقابتــی بررسکســب موقعیــت ممتازتــر درحاکمیــت،
بــا جنــاح رقیــب «اصــول گــرا»  ،مــردم را بــه دنبــال
خــود بکشــانند.
بخشــی ازدانــش جویــان فرامــوش کردنــد کــه ده ســال
پیــش شــعار «آزادی اندیشــه بــا ریــش و پشــم منیشــه!»
کــه نفــی نظــام اســامی حاکــم بــود را مطــرح کــرده و
خیانــت «اصــاح طلبــان» حکومتــی را آزمایــش منــوده
بودنــد .و ایــن بــار بیــش از  50ســازمان دانــش جوئــی
در رسارس کشــوردرلفافه ی مخالفــت بــا دیکتاتــوری
دولــت احمــدی نــژاد پــا بــه میــدان انتخــاب بیــن بــد
و بدترگذاشــتند و اعالمیــه مشــرک رسارسی علیــه آن
دادنــد ،بــدون ایــن کــه روشــن کننــد کــه آیــا بــا عــدم
انتخــاب احمــدی نــژاد درهــای آزادی بــه روی آنــان و
تــوده هــای مــردم گشــوده خواهدشــد؟ آن هــم توســط
جنــاح دیگــری از بــورژوازی حاکــم مدافــع نظــام
جمهــوری اســامی!
کمونیســتها و ازجملــه حــزب رنجـران ایـران ماههــا قبل
از رشوع فعالیتهــای انتخاباتــی ،بــه مــردم هشــداردادند
کــه انتخابــات درای ـران ماهیتــی ضددموکراتیــک دارد.
زنــان بــه مثابــه نیمــی از جامعــه ،طبــق نــص رصیــح

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،حــق کاندیــد شــدن
بـرای ریاســت جمهــوری را ندارنــد .بــه عــاوه ،شــورای
نگهبــان بــا حربــه ی «نظــارت اســتصوابی» فقــط بــه
صالحیــت کاندیداهــای «خــودی» رای مــی دهــد و
بقیــه نامزدهــا را بــه دلیــل قالبــی «عــدم صالحیــت» رد
مــی کنــد .درچنیــن رشایطــی «تحریــم فعــال» انتخابــات
و منــزوی کــردن رژیــم درانظــار مــردم ای ـران و جهــان
موقعیــت طبقــه کارگــر و زحمــت کــش و نیروهــای
انقالبــی را در مبــارزه بــا رژیــم تقویــت مــی کنــد.
درحالــی کــه رشکــت درانتخابــات و گــرم نگــه داشــن
تنــور انتخابــات بــه تثبیــت جمهــوری اســامی و قــدرت
گیــری ایــن یــا آن جنــاح حاکــم مــی انجامــد.
هیئــت حاکمــه ی ایــران ،در حالــی کــه تحریــم
انتخابــات از جانــب تشــکلهای اپوزیســیون رو بــه
افزایــش گذاشــته بــود ،درهـراس از افتــادن بــه انــزوا و
رسواشــدن درافکارعمومــی ایرانیــان و جهانیــان ،تــدارک
وســیعی را ب ـرای برگ ـزاری «موفقیــت آمیــز» انتخابــات
دهمیــن دوره ریاســت جمهــوری ،آغــاز کــرد:
دو جنــاح حاکــم یعنــی مدافعــان رسمایــه هــای بــزرگ
خصوصــی بــه رهــری رفســنجانی ،خامتــی ،موســوی و
کروبــی کــه درســطح بیــن املللــی متامیــل بــه ســازش
باغــرب امپریالیســت مــی باشــند و جنــاح خامنــه ای
ـ احمــدی نــژاد مدافــع رسمایــه بوروکراتیــک و تجــاری
کــه درســطح بیــن املللــی درلفافــه مخالفــت بــا دخالــت
امپریالیســتها درامــور ایــران و خاورمیانــه ،گرایــش
بــه برخــی سازشــها بــا چیــن و شــوروی و بــا گرایــش
چاوزیســتی داشــته و مناینــده ی مافیــای نظامــی ـ
مالــی بودنــد ،بــه رقابــت بــا یــک دیگــر وارد معرکــه
ی «منایــش انتخاباتــی» شــدند .نقطــه مشــرک ایــن
دوجنــاح ،دفــاع از موجودیــت جمهــوری اســامی بــود
کــه بــا بــروز جنبشــهای وســیع اعرتاضــی کارگــران،
زنــان ،دانــش جویــان ،معلــان و غیــره بــه شــدت
زیرعالمــت ســوآل رفتــه بــود و نقطــه افرتاقشــان نیــز
ایــن بــود کــه هــم دیگــر رامتهــم مــی کردنــد کــه بــا
روشــی کــه درپیــش دارنــد باعــث تضعیــف و فروپاشــی
ایــن نظــام خواهنــد شــد .بــرای اولیــن بــار تبلیغــات
انتخاباتــی ازجانــب ایــن دو جنــاح فعــال درانتخابــات
درابعــاد وســیعی صــورت گرفــت و مناظــره هــای
تلویزیونــی بیــن کاندیداهــا و افشــاگری آنهــا نســبت به
یــک دیگــر ،ماهیــت فاســد رژیــم را درانظارمــردم بیــش
از پیــش عیــان ســاخت .تضادمنافــع ایــن دوجنــاح بــه
حــدی از حادشــدن رســیده بــود کــه کاری جــز ایــن منــی
توانســتند انجــام دهنــد.
درایــن میــان امپریالیســتها متــام احتیاطــات الزم را
درپیــش گرفتــه بودنــد تــا متهــم بــه اســتفاده ازموقعیت
بـرای کمــک بــه بــروز «انقالبــات مخملــی» نشــوند .امــا
باتوجــه بــه ایــن کــه ای ـران مــی توانــد نقشــی بســیار
تعییــن کننــده در خاورمیانــه برلــه یــا علیــه نفــوذ
امپریالیســتها بــازی کنــد ،متامــی امکانــات خــود را
بــه راه انداختنــد تــا جنــاح خامنــه ای ـ احمــدی نــژاد
درایــن بــازی انتخاباتــی برنــده نشــود و یــا چنــان
ضعیــف گــردد کــه زمینــه ی اعــال نفــوذ
برآنهــا و واداشــن آنــان بــه زانــو زدن دربرابــر
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متاســفانه ایــن دســت آوردهــا کــه بــه بهــای خــون
دانــش جویــان و شــکنجه و زندانــی شــدن آنــان بــه
دســت آمــده بــود ،دررشایــط عــدم دخالــت طبقــه
کارگروعــدم وجــود رهــری پیــرو آن ،بــه ســاحی بُـ ٌرا
دردســت طبقــه کارگــرو نیروهــای مخالــف اســتثامر
و ســتم نظــام رسمایــه داری و ازجملــه خــود دانــش
جویــان تبدیــل نگردیــد و ب ـرای پایــان دادن بــه نظــام
والیــت فقیــه و استثامروســتم طبقاتــی درای ـران ،چــه
ازجانــب دانــش جویــان و چــه کل مدافعــان طبقــه
کارگــر ،راه حــل عملــی جــدی و مشــرک ،اتخــاذ نشــد.
بــه عــاوه ایــن آگاهــی درمیــان کل جنبــش دانــش
جوئــی بوجودنیامــد کــه «آزادی» مقولــه ای مجــزا
از زیرســاخت اجتامعــی درهرجامعــه ای نبــوده و
دررشایــط حاکمیــت مناســبات رسمایــه داری انحصــاری

صفحە5
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برعکــس ،تحــت رهنمــود جنــاح رقیــب بازنــده و بــا
الگــو ســازی از تجربــه انقــاب بهمــن ،شــعارهای «اللــه
اکــر»« ،یاحســین ،میرحســین» درشــبها از پشــت بامهــا
رسداده شــد و عالرغــم برخــی شــعارها کــه عمومیــت
نداشــتند نظیــر «مــرگ بــر خامنــه ای» و یــا «مــرگ بــر
جمهــوری اســامی»  ،هیــچ آلرتناتیوانقالبــی دردفــاع از
شــعارهای اس ـراتژیکی و تاکتیکــی مربــوط بــه طبقــه
کارگــر و تــوده هــای زحمــت کــش پیــش کشــیده نشــد.
خواســت آزادیهــای دموکراتیــک درچارچــوب نظــام
جمهــوری اســامی و کال نظــام رسمایــه داری درایــران
نیــز رسابــی بیــش نبــوده و شــعارهائی از ایــن قبیــل
نیــز فقــط درامــواج فریادهــای اعرتاضــی فرونشســته و
بــه عمــل منــی توانســتند درآینــد.
تاییــد انتخــاب احمــدی نــژاد توســط خامنــه ای
درمنازجمعــه  29خــرداد و تهدیــد وی بــه رسکــوب
هرگونــه حرکــت اعرتاضــی در رابطــه بــا وجــود تقلــب
بــزرگ و دســت کاری رای هــا بــه ســود احمــدی نــژاد،
زمینــه را بـرای رسکوبهــای وحشــیانه تــر بعــدی ،فراهــم
منــود .طبــق اق ـرار مقامــات رســمی تعــداد کشــته هــا
حــدود  20نفــر و بنــا بــه اخبــاری کــه ازجانــب مخالفان
ارائــه شــد بــه مراتــب بیشــر از ایــن بــوده و ارقامــی
بیــش از  200نفــر ذکــر شــده انــد .هـزاران نفــر نیــز در
رسارسکشــور دســتگیر ،زندانــی و شــکنجه شــده و جــان
باختنــد وحتــا دســت انــدرکاران رژیــم ،حــارض بــه دادن
جنــازه هــای قربانیــان ایــن وحشــیگری بــه خانــواده
هــای شــان نیســتند! ایــن خشــونت افسارگســیخته
مــزدوران مســلح رژیــم نشــان داد کــه تغییــر ایــن نظــام
و دســت یابــی بــه آزادی و بهــروزی بادســت خالــی
و اعرتاضــات خیابانــی بــه تنهائــی حاصــل منــی شــود
و فکراساســی دیگــرو ایجادامکانــات دیگــری رضوری
اســت :ســازمان یابــی و مســلح شــدن!
بدیــن ترتیــب بــود کــه ماجـرای حفــظ قــدرت درســطح
ریاســت جمهــوری توســط جنــاح خامنــه ای ـ احمــدی
نــژاد بــا جــاری شــدن خــون انســانهای معــرض کــه
درابعــاد چندمیلیونــی بــه خیابانهــا ریختــه بودنــد،
پــس از نزدیــک بــه ســه هفتــه مبــارزه سیاســی ،موقتــا
فروکــش منــود ،بــدون ایــن کــه جنــاح متقلــب حاکــم
قــادر بــه تثبیــت کامــل اوضــاع گــردد .قلعــه ی پوشــالی
رژیــم جمهــوری اســامی چنــان ت َـ َرک بزرگــی برداشــت
کــه دیگــر قابــل مرمــت نیســت .شــورای نگهبــان پــس
از دســتور خامنــه ای در بررســی  %10از صندوقهــا بـرای
تعییــن درجــه صحــت آراء ریختــه شــده ،در  8تیرمــاه
بــا وقاحــت متــام اعــام منــود کــه درشــارش آراء خللــی
صــورت نگرفتــه و ُمهرتاییــد بردرســتی رونــد انتخابــات
زد و هرگونــه اعرتاضــی را نــا روا ذکــر منــود! ایــن قُلٌــه
ی رســوائی نهادهــای رژیــم جمهــوری اســامی بــود
کــه دربرابــر دیــد همــه گان یــک باردیگــر خــود را
آشکارســاخت.
ســوآلی کــه امــروز ازجانــب هرناظــر جــدی مطــرح
مــی شــود ایــن اســت کــه چــه گونــه اســت کــه بنــا
بــه ادعــای حاکــان بیــش از %80واجــدان رشایــط
رای دهــی در انتخابــات رشکــت کــرده و بــه خواســت
حاکــان «لبیــک گفتنــد» و خامنــه ای ایــن را نشــانه ی

