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نوروزتان پیروز
هــزاران ســال نــوروز منــاد گــزار از
تاریکــی و رسمــا و رخــوت
بطــرف نــور و
ر و شــنا یی
و گرمــا
شــادی و
تحــرک
بــو د ه
اســت.
امــا در
بســیا ر ی
از جوامعــی
کــه در آن نــوروز
برگـزار مــی شــود اوضــاع
بــد اجتامعــی بــه لحــاظ معیشــتی
و سیاســی و فرهنگــی و رسکــوب دائــم طبقــات

نه به جمهوری اسالمی
اســتثامر شــده و ســتمدیده چهــره شــاد
و فرحبخــش آن ـرا خدشــه
دار کــرده اســت.
جشــن نــوروز
اگــر در
گذ شــته
جشــن
بــاج و
خــرا ج
بــه
حا کمیــن
بــوده اســت
ولــی در عــر
جدیــد جشــن حاکمینــی
نیســت کــه نــه تنهــا از ایــن جشــن

جنبش کارگری در اوضاع کنونی

جنبــش کارگــری در رشایطــی کــه در حــال رشــد
و گســرش خــود بــود بــا مانــع جدیــدی بــه نــام
کرونــا روبــرو شــد کــه حاکــان جهــان بــا توجیــه
ســامت مــردم درهــای جامعــه را بســتند و متــام
تــاش خــود را در جهــت جلوگیــری از اعرتاضــات
تحــت عنــوان فاصلــه گیــری اجتامعــی و مامنعــت
از گســرش اپیدمــی بــکار گرفتنــد .ویــروس کرونــا
دارای برخــی تاثی ـرات زود گــذر و نیــز دراز مــدت
در جوامــع بــری اســت .جــدا از اکــر شــغل هایــی
کــه بــه بخــش آی تــی ( اطالعــات تکنولوژی ســخت
و نــرم افــزاری ) در خانــه هــا انجــام مــی گیــرد.
هنــوز کارهــای خدماتــی و ســاختامنی و تولیــدی
همچنــان نیــروی کار را بــه مراکــز کار مــی کشــد.
در نتیجــه بخشــی از جامعــه کــه نیــروی کار فکــری
هســتند قــدم بــه قــدم از حالــت متمرکــز بــه حالت
پراکنــده در خانــه گــذار مــی کننــد .نیــروی کار یدی

صفحه٢

بــا رشــد تکنولــوژی بــه نســبت نیــروی کار فکــری
در حــال کــم شــدن اســت .ایــن رونــد تنهــا بــه
تاثیـرات کرونــا ارتبــاط نداشــته بلکــه رونــدی اســت
کــه مدتهــا رشوع شــده اســت و شــاید بتــوان گفــت
کــه کرونــا ایــن رونــد را تشــدید کــرده اســت .مــا در
حــال گــذار از اوج بحـران ویــروس کرونــا در بیشــر
جوامــع بــری بــا ورود واکســن هــای آن هســتیم.
در اوج بح ـران کرونــا ،تولیــدات بــزرگ جهانــی از
توقــف بــاز مناندنــد  .اســلحه ،منســوجات ،مــواد
غذایــی ،ســاختامن ســازی ،خدمــات ،بهداشــت از
شــغل هایــی هســتند کــه بازارهــای فعالــری پیــدا
کردنــد .بســیاری از کارگــران بیــکار شــدند و بــه
خیــل عظیــم بیــکاران جهــان پیوســتند.
رونــدی متناقــض در کرونــا طــی شــد .بخــش
هــای بزرگــی از صنایــع از پــای افتادنــد و برخــی
صفحه 2

“ نــه بــه جمهــوری اســامی ،آری بــه جمهــوری
سوسیالیســتی “
بیــش از چهــار دهــه مبــارزه علیــه نظــام رسمایــه
داری جمهــوری اســامی امــروز تغیی ـرات اساســی
در ایــران رخ داده اســت.
 - 1بزرگرتیــن ایــن رخــداد رای اکرثیــت عظیــم
مردمــی هســتند کــه نــه بــه نظــام ســلطنتی گفتنــد
و ســپس آری بــه جمهــوری اســامی و امــروز نــه
بــه جمهــوری اســامی مــی گوینــد
 – 2پیــروی نظــام جمهــوری اســامی از رسمایــه
داری جهانــی و پیــاده کــردن اقتصــاد نئولیربالیســم
آمریکایــی کــه نتیجــه ای جــز ادامــه سیاســت
هــای رژیــم ســلطنتی نیســت :دیکتاتــوری بازهــم
رسکوبگرانــه ضــد کمونیســتی ،اســتثامر شــدیدتر
کارگ ـران و زحمتکشــان ،ســتمگری لجــام گســیخته

ادامه برجام

صفحه 2

مــا بارهــا راجــع بــه برجــام و پــی آمدهــا و نتایــج
آن بـرای رژیــم جمهــوری اســامی و بازیگـران قــدر
قــدرت جهانــی و منطقــه ای از زوایــای مختلــف
آنـرا توضیــح داده ایــم  .روندهــای کنونــی کــه بعــد
از انتخــاب بایــدن بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا
شــکل گرفتــه بــا گذشــته دارای اختــاف چندانــی
نیســت .تنهــا تفاوتــی کــه روی داده اســت تغییــر
سیاســت هــای بیــن املللــی آمریــکا بســوی نزدیکــی
بــه اروپــا و ایجــاد جبهــه ای علیــه اتحــاد چیــن و
روســیه اســت .در ایــن راســتا بایــدن سیاســت اول
آمریــکا را کنــار گذاشــته و در حــال کنــار آمــدن بــا
رشکای اروپایــی خــود مــی باشــد .البتــه اروپــا هــم
دیگــر اروپــای  30ســال پیــش نیســت و خــود بــه
قطبــی در بیــن قطــب هــای قدرمتنــد سیاســی –
اقتصــادی دنیــای امپریالیســتی تبدیــل شــده اســت.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه 4

رنجبر
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صفحه2

هــا علیــه رژیــم ســلطنتی و امپریالیســم آمریــکا در
ســال  ،1357نظــام رسمایــه داری را نجــات دهنــد.
 – 4تنهــا “نــه بــه جمهــوری اســامی " امــروز
هــان شــعا ر "همــه بــا هــم " خمینــی اســت کــه
در عمــل نتیجــه ای جــز انحصــار طلبــی مشــتی
کوچــک عبــا بــدوش قــرون وســطائی و اســتقرار
یــک نظــام رسمایــه داری خشــن تــر از نظــام
ســلطنتی نداشــت .صــد ســال مبــارزه طبقــه کارگــر
و کمونیســت هــا و سوسیالیســتها در ایـران ،امــروز
آلرتناتیــو سوسیالیســتی را بــه نظــام اجتامعــی قابــل
دســرس و تنهــا برنامــه ای بــرای تغییــر بنیــادی
جامعــه کنونــی تبدیــل کــرده اســت.
 – 5بنابرایــن شــعار “ نــه بــه جمهــوری اســامی "
کــه نیروهــای چــپ انقالبــی در برابــر اصــاح طلبی
دوران خامتــی مطــرح کردنــد و در عمــل درســتی آن
ثابــت شــده اســت ،امــروز دیگــر بنــا بــه خواســت
اکرثیــت عظیــم تــوده هــای مــردم ای ـران ،تکامــل
یافتــه و اینکــه چگونــه نظامــی جــای آن ـرا بگیــرد
بــدان اضافــه شــده اســت
 - 6چــه نظامــی بــه ســود ایــن اکرثیــت عظیــم
اســت :نظامــی سوسیالیســتی کــه بــا رشایــط
مشــخص و ویژگــی هــای جامعــه ویــران کنونــی
در تطابــق باشــد ،سوسیالیســمی کــه در قــرن
بیســت ویکــم بناســت پیــاده شــود .سوسیالیســمی
کــه تجــارب پیــروزی هــا و شکســت هــای جنبــش
هــای سوسیالیســتی دو قــرن گذشــته را بــه درســتی
جمعبنــدی کــرده و از آنهــا درس گرفتــه اســت.
 – 7بنابرایــن شــعار آلرتناتیــو کارگــری در برابــر
آلرتناتیــو رسمایــه چنیــن اســت:

خوششــان منــی آیــد و آن ـرا زندیــق مــی خواننــد و
متــام تــاش خــود را بــرای جایگزیــن کــردن عیــد
رمضــان و قربــان بجــای نــوروز کــرده انــد .امــا
نــوروز پیــام تاریخــی بــا خــود دارد کــه نــه رژیــم
اســامی و نــه هیــچ قــدرت دیگــری یــارای از بیــن
بــردن آنـرا در رشایــط کنونــی نــدارد .جشــن نــوروز
جشــن پایــداری بخاطــر رسف ـراز مانــدن در عرصــه
تاریــخ و انســانی و آزاد زندگــی کــردن اســت.
در چنــد دهــه گذشــته بــر رس ســفره هـزاران تن از
مــردم نــان ،گوشــت و میــوه بــه یــک غــذای لوکــس
تبدیــل شــده اســت و قــدرت خریــد مــردم آنچنــان
پائیــن رفتــه اســت کــه حاکــان جمهــوری اســامی
از حــاال فریــاد مســافرت نرویــد ،جشــن نگیریــد
بــه نــام کرونــا رس داده انــد .نــوروز در بســیاری
از دوره هــا بصــورت مخفــی برگ ـزار شــده اســت.
نــوروز عجیــن شــده بــا مبــارزه ملــت هایــی کــه
آن ـرا جشــن مــی گیرنــد ب ـرای اعتــا و همبســتگی
بــا همســایگان و برجســته کــردن روابــط خــوب
انســانی اســت .شمشــیر حاکــان خونخــوار و قــدار
تــا مذهبیــون اســامی کــه ب ـرای از بیــن بــردن آن
رس بریدنــد و دســت بــه ویرانــی کشــورها و مناطق
زدنــد نتوانســت نــوروز را از بیــن بــرد .نــوروز بــا
خواســت تاریخــی ملــت هــا ب ـرای زندگــی کــردن
در کنــار هــم بـرای بازســازی زندگــی در بهــاری کــه
از راه مــی رســد منطبــق بــوده و خواهــد بــود
حــزب رنجـران فرارســیدن بهــار جشــن نــوروز را به
همــه انســان هــای رشافتمنــدی کــه آنـرا جشــن می
گیرنــد تربیــک مــی گویــد و بـرای همــه انســانهایی “ نــه بــه جمهــوری اســامی ،آری بــه جمهــوری
کــه دلشــان ب ـرای رهایــی انســان مــی تپــد آرزوی سوسیالیســتی”
ســالی پــر از موفقیــت در ایــن مبــارزه مــی کنــد رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــه داری جمهــوری
اســامی
حزب رنجربان ایران
مرگ بر امپریالیسم
شمسی
1400
اول فروردین
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دیگــر بــه ســود هــای افســانه ای دســت یافتنــد.
بــر طبــق اخبــار فایــزر و مدرنــا در انتظــار ســودی
 32میلیــارد دالری هســتند .ایــن بح ـران اجتامعــی
کــه بــا بیــکاری و بســته شــدن جوامــع بصورتــی
گســرده و همگانــی روبــرو شــد حتــی اعرتاضــات
بســیار محــدود را هــم تقلیــل داد .بــا ورود واکســن
کرونــا امیــد اکــر مــردم جهــان در انتظــار خالصــی
از وضعیــت ناهنجــاری اســت کــه گویــا کرونــا
درســت کــرده اســت.

نوروزتان پیروز
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تــر علیــه زنــان ،اقلیــت هــای ملــی و دینــی جامعــه
ایــران را بــه لبــه پرتــگاه فــرو پاشــیدگی کامــل و
بربریــت ســوق داده اســت
 – 3بازمانــدگان نظــام ارتجاعــی ســلطنتی ،بخــش
هایــی از بــورژوازی فربــه شــده رژیــم ،بخــش
هایــی از خــرده بــورژوازی بریــده شــده از چــپ
بــا حامیــان رسمایــه جهانــی بــار دیگــر در ب ـرا بــر
چنیــن بحـران ســاختاری رسمایــه داری حاکــم ایـران
و خیــزش عظیــم تــوده هــا رساســیمه بــه میــدان
آمــده انــد تــا هامننــد دوران رســتاخیز عظیــم تود ه

جنبش کارگری در ....بقیه از صفحه ١

بــا متــام فشــارهای موجــود بــر روی کارگــران و
زحمتکشــان حتــی احـزاب انقالبــی و رادیــکال هــم
نتوانســتند بصــورت درســتی از آن بهــره بگیرنــد
و اعرتاضــات را در ســطح درســتی ســوق دهنــد.
اوضــاع نشــان داد کــه چــپ پراکنــده قــادر بــه
تاثیــر گــذاری بــر روی وقایــع اجتامعــی بطــور
عمــده نیســت و مشــغول خــرده کاری مــی باشــد.
امــروز خــرده کاری عمدتــا خــود را در شــکل رصفــا
تفســیر کــردن اوضــاع ولــی بــکار متشــکل و عملــی
نپرداخــن خــود را نشــان مــی دهــد.
کرونــا محملــی شــد بــرای رسمایــه داری کــه بــا
رشــد رسســام آور قیمــت هــا ســفره کارگــران را
بیشــر خالــی کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بســیار
از رشکــت هــا در آمارهــای مالــی کــه در ســطح
جهانــی منتــر کــرده انــد ،نشــان مــی دهنــد کــه
دارای ســود هــای باالیــی بــوده انــد .ایــن واقعیــت
انــکار ناپذیــر اســت کــه ویــروس کرونــا بودجــه
هــای هنگفــت ملــی بســیاری از کشــورها را از بیــن
بــرده اســت و ایــن دســته از کشــورها را قــرض دار
تــر کــرده اســت .اوضــاع جنبــش کارگــری را بایــد
در اوضــاع کنونــی کــه اقتصادهــای جهــان پــس از
بح ـران ویــروس کرونــا بــه ســوی ثبــات و تحــرک
بیشــر قــدم مــی گذارنــد دیــد.
ســال  1399تحــرک و فعالیــت اجتامعــی خوبــی
در بخــش هــای مختلــف جنبــش کارگــری در ایـران
روی داد .هفــت تپــه همچنــان در برابــر مدیـران و
حاکمیــت بخاطــر رســیدن بــه خواســته هــای خــود
ایســتاد ،هپکــوی اراک عقــب ننشســت و مبــارزه
ب ـرای عقــب افتــادن حقــوق هــا ،عــدم صالحیــت
بخاطــر اخـراج هــا و .....ادامــه یافــت .در طی ســال
گذشــته بارهــا مــا شــاهد اعالمیــه هــای مشــرک
نهادهــای کارگــری بودیــم کــه نشــان از نزدیــک
شــدن بخــش هــای مختلــف جنبــش کارگــری
بــه همدیگــر اســت .مبــارزه بــر رس دســتمزدها
همچنــان یکــی از خواســته هــای اصلــی کارگ ـران
اســت .اینکــه چگونــه بایســتی دســتمزدها را بـرای
ســال آینــده تعییــن کــرد دو نظــر در برخــی تشــکل
هــای کارگــری موجــود اســت .آیــا در صــد افزایــش
حقــوق بایســتی بــر اســاس در صــد تــورم اعــام
شــده باشــد و یــا ســبد معیشــت کــه عمدتــا بــر
اســاس تــورم کاالهــای اساســی محاســبه مــی شــود.
بــه هــر صــورت کارشناســان اقتصــادی حداقــل
حقــوق ب ـرای یــک خانــواده  4نفــری کارگــری در
ته ـران را  12میلیــون تومــان محاســبه کــرده انــد.
راغفــر اســتاد دانشــگاه و اقتصــاد دان در گفتگــو
بــا ف ـرار و مــی گویــد " .....در ســال آینــده ،ادامــه
ایــن وضعیــت بــه افزایــش تــورم منجــر خواهــد
شــد .البتــه نــرخ تــورم در ســال آینــده درصــد
باالتــری نســبت بــه ســال جــاری بــه خــود خواهــد
دیــد .امــا در کنــار آن ،کــری بودج ـه بــه شــدت
افزایــش خواهــد یافــت ،رکــورد بیشــری هــم
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کل رسمایــه داری را باعــث ایــن همــه محنــت و
ســتم و اســتثامر بــی رحامنــه ای مــی دانــد کــه
در جامعــه جریــان دارد .تقابــل امــروز کارگــر و
جمهــوری اســامی بخشــی از تقابــل اولیــه کارگـران
ای ـران بــا کل سیســتم رسمایــه داری اســت .رژیــم
جمهــوری اســامی در طــی  42ســال حاکمیــت
خــود اجــازه هیچگونــه تشــکل کارگــری مســتقلی را
نــداده اســت .تشــکالت مســتقل موجــود بــا مبــارزه
طبقــه کارگــر و صدهــا زندانــی و جانباختــه حاصــل
شــده اســت .نفرتــی کــه امــروز بیــن کارگـران علیــه
جمهــوری اســامی شــکل گرفتــه ناشــی از آگاهــی و
رشایــط عینــی اقتصــادی و سیاســی اســت کــه رژیــم
بوجــود آورده اســت .جمهــوری اســامی سالهاســت
کــه براســاس سیاســت های بانــک جهانــی و رسمایه
داری نئولیربالیســتی بــه آزاد ســازی قیمــت کاالها از
جملــه نیــروی کار دســت زده اســت .نتیجــه آن بــاال
رفــن روزمــره قیمــت هــا و پائیــن آمــدن قــدرت
خریــد کارگـران و زحمتکشــان جامعــه بــوده اســت.
باالخــره بعــد از مدتهــا مقــدار افزایــش حقــوق
پایــه ای بــرای کارگــران توســط کمیســیون ســه
جانبــه (کمیســیون متشــکل از مناینــدگان دولــت،
مناینــدگان کارفرمــا ،مناینــدگان ّقلبــی کارگــران )
معیــن شــد .روشــن شــد کــه مناینــدگان ّقلبــی
کارگرانــی کــه قبــا اعــام حداقــل  8میلیــون تومــان
بــرای حقــوق پایــه کارگــران کــرده بودنــد بــه 4
میلیــون و  200هــزار تومــان رضایــت دادنــد .در
واقعیــت امــر طبقــه کارگــر نســبت بــه  % 43رشــد
تــورم ،اضافــه حقــوق  %39حتــی بنــا بــر آمارهــای
نهادهــای دولتــی کــه بــا آمارهــای واقعــی  -بیــن
% 45تــا  - %53بطــور جــدی فاصلــه دارد ،حــدود
 5در صــد طبقــه کارگــر نســبت بــه ســال گذشــته
کاهــش درآمــد دارد .در حقیقــت رسمایــه داری
ایــران هــر روز بیشــر بــار بحــران را بــر دوش
کارگـران و زحمتکشــان جامعــه مــی انــدازد و آنهــا
را بــه خــط زیــر فقــر بیشــری مــی رانــد.
در خواســت هــای روشــن ب ـرای تشــکالت مســتقل
و افزایــش حقــوق هــا و جلوگیــری از اخـراج هــا و
آزادی زندانیــان سیاســی کــه در چنــد ســال گذشــته
در اکــر تظاهــرات و اعرتاضــات کارگــری مطــرح
شــده اســت ،بــه پشــتوانه همبســتگی معلــان و
پرســتاران و دانشــجویان و روشــنفکران و فعالیــن
اجتامعــی بــه خواســت هــای اکــر اقشــار و تــوده
هــای تحــت ســتم و اســتثامر تبدیــل شــده اســت .
اختــاف در تاکتیــک و درک از اوضــاع نــه تنهــا
نبایســتی بــه امــر نادرســتی گرفتــه شــود .بلکــه ایــن
اختالفــات اگــر بــه درســتی حــل شــود خــود باعــث
رشــد آگاهــی و متحــد شــدن بیــش از پیــش بخــش
هــای مختلــف طبقــه در ســطح ایـران خواهــد شــد.
در پراتیــک اجتامعــی اســت کــه تشــکالت کارگــری
آبدیــده خواهنــد شــد شکســت هــا خــود درس
هــای بزرگــی هســتند کــه بــا درس گیــری از آنهــا

