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از  گــزار  نــوروز منــاد  هــزاران ســال 
تاریکــی و رسمــا و رخــوت 

و  نــور  بطــرف 
یی  شــنا و ر

گرمــا  و 
ــادی و  ش
تحــرک 
ه  د بــو
ســت.  ا

در  امــا 
ی  ر بســیا

جوامعــی  از 
ــوروز  ــه در آن ن ک

برگــزار مــی شــود اوضــاع 
ــه لحــاظ معیشــتی  ــد اجتامعــی ب ب

ــات  ــم طبق ــوب دائ ــی و رسک ــی و فرهنگ و سیاس

اســتثامر شــده و ســتمدیده چهــره شــاد 
ــه  ــرا خدش و فرحبخــش آن
اســت. کــرده  دار 

 جشــن نــوروز 
در  اگــر 
شــته  گذ
جشــن 
و  بــاج 
ج  خــرا

بــه 
کمیــن  حا
بــوده اســت 
عــر  در  ولــی 
جدیــد جشــن حاکمینــی 
نیســت کــه نــه تنهــا از ایــن جشــن 

ــوری  ــه جمه ــامی، آری ب ــوری اس ــه جمه ــه ب “ ن
“ سوسیالیســتی 

ــه  ــه نظــام رسمای ــارزه علی ــار دهــه مب بیــش از چه
ــرات اساســی  ــروز تغیی ــوری اســامی ام داری جمه

ــت. ــران رخ داده اس در ای
1 - بزرگرتیــن ایــن رخــداد رای اکرثیــت عظیــم 
مردمــی هســتند کــه نــه بــه نظــام ســلطنتی گفتنــد 
ــه  ــروز ن ــوری اســامی و ام ــه جمه و ســپس آری ب

ــد ــه جمهــوری اســامی مــی گوین ب
2 – پیــروی نظــام جمهــوری اســامی از رسمایــه 
داری جهانــی و پیــاده کــردن اقتصــاد نئولیربالیســم 
آمریکایــی کــه نتیجــه ای جــز ادامــه سیاســت 
ــوری بازهــم  ــم ســلطنتی نیســت: دیکتات هــای رژی
ــدیدتر  ــتثامر ش ــتی، اس ــد کمونیس ــه ض رسکوبگران
کارگــران و زحمتکشــان، ســتمگری لجــام گســیخته 

ــد  ــال رش ــه در ح ــی ک ــری در رشایط ــش کارگ  جنب
ــام  ــه ن ــدی ب ــع جدی ــا مان ــود ب ــود ب ــرتش خ و گس
ــه  ــا توجی ــرو شــد کــه حاکــامن جهــان ب ــا روب کرون
ــام  ــتند و مت ــه را بس ــای جامع ــردم دره ــامت م س
ــات  ــری از اعرتاض ــت جلوگی ــود را در جه ــاش خ ت
تحــت عنــوان فاصلــه گیــری اجتامعــی و مامنعــت 
ــا  ــروس کرون ــد. وی ــکار گرفتن از گســرتش اپیدمــی ب
دارای برخــی تاثیــرات زود گــذر و نیــز دراز مــدت 
در جوامــع بــری اســت. جــدا از اکــرث شــغل هایــی 
کــه بــه بخــش آی تــی ) اطاعــات تکنولوژی ســخت 
ــرد.  ــی گی ــام م ــا انج ــه ه ــزاری ( در خان ــرم اف و ن
ــدی  ــاختامنی و تولی ــی و س ــای خدمات ــوز کاره هن
ــان نیــروی کار را بــه مراکــز کار مــی کشــد.  همچن
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 

بــا رشــد تکنولــوژی بــه نســبت نیــروی کار فکــری 
ــه  ــا ب ــد تنه ــن رون ــت. ای ــدن اس ــم ش ــال ک در ح
تاثیــرات 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 بحــران ویــروس کرونــا در بیشــرت 
جوامــع بــری بــا ورود واکســن هــای آن هســتیم. 
ــی از  ــزرگ جهان ــدات ب ــا، تولی در اوج بحــران کرون
ــواد  ــوجات، م ــلحه، منس ــد . اس ــاز مناندن ــف ب توق
ــت از  ــات، بهداش ــازی، خدم ــاختامن س ــی، س غذای
شــغل هایــی هســتند کــه بازارهــای فعالــرتی پیــدا 
ــه  ــدند و ب ــکار ش ــران بی ــیاری از کارگ ــد. بس کردن

خیــل عظیــم بیــکاران جهــان پیوســتند.
بخــش  کرونــا طــی شــد.  در  متناقــض  رونــدی 
ــد و برخــی  ــای افتادن ــع از پ ــی از صنای هــای بزرگ

 مــا بارهــا راجــع بــه برجــام و پــی آمدهــا و نتایــج 

آن بــرای رژیــم جمهــوری اســامی و بازیگــران قــدر 

ــف  ــای مختل ــه ای از زوای ــی و منطق ــدرت جهان ق

آنــرا توضیــح داده ایــم . روندهــای کنونــی کــه بعــد 

ــکا  ــوری آمری ــه ریاســت جمه ــدن ب ــاب بای از انتخ

ــی  ــاف چندان ــته دارای اخت ــا گذش ــه ب ــکل گرفت ش

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 

ــه  ــای 30 ســال پیــش نیســت و خــود ب دیگــر اروپ

ــی –  ــد سیاس ــای قدرمتن ــب ه ــن قط ــی در بی قطب

اقتصــادی دنیــای امپریالیســتی تبدیــل شــده اســت. 

صفحه آخرصفحه آخر

کشتار مردم ستمدیده بلوچستان صفحه 7فرایند انقالب  صفحه 5 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه2

نوروزتان پیروز

3 
حه

صف
در 

یه 
 بق

نوروزتان پیروز.... بقیه از صفحه ١

نه به جمهوری اسالمی.... بقیه از صفحه ١

خوششــان منــی آیــد و آنــرا زندیــق مــی خواننــد و 
ــد  ــردن عی ــن ک ــرای جایگزی ــود را ب ــاش خ ــام ت مت
ــا  ــد. ام ــرده ان ــوروز ک ــای ن ــان بج ــان و قرب رمض
ــا خــود دارد کــه نــه رژیــم  نــوروز پیــام تاریخــی ب
اســامی و نــه هیــچ قــدرت دیگــری یــارای از بیــن 
بــردن آنــرا در رشایــط کنونــی نــدارد. جشــن نــوروز 
جشــن پایــداری بخاطــر رسفــراز مانــدن در عرصــه 
تاریــخ و انســانی و آزاد زندگــی کــردن اســت.

 در چنــد دهــه گذشــته بــر رس ســفره هــزاران تن از 
مــردم نــان، گوشــت و میــوه بــه یــک غــذای لوکــس 
تبدیــل شــده اســت و قــدرت خریــد مــردم آنچنــان 
پائیــن رفتــه اســت کــه حاکــامن جمهــوری اســامی 
ــد  ــن نگیری ــد، جش ــافرت نروی ــاد مس ــاال فری از ح
ــیاری  ــوروز در بس ــد. ن ــا رس داده ان ــام کرون ــه ن ب
ــزار شــده اســت.  از دوره هــا بصــورت مخفــی برگ
ــه  ــی ک ــت های ــارزه مل ــا مب ــن شــده ب ــوروز عجی ن
آنــرا جشــن مــی گیرنــد بــرای اعتــا و همبســتگی 
ــوب  ــط خ ــردن رواب ــته ک ــایگان و برجس ــا همس ب
انســانی اســت. شمشــیر حاکــامن خونخــوار و قــدار 
ــا مذهبیــون اســامی کــه بــرای از بیــن بــردن آن  ت
رس بریدنــد و دســت بــه ویرانــی کشــورها و مناطق 
زدنــد نتوانســت نــوروز را از بیــن بــربد. نــوروز بــا 
ــردن  ــرای زندگــی ک ــت هــا ب خواســت تاریخــی مل
در کنــار هــم بــرای بازســازی زندگــی در بهــاری کــه 

از راه مــی رســد منطبــق بــوده و خواهــد بــود
حــزب رنجــربان فرارســیدن بهــار جشــن نــوروز را به 
همــه انســان هــای رشافتمنــدی کــه آنــرا جشــن می 
گیرنــد تربیــک مــی گویــد و بــرای همــه انســانهایی 
ــرای رهایــی انســان مــی تپــد آرزوی  کــه دلشــان ب

ســالی پــر از موفقیــت در ایــن مبــارزه مــی کنــد 

حزب رنجربان ایران
اول فروردین 1400 شمسی
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ــد.  ــای افســانه ای دســت یافتن ــه ســود ه ــر ب دیگ
بــر طبــق اخبــار فایــزر و مدرنــا در انتظــار ســودی 
32 میلیــارد دالری هســتند. ایــن بحــران اجتامعــی 
ــی  ــع بصورت ــدن جوام ــته ش ــکاری و بس ــا بی ــه ب ک
ــرو شــد حتــی اعرتاضــات  گســرتده و همگانــی روب
بســیار محــدود را هــم تقلیــل داد. بــا ورود واکســن 
کرونــا امیــد اکــرث مــردم جهــان در انتظــار خاصــی 
از وضعیــت ناهنجــاری اســت کــه گویــا کرونــا 

ــرده اســت.  درســت ک

بــا متــام فشــارهای موجــود بــر روی کارگــران و 
زحمتکشــان حتــی احــزاب انقابــی و رادیــکال هــم 
نتوانســتند بصــورت درســتی از آن بهــره بگیرنــد 
ــد.  ــوق دهن ــتی س ــطح درس ــات را در س و اعرتاض
ــه  ــادر ب ــده ق ــپ پراکن ــه چ ــان داد ک ــاع نش اوض
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 

ــی دهــد. نپرداخــن خــود را نشــان م
ــا  ــه ب ــه داری ک ــرای رسمای ــد ب ــی ش ــا محمل کرون
رشــد رسســام آور قیمــت هــا ســفره کارگــران را 
بیشــرت خالــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بســیار 
ــطح  ــه در س ــی ک ــای مال ــا در آماره ــت ه از رشک
جهانــی منتــر کــرده انــد، نشــان مــی دهنــد کــه 
دارای ســود هــای باالیــی بــوده انــد. ایــن واقعیــت 
ــه  ــا بودج ــروس کرون ــه وی ــت ک ــر اس ــکار ناپذی ان
هــای هنگفــت ملــی بســیاری از کشــورها را از بیــن 
بــرده اســت و ایــن دســته از کشــورها را قــرض دار 
ــد  ــری را بای ــش کارگ ــرده اســت. اوضــاع جنب ــر ک ت
در اوضــاع کنونــی کــه اقتصادهــای جهــان پــس از 
ــات و تحــرک  ــه ســوی ثب ــا ب ــروس کرون بحــران وی

بیشــرت قــدم مــی گذارنــد دیــد. 
ــی  ــی خوب ــت اجتامع ــرک و فعالی ــال 1399 تح س
در بخــش هــای مختلــف جنبــش کارگــری در ایــران 
روی داد. هفــت تپــه همچنــان در برابــر مدیــران و 
حاکمیــت بخاطــر رســیدن بــه خواســته هــای خــود 
ــارزه  ــت و مب ــب ننشس ــوی اراک عق ــتاد، هپک ایس
ــادن حقــوق هــا، عــدم صاحیــت  ــرای عقــب افت ب
بخاطــر اخــراج هــا و..... ادامــه یافــت. در طی ســال 
ــرتک  ــای مش ــه ه ــاهد اعامی ــا ش ــا م ــته باره گذش
ــک  ــان از نزدی ــه نش ــم ک ــری بودی ــای کارگ نهاده
کارگــری  جنبــش  مختلــف  هــای  بخــش  شــدن 
ــتمزدها  ــر رس دس ــارزه ب ــت. مب ــر اس ــه همدیگ ب
ــران  ــی کارگ ــان یکــی از خواســته هــای اصل همچن
اســت. اینکــه چگونــه بایســتی دســتمزدها را بــرای 
ســال آینــده تعییــن کــرد دو نظــر در برخــی تشــکل 
هــای کارگــری موجــود اســت. آیــا در صــد افزایــش 
ــام  ــورم اع ــد ت ــاس در ص ــر اس ــتی ب ــوق بایس حق
ــر  ــا ب ــه عمدت ــت ک ــبد معیش ــا س ــد و ی ــده باش ش
اســاس تــورم کاالهــای اساســی محاســبه مــی شــود. 
بــه هــر صــورت کارشناســان اقتصــادی حداقــل 
ــری در  ــری کارگ ــواده 4 نف ــک خان ــرای ی ــوق ب حق
ــد.  ــرده ان ــان محاســبه ک ــون توم ــران را 12 میلی ته
ــو  ــاد دان در گفتگ ــتاد دانشــگاه و اقتص ــر اس راغف
بــا فــرار و مــی گویــد "..... در ســال آینــده، ادامــه 
ــد  ــر خواه ــورم منج ــش ت ــه افزای ــت ب ــن وضعی ای
شــد. البتــه نــرخ تــورم در ســال آینــده درصــد  
باالتــری نســبت بــه ســال جــاری بــه خــود خواهــد 
ــه شــدت  ــار آن، کــری بودجــه  ب ــا در کن ــد. ام دی
بیشــرتی هــم  رکــورد  یافــت،  افزایــش خواهــد 

تــر علیــه زنــان، اقلیــت هــای ملــی و دینــی جامعــه 
ــل و  ــیدگی کام ــرو پاش ــگاه ف ــه پرت ــه لب ــران را ب ای

ــت ــوق داده اس ــت س بربری
ــش  ــلطنتی، بخ ــی س ــام ارتجاع ــدگان نظ 3 – بازمان
هایــی از بــورژوازی فربــه شــده رژیــم، بخــش 
ــپ  ــده از چ ــده ش ــورژوازی بری ــرده ب ــی از خ های
بــا حامیــان رسمایــه جهانــی بــار دیگــر در بــرا بــر 
چنیــن بحــران ســاختاری رسمایــه داری حاکــم ایــران 
ــدان  ــه می ــوده هــا رساســیمه ب ــم ت ــزش عظی و خی
آمــده انــد تــا هامننــد دوران رســتاخیز عظیــم تود ه 

هــا علیــه رژیــم ســلطنتی و امپریالیســم آمریــکا در 
ــه داری را نجــات دهنــد.  ســال 1357، نظــام رسمای
4 – تنهــا “نــه بــه جمهــوری اســامی " امــروز 
هــامن شــعا ر "همــه بــا هــم " خمینــی اســت کــه 
ــتی  ــی مش ــار طلب ــز انحص ــه ای ج ــل نتیج در عم
ــتقرار  ــطائی و اس ــرون وس ــدوش ق ــا ب ــک عب کوچ
از نظــام  تــر  یــک نظــام رسمایــه داری خشــن 
ســلطنتی نداشــت. صــد ســال مبــارزه طبقــه کارگــر 
و کمونیســت هــا و سوسیالیســتها در ایــران، امــروز 
آلرتناتیــو سوسیالیســتی را بــه نظــام اجتامعــی قابــل 
ــادی  ــر بنی ــرای تغیی ــه ای ب ــا برنام ــرتس و تنه دس

ــت.  ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــه کنون جامع
5 – بنابرایــن شــعار “ نــه بــه جمهــوری اســامی " 
کــه نیروهــای چــپ انقابــی در برابــر اصــاح طلبی 
دوران خامتــی مطــرح کردنــد و در عمــل درســتی آن 
ثابــت شــده اســت، امــروز دیگــر بنــا بــه خواســت 
ــران، تکامــل  ــوده هــای مــردم ای ــم ت ــت عظی اکرثی
ــرد  ــرا بگی ــه نظامــی جــای آن ــه و اینکــه چگون یافت

بــدان اضافــه شــده اســت
ــم  ــت عظی ــن اکرثی ــود ای ــه س ــی ب ــه نظام 6 - چ
رشایــط  بــا  کــه  سوسیالیســتی  نظامــی  اســت: 
ــی  ــران کنون ــه وی ــای جامع ــی ه ــخص و ویژگ مش
قــرن  در  کــه  باشــد، سوسیالیســمی  تطابــق  در 
بیســت ویکــم بناســت پیــاده شــود. سوسیالیســمی 
کــه تجــارب پیــروزی هــا و شکســت هــای جنبــش 
هــای سوسیالیســتی دو قــرن گذشــته را بــه درســتی 