هــم بســته گــی مــردم بــا رژیــم ذکرکــرد و از ایــن میــان
 %63از آنــان بــه احمــدی نــژاد رای دادند(طبــق ادعــای
حاکــان) .مــع الوصــف ،و بــا وجــودی کــه احمــدی نژاد
مخالفــان خــود را «خــس و خاشــاک» قلمــداد کــرده و
مدعــی شــد کــه مــردم طــرف دار وی هســتند ،اینــان
علیــه همیــن مــردم رسکــوب وحشــیانه ای را ســازمان
داده انــد!؟
از نــکات برجســته درایــن روی داد رشکــت کــم رنــگ
طبقــه کارگردرایــن بــازی انتخاباتــی و اعرتاضــات بعــدی
بــود .ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه درفقــدان آلرتناتیــو
پیــرو کارگــری ،طبقــه کارگــر بــا غریــزه طبقاتــی خــود
رشکــت درانتخابــات بــه نفــع یکــی از دوجنــاح حاکــم را
بــه ســود خــود تشــخیص منــی داد .زیـرا هــر دو جنــاح
درطــول  30ســال حاکمیــت جمهــوری اســامی امتحــان
خــودرا دربرخــورد بــه طبقــه کارگرپــس داده بودنــد
و دریــک کالم افزایــش شــکاف بیــن فقــر و ثــروت و
آمــاج گلولــه قـراردادن ســینه هــای پُــر از درد کارگـران
و زحمــت کشــان ،شــکنجه و زندانــی کــردن و اخ ـراج
کارگـران از کارو ،...خدمتــی بــه ایــن محرومــان جامعــه
کــه تولیدکننــده گان اصلــی نعــات مــادی و معنــوی
جامعــه مــی باشــند ،انجــام نــداده انــد .طبقــه کارگــر
بــا اعتصابــات خــود در آســتانه انقــاب بهمــن ،عمــا
نظــام پادشــاهی را بــه فلــج کشــاند .امــا حتــا بــه طــور
ســمبولیک هــم شــده ،بــه خواســت آن در گســیل یــک
نفــر از کارگـران بــه «شــورای انقــاب» تحمیلــی ،جــواب
رد داده شــد .لــذا ایــن طبقــه درعمــل آموختــه بــود کــه
بــدون داشــن وحــدت عمــل یــک پارچــه و پرقــدرت
خویــش ،قــادر بــه تاثیرگــذاری درســطح هدایــت
جنبشــهای تــوده ای و در ســطح قــدرت سیاســی نبــوده
و تالشــهایش بــه ســود طبقــات غیرپرولــری متــام مــی
شــود.
دربرخــورد بــه حــوادث انتخابــات و اعرتاضــات وســیع
تــوده ای بعــد از آن ،نظـرات گوناگونــی چــه از جانــب
حاکــان جمهــوری اســامی و چــه از طــرف مخالفــان
آن و حتــا درمیــان نظریــه پــردازان خارجــی اعــم از
چــپ و راســت ،ابــراز شــد کــه بررســی چندمنونــه از
آنهــا ،مــی توانــد بــه طــور مشــخص کمکــی بــه برخــورد
درســت کمونیســتها بــه جنبشــهای تــوده ای باشــد.
جنــاح حاکــم از  4ســال پیــش مرتبــا عامــل اصلــی
هرحرکــت اعرتاضــی را بــه خــارج نســبت داده و مرتبــا
در تبلیغــات خــود دســت خارجــی را مطــرح منــوده ودر
حرکــت اخیرنیــز «شکســت برانــدازی نــرم» را ورد زبــان
خــود کــرده و عامــل خارجــی را درایجــاد اعرتاضــات
عمــده مــی دانــد .احمــدی نــژاد دردیــدار بــا مدی ـران
و کارمنــدان وزارت اطالعــات ای ـران اب ـراز داشــت کــه
«دشــمنان عــا رغــم توطئــه هــای پنهــان و آشــکاری که
جهــت برانــدازی نــرم طراحــی کــرده بودنــد ،شکســت
خــورده و بــه اهدافشــان نرسیدند»(بی.بی.ســی30 .
خــرداد .)1388ایــن امــر تــا بــدان جــا پیــش رفتــه کــه
حســین رشیعتمــداری گرداننــده اصلــی روزنامــه کیهــان
داخــل کشــور مدعــی شــده اســت کــه «پرونــده هــای
غیرقابــل انــکاری» درمــورد انجــام عملیــات اعرتاضــی
توســط موســوی و مدافعانــش وجــود دارد کــه درجواب
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امپریالیســتها ،ممکــن شــود.
بدیــن ترتیــب نیروهــای فعــال درصحنــه ی
انتخابــات ایــران عبــارت بودنــد از  :دوجنــاح رقیــب
رژیــم جمهــوری اســامی ،امپریالیســتها ،رای دهنــده
گان ای ـران و ازجملــه نیروهــای ایرانــی مخالــف رژیــم.
ازمیــان ایــن نیروهــا تعییــن کننــده مــردم ایـران بودنــد
کــه مــی تواننــد درصــورت داشــن رهــری انقالبــی
 ،صحنــه ســازی انتخاباتــی را بــه منایــش پرقــدرت
زدن دوجنــاح رژیــم و امپریالیســتها و هــم چنیــن
اپوزیســیون بورژوائــی رژیــم ،مبــدل ســازند.
گرچــه دامنــه و ابعــاد تقلبهــا در رای انــدازی و تعویــض
صندوقهــای رای معلــوم نیســت ،امــا ایــن حقیقتــی
اســت کــه دراثــر تبلیغــات محافظــه کاران و «اصــاح
طلبــان» و هــم چنیــن اصــول گرایــان ،بخــش قابــل
مالحظــه ای از مــردم متوهــم درانتخابــات رشکــت
کردنــد و از سیاســت تحریــم فعــال کمونیســتها پیــروی
ننمودنــد .حــوادث بعــد از انتخابــات نشــان داد کــه
رشکــت مــردم درانتخابــات رسابــی بیــش نبــود .ایــن
اســتدالل کــه تــوده هــای مــردم آگاهانــه بــه موســوی
رای دادنــد تــا جنــاح حاکــم را کنارزننــد ،نشــان از درک
نادرســت مطــرح کننــده گان آن از کیفیــت جنبــش
تــوده ای اخیــرو رسپــوش گذاشــن روی ت ٌوهــم تــوده
هــا درمبــارزه ب ـرای تغییــر نظــام ،مــی باشــد.
اعــام زود رس پیــروزی هــم ازجانــب موســوی وهــم
توســط احمــدی نــژاد درفــردای  22خــرداد ـ روز رای
گیــری ـ نشــان داد کــه دو رقیــب برنامــه مفصلــی را
ازقبــل ب ـرای پیــروزی خــود درانتخابــات کشــیده و آن
را متحقــق شــده نیــز فــرض مــی کردنــد .کــا ایــن
کــه پــس از اعــام پیــروزی «چشــم گیــر» احمــدی
نــژاد اعرتاضــات ازجانــب نیروهــای رقیــب درمــورد
بــروز تقلــب بــزرگ آغــاز شــد .اینــان از انجــام کودتــای
انتخاباتــی صحبــت بــه میــان آوردنــد و مــردم را دعــوت
بــه اعـراض «غیرساختارشــکنانه» منودنــد و رای دهنــده
گانــی هــم کــه تاکتیــک نادرســت رای دادن بــه موســوی
را درتوهــم تغییــر رئیــس جمهــور درپیــش گرفتــه
بودنــد ،بــا یــا بــدون عالمــت ســبز ـ کــه مدافعــان
موســوی ب ـرای متامیزکــردن خــود از دیگ ـران انتخــاب
کــرده بودنــد ـ وارد اعرتاضــات خیابانــی شــدند و بــه
شــعار «موســوی رای مــرا پــس بگیــر!» و «رای مــن
کجاســت؟» متوســل گشــتند.
بــارشوع اعرتاضــات خیابانــی و مقابلــه ی نیروهــای
رسکــوب گربــا معرتضــان ،تدریجــا جنبــش اعرتاضــی
مــردم در کســوت میلیونــی کــه اساســا نیزمقدمتــا از
اقشارمتوســط و بــاالی جامعــه تشــکیل شــده بــود
و جوانــان نقــش فعالــی درآن داشــتند ،روی خــط
«ساختارشــکنانه» حرکــت کــرد ،رنــگ سیاســی تــری بــه
خــود گرفــت و شــعار «مــرگ بردیکتاتــور!» و «مــرگ
برخامنــه ای!» و «آزادی» ،بــه ویــژه توســط دانــش
جویــان معــرض بــه تقلبهــای انتخاباتــی ،رسداده شــد.
امــا شــعارهای ایــن جنبــش اعرتاضــی چنــدان فراتــر
ازشــعارهای ده ســال پیــش جنبــش دانــش جوئــی نبــود
و نــه حتــا پیرشفتــه تــر از شــعارهای مطــرح شــده
درانقــاب بهمن «اســتقالل ،آزادی ،عدالــت اجتامعی!»!