آینــده روشــنی را رقــم خواهــد زد.
در نتیجــه مــی تــوان دو رونــد را در جنبــش کارگری
بررســی کــرد  -1رسکــوب شــدید فعالیــن کارگــری و
بــه دادگاه کشــیدن دامئــی آنهــا در جهــت ناپایــدار
کــردن مبــارزه جنبــش کارگــری -هنــوز دههــا و
صدهــا فعالیــن کارگــری و مرتقــی در زندانهــا بــدون
هیــچ مــدرک و دلیلــی بــرای مدتهــای مدیــدی
گرفتــار هســتند – 2 .مبــارزه طبقــه کارگــر در ابعــاد
کمــی ( تعــداد اعرتاضــات و تظاه ـرات )و کیفــی(
تحکیــم همبســتگی و ســازماندهی کارگــری ) کــه
همچــون آتــش زیــر خاکســر در حــال رس بــرآوردن
و ویرانــی دنیــای ســتم و اســتثامر اســت.
امــروزه نــه طبقــه کارگــر تنهاســت و نــه دشــمنانش
.صفــی از اکرثیــت عظیــم کارگ ـران و زحمتکشــان
بــا حامیــت طبقــه کارگــر جهــان در برابر بــورژوازی
بــا دولتــش و پشــتگاههای جهانــی امپریالیســتی
اش در همــه جهــان رو در روی هــم ایســتاده انــد.
ایـران از ایــن رونــد جهانــی جــدا نیســت .امــا بعلــل
گوناگــون از جملــه موقعیــت اســراتژیک ایــران
در ســطح جهانــی و دولتــی مذهبــی بــورژوازی
(بوروکراتیــک – نظامــی موجــود اســت کــه ســمت
ســوی تولیــد و صــادرات را در پیــش گرفتــه و کلیــه
صنایــع اســلحه ســازی را هــم در دســت دارد و
رسمایــه داری خصوصــی و نئولیربالیســتی کــه در
ایــن ســالها دولــت هــا نقــش مهمــی در آن داشــته
انــد).و تاریــخ مبــارزه طبقــه کارگــر در بیــش از
صــد ســال گذشــته تضــاد هــای طبقاتــی و نیــز
دخالــت بــورژوازی بیــن املللــی ب ـرای جلوگیــری از
پیــروزی انقــاب بســیار شــدید و ســخت و بغرنــج
اســت .آنچــه کــه روشــن اســت بحــران رسمایــه
داری در ای ـران بــا دولــت جنایتــکارش را در ابعــاد
وســیعی در جامعــه گســرش داده اســت .فشــار
اقتصــادی نــه تنهــا امنیــت شــغلی را از بیــن بــرده
اســت بلکــه باعــث شــده اســت کــه خانــواده هــای
کارگــری و کــم در آمــد جامعــه دو و یــا ســه شــیفته
کار کننــد .بســیاری از جوانــان بــا  50در صــد
حقــوق واقعــی هــم منــی تواننــد کار پیــدا کننــد.
بــا متــام ایــن احــوال جنبــش کارگــری بــی وقفــه
علیــه رژیــم جمهــوری اســامی مبــارزه کــرده اســت
 .بــا بررســی گزارشــات کارگــری ســال گذشــته هیــچ
روزی در ســال گذشــته نبــوده اســت کــه مــا شــاهد
تظاه ـرات ،تحصــن ،پخــش اطالعیــه و اعتصابــات
نبــوده باشــیم.
رژیــم جمهــوری اســامی در برابــر وضعــی کــه
ب ـرای اکرثیــت جامعــه بوجــود آورده اســت بطــور
دائــم دســت بــه شــایعه ســازی ،دروغگویــی
و ایجــاد توهــم در رابطــه بــا آینــده و برداشــن
تحریــم هــا و غیــره مــی زنــد .رژیــم جمهــوری
اســامی همــه تقصیــر هــا ر ا بــه گــردن تحریــم
هــای مــی انــدازد آنهــم در رشایطــی کــه مــی دانیــم
رژیــم جمهــوری اســامی در ســال گذشــته روزانــه
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انتظــار م ـیرود .در نتیجــه افزایــش نــرخ بیــکاری
نیــز اتفــاق خواهــد بــود“ .
بــا توجــه بــه تــورم رسســام آوری کــه در ایــران
وجــود دارد و تاثیــر مســتقیمی روی خانــواده هــای
کارگــری و زحمتکشــان جامعــه دارد تــا بــه حــال
بارهــا بازنشســتگان و معلــان و کارگـران در برابــر
وزارت کار و نهادهــای دولتــی دســت بــه تجمــع
و اعــراض در جهــت افزایــش حقــوق متناســب
بــا افزایــش قیمــت کاالهــا ،زده انــد .رژیــم بــه
دو تاکتیــک وعــده دادن و تهدیــد در برابــر ایــن
خواســته هــا متوســل مــی شــود .وعــده و وعیــد
هــا معمــوال اجرایــی منــی شــود ولــی تهدیــد هــا
همیشــه بــه دنبــال خــود عملکردهــای رسکوبگرانــه
را بــه دنبــال دارد بــا هــر تهدیــدی مــزدوران
رژیــم بــه فعالیــن کارگــری متعــرض شــده و آنهــا
را دســتگیر و زندانــی مــی کننــد مــا بــا منونــه
هــای مختلــف در ســال گذشــته روبــرو بودیــم.
کرونــا محملــی بــه دســت رژیــم داده اســت کــه
بــا تکیــه بــه آن ،بــا آزاد ســازی قیمــت هــا بیــش
از گذشــته بتوانــد جنبــش کارگــری را زیــر فشــار
ق ـرار دهــد .بــا متــام ایــن احــوال رژیــم قــادر بــه
رسپــوش گذاشــن بــر وضعیــت ویــران اقتصــادی
کــه بوجــود آورده اســت نیســت .خامنــه ای اخیـرا
در یــک ســخرنانی از نگرانــی خــود بخاطــر گرانــی
قیمــت هــا در ایــام عیــد بـرای خانــواده هــا ســخن
گفتــه اســت .فقــر چهــره ای عمومــی در جامعــه
پیــدا کــرده اســت و حاکمیــن مرتجعــی کــه بــا
بــازی بــا ارز در بــازار بــورس مشــغول رسکیســه
کــردن حتــی متحدیــن رسمایــه دار خــود هســتند،
قــادر بــه تامیــن غــذای مــردم نیســتند .گوشــت و
میــوه جــزء کاالهــای اولیــه لوکــس بــه حســاب مــی
آیــد و بســیاری از خانــواده هــای کــم درآمــد ماههــا
اســت کــه گوشــت نخــورده انــد .در رشایــط کنونــی
اساســی تریــن خواســته هــای کارگــران افزایــش
دســتمزدها بــر اســاس تــورم و نیــز تامیــن ســبد
معیشــت ،جلوگیــری از اخــراج هــای بــی رویــه،
آزاد شــدن همــه زندانیــان و فعالیــن کارگــری و
سیاســی ،اجــازه فعالیــت رســمی نهادهــای مســتقل
کارگــری از طــرف دولــت و ...اســت .امــا ایــن
خواســته هــا اساســا در حــد صنفــی منانــده اســت
 .طبقــه کارگــر خواســت هــای مشــخص از جملــه
بــه رســمیت شــناخنت اتحادیــه هــا و ســندیکاهای
دولتــی کارگــری مســتقل را مطــرح کــرده اســت.
ایــن حقــی کــه ســالهای طوالنــی از طبقــه کارگــر
گرفتــه شــده اســت و بــه جــای آن تشــکالت
فرمایشــی را حاکــان و رژیــم هــای گوناگــون
ســلطنتی و اســامی رسمایــه داری ســعی کــرده انــد
بــه طبقــه کارگــر تحمیــل کننــد.
اعالمیــه و اطالعیــه هــای گوناگــون تشــکالت
مســتقل کارگــری نشــان مــی دهــد کــه طبقــه مــا
بدرســتی نظــام نــه تنهــا جمهــوری اســامی بلکــه
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بیــش از یــک میلیــون بشــکه نفــت فروختــه اســت.
اوضــاع در مجمــوع خــود بــه نفــع جنبــش کارگــری
– کمونیســتی اســت .درخواســت تشــکل و دخالــت
فعــال در امــور سیاســی دیگــر متعلــق بــه ســازمان
هــای سیاســی نیســت بــا درس گیــری از اشــتباهات
گذشــته جنبــش کارگــری بــه نیرویــی بــا تاثی ـرات
تعییــن کننــده در جنبــش هــای تــوده ای ،در حــال
بازگشــت بــه کــف خیابــان هــا اســت .بایــد بــه
ایــن تحــرکات جدیــد بــا دیــد مثبــت نــگاه کــرد .و
کمونیســتها بایســتی در کمــک بــه رشــد و پویایــی
ایــن جنبــش در آن رشکــت فعــال داشــته باشــند.
اپوزســیون بــورژوازی بــا درک تحــرکات از پائیــن
جنبــش کارگــری و تــوده اســت کــه مجــددا ســعی
کــرده انــد کــه بــا امضــای بیانیــه  630نفــر از
اپوزســیون و فعالیــن سیاســی و اجتامعــی زمینــه
هــای دوبــاره قــدرت گیــری بــورژوازی را فراهــم
کننــد .ایــن بیانیــه تحــت سیاســت هــای همــه بــا
هــم بــا آرمــان هــای حاکمیــت ملــی و منافــع ملــی
زمینــه هــای فریبــی دوبــاره را در دوران دســت بــه
دســت شــدن قــدرت و ســوار شــدن بــر شــانه هــای
کارگ ـران و زحمتکشــان بــرای رســیدن بــه قــدرت
رقــم بزنــد .امــا طبقــه کارگــر هوشــیارانه ایــن نــوع
اتحادهــای سیاســی را مــی شناســد و دســت رد بــه
آنهــا زده اســت .مســئله طبقــه کارگــر نــه دســت
بــه دســت شــدن قــدرت بیــن جنــاح هــای مختلــف
رسمایــه و انتخــاب بیــن بــد و بدتــر بلکــه انتخــاب
بیــن ســتم ،اســتثامر و آزادی ،عدالــت اجتامعــی
اســت .بیــن رسمایــه داری و سوسیالیســم اســت.
چنیــن اســت وضــع کنونــی طبقــه کارگــر و رشــد و
اتحــاد و همبســتگی بیشــر بیــن کارگـران ،معلــان،
پرســتاران ،بازنشســتگان ،دانشــجویان و روشنفکران
انقالبــی .بــه ایــن رونــد بایــد خــوش آمــد گفــت و
بــا متــام تــوان از آن حامیــت و پشــتیبانی کــرد.
مرگ بر رسمایه داری
زنده باد انقالب زنده باد سوسیالیسم
ع.غ
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کشــمکش اروپــا بــا آمریــکا بــر رس ناتــو و ایجــاد
ارتــش اروپایــی و نیــز تشــویق آمریــکا بــه جدایــی
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا و تشــکیل اتحادیــه
انگلوساکســون متشــکل از اسـرالیا  ،کانــادا ،آمریــکا
و انگلیــس نشــان از کشــاکش جدیــدی دارد کــه
ناشــی از رقابــت هــای امپریالیســتی در حــال رشــد
بــوده و اتحادهــای آنهــا علیــه محــور چیــن –
روســیه دارای پــی آمدهــای متعــددی خواهــد بــود

کــه فقــط یکــی از آنهــا در رابطــه بــا برجــام خــود
را نشــان مــی دهــد.
برنامــه جامــع اقــدام مشــرک (برجــام ) در  23تیــر
 1394در یــک توافــق شــش جانبــه توســط ای ـران
 ،آمریــکا  ،فرانســه  ،انگلیــس  ،چیــن  ،روســیه و
آملــان بــه امضــاء رســید .برجــام توافقــی بــر رس
برنامــه هســته ای ای ـران جهــت اطمینــان از عــدم
امــکان دسرتســی ایــران بــه ســاح هــای امتــی
غنــی ســازی تــا ســطح  3.6بــود کــه در دوران
اوبامــا کــه سیاســتی شــبیه بــه بایــدن داشــت،
انجــام گرفــت .در هــان زمــان هــم معلــوم بــود
کــه ایــران در حــال تحکیــم موقعیــت نظامــی و
سیاســی خاورمیانــه ای خــود اســت و از آن کوتــاه
منــی آیــد .در حقیقــت برجــام اولیــن قــدم در در
راه جلوگیــری از تحکیــم نفــوذ ایـران در خاورمیانــه
بــود .در آن زمــان اصــاح طلبــان حکومتــی بــه
دنبــال نزدیکــی بــه غــرب و اســتفاده از موقعیــت
هــای اقتصــادی بودنــد کــه وعــده داده شــده بــود.
در برابــر آنهــا اصولگرایــان در راس آنهــا خامنــه
ای هــدف خریــد زمــان و اســتفاده از موقعیــت
پیــش آمــده بــرای تکمیــل برنامــه هــای نظامــی
و سیاســی خــود بودنــد  .اصــاح طلبــان بیشــر
موقعیــت داخلــی و اصولگرایــان بــه موقعیــت
بیــن املللــی بویــژه خاورمیانــه را مــد نظــر داشــتند.
روشــن بــود کــه نــه بــورژوازی ایــران بعلــت
موقعیــت اسـراتژیک ایـران در ســطح منطقــه ای و
منابــع وســیع زیرزمینــی و انســانی خواهــان عقــب
نشــینی بــود و نــه جنــاح هــای امپریالیســتی غــرب
بویــژه آمریــکا حــارض بــه عقــب نشــینی از منافــع
عظیــم خــود در خاورمیانــه .ایــن توافقــی موقــت
و شــکننده در رشایطــی نامتعــادل در رقابــت هــای
جهانــی و منطقــه اســت .کــه بــر اســاس جــزر و مــد
هــای سیاســی ایــن رقابــت هــا دولــت هــای درگیــر
بــه مفــاد آن گــردن مــی گذارنــد یــا نــه.
یکــی از مســائل مــورد اختــاف در بعــد از امضــای
برجــام و ســپس تحریــم هــای دولــت ترامــپ،
مســئله موشــک هــای بالســتیک و کــروز ایــران
اســت .پیگیــری ایــران بــر رس ازدیــاد جمعیــت و
تقویــت قــدرت نظامــی در عیــن حــال کــه تــوان
ای ـران را ب ـرای رقابــت هــا بیــن نیروهــای رسمایــه
داری بــاال مــی بــرد ولــی بــه فقــر و بحران شــدیدی
مــی انجامــد کــه مــا امــروز شــاهد آن هســتیم .در
عیــن حــال ای ـران یــک ســد نظامــی علیــه محــور
غــرب بـرای نفــوذ بــه آســیای غربــی اســت ،کــه بــا
سیاســت چیــن و روســیه در مقابلــه بــا حریفــان
همخوانــی داشــته و مــورد پشــتیبانی آنهاســت.
روشــن اســت کــه سیاســت تهاجــات نظامــی بــه
کشــورها و اشــغال آنهــا اگــر نگوئیــم متــام شــده
اســت ولــی بـرای قــدرت هایــی کــه ماننــد اشــغال