ــت. ــه اس ــا درس گرفت ــرده و از آنه ــدی ک جمعبن
7 – بنابرایــن شــعار آلرتناتیــو کارگــری در برابــر 

آلرتناتیــو رسمایــه چنیــن اســت:

ــوری  ــه جمه ــامی، آری ب ــوری اس ــه جمه ــه ب  “ ن
سوسیالیســتی”

جمهــوری  داری  رسمایــه  رژیــم  بــاد  رسنگــون 
اســامی

مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه3

سیاست همه با هم سیاست فریب دادن کارگران و زحمتکشان توسط بورژوازی است
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ــکاری  ــرخ بی ــش ن انتظــار مــی رود. در نتیجــه افزای
ــود. “ ــاق خواهــد ب ــز اتف نی

ــران  ــه در ای ــام آوری ک ــورم رسس ــه ت ــه ب ــا توج ب
وجــود دارد و تاثیــر مســتقیمی روی خانــواده هــای 
ــال  ــه ح ــا ب ــه دارد ت ــان جامع ــری و زحمتکش کارگ
بارهــا بازنشســتگان و معلــامن و کارگــران در برابــر 
ــع  ــه تجم ــت ب ــی دس ــای دولت وزارت کار و نهاده
و اعــرتاض در جهــت افزایــش حقــوق متناســب 
ــه  ــم ب ــد. رژی ــا، زده ان ــت کااله ــش قیم بــا افزای
ــن  ــر ای ــد در براب ــده دادن و تهدی ــک وع دو تاکتی
ــد  ــده و وعی ــود. وع ــی ش ــل م ــا متوس ــته ه خواس
ــد هــا  ــی تهدی ــی منــی شــود ول هــا معمــوال اجرای
همیشــه بــه دنبــال خــود عملکردهــای رسکوبگرانــه 
مــزدوران  تهدیــدی  بــا هــر  دارد  دنبــال  بــه  را 
ــا  ــن کارگــری متعــرض شــده و آنه ــه فعالی ــم ب رژی
را دســتگیر و زندانــی مــی کننــد مــا بــا منونــه 
ــم.  ــرو بودی ــته روب ــال گذش ــف در س ــای مختل ه
ــه  ــم داده اســت ک ــه دســت رژی ــی ب ــا محمل کرون
ــا آزاد ســازی قیمــت هــا بیــش  ــه آن، ب ــه ب ــا تکی ب
ــار  ــر فش ــری را زی ــش کارگ ــد جنب ــته بتوان از گذش
ــه  ــادر ب ــم ق ــن احــوال رژی ــا متــام ای ــرار دهــد. ب ق
ــادی  ــران اقتص ــت وی ــر وضعی ــن ب ــوش گذاش رسپ
کــه بوجــود آورده اســت نیســت. خامنــه ای اخیــرا 
در یــک ســخرنانی از نگرانــی خــود بخاطــر گرانــی 
قیمــت هــا در ایــام عیــد بــرای خانــواده هــا ســخن 
ــه  ــی در جامع ــره ای عموم ــر چه ــه اســت. فق گفت
ــا  ــه ب ــی ک ــن مرتجع ــت و حاکمی ــرده اس ــدا ک پی
ــه  ــغول رسکیس ــورس مش ــازار ب ــا ارز در ب ــازی ب ب
ــه دار خــود هســتند،  کــردن حتــی متحدیــن رسمای
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 
ــبد  ــن س ــز تامی ــورم و نی ــاس ت ــر اس ــتمزدها ب دس
ــه،  ــی روی ــای ب ــراج ه ــری از اخ ــت، جلوگی معیش
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 
ــه  . طبقــه کارگــر خواســت هــای مشــخص از جمل
ــه هــا و ســندیکاهای  ــه رســمیت شــناخن اتحادی ب
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــتقل را مط ــری مس ــی کارگ دولت
ــر  ــه کارگ ــی از طبق ــه ســالهای طوالن ــن حقــی ک ای
تشــکات  آن  جــای  بــه  و  اســت  شــده  گرفتــه 
فرمایشــی را حاکــامن و رژیــم هــای گوناگــون 
ســلطنتی و اســامی رسمایــه داری ســعی کــرده انــد 

ــد. ــل کنن ــر تحمی ــه کارگ ــه طبق ب
تشــکات  گوناگــون  هــای  اطاعیــه  و  اعامیــه 
مســتقل کارگــری نشــان مــی دهــد کــه طبقــه مــا 
ــه تنهــا جمهــوری اســامی بلکــه  بدرســتی نظــام ن

ــت و  ــه محن ــن هم ــث ای ــه داری را باع کل رسمای
ــه  ــد ک ــی دان ــه ای م ــی رحامن ــتثامر ب ــتم و اس س
در جامعــه جریــان دارد. تقابــل امــروز کارگــر و 
جمهــوری اســامی بخشــی از تقابــل اولیــه کارگــران 
ــم  ــه داری اســت. رژی ــا کل سیســتم رسمای ــران ب ای
جمهــوری اســامی در طــی 42 ســال حاکمیــت 
خــود اجــازه هیچگونــه تشــکل کارگــری مســتقلی را 
نــداده اســت. تشــکات مســتقل موجــود بــا مبــارزه 
طبقــه کارگــر و صدهــا زندانــی و جانباختــه حاصــل 
شــده اســت. نفرتــی کــه امــروز بیــن کارگــران 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 
ــدرت  ــدن ق ــن آم ــا و پائی ــره قیمــت ه ــن روزم رف
خریــد کارگــران و زحمتکشــان جامعــه بــوده اســت. 
باالخــره بعــد از مدتهــا مقــدار افزایــش حقــوق 
پایــه ای بــرای کارگــران توســط کمیســیون ســه 
ــت،  ــدگان دول ــکل از مناین ــیون متش ــه )کمیس جانب
مناینــدگان کارفرمــا، مناینــدگان قّابــی کارگــران ( 
معیــن شــد. روشــن شــد کــه مناینــدگان قّابــی 
کارگرانــی کــه قبــا اعــام حداقــل 8 میلیــون تومــان 
ــه 4  ــد ب ــرده بودن ــران ک ــه کارگ ــوق پای ــرای حق ب
ــد. در  ــت دادن ــان رضای ــزار توم ــون و 200 ه میلی
واقعیــت امــر طبقــه کارگــر نســبت بــه 43 % رشــد 
تــورم، اضافــه حقــوق 39% حتــی بنــا بــر آمارهــای 
ــن  ــا آمارهــای واقعــی - بی ــه ب ــی ک نهادهــای دولت
ــدود  ــه دارد، ح ــدی فاصل ــور ج ــا 53% - بط 45 %ت
5 در صــد طبقــه کارگــر نســبت بــه ســال گذشــته 
کاهــش درآمــد دارد. در حقیقــت رسمایــه داری 
ایــران هــر روز بیشــرت بــار بحــران را بــر دوش 
کارگــران و زحمتکشــان جامعــه مــی انــدازد و آنهــا 

ــد. ــی ران ــر بیشــرتی م ــر فق ــه خــط زی را ب
در خواســت هــای روشــن بــرای تشــکات مســتقل 
و افزایــش حقــوق هــا و جلوگیــری از اخــراج هــا و 
آزادی زندانیــان سیاســی کــه در چنــد ســال گذشــته 
ــرح  ــری مط ــات کارگ ــرات و اعرتاض ــرث تظاه در اک
ــامن و  ــه پشــتوانه همبســتگی معل شــده اســت، ب
ــن  ــنفکران و فعالی ــجویان و روش ــتاران و دانش پرس
اجتامعــی بــه خواســت هــای اکــرث 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 
اختافــات اگــر بــه درســتی حــل شــود خــود باعــث 
رشــد آگاهــی و متحــد شــدن بیــش از پیــش بخــش 
هــای مختلــف طبقــه در ســطح ایــران خواهــد شــد. 
در پراتیــک اجتامعــی اســت کــه تشــکات کارگــری 
آبدیــده خواهنــد شــد شکســت هــا خــود درس 
ــا  ــری از آنه ــا درس گی ــه ب هــای بزرگــی هســتند ک

آینــده روشــنی را رقــم خواهــد زد.
در نتیجــه مــی تــوان دو رونــد را در جنبــش کارگری 
بررســی کــرد 1- رسکــوب 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 تظاهــرات (و کیفــی) 
ــه  ــری ( ک ــم همبســتگی و ســازماندهی کارگ تحکی
همچــون آتــش زیــر خاکســرت در حــال رس بــرآوردن 

و ویرانــی دنیــای ســتم و اســتثامر اســت. 
امــروزه نــه طبقــه کارگــر تنهاســت و نــه دشــمنانش 
ــران و زحمتکشــان  ــم کارگ ــت عظی ــی از اکرثی .صف
بــا حامیــت طبقــه کارگــر جهــان در برابر بــورژوازی 
ــتی  ــی امپریالیس ــتگاههای جهان ــش و پش ــا دولت ب
اش در همــه جهــان رو در روی هــم ایســتاده انــد. 
ایــران از ایــن رونــد جهانــی جــدا نیســت. امــا بعلــل 
گوناگــون از جملــه موقعیــت اســرتاتژیک 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 
ــه در  ــتی ک ــی و نئولیربالیس ــه داری خصوص رسمای
ایــن ســالها دولــت هــا نقــش مهمــی در آن داشــته 
ــش از  ــر در بی ــه کارگ ــارزه طبق ــخ مب ــد.(و تاری ان
ــز  ــی و نی ــای طبقات ــاد ه ــته تض ــال گذش ــد س ص
دخالــت بــورژوازی بیــن املللــی بــرای جلوگیــری از 
پیــروزی انقــاب بســیار شــدید و ســخت و بغرنــج 
ــه  ــران رسمای ــت بح ــن اس ــه روش ــه ک ــت. آنچ اس
داری در ایــران بــا دولــت جنایتــکارش را در ابعــاد 
وســیعی در جامعــه گســرتش 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 
بــا 50 در صــد  کار کننــد. بســیاری از جوانــان 
ــد.  ــدا کنن ــد کار پی حقــوق واقعــی هــم منــی توانن
ــه  ــی وقف ــری ب ــش کارگ ــوال جنب ــن اح ــام ای ــا مت ب
علیــه رژیــم جمهــوری اســامی مبــارزه کــرده اســت 
. بــا بررســی گزارشــات کارگــری ســال گذشــته هیــچ 
روزی در ســال گذشــته نبــوده اســت کــه مــا شــاهد 
ــات  ــه و اعتصاب ــش اطاعی ــن، پخ ــرات، تحص تظاه

نبــوده باشــیم.
رژیــم جمهــوری اســامی در برابــر وضعــی کــه 
بــرای اکرثیــت جامعــه بوجــود آورده اســت بطــور 
دروغگویــی  ســازی،  شــایعه  بــه  دســت  دائــم 
ــن  ــده و برداش ــا آین ــه ب ــم در رابط ــاد توه و ایج
ــوری  ــم جمه ــد. رژی ــی زن ــره م ــا و غی ــم ه تحری
ــم  ــردن تحری ــه گ ــا ر ا ب ــر ه ــه تقصی ــامی هم اس
هــای مــی انــدازد آنهــم در رشایطــی کــه مــی دانیــم 
رژیــم جمهــوری اســامی در ســال گذشــته روزانــه 
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ــو و ایجــاد  ــر رس نات ــکا ب ــا آمری ــا ب کشــمکش اروپ

ارتــش اروپایــی و نیــز تشــویق آمریــکا بــه جدایــی 

انگلیــس از اتحادیــه اروپــا و تشــکیل اتحادیــه 

انگلوساکســون متشــکل از اســرتالیا ، کانــادا، آمریــکا 

ــه  ــدی دارد ک ــاکش جدی ــان از کش ــس نش و انگلی

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 مشــرتک )برجــام ( در 23 تیــر 

ــران  ــه توســط ای ــق شــش جانب ــک تواف 1394 در ی

ــیه و  ــن ، روس ــس ، چی ــه ، انگلی ــکا ، فرانس ، آمری

ــر رس  ــی ب ــام توافق ــید. برج ــاء رس ــه امض ــان ب آمل

ــان از عــدم  ــران جهــت اطمین برنامــه هســته ای ای

امــکان دسرتســی ایــران بــه ســاح هــای امتــی 

غنــی ســازی تــا ســطح 3.6 بــود کــه در دوران 

اوبامــا کــه سیاســتی شــبیه بــه بایــدن داشــت، 

ــود  ــوم ب ــان هــم معل ــت. در هــامن زم انجــام گرف

ــی و  ــت نظام ــم موقعی ــال تحکی ــران در ح ــه ای ک

سیاســی خاورمیانــه ای خــود اســت و از آن کوتــاه 

ــدم در در  ــن ق ــد. در حقیقــت برجــام اولی منــی آی

راه جلوگیــری از تحکیــم نفــوذ ایــران 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 

ــی  ــای نظام ــه ه ــل برنام ــرای تکمی ــده ب ــش آم پی

و سیاســی خــود بودنــد . اصــاح طلبــان بیشــرت 

موقعیــت داخلــی و اصولگرایــان بــه موقعیــت 

بیــن املللــی بویــژه خاورمیانــه را مــد نظــر داشــتند. 

ایــران بعلــت  نــه بــورژوازی  روشــن بــود کــه 

موقعیــت اســرتاتژیک ایــران 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 

ــن توافقــی موقــت  ــه. ای ــم خــود در خاورمیان عظی

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 

ــه.  ــا ن ــد ی ــه مفــاد آن گــردن مــی گذارن ب

یکــی از مســائل مــورد اختــاف در بعــد از امضــای 

برجــام و ســپس تحریــم هــای دولــت ترامــپ، 

مســئله موشــک هــای بالســتیک و کــروز ایــران 

ــت و  ــاد جمعی ــر رس ازدی ــران ب ــری ای ــت. پیگی اس

ــوان  ــه ت ــن حــال ک ــی در عی ــدرت نظام ــت ق تقوی

ــه  ــرای رقابــت هــا بیــن نیروهــای رسمای ــران را ب ای

داری بــاال مــی بــرد ولــی بــه فقــر و بحران شــدیدی 

مــی انجامــد کــه مــا امــروز شــاهد آن هســتیم. در 

ــه محــور  ــک ســد نظامــی علی ــران ی ــن حــال ای عی

غــرب بــرای نفــوذ بــه آســیای غربــی اســت، کــه بــا 

ــان  ــا حریف ــه ب ــیه در مقابل ــن و روس ــت چی سیاس

ــورد پشــتیبانی آنهاســت.  ــته و م ــی داش همخوان

روشــن اســت کــه سیاســت تهاجــامت نظامــی بــه 

ــده  ــام ش ــم مت ــر نگوئی ــا اگ ــغال آنه ــورها و اش کش

اســت ولــی بــرای قــدرت هایــی کــه ماننــد اشــغال 

عــراق بــی گــدار بــه آب بزننــد هــامن بایــی را کــه 

رس آمریــکا آورد تکــرار خواهــد کــرد. عــراق با حمله 

ــکا بســیاری از ســاختارهای خــود را از دســت  آمری

داده ولــی آمریــکا هــم قــادر نشــد کــه خــود را در 

ــه لحــاظ اقتصــادی  ــد و ب ــم کن ــن منطقــه تحکی ای

و سیاســی نتوانســت از رشایطــی کــه فروپاشــی 

ــد. و در  ــتفاده کن ــود اس ــود آورده ب ــوروی بوج ش

ــی  ــازار و هژمون ــر رس رشــد و گســرتش ب ــت ب رقاب

از دیگــران بــه درجــات زیــادی عقــب مانــد. همــه 

کشــورهای امپریالیســتی و رسمایــه داری ایــن را 

فهمیــده انــد کــه جنــگ بــدون چشــم انــداز روشــن 

ــا  ــدن از رقب ــب مان ــی اقتصــادی و عق ــی ویران یعن

در ســطح جهانــی کــه خــود مــی توانــد بــه عقــب 

ــی و  نشــینی از بســیاری از بازارهــای اقتصــادی مل

بیــن املللــی منتهــی شــود بــه همیــن دلیــل رضبــات 

نظامــی کوتــاه، مقطعــی و مــوردی همیشــه امــکان 

ــژه  ــگ کشــورها و بوی ــا جن ــد. ام ــاق بیافت دارد اتف

کشــورهای معظــم دور از انتظــار اســت. در واقــع 

جنــگ هــای نیابتــی از همیــن نقطــه ضعــف ناشــی 

مــی شــود.