صفحە6

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بــه دســتورمقامات آمریــکا بــوده و آنهــا را «ســتون
پنجــم آمریــکا» ذکرمنــوده و محاکمــه و مجــازات آنهــا را
خواستارشــده اســت .صــادق محصولــی وزیرکشــوردولت
احمــدی نــژاد نیــز در یکشــنبه  14تیرمــاه اعــام کــرد
کــه  « :انگلیــس و آمریــکا و همچمیــن رژیــم غاصــب
صهیونیســت ارسائیــل از عوامــل اصلــی اغتشاشــات
اخیــر ته ـران هســتند»(.تکیه ار مــا اســت)
ایــن راحــت تریــن و کــم خــرج تریــن شــکل بــرای
توجیــه رسکــوب مــردم مــی باشــد .ازایــن دیکتاتورهــای
ســخیف بایــد پرســید کــه اگــر دســت خارجــی تــا ایــن
انــدازه درتعییــن رسنوشــت مــردم ایـران تعییــن کننــده
بــود کــه میلیونهــا نفــر را مــی توانســت بســیج کــرده
و بــه خیابــان بکشــاند تــا دســت بــه اعــراض علیــه
تقلبهــای انتخاباتــی زننــد و از کشــته شــدن نهراســند،
خودایــن امــر نشــان دهنــده ی وجــود ناراحتــی عمیــق
مــردم از حکومــت کنونــی نیســت .پــس ادعــای شــا
دایــر بــه پشــتیبانی مــردم از رژیــم جمهــوری اســامی
چــه صیغــه ای اســت؟ درمقابــل میلیونهــا نفرمعرتضــی
کــه بــه خیابانهــا ریختنــد ،چ ـرا شــا بــا منایــش دههــا
میلیــون نفــری نشــان ندادیــد کــه مردم باشــا هســتند؟
دکــر فریــرز رئیــس دانــا طــی مصاحبــه ای باصــدای
آمریــکا مبــارزات مــردم را بــه دوجنــاح هیئــت حاکمــه
نســبت داده و ازمــردم مــی خواســت تــا دراعرتاضــات
رشکــت نکننــد و تقلــب درانتخابــات راهــم نفــی کــرد.
ایــن ارزیابــی کــه منونــه ای اســت از ارزیابــی برخــی
ازنیروهــا و اف ـراد چــپ از رونــد انتخابــات  22خــرداد،
درظاهر»چــپ» بــودن دفاعــی «زیرکانــه» از جنــاح
حاکــم اســت و اعــام اعتــاد بــی قیــد و رشط از
رژیمــی کــه از روز اول بــه قــدرت رســیدن اش پــس از
انقــاب بهمــن تــا بــه امــروز بــا حیلــه و نیرنــگ و دروغ
و ریــا درپوششــی اســامی بــه فریــب مــردم پرداختــه
اســت .رصف نظــر از ماهیــت جنــاح موســوی ـ کروبــی،
وقتــی کــه میلیونهانفــر بــه خیابانهــا آمده و درخواســت
شــارش مجــدد آراء را مــی مناینــد ،عــدم دفــاع از
ایــن حــق ازجانــب ایــن جنــاب دکــر ،بــه معنــای
عــدم اعتقــاد بــه حقــوق دموکراتیــک مــردم اســت و
وجودکاســه ای زیــر نیــم کاســه! اگــر شــیله پیلــه ای
درکارحاکــان نبــود ،آیــا راحــت تریــن و شــفاف تریــن
شــکل پایــان دادن بــه اعرتاضــات ایــن نبــود کــه هیئتــی
بــی طــرف ومســتقل از شــورای نگهبــان ـ کــه موضــع
گیــری اش از ابتــدا بــه نفــع احمــدی نــژاد عیــان بــود
ـ امــر شــارش مجــدد آراء را بــه عهــده بگیــرد و مثــا
ثابــت شــود کــه احمــدی نــژاد برنــده انتخابــات مــی
باشــد؟

انداختــه انــد ...مــا جنــگ طبقاتــی مــی بینیــم .جائــی
کــه آنهــا تقلــب انتخاباتــی مــی بیننــد ،مــا بــی ثبــات
ســازی امپریالیســتی مــی بینیم»(تارنگاشــت عدالــت ـ
پیــروان سوسیالیســم علمــی)
ایــن جنــاب اســتاد نیــز بــا فرامــوش کــردن ایــن امرکــه
درایـران کارگـران حتــا حــق تشــکیل ســندیکای خــود را
ندارنــد و اعرتاضــات آنهــا بــا گلولــه و زنــدان و اخ ـراج
پاســخ یافتــه و مزدهــای ناچیزمعوقــه ســاالنه آنهــا
پرداخــت منــی شــود ،چــه گونــه بــه خــود حــق مــی
دهــد کــه قلــم قرمــز روی مبــارزات کارگ ـران و زنــان
و جوانــان علیــه رژیــم کشــیده و تنهــا بــا ابــراز ایــن
واقعیــت کــه اعرتاضــات عمــده تــا از شــال شــهری هــا
رشوع شــد ،احمــدی نــژاد را مناینــده کارگـران و زنــان و
جوانــان معرفــی کنــد ،و ایــن اعرتاضــات را رصفــا تحــت
عنــوان بــی ثبــات ســازی امپریالیســتی تخطئــه منایــد؟!
آیــا درایــن حرکــت انتخاباتــی مــردم بــه اصطــاح بــه
ســود احمــدی نــژاد ،جنــاب اســتاد ینگــه دنیائــی مــا
یــک کلمــه دردفــاع از حقــوق کارگـران ،زنــان و جوانــان
از زبــان احمــدی نــژاد شــنید و یــا دیــد کــه بــا تکیــه
بــرآن چنیــن گســتاخانه بــا انــگ «تحلیــل طبقاتــی»
بــه دفــاع از جنــاح رسکــوب گرخاکــم رژیــم جمهــوری
اســامی مــی پــردازد؟
درهمیــن ارتبــاط و درنقطــه مقابــل اســتاد نیویورکــی،
وعالرغــم ایــن کــه انتخابــات نشــان داد کــه مــردم بــه
بــازی گرفتــه شــدند ،امــا درنرشیــه جدید»خیابــان»
شــاره  18و در مقالــه «فکراقــدام» ،میــاد س .تــا
بــدان جــا پیــش رفتــه اســت کــه « رسدادن شــعار اللــه
و اکــر» را معناکــرده و مدعــی شــده اســت کــه ایــن
«نــه پذیرفــن تفــوق گفتــان اســام سیاســی بلکــه
اب ـراز باورمــردم بــه نیــاز بــه تغییــر دســتگاه حکومتــی
اســت»(!) و کلــی تعبیــر رفرمیســتی از مارکــس و لنیــن
را قطارکــرده اســت! مگــر بــا تغییــر دســتگاه حکومتــی
شــاه بــه والیــت فقیــه مشــکلی ازمــردم حــل شــد کــه
ایــن واقعــه دوبــاره تکرارشــود!
ژورژ فریدمن(اســراتفورـ گلوبــال انتلیجنــس
 )2009/6/29نوشــت کــه  « :دردرون رژیــم میــدان
جنــگ اقتصــادی اســت...درک کلیــدی ایــن اســت
کــه حرکــت هفتــه گذشــته قیــام علیــه رژیــم نبــود...
مســئوولیت درجــه اول تهــران بقــای رژیــم اســت...
دوران انقالبــات مخملــی گذشــته اســت».
آقــای فریدمــن نیــز تنهــا نصــف حقیقــت را بیــان
مــی کنــد .میــدان جنــگ اقتصــادی تنهــا منحــر بــه
جناحهــای حاکــم منــی شــود .امپریالیســتها نیــز منافــع
عظیمــی از کشــیدن ایـران زیــر نفــوذ بــی چــون و چرای
اقتصــادی و سیاســی خــود نــه تنهــا درایـران بلکــه درکل
خاورمیانــه دارنــد و مداخلــه درامــور داخلــی ای ـران را
هرگــز رهــا نخواهنــد کــرد .بــه عــاوه بــه چــه علــت
مداخــات امپریالیســتی چــه درغالــب «انقالبــات
مخملــی» و چــه بــه صورتهــای دیگــر بــا پایــان رســیده
اســت؟ آیــا امپریالیســتها «رسعقــل» آمــده انــد و
دخالــت گــری دراموردیگر کشــورها را کنارگذاشــتەاند؟!

درمیــان نیروهــای چــپ ایـران نیزدربرخــورد بــه جنبــش
اخیربــا افــکار التقاطــی و مبهــم روبــه روهســتیم:
تقــی روزبــه مــی نویســد« :یکی از درســهای ایــن تجربه
(کــه) بــه گــان مــن مهمرتیــن آن نیــز هســت ،اجتنــاب
ازتکـرار وحــدت کلمــه و تــاش بـرای تقویــت و تثبیــت
خصلــت پلورالیســتی جنبــش اســت  :وحــدت درکــرت
 ...یــک جنبــش بالــغ دموکراتیــک بایــد بتوانــد بازتــاب
دهنــده همــه آن تنوعهــا هــم چــون ســتم طبقاتــی،
ســتم جنســی و ملــی و مذهبــی و ...باشــد .بــی شــک
تاکیــد براش ـراکات و مطالبــات عــام و مشــرک اســت.
امــا مســاله نــه بــررس تضعیــف آن بلکــه درنظرگرفــن
خصلــت پلورالیســتی همیــن شــعارهای عــام و مشــرک
اســت».
آقــای روزبــه هرنالتقــاط را درایــن مختــر بــه اوج
رســانده اســت .ســتم طبقاتــی ،ســتم جنســی و ســتم
ملــی در رشایــط کنونــی جهــان امــوری فــوق طبقاتــی
نیســتند و هرطبقــه و قــری اجتامعــی آنهــا را ازدیــد
خــود تعبیــر مــی کنــد .امــا طبــق متامــی تجربیــات
موجــود ایــن ســتمها تنهــا بــه دســت پرولتاریــا قابــل
حــل مــی باشــند کــه از طریــق انجــام پیروزمنــد انقــاب
سوسیالیســتی ممکــن مــی گردنــد .وگرنــه بیــن آن
افـرادی از اپوزیســیون کــه بـرای نظــام پادشــاهی ســینه
مــی زننــد و یــا از شووینیســم ملــت حاکــم یــا تحــت
ســتم مناینــده گــی مــی کننــد و یــا هنوزهــم حکومــت
اســامی «دموکراتیــک» مــی خواهنــد ،بــا طبقــه کارگــر
و کمونیســتها هیــچ وجــه مشــرک عامــی وجــود نــدارد
و هرکــدام درپــی تحقــق جامعــه ی ایــده آل خــود
هســتند .آقــای روزبــه کــه شــناخت کاملــی ـ حداقــل
از کشــورهای اروپائــی ـ دارد ،مــی دانــد کــه درایــن
کشــورها ،هیــچ کــدام ازایــن ســتمها بعدازگذشــت بیــش
از  200ســال از حاکمیــت بــورژوازی کامــا و متاما ازبین
نرفتــه انــد .ایــن کــه ممکــن اســت یکــی بــه خاطر ســتم
مذهبــی و یــا ملــی وارد ایــن جنبــش شــود ،مانــع از
آن نیســت کــه اگــر ایــن جنبــش رهــری پیرشوپرولــری
اش را نداشــته باشــد ،مدافعــان حقــوق ملــی ازچالــه بــه
چــاه مــی افتنــد وهرگــز قــادر بــه تحقــق ایــن خواســته
هــا نخواهدشــد .منونــه عــراق و افغانســتان دربرابــر
مــا اســت و ســوء اســتفاده امپریالیســتها از خواســت
حــق تعییــن رسنوشــت ملیتهــا و بــه ســاخ خانــه تبدیــل
منــودن ایــن کشــورها! مشــکل ایــن جنبشــها نــه رصفــا
«وحــدت کلمه»(وحــدت درتاکتیــک و اس ـراتژی) ،کــه
اگربــود بســیار هامهنــگ تــر مــی توانســتند حرکــت
کننــد  ،بلکــه فقــدان رهــری پیــرو و انقالبــی اســت
کــه جنبــش اخیــر مــردم درایــران یــک باردیگــر ایــن
کمبــود را درانظــار همــه ی رسســختان فرقــه گـرا روشــن
منــود .مثــل معروفــی اســت کــه مــی گویــد « :دزد بــازار
آشــفته مــی خواهــد» .و آقــای روزبــه بــرای چنیــن
بــازاری رهنمــود مــی دهــد !
ایــن دیــدگاه آقــای روزبــه را بادیــدی کــه یــک
فردمعمولــی از ای ـران طــی نامــه ای نوشــته اســت کــه
مــی گویــد  « :درجنبــش همگانــی همــه روزه رشکــت
مــی کنــد و شــکایت دارد کــه رهــری ای کــه بتوانــد
محــل اجتــاع مــردم را معیــن کنــد نیــز وجــود نــدارد»

جنبش سازمان نیافته ،درختی بی مثراست!