عـراق بــی گــدار بــه آب بزننــد هــان بالیــی را کــه
رس آمریــکا آورد تکـرار خواهــد کــرد .عـراق با حمله
آمریــکا بســیاری از ســاختارهای خــود را از دســت
داده ولــی آمریــکا هــم قــادر نشــد کــه خــود را در
ایــن منطقــه تحکیــم کنــد و بــه لحــاظ اقتصــادی
و سیاســی نتوانســت از رشایطــی کــه فروپاشــی
شــوروی بوجــود آورده بــود اســتفاده کنــد .و در
رقابــت بــر رس رشــد و گســرش بــازار و هژمونــی
از دیگـران بــه درجــات زیــادی عقــب مانــد .همــه
کشــورهای امپریالیســتی و رسمایــه داری ایــن را
فهمیــده انــد کــه جنــگ بــدون چشــم انــداز روشــن
یعنــی ویرانــی اقتصــادی و عقــب مانــدن از رقبــا
در ســطح جهانــی کــه خــود مــی توانــد بــه عقــب
نشــینی از بســیاری از بازارهــای اقتصــادی ملــی و
بیــن املللــی منتهــی شــود بــه همیــن دلیــل رضبــات
نظامــی کوتــاه ،مقطعــی و مــوردی همیشــه امــکان
دارد اتفــاق بیافتــد .امــا جنــگ کشــورها و بویــژه
کشــورهای معظــم دور از انتظــار اســت .در واقــع
جنــگ هــای نیابتــی از همیــن نقطــه ضعــف ناشــی
مــی شــود.
امــا موضــوع برجــام دارای پــی آمدهایــی در
روابــط رژیــم جمهــوری اســامی و آمریــکا بــوده
اســت .برجــام باعــث فشــار مضاعفــی بــر اقتصــاد
ایـران از یــک جانــب و فشــار بــه حضــور نیروهــای
آمریکائــئ جهــت تــرک منطقــه از جانــب دیگــر در
خاورمیانــه شــده اســت .کشــمکش برجام اساســا به
منافــع و رضر و زیــان هایــی کــه ایــن قـرارداد بـرای
اکرثیــت مــردم مــا داشــته معنــی پیــدا مــی کنــد.
برجــام ق ـراردادی بیــن ای ـران و  5+1بــر رس نــوع
دخالــت ایــن قــدرت هــا در کنــرل اقتصــادی دیگــر
کشــورها و ســهم خواهــی از بازارهــای منطقــه
بویــژه در حــوزه نفــوذ ای ـران اســت .برجــام هیــچ
منافــع عمومــی ب ـرای اکرثیــت مــردم ای ـران نــدارد
و در چهارچــوب رقابــت هــای جهانــی و منطقــه ای
بیــن نیروهــای امپریالیســتی و دول مرتجــع منطقــه
شــکل گرفتــه اســت.
در ایــن ســهم خواهــی حــرف اول را قــدرت نظامــی
و ســپس اقتصــاد و نفــوذ فرهنگــی و .....مــی زنــد.
بعلــت پیچیدگــی رقابــت هــا ب ـرای کنــرل تعییــن
کننــده بازارهــای منطقــه ای کــه بــه نفــوذ سیاســی
نیــز مــی انجامــد ،مــی تــوان ابعــاد رسســختی
طرفیــن را فهمیــد.
در بیــن هــر دو جنــاح جمهــوری خواهــان و
دموک ـرات هــا در دولــت آمریــکا و اصولگرایــان و
اصــاح طلبــان در ایـران بــر رس برجام اختــاف نظر
وجــود دارد .اصــاح طلبــان ادامــه کنونــی برجــام را
بــه نفــع خــود منــی داننــد و متایــل دارنــد کــه بــا
بــاز شــدن در هــای اقتصــادی مفــری در رابطــه بــا
آزادی بیشــر فعالیــت هــای سیاســی اقتصــادی برای
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بــر رس برجــام اســت .روشــن اســت کــه بازگشــت
آمریــکا بــه تعهــدات اقتصــادی در برجــام تــوان
اقتصــادی جمهــوری اســامی را بــاال خواهــد بــرد
هامنطــور کــه آمریــکا نیــز از فشــار برخــی نیروهــا
ماننــد حدالشــعبی بطــور روز افــزون در عــراق،
خالصــی خواهــد داشــت .در عیــن حــال آمریــکا
بــه عنــوان طــرف اصلــی در صــورت توافــق هنــوز
مطمــن نیســت کــه بهــره هــای اصلــی اقتصــادی
را نصیــب خــود کنــد .بــا متــام ایــن احــوال برجــام
قــادر نیســت بــرای جمهــوری اســامی امنیــت از
طــرف مــردم زجــر کشــیده و ســتمدیده را تامیــن
کنــد .رژیمــی کــه در بیــش از  4دهــه بطــور دائــم
مــردم را در فقــر و تنگدســتی و بحــران و جنــگ
نــگاه داشــته اســت حتــی در صــورت توافــق
بــا غــرب بویــژه آمریــکا آینــده ای نــدارد .مــردم
خواهــان رسنگونــی جمهــوری اســامی هســتند و
رژیــم را از ایــن رسنوشــت راه فـراری نیســت بــا و
یــا بــدون برجــام .
در ســطح بیــن املللــی برجــام دارد بــه طــرف
توافــق هــای موقــت کــه قــادر بــه گــره کشــایی
زیــادی از جمهــوری اســامی نیســت ،نزدیــک
مــی شــود .هنــوز پــول هــای بلوکــه شــده ای ـران
آزاد نشــده اســت؛ هنــوز مســئله ســوئیفت بانــک
هــا کامــا ب ـرای ای ـران بــاز نشــده اســت و ای ـران
امــکان تبــادالت بانکــی را نــدارد .اروپــا در رابطــه
بــا وظایــف خــود سیاســت معطــل کــردن را
پیــش گرفتــه اســت و آمریــکا یــک تنــه نتوانســته
اســت کــه مســئله را حــل کنــد و ای ـران بــا عقــب
نشــینی از توافــق هــای کنــرل تاسیســات هســته
ای و پروتــکل الحاقــی آژانــس انــرژی هســته ای
سیاســت مقابلــه متقابــل را در پیــش گرفتــه اســت.
امــا قـرار نیســت کــه برجــام بــه پایــان خــود برســد،
آنهــم بــه دلیــل ســودهای هنفگتــی کــه بنگاههــای
معظــم مالــی و نظامــی از طریــق تشــنج هــای
سیاســی نظامــی عایــد خــود مــی کننــد .بســیاری
از مشــکالتی کــه رسمایــه داری امــروز در رسارس
جهــان بــر رس راه زندگــی مــردم جهــان ناشــی از
ســود و فــوق ســود ایجــاد کــرده اســت بصــورت
طوالنــی مــدت در مناســبات سیاســی و اجتامعــی
کشــورها و ملــت هــا و جهــان باقــی خواهــد مانــد.
از آن جملــه یکــی هــم قـرار دادهــای آژانــس بیــن
املللــی منــع ســاح هــای هســته ای کــه امــکان
زور گویــی بــه کشــورهای مدعــی جدیــد و دفــاع
همیشــگی از قدرمتنــدان دنیــا را تامیــن خواهــد
کــرد .آنچــه کــه شــاید کمــی مضحــک بــه نظــر
برســد .اختــاف دولــت مذهبــی ای ـران بــا آمریــکا
کــه در شــکل گیریــش نقــش داشــت و توافــق
ایــران بــا دولــت هایــی کــه در مقطــع انقــاب
 57از ایجــاد جمهــوری اســامی در ایــران دفــاع

نکردنــد .در دنیــای بــورژوازی ایــن گفتــه کــه مــا
متحــد دائــم نداریــم ولــی منافــع همیشــگی داریــم
 .بــاز تــاب شــکل بنــدی ی 1+ 5در مذاکـرات فــوق
اســت. .
تــا بــه حــال میلیاردهــا دالری کــه بــرای برجــام
خــرج شــده اســت از قبــل منابــع عمومــی و کار
کارگ ـران و زحمتکشــان جامعــه بــوده اســت .امــا
تحریــم هــا باعــث ســودهای هنگفتــی ب ـرای وارد
کننــدگان انحصــاری دولتــی و چــاق و چلــه شــدن
بــورژوازی و تهــی شــدن ســفره رنجــران جامعــه
شــده اســت .هامنطــور کــه خریدهــای ایــران
بــا قیمــت هــای گــزاف ســودهای هنگفتــی نیــز
نصیــب  1+5کــرده اســت .برجــام بــرای هــر دو
طــرف ســودآور و ب ـرای کارگ ـران و زحمتکــش مــا
بدبختــی آور بــوده اســت .ق ـرار دادهایــی ماننــد
برجــام وســیله ای ب ـرای رسکیســه کــردن کشــورها
و مــردم اســت.
مهران پیامی
فرایند انقالب

فرایند انقالب ایران  .....ادامه
گورکنــان نظــام رسمایــه داری در ایــن صــد ســال
گذشــته ،از نیــروی اجتامعــی کوچکــی بــه نیــروی
میلیونــی کــه اکرثیــت عظیــم جمعیــت را تشــکیل
میدهنــد ،تبدیــل شــده انــد .در حالــی کــه تعــداد
رسمایــه داران بــه نســبت آنهــا بــا مترکــز هرچــه
بیشــر رسمایــه ،همچنــان مشــتی کوچــک هــزار
فامیلــی باقــی مانــده انــد کــه توســط ایــن نیــروی
میلیونــی حلقــه بــه حلقــه در محــارص مــی باشــند
.امــا ایــن مشــت کوچــک در ایــن صــد ســاله بــه
کمــک همپالــگان جهانــی شــان بــه غــارت و چپــاول
مشــغول بــوده و توانســته انــد قــدرت دولتــی
رسکوبگــری را تحکیــم مناینــد کــه وظیفــه اساســی
اش در قیــد نگهداشــن طبقــه کارگــر و جلوگیــری
از یــک انقــاب اجتامعــی بســود تــوده هــای
وســیع مــردم اســت .رسمایــه دار بــرای افزایــش
ســود خــود احتیــاج بــه نیــروی کار دارد در نتیجــه
در هــر قدمــی بــه جلــو گورکــن خــود را بوجــود
آورده اســت .امــروز در ایــران طبقــه کارگــری
شــکل گرفتــه کــه ب ـرای گرفــن حــق خــود ،ب ـرای
ادامــه زندگــی مجبــور شــده دامئــا بــا صاحبــان
رسمایــه مبــارزه کنــد ،قــدم بــه قــدم تجربیــات
خــود را جمعبنــدی کنــد و بــه پیــروی ادامــه
دهــد .طبقــه کارگــر امــروز ایــران کولــه بــاری از
تجربــه صــد ســاله دارد و همچنــان پیگیــر و بــی
وقفــه در مبــارزه اســت .امــا درســت بخاطــر وجــود
پرقــدرت رسمایــه جهانــی ،بخاطــر وجــود صاحبــان
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جنــاح هــای خــودی پیــدا کننــد .دموکـرات هــا هــم
در آمریــکا خواهــان تنظیــم مناســبات بــه نحــوی
هســتند کــه جنــاح هــای غــرب گـرا و بیشــر اصــاح
طلبــان در راس قــدرت و اداره امــور باشــند.
توجــه جمهــوری اســامی بــه آنچــه کــه خودکفایــی
نظامــی مــی نامنــد ،از ســال هــا پیــش از برجــام
آغــاز شــده اســت .برجــام فقــط تکیــه خــود را بــر
رس برنامــه هســته ای و تولیــد ســاح هــای امتــی
گذاشــته اســت .امــا جمهــوری اســامی بــی وقفــه
تحــت عنــوان حاکمیــت ملــی و بــا غــارت منابــع
زیرزمینــی و انســانی بــا خــرج میلیاردهــا دالر،
منابــع نظامــی و تولیــد اســلحه را گســرش داده و با
دزدی از ســفره اکرثیــت مــردم بــه دســت آوردهایی
نیــز رســیده اســت .آیــا تولیــد انبــوه موشــک هــای
تولیــد شــده ،وقتــی کــه رژیــم اســامی مــورد
نفــرت عمومــی اســت مــی توانــد حاکمیتــش
را تامیــن کنــد .فقــط رژیــم هایــی احتیــاج بــه
اســلحه هــای فــوق مــدرن دارنــد کــه در دنیــای
هــرج و مــرج کنونــی  ،حامیــت عظیــم تــوده ای
خــود را از دســت داده و روی بوروکراســی دولتــی
بختــک وار مل داده انــد و مشــغول دزدی از بودجــه
هــای دولتــی هســتند .رژیــم شــاه هــم بــا خریــد
میلیاردهــا دالر اســلحه از آمریــکا در پــی ابــدی
کــردن ســلطنت خــود و خانــواده اش بــود.
ادامــه سیاســت خارجــی خامنــه ای بــه مانــدن در
جنــاح روســیه و چیــن  ،پیــام روشــنی ب ـرای رژیــم
و جنــاح اصــاح طلــب دارد" قــرارداد برجــام در
ســطح پائیــن تــری از کشــمکش هــای خــود باقــی
خواهــد مانــد و بــه حــل نهایــی نخواهــد رســید".
یکــی از مشــکالتی کــه برجــام را بــه مثابــه گــره
کــوری نشــان مــی دهــد نــه تهدیــد هســته ای
ایــران بلکــه عبــور بــدون واســطه یــک کشــور
پیرامونــی از قوانیــن رســمی بیــن املللــی اســت کــه
گاهــا خــود نویســندگان ایــن قوانیــن کــه دولــت
هــای معظــم باشــند آنــرا رعایــت منــی کننــد.
کشــمکش دیپلامتیــک دولــت بایــدن بــا جمهــوری
اســامی ای ـران نــه بــر رس بازگشــت بــه تعهــدات
آنهاســت ،بلکــه کــش دادن و خریــد زمــان از
طــرف رقبــا اســت .اروپــا ظاه ـرا سیاســت کچــدار
و مریــز را دنبــال مــی کنــد ولــی عمــا منتظــر
سیاســت عملکــردی آمریــکا اســت .آمریــکا بــا کــش
دادن مســئله خواهــان بــه زانــو درآورد اقتصــادی
رژیــم اســامی و جمهــوری اســامی خواهــان
گرفــن امتیــازات سیاســی و بــه رســمیت شــناخنت
نفــوذ سیاســی خــود در منطقــه اســت .هامنطــور
کــه ناشــی از فشــار اقتصــادی جمهــوری اســامی
خواهــان مصالحــه بــر رس برجــام اســت .آمریــکا
نیــز بعلــت از دســت دادن روز افــزون هژمونــی
خــود در خاورمیانــه خواهــان مصالحــه معینــی
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ضــد کمونیســتی از ویژگــی هــای آنســت .ایــن
بــورژوازی بومــی مــا بــر عکــس رسمایــه داران غرب
از هــان آغــاز پیدایــش باید ســهم بیشــری از ارزش
اضافــی را در طبــق اخــاص بــه اربابــان خارجــی
خــود تقدیــم مــی کــرد و مناینــدگان سیاســی آنهــا با
بســن قـرار دادهایــی چــون دارســی ،کاپیتوالســیون
و کنرسســیوم نفتــی پــس از کودتــای  ،32دســت
انحصــارات جهانــی را در غــارت منابــع طبیعــی
ای ـران بــاز مــی گذاشــت .اگــر آغــاز دوران مــدرن
ایـران را کودتــای رضاخــان میــر پنــج در ســال1299
کــه ایــن روزهــا صدمیــن ســالگرد آنســت ،بگیریــم
تــا بحــال عملکــرد دولــت هــا را رس انگشــتی
بخواهیــم بشــاریم و نتیجــه آنــرا جمــع بزنیــم،
ایــران ویــران بــه لبــه نابــودی و پرتــگاه رســیده
امــروز اســت .بعضــی هــا کــه بــه تحلیــل طبقاتــی
بـرای محــک زدن درســتی و نادرســتی سیاســت هــا
اعتقــاد ندارنــد بــر اســاس شــخصیت هــا ،حکومــت
هــا بــه ارزیابــی مــی پردازنــد .شــکی نیســت کــه
شــخصیت هــا نقشــی بــازی مــی کننــد ولــی نقــش
شــخصیت هــا را در چارچــوب دوران تاریخــی و
نظــام اقتصــادی و سیاســی بایــد مــورد بررســی
علمــی قـرار داد .از رضــا شــاه گرفتــه تــا محمــد رضا
و خمینــی و خامنــه ای همــه از مالکیــت خصوصــی
بــر وســایل تولیــد دفــاع کــرده انــد و ضــد خواســت
هــای کارگــران بــود ه و بــا کمــک بیگانــگان بــه
رسکــوب کمونیســتها و سوسیالیســتها و نیروهــای
میهــن دوســت و آزادیخــواه پرداختــه انــد.
ایــن خصوصیــات رسمایــه داری در ایـران در دوران
امپریالیســم تــا انــدازه زیــادی در کلیــه کشــورهای
پیرامونــی دیــده میشــود .حتــی در کشــور هایــی
هــم کــه بخشــی از بــورژوازی داخلــی تــاش کــرده
از زیــر پنجــه هــای آهنیــن رسمایــه جهانــی خــود
را رهــا ســازد ،بــا خشــم مناینــده جهانــی رسمایــه
روبــرو شــده اســت .در ای ـران مــا بــا تــاش دکــر
محمــد مصــدق بــرای خلــع یــد از رشکــت نفــت
بریتانیــا آشــنائیم کــه چگونــه بــا کودتــای  28مــرداد
 32بدســت ســیا حکومــت او را رسنگــون کردنــد
و پــس از آن بهرتیــن فرزنــدان انقالبــی ایــران را
بــه جوخــه هــای اعــدام ســپردند .در همیــن شــاره
رنجــر گزارشــی از اندونــزی مــی باشــد کــه جنایــت
رسمایــه جهانــی در برانــدازی ســوکارنو و رسکــوب
میلیونــی کمونیســت هــا را بــر مــا مــی ســازد .در
ایــن چهــار دهــه هــم رژیــم جمهــوری اســامی کــه
بــا وعــده هــای فــراوان بــه مســتضعفان قــدرت
سیاســی را غصــب کــرد در زمینــه اقتصــادی حتــی
شــدیدتر از دوران پهلــوی ،رسمایــه داری بــا ســتم
بازهــم بیشــر قوانیــن قــرون وســطایی اســامی
ادامــه یافــت.
پرولتاریا

