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چار  ە رنجربان وحدت و تشکیالت است!
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از نامه های رسیدهجنگ اوباما :تشدید تضادحاکامن و جنبش توده ای!

جی 8 ، منایش مسخره جهانی دیگر!

جوانان و جمهوری اسالمی !

کارگران و جنبشهای توده ای !

کمونیستها و جنبشهای اجتامعی!
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ویران  باردیگردرشهر  رسان 8 کشور صنعتی جهان، 

 13 ـ   10 روزهای  در  درایتالیا  آکیال  زلزله  از  شده 

کارانه نشان دهند که  تا فریب  ژوئیه جمع شدند 

در فکرحل معضالت مردم جهانند.

این منایش مسخره که از سال 1975 به ابتکار رئیس 

جمهور وقت فرانسه ـ ژیسکار دسنت ـ  و با رشکت 

غربی،  آملان  فرانسه،  انگلستان،  کشور)آمریکا،   6

داشته  اجالس  طورساالنه  به  و  شد  تشکیل  ژاپون( 

صدراعظم  اشمیت  هلمهولت  درخواست  با  است، 

آملان و جرالدفورد رئیس جمهور آمریکا، درسال بعد 

گسرتش یافته و کشورکانادا نیز به آن اجالس دعوت 

شد و تحت عنوان گروه 7 کشور صنعتی جلسات 

خود را ادامه داد تا درسال 1997 و با اضافه شدن 

 ،8 جی  یا   1+7 گروه  جمع  این  به  روسیه  مناینده 

نامیده شد و رئیس اتحادیه اروپا نیز دراین اجالسها 

برای  حقانیتی  ازکسب  ناتوان  اما  منود.  رشکت 

آفریقای  کشور   5 از  دعوت  با   2005 درسال  خود، 

جنوبی، برزیل، چین، مکزیک و هند به اجالس جی 

از7  دعوت  با  امسال  و   5+  8 جی  دراسکاتلند،   8

کشورآفریقائی) الجزیره، آنگوال، مرص،اتیوپی، لیبی، 

جهانی،  بانک  مناینده  اضافه  به  سنگال(  نیجریه، 

تجارت،  جهانی  سازمان  پول،  املللی  بین  صندوق 

کشورهای  اقتصادی  توسعه  سازمان  ملل،  سازمان 

جهانی  سازمان  آفریقا،  اتحادیه  کمیسیون  صنعتی، 

کار و آژانس بین املللی انرژی امتی وبا تبلیغات پر 

رسوصدا درایتالیا برگزار شد.

با جمعیتی 14% جمعیت جهان،  کشورهای جی 8 

درچندهفتــه اخیــر، نــدا و ســهراب، ترانــه و یعقوب 

و دههــا جــوان دیگرمعــرتض بــه دیکتاتــوری خفقان 

ــون  ــاک و خ ــه خ ــالمی، ب ــوری اس ــم جمه زای رژی

کشــیده شــدند. ســیامک و محمدحســین، کامبیــز و 

ــز اعــم  ســیاوش و صدهــا و هــزاران جــوان دیگرنی

ــروش،  ــاب ف ــش جــو، لیســانس، کت از محصــل، دان

دارنــده شــغل آزاد ، کارگــرو... ناپدیــد شــده و 

درزندانهــا تحــت شــدیدترین شــکنجه های وحشــی 

گرایانــه ی یــک رژیــم مذهبــی ضدبــری قــرار 

ــل خارجــی هســتند.  ــه عام ــد ک ــا اقرارکنن ــد ت دارن

ــتان  ــران، دوس ــرادران و خواه ــدران، ب ــادران و پ م

و آشــنایان ایــن جوانــان درُجســت و جــوی پیکربــه 

ــدن از  ــا خربدارش ــود و ی ــزان خ ــه عزی ــون خفت خ

ــای  ــا و دادگاهه ــر زندانه ــان دربراب ــودن آن ــده ب زن

بلــخ رژیــم جمــع مــی شــوند و دســت بــه اعــرتاض 

مــی زننــد، مــورد انــواع خشــونتها از طــرف قــداره 

بنــدان رژیــم واقــع مــی شــوند، امــا دربرابــر 

رسکوبگریهــا رسخــم نکــرده و روی خواســت خــود 

ــد. ــای مــی فرن درخربدارشــدن ازعزیزانشــان پ

جــالدان آزادی انســانها، رذیالنــه تریــن شــکنجه هــا 

و تجاوزهــای جنســی را بــرای بــه زانــو درآوردن 

ــج در  ــای رای ــیوه ه ــه ش ــی ـ ب ــان مبارززندان جوان

ــرام  ــب، باگ ــو، ابوقری ــل، گوانتانام ــای ارسائی زندانه

ــان  ــد. این ــی آورن ــرا درم ــه اج ــه ب ــی رحامن و... ـ ب

تابــه حــال صدهــا انســان را بــه جــرم عشــق 

ورزیــدن بــه هــم بــه سنگســار محکــوم منــوده انــد 

تــا از بــه اصطــالح اخالقیــات و تعصبــات مذهبــی 

گندیــده خویــش دفــاع کننــد. امــا بــه بهانــه ی ایــن 

ــی  ــای انتخابات ــه تقلبه ــردم علی ــر م ــزش اخی درخی

و بــه ویــژه علیــه دیکتاتــوری رژیــم جمهــوری 

اســالمی و دردفــاع از آزادی، برخــی از تشــکلها 

ــه،  ــران و حوم ــی ته ــوس ران ــندیکای اتوب ــر س نظی

دیگــر  و  رو  خــود  ایــران  کارگــران  از  تعــدادی 

تشــکلهای کارگــری درحامیــت از آن موضــع گرفتــه 

ــن  ــان درای ــت کش ــران و زحم ــز کارگ ــدی نی و تاح

ــت  ــن رشک ــه ای ــد ک ــت کردند.هرچن ــارزات رشک مب

ــود. ــه نب ــک پارچ ــا رسارسی و ی ــا و حامیته کردنه

ــد  ــی توان ــت م ــن وضعی ــت ای ُجســت و جــوی عل

ــن  ــبات بی ــا از مناس ــه درک م ــده ای ب ــک ارزن کم

جنبــش کارگــری و جنبشــهای تــوده ای بنامیــد. 

رشوع  ابتــدای  از  و  اخیــر  اعرتاضــی  درخیــزش 

درجریــان تــدارک و برگــزاری دهمیــن دوره ی انتخابــات 

ــرای رشــد  ــه ب ــران، باردیگرزمین ریاســت جمهــوری درای

ــم حاکــم فراهــم  ــه رژی ــه حــق مــردم علی اعرتاضــات ب

شــد. رشکــت مــردم درانتخابــات، چــه دراثرایجادفضــای 

بــاز ناشــی از رقابــت درون حاکمیــت و چــه از روی 

توهــم نســبت بــه جناحهــای نظــام جمهــوری اســالمی 

درگیردرانتخابــات و چــه بــه منظــور مخالفــت بــا جنــاح 

خامنــه ای ـ احمــدی نــژاد، حکایــت از نارضائــی وســیع 

طبقــات و اقشــار گوناگــون تحــت اســتثامر و ســتم 

درایــران نســبت بــه حاکمیــت موجــود داشــت کــه 

درحــد بــروز شورشــی بــه ســان فــوران آتشفشــان، خــود 

را نشــان داد. میلیونهــا نفــر دســت بــه اعــرتاض زدنــد. 