بقیه در صفحه 8

اســتاد چــپ و بازنشســته دیگری(جیمــز پ ـراس) ایــن
بــار از نیویــورک مدعــی تحلیــل طبقاتــی ازانتخابــات
اخیــر شــده و مــی نویســد « :هــواداران احمــدی نــژاد
اکرثجوانــان کارگــر و زنــان کارگــر خانــه دار بودنــد کــه
وقــت کمــی بــرای درگیرشــدن درسیاســتهای خیابانــی
دارنــد و خــود را پــای صندوقهــای رای ابرازمــی کننــد...
جائــی کــه آنهــا( مفــران چــپ ،راســت و مرکــز
آمریکائــی) غلــط انــداز تقلــب انتخاباتــی را بــه راە

صفحە7

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
(بنــی صــدر  :ویژگیهــای جنبــش همگانــی) ویــا «مــردم
از نیــاز بــه ســازماندهی و وجــود یــک رهــر حــرف مــی
زدند»(درنــای نوپــرداز ـ نرشیــه خیابــان شــاره 19ـ
مقالــه «انقــاب مــرد ،زنــده بادانقــاب») تــا معلــوم
شــود کــه پلورالیســم آقــای روزبــه اســتدالالت وی را بــه
ناکجــا آبــاد مــی کشــاند.
نوشــته روزبــه در خــود تناقــض دارد از ســوی مدعــی
مــی شــود وحــدت کلمــه نیســت از ســوی دیگــر مــی
گویــد انســان هــا بــا گرایشــات مختلــف یــک حــرف
را مــی زننــد! البتــه یــک حــرف را مــی زدنــد « ،رای
مـرا پــس بگیــر» ایــن مدینــه فاضلــه پلورالیســم روزبــه
اســت؟ تــو گوئــی در انقــاب  57مــردم از گرایشــات و
طبقــات مختلــف نبودنــد؟
برخــی دیگــر از تشــکلهای چــپ راه حــل پیــروی
مبــارزه را درگــرو انجــام اعتصــاب عمومــی رسارسی و
برپائــی حکومــت شــورائی ذکــر مــی کننــد و از ســتایش
گـران «جنبــش بــه خاطــر جنبــش « و معجــزه آفرینــی
از جنبــش خودبــه خــودی هســتند .تحقــق چنیــن راه
حلــی ،بــدون وجــود تشــکل رهــری کننــده طبقــه
کارگــر امــکان ناپذیربــوده و بــه فــرض انجامــش نیــز
منجربــه بــه دســت گرفــن قــدرت توســط مشــتی
رهـران از راه رســیده کــه ســوگند حکومــت شــورائی را
نیــز ظاه ـرا خواهنــد خــورد ولــی رسیعــا رهــری را بــه
دســت خــود خواهنــد گرفــت ،شــده و باردیگــر نشــان
خواهــد داد کــه بــه مصــداق « :انشــاء اللــه گربــه
اســت!» ،سالهاســت کــه مفتــون حرکتهــای جنبشــی
بــدون رهــری شــده انــد!

صفحە8
خــود را زده باشــند.
نویســنده گان ایــن بیانیــه تحلیلــی بــه خوبــی مــی
داننــد کــه درجنبــش کمونیســتی ایــران دررشایــط
فعلــی تعــداد تشــکلها و افــرادی کــه از دموکراتیــک
بــودن مرحلــه ی انقــاب ای ـران دفــاع مــی کننــد ،بــه
جــز حــزب شــان بســیار انــدک اســت .بنابرایــن وحــدت
درسیاســت و اراده و عمــل واحــد آنــان عمــا بخــش
بزرگــی از کمونیســتها را از دور خــارج مــی کنــد.
برعکــس باطــرح گســرده بــودن اردوی متنــوع خلــق،
دل درگــرو وحــدت بــا طبقــات و اقشــار غیــر پرولــری
دارنــد کــه بعضــا ضدکمونیســت بــوده و بــه ســاده
گــی موســوی را بــه رهــری خــود انتخــاب مــی کننــد.
رفقــای بیانیــه تحلیلــی بــا گفــن ایــن کــه ایــن پیــروی
از موســوی و شــعارهایش امــری تاکتیکــی ب ـرای مــردم
مــی باشــد ،ســعی درایجــاد توهــم در رابطــه بــا ماهیت
جنبــش اخیــر دارنــد .مبــارزه طبقاتــی هرچــه رصیــح
تــر و شــفاف تــر و بــا شــعارهای درســت انقالبــی
پیــش بــرده شــود ،بــه هــان انــدازه اطمینــان طبقــه
کارگــر و تــوده هــای زحمــت کــش را نســبت بــه خــود
بــه همــراه خواهــدآورد .برعکــس هرچــه شــعارهای
جنبــش مخــدوش تــر و نــا روشــن تــر باشــند جناحهــای
بــورژوازی دراپوزیســیون ازآن ســودخواهندبرد!
بــه عــاوه شــیفته شــدن نســبت بــه جنبشــهای خودبــه
خــود تــوده ای کــه اساســا نیــز تحــت رهــری جناحــی
از هیئــت حاکمــه پیــش بــرده مــی شــد و رسکــوب
گردیــد و «سیاســت ریــزی بــرای ایــن جنبشــها بــه
مثابــه جــواب ســوآل فــوری مبــارزه طبقاتــی» نشــان
مــی دهــد کــه رفقــای فــوق بــه جــای تــاش بــرای
ازبیــن بــردن کمبــود جــدی درجنبــش کارگــری کــه
هامنــا فقــدان رهــری واحــد پیــرو اســت کــه یکــی
از وظایــف اش پیــش کشــیدن تاکتیــک و شــعارهای
روز و درازمــدت مــی باشــد ،بــه دنبــال یافــن سیاســت
ســحرآمیزی درپیــش بــردن حرکتهــای روزمــره هســتند،
آن هــم تنهــا توســط گروهــی از کمونیســتهای انقالبــی،
کــه مــی توانــد راه گشــای معضــات انقــاب پرولتاریائی
گــردد! ایــن رفقــا عنــر مــادی یعنــی نبــود تشــکیالت
رهــری کننــده واحدجنبــش را بــه عنــر ذهنــی یعنــی
«سیاســت» تقلیــل مــی دهنــد و معلــوم هــم نیســت
کــه چ ـرا ایــن کمونیســتهای انقالبــی تــا بــه حــال ایــن
سیاســت ســحرآمیز هدایــت جنبــش را مشــخص نکــرده
و چـرا چنیــن سیاســتی ارائــه منــی دهنــد؟! پــس مشــکل
جــای دیگــری اســت؟ رســیدن بــه سیاســتهای مشــخص
درســت ،آن چنــان ســازمان مبــارز و پیــروی را مــی
خواهــد کــه بانفــوذ درمیــان طبقــه کارگــر و زحمــت
کشــان و تحلیــل دقیــق از اوضــاع ،بتوانــد صاحــب
چنــان کیفیتــی گــردد کــه ایــن سیاســتها را تدویــن و
دردرون جنبــش بــه مرحلــه ی عمــل درآورد.

در»بیانیــه تحلیلــی» حــزب کمونیســت ایــران
(مارکسیســت ـ لنینیســت ـ مائوئیســت) نیــزرصف نظــر
از تحلیــل نادرســت نســبت بــه ســاختارجامعه ،و ناشــی
از آن بــا تاکیــد روی «تنــوع گســرده گرایشــات طبقاتــی
درمیــدان نــرد» آمــده اســت « :کمونیســتهای انقالبــی
بایــد هرچــه رسیعــر بــا انباشــت قــوای اولیــه درمیانــه
ایــن توفــان آمــاده گــذار بــه دورانهــای توفانی ترشــوند.
آنهــا بایــد راه حــل قطعــی و نهائــی خــود یعنــی انقالب
را جلوگذارنــد و نــه فقــط درحیطــه شــعارها ...بلکــه
درعمــل دربســیج و ســازماندهی تــوده هــای انقالبــی
و رسانجــام راه انداخــن مبــارزه مســلحانه انقالبــی
و تــوده ای .تنــوع گســرده گرایشــات طبقاتــی کــه
درمیــدان نــرد دریــک صــف قرارمــی گیرنــد یکباردیگــر
بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه بــدون هژمونــی هســته
مســتحکم پرولتاریــا در اردوی گســرده و متنــوع
«خلــق» راه انقــاب گشــوده نخواهدشــد» .و «ســوآل
فــوری امــروزی ایــن نیســت کــه چــه زمانــی طبقــه
کارگــر و حــزب پیشــاهنگش مهــر رهــری کمونیســتی
را برخیــزش کنونــی خواهــدزد .ســوآل ایــن اســت کــه
چــه سیاســتی بایــد اتخــاذ شــود ،چــه اعاملــی بایــد
صــورت گیــرد کــه جنبــش کمونیســتی هرچــه رسیــع تــر
درچنیــن موقعیتــی قرارگیــرد» .و در آخــر هــم شــعار کمونیســتها شــیفته جنبــش هــای تــوده ای نیســتند
«بـرای رســیدن بــه سیاســت واحــد ،اراده و عمــل واحــد ولــی بامتــام وجــود درآن رشکــت مــی کننــد .کمونیســتها
درجنبــش کمونیســتی ایــران تــاش کنیــم!» را مطــرح بــه خواســتهای مشــخص اعــام شــده درهرجنبــش بایــد
مــی کننــد تــا همــه ی حرفهــای ولــو ضــد و نقیــض بــا حساســیت برخوردکــرده و چنــان چــه جنبــه انقالبــی