در  آمدهایــی  پــی  دارای  برجــام  موضــوع  امــا 

ــوده  ــکا ب ــوری اســامی و آمری ــم جمه ــط رژی رواب

اســت. برجــام باعــث فشــار مضاعفــی بــر اقتصــاد 

ایــران 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 قــرارداد بــرای 

ــد.  ــدا مــی کن ــی پی اکرثیــت مــردم مــا داشــته معن

ــوع  ــر رس ن ــران و 1+5 ب ــن ای ــراردادی بی ــام ق برج

دخالــت ایــن قــدرت هــا در کنــرتل اقتصــادی دیگــر 

کشــورها و ســهم خواهــی از بازارهــای منطقــه 

بویــژه در حــوزه نفــوذ ایــران اســت. برجــام هیــچ 

منافــع عمومــی بــرای اکرثیــت مــردم ایــران 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. 

ــرای کنــرتل تعییــن  بعلــت پیچیدگــی رقابــت هــا ب

کننــده بازارهــای منطقــه ای کــه بــه نفــوذ سیاســی 

نیــز مــی انجامــد، مــی تــوان ابعــاد رسســختی 

ــد.  ــن را فهمی طرفی

و  خواهــان  جمهــوری  جنــاح  دو  هــر  بیــن  در 

ــان و  ــکا و اصولگرای ــت آمری دموکــرات هــا در دول

اصــاح طلبــان در ایــران بــر رس برجام اختــاف نظر 

وجــود دارد. اصــاح طلبــان ادامــه کنونــی برجــام را 

ــا  ــد کــه ب ــد و متایــل دارن ــه نفــع خــود منــی دانن ب

بــاز شــدن در هــای اقتصــادی مفــری در رابطــه بــا 

آزادی بیشــرت فعالیــت هــای سیاســی اقتصــادی برای 

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 
ــرات  ــا تاثی ــی ب ــه نیروی ــری ب ــش کارگ گذشــته جنب
تعییــن کننــده در جنبــش هــای تــوده ای، در حــال 
ــه  ــد ب ــت. بای ــا اس ــان ه ــف خیاب ــه ک ــت ب بازگش
ایــن تحــرکات جدیــد بــا دیــد مثبــت نــگاه کــرد. و 
کمونیســتها بایســتی در کمــک بــه رشــد و پویایــی 
ــند.  ــته باش ــال داش ــت فع ــش در آن رشک ــن جنب ای
ــن  ــرکات از پائی ــا درک تح ــورژوازی ب ــیون ب اپوزس
جنبــش کارگــری و تــوده اســت کــه مجــددا ســعی 
کــرده انــد کــه بــا امضــای بیانیــه 630 نفــر از 
ــه  ــی زمین ــی و اجتامع ــن سیاس ــیون و فعالی اپوزس
ــم  ــورژوازی را فراه ــری ب ــدرت گی ــاره ق ــای دوب ه
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 
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــران و زحمتکش کارگ
رقــم بزنــد. امــا طبقــه کارگــر هوشــیارانه ایــن نــوع 
اتحادهــای سیاســی را مــی شناســد و دســت رد بــه 
ــه دســت  ــر ن ــه کارگ ــا زده اســت. مســئله طبق آنه
بــه دســت شــدن قــدرت بیــن جنــاح هــای مختلــف 
رسمایــه و انتخــاب بیــن بــد و بدتــر بلکــه انتخــاب 
ــی  ــت اجتامع ــتثامر و آزادی، عدال ــتم، اس ــن س بی
ــت.  ــم اس ــه داری و سوسیالیس ــن رسمای ــت. بی اس
چنیــن اســت وضــع کنونــی طبقــه کارگــر و رشــد و 
اتحــاد و همبســتگی بیشــرت بیــن کارگــران، معلــامن، 
پرســتاران، بازنشســتگان، دانشــجویان و روشنفکران 
انقابــی. بــه ایــن رونــد بایــد خــوش آمــد گفــت و 

بــا متــام تــوان از آن حامیــت و پشــتیبانی کــرد.

مرگ بر رسمایه داری 
زنده باد انقاب زنده باد سوسیالیسم 

ع.غ



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه5

6 
حه

صف
در 

یه 
 بق

فرایند انقالب 

جنــاح هــای خــودی پیــدا کننــد. دموکــرات هــا هــم 

ــه نحــوی  ــم مناســبات ب ــکا خواهــان تنظی در آمری

هســتند کــه جنــاح هــای غــرب گــرا و بیشــرت اصــاح 

ــان در راس قــدرت و اداره امــور باشــند.  طلب

توجــه جمهــوری اســامی بــه آنچــه کــه خودکفایــی 

ــام  ــش از برج ــا پی ــال ه ــد، از س ــی نامن ــی م نظام

آغــاز شــده اســت. برجــام فقــط تکیــه خــود را بــر 

ــی  ــای امت ــاح ه ــد س ــته ای و تولی ــه هس رس برنام

گذاشــته اســت. امــا جمهــوری اســامی بــی وقفــه 

ــع  ــارت مناب ــا غ ــی و ب ــت مل ــوان حاکمی تحــت عن

زیرزمینــی و انســانی بــا خــرج میلیاردهــا دالر، 

منابــع نظامــی و تولیــد اســلحه را گســرتش 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 

توانــد حاکمیتــش  مــی  اســت  نفــرت عمومــی 

را تامیــن کنــد. فقــط رژیــم هایــی احتیــاج بــه 

ــای  ــه در دنی ــد ک ــدرن دارن ــوق م ــای ف ــلحه ه اس

ــوده ای  ــم ت ــت عظی ــی ، حامی ــرج کنون ــرج و م ه

خــود را از دســت داده و روی بوروکراســی دولتــی 

بختــک وار مل داده انــد و مشــغول دزدی از بودجــه 

ــد  ــا خری هــای دولتــی هســتند. رژیــم شــاه هــم ب

میلیاردهــا دالر اســلحه از آمریــکا در پــی ابــدی 

ــود. ــواده اش ب ــود و خان ــلطنت خ ــردن س ک

ادامــه سیاســت خارجــی خامنــه ای بــه مانــدن در 

جنــاح روســیه و چیــن ، پیــام روشــنی بــرای رژیــم 

و جنــاح اصــاح طلــب دارد" قــرارداد برجــام در 

ســطح پائیــن تــری از کشــمکش هــای خــود باقــی 

ــه حــل نهایــی نخواهــد رســید".  ــد و ب خواهــد مان

ــره  ــه گ ــه مثاب ــام را ب ــه برج ــکاتی ک ــی از مش یک

کــوری نشــان مــی دهــد نــه تهدیــد هســته ای 

ایــران بلکــه عبــور بــدون واســطه یــک کشــور 

پیرامونــی از قوانیــن رســمی بیــن املللــی اســت کــه 

ــت  ــه دول ــن ک ــن قوانی ــندگان ای ــود نویس ــا خ گاه

هــای معظــم باشــند آنــرا رعایــت منــی کننــد. 

کشــمکش دیپلامتیــک دولــت بایــدن بــا جمهــوری 

ــدات  ــه تعه ــر رس بازگشــت ب ــه ب ــران ن اســامی ای

از  زمــان  و خریــد  دادن  کــش  بلکــه  آنهاســت، 

ــا ظاهــرا سیاســت کچــدار  ــا اســت. اروپ طــرف رقب

و مریــز را دنبــال مــی کنــد ولــی عمــا منتظــر 

سیاســت عملکــردی آمریــکا اســت. آمریــکا بــا کــش 

ــادی  ــو درآورد اقتص ــه زان ــان ب ــئله خواه دادن مس

خواهــان  اســامی  جمهــوری  و  اســامی  رژیــم 

ــه رســمیت شــناخن  ــازات سیاســی و ب ــن امتی گرف

نفــوذ سیاســی خــود در منطقــه اســت. هامنطــور 

ــوری اســامی  ــار اقتصــادی جمه ــی از فش ــه ناش ک

ــکا  ــت. آمری ــام اس ــر رس برج ــه ب ــان مصالح خواه

ــی  ــزون هژمون ــت دادن روز اف ــت از دس ــز بعل نی

خــود در خاورمیانــه خواهــان مصالحــه معینــی 

بــر رس برجــام اســت. روشــن اســت کــه بازگشــت 

ــوان  ــام ت ــادی در برج ــدات اقتص ــه تعه ــکا ب آمری

ــرد  ــد ب ــاال خواه ــوری اســامی را ب اقتصــادی جمه

هامنطــور کــه آمریــکا نیــز از فشــار برخــی نیروهــا 

ماننــد حدالشــعبی بطــور روز افــزون در عــراق، 

ــکا  ــال آمری ــن ح ــت. در عی ــد داش ــی خواه خاص

بــه عنــوان طــرف اصلــی در صــورت توافــق هنــوز 

ــی اقتصــادی  ــره هــای اصل ــه به مطمــن نیســت ک

را نصیــب خــود کنــد. بــا متــام ایــن احــوال برجــام 

ــت از  ــامی امنی ــوری اس ــرای جمه ــت ب ــادر نیس ق

ــن  طــرف مــردم زجــر کشــیده و ســتمدیده را تامی

کنــد. رژیمــی کــه در بیــش از 4 دهــه بطــور دائــم 

ــگ  ــران و جن ــتی و بح ــر و تنگدس ــردم را در فق م

توافــق  در صــورت  حتــی  اســت  داشــته  نــگاه 

ــردم  ــدارد. م ــده ای ن ــکا آین ــژه آمری ــرب بوی ــا غ ب

ــتند و  ــامی هس ــوری اس ــی جمه ــان رسنگون خواه

رژیــم را از ایــن رسنوشــت راه فــراری نیســت بــا و 

ــدون برجــام . ــا ب ی

در ســطح بیــن املللــی برجــام دارد بــه طــرف 

ــایی  ــره کش ــه گ ــادر ب ــه ق ــت ک ــای موق ــق ه تواف

نزدیــک  نیســت،  اســامی  از جمهــوری  زیــادی 

ــران  ــه شــده ای ــای بلوک ــول ه ــوز پ ــی شــود. هن م

آزاد نشــده اســت؛ هنــوز مســئله ســوئیفت بانــک 

ــران  ــاز نشــده اســت و ای ــران ب ــرای ای هــا کامــا ب

امــکان تبــادالت بانکــی را نــدارد. اروپــا در رابطــه 

را  کــردن  معطــل  سیاســت  خــود  وظایــف  بــا 

ــه نتوانســته  ــکا یــک تن ــه اســت و آمری پیــش گرفت

ــا عقــب  اســت کــه مســئله را حــل کنــد و ایــران ب

ــته  ــات هس ــرتل تاسیس ــای کن ــق ه ــینی از تواف نش

ــته ای  ــرژی هس ــس ان ــی آژان ــکل الحاق ای و پروت

سیاســت مقابلــه متقابــل را در پیــش گرفتــه اســت. 

امــا قــرار نیســت کــه برجــام بــه پایــان خــود برســد، 

آنهــم بــه دلیــل ســودهای هنفگتــی کــه بنگاههــای 

معظــم مالــی و نظامــی از طریــق تشــنج هــای 

ــد. بســیاری  ــی کنن ــد خــود م ــی عای سیاســی نظام

از مشــکاتی کــه رسمایــه داری امــروز در رسارس 

ــی از  ــان ناش ــردم جه ــی م ــر رس راه زندگ ــان ب جه

ــورت  ــت بص ــرده اس ــاد ک ــود ایج ــوق س ــود و ف س

ــی مــدت در مناســبات سیاســی و اجتامعــی  طوالن

کشــورها و ملــت هــا و جهــان باقــی خواهــد مانــد. 

از آن جملــه یکــی هــم قــرار دادهــای آژانــس بیــن 

ــکان  ــه ام ــته ای ک ــای هس ــاح ه ــع س ــی من امللل

ــاع  ــد و دف ــه کشــورهای مدعــی جدی ــی ب زور گوی

ــد  ــن خواه ــا را تامی ــدان دنی ــگی از قدرمتن همیش

ــر  ــه نظ ــک ب ــی مضح ــاید کم ــه ش ــه ک ــرد. آنچ ک

ــکا  ــا آمری ــران ب برســد. اختــاف دولــت مذهبــی ای

کــه در شــکل گیریــش نقــش داشــت و توافــق 

ایــران بــا دولــت هایــی کــه در مقطــع انقــاب 

57 از ایجــاد جمهــوری اســامی در ایــران دفــاع 

ــا  ــه م ــه ک ــن گفت ــورژوازی ای ــای ب ــد. در دنی نکردن

متحــد دائــم نداریــم ولــی منافــع همیشــگی داریــم 

. بــاز تــاب شــکل بنــدی ی5 +1 در مذاکــرات فــوق 

ــت. . اس

ــام  ــرای برج ــه ب ــا دالری ک ــال میلیارده ــه ح ــا ب ت

ــی و کار  ــع عموم ــل مناب ــت از قب ــده اس ــرج ش خ

ــا  ــوده اســت. ام ــه ب ــران و زحمتکشــان جامع کارگ

ــرای وارد  ــی ب ــم هــا باعــث ســودهای هنگفت تحری

کننــدگان انحصــاری دولتــی و چــاق و چلــه شــدن 

ــه  ــربان جامع ــفره رنج ــدن س ــی ش ــورژوازی و ته ب

ایــران  شــده اســت. هامنطــور کــه خریدهــای 

ــز  ــی نی ــودهای هنگفت ــزاف س ــای گ ــت ه ــا قیم ب

ــر دو  ــرای ه ــام ب ــت. برج ــرده اس ــب 5+1 ک نصی

ــا  ــران و زحمتکــش م ــرای کارگ طــرف ســودآور و ب

ــد  ــی مانن ــرار دادهای ــت. ق ــوده اس ــی آور ب بدبخت

ــردن کشــورها  ــرای رسکیســه ک برجــام وســیله ای ب

ــت.  ــردم اس و م

مهران پیامی
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ــال  ــد س ــن ص ــه داری در ای ــام رسمای ــان نظ گورکن

ــروی  ــه نی ــروی اجتامعــی کوچکــی ب گذشــته، از نی

میلیونــی کــه اکرثیــت عظیــم جمعیــت را تشــکیل 

میدهنــد، تبدیــل شــده انــد. در حالــی کــه تعــداد 

ــه  ــز هرچ ــا مترک ــا ب ــبت آنه ــه نس ــه داران ب رسمای

ــزار  ــک ه ــتی کوچ ــان مش ــه، همچن ــرت رسمای بیش

فامیلــی باقــی مانــده انــد کــه توســط ایــن نیــروی 

میلیونــی حلقــه بــه حلقــه در محــارص مــی باشــند 

ــه  ــن صــد ســاله ب ــن مشــت کوچــک در ای ــا ای .ام

کمــک همپالــگان جهانــی شــان بــه غــارت و چپــاول 

مشــغول بــوده و توانســته انــد قــدرت دولتــی 

ــد کــه وظیفــه اساســی  ــم مناین رسکوبگــری را تحکی

ــری  ــر و جلوگی ــه کارگ ــد نگهداشــن طبق اش در قی

تــوده هــای  انقــاب اجتامعــی بســود  یــک  از 

وســیع مــردم اســت. رسمایــه دار بــرای افزایــش 

ســود خــود احتیــاج بــه نیــروی کار دارد در نتیجــه 

ــن خــود را بوجــود  ــو گورک ــه جل ــی ب ــر قدم در ه

کارگــری  ایــران طبقــه  در  امــروز  اســت.  آورده 

ــرای  ــن حــق خــود، ب ــرای گرف ــه ب ــه ک شــکل گرفت

ادامــه زندگــی مجبــور شــده دامئــا بــا صاحبــان 

رسمایــه مبــارزه کنــد، قــدم بــه قــدم تجربیــات 

خــود را جمعبنــدی کنــد و بــه پیــروی ادامــه 

ــاری از  ــه ب ــران کول ــروز ای ــر ام ــه کارگ ــد. طبق ده

ــی  ــر و ب ــان پیگی ــاله دارد و همچن ــد س ــه ص تجرب

وقفــه در مبــارزه اســت. امــا درســت بخاطــر وجــود 

پرقــدرت رسمایــه جهانــی، بخاطــر وجــود صاحبــان 
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نه به جمهوری اسالمی، برقرار باد جمهوری سوسیالیستی