ــی هــراس از مــرگ  ــان جــوان ب ــژه زن ــه وی ــان و ب جوان

ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــا رژی ــه ب ــه مقابل ــدان ب و از زن

ــوی ـ  ــاح موس ــه در ورای جن ــن ک ــدون ای ــد، ب پرداختن
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جی 8، نمایش مسخره جهانی 
دیگر!

زندە باد انرتناسیونالیسم پرولرتی

60% تولیدناخالص جهان، 96ـ99% سالحهای هسته 

میلیارد   850 نظامی  مخارج  موجوددرجهان،  ای 

و  اقتصادی، سیاسی  امکانات عظیم  دالری درسال، 

دررشایط  اما  اند.  کرده  متمرکز  درخود  را  نظامی 

گیرکرده  سختی  دربحران  اینان  که  جهان  کنونی 

از  ندارند،  راحتی  به  را  بحران  از  توانائی خروج  و 

تشکیل جلسات این چنانی، قصد فریب مردم جهان 

محروم  مردمان  درفکر  آنها  که  این  وامنودکردن  و 

بدون  اما  گوناگون  گزافهای  و  الف  هستند،  جهان 

پشتوانه ای را مطرح کرده ومی کنند و پس از امتام 

فراموشی سپرده  به دست  آن  کاراجالس، مصوبات 

تا سال دیگر و برپامنودن اجالسی دیگر  می شوند 

و دراین میان هرکدام ازاین کشورها دیوانه وارتالش 

می کنند تا در کشیدن آخرین رمق کشورهای فقیر 

کشان  زحمت  و  کارگران  استثامرافسارگسیخته  و 

بازهم  درجهان  را  ثروت  و  فقر  بین  شکاف  جهان 

به ارقام بیشرتی بکشانند و دراین میان رقابت آنها 

بایک دیگر روشنرت از آفتاب است! 

دراین اجالس آنها شدیدا نگران از آینده خود و بقای 

خروج  برای  تا  گرفتند  تصمیم  داری،  رسمایه  نظام 

جهان رسمایه داری از بحران مشرتکا اقدام کنند. آنها 

فقیرترین کشورهای جهان  نگران وضعیت  را  خود 

معرفی کرده و قول 20 میلیارد کمک به این کشورها 

که درآفریقا هستند را دادند آنها از رفع فساد در 

کشورهای آفریقائی صحبت کردند)گوئی که درخود 

یادشان رفت  و  نیست!  این کشورها فساد موجود 

اروپا  و  درآمریکا  مردم  پول  باالکشیدن  پرونده  که 

دست  و  کند  می  داد  بی  بانکها  و  دولتها  توسط 

زبان  ورد  عمومی  اموال  به  حکومتی  رسان  درازی 

تلویزیونهاست!(. آنها قول دادند که برای جلوگیری 

از گرم شدن هوا به بیشرت از 2 درجه راه یابی بکنند 

میزبانی  که  مافیائی  و  نژادپرست  برلوسکونی  و 

ترین  بزرگ  از  و  داشت  عهده  به  را  اجالس  این 

رسوصورتش  از  فساد  و  ست  ایتالیا  میلیاردرهای 

ازنهادهای  و  و گزاف زده  به الف  بارد، دست  می 

برای حل  گام  املللی خواست دربرداشنت  بین  مالی 

احرتام   : اصل  سه  برپایه  جهانی  اقتصادی  بحران 

ارزشهای مشخص شده  مالکیت خصوصی،  به حق 

توسط اصول اخالقی و معنوی و باالخره شفافیت، 

تاکید  فراملی  بزرگ  مناینده رشکتهای  این  بکوشند! 

برای  تجارت  آزادی  درواقع  )که  آزاد  تجارت  روی 

کشورهای امپریالیستی است و نه کشورهای فقیر!( 

را جهت حل بحران پیش کشید.

صورت  توافقاتی  نیز  ایران  درمورد  اجالس  دراین 

گرفت دال براین که چنان چه تا سپتامرب رژیم ایران 

درمورد غنی سازی اورانیوم و برنامه هسته ای اش 

انعطاف نشان ندهد، تحریمهای جدیدی درمورد آن 

به کارگرفته خواهدشد. برخورد به ایران یکی از مهم 

ترین نکات دستوراجالس بود.

به  دایر  صهیونیستی  رژیم  از  آبکی  خواست 

رود  باخرتی  کرانه  در  سازی  به شهرک  دادن  پایان 

این  علیه  تهدیدی هم  نیمچه  که  این  بدون  اردن، 

و  صهیونیستی  ـ  مذهبی  ـ  فاشیستی  کشورگشائی 

بدون  یا  و  گیرد،  صورت  آن  امتی  بزرگ  زرادخانه 

این که اشاره ای به جنگهای تجاوزکارانه در عراق 

از  کشورهائی  آن  و  شود  پاکستان  و  افغانستان  و 

محکوم  دارند،  دست  تجاوزات  دراین  که   8 جی 

و  افغانستان  دوکشور  بین  "اعتامدسازی  از  گردند، 

پاکستان درمورد کنرتل مرزها و جلوگیری از قاچاق 

صحبت  پایانی  درقطعنامه  اسلحه"  و  موادمخدر 

نشده  "توافقات" خشک  مرکب  و هنوز   .... و  شد 

بود، کشتی جنگی آمریکا دردریای سیاه و درساحل 

گرجستان پهلوگرفت!!

اجالس  این  گی  بی هوده  به  برخورد  بهرتین  شاید 

برای  جهانی  "جنبش  رئیس  نایدو"  "کومی  توسط  

داشت  آکوئیال رشکت  دراجالس  که  فقر"  با  مبارزه 

جی  که  چه  آن  میان   "  : گفت  که  گرفت  صورت 

فاصله  دنیائی  کند  می  که  چه  آن  و  گوید  می   8

است. نشستهای جی 8  یکی بعد از دیگری برپا می 

شوند، اما هیچ اتفاقی منی افتد. او ادامه داد  جی 

8 ، 20 میلیارد دالر به بازارهای مالی جهانی تزریق 

می کند، بخش کوچکی ازاین رقم می توانست مانع 

ازآن شود که روزانه 50 هزار انسان قربانی فقر و 

 50 روزانه  اگر  شوند.  گیری  پیش  قابل  بیامریهای 

هزارانسان درکشورهای صنعتی می مردند، جی 8 

و  فقر  قربانیان  این  بیشرت  شد.  می  واردعمل  فورا 

گرسنه گی نیز سیاه پوستان آفریقائی هستند".

و اما جوانان و مردم معرتض به اجالس جی 8 حرف 

بیان  این منایش مسخره  دل مردم جهان را درمورد 

مسدود  با  تظاهرکننده  هزار   8 درتورینو  داشتند. 