دارنــد بارشکــت و کمــک بــه پیشــرد آن خواســته هــا
و شــعارها ،اقــدام بــه گســرش و تــداوم آن جنبشــها
بکننــد و اگــر متوجــه شــوند کــه جنبــش تــوده ای بــر
روی خــط نادرســتی حرکــت مــی کنــد ،بایــد بارشکــت
درجنبــش و توضیــح اشــکاالت موجــود بــه تــوده هــای
رشکــت کننــده درآن جنبــش ،مانــع آن شــوند کــه تــوده
هــا بــه گوشــت دم تــوپ تســویه حســابهای جناحهــای
مختلــف طبقــات مرتجــع تبدیــل شــوند .درعیــن حــال
کمونیســتها بایــد عمیقــا اعتقــاد داشــته باشــند کــه
جنبــش تــوده ای بــدون رهــری ره بــه ناکجــا آبــاد مــی
برد.اگــر دریــک جملــه تجربــه جنبــش اخیــر تــوده ای
را جمــع بنــدی کنیــم بایــد بگوئیــم کــه بــه غیرازرشکــت
میلیونــی مــردم و جســارت انقالبــی جوانــان رشکــت
کننــده در اعرتاضــات چندهفتــه اخیــر کــه بــه متزلــزل
منــودن هرچــه بیشــر ارکان حاکمیــت رژیــم جمهــوری
اســامی انجامیــده کــه مثبــت بــود ،فقــدان رهــری
انقالبــی و کمونیســتی بااتوریتــه و صاحــب اســراتژی
و تاکتیــک هــای درســت ،بــزرگ تریــن کمبــود ایــن
جنبــش بــود و بــرای ازبیــن بــردن ایــن کمبــود بایــد
کمونیســتها فعالیــت وحــدت طلبانــه خــود را دوچنــدان
کننــد و فرقــه گرائــی را بــه گورســتان تاریــخ بســپارند،
تــا بتواننــد متحــدا درپیونــدی فــرده بــا طبقــه کارگــر
و جنبشــهای تــوده ای قراربگیرنــد و در رشایــط بــروز
بح ـران انقالبــی ،آنــان را در میــدان مبــارزات طبقاتــی
ماهرانــه بــه ســوی پیــروزی هدایــت کننــد .درغیرایــن
صــورت دررساب «دموکراســی خواهــی» بــورژوازی و
تــداوم حاکمیــت آن ،بــی هــوده دســت و پــا خواهندزد.
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نظیــر «یاحســین یامیرحســین» مــی کشــاند.
درحالــی کــه کشــتارهائی کــه دریــک مــاه اخیــر
صــورت گرفــت نشــان مــی دهنــد کــه مســئله نــه
بــررس «شــعارهای افراطــی» ،بلکــه بــررس حفــظ
حاکمیــت اســت .طبعــا بــا طــرح شــعارهای انقالبی
و آزادی خواهانــه رسکــوب مــی توانــد شدیدترشــده
و فشــار بیشــری بــر روی جنبشــهای تــوده ای وارد
آیــد .امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا قاطــع ترشــدن
شــعارهای مبارزاتــی زمینــه بــرای رشکــت هرچــه
گســرده تــر مــردم و بــه ویــژه کارگ ـران و زحمــت
کشــان درجنبشــهای اعرتاضــی مســاعد مــی شــود
ـ نیروئــی کــه تعییــن کننــده در رسنگونــی رژیــم
منحــط جمهــوری اســامی و گرفــن قــدرت دولتــی
توســط نیــروی کار و زحمــت ،مــی باشــد.
درعیــن حــال ،بــا رشــد بازهــم بیشــر جنبشــهای
تــوده ای ضدرژیــم و قــدرت گیــری بیشــر ایــن
جنبشــها ،احتــال ســازش دوجنــاح حاکــم از
تــرس انقــاب را منــی تــوان نادیــده گرفــت .بــه
خصــوص ایــن کــه مداخــات امپریالیســتی نیــز
هــان طــور کــه درانقــاب بهمــن  57نشــان داد،
درصــورت افزایــش خطرانقــاب ،بــه دنبــال راهــی
جهــت کشــیدن جناحهــای ارتجاعــی درقــدرت یــا
دراپوزیســیون بــه مقــام حاکــم گرایــش مــی یابنــد.
بدیــن ترتیــب ،از یــک ســو بــا تشــدید تضادهــای
حاکــان رشایــط بــرای رشــد جنبشــهای تــوده ای
مســاعدترمی شــود ،بــه خصــوص اگــر شــعارهای
ایــن جنبــش مســتقل گشــته و هرچــه بیشــررنگ
دموکراتیــک و انقالبــی بگیرنــد و از ســوی دیگــر
بایــد توجــه داشــت کــه بــدون تامیــن رهــری
انقالبــی مــورد قبــول تــوده هــای کارگــر و زحمــت
کــش ،ایــن کــه «باالئیهــا نتواننــد بــه شــیوه ســابق
حکومــت کننــد و پائینیهــا نظــام کهنــه ی آنهــا را
نخواهنــد و تغییــرآن را طلــب کنند»(لنیــن) خیــزش
تــوده ای بــه انقــاب منجــر نشــده و راه بــه جــای
دوری نخواهدبــرد.
بــرای ایجادچنیــن آمــاده گــی درســطح رهــری
جنبشــهای تــوده ای ،طبقــه کارگــر و پیــروان آن
وظایــف ســنگینی را بــردوش دارنــد.

توقیــف شــده ی وی بــا نــام» شــهروند امــروز»
قــرار داشــته و بــه شــدت اخــال منودنــد .بعــدا
ایــن فــرد ریاســت روزنامــه «اعتــاد ملــی» کروبــی
را بــه عهــده گرفــت و پــس از انتخابــات دســتگیر
و روانــه زنــدان شــد.این تشــکل هــای دانشــجوئی
بعــدا بــه ســلول هــای اصلــی بوجــود آوردن کمیتــه
هــای انتخاباتــی اصــاح طلبــان تبدیــل شــدند و در
گام بعــدی بــه رساغ پایــه هــای واقعــی اجتامعــی
خــود یعنــی طبقــه متوســط مرفــه و ناراضــی و
بــورژوازی لیـرال ایـران و عملــه و اکــره اش رفتنــد.
ایــن طبقــات اجتامعــی در عــرض بیســت ســال
اخیــر توانســته اســت بــه بخــش مهــم و وزینــی
در جامعــه ایــران تبدیــل گــردد و دارای احــزاب
سیاســی ،رســانه هــای متعــدد و نفــوذ قابــل توجــه
ای در نهــاد هــای دولتــی و دانشــگاه هــا مــی
باشــد.در عیــن حــال در تقســیم بنــدی قــدرت از
جایــگاه ویــژه ای در روحانیــت نیــز برخــوردار
هســتند.محور فعالیــت ایــن جریــان از روحانیــت
تــا «مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام» تــا «شــورای
نگهبــان» جایــگاه ویــژه ای بــه آنهــا بخشــیده
اســت.
نتیجتــا آشــکار اســت اختــاف آقایــان بــر رس ســهم
بیشــر و دعــوای قــدرت اســت و در ماهیــت
ارتجاعــی بــوده و از جنــس مــا نیســت.
از ســوی دیگــر موتــور اصلــی تحــرک ایــن جنبــش
را جوانــان اعــم از زن و مــرد تشــکیل مــی دهنــد
کــه بــه لحــاظ طبقاتــی در هــان تعریــف قبلــی
جــای مــی گیرنــد و هیــچ نزدیکــی بــا زحمتکشــان
و طبقــه کارگــر نداشــته بلکــه اصــوال بــه لحــاظ جــا
افتادگــی فرهنــگ نئولیربالــی در کشــور که از ســوی
هــردو جنــاح تشــویق و ترویــج مــی گــردد اصــوال
دارای گرایشــات عدالــت خواهانــه نبــوده و یــک
جامعــه داروینــی رسمایــه داری را تنهــا راه کار برون
رفــت ایـران از بحـران مــی دانــد .نــگاه ایــن دســته
از فعالیــن سیاســی جنبــش نگاهــی کمپـرادور بوده
و تنهــا راه موفقیــت ایـران را عضویــت در جامعــه
گلوبالیســتی جهانــی بــا هــدف ســازش و کنــار
آمــدن بــا امپریالیســت هــا مــی دانــد .از همیــن
زاویــه بــا سیاســت هــای ضــد امپریالیســتی جنــاح
حاکــم مخالفــت کــرده و شــعارهای «فلســطین را
رهــا کــن فکــری بــه حــال مــا کــن» و یــا دناعــت و
کینــه تــوزی هــار بــر علیــه سیاســت هــای مســتقل
کشــور هــای آمریــکای التیــن را رس لوحــه سیاســت
هــای آتــی خــود ق ـرار داده اســت.
از ســوئی ایــن جریــان پرچمــدار بحــث «مــردم
ســاالری» دینــی اســت کــه پایــه هائــی کامــا
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کــه عالرغــم تالشــهائی کــه ازجملــه ازجانــب
مدرســین حــوزه علمیــه قــم و برخــی از آیــت اللــه
هــا درمــورد حــل اختالفــات بیــن دوجنــاح صــورت
گرفتــه ،ایــن تالشــها تــا کنــون بــی نتیجــه مانــده و
تضــاد طرفیــن منازعــه تــداوم مــی یابــد.
پُررنــگ تــر شــدن دخالــت غــرب دراظهــارات
حاکــان ،پــس از صحبــت خامتــی ،زمینــه ســازی
بــرای حملــه دولــت بــه رسکــرده گان جنــاح
مخالــف مــی باشــد کــه درصــورت تــداوم مــی
توانــد بــه حــذف مخالفــان نیــز منجرشــود .امــا
تــوازن قــوا دردرون هیئــت حاکمــه بــه گونــه ای
نیســت کــه جنــاح حاکــم بتوانــد بــه راحتــی بــا
جنــاح رقیــب اش تســویه حســاب کنــد .دســتگیری
عــده ای از نظامیــان ،وجــود افــرادی از بســیجی
هــا در صــف تظاهرکننــده گان علیــه دولــت و کال
نفــوذ جنــاح مخالــف در میــان نیروهــای مســلح
نشــان از ناتوانــی دولــت درانجــام چنیــن تســویه
هائــی دارد .بــه هرصــورت ،ایــن امــر زمینــه را
بـرای تضعیــف موقعیــت حاکــان و فراهــم شــدن
امکانــات جدیــد بـرای تــوده هــای تحــت اســتثامرو
ســتم مســاعد مــی ســازد.
درچنیــن وضعیتــی ،جنبــش تــوده ای موجــود
درایــران بایــد شــعارهای خــود را فراتــر از «اللــه
اکــر» و «یاحســین یامیرحســین» بــرده ،آزادی بــی
قیــد و رشط کلیــه دستگیرشــده گان چنــد هفتــه
اخیــر و کلیــه زندانیــان سیاســی ،لغــو اعــدام
کــه ایــن روزهــا بــا اعــدام بیــش از  10نفــر در
بلوچســتان و  20جــوان دیگــری در تهـران و دیگــر
مناطــق تحــت عنــوان قاچاقچــی مــواد مخــدررو
بــه افزایــش گذاشــته اســت ،لغــو سانســور و آزادی
بیــان و تشــکل ،آزادی بــی قیــد و رشط کارگــران
و مســئووالن ســندیکاهای کارگــری اززنــدان ،لغــو
حجــاب اجبــاری و لغــو ســنگ ســار و اعــدام
کــودکان ،لغــو قراردادهــای موقــت و جلوگیــری از
بــی کارســازی و بازگشــت بــی کاران بررسکارقبلــی
شــان ،طــرد سیاســت تبعیــض جنســیتی و جدائــی
زنــان ازمــردان ،قطــع هرگونــه فشــار و رسکــوب
ک.ابراهیم .ـ  31تیر1388
ملیتهــای ســاکن ایـران و غیــره مجموعــه شــعارهای
دموکراتیــک و انقالبــی هســتند کــه شایســته ی یک
جنبــش تــوده ای پیــرو ومســتقل از جناحهــای
حاکــم مــی باشــد.
خــط مشــی ســازش کارانــه و التقاطــی کــه هــم
اینــک درایـران توســط برخــی از نیروهــا ی خارج از
دوجنــاح حاکــم  ،تحــت بهانــه ی عــدم بــه کارگیری
آنهــا باعــث رسکــوب بیشــرجنبش مــی شــود ،تــوده
هــای معــرض را بــه دفــاع از شــعارهای ارتجاعــی
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بــه نظــر مــن اگــر چــه تفکــر قالــب بــر متامــی
فعالیــن جنبــش اعرتاضــی حتــا یکدســت نیســت
امــا اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق آنــان مدافــع تفکــری
واپــس گ ـرا و ارتجاعــی اســت .
طبعــا صفــوف رشکــت کننــدگان در انقــاب  57نیــز
یکدســت نبــود .امــا ویــژه گــی هــای برجســته ایــن
انقــاب ،جنبــه ضــد ســلطنتی ،ضــد امپریالیســتی و
آزادی خواهانــه آن بــود  ،جنبــش فعلــی در ای ـران
در رشایــط فعلــی نــه ضــد امپریالیســتی اســت و
نــه آزادی خواهانــه بلکــه بدنبــال دمکراســی لیربالی
اســت – امــروز مــا در وضعیــت یکصــد ســال پــی
نیســتیم کــه ماننــد بعضــی هــا ایــن شــورش را
بــا انقــاب مرشوطیــت مقایســه کنیــم و آنــرا
جنبــش انقالبــی و ضــد اســتبدادی بخوانیــم! ایــن
جنبــش نــوک حملــه اش بــر علیــه جنــاح مخالــف
اصولگراســت کــه کمــی مســتبد تــر از آنهاســت و
حتــی ب ـرای طبقــه کارگــر و اکرثیــت مــردم ای ـران
تــره هــم خــورد منــی کنــد و اصــوال معتقــد اســت
طبقــه کارگــر در ایـران مفتخــور اســت و از ســاعت
کارش هــم مــی دزد .فرامــوش نکنیــم ره ـران ایــن
جنبــش پیشــتازان تغییــر قانــون کار در جهــت
از بیــن بــردن حداقــل حقــوق کارگــران بــوده و
هســتند.
اینکــه ایــن جنبــش در مســیر خــود رادیــکال تــر
شــده کتــان ناپذیــر اســت ،امــا ایــن رادیکالیســم
بــا چــه واحــدی قابــل ســنجیدن اســت؟
اگــر بخشــی از جنبــش پــس از آنکــه کتــک خــورد و
خونــش را ریختنــد تصمیــم گرفــت مــرگ بــر والیت
فقیــه بگویــد اوال نشــان دهنــده فراگیــر شــدن ایــن
شــعار و تغییــر مســیر ایــن اعرتاضــات نیســت و
ثانیــا مــرگ بــر والیــت فقیــه در بهرتیــن حالتــش
زنــده بــاد دمکراســی لیربالــی اســت یــا حداقــل
زمینــه ی گشــادی اســت کــه هــر کــس هــر جــور
خواســت مــی توانــد تعبیــر کنــد ،زنــده بــاد جامعــه
بــاز و اقتصــاد آزاد زنــده بــاد نیــروی کار ارزان!
بــرای اثبــات ایــن ادعــا هــزاران ســند و مــدرک
موجــود اســت امــا بــرای اثبــات نقطــه مقابــل
حتــی یــک دلیــل هــم منــی تــوان یافــت تــا بحــال
حتــی یــک بــار شــعار اســتقالل آزادی و عدالــت
اجتامعــی بــه شــعار محــوری ایــن تظاه ـرات هــا
تبدیــل نشــده اســت.در حالیکــه ایــن شــعار لزومــا
شــعار کمونیســت هــا نیســت!
معرتضــان مــی داننــد جــه منــی خواهنــد ،امــا منــی
داننــد چــه مــی خواهنــد .امــروز پــس از یــک مــاه
کــه ایــن جنبــش روبــه خاموشــی مــی رود مــی
تــوان جمــع بنــدی کــرد کــه ایــن جنبــش نتوانســته
اســت خــود را از لجنـزار نظــام نجــات دهــد تــاش
هــای قابلــی از ســوی شــخصیت هــا و فعالیــن
سیاســی ب ـرای ارتقــا ســطح ایــن جنبــش بــه یــک