طبقــه کارگــر ایـران بــه یک نیــروی عظیــم اجتامعی
تبدیــل شــده اســت و از لحــاظ سیاســی در ســال
هــای اخیــر فعالیــت هــای کلیــه نهادهــا و احـزاب
و ســازمان هــای چــپ و کمونیســت را بخــود جلــب
کــرده اســت .ایــن یــک تحــول بــزرگ تاریخــی
اســت .شــاهرخ زمانــی یکــی از منونــه هــای رشــد
کادرهــای کارگــری اســت کــه بــا مطالعــه آثــارش
بــه ســیر تکاملــی دوران جدیــد جنبــش کارگــری
ای ـران مــی تــوان واقــف شــد .او در حقیقــت یــک
سیاســتمدار پرولتاریایــی در دوران معــارص ایــران
اســت بــا اینکــه او را کشــتند و ادامــه دهندگانــش
هــر روز بیشــر مــی شــوند .شــاهرخ زمانــی منونــه
نویــن کادر کارگــری اســت .ســازمانده اســت ،مبلــغ
و مــروج اســت و هــر جــا کــه هســت ،بیــرون
ودرون زنــدان بــه امــر ســازماندهی مــی پــردازد.
او بــا بــکار بــرد کمونیســم علمــی ،علــم رهایــی
برشیــت و تلفیــق آن بــه رشایــط مشــخص بــر
رضورت ایجــاد حــزب کمونیســت ،حــزب پیــرو
طبقــه کارگــر تاکیــد مــی کنــد و ایجــاد آنــرا در
پراتیــک مبــارزات جــاری جامعــه و نوســازی و
نفــی دیالکتیکــی اح ـزاب و ســازمان هــای موجــود
کمونیســتی تــا یکــی شــدن میدانــد .او بــا آگاهــی
بــه نقــش طبقــه کارگــر ســازماندهی جنبــش
کارگــری را حلقــه اصلــی در حــل بقیــه مســایل
انقــاب ای ـران ارزیابــی مــی کنــد.
بحــران ســاختاری رسمایــه داری جهانــی ،رشــد
تضــاد هــای جهــان رسمایــه داری ،فقــر و فالکــت
ناشــی از فروماندگــی دولــت در حــل حــد اقــل
زندگــی ب ـرای مــردم ،ســتم مضاعــف بــه زنــا ن و
نابــودی کامــل محیــط زیســت در ایــران رشایــط
را بــرای ســازماندهی مدبّرانــه طبقــه کارگــر در
یــک تشــکیالت رسارسی مقتــدر فراهــم ســاخته
اســت .مبــارزه چنــد دهــه اخیــر تشــکل هــای
کارگــری چــون کارگ ـران خاتــون آبــاد ،هفــت تپــه،
ســندیکای اتوبورسانــی تهــران و حومــه و ده هــا
نهــاد و تشــکیالت کارگــری دیگــر بــا مبــارزه خــود
و بــا از جــان گذشــتگی پیرشوانشــان بــه امیـ ِـد کل
جامعــه بـرای نجــات از وضــع موجــود تبدیــل شــده
انــد .طبقــه کارگــر مبثابــه آلرتناتیــو سیاســی جامعــه
هــر روز بیشــر شــناخته مــی شــود .کلیــه نیروهــای
چــپ و دموکراتیــک در یــک صــف در ایــن ســال
هــا بــه تقویــت ایــن گرایــش عظیــم طبقاتــی
جامعــه پیوســته انــد .در ســالهای اخیــر بــورژوازی
و خــرده بــورژوای ایـران کــه در تضــاد بــا بــورژوازی
حاکــم هســتند ،تــاش کردنــد بــا کمــک بیگانــگان
بویــژه امپریالیســم آمریکا،عربســتان و ارسائیــل
پرچــم برانــدازی را بــر دارنــد .بــا شکســت ترامــپ
در انتخابــات آمریــکا رضبــه شــدیدی خوردنــد .
حــاال بــا عــوض شــدن وزیــر امــور خارجــه آمریــکا
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رسمایــه دولتــی و خصوصــی در داخــل راهــش بــس
ســخت و پــر پیــچ و خــم و در نتیجــه طوالنــی
شــده اســت .وجــود دیکتاتــوری ضــد کارگــری ،در
شــکل ســلطنت یــا قبــای جمهوریــت اســامی بــا
پشــتیبانی امپریالیســتها و پیشــرد دامئــی سیاســت
نفــاق انــداز و حکومــت کــن ،مبــارزه بـرای رســیدن
بــه هــدف نهایــی طبقــه کارگــر را ســخت ،بغرنــج
و طوالنــی تــر کــرده اســت .ایــن از ویژگــی هــای
انقــاب کــردن در جامعــه ماســت کــه در ارزیابــی
از چگونگــی رونــد انقــاب در ایـران بایــد همیشــه
در مــد نظــر باشــد .چنانچــه اشــتباهات خــط
مشــی کلیــه نیروهــای سیاســی چــپ را بخواهیــم
مــورد ارزیابــی ق ـرار دهیــم مــی بینیــم ریشــه در
عــدم درک همــه جانبــه ایــن ویژگــی هــا دارد.
تــاش ســالهای طوالنــی روشــنفکران انقالبــی و
انســان هــای از خــود گذشــته چــپ و کمونیســت
ب ـرای پیونــد بــا جنبــش کارگــری تــا حــدی کــه بــه
جــزوی از خــود طبقــه شــوند هنــوز تحقــق نیافتــه
اســت .بــا اینکــه در آغاز کادر های کارگــری آگاه در
تشــکیل حــزب کمونیســت ای ـران رشکــت داشــتند،
امــا پــس از رسکــوب رسارسی ضــد کمونیســتی رضــا
شــاه پــس از شــهریور  20حــزب تــوده ای ـران نــه
براســاس یــک پالتفــرم کمونیســتی بلکــه بــا یــک
برنامــه حــزب سیاســی سوســیال دموکراتیــک شــکل
گرفــت و کادر هــای کارگــری نقشــی در پایــه ریــزی
آن نداشــتند .البتــه ایجــاد شــورای متحــده کارگــری
در ایــن دهــه یکــی از دوران درخشــان مبــارزات
کارگــری را نشــان میدهــد ولــی پــس از کودتــای
آمریکایــی  28مــرداد  32رسکــوب شــدید کارگـران و
منحــل کــردن شــورای متحــده عمــا رضبــه مهلکــی
بــه جنبــش آگاه طبقــه کارگــر وارد کــرد .جنبــش
کارگــری هیچــگاه موفــق بــه ایجــاد تشــکل رسارسی
خــود نشــد .بــا توجــه بــه ایــن رونــد تاریخــی
مبــارزه میــان دو طبقــه بــورژوازی و متحدانــش در
ســطح داخلــی و خارجــی از یکســو و طبقــه کارگــر
بــا متحــدان داخلــی و خارجــی اش از ســوی دیگــر
اســت کــه امــروز مــی توانیــم بهــر فراینــد رونــد
انقــاب ای ـران را مشــخص کنیــم.
بگذاریــد کمــی بیشــر بــه ویژگــی هــای ایــن دو
طبقــه بپردازیــم:
بورژوازی
بــورژوازی ایــران بــت پتیــاره ایســت در دامــن
اســتعامر گــران و در برهــه ای از زمــان حتــی
اشــغالگران جــان گرفتــه و پــرورش یافته ،هــر جایی
اســت و مناینــدگان سیاســی آن رشــوه خــوار ،جیــره
خــوار و وطــن فــروش بــوده و هســتند و بــا صنــف
روحانیــت از دیــر بــاز پیونــد نــا گسســتنی داشــته و
پــول نفــت و گاز آنـرا در عیــن حــال بــه مــار خــوش
خــط و خالــی تبدیــل کــرده اســت .رسکوبگــری و
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کشتار مردم ستمدیده بلوچستان
کشــتار مردمــان ســتمدیده بلــوچ را محکــوم مــی
کنیــم
نشــانی دیگــر از دد منشــی نظــام ارتجاعــی ضــد
مردمــی رسمایــه داری جمهــوری اســامی .ســوخت
ب ـران را در رساوان بلوچســتان بــه گلولــه بســتند و
بــار دیگــر بــه خشــن تریــن شــیوه بــا زحمتکشــان
محــروم خلــق بلــوچ برخــورد کردنــد.
از کــوزه هــان تــراود کــه در اوســت .رژیــم
جنایتــکار اســامی ای ـران از روز اولــش دســت بــه
اعــدام و کشــتار زد و تــا امــروز همچنــان ادامــه
دارد و منطقــی جــز پایــال کــردن حقــوق تــوده
هــای زحمتکــش بویــژه از ملیــت هــای ســتمدیده
ایــران را نــدارد.
مــا ایــن رفتــار ضــد مردمــی جمهــوری اســامی
توســط نیروهــای مســلحش را محکوم مــی کنیم واز
کلیــه نیروهــای آزادیخــواه و عدالــت طلــب ایران و
جهــان میخواهیــم علیــه ایــن اعــال جنایتکارنــه
بلنــد شــوند و یــک صــدا آن ـرا محکــوم مناینــد.
مــا همچنــان آگاهیــم کــه آنچــه در ایــن منطقــه
میگــذرد و مرتجعــان منطقــه ای آتــش بیــار معرکــه
انــد ناشــی از چهــل ســال بــی تدبیــری و سیاســت
هــای ضــد مردمــی رژیــم جمهــوری اســامی اســت.
مــا عمیقــا بــاور داریــم ،کارگــران و تــوده هــای
وســیع ســتمدیدگان ایـران ،زنــان و مــردان در برابــر
ایــن جنایــات رژیــم ماننــد همیشــه بــه مبــارزه
خــود ادامــه مــی دهنــد ،بازهــم بیشــر متشــکل
مــی شــوند و بــر وحــدت و گســرش صفــوف خــود
مــی افزاینــد .منطــق تــوده هــای اســتثامر شــده و
ســتمدیده تشــکل ،مبــارزه و اتحــاد اســت .نجــات
ایــران از یــوغ حاکمیــت والیــت فقیــه مبــارزه و
بازهــم مبــارزه تــا پیــروزی اســت.
حزب رنجربان ایران
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و رئیــس ســیا بــا جمعبنــدی از شکســت خــود
طــرح جدیــدی ریختنــد .تابحــال ایــن نیروهــا در
خــارج و در تلویزیــون هــای خــارج طــرح هــای
برانــدازی خــود را مطــرح مــی کردنــد ایــن بــار تــو
طئــه ای جدیــدی ریختنــد بــا امضــای طرفدارانشــان
در داخــل ولــی بــا تــدارک حامیــان خارجیشــان بــا
شــعار " نــه بــه جمهــوری اســامی " زمینــه را بـرای
تقویــت مواضــع دولــت بایــدن در برابــر حاکمیــت
ای ـران فراهــم ســاختند تــا عــاوه بــر تحریــم هــا
و فشــار حداکــری بایــدن بتوانــد کارت " نــه بــه
جمهــوری اســامی " را روی میــز مذاکــره بگــذارد
نیروهــای چــپ و کمونیســتی همــراه تشــکالت
مســتقل کارگــری بــا افشــای همــه جانبــه جنــاح
هــای بــورژوازی و خــرده بــورژوازی وابســته بــه
بیگانــگان در ایــن ســالها توانســتند راه راســتین
پرولتاریــا را نشــان دهنــد و پرچــم مبــارزه علیــه
رسمایــه داری حاکــم را بــا مبــارزه بــا گرایــش هــای
رسمایــه داری ســلطنتی و امپریالیســم جلــو برنــد.
نجــات ایــران و تــوده هــای عظیــم مــردم ایــران
رسنگونــی کل طبقــه دارا و رسمایــه دار اســت نــه
دســت بدســت شــدن قــدرت بیــن آنهــا .بغرنجــی
مبــارزه طبقــه کارگــر ایــران درســت در همینجــا
ســت کــه در جامعــه کنونــی ای ـران بخــش بزرگــی
از خــرده بــورژوازی بــر اثــر بح ـران اقتصــادی بــه
پائیــن جامعــه رانــده شــده ،آنهــا بــا منافــع خــود
وبــا آرزوی بازگشــت بــه موقعیــت اجتامعــی قبلــی
خــود بــه صفــوف جنبــش هــای تــوده ای از جملــه
جنبــش دیــاه پیوســته انــد .شــعار نــه بــه جمهوری
اســامی بــا حــذف رسمایــه داری و بــدون طــرح ادامه دارد
جایگزینــی پــس از رسنگونــی جمهــوری اســامی بــه محسن رضوانی
آرزوهــای خــاک گرفتــه همیــن هــا خدمــت مــی
کنــد تــا بــه طبقــه کارگــر .را ه انقالبــی بـرای تغییــر
بنیــادی جامعــه ای ـران از مســیر بغرنجــی گذشــته
و همچنــان مــی گــذرد .پیــروزی اش در گــرو ســه
بجز نوشته هایی که با
فاکتــور اساســی درونــی و یــک فاکتــور بیرونــی
اســت :راه انقالبــی بــرای تغییــر بنیــادی یعنــی امضای تحریریـه منتشر مـی
مبــارزه بــرای ســازماندهی تــوده هــای وســیع
گردد و بیانگر نظرات
کارگــران و زحمتکشــان و متحــدان آنهــا تــا حــد
 99درصــدی هــا علیــه مشــتی کوچــک حاکمیــت و حزب رنجبـران ایران می
ب ـرای جایگزینــی آن بــا نظــام نویــن سوسیالیســتی
باشد
در خدمــت هــان تــوده هــای وســیع .معنــی
اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریــی در ایــران
کنونــی دیگر نوشته های مندرج در
بــا توجــه بــه اســتثامر شــدید و ســتم مضاعــف
شــد یــد نیروهایــی کــه در ســمت انقــاب مــی نشریه رنجبر به امضاهای
ایســتند عظیمنــد و حاکمیــت مشــتی بــس کوچــک فردی است و مسئولیت
مــی باشــند .درســت بدیــن خاطــر اســت کــه بــا
بســیج و متشــکل کــردن ایــن نیــروی تاریــخ ســاز ،آنها با نویسندگانشان می
پــس از رسنگونــی کل نظــام رسمایــه داری نظامــی
باشد.
شــکل خواهــد گرفــت کــه تــا حــد  99درصــدی هــا