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 

ــا  ــت اســامی ب ــای جمهوری ــا قب شــکل ســلطنت ی

پشــتیبانی امپریالیســتها و پیشــربد دامئــی سیاســت 

نفــاق انــداز و حکومــت کــن، مبــارزه بــرای رســیدن 

بــه هــدف نهایــی طبقــه کارگــر را ســخت، بغرنــج 

ــن از ویژگــی هــای  ــر کــرده اســت. ای ــی ت و طوالن

انقــاب کــردن در جامعــه ماســت کــه در ارزیابــی 

از چگونگــی رونــد انقــاب در ایــران بایــد همیشــه 

در مــد نظــر باشــد. چنانچــه اشــتباهات خــط 

ــم  ــه نیروهــای سیاســی چــپ را بخواهی مشــی کلی

ــم ریشــه در  ــم مــی بینی ــی قــرار دهی مــورد ارزیاب

ــا دارد. ــی ه ــن ویژگ ــه ای ــه جانب ــدم درک هم ع

 تــاش ســالهای طوالنــی روشــنفکران انقابــی و 

انســان هــای از خــود گذشــته چــپ و کمونیســت 

بــرای 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 ایــران رشکــت داشــتند، 

امــا پــس از رسکــوب رسارسی ضــد کمونیســتی رضــا 

ــه  ــران ن ــوده ای ــس از شــهریور 20 حــزب ت ــاه پ ش

ــک  ــا ی ــه ب ــتی بلک ــرم کمونیس ــک پاتف ــاس ی براس

برنامــه حــزب سیاســی سوســیال دموکراتیــک شــکل 

گرفــت و کادر هــای کارگــری نقشــی در پایــه ریــزی 

آن نداشــتند. البتــه ایجــاد شــورای متحــده کارگــری 

ــارزات  ــان مب ــی از دوران درخش ــه یک ــن ده در ای

ــای  ــس از کودت ــی پ ــد ول ــان میده ــری را نش کارگ

آمریکایــی 28 مــرداد 32 رسکــوب شــدید کارگــران و 

منحــل کــردن شــورای متحــده عمــا رضبــه مهلکــی 

ــش  ــرد. جنب ــر وارد ک ــه کارگ ــش آگاه طبق ــه جنب ب

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 

ــد  ــد رون ــم بهــرت فراین ــه امــروز مــی توانی اســت ک

انقــاب ایــران را مشــخص کنیــم.

ــن دو  ــای ای ــی ه ــه ویژگ ــی بیشــرت ب ــد کم بگذاری

ــم:  ــه بپردازی طبق

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 آنــرا در عیــن حــال بــه مــار خــوش 

ــری و  ــرده اســت. رسکوبگ ــل ک ــی تبدی خــط و خال

ضــد کمونیســتی از ویژگــی هــای آنســت. ایــن 

بــورژوازی بومــی مــا بــر عکــس رسمایــه داران غرب 

از هــامن آغــاز پیدایــش باید ســهم بیشــرتی از ارزش 

ــی  ــان خارج ــه ارباب ــاص ب ــق اخ ــی را در طب اضاف

خــود تقدیــم مــی کــرد و مناینــدگان سیاســی آنهــا با 

بســن قــرار دادهایــی چــون دارســی، کاپیتوالســیون 

ــت  ــای 32، دس ــس از کودت ــی پ ــیوم نفت و کنرس

انحصــارات جهانــی را در غــارت منابــع طبیعــی 

ــاز مــی گذاشــت. اگــر آغــاز دوران مــدرن  ــران ب ای

ایــران را کودتــای رضاخــان میــر پنــج در ســال1299 

کــه ایــن روزهــا صدمیــن ســالگرد آنســت، بگیریــم 

تــا بحــال عملکــرد دولــت هــا را رس انگشــتی 

ــم،  ــع بزنی ــرا جم ــه آن ــامریم و نتیج ــم بش بخواهی

ــیده  ــگاه رس ــودی و پرت ــه ناب ــه لب ــران ب ــران وی ای

امــروز اســت. بعضــی هــا کــه بــه تحلیــل طبقاتــی 

بــرای محــک زدن درســتی و نادرســتی سیاســت هــا 

اعتقــاد ندارنــد بــر اســاس شــخصیت هــا، حکومــت 

ــد. شــکی نیســت کــه  ــی مــی پردازن ــه ارزیاب هــا ب

شــخصیت هــا نقشــی بــازی مــی کننــد ولــی نقــش 

شــخصیت هــا را در چارچــوب دوران تاریخــی و 

نظــام اقتصــادی و سیاســی بایــد مــورد بررســی 

علمــی قــرار 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 

ــه  ــگان ب ــک بیگان ــا کم ــود ه و ب ــران ب ــای کارگ ه

ــای  ــتها و نیروه ــتها و سوسیالیس ــوب کمونیس رسک

ــد.  ــه ان میهــن دوســت و آزادیخــواه پرداخت

ایــن خصوصیــات رسمایــه داری در ایــران در دوران 

امپریالیســم تــا انــدازه زیــادی در کلیــه کشــورهای 

ــی  ــی در کشــور های ــده میشــود. حت ــی دی پیرامون

هــم کــه بخشــی از بــورژوازی داخلــی تــاش کــرده 

ــر پنجــه هــای آهنیــن رسمایــه جهانــی خــود  از زی

ــه  ــی رسمای ــده جهان ــا خشــم مناین ــازد، ب ــا س را ره

ــرت  ــاش دک ــا ت ــا ب ــران م ــرو شــده اســت. در ای روب

ــت  ــت نف ــد از رشک ــع ی ــرای خل ــدق ب ــد مص محم

بریتانیــا آشــنائیم کــه چگونــه بــا کودتــای 28 مــرداد 

ــد  ــون کردن ــت او را رسنگ ــیا حکوم ــت س 32 بدس

و پــس از آن بهرتیــن فرزنــدان انقابــی ایــران را 

بــه جوخــه هــای اعــدام ســپردند. در همیــن شــامره 

رنجــرب گزارشــی از اندونــزی مــی باشــد کــه جنایــت 

ــدازی ســوکارنو و رسکــوب  ــی در بران ــه جهان رسمای

میلیونــی کمونیســت هــا را بــر مــا مــی ســازد. در 

ایــن چهــار دهــه هــم رژیــم جمهــوری اســامی کــه 

ــدرت  ــتضعفان ق ــه مس ــراوان ب ــای ف ــده ه ــا وع ب

سیاســی را غصــب کــرد در زمینــه اقتصــادی حتــی 

ــا ســتم  ــه داری ب ــوی، رسمای شــدیدتر از دوران پهل

ــامی  ــطایی اس ــرون وس ــرت قوانیــن ق ــم بیش بازه

ادامــه یافــت.

پرولتاریا 

طبقــه کارگــر ایــران بــه یک نیــروی عظیــم اجتامعی 

ــل شــده اســت و از لحــاظ سیاســی در ســال  تبدی

هــای اخیــر فعالیــت هــای کلیــه نهادهــا و احــزاب 

و ســازمان هــای چــپ و کمونیســت را بخــود جلــب 

کــرده اســت. ایــن یــک تحــول بــزرگ تاریخــی 

ــه هــای رشــد  اســت. شــاهرخ زمانــی یکــی از منون

ــارش  ــه آث ــا مطالع ــه ب ــت ک ــری اس ــای کارگ کادره

ــری  ــش کارگ ــد جنب ــی دوران جدی ــیر تکامل ــه س ب

ایــران مــی تــوان واقــف شــد. او در حقیقــت یــک 

ــران  ــارص ای ــی در دوران مع ــتمدار پرولتاریای سیاس

اســت بــا اینکــه او را کشــتند و ادامــه دهندگانــش 

هــر روز بیشــرت مــی شــوند. شــاهرخ زمانــی منونــه 

نویــن کادر کارگــری اســت. ســازمانده اســت، مبلــغ 

و مــروج اســت و هــر جــا کــه هســت، بیــرون 

ــردازد.  ــی پ ــازماندهی م ــر س ــه ام ــدان ب ودرون زن

ــی  ــم رهای ــی، عل ــم علم ــرد کمونیس ــکار ب ــا ب او ب

بریــت و تلفیــق آن بــه رشایــط مشــخص بــر 

ــرو  ــزب پی ــت، ح ــزب کمونیس ــاد ح رضورت ایج

ــرا در  ــاد آن ــد و ایج ــی کن ــد م ــر تاکی ــه کارگ طبق

پراتیــک مبــارزات جــاری جامعــه و نوســازی و 

نفــی دیالکتیکــی احــزاب و ســازمان هــای موجــود 

کمونیســتی تــا یکــی شــدن میدانــد. او بــا آگاهــی 

جنبــش  ســازماندهی  کارگــر  طبقــه  نقــش  بــه 

کارگــری را حلقــه اصلــی در حــل بقیــه مســایل 

ــد.  ــی کن ــی م ــران ارزیاب ــاب ای انق

بحــران ســاختاری رسمایــه داری جهانــی، رشــد 

ــر و فاکــت  ــه داری، فق ــان رسمای تضــاد هــای جه

ناشــی از فروماندگــی دولــت در حــل حــد اقــل 

ــا ن و  ــه زن ــردم، ســتم مضاعــف ب ــرای م ــی ب زندگ

ــط  ــران رشای ــت در ای ــط زیس ــل محی ــودی کام ناب

را بــرای ســازماندهی مدبّرانــه طبقــه کارگــر در 

یــک تشــکیات رسارسی مقتــدر فراهــم ســاخته 

اســت. مبــارزه چنــد دهــه اخیــر تشــکل هــای 

کارگــری چــون کارگــران خاتــون آبــاد، هفــت تپــه، 

ــا  ــه و ده ه ــران و حوم ــی ته ــندیکای اتوبورسان س

نهــاد و تشــکیات کارگــری دیگــر بــا مبــارزه خــود 

و بــا از جــان گذشــتگی پیروانشــان بــه امیــِد کل 

جامعــه بــرای نجــات از وضــع موجــود تبدیــل شــده 

انــد. طبقــه کارگــر مبثابــه آلرتناتیــو سیاســی جامعــه 

هــر روز بیشــرت شــناخته مــی شــود. کلیــه نیروهــای 

ــن ســال  ــک صــف در ای ــک در ی چــپ و دموکراتی

هــا بــه تقویــت ایــن گرایــش عظیــم طبقاتــی 

جامعــه پیوســته انــد. در ســالهای اخیــر بــورژوازی 

و خــرده بــورژوای ایــران 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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کشتار مردم ستمدیده بلوچستان

ــی  ــوم م ــوچ را محک ــان ســتمدیده بل کشــتار مردم

کنیــم

ــی ضــد  ــام ارتجاع ــر از دد منشــی نظ نشــانی دیگ

مردمــی رسمایــه داری جمهــوری اســامی. ســوخت 

بــران را در رساوان بلوچســتان بــه گلولــه بســتند و 

بــار دیگــر بــه خشــن تریــن شــیوه بــا زحمتکشــان 

محــروم خلــق بلــوچ برخــورد کردنــد. 

رژیــم  اوســت.  کــه در  تــراود  کــوزه هــامن  از 

ــه  ــران از روز اولــش دســت ب ــکار اســامی ای جنایت

ــه  ــان ادام ــروز همچن ــا ام ــتار زد و ت ــدام و کش اع

ــوده  ــوق ت ــردن حق ــامل ک ــز پای ــی ج دارد و منطق

هــای زحمتکــش بویــژه از ملیــت هــای ســتمدیده 

ــدارد. ــران را ن ای

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــد مردم ــار ض ــن رفت ــا ای م

توســط نیروهــای مســلحش را محکوم مــی کنیم واز 

کلیــه نیروهــای آزادیخــواه و عدالــت طلــب ایران و 

ــه  ــامل جنایتکارن ــن اع ــه ای ــم علی ــان میخواهی جه

بلنــد شــوند و یــک صــدا آنــرا محکــوم مناینــد.

ــه  ــن منطق ــه آنچــه در ای ــم ک ــان آگاهی ــا همچن م

میگــذرد و مرتجعــان منطقــه ای آتــش بیــار معرکــه 

انــد ناشــی از چهــل ســال بــی تدبیــری و سیاســت 

هــای ضــد مردمــی رژیــم جمهــوری اســامی اســت.

ــای  ــوده ه ــران و ت ــم، کارگ ــاور داری ــا ب ــا عمیق م

وســیع ســتمدیدگان ایــران، زنــان و مــردان در برابــر 

ــارزه  ــه مب ــه ب ــد همیش ــم مانن ــات رژی ــن جنای ای

ــکل  ــرت متش ــم بیش ــد، بازه ــی دهن ــه م ــود ادام خ

مــی شــوند و بــر وحــدت و گســرتش صفــوف خــود 

مــی افزاینــد. منطــق تــوده هــای اســتثامر شــده و 

ســتمدیده تشــکل، مبــارزه و اتحــاد اســت. نجــات 

ــارزه و  ــه مب ــت فقی ــت والی ــوغ حاکمی ــران از ی ای

ــروزی اســت. ــا پی ــارزه ت بازهــم مب
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و رئیــس ســیا بــا جمعبنــدی از شکســت خــود 

ــا در  ــن نیروه ــال ای ــد. تابح ــدی ریختن ــرح جدی ط

ــای  ــرح ه ــارج ط ــای خ ــون ه ــارج و در تلویزی خ

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 بــرای 

تقویــت مواضــع دولــت بایــدن در برابــر حاکمیــت 

ــم هــا  ــر تحری ــا عــاوه ب ــران فراهــم ســاختند ت ای

ــه  ــه ب ــد کارت " ن ــدن بتوان ــرثی بای ــار حداک و فش

ــذارد  ــره بگ ــز مذاک ــوری اســامی " را روی می جمه

نیروهــای چــپ و کمونیســتی همــراه تشــکات 

ــاح  ــه جن ــه جانب ــای هم ــا افش ــری ب ــتقل کارگ مس

ــه  ــته ب ــورژوازی وابس ــرده ب ــورژوازی و خ ــای ب ه

بیگانــگان در ایــن ســالها توانســتند راه راســتین 

ــه  ــارزه علی ــم مب ــد و پرچ ــان دهن ــا را نش پرولتاری

رسمایــه داری حاکــم را بــا مبــارزه بــا گرایــش هــای 

ــد.  ــو برن ــه داری ســلطنتی و امپریالیســم جل رسمای

ــران  ــردم ای ــم م ــای عظی ــوده ه ــران و ت ــات ای نج

ــه  ــه دار اســت ن ــه دارا و رسمای ــی کل طبق رسنگون

دســت بدســت شــدن قــدرت بیــن آنهــا. بغرنجــی 

ــا  ــت در همینج ــران درس ــر ای ــه کارگ ــارزه طبق مب

ســت کــه در جامعــه کنونــی ایــران بخــش بزرگــی 

ــه  ــر بحــران اقتصــادی ب ــر اث ــورژوازی ب از خــرده ب

ــا منافــع خــود  پائیــن جامعــه رانــده شــده، آنهــا ب

وبــا آرزوی بازگشــت بــه موقعیــت اجتامعــی قبلــی 

خــود بــه صفــوف جنبــش هــای تــوده ای از جملــه 

جنبــش دیــامه پیوســته انــد. شــعار نــه بــه جمهوری 

ــرح  ــدون ط ــه داری و ب ــذف رسمای ــا ح ــامی ب اس

جایگزینــی پــس از رسنگونــی جمهــوری اســامی بــه 

ــی  ــت م ــا خدم ــن ه ــه همی ــای خــاک گرفت آرزوه

کنــد تــا بــه طبقــه کارگــر. را ه انقابــی بــرای تغییــر 

ــران از مســیر بغرنجــی گذشــته  ــادی جامعــه ای بنی

ــروزی اش در گــرو ســه  ــان مــی گــذرد. پی و همچن

ــی  ــور بیرون ــک فاکت ــی و ی ــی درون ــور اساس فاکت

اســت: راه انقابــی بــرای تغییــر بنیــادی یعنــی 

مبــارزه بــرای ســازماندهی تــوده هــای وســیع 

ــد  ــا ح ــا ت ــدان آنه ــان و متح ــران و زحمتکش کارگ

99 درصــدی هــا علیــه مشــتی کوچــک حاکمیــت و 

بــرای جایگزینــی آن بــا نظــام نویــن سوسیالیســتی 

در خدمــت هــامن تــوده هــای وســیع. معنــی 

ــی  ــران کنون ــی در ای ــوری پرولتاری ــتقرار دیکتات اس

ــف  ــتم مضاع ــدید و س ــتثامر ش ــه اس ــه ب ــا توج ب

ــی  ــاب م ــمت انق ــه در س ــی ک ــد نیروهای ــد ی ش

ایســتند عظیمنــد و حاکمیــت مشــتی بــس کوچــک 

ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــن خاط ــت بدی ــند. درس ــی باش م

بســیج و متشــکل کــردن ایــن نیــروی تاریــخ ســاز، 

پــس از رسنگونــی کل نظــام رسمایــه داری نظامــی 

شــکل خواهــد گرفــت کــه تــا حــد 99 درصــدی هــا 

ــال  ــاب در ح ــد. انق ــی کن ــذب م ــود ج ــه خ را ب

ــا اســتخوان بنــدی  ــن ب ــی از پائی ــران کنون شــدن ای

ــی  ــن دموکراس ــیع تری ــا وس ــران، ب ــتحکم کارگ مس

ــرد  ــی گی ــوده ای دارد شــکل م هــای ت

. فاکتــور بیرونــی همســویی و همراهــی بــا دیگــر 

نیروهــای کارگــری و کمونیســتی و چــپ در ســطح 

ــروی  ــه نی ــکا ب ــه از ات ــی ک ــت. هنگام ــان اس جه

خــود حــرف مــی زنیــم نفــی پشــتیبانی جهــان 

مرتقــی از جنبــش انقابــی ایــران بهیچوجــه نیســت 

مــا همچنــان از شــعار پرولتاریــا و خلقهــای رسارس 

جهــان متحــد شــوید پیــروی مــی کنیــم. و بایــد در 

ســطح منطقــه خاورمیانــه بــرای امــر اتحــاد عمــل 

میــان نیروهــای ضــد ارتجــاع و رسمایــه کار کنیــم.