حرکــت ضــد جمهــوری اســامی بــا اع ـراض جــدی
در داخــل و خــارج مواجــه شــد و موجــب بیــرون
رانــدن تــا متقــارن هــا از صفــوف مبــارزات گردیــد.
رجالــه هــای بــد نــام و بــد ســابقه ای ماننــد گنجی،
کدیــور ،رسوش ،مخملبــاف بــه مناینــدگان و پیــام
آوران «انقــاب ســبز» تبدیــل شــدند و قربانیــان
همیــن اراذل و اوبــاش کــه از زنــدان هــا و شــکنجه
گاه هــای آنــان جــان ســامل بــدر بــرده بودنــد بــه
نــام دیکتاتــور و مســتبد از صفــوف معرتضــان در
خــارج از کشــور بیــرون رانــده شــدند!
رشکــت کمونیســت هــا در جنبــش علــی رغــم
ضعــف و بویــژه بــه علــت عــدم تشــکل طبقــه
کارگــر و حــزب آن یــک وظیفــه اســت مگــر مــی
شــود جنبشــی اعرتاضــی حتــی واپــس گــرا در
جریــان باشــد و کمونیســت هــا در آن رشکــت
نکننــد؟ طبعــا کمونیســت هــا از طبقــه خــود و
از خواســته هــای خــود در ایــن مبــارزات دفــاع
خواهنــد کــرد هــر چنــد تعدادشــان قلیــل و ناتــوان
باشــد .امــا مبــارزات مــردم را بــه بهانــه اینکــه
مــا ضعیفیــم و متشــکل نیســتیم منــی تــوان بــه
مرتجعــان ســپرد اصــوال تصــور اینکــه اعرتاضاتــی
در کار باشــد و کمونیســت هــا بــه ایــن بهانــه
کــه طبقــه کارگــر متشــکل نیســت و یــا حــزب
کمونیســت هنــوز موجــود منــی باشــد پــس مــا
تنهــا نظــاره گــر ایــن درگیــری هــا مــی مانیــم غیــر
ممکــن اســت! کمونیســت هــا وظیفــه دارنــد در
جنبــش رشکــت کــرده و از زاویــه انتقــادی و بــی
رحامنــه رهـران و فرصــت طلبــان را افشــا کــرده و
ســعی در ارتقــا شــعارها و ریشــه ای کــردن اهــداف
جنبــش در راســتای اهــداف طبقــه کارگــر داشــته
باشــند.
م.ا.
* * *
رفیــق گرامــی باتشــکر از ایــن کــه بــه نقــد نظـرات
موجــود درجنبــش کمونیســتی ایـران و برخــورد بــه
جنبــش اخیرتــوده ای فرســتاده ایــد،
اوال اگــر بادقــت دو اعالمیــه اول حــزب را مطالعــه
کــرده باشــید حــزب رنجـران ایـران توهمــی نســبت
بــه ایــن جنبــش نداشــته ولــی درعیــن حــال وظیفــه
خــود مــی دانســته کــه بــه دفــاع از خــط درســت
درآن اقــدام کنــد .بنابرایــن حملــه ی شــا بــه کل
جنبــش کمونیســتی بــه بهانــه ی ایــن کــه «دچــار
مشــگلی حــل نشــدنی در رابطــه بــا شــورش مــی
باشــند» ،دقیــق نیســت و نقدشــا باعــث رنجــش
دربیــن آن بخــش از جنبــش کمونیســتی مــی شــود
کــه دیــد روشــن تــری نســبت بــه ماهیــت طبقاتــی
ایــن جنبــش داشــتند و دارنــد.
ثانیــا اگــر دقــت کــرده باشــید درآن اعالمیــه هــا
مــا پیوســته بــه دفــاع از کمبــود اصلــی جنبــش کــه
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نئولیربالــی داشــته و بــر تصــورات بریــده بریــده و
کــج کولــه ی پوپــری – هایکــی اســتوار مــی باشــد،
ایــن جامعــت از هــان ابتــدا بــر جوانــی و بــی
تجربگــی جوانــان طبقــه متوســط حســاب بــاز کرد.
بــرای ایــن اظهارامتــان در حــد ادعــا منانــد مــی
تــوان بــه شــعارهای مطــرح شــده در حــد فاصــل
انتخابــات تــا امــروز نظــر افکنیــم .امــا تنهــا شــعار
هــا کفایــت منــی کنــد .اکرثیــت جوانانــی کــه در
ایــن درگیــری هــا بــه عنــوان فعــال سیاســی درگیــر
شــده و حتــی از گذشــن از جــان خویــش ابائــی
ندارنــد مابیــن  16تــا  35ســاله مــی باشــند ،مســن
تریــن آنــان  5ســال پیــش از انقــاب متولــد شــده
و وقتــی کنجــکاوی هــای و حساســیت هــای
سیاســی شــان آغــاز مــی گــردد ،کشــتارهای  67بــه
پایــان رســیده اســت و رژیــم کــه بــرای تحکیــم
پایــه هایــش حــام خــون راه انداختــه بــود بــه
رسمنــزل مقصــود رســیده اســت ،رســانه هــای
رژیــم از جنگــی طوالنــی و پرهزینــه حامســه ای
ملــی – اســامی ســاخته بــود کــه قهرمانــان آن
چاقــو کــش هــای حــزب اللــه و پاســدار و بســیجی
بودنــد .بــا ریاســت جمهــوری رفســنجانی و بویــژه
رس کار آمــدن خامتــی دکرتیــن جدیــد «مــردم
ســاالری دینــی» و تحــوالت  ،گفتگــوی متــدن هــا
جایگزیــن سیاســت هــای صــدور انقــاب شــد.
جوانــان ایـران بــا ایــن تبلیغــات و جوســازی هــا بــه
مدافعــان دمکراســی در برابــر تحجــر اصولگرایــان
تبدیــل شــدند .فضــای محــدود بــاز سیاســی خامتــی
موجــب رشــد تفک ـرات لیربالــی و ضــد کمونیســتی
در جامعــه روشــنگری گردیــد و تشــکل هــای
لیربالــی بــه مبــارزان خــط اول جبهــه مبــدل شــدند.
در غیبــت چــپ و کمونیســم در ای ـران بــه علــت
قتــل عــام و زنــدان و شــکنجه لیربالیســم تنهــا بــه
قاضــی رفــت و پیــروز بازگشــت.
کوتــاه ســخن ایــن جوانــان دســت پــرورده همیــن
سیســتم هســتند و چشــم انــداز هــای آنــان نیــز
در همیــن چارچــوب لیربالــی شــکل گرفتــه ،منظــور
ایــن کــه مفهــوم آزادی و دمکراســی بــرای مــا و
آنهــا ار تفــاوت ماهــوی برخــوردار اســت.
آنــان در رفتــار هــای سیاســی خــود حتــی ایــن
تفــاوت هــا را نشــان مــی دهنــد ایــن جامعــت
در دمکراســی شــان ب ـرای مخالفــان خــود اعــم از
کمونیســت هــا ،ســلطنت طلبــان و یــا مجاهدیــن
هیــچ جایگاهــی قایــل نیســتند  ،امــا در و دروازه
شــان بــرای امپریالیســت هــا ،هالیــوود و حتــی
اصولگرایــان بــاز اســت.
نــگاه کنیــد بــه تظاه ـرات هــای خــارج از کشــور
کــه متامــی اپوزیســیون غیــر از مدافعــان دمکراســی
لیربالــی بــا لطفــا خفــه شــوید از صفــوف تظاهـرات
بــه خــارج آن هدایــت مــی شــوند.
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فقــدان رهــری آگاه کمونیســتی اســت بــا متــام
تــوان خــود اشــاره کــرده و گفتــه ایــم کــه درخــارج
از رهــری پرولتاریــا ایــن جنبــش بــه هــرز رفتــه و
مــورد ســوء اســتفاده جناحهــای مختلــف بــورژوازی
اعــم از حاکــم یــا دراپوزیســیون قرارمــی گیــرد.
ثالثــا برخــورد یــک دســت شــا بــه جوانانــی کــه
درایــن جنبــش رشکــت کــرده انــد کــه گویــا کُشــته و
مــرده ی لیربالیســم غــرب گـرا هســتند نیــز نادقیــق
اســت .ایــن درســت اســت کــه ایــن جوانــان در
دوران حاکمیــت ســیاه رژیــم جمهــوری اســامی
زاده شــده انــد امــا اینــان مجموعــه فشــارهائی کــه
ایــن رژیــم نــه تنهــا بــر جوانــان طبقــات متوســط
و بــاال بلکــه برتــوده هــای کارگــر و زحمــت کــش
گذاشــته را نیــز دیــده انــد و دیــده انــد کــه غــرب
لیـرال دررسارس جهــان و از جملــه در خاورمیانــه بــا
زور و قلــدری هــان کاری را مــی کنــد کــه رژیــم
جمهــوری اســامی درســطح کوچــک تــری در داخــل
ای ـران مشــغول آن اســت .بنابرایــن رادیــکال شــدن
بخشــی از ایــن جنبــش در ایــن واقعیــت نهفتــه
اســت کــه ایــن جوانــان چشمشــان بــه واقعیــات
موجــود درجامعــه طبقاتــی ایــران بازترشــده و
مطمئنــا درآینــده بــه دنبال لیربالیســم امپریالیســتی
ســینه نخواهنــد زد و بــه ســوی استثامرشــده گان و
ســتم دیــده گان روی خواهنــد آورد.
پیروز باشید.