را بــه خــود جــذب مــی کنــد .انقــاب در حــال
شــدن ای ـران کنونــی از پائیــن بــا اســتخوان بنــدی
مســتحکم کارگــران ،بــا وســیع تریــن دموکراســی
هــای تــوده ای دارد شــکل مــی گیــرد
 .فاکتــور بیرونــی همســویی و همراهــی بــا دیگــر
نیروهــای کارگــری و کمونیســتی و چــپ در ســطح
جهــان اســت .هنگامــی کــه از اتــکا بــه نیــروی
خــود حــرف مــی زنیــم نفــی پشــتیبانی جهــان
مرتقــی از جنبــش انقالبــی ایـران بهیچوجــه نیســت
مــا همچنــان از شــعار پرولتاریــا و خلقهــای رسارس
جهــان متحــد شــوید پیــروی مــی کنیــم .و بایــد در
ســطح منطقــه خاورمیانــه ب ـرای امــر اتحــاد عمــل
میــان نیروهــای ضــد ارتجــاع و رسمایــه کار کنیــم.
حــزب رنج ـران ای ـران رونــد تکاملــی اوضــاع را بــه
شــیوه زیــر دنبــال مــی کنــد :مرکــزی تریــن وظیفــه
خــود را همراهــی بــا و پشــتیبانی از جنبــش هــای
کارگــری و دیگــر جنبــش هــای مســتقل تــوده ای
در امــر ســازماندهی و اتحــاد رسارسی مــی دانــد.
ایــن وظیفــه مرکــزی را بــا دو وظیفــه اساســی
دیگــر بعنــوان تــدارک اس ـراتژیکی انقــاب پیــش
مــی بــرد .وظیفــه مبــارزه بـرای ایجــاد حــزب پیرشو
طبقــه کارگــر بــا اســتخوان بنــدی کارگــری و در
پیونــد فــرده بــا جنبشــهای اجتامعــی و وظیفــه
ایجــاد یــک پالتفــرم وســیع سیاســی کــه بتوانــد
در بــر گیرنــده اقشــار دیگــر اجتامعــی تــا حــد 99
درصــدی هــا را داشــته باشــد وظیفــه مرکــزی را
تکمیــل مــی کنــد.
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طبقاتــی اســت بــرای دســت بــه دســت شــدن
قــدرت در بیــن جنــاح هــای بــورژوازی اپوزیســیون
بــا جمهــوری اســامی در روزی اســت کــه تودههــا
قصــد رسنگونــی کل بــورژوازی ایـران دارنــد ،اســت،
لغــات فریبنــده ایــن اطالعیــه منــی توانــد ماهیــت
آن ـرا بپوشــاند.
بیانیــه بــه خــود اجــازه مــی دهــد کــه خــود را
صــدای مردمــی بنامــد کــه خواهــان آزادی ،رفــاه،
دموکراســی ،پیرشفــت و حقــوق بــر هســتند .امضا
کننــدگان بیانیــه هنــوز قــدم اول را بــر نداشــته
خــود را مناینــده مــردم مــی دانیــد .آیــا چگونــه
مــی تــوان امیــد داشــت کــه در رونــد قــدرت گیــری
بتوانیــد آزادی ب ـرای کســانی کــه بــا شــا موافــق
نیســتند را بــه ارمغــان بیاوریــد.
هامنطــور کــه ذکــر شــد بیانیــه هایــی از ایــن
دســت کــم نیســتند ولــی هیــچ فــرد و گروهــی
حــق نــدارد کــه پــای ســلطنت طلبــان و جنــاح
هــای ارتجاعــی بــورژوازی در اپوزیســیون ای ـران را
بــه جنبــش ترقــی خواهــی و عدالــت طلبــی بــاز
کــرده و ب ـرای آبــروی ریختــه آنهــا از خــود مایــه
بگــذارد .یکــی از دالیــل اساســی بــه قــدرت رســیدن
جمهــوری اســامی حکومــت پهلــوی بــا  50ســال
خیانــت و رسکــوب مــردم ایــران بــود .مســئله
اساســا نــه یــک موضــوع شــخصیتی و یــا فــردی
اســت .ایــن بیانیــه دارای ســمت مشــخص طبقاتــی
ب ـرای احیــای سیســتم رسمایــه داری دارد .کســانی
کــه امــروز بیــن سوســیالیزم و رسمایــه داری روشــن
موضــع منــی گیرنــد .و بجــای دفــاع از عدالــت
اجتامعــی و آزادی در خدمــت اکرثیــت تــوده هــای
ســتمدیده و اســتثامر شــده بــه بــازی بــا لغــات در
سیاســت پنــاه مــی برنــد .نهایتــا نقــش کاتالیــزه
بــورژوازی علیــه کارگ ـران و زحمتکشــان کشــور را
ایفــاء خواهنــد کــرد و خــود بــه مانــدگاری فقــر و
فالکــت و عقــب ماندگــی کمــک مــی کننــد .و در
آخــر ســخن بایــد بــه متوهمینــی کــه ایــن بیانیــه را
امضــاء کــرده انــد گفــت تاریــخ مبــارزه طبقاتــی در
پنــد و انــدرز خالصــه منــی شــود.
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روســا بــا هــدف مترکــز بــر مطالعــات مــوردی از
چهــار منطقــه بالــی ،جــاوا مرکــزی و دو اســتان در
ســوماترا بــه ســازماندهی خشــونت در ســطح ملــی
و محلــی مــی پــردازد.
ریشــه حــزب کمونیســت اندونــزی بخصــوص در
شــهر تولیــد قنــد ســوراکارتا ،در جــاوا مرکــزی،
ریشــه عمیــق داشــت .روســا خاطرنشــان مــی
ســازد « ،ایــده کمونیســم از هــان خطــوط ریلــی
کــه قنــد بــه وســیله آن شــکل مــی گرفــت وارد
ســوراکارتا شــد .کارگ ـران در هــر حلقــه از زنجیــره
کاالهــا در دهــه هــای  ۱۹۲۰-۱۹۱۰در اتحادیــه
کارگــری متشــکل شــدند ،از کارگ ـران کارخانــه کــه
قنــد تولیــد مــی کردنــد تــا گار گـران راه آهــن کــه
تولیــدات را بــه شــهر ســمرنگ (در شــال) منتقــل
مــی کردنــد ،بــار اندازانــی که ایــن تولیــدات را روی
کشــتی هــای بخــار بــار مــی کردنــد و ملوانانــی
کــه ایــن تولیــدات را بــه بازارهــای خارجــی حمــل
مــی کردنــد » .وقتــی انجمــن ســو ســیال دمکـرات
هــای هنــد در ســال  ۱۹۲۰بــه حــزب کمونیســت
اندونــزی (پــی ک آی) تبدیــل شــد ،بــه عنــوان
اولیــن حــزب کمونیســت در آســیا شــد .حــزب
کمونیســت اندونــزی کــه ســالها بــه خاطــر اختنــاق
در زیــر زمیــن موجــود بــود ،پــس از اشــغال مجمــع
الجزایــر توســط ژاپــن در ســال  ۱۹۴۵دوبــاره ظهــور
کــرد .ایــن حــزب از حامیــت چنــد نســل از کارگـران
و دهقانــان برخــوردار بــود چــون اهــداف برابــری
طلبانــه در برابــر زحمتکشــان داشــت .هنگامــی کــه
در اکتــر  ۱۹۶۵رسکــوب ضــد کمونیســتی توســط
دیکتاتــوری حاکــم آغــاز شــد ،حــزب کمونیســت
اندونــزی بــا متــام قدرتــش در میــان کارگــران و
دهقانــان غافلگیــر شــد .بازمانــده ای از شــهر
ســوراکارتا کــه همــکاران روســا بــا او صحبــت کــرده
بودنــد بــه شــوهرش توصیــه کــرده بــود کــه خــود
را بــه پلیــس محلــی تســلیم کنــد تــا اینکــه مــورد
حملــه آدم کشــهای رژیــم فاشیســتی ق ـرار نگیــرد.
وقتــی پلیــس شــوهر او را بــه زنــدان منتقــل کــرد،
بــه قــول برتولــت برشــت آن کــس کــه حقیقــت را ایــن زن بــه مــدت دو مــاه بــرای همــرش غــذا
منــی دانــد نــادان و آنکــس کــه مــی دانــد و بــه و لبــاس مــی آورد ،تــا اینکــه یــک روز نگهبانــان
زبــان منــی آورد جنایتــکار
زنــدان بــه او گفتنــد کــه او دیگــر آنجــا نیســت.
زنــان دیگــری کــه در هــان منطقــه مصاحبــه مــی
مهران پیامی
شــدند ،داســتانهای مشــابه ای را در مــورد بیــوه
مانــدن خــود هنــگام ناپدیــد کــردن همرسانشــان
توســط ارتــش کودتــا بیــان مــی کردنــد.
تاریــخ دفــن شــده ایــن جنایــات هــم چنیــن شــامل
صــدای عامــان جنایــت علیــه بازداشــت شــد گان
اســت .زمانــی فــردی بــه نــام باســکورو کــه هــم
رشیــک ایــن جنایــات بــود وهــم مــورد هــدف
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گــذار ....ســازمان داده اســت و آمــاده اســت کــه بــا
انتخابــات تحــت نظــارت کاله آبــی هــای ســازمان
ملــل قــدرت را در دســت بگیــرد .دیگـران کــه دنبال
آقــای رضــا پهلــوی هســتند یــا خــود را بــه کوچــه
علــی چــپ زده انــد و منــی خواهنــد چشــم و گــوش
خــود را بــاز کننــد و یــا منافعــی در آینــده آقــای
رضــا پهلــوی ب ـرای خــود مــی بینــد .تعــداد بســیار
محــدودی کــه نــا آگاهانــه و بــدون تفکــر امضــاء
خــود را در زیــر آن گذاشــته انــد بایســتی خــود را
از ایــن رونــد خطرنــاک سیاســی جــدا کننــد .ایــن
رونــد خطرنــاک کــدام اســت .ظاه ـرا ایــن بیانیــه
توســط افـراد جنــاح هــای مختلــف سیاســی انتشــار
یافتــه اســت و برخــی از افـراد بــا ســابقه چــپ در
آن رشکــت کــرده انــد و بــا توســل بــه ایــن چیدمــان
سیاســت همــه بــا همــی کــه قبــا در دوره انقــاب
ســال هــای 56و  57خمینــی پرچمــدارش بــود در
ایــن رشایــط دوبــاره توســط بــورژوازی اپوزیســیون
رسبلنــد کــرده اســت.
امــروز جامعــه ایــران بطــرف قطــب بنــدی
شــدیدتربن رژیــم ارتجاعــی و رسمایــه داری
جمهــوری اســامی و تــوده هــای بــه جــان آمــده
ب ـرای گــذار بــه جامعــه ای کــه بــر اســاس وســیع
تریــن آزادی هــای سیاســی و عدالــت اجتامعــی
تــا حــد زیــادی شــکل گرفتــه اســت ،مــی رود .هــر
فــرد و گــروه سیاســی در حــال تعییــن جایــگاه
خــود در ایــن مبــارزه عظیــم اجتامعــی بیــن
ارتجــاع بــورژوازی و دولــت حامــی اســامی آن و
مــردم آزادیخــواه و عدالــت طلبــی کــه بـرای ریشــه
کــن کــردن نــه تنهــا جمهــوری اســامی بلکــه نظــام
اســتثامرگر و ســتمگر رسمایــه داری مبــارزه مــی
کننــد ،اســت.
متاســفانه برخــی از آقایــان امضــاء کننــده بــا
توهــم نســبت بــه دمکراســی و رفــاه و .....کــه
رسمایــه داری فریــاد مــی زنــد بــه ایــن توهــم
دلخــوش کــرده انــد کــه شــاید بشــود از رش رژیــم
جمهــوری اســامی بــدون انقــاب ،بــدون رسنگونــی
خــاص شــد و آنـرا برچیــد .تــا وقتــی کســانی ماننــد
رضــا پهلــوی کــه همچنــان خــود را وارث ســلطنت
مــی نامــد و چهــره کاریزماتیــک ســلطنت طلبــان
اســت نــه تنهــا بایــد او را افشــاء کــرد بلکــه خــط
قرمــزی بیــن آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی و ایــن
جریــان منحــط تاریخــی و مدافعانــش کشــید.
نتایــج سیاســت وعــده و وعیــد دادن در آینــده و
همــه بــا همــی را مــا در ســال هــای انقالبــی57-56
کــه توســط خمینــی جلــو بــرده شــده را دیدیــم.
روشــن اســت ایــن اطالعیــه یــک جبهــه بنــدی
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علنـاٌ بــا حــزب کمونیســت اندونــزی رابطــه خوبــی
داشــت ،اگــر چــه او خــود یــک کمونیســت نبــود.
از آنجائیکــه دولــت ســوکارنو نیــاز بــه کمــک مالــی
داشــت از واشــنگنت وام مــی گرفــت ،امــا موضــع
« غیــر متعهــد » را حفــظ مــی کــرد و هرگــز
حــارض نشــد وابســته بــه ایــاالت متحــده یــا اتحــاد
جامهیــر شــوروی باشــد.
ســوکارنو بــا اثبــات اســتقالل خــود از سیاســت
خارجــی واشــنگنت ،بــه همــراه رؤســای ســایر
کشــورهای در حــال ظهــور آســیا ب ـرای حامیــت از
آلرتناتیــو «ســازمان پیــان آســیای جنــوب رشقــی »
( ) 1کــه بــه عنــوان املثنــی ناتــو در جنــوب رشقــی
آســیا شــکل گرفتــه بــود و توســط ایــاالت متحــده
حامیــت مــی شــد ،پیوســت.
رهــران جهــان کــه در ســال  ۱۹۵۵بــه کنفرانــس
آفریقایــی – آســیایی باندونــگ ســفر کردنــد،
حــدود نیمــی از کشــورهای عضــو ســازمان ملــل
را منایندگــی مــی کردنــد .بســیاری از ایــن کشــورها
ســکوالر و متامیــل بــه چــپ بودنــد و بــر حــق ایــن
کشــورها بــرای اتحــاد بــا هــر کشــوری از جملــه
اتحــاد جامهیــر شــوروی ارصار میورزیدنــد .ده
اصــل اساســی کــه مناینــدگان ایــن کنفرانــس ب ـرای
اداره روابــط بیــن کشــورهای پیرامونــی ارائــه کردند
شــامل « احـرام بــه حــق حاکمیــت هــر ملــت بــه
منظــور دفــاع از خــود » و « پرهیــز اســتفاده از
دفــاع جمعــی بـرای تامیــن منافــع خــاص هــر یــک
از کشــورهای بــزرگ و پرهیــز از اعــال فشــار بــر
ســایر کشــورها » .جــای تعجــب نیســت کــه ایــن
نظـرات مــورد تاییــد مقامــات دولــت امپریالیســتی
آمریــکا ق ـرار نگیــرد.
در ســال  ، ۱۹۵۷ســازمان جاسوســی ســیا بودجــه
شورشــیان علیــه دولــت اندونــزی را آغــاز کــرد،
هامنطــور کــه در کتــاب برانــدازی بــه عنــوان
سیاســت خارجــی :ایزنهــاور و افتضــاح دولــز (2
) در اندونــزی رشح داده شــده اســت ،رسانجــام
رسبــازان وفــادار بــه ســوکارنو شــورش هــا را
خامــوش مــی کننــد .ســوکارنو تــا حــدی در پاســخ
بــه خیــزش هــای تحریــک شــده توســط ســازمان
جاسوســی ســیا ،پارملــان را در ســال  ۱۹۵۹منحــل
کــرد و دســتگاه جدیــد حکومتــی بــه نــام «
دمکراســی هدایــت شــده » را اعــام کــرد ،یــک
ســاختار پیروزمنــد قــدرت کــه متشــکل از خــودش،
حــزب کمونیســت اندونــزی و ارتــش دولتــی
اســت .حــزب کمونیســت اندونــزی در آن زمــان
ســومین حــرب کمونیســت بــزرگ جهــان پــس از
اتحــاد جامهیــر شــوروی و چیــن تــوده ای بــود ،بــا
توجــه بــه محبوبیــت ایــن حــزب در میــان تــوده
هــا و افزایــش آن بطــور پیوســته بــر راه پارملانــی و
انتخابــات حرکــت مــی کــرد