کردن مسیر مانور ماشینهای پلیس ضدشورش مجهز 

کشته  دلیل  به  که  آتش،  کننده  مببهای خاموش  به 

شدن کارلو در چنین مسیری در شهر جنوا صورت 

گرفت، مانع از برگزاری نشست درآن شدند.

ضدفاشیست،  و  داری  ضدرسمایه  گروههای 

تبعیض  ضد  ضدامپریالیست،  و  گری  ضدسلطه 

زیست،  محیط  داران  طرف  جنسیتی،  و  نژادی 

نامه  ارسال  با  اجتامعی  فعالین  قراردادی،  کارگران 

الکرتونیکی از تظاهرات 15 هزارنفری دانش جویان 

نشست  علیه  ژوئیه   10 روز  در  ایتالیا  خشمگین 

رسان 8 کشور، حامیت کردند. 

 29 در  ای  اعالمیه  طی  ایتالیا  مبارز  جویان  دانش 

ژوئن 2009 درناپل، ازجمله نوشتند :

ازاین... در نشست 8 کشور صنعتی  پیش  "8 سال 

در جنوا، بعضی از ما آن جا بودیم و بعضی دیگر 

هنوز کودک و کوچکرت بودیم. اما هیچ کس فراموش 

نکرد که 300 هزار نفری که از رسارس جهان برای 

بودن  ممکن  دادن  نشان  و   8 علیه جی  تظاهرات 

دنیای بهرت، به جنوا آمدند تا برای آزادی از برده گی 

"سود" و برای عدالت و صلح فریادزنند.

مبدل  دربومزانتو،  شکنجه  کارلو...  قتل  کس  هیچ 

شدن دبیرستان دیاز به کشتارگاه و سادیسم گاردها 

را فراموش نکرده است... هیچ یک از متجاوزان به 

معرتضین به دادگاه کشیده نشدند.

مشغول  دوباره  آنها  است...  درازی  زمان  سال   8

امضاء کردن توافقاتی برای برپاکردن جنگ، استثامر، 

با  "جنگ  زمین،  کره  نابودی  گرسنه گی،  برده گی، 

تروریسم"... هستند...

اگر یک جهان دیگر ـ سوسیالیسم ـ به وجودنیاید، 

بربریت را شاهد خواهیم بود."

کشورهای جی 8، جی 8 + 5، جی 20 و غیره قادر 

به تحقق رفاه و عدالت و امنیت و محیط زیست 

نیستند. نظام رسمایه داری درمراحل  سامل درجهان 

و  زالو  سان  به  ها،  فراملی  امپریالیسم  رفته  پیش 

گرگ گرسنه ای است که فقط و فقط با دریدن و 

خوردن خون و مثره ی کار میلیاردها انسان با تکیه 

به زرادخاته های هسته ای که می توانند در عرض 

چند ساعت جهان را به کره ای مرده و خاموش ار 

با  امروز  بگیرد.  آرام  تواند  کنند، می  تبدیل  حیات 

وجود چنین نظام سلطه گر حاکم برجهان میلیاردها 

وحشیانه،  درجنگهای  گرفتار  بیامر،  گرسنه،  انسان 

دربه در و ازهمه مهمرت اسیر استثامر وستم طبقاتی 

نظام رسمایه داری دررسارسجهان هستند.

ازبین بردن چنین جهان غرق درفساد و تباهی تنها 

به دست سازنده گان اصلی نعامت مادی و معنوی 

است  و زحمت کشان ممکن  کارگران  یعنی  جهان 

و مردم جهان هامن طور که طی 34 سال گذشته 

درعمل امتحان کرده اند از اجالس رسان کشورهای 

به  بسنت  دل  آمد.  درنخواهد  ای  معجزه  صنعتی 

داران  به رسمایه  حتا  و  خواران  جهان  این  قولهای 

پیرامونی  درکشورهای  دراپوزیسیون  یا  و  درقدرت 

به  افتادن  اجتامعی،  عدالت  و  آزادی  تحقق  برای 

انسان  از  انسان  کشی  بهره  نظام  مخوف  گرداب 

است که ما را به درون گرداب و غرق شدن درجهنم 

این نظام جهانی سوق می دهد. اجالس رسان جی 

8 ازنظرمردم جهان غیرقانونی است و مصوبات آنها 

نیز بی اعتبارتلقی می شود. مردم جهان چنین حقی 

را به گروه 8 کشورصنعتی نداده اند که درورد جهان 

تصمیم بگیرند!

و  سوسیالیسم  تحقق  برای  و  شویم  متشکل  پس 

جهانی عاری از استثامر و ستم طبقاتی مبارزه کنیم. 

آخر  به  داری  رسمایه  گندیده  نظام  و  امپریالیسم 
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عمرش رسیده است و باید با دست توانای کارگران 

و زحمت کشان جهان به زباله دانی تاریخ ریخته 

شود.

ک.ابراهیم)1( ـ 23تیر 1388

)1(ـ بی مناسبت منی دانم که به خاطرجنبش اخیر 

مردم درایران علیه حاکامن و اعرتاضات جهانی علیه 

را  شعری  از  کوچکی  ازقطعه  بخشی  امپریالیسم، 

ورود  به  درتهران  مردم  دراعرتاض  پیش  که57 سال 

هریمن مناینده امپریالیسم کودتاگرآمریکا به ایران 

که در روزنامه چلنگر چاپ شد بیاد بیاورم که نشان 

می دهد تضاد بین آنان و ما  انسانهای کار وزحمت 

نشان  خاطر  و  است  آسامن  تا  زمین  از  بلندای  به 

باید  برای تحقق آزادی درایران و درجهان  کنم که 

ازبین  فراهم منودن زمینه جهت  اساسی در  فکری 

این  به  امیدبسنت  کشید.  داری،  نظام رسمایه  بردن 

که با رفنت جمهوری اسالمی و یا با دست به دست 

شدن قدرت بین جناحهای حاکم و یا دراپوزیسیون 

یا  و  آمد،  خواهد  دست  به  آزادی  بورژوائی، 

حل  را  جهان  مسائل   8 جی  که  این  به  امیدبسنت 

خواهدکرد، تخیلی بیش نیست. کشتار حدود 10 نفر 

از مخالفان دخالت آمریکا درایران در 23 تیر 1331 

و عبور تانک از روی دخرتقهرمانی که درمسیرتانک 

ازقساوت دربرخورد  ای است  بود، منونه  قرارگرفته 

حاکامن تادندان مسلح به صف اعرتاضی توده های 

مردم است که امروز نیز هم درایران و هم درجهان 

شاهد آن هستیم. جواب مشت را باید بامشت داد 

و برای آن باید تدارک کافی دید. 

" صدای تیر و رگبارمسلسل، بانگ  ترس آور

فضا پرگشته از باروت و دود و گاز اشک آور

نفیر تانک رشمن ، چوب باتوم ، نیزه و خنجر

پلیس از یک طرف ، چاقوکشان ازجانب دیگر 

ولی ، مافوق این آالت و این اصوات بد منظر

طنین اندازد اندرگوش بانگی دم به دم یک رس

که می گوید چنین :  ای ملت بیدار و نام  آور

به پیش از مرد و زن، یا مرگ یا تحصیل پیروزی" 

به پیش ای کارگر، دهقان

به پیش ای خیل محرومان

به پیش ای خواهر، ای مادر 

به پیش ای ملت ایران

نباید نفت را دادن

وگر صدجان شود قربان

مبیراما رشافتمند

مبان اما مشو ننگین!