جنگ اوباما :
کشتاروحشــتناک و ازجملــه کشــن بیــش از 140نفــر
تکــه تکــه شــده درجریــان حملــه هوائــی بــه دهــات
افغانســتان دررشق ایالــت فــراح بــود.
تعــداد ارتــش متجــاوز آمریــکا بــه نســبت رشوع
عملیــات تجــاوزی بیــش از دو برابرشــده و از 32000
نفــر بــه  68000هزاررســیده اســت .تعــداد رسبــازان
ناتــو در افغانســتان نیــز  36000هزارنفراســت.
جانــب آشــکار ایــن افزایــش نیــرو اســتفاده از 4000
نفــر از نیــروی دریائــی آمریکاســت و هــزاران نفــر
از رسبــازان انگلیســی بــه منظــور پیشــرد عملیــات
تجــاوزی در ایالــت هلمنددرجنــوب افغانســتان اســت
کــه پایــگاه شورشــگران مــی باشــد.
عملیــات خنجــر ،کــه نــام ایــن حملــه اســت ،بــه ســوی
شکســت مــی رود زیـرا بــا زیــاد شــدن تعــداد رسبــازان
آمریــکا ،ارتــش آمریــکا قادربــه ایجــاد درگیــری مهمــی
بــا شورشــیان نشــده اســت .شورشــگران دســت بــه
عقــب نشــینی زده و درمیــان مــردم ذوب شــده انــد
و بــه حمــات چریکــی دســت زده و صدمــات قابــل
مالحظــه ای را بــه ویــژه بــه نیروهــای انگلیســی زده
انــد.
در بخشــی از هلمنــد کــه نیروهــای آمریکائــی عملیــات

صفحە11
مــی کننــد ،نیروهــای شورشــی یــا درمیــان مــردم خــود را
مخفــی مــی کننــد و یــا از مــرز ردشــده و بــه پاکســتان
مــی رونــد .امــا ابعــاد نیروهــای نظامــی بــه کارگرفتــه
شــده کامــا نامتناســب بــرای جلوگیــری از برگشــت
شورشــیان بــه منطقــه مــی باشــد.
خطــر بــروز یــک جنــگ بــه مراتــب خونیــن تــر توســط
مقامــات برجســته نظامــی آمریــکا اخیــرا بــه میــان
کشــیده شــده اســت.
تهدیدهــای دریــا ســاالر میکائیــل مولــن رئیــس
فرماندهــی مشــرک کــه اخیـرا ازمقرفرماندهــی آمریــکا
در پایــگاه هوائــی باگـرام درنزدیکــی کابــل درچهارشــنبه
دیــدن کــرد ،گســتاخ تریــن بــود .مولــن هشــدارداد کــه
نیروهــای آمریکائــی درمقابــل « جنــگ مشــکلی» قـرار
دارنــد و افــزود کــه منــی دانــد جنــگ تــا چــه زمانــی
طــول خواهدکشــید :او درمصاحبــه ای بــا بی.بی.ســی.
گفــت « مــن مــی دانــم کــه در  3تــا  3 .5ســال گذشــته
یعنــی از ســال  2006بــه بعــد وضــع بدترشــده و وضــع
طالبــان بــه مراتــب بهرتشــده اســت .آنهــا خشــن تــر
شــده انــد ،ســازمان یافتــه ترشــده انــد و بدیــن ترتیــب
دررابطــه بــا آنهــا جنــگ ادامــه خواهدیافــت».
اگــر بعــد از  8ســال جنــگ وضــع بـرای نیروهــای تحــت
رهــری آمریــکا «تدریجــا بدتــر» شــده اســت و وضــع
شورشــیان «بهــر» و «خشــونت بارتــر» و «ســازمان
یافتــه تــر» شــده اســت ،ایــن نشــانه دشــمنی افغانهــا
بــا اشــغال گــران اســت کــه باعــث افزایــش شــار
شــورش گ ـران و حامیــت وســیع تــر مــردم ازمبــارزات
آنــان شــده اســت.
شــدت یابــی تجاوزآمریــکا بــا ناتوانــی در بســیج
نیروهــای افغانــی درابعــادی قابــل مالحظــه ،کــه درکنار
نیروهــای آمریکائــی بجنگنــد ،مواجــه شــده اســت.
درحالــی کــه فرماندهــان آمریــکا درنظرداشــتند کــه
یــک رسبــاز افغانــی درکناریــک رسبــاز آمریکائــی در
حملــه بــه هلمنــد بجنگــد  ،تنهــا  650رسبازافغانــی
هم ـراه  4000آمریکائــی بــه منطقــه فرســتاده شــدند.
ایــن شــدت یابــی تجــاوز آمریــکا درجلــب ارتــش
پاکســتان کــه انتظــار مــی رفــت جلــو شورشــیان طالبــان
را بگیــرد نیــز مواجــه شــد .نیروهــای پاکســتان درجنگــی
کــه آمریــکا درشــال غربــی پاکســتان بــه راه انداختــه
بــود درگیرشــدند ،جنگــی کــه بــه آواره شــدن بیــش از
 2 .5میلیــون مــردم آن منطقــه منجرشــد.
درحالــی کــه دیــد فرماندهــان آمریکائــی ایــن بــود کــه
تشــدیدحمالت باعــث جلــب نظــر مــردم افغانســتان
خواهدشــد ،واقعیــت عکــس آن را نشــان داد .شــدت
عمــل نظامــی مداومــی علیــه مــردم صــورت گرفــت بــه
امیــد ایــن کــه آنهــا دربرابــر ارتــش آمریــکا زانــو بزننــد.
توجیهــات مقدماتــی دردســت زدن بــه جنــگ ،بــی
هــوده ازآب درآمدنــد .اجــازه ای کــه از طــرف کنگــره
بعــد از حمــات  11ســپتامرب 2001بــه نیویــورک و
واشــنگتون بــه ارتــش داده شــد عبــارت ازشــکار و
دســتگیری عامــان ایــن حمــات بــودـ القاعده و اســامه
بــن الدن ،نامهائــی هســتند کــه درمحافــل رســمی
واشــنگتون دیگــر شــنیده منــی شــوند.
هــم چــون بــوش کــه وعــده ی بــردن دموکراســی
بــه مــردم افغانســتان را داد ،اوبامــا چنیــن خواســتی