مورخــان هنــوز بــه ایــن موضــوع اع ـراض دارنــد
کــه آیــا قتــل شــش ژن ـرال ارتــش در ســاعات اول
روز اکتــر  ۱۹۶۵ ، ۱بخشــی از عملیــات ارتــش
بــوده کــه بـرای لکــه دار کــردن حــزب کمونیســت
اندونــزی صــورت گرفتــه یــا یــک حملــه ایکــه واقعـاً
حــرب کمونیســت انجــام داده .آنچــه کــه شــناخته
شــده اســت ایــن اســت کــه ایــن رویــداد شــامل
یــک گــروه حــدودا ً ده نفــری بــود و بــا فاصلــه پس
از آن ،رشار ت ضــد کمونیســتی طوالنــی مــدت در
رده هــای بــاالی ارتــش بــه اثــر مخربــی منجــر شــد.
بــرای بقیــه ســال  ۱۹۶۵تــا  ۱۹۶۶صــد هــا هــزار
نفــر مقــر شــناخته شــدند فقــط بــه خاطــر یــک
گــروه کوچــک از افـراد .ارتــش کنــرل کلیــه رســانه
هــا را در دســت گرفــت و روزنامــه هــای چــپ را
تعطیــل کــرد .بــا بدســت گرفــن قــدرت ،ارتــش یــک
حملــه تبلیغاتــی را آغــاز کــرد کــه از کل روایتــی
بغایــت دروغ و مضحــک از زنــان جنــون زده ایجــاد
مــی کــرد کــه دســتگاه تناســلی شــش ژن ـرال را بــا
تیــغ مثلــه مــی کردنــد و ســپس آنهــا را بــه قتــل
میرســاندند (بعــد هــا کالبــد شــکافی هیــچ دلیلــی
را بــر صحــت چنیــن جنایتــی را نشــان نــداد).
ایــن روایــت بطــور تهــوع آور هم ـراه بــا اتهامــات
دروغیــن حملــه کمونیســتها بــه ارتــش و شــبه
نظامیــان آن تکــرار شــد .در بالــی ،یــک قصبــه
بــه حمــات پاســخ داد ،امــا آن حادثــه بــه دلیــل
ارائــه توجیــه قتــل عمــد شــهروندان بــه شــدت
نادرســت معرفــی شــد .روســا مــی نویســد « ،مانــور
تبلیغاتــی محصــول اســراتژی هــای متفکرانــه و
ســخت کوشــی بــود؛ بـرای جعــل کــردن داســتانهای
دروغیــن ،تخیــل فراوانــی الزم بــود و بـرای گســرش
آنهــا زحمــت زیــادی الزم اســت .ژنـرال هــای ارتــش
ایــن مانــور را ماننــد هــر گونــه عملیــات نظامــی
انجــام مــی دادنــد – بــا آداب و رســوم مشــخص از
پیــش تعییــن شــده { }...آنهــا مراقــب بودنــد همــه
اقدامــات ارتــش را مطابــق بــا دســتورالعمل هــای
رئیــس جمهــور ســوکارنو ارائــه دهنــد و هرگونــه
ذکــر ســازمان دهــی قتــل عــام ارتــش را رد کننــد» .
روســا از عبــارت "نســل کشــی سیاســی "در
توصیــف هــدف رهــری ارتــش بــه منظــور از بیــن
بــردن حــزب کمونیســت اســتفاده مــی کنــد .منونــه
مشــخص در ایــن مــورد :یــک افــر« عملیــات
ذهنــی » در کارزار جنــگ روانــی توســط ارتــش
کودتــا در بالــی در بــاره حــزب کمونیســت نوشــت:
« مــا بایــد وجــود فیزیکــی و ایدئولوژیکــی آنهــا
را کامــا نابــود کنیــم » .توجــه داشــته باشــید کــه
هــر دو فرماندهــان نظامــی کــه بــه نابــود کــردن
حــزب کمونیســت « تــا ریشــه یــا بنیــان » اشــاره
کردنــد ،هــر دو آنهــا در ارتــش ایــاالت متحــده در
فــورت لوونــورث واقــع در ایالــت کانـزاس تحصیــل
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ایــن تجــاوزات قــرار گرفتــه بــود .در حالیکــه در
ســال  ۱۹۶۵بــرای پلیــس نظامــی در باملبانــگ،
واقــع در ســوماترا جنوبــی کار مــی کــرد ،باســکورو
هیــچ گونــه تردیــد یــا نگرانــی نســبت بــه پیــروی
از دســتورات و دســتگیری اعضــای اتحادیــه هــای
وابســته بــه حــزب کمونیســت و ســایر اف ـراد کــه
رســا بــه جنــاح چــپ ارتبــاط داشــتند ،نداشــت.
وی ســپس در از بیــن بــردن اجســاد زندانیــان
شــکنجه شــده تــا مــرگ رشکــت کــرد « :هــر شــب
تــا  ۴۰نفــر بــه قتــل مــی رســید چ ـرا کــه از نظــر
زمانــی بیــش از  ۴۰نفــر را منــی شــد بــه قتــل
برســانی ،ســوار کامیــون کنــی و آنهــا را بــه گورهــای
دســته جمعــی انتقــال دهــی » .در ســال  ۱۹۷۰پــس
از درگیــری بــا یــک افــر بــاال رتبــه کــه او را بــه
عضویــت در حــزب کمونیســت متهــم کــرد ،بخــت
باســکورو بــه یــک بــاره تغییــر کــرد .باســکورو پــس
از آن بــه مــدت  ۹مــاه بــدون محاکمــه در زنــدان
بــود .روســا بــه نقــل از منابــع دیگــر ،روایــت او
را از کشــتار هــای جمعــی در پالنبانــگ را تأییــد
مــی کنــد ،از جملــه یــک مــرد زندانــی در ســوماترا
جنوبــی کــه بعــدا بــه یــاد آورد « ،هــر کســی کــه
ادعــا مــی شــود بــا حــزب کمونیســت در ارتبــاط
اســت ،بــدون ارائــه اســناد یــا محاکمــه دادگاه
مــورد شــکنجه ق ـرار مــی گرفــت و بعــد بــه قتــل
مــی رســید» .
صــدای بســیاری از بازمانــدگان در تاریــخ دفن شــده
گواهــی اســت کــه شــکنجه بخــش جــدا ناپذیــری از
شــیوه هــای بازجویــی توســط دیکتاتــوری نظامــی
حاکــم در مجمــع الجزایــر اســت .کریســنایانا ،کارگر
ســابق ایســتگاه راه آهــن در جاکارتــا ،چنــان مــورد
رضب و شــتم قــرار گرفــت ،کــه پــس از هفــت
ســال بازداشــت بــدون اتهــام ،بــه ریــه هــا و ســتون
فقراتــش بــرای همیشــه آســیب رســیده بــود.
جاتیــان ،نگهبــان زنــدان کــه بــه دلیــل فعالیــت
بیــش از حــد در اتحادیــه خــود بــه اســارت در آمده
بــود ،هنــگام مصاحبــه در ســالهای  ۲۰۰۰و ۲۰۰۱
هنــوز از عواقــب شــکنجه مثــل رسگیجــه ،اعصــاب
خــرد شــده ،بــی حســی رنــج مــی بــرد .روســا بــه
ایــن نتیجــه مــی رســد کــه شــکنجه هایــی کــه زنــان
و مــردان بــی شــاری گرفتــار آن شــده بودنــد ،در
واقــع هدفــی ور ای ترســاندن قربانیــان دنبــال مــی
کــرده اســت :بــه گفتــه وی :شــکنجه گـران قبــل از
ورود بــه اطــاق هــای بازجویــی از آنهــا اســتفاده
مــی کردنــد.
رابطــه حــزب کمونیســت اندونــزی و دولــت مرکزی
قبــل از کودتــای اکتــر  ۱۹۶۵بســیار متفــاوت بــود.
هنگامــی کــه اندونــزی پــس از جنــگ جهانــی
دوم بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل ظهــور کــرد،
ســوکارنو ،رئیــس جمهــور محبــوب ایــن کشــور
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و روانــی و تــاش بــرای آمــوزش مجــدد ضــد
کمونیســتی بودنــد( » .ب ـرای توضیحــات نیرومنــد
زندگــی در یــک چنیــن اردو گاهــی ،بــه کتــاب
خاطــرات نوشــته ( ) 3مراجعــه کنیــد).
بووینــز هــم چنیــن یــادآور شــده کــه رابــرت
مارتنــز ،افــر سیاســی ســفارت ایــاالت متحــده
بــا تحلیلگ ـران ســازمان جاسوســی ســیا ب ـرای تهیــه
لیســتی از  ۱۰هــا ه ـزار کمونیســت و مظنــون بــه
کمونیســت بـرای قتــل هــای هدفمنــد ارتــش کودتا
همــکاری کــرد .مارتنــز بعــدا گفــت ،تهیــه ایــن
لیســت « واقعــاً کمــک بزرگــی بــه ارتــش کودتــا
بــود .مــن احتــاالً خــون زیــادی روی دســتانم دارم،
امــا نبایــد چیــز بــدی باشــد » .رشکتهــای خصوصــی
نیــز رشیــک بودنــد؛ مدیــران مــزارع متعلــق بــه
ایــاالت متحــده لیســت هــای کمونیســتها و ســازمان
دهنــدگان اتحادیــه هــا را بــه ارتــش دادنــد تــا
حــذف شــوند.
قتــل عــام وحشــیانه کمونیســتها و متحــد یــن آنهــا
کــه در تنگنــای ارتــش کودتــا قـرار گرفتنــد ،هشــدار
وحشــتناکی را بــه رسارس جهــان فرســتاد .بوینــز
اشــاره مــی کنــد کــه منونــه اندونــزی از آنچــه مــی
توانــد بـرای یــک حــزب کمونیســت رخ دهــد بدون
هیــچ شــاخه حزبــی مســلح حــد اقــل دو نهضــت
کمونیســتی را متقاعــد بــه پذیــرش خشــونت در
برابــر ایــن جنایــات هولنــاک کــرد .او مــی نویســد
کــه در کشــور پهنــاور چیــن « انقــاب فرهنگــی بــر
اســاس ایــن ایــده ســاخته شــد کــه عنــارص مرتجــع
بــورژوازی مــی تواننــد بــه درون جنبــش چــپ
نفــوذ کــرده و آنـرا تهدیــد یــا تخریــب کننــد .وقایــع
اندونــزی در ســالهای  ۱۹۶۵ – ۱۹۶۶بــه عنــوان یــک
توجیــه بدیهــی ب ـرای ایــن روایــت عمــل کــرد» .
مائوتســه دون در بــاره ایــن فاجعــه اســتدالل کــرد
کــه تصمیــم حــزب کمونیســت اندونــزی بــرای
مســلح نکــردن تــوده هــا در ب ـرای عنــارص راســت
گــرای مخفــی اجــازه داد تــا آنهــا را بــه قتــل
برســانند ،و یــک ملــت ضــد امپریالیســت را بــه
متحــد واشــنگنت تبدیــل کــرد .بوینــز مــی نویســد،
شــهادت اندونزیایــی هــا و چینــی هــای مقیــم ،کــه
مجبــور بــه ف ـرار از حــام خــون رژیــم ســوهارتو
شــدند « ،در طــول انقــاب فرهنگــی چیــن منادیــن
شــدند » .در کامبــوج ،پــول پــوت از نابــودی حــزب
کمونیســت نتیجــه گرفــت کــه فرقــه کوچــک شــبهه
مارکسیســتی وی بایــد از طریــق مبــارزه مســلحانه
قــدرت را کســب کنــد تــا اینکــه بــه دنبــال
همزیســتی مســاملت آمیــز بــا دولــت شــاهزاده
نــورودوم ســیهانوک باشــد ،طبــق دســتورالعمل
اتحــاد جامهیــر شــوروی و حــزب زحمتکشــان
ویتنــام .هــم در چیــن و هــم در کامبــوج ،شــار
تلفــات ناشــی از آن تعهــدات بــه قهــر انقالبــی

حیــرت انگیــز بــود.
تاثیــر سیاســی حــام خونــی کــه در ســالهای ۱۹۶۶
 ۱۹۶۵در اندونــزی صــورت گرفــت در دولــت هایراســت گـرا در نیــم کــره غربــی نیــز از بیــن نرفــت.
ارجاعــات بــه جاکارتــا در کل آمریــکای جنوبــی بــه
عنــوان دســتورالعملی بـرای قتــل چــپ گرایــان قرار
گرفــت .یــک کمیســیون حقیقــت یابــی در برزیــل
کــه در مــورد نقــض حقــوق بــر تحــت دیکتاتــوری
هــا در اواخــر دهــه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰رســیدگی مــی
کــرد ،اســنادی را جمــع آوری کــرد کــه « عملیــات
جاکارتــا » را توصیــف مــی کــرد ،یــک طــرح پنهــان
تــرور دولتــی بــا هــدف حــذف فیزیکــی اعضــای
حــزب کمونیســت برزیــل .بوینــز بــا یــک برزیلــی
صحبــت کــرد کــه بــه عنــوان دانشــجوی روزنامــه
نــگاری در ســائو پاپولــو در ســال  ، ۹۷۵پیوســت بــه
دانشــجویانی کــه یــک ژنـرال بــی رحــم و بدنــام را
مصاحبــه مــی کردنــد .افــر ارشــد بــا عصبانیــت
از ســئوالی کــه بــه نظــر او بــی پــروا بــود ،فریــاد
زد « :شــا از دم مــورد شستشــوی مغــزی قــرار
گرفتیــد .و درســت بخاطــر همیــن تلقیــن شــد گــی
یــا شستشــوی مغــزی اســت کــه مــا قصــد داریــم
عملیــات جاکارتــا را بــه مرحلــه اج ـرا در آوریــم و
 ۲۰۰۰کمونیســت را خنثــی کنیــم » .هــان طــور
کــه منبــع بوینــز ایــن تهدیــد را نوشــت ،ژنــرال
اضافــه کــرد « ،اگــر یــک خــط از آنچــه کــه مــن
گفتــم را منتــر کنیــد ،شــا را نیــز مثــل آن دو
ه ـزار نفــر خنثــی مــی کنــم» .
در کشــور شــیلی ،از اوایــل دهــه  ۱۹۷۰روی
دیوارهــا شــعار « جاکارتــا تکـرار مــی شــود » ظاهــر
مــی شــود .یــک مبــارز کمونیســت بــه بوینــز مــی
گویــد چنیــن شــعارهای حــک شــده روی دیوارهــا
یــک حرکــت کامــا حرفــه ایســت کــه از دهــه
 ۱۹۶۰از جانــب نیروهــای راســت فاشیســتی انجــام
مــی گیــرد .بوینــز هــم چنیــن بــا یــک مبــارز فعــال
چــپ در ایــن مــورد صحبــت کــرد کــه در حالیکــه
در دولــت ســالوادور آلنــده ســو ســیال دموک ـرات
هــا فعــال بودنــد ،یکــی از کمونیســتهایی بــود
کــه چنیــن کارت پســتال هایــی بــا همیــن شــعار
هــک شــده در یافــت مــی کــرد .ایــن شــعار هــای
هــک شــده روی دیــوار هــا و کارت پســتال هــا
دروغ نبــود ،زی ـرا در ســال  ۱۹۷۳در اوج مــاه هــا
خـراب کاری اقتصــادی کــه توســط دولــت نیکســون
مهندســی شــده بــود ،ارتــش آلنــده را رسنگــون کــرد
و دیکتاتــور معــروف و جانــی ،آگوســتو پینوشــه را
بجــای او بــه قــدرت رســاند .در زمــان حاکمیــت
دیکتاتــوری پینوشــه هــزاران نفــر از کمونیســتها
و طرفــداران آلنــده ناپدیــد شــدند و ه ـزاران نفــر
دیگــر بــدون محاکمــه بــه ســیاه چــال هــا انداختــه
شــدند .عضــوی از دارو دســته جنایتــکار پینوشــه
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کردنــد .بــه عــاوه عــدم عالقــه یــا تحمــل مذهبــی
نیــز توســط اعضــای حــزب کمونیســت بــه عنــوان
ملحــدان اخالقــی و فاســد تشــویق و تبلیــغ مــی
شــدند .بیانیــه ژنـرال تــازه ای کــه خــود را در مقــام
رئیــس جمهــوری (ســوهارتو) جایگزیــن کــرده
و خــود را مســیحا منتخــب مــی دانســت ،منونــه
بــارزی از ایــن رویکــرد اســت « :جنبش  ۳۰ســپتامرب
بــه وضــوح ضــد خــدا بــود ،بنابرایــن مــا بایــد آنـرا
نابــود کنیــم و اجــازه ندهیــم حتــی ذره ای از ایــن
طــرز تفکــر در جامعــه مــا وجــود داشــته باشــد» .
ســفارت امپریالیســم آمریــکا در جاکارتــا هیــچ
توهمــی در مــورد آنچــه اتفــاق مــی افتــاد نداشــت.
در یــک یادداشــت ارتباطــی ســفارت آمریــکا از یک
دســتیار ویــژه بــه دادســتان کل اندونــزی در تاریــخ
 ۱۵و  ۱۹اکتــر  ۱۹۶۵توضیــح داده شــده اســت
کــه{ « ،دســتیار} گفــت کــه ارتــش قبــا بســیاری
از کمونیســتها را اعــدام کــرده اســت ،امــا ایــن
واقعیــت بایــد بســیار محرمانــه نگهــداری شــود» .
ایــن کشــتارها مانعــی بـرای حامیــت بیشــر نظامــی
نبــود :در مــاه نوامــر ،کمــک هــای مخفیانــه ای از
ایــاالت متحــده مســتقیامً بــه ارتــش ارســال شــد.
اســلحه هــای کوچــک ارائــه شــده توســط ســازمان
جاسوســی "ســیا" بــه یــک متــاس نظامــی در جــاوا
مرکــزی در تلگرافــی بــه وزارت امــور خارجــه
توصیــف شــد کــه « بـرای اســتفاده در برابــر حــزب
کمونیســت » اســت.
پاســخ هــای ایــاالت متحــده بــه کودتــا را مــی تــوان
در کتــاب بــرا دلــی سیمپســون ،اقتصــاد دانــان
بــا اســلحه :توســعه اقتــدار گ ـرا و روابــط ایــاالت
متحــده و اندونــزی را بیــن ســالهای  ۱۹۶۰تا ، ۱۹۶۸
نوشــته بـرا دلــی سیمپســون ،کــه اســتفاده گســرده
ای از اســناد طبقــه بنــدی دولــت مــی کنــد ،یافــت.
مارشــال گریــن ،ســفیر وزارت امــور خارجــه آمریــکا
در مــورد « کودتــای خــوش خــوی قانــون اساســی
» توســط « میانــه روهــای مســئول » نوشــت ،در
حالیکــه رئیــس مرکــزی ســازمان جاسوســی ســیا،
هیــو تــووار گفــت « :اوضــاع از هــر نظــر بســیار
روشــن تــر هســتند و مــن بــه ســختی مــی توانــم
بــاور کنــم کــه اندونــزی هــان کشــور اســت» .
البتــه تــووار نیــازی بــه افــزودن اینکــه ایــن کشــتار
هــا ب ـرای آنهــا بســیار باشــکوه بــود  ،الزم نبــود.
در راه و روش جاکارتــا ،وینســنت بوینــز مــی
نویســد کــه در ســال  ، ۱۹۶۷زمانیکــه جــرال
الکرتیــک ،آمریکــن اکســپرس ،کــر پیــار ،گودیــر
تایــر ،ریتیــان ،الکهیــد ،و دیگــر رشکتهــای غــول
پیکــر فرصــت هــای تجــاری تحــت دیکتاتــوری
جدیــد را جســتجو مــی کردنــد « ،حــد اقــل یــک
میلیــون اندونیزیایــی در اردوگاه هــای کار اجبــاری،
( )...در معــرض گرســنگی ،شــکنجه هــای جســمی
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بقیه در صفحه 12