 ...

ــره  ــه قط ــه گران ــرداد حیل ــه ای در 29 خ ــه خامن ک

ــان را درشــکنجه  ــدی ریخــت، جوان ای اشــک آخون

گاههــا محکــوم بــه انــواع و اقســام تجــاوز، شــالق 

ــه  ــی ب ــاوز جنس ــد. تج ــی مناین ــش م و داغ و درف

زندانیــان عمــق فســادی را کــه از رستــا پــای رژیــم 

ــد. ــزد ، برمــال مــی کن مــی ری

ــر 30 ســال ســن داشــته  ــان زی ــن جوان ــه ی ای هم

و در دوران حاکمیــت رژیــم اســالمی ایــران زاده 

را  آوری  بارخفقــان  نکبــت  گــی  زنــده  شــده، 

گذرانــده، بــه جــای زنــده گــی شــاد عــزاداری 

ــت  ــواع و اقســام دخال ــه شــده و ان ــا دیکت ــه آنه ب

ــان  ــی ش ــی خصوص ــده گ ــم را درزن ــوران رژی مام

ناظربــوده و ماالمــال از کیــن و نفــرت نســبت 

ــت،  ــن عل ــه همی ــند. ب ــی باش ــم م ــام حاک ــه نظ ب

ــان  ــد، جانش ــم فاس ــن نظ ــدازی ای ــرای بران ــا ب آنه

ــت  ــان تح ــی مردم ــق آزادی و رهائ ــه تحق را وثیق

ســتم و اســتثامرایران، منــوده انــد. جنایــات اخیربــه 

تنهائــی ســند قاطــع محکومیــت نظامــی اســت 

ــه  ــود را ک ــودکان خ ــا ک ــت حت ــته اس ــه نتوانس ک

زیــر حکــم ظــامل و خونیــن خــود چشــم بــه جهــان 

ــازد. ــش س ــع خوی ــد، مداف ــوده ان گش

ســخن مــا بــا ایــن جوانــان جــان برکــف اســت کــه 

ــد.  ــی دهن ــکیل م ــران را تش ــت ای ــت جمعی اکرثی

درهمــه ی کشــورها، آینــده بــه دســت جوانــان 

ســاخته مــی شــود و ایــران نیــز ازایــن قاعــده 

ــت.  ــتثنا نیس مس

ــتثامر  ــا از اس ــی آزاد و ره ــاخنت ایران ــرای س ــا ب ام

ــازی گرچــه  و ســتم و تبعیــض، فــداکاری و جــان ب

الزم اســت ، امــا کافــی منــی باشــد. طبقــات حاکــم 

کــردن  قبضــه  بــا  کشــورها  درکلیــه  اســتثامرگر 

ــش،  ــاد ارت ــود و ایج ــت خ ــردم دردس ــات م امکان

پلیــس، جاســوس، زنــدان و دادگاه، بــرای حفــظ 

اعــامل  در  بســیاری  درســهای  خــود  حاکمیــت 

شــقاوت و خــون ریــزی فراگرفتــه انــد. کافــی اســت 

بــه فلســطین، عــراق، افغانســتان و پاکســتان نــگاه 

ــا چــه ددمنشــی مــردم عــادی،  ــد ب ــا ببینی ــد  ت کنی

ــام مــی  ــل ع ــردان قت ــان و م ــودکان و زن اعــم از ک

شــوند تــا ســلطه ی صهیونیســم و امپریالیســم 

برمنطقــه تامیــن شــود و درایــران نیز شاهدهســتید 

کــه رژیــم جمهــوری اســالمی ســبوعانه تــر از 

رژیــم پادشــاهی بــا مــردم برخوردکــرده و کارگــران 

ــدان و  ــان، هرنمن ــان و زن ــان، جوان ــت کش و زحم

ملیتهــای  و  گان  نویســنده  و  نــگاران  روزنامــه 

ســاکم ایــران را بــرای اطاعــت بــی چــون و چــرا از 

نظــام گندیــده و مزورجمهــوری اســالمی، دســتگیر، 

ــردم کار  ــی از م ــت عظیم ــته، اکرثی ــی و کش زندان

و زحمــت را بــه فقــر و گرســنه گــی کشــانده، 

ثروتهــای بــی کرانــی را بــرای ســیصد فامیــل آقــا و 

آقــازاده فراهــم منوده و صهیونیســت وار انســانهای 

زیــادی را ازخانــه و کاشــانه ی خــود رانــده اســت.

ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــه اگ ــید ک ــن باش ــام مطم ش

را نیــز بتوانیــد بــه زانــو درآوریــد، چنــان چــه بــاز 

ــد،  ــداوم یاب ــه داری کامفــی الســابق ت نظــام رسمای

ــربی  ــران خ ــوق بردرای ــه حق ــرتام ب از آزادی و اح

نخواهدبــود. انبــوه ثــروت و امکانــات مــادی و 

ــدآگاهی  ــه و رش ــران درمنطق ــدی ای ــت کلی موقعی

اســتثامری  بــه نظــام  پایــان دادن  بــرای  مــردم 

حاکــم، ایجــاب مــی کنــد کــه هــم امپریالیســتها و 

ــا  ــه ب ــا شمشــیرهای برهن ــم، ب ــان حاک هــم مرتجع

ــیون  ــورژوازی دراپوزیس ــوند. ب ــه رو ش ــردم روب م

دربــاغ ســبز آزادی را بــه شــام نویــد مــی دهــد تــا 

از وجــود شــام بــرای رســیدن بــه قــدرت اســتفاده 

ــت  ــه و برتخ ــام باالرفت ــای ش ــانه ه ــرده و از ش ک

ــیند. ــی بنش ــان روائ فرم

ــدان  ــا دن ــای ت ــود نظامه ــا وج ــروز را ب ــان ام جه

ــدون  ــت، ب ــر درس ــدون تدبی ــوان ب ــی ت ــلح من مس

تشــکل، بــدون سیاســت و تاکتیــک و اســرتاتژی 

درســت بــه زیرکشــید. شورشــهای کورخیابانــی تنهــا 

ُحســنی کــه دارنــد نشــان دهنــده ی عــزم انســانهای 

جــان برکــف بــرای پایــان دادن بــه حاکمیــت خونین 

دیکتاتوریهــا مــی باشــند. بایــد مــا، هم علــم انقالب 

ــت و  ــرن بیس ــت ق ــدران پَس ــن قل ــه ای ــردن علی ک

یکــم را بیاموزیــم، مبــارزه مــان را مدبــران بــه پیــش 

ــم.  ــه آب نزنی ــم و هــم بــی گدارب بربی

آنارشیســم، اپورتونیســم، رفرمیســم، رویزیونیســم، 

دگامتیســم، شامتیســم و غیــره شــیوه تفکــر و عمــل 

انســانهای انقالبــی و همــه جانبــه نگرنیســت و تــا 

ــه  ــان علی ــم حرکــت انقــالب م ــه مانتوانی ــی ک زمان

ظلــم و جــور را آگاهانــه و نقشــه منــد پیــش بربیم، 

خــون خواهیــم داد، قهرمانــی خواهیــم کــرد، از 

شــکنجه هــا هــراس بــه دل راه نخواهیــم داد، امــا 

ــروزی  ــه پی ــا ب ــن جــان فشــانی هــای م حاصــل ای

انســانهای کار و زحمــت منتهــی نخواهدشــد.