حــزب رنجــربان ایــران رونــد تکاملــی اوضــاع را بــه 

شــیوه زیــر دنبــال مــی کنــد: مرکــزی تریــن وظیفــه 

خــود را همراهــی بــا و پشــتیبانی از جنبــش هــای 

ــوده ای  ــش هــای مســتقل ت ــری و دیگــر جنب کارگ

ــد.  ــی دان ــر ســازماندهی و اتحــاد رسارسی م در ام

ایــن وظیفــه مرکــزی را بــا دو وظیفــه اساســی 

ــش  ــاب پی ــدارک اســرتاتژیکی انق ــوان ت ــر بعن دیگ

مــی بــرد. وظیفــه مبــارزه بــرای ایجــاد حــزب پیرو 

ــری و در  ــدی کارگ ــتخوان بن ــا اس ــر ب ــه کارگ طبق

ــه  ــی و وظیف ــا جنبشــهای اجتامع ــرده ب ــد ف پیون

ــد  ــه بتوان ــی ک ــیع سیاس ــرم وس ــک پاتف ــاد ی ایج

در بــر گیرنــده اقشــار دیگــر اجتامعــی تــا حــد 99 

ــزی را  ــه مرک ــد وظیف ــته باش ــا را داش ــدی ه درص

ــد.  ــل مــی کن تکمی

ادامه دارد 

محسن رضوانی

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 امضاهای 
فردی است و مسئولیت 
آنها با نویسندگانشان می 

باشد.
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ــوردی از  ــات م ــر مطالع ــز ب ــدف مترک ــا ه ــا ب روس

چهــار منطقــه بالــی، جــاوا مرکــزی و دو اســتان در 

ســوماترا بــه ســازماندهی خشــونت در ســطح ملــی 

ــردازد. ــی پ ــی م و محل

ــوص در  ــزی بخص ــت اندون ــزب کمونیس ــه ح ریش

شــهر تولیــد قنــد ســوراکارتا، در جــاوا مرکــزی، 

ریشــه عمیــق داشــت. روســا خاطرنشــان مــی 

ســازد، » ایــده کمونیســم از هــامن خطــوط ریلــی 

ــت وارد  ــی گرف ــکل م ــیله آن ش ــه وس ــد ب ــه قن ک

ســوراکارتا شــد. کارگــران در هــر حلقــه از زنجیــره 

کاالهــا در دهــه هــای 1910-1920 در اتحادیــه 

کارگــری متشــکل شــدند، از کارگــران کارخانــه کــه 

قنــد تولیــد مــی کردنــد تــا گار گــران راه آهــن کــه 

تولیــدات را بــه شــهر ســمرنگ )در شــامل( منتقــل 

مــی کردنــد، بــار اندازانــی که ایــن تولیــدات را روی 

ــی  ــد و ملوانان ــی کردن ــار م ــار ب ــای بخ ــتی ه کش

کــه ایــن تولیــدات را بــه بازارهــای خارجــی حمــل 

مــی کردنــد. « وقتــی انجمــن ســو ســیال دمکــرات 

ــه حــزب کمونیســت  ــال 1920 ب ــد در س هــای هن

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 1945 دوبــاره ظهــور 

کــرد. ایــن حــزب از حامیــت چنــد نســل از کارگــران 

و دهقانــان برخــوردار بــود چــون اهــداف برابــری 

طلبانــه در برابــر زحمتکشــان داشــت. هنگامــی کــه 

ــط  ــتی توس ــد کمونیس ــوب ض ــرب 1965 رسک در اکت

ــت  ــزب کمونیس ــد، ح ــاز ش ــم آغ ــوری حاک دیکتات

اندونــزی بــا متــام قدرتــش در میــان کارگــران و 

از شــهر  ای  بازمانــده  غافلگیــر شــد.  دهقانــان 

ســوراکارتا کــه همــکاران روســا بــا او صحبــت کــرده 

بودنــد بــه شــوهرش توصیــه کــرده بــود کــه خــود 

ــا اینکــه مــورد  ــد ت ــه پلیــس محلــی تســلیم کن را ب

حملــه آدم کشــهای رژیــم فاشیســتی قــرار نگیــرد. 

وقتــی پلیــس شــوهر او را بــه زنــدان منتقــل کــرد، 

ــذا  ــرش غ ــرای هم ــاه ب ــدت دو م ــه م ــن زن ب ای

ــان  ــک روز نگهبان ــه ی ــا اینک ــی آورد، ت ــاس م و لب

ــت.  ــا نیس ــر آنج ــه او دیگ ــد ک ــه او گفتن ــدان ب زن

زنــان دیگــری کــه در هــامن منطقــه مصاحبــه مــی 

شــدند، داســتانهای مشــابه ای را در مــورد بیــوه 

ــردن همرانشــان  ــد ک ــگام ناپدی ــدن خــود هن مان

ــد. ــان مــی کردن ــا بی توســط ارتــش کودت

تاریــخ دفــن شــده ایــن جنایــات هــم چنیــن شــامل 

ــه بازداشــت شــد گان  صــدای عامــان جنایــت علی

ــه هــم  ــام باســکورو ک ــه ن ــردی ب ــی ف اســت. زمان

رشیــک ایــن جنایــات بــود وهــم مــورد هــدف 

گــذار.... ســازمان داده اســت و آمــاده اســت کــه بــا 

ــی هــای ســازمان  ــات تحــت نظــارت کاه آب انتخاب

ملــل قــدرت را در دســت بگیــرد. دیگــران کــه دنبال 

آقــای رضــا پهلــوی هســتند یــا خــود را بــه کوچــه 

علــی چــپ زده انــد و منــی خواهنــد چشــم و گــوش 

ــای  ــده آق ــا منافعــی در آین ــد و ی ــاز کنن خــود را ب

رضــا پهلــوی بــرای خــود مــی بینــد. تعــداد بســیار 

ــه و بــدون تفکــر امضــاء  ــا آگاهان محــدودی کــه ن

خــود را در زیــر آن گذاشــته انــد بایســتی خــود را 

ــن  ــد. ای ــاک سیاســی جــدا کنن ــد خطرن ــن رون از ای

ــه  ــن بیانی ــدام اســت. ظاهــرا ای ــاک ک ــد خطرن رون

توســط افــراد جنــاح هــای مختلــف سیاســی انتشــار 

یافتــه اســت و برخــی از افــراد بــا ســابقه چــپ در 

آن رشکــت کــرده انــد و بــا توســل بــه ایــن چیدمــان 

سیاســت همــه بــا همــی کــه قبــا در دوره انقــاب 

ــود در  ــدارش ب ــی پرچم ــای56 و 57 خمین ــال ه س

ایــن رشایــط دوبــاره توســط بــورژوازی اپوزیســیون 

رسبلنــد کــرده اســت.

بنــدی  قطــب  بطــرف  ایــران  جامعــه  امــروز 

داری  رسمایــه  و  ارتجاعــی  رژیــم  شــدیدتربن 

ــده  ــه جــان آم ــوده هــای ب ــوری اســامی و ت جمه

ــر اســاس وســیع  ــه جامعــه ای کــه ب ــرای گــذار ب ب

ــی  ــی و عدالــت اجتامع تریــن آزادی هــای سیاس

تــا حــد زیــادی شــکل گرفتــه اســت، مــی رود. هــر 

فــرد و گــروه سیاســی در حــال تعییــن جایــگاه 

بیــن  اجتامعــی  عظیــم  مبــارزه  ایــن  در  خــود 

ــامی آن و  ــی اس ــت حام ــورژوازی و دول ــاع ب ارتج

مــردم آزادیخــواه و عدالــت طلبــی کــه بــرای ریشــه 

کــن کــردن نــه تنهــا جمهــوری اســامی بلکــه نظــام 

ــی  ــارزه م ــتمگر رسمایــه داری مب ــتثامرگر و س اس

ــت.  ــد، اس کنن

بــا  آقایــان امضــاء کننــده  از  متاســفانه برخــی 

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 آنــرا برچیــد. تــا وقتــی کســانی ماننــد 

رضــا پهلــوی کــه همچنــان خــود را وارث ســلطنت 

ــان  ــک ســلطنت طلب ــره کاریزماتی ــد و چه ــی نام م

اســت نــه تنهــا بایــد او را افشــاء کــرد بلکــه خــط 

قرمــزی بیــن آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی و ایــن 

تاریخــی و مدافعانــش کشــید.  جریــان منحــط 

ــده و  ــد دادن در آین ــده و وعی ــج سیاســت وع نتای

همــه بــا همــی را مــا در ســال هــای انقابــی57-56 

ــم.  ــده را دیدی ــرده ش ــو ب ــی جل ــط خمین ــه توس ک

روشــن اســت ایــن اطاعیــه یــک جبهــه بنــدی 

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 ایــران دارنــد، اســت، 

لغــات فریبنــده ایــن اطاعیــه منــی توانــد ماهیــت 

ــرا بپوشــاند. آن

ــود را  ــه خ ــد ک ــی ده ــازه م ــود اج ــه خ ــه ب بیانی

ــاه،  ــه خواهــان آزادی، رف ــد ک صــدای مردمــی بنام

دموکراســی، پیرفــت و حقــوق بــر هســتند. امضا 

کننــدگان بیانیــه هنــوز قــدم اول را بــر نداشــته 

ــه  ــا چگون ــد. آی ــی دانی ــردم م ــده م ــود را مناین خ

مــی تــوان امیــد داشــت کــه در رونــد قــدرت گیــری 

ــق  ــا شــام مواف ــه ب ــرای کســانی ک ــد آزادی ب بتوانی

ــد.  ــان بیاوری ــه ارمغ ــتند را ب نیس

هامنطــور کــه ذکــر شــد بیانیــه هایــی از ایــن 

ــی  ــرد و گروه ــچ ف ــی هی ــتند ول ــم نیس ــت ک دس

ــاح  ــان و جن ــلطنت طلب ــای س ــه پ ــدارد ک ــق ن ح

هــای ارتجاعــی بــورژوازی در اپوزیســیون ایــران را 

ــاز  ــی ب ــت طلب ــی خواهــی و عدال ــش ترق ــه جنب ب

ــه  ــا از خــود مای ــه آنه ــروی ریخت ــرای آب ــرده و ب ک

بگــذارد. یکــی از دالیــل اساســی بــه قــدرت رســیدن 

ــال  ــا 50 س ــوی ب ــت پهل ــامی حکوم ــوری اس جمه

خیانــت و رسکــوب مــردم ایــران بــود. مســئله 

ــردی  ــا ف ــخصیتی و ی ــوع ش ــک موض ــه ی ــا ن اساس

اســت. ایــن بیانیــه دارای ســمت مشــخص طبقاتــی 

ــه داری دارد. کســانی  ــای سیســتم رسمای ــرای احی ب

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 

ــزه  ــش کاتالی ــا نق ــد. نهایت ــی برن ــاه م ــت پن سیاس

ــران و زحمتکشــان کشــور را  ــه کارگ ــورژوازی علی ب

ایفــاء خواهنــد کــرد و خــود بــه مانــدگاری فقــر و 

ــد. و در  فاکــت و عقــب ماندگــی کمــک مــی کنن

آخــر ســخن بایــد بــه متوهمینــی کــه ایــن بیانیــه را 

امضــاء کــرده انــد گفــت تاریــخ مبــارزه طبقاتــی در 

ــدرز خاصــه منــی شــود. ــد و ان پن

بــه قــول برتولــت برشــت آن کــس کــه حقیقــت را 

ــه  ــد و ب ــی دان ــه م ــس ک ــادان و آنک ــد ن ــی دان من

ــکار ــی آورد جنایت ــان من زب

مهران پیامی

بازنگری در قتل عام.... بقیه از صفحه آخرنقش سیاسی.... بقیه ازصفحه آخر
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مبارزه علیه امپریالیسم جدا از مبارزه علیه ارتجاع و بورژوازی داخلی نیست

ــه در  ــود. در حالیک ــه ب ــرار گرفت ــاوزات ق ــن تج ای

ســال 1965 بــرای پلیــس نظامــی در باملبانــگ، 

واقــع در ســوماترا جنوبــی کار مــی کــرد، باســکورو 

ــا نگرانــی نســبت بــه پیــروی  هیــچ گونــه تردیــد ی

ــه هــای  ــتگیری اعضــای اتحادی ــتورات و دس از دس

ــه  ــراد ک ــه حــزب کمونیســت و ســایر اف وابســته ب

ــاط داشــتند، نداشــت.  ــاح چــپ ارتب ــه جن رســام ب

بــردن اجســاد زندانیــان  بیــن  از  وی ســپس در 

شــکنجه شــده تــا مــرگ رشکــت کــرد: » هــر شــب 

ــه قتــل مــی رســید چــرا کــه از نظــر  ــا 40 نفــر ب ت

زمانــی بیــش از 40 نفــر را منــی شــد بــه قتــل 

برســانی، ســوار کامیــون کنــی و آنهــا را بــه گورهــای 

دســته جمعــی انتقــال دهــی. « در ســال 1970 پــس 

ــه  ــه کــه او را ب ــاال رتب ــا یــک افــر ب ــری ب از درگی

عضویــت در حــزب کمونیســت متهــم کــرد، بخــت 

باســکورو بــه یــک بــاره تغییــر کــرد. باســکورو پــس 

از آن بــه مــدت 9 مــاه بــدون محاکمــه در زنــدان 

ــت او  ــر، روای ــع دیگ ــل از مناب ــه نق ــا ب ــود. روس ب

ــد  ــگ را تأیی ــی در پالنبان ــای جمع ــتار ه را از کش

مــی کنــد، از جملــه یــک مــرد زندانــی در ســوماترا 

جنوبــی کــه بعــدا بــه یــاد آورد، » هــر کســی کــه 

ــاط  ــا حــزب کمونیســت در ارتب ــی شــود ب ــا م ادع

اســت، بــدون ارائــه اســناد یــا محاکمــه دادگاه 

ــل  ــه قت مــورد شــکنجه قــرار مــی گرفــت و بعــد ب

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 

بــود.  رســیده  آســیب  بــرای همیشــه  فقراتــش 

ــت  ــل فعالی ــه دلی ــه ب ــدان ک ــان زن ــامن، نگهب جاتی

بیــش از حــد در اتحادیــه خــود بــه اســارت در آمده 

ــالهای 2000 و 2001  ــه در س ــگام مصاحب ــود، هن ب

هنــوز از عواقــب شــکنجه مثــل رسگیجــه، اعصــاب 

ــه  ــرد. روســا ب خــرد شــده، بــی حســی رنــج مــی ب

ایــن نتیجــه مــی رســد کــه شــکنجه هایــی کــه زنــان 

و مــردان بــی شــامری گرفتــار آن شــده بودنــد، در 

واقــع هدفــی ور ای ترســاندن قربانیــان دنبــال مــی 

کــرده اســت: بــه گفتــه وی: شــکنجه گــران قبــل از 

ــتفاده  ــا اس ــی از آنه ــای بازجوی ــاق ه ــه اط ورود ب

مــی کردنــد. 