بــه منظــور توجیــه رسکــوب و کشــتار کمونیســتها
و چــپ هــای شــیلی ،تاکتیــک هــای جنایتکارانــه
امپریالیســتی در اندونــزی را تکـرار کــرد و واقعیــت
هــا را برعکــس جلــوه داد و ادعــا کــرد کــه
مارکسیســت هــا توطئــه قتــل رسان برجســته ارتــش
را در رس داشــتند .وی بــه یــک روزنامــه خــودی در
شــیلی گفــت « :آنهــا بــا ایــن کارزار قصــد داشــتند
نیروهــای مســلح را کامــا نابــود کنند...درســت
مثــل برنامــه ای کــه در جاکارتــا بــرای ســقوط
نهایــی کشــور در رس داشــتند» .
دیکتاتــوری برزیــل تحــت حامیــت امپریالیســم
آمریــکا از دهــه  ۱۹۷۰بــه ارتــش دســت نشــانده
پینوشــه در رسکــوب نیروهــای انقالبــی و مرتقــی
کمــک کــرد و مشــاورانی را بــه ایــن منظــور ب ـرای
کمــک بــه رسکــوب فرســتاد .بــه نوبــه خــود پینوشــه
در راه انــدازی عملیــات تامیــن شــده توســط
ســازمان "ســیا" ،معــروف بــه "عملیــات کانــدور"
در ســال  ۱۹۷۵کــه باعــث پیرشفــت و تقویــت
همــکاری بیــن رژیــم هــای خشــن ضــد کمونیســتی
در آرژانتیــن ،بولیــوی ،برزیــل ،پاراگوئــه شــد .یــک
ژنـرال آرژانتینــی رویکــرد عملیــات کانــدور دولــت
خــود را در مــورد تجــاوز بــه حریــم شــهروندان را
ایــن طــور توضیــح داد « :ابتــدا همــه خرابــکاران
را میکشــیم ،ســپس همــه هــم دســتان آنهــا را
میکشــیم ،ســپس متــام کســانی کــه بــا خرابــکاران
همــدردی مــی کننــد ،ســپس متــام کســانی کــه بــی
تفــاوت در ایــن مــورد هســتند را میکشــیم و در
آخــر ترســو هــا و یــا بــزدل هــا را میکشــیم» .
قبــل از ایــن مقامــات امپریالیســم آمریــکا حــد اقــل
دو بــار لیســت کمونیســت هــا و کســانی کــه بنــا
بــه گفتــه بعضــی هــا بــه کمونیســت متهــم شــده
بودنــد را بــه قاتــان جنایتــکار راســت گـرا تحویــل
داده بودنــد :در ســال  ۱۹۵۴در گوامتــاال و در ســال
 ۱۹۶۳در ع ـراق .تــرور هایــی بــا مقیــاس گســرده
بــه عنــوان اب ـزاری ب ـرای سیاســت خارجــی پــس از
رسکــوب هــا توســط ارتــش دســت نشــانده کودتــا
در ســالهای  ۱۹۶۵ – ۱۹۶۶ادامــه یافــت .تنهــا در
یکــی از منونــه هــای بســیار ،جــان گــوردون میــن،
کســی کــه بــه عنــوان دبیــر اول ایــاالت متحــده در
اندونــزی و ســپس بــه عنــوان مدیــر دفــر امــور
جنــوب رشقــی اقیانــوس آرام در وزارت امــور
خارجــه خدمــت کــرده بــود ،در ســپتامرب  ۱۹۶۵بــه
عنــوان ســفیر ایــات متحــده در گوامتــاال منســوب
شــد .هنگامیکــه دولتهــای امپریالیســم آمریــکا و
گوامتــاال در رسکــوب شــورش کمونیســتها در آنجــا
بــا مشــکل برخوردنــد ،جــان گــوردون میــن بــا یــک
مامــور گشــت مــرزی بــه نــام جــون لونــگان کــه
مدتهــا بــا "ســیا" در بانکــوک فعالیــت میکــرد ،متاس
برقــرار شــد تــا اســلحه بــه ارتــش کودتــا ارســال

گــردد تــا علیــه شــهروندان اندونــزی مــورد اســتفاده
قـرار گیــرد .لونــگان بــه تأســیس جوخــه هــای مــرگ
کمــک کــرد کــه رهـران کمونیســتها را رسبنیســت،
شــکنجه و کشــتار کردنــد ،درســت هــان روشــی
کــه هــم تایــان نظامــی آنهــا در اندونــزی انجــام
داده بودنــد.
بوینــز کــه ســال هــا در مــورد برزیــل ب ـرای لــوس
انجلــس تایمــز و در مــورد آســیای جنــوب رشقــی
بـرای واشــنگنت پســت گزارشــات متعــدد تهیــه مــی
کــرد ،اگــر خیلــی کــم گفتــه باشــیم ،او بیشــرین
انتقــادات در مــورد سیاســت خارجــی ایــاالت
متحــده پــس از جنــگ جهانــی دوم نســبت بــه
اکــر خربنــگاران خارجــی بـرای رســانه هــای ایــاالت
متحــده داشــته .تحقیقــات چشــمگیر وی در
مــورد جنــگ واشــنگنت علیــه کمونیســم واقعیــت
هــای ســختی را کــه دیگ ـران بــر رویــش رسپــوش
میگذاردنــد و در عــوض در باره« دمکراســی روشــن
بینــا نــه و غلبــه بــر مارکسیســم اقتــدار گــرا »
گـزارش مــی دادنــد ،بــه وضــوح روشــن میســاخت.
ایــن نویســنده بــی بــاک بیــش از یــک دهــه وقتــش
را بــه مــروری چشــمگیر از رسکــوب وحشــیانه ضــد
کمونیســتی در رسارس جهــان اختصــاص داده بــود.
در دوازده کشــور ،بوینــز بــا بیــش از صــد نفــر بــه
اســپانیایی ،پرتقالــی ،انگلیســی و انــدو نزیایــی
مصاحبــه کــرد .او بایگانــی هــا را دقیقــا وارســی
کــرد و بــا مورخــان مشــورت کــرد ،و بــه کار خــود
زمینــه ای مســتند در جزئیــات تاریخــی داد.
ســوکارنو ،رئیــس جمهــور اندونــزی و حــرب
کمونیســت ایــن کشــور هــر دو منونــه هایــی از
اســتقالل طلبــی را ارائــه دادنــد کــه مــورد خشــم و
تنفــر امپریالیســم آمریــکا قـرار گرفــت .هامنطورکه
روســا و بونیــز روشــن مــی کننــد ،حــزب کمونیســت
اندونــزی منونــه ای را بــه عنــوان رسمشــق ارائــه داد
کــه طبقــه کارگــر و ســایر نیروهــای کارو زحمــت
زمانــی کــه جنبــش انقالبــی بــه رهــری حــزب
انقالبــی آنهــا کــه از خواســت هــای آنهــا دفــاع و
حامیــت همــه جانبــه میکنــد تــوده هــا را از فقــر
و فالکــت نجــات خواهــد داد .اقدامــات کارگــری
و اتحادیــه ای دســتمزد کارگــران و زحمتکشــان
اندونــزی را بهبــود بخشــید ،کــه از نظــر رسمایــه
داران خارجــی غیــر قابــل تحمــل اســت .بنابرایــن
رشکــت هــای تحــت مالکیــت غربــی ب ـرای مقابلــه
بــا فعالیــت اتحادیــه هــا بــا مقامــات بــاالی ارتــش
کــه خــود از صاحبــان رشکــت هــای خصوصــی
بودنــد و آنهــا را اداره مــی کردنــد ،بــا ارتــش متحــد
علیــه اتحادیــه هــا اقــدام کردنــد.
در طــول پیــاده شــدن روش جاکارتــا ،بوینــز
خواننــده را بــه شــهروندانی کــه در اندونــزی در
طــول تحقیــق خــود مالقــات کــرد ،معرفــی مــی

کنــد .آنهــا شــامل یــک زوج چــپ هســتند کــه او
زندگــی سیاســی ایــن زوج را بــا مدیریــت هاریــان
راکیــات از اوایــل دهــه  ۱۹۵۰تــا پائیــز  ۱۹۶۵پیونــد
مــی دهــد .در ســال  ۱۹۴۷هنگامــی کــه او ۲۱
ســاله بــود ،فرانسیســکا پاتیپیلــو اندونــزی را بــه
قصــد تحصیــل در هلنــد تــرک کــرد .او در هلنــد
بــا یــک شــهروند اندونزیایــی متامیــل بــه چــپ
بــه نــام زیــن مالقــات کــرد؛ ایــن دو دخــر و پــر
انرتناسیونالیســت شــدند و پشــتیبان پــرو پــا قــرص
سیاســتهای ضــد اســتعامری شــدند .پــس از ازدواج
او و زیــن بــه میهــن تــازه اســتقالل یافتــه خــود
بازگشــتند ،جائیکــه فرانسیســکا بــه عنــوان کارمنــد
کتابخانــه مشــغول بــه کار شــد و زیــن رشوع بــه
نوشــن در بــاره امــور بیــن املللــی بــرای هاریــان
راکیــات کــرد .رسانجــام فرانسیســکا در جاکارتــا بــه
کارمنــدان ســفارت کشــورهای سوسیالیســتی بــه
تدریــس انگلیســی پرداخــت  ،ســپس در ســال ۱۹۶۳
بــا اشــتغال در روزنامــه نــگاری آفریقایی-آســیایی ،
یــک مجلــه انگلیســی زبــان "سوسیالیســت جهانــی"
زندگــی سیاســی خــود را بیشــر تعمیــق بخشــید.
فرانسیســکا بــه بوینــز گفــت  « ،ب ـرای اولیــن بــار
در زندگــی ام ،آگاه شــدم کــه در واقــع مــا از یــک
مــردم بــی فرهنــگ یــا عقــب مانــده نیســتم  ،و
ســایر مــردم آفریقــا یــا آســیا نیــز عقــب نیســتند» .
داســتانهایی از ایــن دســت  ،چهــره انســانی جــذاب
و دلپذیــری را در بررســی ایــن کتــاب از مبــارزات
سیاســی دهــه هــای  ۱۹۵۰و  ۶۰ایجــاد مــی کنــد.
فرانسیســکا و بیــن پــس از غیــر قانونــی اعــام
کــردن روزنامــه هاریــان راکیــات توســط ارتــش
توســط پلیــس بازداشــت شــدند .فرانسیســکا بعــد
از جدایــی چنــد روزه بــرای آخریــن بــار بیــن را
دیــد کــه دســتانش را از ســوختگی ســیگار پوشــانده
بــود .ایــن رفیــق زن رسانجــام آزاد شــد ،امــا کامــا
گیــج و مبهــوت بــه طوریکــه نزدیــکان وی از او
اجتنــاب کردنــد .منــزل ایــن رفیــق زن تخریــب
شــده بــود ،ماننــد ســایر رفقــای چــپ ،از هــر چیــز
دیگــری بــه غیــر از فجیــع تریــن و پســت تریــن کار
در لیســت ســیاه ق ـرار گرفــت .خوشــبختانه ،او در
پایــان کتــاب ،تــا حــدی انــرژی گذشــته خــود را بــاز
یافــت و تــا ســن نــود ســالگی بــا زندگــی سیاســی
درگیــر بــود.
در اندونــزی ،گرچــه بــا فاصلــه بعــد از ســقوط
ســوهارتو ،در ســال  ۱۹۹۸پــرو دمکراســی « قــدرت
مــردم » را پشــت رس گــذارده اســت ،امــا هــم چنین
در چنــگال ارتــش و رشکتهــای چنــد ملیتــی غارتگــر
اســت .گرچــه رســانه هــای اصلــی رشکتهــای غــول
پیکــر آمریکائــی در مــورد ایــن کشــور خفقــان
گرفتنــد ،امــا دولــت دســت نشــانده آن خشــنود
اســت کــه مناقصــه واشــنگنت را در « جنــگ علیــه
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تروریســم » بــه ظاهــر پایــان ناپذیــر مــی بینــد
در حالیکــه ســود رشکتهــای غــول پیکــر غربــی از
اســتخراج منابــع و نیــروی کار ارزان ادامــه مــی
یابــد .ســازمان دهــی گســرده پیــروزی هــای دهــه
 ۱۹۵۰و اوایــل دهــه  ۱۹۶۰کــه چشــم اندازهــای
ضعیــف زندگــی بهــر را ایجــاد مــی کــرد متاســفانه
کــم رنــگ شــده اســت.
تاریــخ پنهــان و روش جاکارتــا از زاویــه هــای
مختلــف بــه واکنــش غــرب در برابــر ایــن چشــم
اندازهــا نزدیــک مــی شــود  ،امــا هــر دو در ترســیم
خطــرات "رهــری" واشــنگنت در صحنــه جهانــی
بســیار عالــی عمــل مــی کننــد .آمــوزش و کمــک
نظامــی امپریالیســم آمریــکا از الگــوی ضــد
دموکراتیــک قابــل پیــش بینــی تــوام بــا خشــونت
و خفقــان بــه ســود رشکــت هــای چنــد ملیتــی و
بــه رضر جمعیــت کار و زحمــت پیــروی مــی کنــد.
ایــن کتــاب هــا گزینــه هــای مهمــی ب ـرای تاریــخ
دوســتان وضــع موجــود و بــرای بــرای ســالهای
آینــده مفیــد خواهنــد بــود.
1 - South East Asia Treaty Organization
)(SEATO
2 - Subversion as Foreign Policy: The
Eisenhower and Dulles Debacle
3 - Pramoedya Ananta Toer’s memoir The
Mute’s Soliloquy