ــه  ــان رسمای ــون جه ــم اکن ــه ه ــی ک دربرابربربریت

ــا  ــرده و میلیارده ــل ک ــان تحمی ــردم جه داری برم

ــه  ــه، درب ــر و فاق ــی و فق ــنه گ ــه گرس ــان را ب انس

دری  و مــرض و مــرگ کشــانده، سوسیالیســم و 

کمونیســم تنهــا آلرتناتیــو انقالبــی اســت. پــس بایــد 

ــه کارگــران و زحمــت کشــان داشــته باشــیم .  رو ب

ــز  ــا ج ــه آنه ــم. چراک ــاع کنی ــا دف ــت آنه از حاکمی

دســتهای پینــه بســته و مولــد و جــز توانائــی فکــری 

کــه درخدمــت پیرفــت بریــت مــی باشــد و 

ــت و  ــه دس ــه ب ــتمی ک ــتثامری و س ــای اس زنجیره

ــتند  ــی نیس ــب ثروت ــده، صاح ــته ش ــان بس ــای آن پ

کــه بــه خاطــر حفــظ آن حارضباشــند تــا جهــان را 
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کارگران و جنبشهای توده ای !

ــه خــاک و خــون بکشــند. ب

پــس رو بــه کارگــران و زحمــت کشــان 

ــش  ــان ، دان ــش زن ــدن جنب ــد ش ــا متح ــته وب داش

بــه  و  کارگــری،  جنبــش  بــا  وجوانــان  جویــان 

جهــت  آنــان  میلیونــی  جنبــش  منظورهدایــت 

ــد و  ــایل تولی ــی بروس ــت خصوص ــدازی مالکی بران

مبادلــه و نابــودی اســتثامر انســان از انســان، بــرای 

ــلح  ــه مس ــدی ک ــده واح ــربی کنن ــتاد ره ــاد س ایج

ی  تجربــه  ســال   160 و  علمــی  کمونیســم  بــه 

غنــی جنبــش کارگــری اســت، دســت بــه کارشــویم. 

ــا  ــتی، ب ــش کمونیس ــی درجنب ــه گرائ ــرد فرق ــا ط ب

ــه داری  ــوری رسمای ــی جمه ــه وطبقات ــی آگاهان نف

ــام  ــی نظ ــه نف ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــالمی ب اس

اســبتدادی ســلطنتی بــدون روشــن کــردن دورمنــای 

ــع  ــظ مناف ــه حاف ــورائی ک ــام ش ــک نظ ــتقرار ی اس

آنــی وآتــی طبقــه کارگــر ومــردم زحمتکــش باشــد، 

ــالمی  ــوری اس ــت بارجمه ــام نکب ــت نظ ــه حاکمی ب

وتحمیــل ســی ســال استثامروســتم برگــرده خلقهــای 

ــد. ــران منجرش ای

پــس ایجــاد صــف متحــد کارگــران و زحمــت کشــان 

را فریادزنیــم وبــرای رســیدن بــه وحــدت در تئــوری 

ــک  ــکیالت ، درتاکتی ــت و تش ــل، در سیاس و درعم

ــم.  ــارزه کنی ــران، مب ــی درای ــالب آت و اســرتاتژی انق

ــورده  ــت خ ــی داغ لعن ــا راه رهائ ــم تنه سوسیالیس

گان جهــان اســت!
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اعرتاضــات، رهــربی ایــن خیــزش دردســت نیروهــای 

وابســته بــه رژیــم جمهــوری اســالمی بــود کــه مــی 

خواســتند بــا ســوء اســتفاده از حرکــت تــوده هــای 

معــرتض، ســهم خــود را درقــدرت بیشــرتبنامیند. امــا 

ــه از  ــن ک ــض ای ــه مح ــرات، ب ــده گان تظاه گردانن

ــد،  ــکال ترشــدن جنبــش احســاس خطــر منودن رادی

ــنجانی  ــد رفس ــی مانن ــرده و برخ ــینی ک ــب نش عق

ـ گرچــه مصلحتــی ـ بــرای توجیــه ایــن عقــب 

نشــینی، خطــر خارجــی را عمــده منــوده و باردیگــر 

تاکیــد کردنــد کــه بــزرگ تریــن هــدف آنهــا حفــظ 

ــوری اســالمی اســت.  نظــام جمه

پــس، درصــورت پیــروزی جنــاح موســوی ـ کروبــی ـ 

خامتــی ـ رفســنجانی کــه همــه شــان از شــخصیتهای 

اســالمی  جمهــوری  رژیــم  اول  درجــه  سیاســی 

هســتند و امتحــان خودشــان را دررسکــوب خواســته 

ــد،  ــران و زحمــت کشــان بارهــا داده ان هــای کارگ

مســلام چیــزی نصیــب مــردم منــی شــد و تــالش و 

ــق  ــرای کســب آزادی ازطری شــور و شــوق مــردم ب

توســل بــه اینــان، یــک باردیگــر بــه یــاس گرفتارمــی 

شــد. 

پیگیرتریــن  تریــن و  طبقــه کارگرایــران مصمــم 

مبــارز راه آزادی و رهائــی انســانها از زیــر یــوغ 

ــه  ــه و ب ــا درتجرب ــت. ام ــتثامری اس ــای اس نظامه

طورغریــزی دریافتــه اســت کــه دررشایطــی کــه 

ــته  ــت نداش ــوده ای را دردس ــهای ت ــربی جنبش ره

باشــد و بــرای تحقــق دموکراســی انقالبــی ـ یعنــی 

دموکراســی پیگیــری کــه جرئــت حملــه بــه ریشــه 

ــارزه  ــه داری را دارد ـ مب ــام رسمای ــاد نظ ــای فس ه

ــوب ودل  ــه نتیجــه ی مطل ــارزات ب ــن مب ــد، ای نکن

خــواه مــردم منجــر منــی شــوند. ایــن طبقــه بارهــا 

طــی 100 ســال اخیــر از دوران انقــالب مروطیــت 

تــا بــه حــال فقــط درایــران شــاهد بــوده اســت کــه 

مدافعــان دموکراســی بورژوائــی ـ آن هــم درعــرص 

ــر و  ــی ـ ناپیگی ــات پرولتاریائ ــم و انقالب امپریالیس

ــلیم  ــه تس ــا ب ــرده و نهایت ــل ک ــه عم ــازش کاران س

مرتجــع  نیروهــای  و  جهانــی  رسمایــه  دربرابــر 

ــد. کشــانده شــده ان

ــرم«  ــه »ج ــا ب ــود حت ــه خ ــران ک ــر ای ــه کارگ طبق

ــود ـ  ــه خ ــکلهای اولی ــکیل تش ــه تش ــت زدن ب دس

ــن  ــی تری ــزء ابتدائ ــه ج ــری ـ ک ــندیکاهای کارگ س

اصــول دموکراســی اســت، روزانــه قربانــی و بهــای 

ســنگینی را مــی دهــد و مــی بینــد کــه رژیــم 

تاچــه انــدازه ازکارگــران متشــکل هــراس دارد، لــذا 

بااحساســات خالــی بــه حرکــت درمنــی آیــد، بلکــه 

از هرحرکتــی قصــد رســیدن بــه نتایــج مشــخصی را 

دارد. طبقــه کارگــر از »جنبــش بــه خاطــر جنبــش« 

و یــا »اعتصــاب بــه خاطراعتصــاب« بیزاراســت. 