رابطــه حــزب کمونیســت اندونــزی و دولــت مرکزی 

قبــل از کودتــای اکتــرب 1965 بســیار متفــاوت بــود. 

هنگامــی کــه اندونــزی پــس از جنــگ جهانــی 

ــوان یــک کشــور مســتقل ظهــور کــرد،  ــه عن دوم ب

ســوکارنو، رئیــس جمهــور محبــوب ایــن کشــور 

علنــاٌ بــا حــزب کمونیســت اندونــزی رابطــه خوبــی 

داشــت، اگــر چــه او خــود یــک کمونیســت نبــود. 

از آنجائیکــه دولــت ســوکارنو نیــاز بــه کمــک مالــی 

ــع  ــا موض ــت، ام ــی گرف ــنگن وام م ــت از واش داش

» غیــر متعهــد « را حفــظ مــی کــرد و هرگــز 

حــارض نشــد وابســته بــه ایــاالت متحــده یــا اتحــاد 

ــر شــوروی باشــد. جامهی

ســوکارنو بــا اثبــات اســتقال خــود از سیاســت 

ســایر  رؤســای  همــراه  بــه  واشــنگن،  خارجــی 

کشــورهای در حــال ظهــور آســیا بــرای حامیــت از 

آلرتناتیــو »ســازمان پیــامن آســیای جنــوب رشقــی « 

)1 ( کــه بــه عنــوان املثنــی ناتــو در جنــوب رشقــی 

ــه بــود و توســط ایــاالت متحــده  آســیا شــکل گرفت

ــت. ــد، پیوس ــی ش ــت م حامی

ــس  ــه کنفران ــال 1955 ب ــه در س ــان ک ــربان جه ره

کردنــد،  ســفر  باندونــگ  آســیایی   – آفریقایــی 

ــل  ــازمان مل ــو س ــورهای عض ــی از کش ــدود نیم ح

را منایندگــی مــی کردنــد. بســیاری از ایــن کشــورها 

ســکوالر و متامیــل بــه چــپ بودنــد و بــر حــق ایــن 

ــه  ــوری از جمل ــر کش ــا ه ــاد ب ــرای اتح ــورها ب کش

اتحــاد جامهیــر شــوروی ارصار میورزیدنــد. ده 

اصــل اساســی کــه مناینــدگان ایــن کنفرانــس بــرای 

اداره روابــط بیــن کشــورهای پیرامونــی ارائــه کردند 

شــامل » احــرتام بــه حــق حاکمیــت هــر ملــت بــه 

منظــور دفــاع از خــود « و » پرهیــز اســتفاده از 

دفــاع جمعــی بــرای تامیــن منافــع خــاص هــر یــک 

از کشــورهای بــزرگ و پرهیــز از اعــامل فشــار بــر 

ــن  ــه ای ســایر کشــورها. « جــای تعجــب نیســت ک

نظــرات مــورد تاییــد مقامــات دولــت امپریالیســتی 

ــرد. ــکا قــرار نگی آمری

ــه  ــیا بودج ــی س ــازمان جاسوس ــال 1957 ، س در س

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 

را  هــا  شــورش  ســوکارنو  بــه  وفــادار  رسبــازان 

ــا حــدی در پاســخ  خامــوش مــی کننــد. ســوکارنو ت

ــازمان  ــط س ــده توس ــک ش ــای تحری ــزش ه ــه خی ب

ــل  ــال 1959 منح ــان را در س ــیا، پارمل ــی س جاسوس

 « نــام  بــه  حکومتــی  جدیــد  دســتگاه  و  کــرد 

ــام کــرد، یــک  ــت شــده « را اع ــی هدای دمکراس

ســاختار پیروزمنــد قــدرت کــه متشــکل از خــودش، 

دولتــی  ارتــش  و  اندونــزی  کمونیســت  حــزب 

اســت. حــزب کمونیســت اندونــزی در آن زمــان 

ــس از  ــان پ ــزرگ جه ــت ب ــرب کمونیس ــومین ح س

اتحــاد جامهیــر شــوروی و چیــن تــوده ای بــود، بــا 

ــوده  ــان ت ــن حــزب در می ــت ای ــه محبوبی توجــه ب

هــا و افزایــش آن بطــور پیوســته بــر راه پارملانــی و 

ــرد  ــی ک ــت م ــات حرک انتخاب

ــد  ــن موضــوع اعــرتاض دارن ــه ای ــوز ب مورخــان هن

ــش در ســاعات اول  ــرال ارت ــل شــش ژن ــا قت ــه آی ک

روز اکتــرب 1 ، 1965 بخشــی از عملیــات ارتــش 

بــوده کــه بــرای لکــه دار کــردن حــزب کمونیســت 

اندونــزی صــورت گرفتــه یــا یــک حملــه ایکــه واقعــاً 

حــرب کمونیســت انجــام داده. آنچــه کــه شــناخته 

ــامل  ــداد ش ــن روی ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ش

یــک گــروه حــدوداً 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. 

ــزار  ــا ه ــد ه ــا 1966 ص ــال 1965 ت ــه س ــرای بقی ب

نفــر مقــر شــناخته شــدند فقــط بــه خاطــر یــک 

گــروه کوچــک از افــراد. ارتــش کنــرتل کلیــه رســانه 

هــا را در دســت گرفــت و روزنامــه هــای چــپ را 

تعطیــل کــرد. بــا بدســت گرفــن قــدرت، ارتــش یــک 

ــی  ــه از کل روایت ــرد ک ــاز ک ــی را آغ ــه تبلیغات حمل

بغایــت دروغ و مضحــک از زنــان جنــون زده ایجــاد 

ــا  مــی کــرد کــه دســتگاه تناســلی شــش ژنــرال را ب

ــل  ــه قت ــا را ب ــد و ســپس آنه ــی کردن ــه م ــغ مثل تی

میرســاندند )بعــد هــا کالبــد شــکافی هیــچ دلیلــی 

را بــر صحــت چنیــن جنایتــی را نشــان نــداد(.

ایــن روایــت بطــور تهــوع آور همــراه بــا اتهامــات 

دروغیــن حملــه کمونیســتها بــه ارتــش و شــبه 

نظامیــان آن تکــرار شــد. در بالــی، یــک قصبــه 

ــل  ــه دلی ــه ب ــا آن حادث ــخ داد، ام ــه حمــات پاس ب

ــدت  ــه ش ــهروندان ب ــد ش ــل عم ــه قت ــه توجی ارائ

نادرســت معرفــی شــد. روســا مــی نویســد، » مانــور 

تبلیغاتــی محصــول اســرتاتژی هــای متفکرانــه و 

ســخت کوشــی بــود؛ بــرای جعــل کــردن داســتانهای 

دروغیــن، تخیــل فراوانــی الزم بــود و بــرای گســرتش 

آنهــا زحمــت زیــادی الزم اســت. ژنــرال هــای ارتــش 

ــی  ــات نظام ــه عملی ــد هــر گون ــور را مانن ــن مان ای

انجــام مــی دادنــد – بــا آداب و رســوم مشــخص از 

پیــش تعییــن شــده }...{ آنهــا مراقــب بودنــد همــه 

ــا دســتورالعمل هــای  اقدامــات ارتــش را مطابــق ب

ــه  ــد و هرگون ــه دهن ــوکارنو ارائ ــور س ــس جمه رئی

ذکــر ســازمان دهــی قتــل عــام ارتــش را رد کننــد. « 

"در  سیاســی  کشــی  "نســل  عبــارت  از  روســا 

توصیــف هــدف رهــربی 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: 

ــا  ــی آنه ــی و ایدئولوژیک ــود فیزیک ــد وج ــا بای » م

ــود کنیــم. « توجــه داشــته باشــید کــه  را کامــا ناب

ــود کــردن  ــه ناب ــه ب هــر دو فرماندهــان نظامــی ک

ــان « اشــاره  ــا بنی ــا ریشــه ی حــزب کمونیســت » ت

کردنــد، هــر دو آنهــا در ارتــش ایــاالت متحــده در 

فــورت لوونــورث واقــع در ایالــت کانــزاس تحصیــل 
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کردنــد. بــه عــاوه عــدم عاقــه یــا تحمــل مذهبــی 

نیــز توســط اعضــای حــزب کمونیســت بــه عنــوان 

ــی  ــغ م ــویق و تبلی ــد تش ــی و فاس ــدان اخاق ملح

شــدند. بیانیــه ژنــرال تــازه ای کــه خــود را در مقــام 

کــرده  جایگزیــن  )ســوهارتو(  جمهــوری  رئیــس 

ــه  ــت، منون ــی دانس ــب م ــیحا منتخ ــود را مس و خ

بــارزی از ایــن رویکــرد اســت: » جنبش 30 ســپتامرب 

بــه وضــوح ضــد خــدا بــود، بنابرایــن مــا بایــد آنــرا 

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 

15 و 19 اکتــرب 1965 توضیــح داده شــده اســت 

ــا بســیاری  ــش قب ــه ارت ــت ک ــتیار{ گف ــه، » }دس ک

از کمونیســتها را اعــدام کــرده اســت، امــا ایــن 

واقعیــت بایــد بســیار محرمانــه نگهــداری شــود. « 

ایــن کشــتارها مانعــی بــرای حامیــت بیشــرت نظامــی 

نبــود: در مــاه نوامــرب، کمــک هــای مخفیانــه ای از 

ــد.  ــال ش ــش ارس ــه ارت ــاالت متحــده مســتقیامً ب ای

اســلحه هــای کوچــک ارائــه شــده توســط ســازمان 

جاسوســی "ســیا" بــه یــک متــاس نظامــی در جــاوا 

خارجــه  امــور  وزارت  بــه  تلگرافــی  در  مرکــزی 

توصیــف شــد کــه » بــرای اســتفاده در برابــر حــزب 

ــت. ــت « اس کمونیس

پاســخ هــای ایــاالت متحــده بــه کودتــا را مــی تــوان 

در کتــاب بــرا دلــی سیمپســون، اقتصــاد دانــان 

ــاالت  ــط ای ــرا و رواب ــدار گ ــا اســلحه: توســعه اقت ب

متحــده و اندونــزی را بیــن ســالهای 1960 تا 1968 ، 

نوشــته بــرا دلــی سیمپســون، کــه اســتفاده گســرتده 

ای از اســناد طبقــه بنــدی دولــت مــی کنــد، یافــت. 

مارشــال گریــن، ســفیر وزارت امــور خارجــه آمریــکا 

ــون اساســی  ــای خــوش خــوی قان در مــورد » کودت

ــت، در  ــئول « نوش ــای مس ــه روه ــط » میان « توس

ــیا،  ــی س ــازمان جاسوس ــزی س ــس مرک ــه رئی حالیک

ــووار گفــت: » اوضــاع از هــر نظــر بســیار  ــو ت هی

روشــن تــر هســتند و مــن بــه ســختی مــی توانــم 

ــت. «  ــور اس ــامن کش ــزی ه ــه اندون ــم ک ــاور کن ب

البتــه تــووار نیــازی بــه افــزودن اینکــه ایــن کشــتار 

هــا بــرای آنهــا بســیار باشــکوه بــود ، الزم نبــود. 

مــی  بوینــز  وینســنت  جاکارتــا،  روش  و  راه  در 

جــرنال  زمانیکــه   ،  1967 ســال  در  کــه  نویســد 

ــر  ــار، گودی ــرت پی ــپرس، ک ــن اکس ــک، آمریک الکرتی

تایــر، ریتیــان، الکهیــد، و دیگــر رشکتهــای غــول 

پیکــر فرصــت هــای تجــاری تحــت دیکتاتــوری 

ــک  ــل ی ــد اق ــد، » ح ــی کردن ــتجو م ــد را جس جدی

میلیــون اندونیزیایــی در اردوگاه هــای کار اجبــاری، 

)...( در معــرض گرســنگی، شــکنجه هــای جســمی 

آمــوزش مجــدد ضــد  بــرای  تــاش  و  روانــی  و 

ــد  ــرای توضیحــات نیرومن ــد. « )ب کمونیســتی بودن

زندگــی در یــک چنیــن اردو گاهــی، بــه کتــاب 

خاطــرات نوشــته )3 ( مراجعــه کنیــد.( 

بووینــز هــم چنیــن یــادآور شــده کــه رابــرت 

مارتنــز، افــر سیاســی ســفارت ایــاالت متحــده 

بــا تحلیلگــران ســازمان جاسوســی ســیا بــرای تهیــه 

لیســتی از 10 هــا هــزار کمونیســت و مظنــون بــه 

کمونیســت بــرای قتــل هــای هدفمنــد ارتــش کودتا 

ــن  ــه ای ــت، تهی ــدا گف ــز بع ــرد. مارتن ــکاری ک هم

ــا  ــش کودت ــه ارت ــی ب ــک بزرگ ــاً کم ــت » واقع لیس

بــود. مــن احتــامالً خــون زیــادی روی دســتانم دارم، 

امــا نبایــد چیــز بــدی باشــد. « رشکتهــای خصوصــی 

ــه  ــق ب ــزارع متعل ــران م ــد؛ مدی ــک بودن ــز رشی نی

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 قــرار گرفتنــد، هشــدار 

وحشــتناکی را بــه رسارس جهــان فرســتاد. بوینــز 

اشــاره مــی کنــد کــه منونــه اندونــزی از آنچــه مــی 

توانــد بــرای یــک حــزب کمونیســت رخ دهــد بدون 

هیــچ شــاخه حزبــی مســلح حــد اقــل دو نهضــت 

ــونت در  ــرش خش ــه پذی ــد ب ــتی را متقاع کمونیس

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 آنــرا تهدیــد یــا تخریــب کننــد. وقایــع 

اندونــزی در ســالهای 1966 – 1965 بــه عنــوان یــک 

توجیــه بدیهــی بــرای ایــن روایــت عمــل کــرد. «

مائوتســه دون در بــاره ایــن فاجعــه اســتدالل کــرد 

کــه تصمیــم حــزب کمونیســت اندونــزی بــرای 

مســلح نکــردن تــوده هــا در بــرای عنــارص راســت 

گــرای مخفــی اجــازه داد تــا آنهــا را بــه قتــل 

ــه  ــت را ب ــد امپریالیس ــت ض ــک مل ــانند، و ی برس

متحــد واشــنگن تبدیــل کــرد. بوینــز مــی نویســد، 

شــهادت اندونزیایــی هــا و چینــی هــای مقیــم، کــه 

ــم ســوهارتو  ــرار از حــامم خــون رژی ــه ف ــور ب مجب

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 

دنبــال  بــه  اینکــه  تــا  کنــد  کســب  را  قــدرت 

همزیســتی مســاملت آمیــز بــا دولــت شــاهزاده 

نــورودوم ســیهانوک باشــد، طبــق دســتورالعمل 

اتحــاد جامهیــر شــوروی و حــزب زحمتکشــان 

ــامر  ــوج، ش ــم در کامب ــن و ه ــم در چی ــام. ه ویتن

تلفــات ناشــی از آن تعهــدات بــه قهــر انقابــی 

ــود.  ــز ب ــرت انگی حی

تاثیــر سیاســی حــامم خونــی کــه در ســالهای 1966 

-1965 در اندونــزی صــورت گرفــت در دولــت های 

راســت گــرا در نیــم کــره غربــی نیــز از بیــن نرفــت. 