فاجعه زیست محیطی ....بقیه ازصفحه
آخر

شــدن میلیونهــا لیــر فاضــاب بــه دریاچــه خــزر،
خورانــدن زوری گوشــت االغ بــه بربهــای روســی
و مــرگ بــر نــر بــر اثــر مشمشــه ،عــدم توجــه
کافــی بــه تشــکلهای مــردم نهــاد زیســت محیطــی
و مــوارد بســیار دیگــر را بــه یــاد نداشــته باشــد.
عســگری گفــت :اینهــا همــه در حالــی اســت کــه
در آســتانه رشوع بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد؛
تحــرک اســاتید ،مدیــران ،کارکنــان مراکــز علمــی
و دانشــگاهی ،دولــت مــردان ،تشــکلهای مــردم
نهــاد و در یــک کالم فعــاالن و دوســتداران محیــط
زیســت بــه هیــچ وجــه بــا وضــع فعلــی محیــط
زیســت کشــور تناســب نداشــته اســت ) «.آینــه
روز ـ چهارشــنبه  23مــرداد  )1392و یــا »جمعیــت
چشــمگیری از مــردم زنجــان در اعــراض بــه
آلودگیهــای ناشــی از فعالیــت کارخانــه رسب و
روی در مقابــل اســتانداری زنجــان تجمــع کردنــد.
معرتضــان میگوینــد پســاند ایــن کارخانــه محیــط
زیســت را آلــوده میکنــد و ســامت شــهروندان
زنجانــی را بــه خطــر انداختــه اســت) «.ی بــی
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یــا آلــوده کــردن آن امتنــاع ورزنــد ،نظــام رسمایــه
داری بدتــر از هــر نظــام طبقاتــی ماقبــل خــود در
دشــمنی بــا طبیعــت و غــارت بــی حــد و حــر
منابــع آن ،لحظــه ای تردیــد بــه خــود راه نــداده
و انســانها را بــه جائــی رســانده اســت کــه بیــش
از پیــش از امیــد داشــن بــه آینــده ای درخشــان
بـرای فرزنــدان شــان دچــار یــاس و ناامیــدی و حتــا
هـراس منــوده اســت .بدیــن ترتیــب حاکمیــت طبقه
کارگــر برجهــان ،بــر قــرار ســاخنت سوسیالیســم و
جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت بــورژوازی و
ریــزه خــواران آن تنهــا بدیــل ب ـرای حفــظ محیــط
زیســت اســت .در تــاش ب ـرای پیشــرد مبــارزه ی
طبقاتــی ،مبــارزه بـرای حفــظ محیــط زیســت نیــز
بایــد توســط کلیــه ی انســانها تحــت رهــری طبقــه
کارگــر پیــش بــرده شــود و دســتهای جنایــت کار
رسمایــه داران در تخریــب محیــط زیســت نیــز
بایــد بریــده شــود تــا از فاجعــه غیرقابــل زیســت
شــدن کــره آبــی مــا در منظومــه شمســی تــا
حــد ممکــن جلوگیــری بــه عمــل آیــد و بــه ایــن
مفهــوم مبــارزه بــرای حفــظ محیــط زیســت و
مامنعــت از تخریــب آن بخشــی از مبــارزه طبقاتــی
اســت و طبقــه کارگــر افتخــار پیــش بــردن ایــن
مبــارزه افتخارآمیــز را دارد و رسبلندانــه بایــد آن
را پیــش بــرد .کمونیســتها و اح ـزاب و ســازمانهای
کمونیســتی در جهــان بایــد بــا متــام وجــود در صف
اول چنیــن مبــارزه ای قـرار بگیرنــد و تحقــق زنــده
گــی امیــد بخــش فــردا در نظامــی سوسیالیســتی
و کمونیســتی را بــه کلیــه ی انســانها نویــد داده
و مبــارزه جانانــه ای را بــا تخریــب کننــده گان
محیــط زیســت رسبلندانــه پیــش بربنــد .جهــان و
طبیعــت زیبــای آن متعلــق بــه آن فرزندانــی اســت
کــه بــا بهــره جوئــی از ســفره ی امکانــات عظیــم
طبیعــت بــه شکســن منــک دان آن منــی پردازنــد.
بــه قــول ســهراب ســپهری» :آب را گل نکنیــم :در
فــرو دســت انــگار ،کفــری مــی خــورد آب .یــا کــه
در بیشــهء دور ،ســیره ای پــر مــی شــوید .یــا در
آبــادی ،کــوزه ای پُــر مــی گــردد )«.هشــت کتــاب
ص 345ـ )346و یــا »کار مــا شــاید ایــن اســت کــه
میــان گل نیلوفــر قــرن پــی آواز حقیقــت بدویــم)«.
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ســی ـ  20مــرداد  )1392منونــه هــای دیگــری از
تخریــب محیــط زیســت را مــی تــوان در اســتفاده
بــدون تحقیــق بررســی همــه جانبــه از وضعیــت
محیــط زیســت و ایجــاد ســدهای متعــدد و خشــک
شــدن آب دریاچــه هــا و تــاالب هــا ذکــر منــود کــه
بارزتریــن منونــه ی آن خشــک شــدن تدریجــی
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربــی و مهیا شــدن
رشایــط ب ـرای بــروز فاجعــه توفــان منــک و آلــوده
منــودن مناطــق وســیعی در  4اطـراف ایــن دومیــن
دریاچــه بــزرگ ایــران مــی تــوان ذکــر کــرد .در
پیــش روی ایــن فاجعــه بایــد توفانهــای شــن آلــوده
بــه مــواد رادیوآکتیــو کــه از یادگارهــای منحــوس
امپریالیســتها در اســتفاده از گلولــه هــای تــوپ و
تانــک آغشــته بــه ایــن مــواد خــاک عـراق را آلــوده
منــوده انــد ،از غــرب وارد ای ـران مــی شــوند ،ذکــر
کنیــم کــه تاثیــر هولناکــی بــر روی ناقــص الخلقــه
شــدن نــوزادان خواهــد گذاشــت کــه هــم اکنــون
منونــه ی آن را در مناطــق جنــوب عــراق شــاهد
هســتیم کــه افزایــش چشــم گیــری در مقایســه بــا
گذشــته بــه خــود گرفتــه اســت .هــم ســوئی حرکــت
ســود جویانــه امپریالیســتها و رسمایــه داران حاکــم
داخلــی را در تهاجــم بــه محیــط زیســت و تخریــب
آن مــی تــوان بــه روشــنی مالحظــه منــود .دامنــه ی
ایــن مثالهــا را مــی تــوان بــه از بیــن بــردن جنگلهــا
بــه منظــور ســاختامن ســازی در مناطــق مختلــف
گســرش داد کــه بــه جــای درخــت کاری و حفاظــت
از جنگلهــا و بــه ویــژه جنگلهائــی کــه از نظــر
داشــن گیاههــای نــادر مــورد توجــه نهادهــای بیــن
املللــی هســتند ،پیــش بــرده مــی شــوند .تخریــب
همیشــه ســاده تــر از ســاختامن اســت .ازجملــه
ایــن کــه کودکــی در اثــر نادانــی مــی توانــد بــا
کشــیدن کربیــت جنگلــی را ســوزانده و نابــود
کنــد ،درحالــی کــه ایجــاد چنیــن جنگلــی زحــات
و مشــقات فراوانــی را طــی دههــا ســال نیــاز دارد.
بدیــن ترتیــب امــر دفــاع از محیــط زیســت ســامل
گرچــه متعلــق بــه متامــی انســانها اســت ولــی بــه
دلیــل ایــن کــه طبقــه کارگــر و زحمــت کشــان و
روشــنفکران آگاه ـ برخــاف طبقــه رسمایــه دار کــه
در تخریــب محیــط زیســت بــه دلیــل منافعــی کــه
دارد ،رس از پــا منــی شناســد و ب ـرای کســب ســود
بیشــر ازجملــه بــی رحامنــه فاضــل آب کارخانــه
هــای خــود را در تبانــی بــا حاکــان محلــی
مســتقیام روانــه رود خانــه هــا ،دریاچــه هــا و ک .ابراهیم 1392
دریاهــا مــی کنــد ،بــه جــای جلوگیــری از پخــش
گازهــای مــر از دودکشــهای کارخانــه هــا و آلــوده
منــودن هــوا حــارض بــه پاالیــش آنهــا نیســت ـ هیــچ
نفعــی در تخریــب محیــط زیســت ندارنــد  .دریــک
کالم ،دفــاع از طبیعتــی کــه انســانها از محصــوالت
آننــد و بایــد در کــال احــرام از آلــوده شــدن و

رنجبر
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اخیـرا بیانیــه ای بــا عنــوان نه بــه جمهوری اســامی
انتشــار یافتــه اســت کــه چهــره هــای گوناگــون
سیاســی ،هــری و ورزشــی آن ـرا امضــاء کــرده انــد.
البتــه ایــن نــه اولیــن و نــه آخریــن بیانیــه از ایــن
نــوع مــی باشــد.
قبــا بیانیــه هایــی بســیار رادیکالــر و توســط
افــرادی شــناخته شــده و صاحــب صالحیــت نیــز
منتــر شــده اســت.
بیانیــه هایــی نیــز از طــرف روشــنفکران رادیــکال و
چــپ تــا اصــاح طلبــان درون و بیــرون حکومــت تا
جنــاح هــای ســلطنت طلــب ،ناسیونالیســت هــای

کنگــره ملیــت هــای ای ـران و غیــره انتشــار یافتــه
اســت .مضمــون اگــر بتــوان گفــت مشــرک آنــان
اعــراض بــه رژیــم جمهــوری اســامی و سیاســت
هــای خامنــان برانــداز و ضــد مردمــی و علیــه
منافــع عمومــی و در برخــی از آنهــا بویــژه کارگـران
و زحمتکشــان ای ـران اســت.
مــی تــوان راجــع بــه بیانیــه نــکات متعــددی را
مــورد نقــد و بررســی قـرار داد .امــا تاثیــر کل بیانیه
آنقــدر کــه چیدمــان افــراد امضــاء کننــده مهــم
اســت آنچنــان اهمیــت نــدارد .اینکــه چــه مســئله
مهمــی امضــای آقایــان را در کنــار رضــا پهلــوی

وارث ســلطنت بــه عنــوان اولیــن امضــاء کننــده
مــی گــذارد ،آیــا واقعـاً ایــن موضــع گیــری سیاســی
بیانیــه کــه در زیــر مــی آوریــم اســت؟
“ایــن صــدای مردمــی اســت کــه عــزم جــزم
کردهانــد تــا بســاط جمهــوری اســامی ،ایــن مانــع
اصلــی دســتیابی بــه آزادی ،رفــاه ،دموکراســی،
پیرشفــت و حقــوق بــر را برچیننــد”.
ایــن بیانیــه بــا مواضــع و گذشــته تاریخــی و
خواســت هــای برخــی از چهــره هــای امضــاء کننده
در ایــن بیانیــه همخوانــی دارد؟ .آقــای رضــا پهلــوی
حتــی دولــت خــود را در فرشــگرد ،ققنــوس ،دولــت

بازنگری در قتل عام اندونزی

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ
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حاکــان رسمایــه دار ایـران تحــت رسپرســتی رژیــم
مذهبــی والیــت فقیــه جمهــوری اســامی بــر آننــد
کــه بــا توجــه بــه ق ـرار داشــن ای ـران در منطقــه
رشــد تدریجــی کویــری شــدن جهــان ،در کوتــاه
مــدت تریــن زمــان ممکــن بــار خــود را بســته و
نزدیــک بــه  80میلیــون نفــر جمعیــت ای ـران را بــا
فاجعــه ی عظیــم زیســت محیطــی در دهــه هــا و
ســده هــای آینــده روبــه رو ســازند .بــه همین علت
در فکــر بهبــود وضعیــت محیــط زیســت نیســتند.

گزارشــات زیــر گوشــه ای از ایــن وضعیــت ناهنجــار
را نشــان مــی دهنــد کــه هــر روز بیشــر رسزمیــن
ای ـران بــه ســوی غیرقابــل زیســت شــدن کشــیده
مــی شــود» :یکــی از مدرســان اکولــوژی در آســتانه
آغــاز بــه کار دولــت جدیــد خواهــان توجــه بیشــر
مســئوالن بــه مســایل زیســت محیطــی کشــور شــد
و تاکیــد کــرد :در ســالهای  ۲۰۰۸تــا  ۲۰۱۲وضعیــت
محیــط زیســت کشــور در رده بنــدی جهانــی
بــا  ۳۶پلــه ســقوط بــه رتبــه  ۱۱۴در میــان ۱۳۲

کشــور تنــزل یافتــه اســت بــه گـزارش ایلنــا” ،حســن
عســگری“ افــزود :در ســالهای اخیــر محیــط زیســت
شــهری و طبیعــی کشــور دوران ســختی را تجربــه
کــرده اســت .چنانچــه کمــر کســی پیــدا میشــود
کــه روزهــای آلــوده هــوای کالن شــهرها ،افزایــش
متوفیــان ناشــی از آلودگــی هــوا ،وضعیــت بحرانــی
دریاچــه ارومیــه ،رشایــط نابــه ســامان جنــگل
هیرکانــی ابــر کــه یکــی از منحــر بــه فردتریــن
پوششــهای گیاهــی جهــان قلمــداد میشــود ،رسازیــر

فاجعه زیست محیطی
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بازنگــری در جنایــات و قتــل و عــام امپریالیســم
آمریــکا در اندونــزی در ســالهای ۱۹۶۶- ۱۹۶۵
وزارت اطالعــات دولــت اندونــزی ،در دوم اکتــر
 ۱۹۶۵خاطرنشــان کــرد کــه از بیــن همــه حــوادث
ناگــوار قــرن بیســتم ،کشــتار جمعــی ســالهای ۱۹۶۵
–  ۱۹۶۶توســط امپریالیســم آمریــکا در اندونــزی،
از جملــه کمرتیــن مــوارد شــناخته شــده در ایــاالت
متحــده و جهــان مــی باشــد .محققــان تخمیــن
مــی زننــد کــه ارتــش اندونــزی و شــبه نظامیــان
غیرنظامــی مــورد حامیــت همــه جانبــه واشــنگنت
حــدود یــک میلیــون نفــر را کشــتند ،حــدود یــک
میلیــون شــهروند دیگــر را بــی دلیــل و بــدون طــی

کــردن رونــد قانونــی زندانــی کردنــد کــه بســیاری از
آنهــا بــر اثــر ســوء تغذیــه و بیــاری در گذشــتند.
مورخینــی چــون جــان روســا بــا دقــت تاریــخ دفــن
شــدگان و کشــتارهای ضــد کمونیســتی در ســالهای
 ۱۹۶۶ – ۱۹۶۵ثبــت کــرده اســت:
جنــگ خائنانــه ضــد کمونیســتی واشــنگنت و برنامــه
قتــل عــام کــه شــکل دهنــده جهــان مــا تــا بــه
امــروز مــی باشــد ،روزنامــه نــگاری بــه نام ونســنت
بوینــز ارتبــاط بیــن قتــل هــای ضــد کمونیســتی
اندونــزی و رسکوبهــای وحشــیانه ای را نشــان مــی
دهــد کــه دولــت امپریالیســتی ایــاالت متحــده در
ســایر نقــاط جهــان پشــتیبانی کــرده اســت.

اولیــن کتــاب روســا ،بهانــه ای ب ـرای قتــل عــام بــر
اســاس تحقیقــات وی در مــورد جنبــش  ۳۰ســپتامرب،
یــک گروهــی کــه عمــر کوتــاه داشــت شــش جـرال
را بــه قتــل رســاند ،مانُــوری بــد رسنوشــت بــود
کــه بــه ارتــش اندونــزی بهانــه ای بــرای حملــه
سیســتامتیک بــه حــزب کمونیســت اندونــزی (پــی
کــی آی) در رسارس مجمــع الجزایــر ایــن کشــور
داد .تاریــخ دفــن شــده ،گزارشــات بازمانــدگان
و اطالعاتــی را از منابــع اولیــه و اندونزیایــی و
مطالعــات قبلــی ارائــه مــی دهــد کــه اکــر آنهــا،
در مــورد کارزار ســوخته و دفــن شــده علیــه حــزب
کمونیســت اندونــزی ناقــص اســت .نوشــته هــای