مبــارزه طبقــه کارگــر مــادی و مشــخص اســت و از 

رمانتیســم غیرانقالبــی بدورمــی باشــد. بــه همیــن 

ــر  ــش اخی ــود درجنب ــام وج ــه بامت ــت ک ــت اس عل

ــرد. ــت نک رشک

برعکــس، نیروهــای سیاســی بورژوائــی و خــرده 

بورژوائــی تنهــا و تنهــا دراندیشــه ی کشــاندن دیگر 

ــا  ــه زیرپرچــم خــود هســتند ت طبقــات و اقشــار ب

ــد.  ــل کنن ــه تحمی ــردم جامع ــی را برم ــم اقلیت حک

کــام اینکــه درجریــان انتخابــات اخیــر از کل مــردم 

ایــران خواســتند کــه بــه یکــی از دوجنــاح حاکم رای 

بدهنــد و تــوده هــای رشکــت کننــده درتظاهــرات 

را بــه ســکوت و نــدادن شــعارهای قاطــع تــر علیــه 

رژیــم منودنــد و یــا بــا دیــدن رادیکالــرت شــدن 

جنبــش علیــه رژیــم، بــا مشــخص کــردن خودیهــا از 

ــا ازطریــق عالمــت ســبز، حســاب خــود  غیرخودیه

ــض دل  ــا مح ــا  حت ــد. آنه ــدا کردن ــران ج را ازدیگ

خوشــی تظاهرکننــده گان ، یــک شــعارآبکی نیــز در 

ــان نراندنــد. دفــاع از طبقــه کارگــر، برزب

ــئله ی  ــه، مس ــی فقی ــدری ول ــا زور و قل ــون ، ب اکن

انتخابــات ریاســت جمهــوری ظاهــرا راه حــل خــود 

را درادامــه ی ریاســت حمهــوری 4 ســال دیگــر 

جنــاح احمــدی نــژاد فیصلــه پیداکــرده اســت. 

امــا متــام شــواهد و قرایــن نشــان مــی دهنــد کــه 

از یــک ســو رسکــوب گریهــای رژیــم بــا حــدت 

بیشــرتی ادامــه پیداخواهدکــرد و ازســوی دیگــر 

تضادهــای درون رژیــم ادامــه یافتــه و چــه بســا بــه 

ــد.  ــانده خواهدش ــر کش ــری بایکدیگ درگی

درچنیــن رشایطــی،  جنبشــهای اعرتاضــی مــردم 

بایــد ازامیــد بســنت بــه نیروهــای بورژوائــی حاکــم 

و یــا دراپوزیســیون دل کنــده و هرچــه بیشــرت بــه 

جنبشــهای راســتین کــه متعلــق بــه طبقــه کارگــر و 

ــت  ــرای تقوی ــد و ب ــت رو آورن ــان اس ــت کش زحم

ــی دســت  ــر قطــب بورژوائ ــری دربراب قطــب کارگ

بــه کارشــوند. درغیرایــن صــورت دردایــره منحــوس 

تکــرار اعرتاضــات و بــی مثرمانــدن آنهــا باقــی 

ــوب  ــه رسک ــی رحامن ــان ب ــد، مبارزاتش خواهندمان

خواهدشــد و تحولــی جــدی در تحقــق دموکراســی 

ــدآورد.  ــود نخواهن ــه وج ــوده ای ب ــی و ت انقالب

ــه  ــران دوطبق ــاز درای ــت س ــربد رسنوش ــدان ن درمی

اصلــی جامعــه یعنــی کارگــران و رسمایــه داران 

دربرابــر هــم صــف آرائــی کــرده انــد. برمــا اســت 

ــم  ــی خواهی ــه م ــدام طبق ــم باک ــاب کنی ــه انتخ ک

همــراه شــویم : یــا بــا طبقــه کارگــر بــرای رســیدن 

بــه دموکراســی پیگیــر، آزادی و رهائــی از کلیــه 

قیــودات نظامهــای طبقاتــی اســتثامرگر و ســتم گــر 

ــوب  ــداوم رسک ــرای ت ــه دار ب ــه رسمای ــا طبق ــا ب و ی

ــدن  ــروار ش ــه پ ــت ب ــتار و خدم ــکنجه و کش و ش

ــان  ــر. زم ــب فق ــنت قط ــروت و رنجورگش ــب ث قط

ــت  ــیده اس ــه رس رس ــت ب ــری مدتهاس ــم گی تصمی

ــال ایــن  ــد هــر انســانی موضــع خــود را درقب و بای

ــد. ــن منای ــاب روش انتخ
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بجز نوشتە هایی کە با 
امضای تحریریـە منتشر 

مـی گردد 
و بیانگر نظرات

 حزب رنجبـران ایران
 می باشد، دیگر نوشتە 
های مندرج در نشریە 

رنجبر بە امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.
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ــی، ســازماندهی مشــخصی داشــته باشــند. کروب