ارجاعــات بــه جاکارتــا در کل آمریــکای جنوبــی بــه 

عنــوان دســتورالعملی بــرای قتــل چــپ گرایــان قرار 

گرفــت. یــک کمیســیون حقیقــت یابــی در برزیــل 

کــه در مــورد نقــض حقــوق بــر تحــت دیکتاتــوری 

ــی  ــا در اواخــر دهــه 1960 و 1970 رســیدگی م ه

ــات  کــرد، اســنادی را جمــع آوری کــرد کــه » عملی

جاکارتــا « را توصیــف مــی کــرد، یــک طــرح پنهــان 

ــی اعضــای  ــذف فیزیک ــا هــدف ح ــی ب ــرور دولت ت

ــا یــک برزیلــی  حــزب کمونیســت برزیــل. بوینــز ب

ــوان دانشــجوی روزنامــه  ــه عن ــه ب ــت کــرد ک صحب

نــگاری در ســائو پاپولــو در ســال 975 ، پیوســت بــه 

دانشــجویانی کــه یــک ژنــرال بــی رحــم و بدنــام را 

ــت  ــا عصبانی ــد. افــر ارشــد ب ــه مــی کردن مصاحب

ــاد  ــود، فری ــروا ب ــه نظــر او بــی پ از ســئوالی کــه ب

زد: » شــام از دم مــورد شستشــوی مغــزی قــرار 

گرفتیــد. و درســت بخاطــر همیــن تلقیــن شــد گــی 

ــم  ــا شستشــوی مغــزی اســت کــه مــا قصــد داری ی

ــا را بــه مرحلــه اجــرا در آوریــم و  عملیــات جاکارت

ــور  ــامن ط ــم. « ه ــی کنی ــت را خنث 2000 کمونیس

ــرال  ــت، ژن ــد را نوش ــن تهدی ــز ای ــع بوین ــه منب ک

ــن  ــه م ــه ک ــط از آنچ ــک خ ــر ی ــرد، » اگ ــه ک اضاف

ــل آن دو  ــز مث ــام را نی ــد، ش ــر کنی ــم را منت گفت

هــزار نفــر خنثــی مــی کنــم. «

روی   1970 دهــه  اوایــل  از  شــیلی،  کشــور  در 

دیوارهــا شــعار » جاکارتــا تکــرار 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 

1960 از جانــب نیروهــای راســت فاشیســتی انجــام 

مــی گیــرد. بوینــز هــم چنیــن بــا یــک مبــارز فعــال 

چــپ در ایــن مــورد صحبــت کــرد کــه در حالیکــه 

ــرات  ــده ســو ســیال دموک ــت ســالوادور آلن در دول

هــا فعــال بودنــد، یکــی از کمونیســتهایی بــود 

ــن شــعار  ــا همی ــی ب ــن کارت پســتال های ــه چنی ک

هــک شــده در یافــت مــی کــرد. ایــن شــعار هــای 

ــا  ــتال ه ــا و کارت پس ــوار ه ــده روی دی ــک ش ه

ــاه هــا  ــرا در ســال 1973 در اوج م ــود، زی دروغ نب

خــراب کاری اقتصــادی کــه توســط دولــت نیکســون 

مهندســی شــده بــود، ارتــش آلنــده را رسنگــون کــرد 

و دیکتاتــور معــروف و جانــی، آگوســتو پینوشــه را 

ــت  ــان حاکمی ــاند. در زم ــدرت رس ــه ق ــای او ب بج

دیکتاتــوری پینوشــه هــزاران نفــر از کمونیســتها 

ــد شــدند و هــزاران نفــر  ــده ناپدی و طرفــداران آلن

دیگــر بــدون محاکمــه بــه ســیاه چــال هــا انداختــه 

ــه  ــکار پینوش ــته جنایت ــوی از دارو دس ــدند. عض ش
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ــه رسکــوب و کشــتار کمونیســتها  ــه منظــور توجی ب

ــه  ــای جنایتکاران ــک ه ــیلی، تاکتی ــای ش ــپ ه و چ

امپریالیســتی در اندونــزی را تکــرار کــرد و واقعیــت 

کــه  کــرد  ادعــا  و  داد  جلــوه  برعکــس  را  هــا 

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 

ــتند. « ــور در رس داش ــی کش نهای

دیکتاتــوری برزیــل تحــت حامیــت امپریالیســم 

ــش دســت نشــانده  ــه ارت ــکا از دهــه 1970 ب آمری

ــی  ــی و مرتق ــای انقاب ــوب نیروه ــه در رسک پینوش

کمــک کــرد و مشــاورانی را بــه ایــن منظــور بــرای 

کمــک بــه رسکــوب فرســتاد. بــه نوبــه خــود پینوشــه 

توســط  شــده  تامیــن  عملیــات  انــدازی  راه  در 

ــدور"  ــات کان ــه "عملی ــروف ب ــیا"، مع ــازمان "س س

در ســال 1975 کــه باعــث پیرفــت و تقویــت 

همــکاری بیــن رژیــم هــای خشــن ضــد کمونیســتی 

در آرژانتیــن، بولیــوی، برزیــل، پاراگوئــه شــد. یــک 

ژنــرال آرژانتینــی رویکــرد عملیــات کانــدور دولــت 

ــه حریــم شــهروندان را  خــود را در مــورد تجــاوز ب

ــکاران  ــه خراب ــدا هم ــح داد: » ابت ــن طــور توضی ای

را میکشــیم، ســپس همــه هــم دســتان آنهــا را 

ــکاران  ــا خراب ــه ب میکشــیم، ســپس متــام کســانی ک

همــدردی مــی کننــد، ســپس متــام کســانی کــه بــی 

ــیم و در  ــتند را میکش ــورد هس ــن م ــاوت در ای تف

ــزدل هــا را میکشــیم. « ــا ب آخــر ترســو هــا و ی

قبــل از ایــن مقامــات امپریالیســم آمریــکا حــد اقــل 

ــا  ــار لیســت کمونیســت هــا و کســانی کــه بن دو ب

بــه گفتــه بعضــی هــا بــه کمونیســت متهــم شــده 

بودنــد را بــه قاتــان جنایتــکار راســت گــرا تحویــل 

داده بودنــد: در ســال 1954 در گوامتــاال و در ســال 

ــا مقیــاس گســرتده  1963 در عــراق. تــرور هایــی ب

بــه عنــوان ابــزاری بــرای سیاســت خارجــی پــس از 

رسکــوب هــا توســط ارتــش دســت نشــانده کودتــا 

ــا در  ــت. تنه ــه یاف ــالهای 1966 – 1965 ادام در س

یکــی از منونــه هــای بســیار، جــان گــوردون میــن، 

کســی کــه بــه عنــوان دبیــر اول ایــاالت متحــده در 

ــور  ــرت ام ــر دف ــوان مدی ــه عن ــپس ب ــزی و س اندون

امــور  وزارت  در  آرام  اقیانــوس  رشقــی  جنــوب 

خارجــه خدمــت کــرده بــود، در ســپتامرب 1965 بــه 

عنــوان ســفیر ایــات متحــده در گوامتــاال منســوب 

ــکا و  ــم آمری ــای امپریالیس ــه دولته ــد. هنگامیک ش

ــا  ــتها در آنج ــورش کمونیس ــوب ش ــاال در رسک گوامت

بــا مشــکل برخوردنــد، جــان گــوردون میــن بــا یــک 

ــه  ــگان ک ــام جــون لون ــه ن ــرزی ب ــور گشــت م مام

مدتهــا بــا "ســیا" در بانکــوک فعالیــت میکــرد، متاس 

ــال  ــا ارس ــش کودت ــه ارت ــلحه ب ــا اس ــد ت ــرار ش برق

گــردد تــا علیــه شــهروندان اندونــزی مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد. لونــگان بــه تأســیس جوخــه هــای مــرگ 

کمــک کــرد کــه رهــربان کمونیســتها را رسبنیســت، 

ــد، درســت هــامن روشــی  شــکنجه و کشــتار کردن

ــام  ــزی انج ــا در اندون ــی آنه ــان نظام ــم تای ــه ه ک

ــد. داده بودن

ــز کــه ســال هــا در مــورد برزیــل بــرای لــوس  بوین

ــی  ــوب رشق ــورد آســیای جن ــس تایمــز و در م انجل

بــرای واشــنگن پســت گزارشــات متعــدد تهیــه مــی 

ــرتین  ــیم، او بیش ــه باش ــم گفت ــی ک ــر خیل ــرد، اگ ک

ایــاالت  خارجــی  سیاســت  مــورد  در  انتقــادات 

متحــده پــس از جنــگ جهانــی دوم نســبت بــه 

اکــرث خربنــگاران خارجــی بــرای رســانه هــای ایــاالت 

در  وی  چشــمگیر  تحقیقــات  داشــته.  متحــده 

ــت  ــم واقعی ــه کمونیس ــنگن علی ــگ واش ــورد جن م

ــوش  ــر رویــش رسپ ــه دیگــران ب هــای ســختی را ک

میگذاردنــد و در عــوض در باره» دمکراســی روشــن 

بینــا نــه و غلبــه بــر مارکسیســم اقتــدار گــرا « 

گــزارش 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 

ــی  ــا وارس ــا را دقیق ــی ه ــرد. او بایگان ــه ک مصاحب

کــرد و بــا مورخــان مشــورت کــرد، و بــه کار خــود 

ــات تاریخــی داد. ــه ای مســتند در جزئی زمین

حــرب  و  اندونــزی  جمهــور  رئیــس  ســوکارنو، 

ــی از  ــه های ــر دو منون ــور ه ــن کش ــت ای کمونیس

اســتقال طلبــی را ارائــه دادنــد کــه مــورد خشــم و 

تنفــر امپریالیســم آمریــکا قــرار گرفــت. هامنطورکه 

روســا و بونیــز روشــن مــی کننــد، حــزب کمونیســت 

اندونــزی منونــه ای را بــه عنــوان رسمشــق ارائــه داد 

ــر و ســایر نیروهــای کارو زحمــت  کــه طبقــه کارگ

زمانــی کــه جنبــش انقابــی بــه رهــربی حــزب 

ــاع و  ــا دف ــه از خواســت هــای آنه ــا ک ــی آنه انقاب

حامیــت همــه جانبــه میکنــد تــوده هــا را از فقــر 

ــری  ــات کارگ ــد داد. اقدام ــات خواه ــت نج و فاک

و اتحادیــه ای دســتمزد کارگــران و زحمتکشــان 

ــه  ــر رسمای ــه از نظ ــید، ک ــود بخش ــزی را بهب اندون

ــن  ــل تحمــل اســت. بنابرای ــر قاب داران خارجــی غی

رشکــت هــای تحــت مالکیــت غربــی بــرای 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 

ــد.  ــدام کردن ــه هــا اق ــه اتحادی علی

بوینــز  جاکارتــا،  روش  شــدن  پیــاده  طــول  در 

ــزی در  ــه در اندون ــهروندانی ک ــه ش ــده را ب خوانن

ــی  ــی م ــرد، معرف ــات ک ــود ماق ــق خ ــول تحقی ط

ــه او  ــک زوج چــپ هســتند ک ــا شــامل ی ــد. آنه کن

ــان  ــا مدیریــت هاری زندگــی سیاســی ایــن زوج را ب

راکیــات از اوایــل دهــه 1950 تــا پائیــز 1965 پیونــد 

مــی دهــد. در ســال 1947 هنگامــی کــه او 21 

ــه  ــزی را ب ــو اندون ــکا پاتیپیل ــود، فرانسیس ــاله ب س

ــد  ــرد. او در هلن ــرک ک ــد ت ــل در هلن ــد تحصی قص

ــپ  ــه چ ــل ب ــی متامی ــهروند اندونزیای ــک ش ــا ی ب

بــه نــام زیــن ماقــات کــرد؛ ایــن دو دخــرت و پــر 

انرتناسیونالیســت شــدند و پشــتیبان پــرو پــا قــرص 

سیاســتهای ضــد اســتعامری شــدند. پــس از ازدواج 

ــود  ــه خ ــتقال یافت ــازه اس ــن ت ــه میه ــن ب او و زی

بازگشــتند، جائیکــه فرانسیســکا بــه عنــوان کارمنــد 

ــه  ــن رشوع ب ــد و زی ــه کار ش ــه مشــغول ب کتابخان

ــان  ــرای هاری ــی ب ــن امللل ــور بی ــاره ام ــن در ب نوش

راکیــات کــرد. رسانجــام فرانسیســکا در جاکارتــا بــه 

ــه  ــتی ب ــورهای سوسیالیس ــفارت کش ــدان س کارمن

تدریــس انگلیســی پرداخــت ، ســپس در ســال 1963 

بــا اشــتغال در روزنامــه نــگاری آفریقایی-آســیایی ، 

یــک مجلــه انگلیســی زبــان "سوسیالیســت جهانــی" 

ــید.  ــق بخش ــرت تعمی ــود را بیش ــی خ ــی سیاس زندگ

ــار  ــرای اولیــن ب ــز گفــت ، » ب ــه بوین فرانسیســکا ب

در زندگــی ام، آگاه شــدم کــه در واقــع مــا از یــک 

ــتم ، و  ــده نیس ــب مان ــا عق ــگ ی ــی فرهن ــردم ب م

ســایر مــردم آفریقــا یــا آســیا نیــز عقــب نیســتند. « 

داســتانهایی از ایــن دســت ، چهــره انســانی جــذاب 

ــارزات  ــاب از مب ــن کت ــری را در بررســی ای و دلپذی

سیاســی دهــه هــای 1950 و 60 ایجــاد مــی کنــد.

فرانسیســکا و بیــن پــس از غیــر قانونــی اعــام 

کــردن روزنامــه هاریــان راکیــات توســط ارتــش 

توســط پلیــس بازداشــت شــدند. فرانسیســکا بعــد 

ــن را  ــار بی ــن ب ــرای آخری ــد روزه ب ــی چن از جدای

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 قــرار گرفــت. خوشــبختانه، او در 

پایــان کتــاب، تــا حــدی انــرژی گذشــته خــود را بــاز 

یافــت و تــا ســن نــود ســالگی بــا زندگــی سیاســی 

ــر بــود.  درگی

ــقوط  ــد از س ــه بع ــا فاصل ــه ب ــزی، گرچ در اندون

ســوهارتو، در ســال 1998 پــرو 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 

ــنود  ــانده آن خش ــت نش ــت دس ــا دول ــد، ام گرفتن

ــه  اســت کــه مناقصــه واشــنگن را در » جنــگ علی

سلطنت یک نهاد مرتجع تاریخی است
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ــد  ــی بین ــر م ــان ناپذی ــر پای ــه ظاه ــم « ب تروریس

ــی از  ــر غرب ــول پیک ــای غ ــود رشکته ــه س در حالیک

اســتخراج منابــع و نیــروی کار ارزان ادامــه مــی 

یابــد. ســازمان دهــی گســرتده پیــروزی هــای دهــه 

ــای  ــم اندازه ــه چش ــه 1960 ک ــل ده 1950 و اوای

ضعیــف زندگــی بهــرت را ایجــاد مــی کــرد متاســفانه 

کــم رنــگ شــده اســت.

 تاریــخ پنهــان و روش جاکارتــا از زاویــه هــای 

ــن چشــم  ــر ای ــرب در براب ــش غ ــه واکن ــف ب مختل

اندازهــا نزدیــک مــی شــود ، امــا هــر دو در ترســیم 

خطــرات "رهــربی" واشــنگن در صحنــه جهانــی 

ــک  ــوزش و کم ــد. آم ــی کنن ــل م ــی عم ــیار عال بس

ضــد  الگــوی  از  آمریــکا  امپریالیســم  نظامــی 

ــا خشــونت  ــوام ب ــی ت ــش بین ــل پی ــک قاب دموکراتی

ــی و  ــد ملیت ــت هــای چن ــه ســود رشک ــان ب و خفق

بــه رضر جمعیــت کار و زحمــت پیــروی مــی کنــد. 