را بــه طورعــام غیرواقعــی دانســت .بــه جــای آن،
انتخابــات رئیــس جمهــوری افغانســتان را در  20مــاه
اوت پیــش کشــید کــه قراراســت حامدکــرزای کــه
درانظارمــردم وســیعا ناخواســتنی اســت ،مجــددا بــه
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــود .زیــرا کــه شــبکه
فســاد موجــود درافغانســتان توســط جنــگ ســاالران و
عنارصجانــی در ارتباطــی نزدیــک بــا وی صــورت مــی
گیــرد .نتیجــه اجتنــاب ناپذیرایــن انتخابــات خشــم
بازهــم شــدت یافتــه تــر مــردم علیــه رژیــم کابــل و
نیروهــای آمریکائــی حامــی آن خواهدبــود.
تنهــا دلیلــی کــه اکنــون بــه طورروشــن جنــگ اوبامــا
را واقعــی و بکــر مــی کنــد اســتفاده ازنیــروی نظامــی
آمریــکا جهــت ســلطه ی احتاملــی واشــنگتون بــه
منطقــه غنــی از نظــر منابــع نفــت و اســراتژیک
درآســیای مرکــزی مــی باشــد.
مقامــات ســطح بــاالی آمریــکا بــه طــور آشــکاری از
گســیل نیــروی بیشــر بــرای تحقــق اهــداف شــان
دفــاع مــی کننــد .ایــن خواســت آنهــا درپنــج شــنبه
گذشــته توســط رابــرت گیتــس وزیــر دفــاع بــا گفــن
ایــن کــه درنظــردارد تــا  30000نفربــر تعــداد ارتــش
آمریــکا درافغانســتان بیافزایــد ،نشــان داد کــه جنــگ
درافغانســتان و ادامــه اشــغال عــراق چــه فشــاری را
باعــث شــده اســت.
هیــچ کیفرخواســت روشــنی بـرای دولــت اوبامــا تنظیــم
منــی شــود .او بامــوج ســواری بــر احساســات ضدجنگــی
وارد کاخ ســفید شــد ،امــا دولــت وی برنامــه گســرش
ارتــش آمریــکا را دارد تــا ایــن کــه بتوانــد ایــن جنــگ
کثیــف درازمــدت اســتعامری را پیــش بــرد .درایــن
میــان ،فرماندهــان عالــی کشــور ،نفــوذ فــوق العــاده
شــان را بــر روی دولــت حتــا بســیار مســتقیم تــر و
آشــکارتر از دولــت بــوش اعــال مــی کننــد.
میلیتاریســم آمریــکا تحــت ریاســت اوبامــا از متامــی
نهادهــای سیاســی موردحامیــت قرارمــی گیرنــد .کنگــره
دموکـرات بودجــه جنگــی را تصویــب مــی کنــد ،رســانه
هــای عمومــی تبلیغــات جنگــی کاخ ســفید و پنتاگــون
را طوطــی وار انجــام مــی دهنــد و ســازمانهای بــه
اصطــاح «چــپ» کــه درابتــدا ضدجنــگ موضــع
گرفتــه بودنــد ،اعرتاضــات خــود را متوقــف کــرده و بــه
طورضمنــی ازجنــگ اوبامــا حامیــت مــی کننــد.
باوجودایــن ،درمیــان تــوده هــای کارکــن آمریــکا،
یعنــی آنانــی کــه درنهایــت مجبورمــی شــوند بهــای
میلیتاریســم را بپردازنــد کــه صدمــه بزرگــی بــه ســطح
زنــده گــی آنــان واردمــی کنــد ،تعــداد کشــته هــا
و زخمــی هــا روبــه افزایــش اســت و نهایتــا گســیل
فرزنــدان طبقــه کارگــر جهــت تقویــت ارتــش متجــاوز،
نفــرت ازجنــگ عمیــق اســت .مبــارزه علیــه جنــگ را
تنهــا مــی تــوان از طریــق بســیج مســتقل طبقــه کارگــر
علیــه دولــت اوبامــا و نظــام ســودجوئی رسمایــه داری
کــه زمینــه ســاز رشــد میلیتاریســم اســت ،پیــش بــرد.
* * *

سیاست و تاکتیک حیات حزب است

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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تشدید تضادحاکامن و جنبش توده ای!
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ظاهــرا چنیــن بــه نظرمــی رســد کــه اختالفــات
دردرون هیئــت حاکمــه و بیــن دوجنــاح درگیــر
درانتخابــات ریاســت جمهــوری بعــد از صحبــت
رفســنجانی در منازجمعــه  26تیــر ،ابعــاد تــازه ای
یافتــه اســت.
اگــر تــا قبــل از آن ،صحبــت جنــاح بازنــده درایــن
انتخابــات تقلــب و دســتکاری درآراء ریختــه شــده
بــه صندوقهــا بــود و اینــان اعــام کردنــد کــه دولــت
احمــدی نــژاد را بــه رســمیت منــی شناســند ،بعــد
از صحبــت خامتــی درمــورد انجــام همــه پرســی
درمرشوعیــت دولــت بـرای بیــرون رفــت از بحـران

سیاســی کنونــی و دفــاع مجمــع روحانیــون مبــارز
از اظهــارات رفســنجانی در منــاز جمعــه و ادامــه
مخالفــت میرحســین موســوی بــا نتایــج رای گیــری،
باردیگرجنــاح حاکــم دســت بــه تهاجــم جدیــدی
علیــه آنــان زد.
خامنه ای دوشــنبه  29تیرهشــدارداد که مســئووالن
بایــد ازنظراتــی کــه مــی توانــد بــه دشــمنان
کشــورکمک کنــد ،پرهیــز کننــد .خامنــه ای هــم
چنیــن کشــورهای غربــی را بــه بادحملــه گرفــت
کــه درامــور داخلــی ایــران دخالــت مــی کننــد.
اســاعیل مقــدم فرمانــده نیــروی انتظامــی ای ـران،

رهــران مخالــف را کــه خواهــان همــه پرســی
دربــاره مرشوعیــت دولــت شــده انــد متهــم بــه
تحریــک جهــت ایجــاد بــی ثباتــی درکشــورمنوده و
گفــت کــه کســانی کــه تاکنــون ازقانــون اطاعــت
منــی کننــد «دروغ گویــان» ی هســتند کــه مــی
خواهنــد بــا گســرش تردیــد درجمهــوری اســامی
تفرقــه ایجــاد کننــد .حســین رشیعــت مــداری
نیــز باردیگــر پیشــنهاد همــه پرســی را «توطئــه
غربــی» بــه قصــد ایجادهــرج و مــرج نامیــد و بــه
انتقــادازآن پرداخــت.
مجموعــه ی ایــن اظهارنظــرات نشــان مــی دهــد

جنگ اوباما :
بیل وان اوکن ـ  17ژوئیه 17-07-2009

هــای» تــازه شــکل گرفتــه و رشــدیافته در ایــن
نظــام مــی دانــد.
بـرای شــفافیت بیشــر ادعاهایــم بایــد گوشــزد کنــم
کــه ماهیــت هــر حرکــت سیاســی را رهــری آن
تعییــن مــی کند.بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه در
رهــری ایــن جنبــش شــخصیت هــا و افـراد صاحــب
نــام و شــناخته شــده ای ماننــد هاشــمی رفســنجانی
 ،خامتــی و موســوی قـرار دارنــد و تاثیـرات و نفــوذ
غیــر قابــل انــکار ایــن اف ـراد و جریانــات منتصــب

بــه آنــان در ســیر تحــول و رشــد ایــن شــورش غیــر
قابــل کتــان اســت .اصــوال ایــن جنبــش دارای
رهــری بورژوائــی و ســمت و ســوی آشــکار لیربالــی
مــی باشــد.
پایــه هــای تــوده ای ایــن جنبــش در وحلــه ی اول
دانشــجویان متشــکل در انجمــن هــای دانشــجوئی
لیـرال و عمیقــا ارتجاعــی بوده و حتــی در مبارزات
دانشــجویان چــپ ایــن تشــکل هــا تحــت نفــوذ
اف ـراد بشــدت مرتجعــی ماننــد قوچانــی و نرشیــه

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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رفقای گرامی
احســاس مــی کنــم کــه اصــوال بخشــی از جنبــش
کمونیســتی ایــران و از جملــه شــا بــه عنــوان
حــزب دچــار مشــگلی حــل نشــدنی در مــورد ایــن
شــورش شــده ایــم.
مــا شــاهد جنبشــی هســتیم کــه ریشــه هــای
واقعــی آن در چارچــوب نظــام اســامی رشــد کــرده
و از آب و خــاک ایــن سیســتم بهــره بــرده و جــان
گرفتــه ،جنبشــی کــه خــود را متعلــق بــه «ارزش

از نامه های رسیده
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بــا نزدیــک شــدن مــدت اقامــت اوبامــا در کاخ ســفید
بــه  6مــاه ،روشــن تــر مــی شــود کــه دولــت او اولیــن
گامهــا را بــه ســوی تهاجــم عمــده ای در جنــگ آمریــکا
درافغانســتان برمــی دارد.
انتخــاب وی بــه میــزان زیــادی ناشــی از مخالفــت
زحمــت کشــان آمریــکا بــا سیاســت نظامــی گرایانــه
دولــت بــوش بــود .اوبامــا و پنتاگــون جنــگ وحشــیانه
ضــد شورشــگری را کــه تــوان خــون ریــزی بســیاری
درعـراق دارد ،شــدت بخشــیده و بـرای دهــه ی دیگــری
درصــدد ادامــه ی آن مــی باشــند.
کمــی بیــش از نیمــی ازمــاه ژوئیــه ،مــرگ آورتریــن

مــاه بـرای نیروهــای تحــت هدایــت آمریــکا در  8ســال
تــداوم جنــگ بــوده اســت .نیروهــای اشــغال گــر 46
کشــته دادنــد کــه  24نفرآنهــا آمریکائــی بودنــد .بــا
نــرخ  3نفــر کشــته در روز ،ایــن معــادل اســت بــا
کشــته هــا درشــدید تریــن دوره هــای جنــگ درع ـراق.
بـرای نیروهــای دولــت افغانســتان نــرخ کشــته هــا ،بــه
ویــژه درمنطقــه کابــل ،بازهــم بیشرتاســت و بیــن  6تــا
 10نفــر از نیروهــای انتظامــی افغانــی روزانــه کشــته
مــی شــوند.
مثــل همیشــه ،بــزرگ تریــن بهــا توســطمردم افغانســتان
پرداخــت مــی شــود کــه تعــداد کشــته هــای شــان
درحــال افزایــش اســت و بیشــرازقبل درابطــه اســت
بارشایــط اشــغال خارجــی و پیــش بــرد سیاســت «پــاک

ســازی و نگــه داری» توســط عملیــات نیروهــای
آمریــکا .
یــک نشــانه گویــای خشــونت علیــه مــردم افغانســتان
در هفتــه گذشــته توســط نیــروی هوائــی ارتــش آمریــکا
ارائــه شــد کــه  437مبــب درمــاه ژوئــن روی رسمــردم
ریختــه شــد.عملیات حامیتــی هوائــی درســال 2009
توســط هواپیامهــای جنگــی کــه توســط فرماندهــی
نیروهــای هوائــی آمریــکا گــزارش شــد ،بــه رقــم
17420در آخــر مــاه ژوئــن رســید .ایــن رقــم را مقایســه
کنیــد بــا رقــم  19092درمتامــی ســال .2008
توســل فزاینــده بــه مببارانهــای هوائــی ،حاکــی از
گســرش عملیــات نیروهــای زمینــی خطرنــاک و
کــم مایــه اســت .امــا اثراتــش بــر مــردم ،تــداوم