ایــن اعرتاضــات خــوب اســت  بــرای درک ماهیــت 

درایــران  مــردم  گذشــته  جنبشــهای  بــه  نگاهــی 

بیاندازیــم. در 18 تیــر 1378 ، دانــش جویــان دراعــرتاض 

ــک  ــوق دموکراتی ــیخته حق ــردن افسارگس ــال ک ــه پام ب

مــردم و ازجملــه حــق آزادی بیــان و مطبوعــات توســط 

حاکــامن جمهــوری اســالمی ـ کــه امســال دهمیــن 

ســال گــرد آن بــود کــه بــا پشــتیبانی تــوده هــای مــردم 

مواجــه شــد ـ پــس از 6 روز مبــارزه و اعــرتاض جانانه ی 

دانــش جویــان، درآتــش ســازش جنــاح »اصــالح طلــب« 

بــه رهــربی محمــد خامتــی بــا محافظــه کاران و خامنــه 

ای، ســوخته وبــه خــون کشــیده شــد. چنــد دانــش جــو 

درجریــان تظاهــرات جــان باختنــد. صدهانفــر از دانــش 

جویــان دســتگیر و بــه زیرشــکنجه بــرده شــدند، برخــی 

از آنــان نیزدرزنــدان جــان باختنــد و نهایتــا ایــن جنبــش 

ــد. رسکــوب گردی

امــا عالرغــم شکســت، ایــن جنبــش دســت آوردهائــی با 

خــود بــه ارمغــان آورد: اوال ماهیت دروغین دموکراســی 

طلبــی »اصــالح طلبــان« درقــدرت را عیــان ســاخت کــه 

بخشــی جدائــی ناپذیــر از سیســتم حاکــم والیــت فقیــه 

درایــران هســتند و ثانیــا شــعارهای ایــن جنبــش نظیــر 

»آزادی اندیشــه، بــا ریــش و پشــم منیشــه!« »مــرگ 

ــا  ــه«، »یامــرگ ی ــر والیــت فقی ــر اســتبداد«، »مــرگ ب ب

آزادی«، نشــان از آن داشــت کــه جنبــش دانــش جویــان 

ــام  ــه نظ ــود علی ــارزات خ ــد درمب ــه ای جدی وارد مرحل

حاکــم شــده اســت. ایــن جنبــش کــه تــا آن زمــان 

تاحــدی دنبالچــه حاکــامن بــود، رشوع بــه خانــه تکانــی 

ازتوهــامت اش درمــورد »استقراردموکراســی« درغالــب 

نظــام جمهــوری اســالمی حامــی مناســبات گندیــده 

اســتثامری رسمایــه داری منــوده و بخــش پیــرو آن 

ــد.  ــام ش ــن نظ ــت ای ــه موجودی ــتارپایان دادن ب خواس

ــه کمونیســم و  ــان چــپ و متامیــل ب رشــد دانــش جوی

ــران  ــای ای ــش گاهه ــه ی دان ــا درعرص ــدن آنه ــال ش فع

ــش  ــه و تاحــدودی حاصــل آن جنب ــوان ازجمل را مــی ت

اعــرتاض دانســت.

ــون  ــای خ ــه به ــه ب ــا ک ــت آورده ــن دس ــفانه ای متاس

ــه  ــان ب ــدن آن ــی ش ــکنجه و زندان ــان و ش ــش جوی دان

دســت آمــده بــود، دررشایــط عــدم دخالــت طبقــه 

کارگروعــدم وجــود رهــربی پیــرو آن، بــه ســالحی بُــرٌا 

ــتثامر  ــف اس ــای مخال ــرو نیروه ــه کارگ ــت طبق دردس

ــش  ــود دان ــه خ ــه داری و ازجمل ــام رسمای ــتم نظ و س

ــه نظــام  ــان دادن ب ــرای پای ــان تبدیــل نگردیــد و ب جوی

ــه  ــران، چ ــی درای ــتم طبقات ــه و استثامروس ــت فقی والی

ازجانــب دانــش جویــان و چــه کل مدافعــان طبقــه 

کارگــر، راه حــل عملــی جــدی و مشــرتک، اتخــاذ نشــد.

بــه عــالوه ایــن آگاهــی درمیــان کل جنبــش دانــش 

جوئــی بوجودنیامــد کــه »آزادی« مقولــه ای مجــزا 

و  نبــوده  ای  درهرجامعــه  اجتامعــی  زیرســاخت  از 

دررشایــط حاکمیــت مناســبات رسمایــه داری انحصــاری 

برجهــان و تاثیــرآن ازجملــه درایــران و درعــرص گندیــده 

گــی نظــام رسمایــه داری، رســیدن بــه آزادی تــوده هــای 

ــا اســتمرارحاکمیت مناســبات  کارگــر و زحمــت کــش ب

امــری  رســیده،  بربریــت  حــد  بــه  داری  رسمایــه 

ــن 1357  ــالب بهم ــه انق ــن ک ــت. کامای ــن اس غیرممک

ــی را  ــت اجتامع ــتقالل، آزادی و عدال ــت اس ــه خواس ک

ــورژوازی  ــت ب ــدرت دردس ــدن ق ــه ش ــا قبض ــت، ب داش

توســل جســته بــه جمهــوری اســالمی و والیــت فقیــه، 

دردریائــی ازخــون انســانهای آزادی خــواه و کمونیســت 

شکســت خــورده و نامتــام باقــی ماند. خواســت رســیدن 

ــدان  ــط فق ــران، دررشای ــک درای ــای دموکراتی ــه آزادیه ب

ــت،  ــدنی اس ــا ناش ــه تنه ــدرت، ن ــری پرق ــش کارگ جنب

ــف  ــای مختل ــت جناحه ــزاری دردس ــه اب ــا ب ــه تنه بلک

بــورژوازی حاکــم و یــا دراپوزیســیون تبدیــل مــی شــود 

و تــوده هــای خواســتار آزادی و حقــوق دموکراتیــک بــه 

وســیله ای بــرای بــه قــدرت رســیدن ایــن یــا آن جنــاح 

ــوند. ــی ش ــل م ــه داران تبدی رسمای

ــش  ــت جنب ــال از شکس ــب ده س ــت قری ــس ازگذش پ

ــران،  ــای ای ــش گاهه ــان دان ــش جوی ــر 1378 دان 18 تی

باردیگــر درجریــان دهمیــن دوره ی انتخابــات ریاســت 

ــامت  ــامن توه ــا ه ــرداد 88، مقدمت ــوری در22 خ جمه

موجــود در جنبــش 18 تیــر78 توســط بســیاری ازآنــان 

العــاده و رسکــوب  فــوق  تکرارشــد. فشــار  دوبــاره 

ــربی  ــه ره ــرا ب ــول گ ــت اص ــه دول ــیخته ای ک افسارگس

خامنــه ایـ  احمــدی نــژاد و بــه بهانــه ی خطــر خارجــی 

بــر کارگــران و زحمــت کشــان، زنــان و دانــش جویــان، 

نویســنده گان و روزنامــه نــگاران وملیتهــای و اقلیتهــای 

ملــی ســاکن ایــران اعــامل مــی کــرد زمینــه را بــرای ورود 

»اصــالح طلبــان« و حتــا »اصــالح طلبــان اصــول گــرا« در 

ــا محافظــه کاران، مســاعد منــود  وحــدت »مقدســی« ب

تــا باردیگرپرچــم نــخ منــا شــده ی دموکراســی بورژوائــی 

را تحــت لــوای جمهــوری اســالمی والیــت فقیــه و 

ــد و  ــه دوش بگیرن ــام، ب ــت ازآن نظ ــور حفاظ ــه منظ ب

ــت،  ــر درحاکمی ــی بررسکســب موقعیــت ممتازت دررقابت

ــال  ــه دنب ــردم را ب ــرا« ، م ــول گ ــب »اص ــاح رقی ــا جن ب

خــود بکشــانند.