ــخ  ــرای تاری ــه هــای مهمــی ب ــاب هــا گزین ــن کت ای

دوســتان وضــع موجــود و بــرای بــرای ســالهای 

ــود. ــد ب ــد خواهن ــده مفی آین

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

ــه دریاچــه خــزر،  ــرت فاضــاب ب ــا لی شــدن میلیونه

ــی  ــای روس ــه بربه ــت االغ ب ــدن زوری گوش خوران

ــه  ــدم توج ــه، ع ــر مشمش ــر اث ــر ب ــرب ن ــرگ ب و م

کافــی بــه تشــکلهای مــردم نهــاد زیســت محیطــی 

ــد.  ــته باش ــاد نداش ــه ی ــر را ب ــیار دیگ ــوارد بس و م

ــی اســت کــه  عســگری گفــت: اینهــا همــه در حال

در آســتانه رشوع بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد؛ 

ــی  ــز علم ــان مراک ــران، کارکن ــاتید، مدی ــرک اس تح

و دانشــگاهی، دولــت مــردان، تشــکلهای مــردم 

نهــاد و در یــک کام فعــاالن و دوســتداران محیــط 

ــط  ــی محی ــع فعل ــا وض ــه ب ــچ وج ــه هی ــت ب زیس

ــه  ــت.» ( آین ــته اس ــب نداش ــور تناس ــت کش زیس

روز ـ چهارشــنبه 23 مــرداد 1392( و یــا «جمعیــت 

بــه  اعــرتاض  در  زنجــان  مــردم  از  چشــمگیری 

از فعالیــت کارخانــه رسب و  آلودگیهــای ناشــی 

ــد.  ــل اســتانداری زنجــان تجمــع کردن روی در مقاب

معرتضــان میگوینــد پســامند ایــن کارخانــه محیــط 

زیســت را آلــوده میکنــد و ســامت شــهروندان 

زنجانــی را بــه خطــر انداختــه اســت.» (ی بــی 

ســی ـ 20 مــرداد 1392( منونــه هــای دیگــری از 

تخریــب محیــط زیســت را مــی تــوان در اســتفاده 

ــت  ــه از وضعی ــه جانب ــی هم ــق بررس ــدون تحقی ب

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 بــرای بــروز فاجعــه توفــان منــک و آلــوده 

منــودن مناطــق وســیعی در 4 اطــراف ایــن دومیــن 

ــرد. در  ــر ک ــوان ذک ــی ت ــران م ــزرگ ای ــه ب دریاچ

پیــش روی ایــن فاجعــه بایــد توفانهــای شــن آلــوده 

ــوس  ــای منح ــه از یادگاره ــو ک ــواد رادیوآکتی ــه م ب

ــوپ و  ــه هــای ت امپریالیســتها در اســتفاده از گلول

تانــک آغشــته بــه ایــن مــواد خــاک عــراق را آلــوده 

منــوده انــد، از غــرب وارد ایــران مــی شــوند، ذکــر 

کنیــم کــه تاثیــر هولناکــی بــر روی ناقــص الخلقــه 

ــون  ــوزادان خواهــد گذاشــت کــه هــم اکن شــدن ن

ــاهد  ــراق ش ــوب ع ــق جن ــه ی آن را در مناط منون

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 ماحظــه منــود. دامنــه ی 

ایــن مثالهــا را مــی تــوان بــه از بیــن بــردن جنگلهــا 

ــه منظــور ســاختامن ســازی در مناطــق مختلــف  ب

گســرتش داد کــه بــه جــای درخــت کاری و حفاظــت 

از جنگلهــا و بــه ویــژه جنگلهائــی کــه از نظــر 

داشــن گیاههــای نــادر مــورد توجــه نهادهــای بیــن 

ــرده مــی شــوند. تخریــب  املللــی هســتند، پیــش ب

ــه  ــت. ازجمل ــاختامن اس ــر از س ــاده ت ــه س همیش

ــا  ــد ب ــی توان ــی م ــر نادان ــی در اث ــه کودک ــن ک ای

نابــود  کشــیدن کربیــت جنگلــی را ســوزانده و 

کنــد، درحالــی کــه ایجــاد چنیــن جنگلــی زحــامت 

و مشــقات فراوانــی را طــی دههــا ســال نیــاز دارد. 

ــط زیســت ســامل  ــاع از محی ــب امــر دف ــن ترتی بدی

گرچــه متعلــق بــه متامــی انســانها اســت ولــی بــه 

ــر و زحمــت کشــان و  ــه کارگ ــه طبق ــن ک ــل ای دلی

روشــنفکران آگاه ـ برخــاف طبقــه رسمایــه دار کــه 

در تخریــب محیــط زیســت بــه دلیــل منافعــی کــه 

ــرای کســب ســود  ــا منــی شناســد و ب دارد، رس از پ

ــه  ــل آب کارخان ــه فاض ــی رحامن ــه ب ــرت ازجمل بیش

محلــی  حاکــامن  بــا  تبانــی  در  را  خــود  هــای 

مســتقیام روانــه رود خانــه هــا، دریاچــه هــا و 

ــش  ــری از پخ ــای جلوگی ــه ج ــد، ب ــی کن ــا م دریاه

گازهــای مــر از دودکشــهای کارخانــه هــا و آلــوده 

منــودن هــوا حــارض بــه پاالیــش آنهــا نیســت ـ هیــچ 

نفعــی در تخریــب محیــط زیســت ندارنــد . دریــک 

کام، دفــاع از طبیعتــی کــه انســانها از محصــوالت 

ــدن و  ــوده ش ــرتام از آل ــامل اح ــد در ک ــد و بای آنن

ــا آلــوده کــردن آن امتنــاع ورزنــد، نظــام رسمایــه  ی

داری بدتــر از هــر نظــام طبقاتــی ماقبــل خــود در 

ــر  ــد و ح ــی ح ــارت ب ــت و غ ــا طبیع ــمنی ب دش

ــداده  ــود راه ن ــه خ ــد ب ــه ای تردی ــع آن، لحظ مناب

ــش  ــه بی ــانده اســت ک ــی رس ــه جائ و انســانها را ب

ــان  ــده ای درخش ــه آین ــن ب ــد داش ــش از امی از پی

بــرای فرزنــدان شــان دچــار یــاس و ناامیــدی و حتــا 

هــراس منــوده اســت. بدیــن ترتیــب حاکمیــت طبقه 

ــم و  ــاخن سوسیالیس ــرار س ــر ق ــان، ب ــر برجه کارگ

جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت بــورژوازی و 

ریــزه خــواران آن تنهــا بدیــل بــرای حفــظ محیــط 

ــارزه ی  ــرای پیشــربد مب ــاش ب زیســت اســت. در ت

طبقاتــی، مبــارزه بــرای حفــظ محیــط زیســت نیــز 

بایــد توســط کلیــه ی انســانها تحــت رهــربی طبقــه 

ــت کار  ــتهای جنای ــود و دس ــرده ش ــش ب ــر پی کارگ

رسمایــه داران در تخریــب محیــط زیســت نیــز 

ــل زیســت  ــا از فاجعــه غیرقاب ــده شــود ت ــد بری بای

شــدن کــره آبــی مــا در منظومــه شمســی تــا 

ــن  ــه ای ــد و ب ــل آی ــه عم ــری ب ــن جلوگی حــد ممک

مفهــوم مبــارزه بــرای حفــظ محیــط زیســت و 

مامنعــت از تخریــب آن بخشــی از مبــارزه طبقاتــی 

ــن  ــردن ای ــش ب ــار پی ــر افتخ ــه کارگ ــت و طبق اس

مبــارزه افتخارآمیــز را دارد و رسبلندانــه بایــد آن 

ــربد. کمونیســتها و احــزاب و ســازمانهای  را پیــش ب

کمونیســتی در جهــان بایــد بــا متــام وجــود در صف 

اول چنیــن مبــارزه ای قــرار بگیرنــد و تحقــق زنــده 

ــتی  ــی سوسیالیس ــردا در نظام ــش ف ــد بخ ــی امی گ

ــد داده  ــانها نوی ــه ی انس ــه کلی ــتی را ب و کمونیس

و مبــارزه جانانــه ای را بــا تخریــب کننــده گان 

ــان و  ــد. جه ــش بربن ــه پی ــط زیســت رسبلندان محی

طبیعــت زیبــای آن متعلــق بــه آن فرزندانــی اســت 

ــم  ــات عظی ــی از ســفره ی امکان ــا بهــره جوئ ــه ب ک

ــد.  ــه شکســن منــک دان آن منــی پردازن طبیعــت ب

ــم: در  ــپهری: «آب را گل نکنی ــول ســهراب س ــه ق ب

فــرو دســت انــگار، کفــرتی مــی خــورد آب. یــا کــه 

ــا در  ــوید. ی ــی ش ــر م ــیره ای پ ــهء دور، س در بیش

ــر مــی گــردد.»( هشــت کتــاب  ــادی، کــوزه ای پُ آب

ص 345ـ346( و یــا «کار مــا شــاید ایــن اســت کــه 

میــان گل نیلوفــر قــرن پــی آواز حقیقــت بدویــم.»(

هــامن جــا ـ ص 298 ـ 299

ک. ابراهیم 1392
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رنجبران  حزب 

فاجعه زیست محیطی

ــه  ــره انتشــار یافت ــران و غی ــت هــای ای کنگــره ملی

ــان  ــت مشــرتک آن ــوان گف ــر بت ــون اگ اســت. مضم

ــت  ــامی و سیاس ــوری اس ــم جمه ــه رژی ــرتاض ب اع

هــای خامنــان برانــداز و ضــد مردمــی و علیــه 

منافــع عمومــی و در برخــی از آنهــا بویــژه کارگــران 

ــران اســت.  و زحمتکشــان ای

ــددی را  ــکات متع ــه ن ــه بیانی ــع ب ــوان راج ــی ت م

مــورد نقــد و بررســی قــرار داد. امــا تاثیــر کل بیانیه 

ــم  ــده مه ــاء کنن ــراد امض ــان اف ــه چیدم ــدر ک آنق

اســت آنچنــان اهمیــت نــدارد. اینکــه چــه مســئله 

مهمــی امضــای آقایــان را در کنــار رضــا پهلــوی 

ــده  ــاء کنن ــن امض ــوان اولی ــه عن ــلطنت ب وارث س

مــی گــذارد، آیــا واقعــاً ایــن موضــع گیــری سیاســی 

ــم اســت؟ ــی آوری ــر م ــه در زی ــه ک بیانی

 “ایــن صــدای مردمــی اســت کــه عــزم جــزم 

کرده انــد تــا بســاط جمهــوری اســامی، ایــن مانــع 

بــه آزادی، رفــاه، دموکراســی،  اصلــی دســتیابی 

پیرفــت و حقــوق بــر را برچیننــد”.

و  تاریخــی  و گذشــته  بــا مواضــع  بیانیــه  ایــن 

خواســت هــای برخــی از چهــره هــای امضــاء کننده 

در ایــن بیانیــه همخوانــی دارد؟. آقــای رضــا پهلــوی 

حتــی دولــت خــود را در فرشــگرد، ققنــوس، دولــت 

ــم  ــام امپریالیس ــل و ع ــات و قت ــری در جنای بازنگ

آمریــکا در اندونــزی در ســالهای 1965 -1966 

وزارت اطاعــات دولــت اندونــزی، در دوم اکتــرب 

1965 خاطرنشــان کــرد کــه از بیــن همــه حــوادث 

ناگــوار قــرن بیســتم، کشــتار جمعــی ســالهای 1965 

ــزی،  ــکا در اندون – 1966 توســط امپریالیســم آمری

از جملــه کمرتیــن مــوارد شــناخته شــده در ایــاالت 

متحــده و جهــان مــی باشــد. محققــان تخمیــن 

ــان  ــبه نظامی ــزی و ش ــش اندون ــه ارت ــد ک ــی زنن م

ــه واشــنگن  ــت همــه جانب ــورد حامی ــی م غیرنظام

ــک  ــون نفــر را کشــتند، حــدود ی ــک میلی حــدود ی

میلیــون شــهروند دیگــر را بــی دلیــل و بــدون طــی 

کــردن رونــد قانونــی زندانــی کردنــد کــه بســیاری از 

آنهــا بــر اثــر ســوء تغذیــه و بیــامری در گذشــتند. 

مورخینــی چــون جــان روســا بــا دقــت تاریــخ دفــن 

شــدگان و کشــتارهای ضــد کمونیســتی در ســالهای 

ــرده اســت: ــت ک 1965 – 1966 ثب

جنــگ خائنانــه ضــد کمونیســتی واشــنگن و برنامــه 

ــه  ــا ب ــا ت ــان م ــده جه ــکل دهن ــه ش ــام ک ــل ع قت

امــروز مــی باشــد، روزنامــه نــگاری بــه نام ونســنت 

ــتی  ــد کمونیس ــای ض ــل ه ــن قت ــاط بی ــز ارتب بوین

اندونــزی و رسکوبهــای وحشــیانه ای را نشــان مــی 

دهــد کــه دولــت امپریالیســتی ایــاالت متحــده در 

ســایر نقــاط جهــان پشــتیبانی کــرده اســت.

حاکــامن رسمایــه دار ایــران تحــت رسپرســتی رژیــم 

مذهبــی والیــت فقیــه جمهــوری اســامی بــر آننــد 

ــه  ــران در منطق ــرار داشــن ای ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ک

ــاه  ــان، در کوت ــدن جه ــری ش ــی کوی ــد تدریج رش

ــته و  ــود را بس ــار خ ــن ب ــان ممک ــن زم ــدت تری م

نزدیــک بــه 80 میلیــون نفــر جمعیــت ایــران 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 بیشــرت رسزمیــن 

ــل زیســت شــدن کشــیده  ــه ســوی غیرقاب ــران ب ای

مــی شــود: «یکــی از مدرســان اکولــوژی در آســتانه 

آغــاز بــه کار دولــت جدیــد خواهــان توجــه بیشــرت 

مســئوالن بــه مســایل زیســت محیطــی کشــور شــد 

و تاکیــد کــرد: در ســالهای 2008 تــا 2012 وضعیــت 

جهانــی  بنــدی  رده  در  کشــور  زیســت  محیــط 

ــان 132  ــه 114 در می ــه رتب ــقوط ب ــه س ــا 36 پل ب

کشــور تنــزل یافتــه اســت بــه گــزارش ایلنــا، ”حســن 

عســگری“ افــزود: در ســالهای اخیــر محیــط زیســت 

ــه  شــهری و طبیعــی کشــور دوران ســختی را تجرب

ــدا میشــود  ــرت کســی پی ــرده اســت. چنانچــه کم ک

ــوده هــوای کان شــهرها، افزایــش  کــه روزهــای آل

متوفیــان ناشــی از آلودگــی هــوا، وضعیــت بحرانــی 

دریاچــه ارومیــه، رشایــط نابــه ســامان جنــگل 

ــن  ــه فردتری ــی از منحــر ب ــه یک ــر ک ــی اب هیرکان

پوششــهای گیاهــی جهــان قلمــداد میشــود، رسازیــر 

اولیــن کتــاب روســا، بهانــه ای بــرای قتــل عــام بــر 

اســاس تحقیقــات وی در مــورد جنبــش 30 ســپتامرب، 

یــک گروهــی کــه عمــر کوتــاه داشــت شــش جــرنال 

ــود  ــت ب ــد رسنوش ــوری ب ــاند، مانُ ــل رس ــه قت را ب

ــه  ــرای حمل ــه ای ب ــزی بهان ــش اندون ــه ارت ــه ب ک

سیســتامتیک بــه حــزب کمونیســت اندونــزی )پــی 

کــی آی( در رسارس مجمــع الجزایــر ایــن کشــور 

بازمانــدگان  تاریــخ دفــن شــده، گزارشــات  داد. 

و اطاعاتــی را از منابــع اولیــه و اندونزیایــی و 

ــا،  ــرث آنه ــه اک ــه مــی دهــد ک ــی ارائ مطالعــات قبل

در مــورد کارزار ســوخته و دفــن شــده علیــه حــزب 

ــای  ــته ه ــت. نوش ــص اس ــزی ناق کمونیســت اندون

بازنگری در قتل عام اندونزی

اخیــرا بیانیــه ای بــا عنــوان نه بــه جمهوری اســامی 

ــون  ــای گوناگ ــره ه ــه چه ــت ک ــه اس ــار یافت انتش

سیاســی، هــرنی و ورزشــی آنــرا امضــاء کــرده انــد. 

البتــه ایــن نــه اولیــن و نــه آخریــن بیانیــه از ایــن 

نــوع مــی باشــد. 

قبــا بیانیــه هایــی بســیار رادیکالــرت و توســط 

ــز  ــت نی ــب صاحی ــده و صاح ــناخته ش ــرادی ش اف

ــت.  ــده اس ــر ش منت

بیانیــه هایــی نیــز از طــرف روشــنفکران رادیــکال و 

چــپ تــا اصــاح طلبــان درون و بیــرون حکومــت تا 

جنــاح هــای ســلطنت طلــب، ناسیونالیســت هــای 