بخشــی ازدانــش جویــان فرامــوش کردنــد کــه ده ســال 

پیــش شــعار »آزادی اندیشــه بــا ریــش و پشــم منیشــه!« 

کــه نفــی نظــام اســالمی حاکــم بــود را مطــرح کــرده و 

خیانــت »اصــالح طلبــان« حکومتــی را آزمایــش منــوده 

بودنــد. و ایــن بــار بیــش از 50 ســازمان دانــش جوئــی 

در رسارس کشــوردرلفافه ی مخالفــت بــا دیکتاتــوری 

دولــت احمــدی نــژاد پــا بــه میــدان انتخــاب بیــن بــد 

و بدترگذاشــتند و اعالمیــه مشــرتک رسارسی علیــه آن 

دادنــد، بــدون ایــن کــه روشــن کننــد کــه آیــا بــا عــدم 

ــان و  ــه روی آن ــژاد درهــای آزادی ب انتخــاب احمــدی ن

تــوده هــای مــردم گشــوده خواهدشــد؟ آن هــم توســط 

نظــام  مدافــع  بــورژوازی حاکــم  از  دیگــری  جنــاح 

ــوری اســالمی! جمه

کمونیســتها و ازجملــه حــزب رنجــربان ایــران ماههــا قبل 

از رشوع فعالیتهــای انتخاباتــی، بــه مــردم هشــداردادند 

ــک دارد.  ــی ضددموکراتی ــران ماهیت ــات درای ــه انتخاب ک

ــح  ــص رصی ــق ن ــه نیمــی از جامعــه، طب ــه مثاب ــان ب زن

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی، حــق کاندیــد شــدن 

بــرای ریاســت جمهــوری را ندارنــد. بــه عــالوه، شــورای 

ــه  ــه ی »نظــارت اســتصوابی« فقــط ب ــا حرب ــان  ب نگهب

صالحیــت کاندیداهــای »خــودی« رای مــی دهــد و 

بقیــه نامزدهــا را بــه دلیــل قالبــی »عــدم صالحیــت« رد 

مــی کنــد. درچنیــن رشایطــی »تحریــم فعــال« انتخابــات 

و منــزوی کــردن رژیــم درانظــار مــردم ایــران و جهــان 

ــای  ــش و نیروه ــت ک ــر و زحم ــه کارگ ــت طبق موقعی

انقالبــی را در مبــارزه بــا رژیــم تقویــت مــی کنــد. 

ــه داشــنت  ــرم نگ ــات و گ ــه رشکــت درانتخاب ــی ک درحال

تنــور انتخابــات بــه تثبیــت جمهــوری اســالمی و قــدرت 

گیــری ایــن یــا آن جنــاح حاکــم مــی انجامــد.

تحریــم  کــه  حالــی  در  ایــران،  ی  حاکمــه  هیئــت 

بــه  اپوزیســیون رو  از جانــب تشــکلهای  انتخابــات 

افزایــش گذاشــته بــود، درهــراس از افتــادن بــه انــزوا و 

رسواشــدن درافکارعمومــی ایرانیــان و جهانیــان، تــدارک 

وســیعی را بــرای برگــزاری »موفقیــت آمیــز« انتخابــات 

ــرد: ــاز ک ــوری، آغ ــت جمه ــن دوره ریاس دهمی

دو جنــاح حاکــم یعنــی مدافعــان رسمایــه هــای بــزرگ 

ــه رهــربی رفســنجانی، خامتــی، موســوی و  خصوصــی ب

ــه ســازش  ــل ب ــی متامی ــن امللل ــه درســطح بی ــی ک کروب

ــه ای  ــاح خامن ــند و جن ــی باش ــت م ــرب امپریالیس باغ

ـ احمــدی نــژاد مدافــع رسمایــه بوروکراتیــک و تجــاری 

کــه درســطح بیــن املللــی درلفافــه مخالفــت بــا دخالــت 

گرایــش  و خاورمیانــه،  ایــران  درامــور  امپریالیســتها 

ــش  ــا گرای ــن و شــوروی و ب ــا چی ــه برخــی سازشــها ب ب

چاوزیســتی داشــته و مناینــده ی مافیــای نظامــی ـ 

ــه  ــر وارد معرک ــک دیگ ــا ی ــت ب ــه رقاب ــد، ب ــی بودن مال

ی »منایــش انتخاباتــی« شــدند. نقطــه مشــرتک ایــن 

دوجنــاح، دفــاع از موجودیــت جمهــوری اســالمی بــود 

کــه بــا بــروز جنبشــهای وســیع اعرتاضــی کارگــران، 

زنــان، دانــش جویــان، معلــامن و غیــره بــه شــدت 

ــز  ــود و نقطــه افرتاقشــان نی ــه ب زیرعالمــت ســوآل رفت

ــا  ــد کــه ب ــود کــه هــم دیگــر رامتهــم مــی کردن ــن ب ای

روشــی کــه درپیــش دارنــد باعــث تضعیــف و فروپاشــی 

ــات  ــار تبلیغ ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــد ش ــام خواهن ــن نظ ای

ــات  ــاح فعــال درانتخاب ــن دو جن ــب ای ــی ازجان انتخابات

درابعــاد وســیعی صــورت گرفــت و مناظــره هــای 

تلویزیونــی بیــن کاندیداهــا و افشــاگری آنهــا نســبت به 

یــک دیگــر، ماهیــت فاســد رژیــم را درانظارمــردم بیــش 

از پیــش عیــان ســاخت. تضادمنافــع ایــن دوجنــاح بــه 

حــدی از حادشــدن رســیده بــود کــه کاری جــز ایــن منــی 

ــد.  ــام دهن توانســتند انج

امپریالیســتها متــام احتیاطــات الزم را  درایــن میــان 

درپیــش گرفتــه بودنــد تــا متهــم بــه اســتفاده ازموقعیت 

بــرای کمــک بــه بــروز »انقالبــات مخملــی« نشــوند. امــا 

ــد نقشــی بســیار  ــران مــی توان ــه ایــن کــه ای باتوجــه ب

تعییــن کننــده در خاورمیانــه برلــه یــا علیــه نفــوذ 

امپریالیســتها بــازی کنــد، متامــی امکانــات خــود را 

بــه راه انداختنــد تــا جنــاح خامنــه ای ـ احمــدی نــژاد 

درایــن بــازی انتخاباتــی برنــده نشــود و یــا چنــان 

ضعیــف گــردد کــه زمینــه ی اعــامل نفــوذ 

برآنهــا و واداشــنت آنــان بــه زانــو زدن دربرابــر 

کمونیستها و جنبشهای اجتامعی!
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ــود.  ــن ش ــتها، ممک امپریالیس

ــه ی  ــال درصحن ــای فع ــب نیروه ــن ترتی بدی

ــب  ــاح رقی ــد از : دوجن ــارت بودن ــران عب ــات ای انتخاب

ــده  ــتها، رای دهن ــالمی، امپریالیس ــوری اس ــم جمه رژی

گان ایــران و ازجملــه نیروهــای ایرانــی مخالــف رژیــم. 

ازمیــان ایــن نیروهــا تعییــن کننــده مــردم ایــران بودنــد 

کــه مــی تواننــد درصــورت داشــنت رهــربی انقالبــی 

، صحنــه ســازی انتخاباتــی را بــه منایــش پرقــدرت 

زدن دوجنــاح رژیــم و امپریالیســتها و هــم چنیــن 

ــازند. ــدل س ــم، مب ــی رژی ــیون بورژوائ اپوزیس

گرچــه دامنــه و ابعــاد تقلبهــا در رای انــدازی و تعویــض 

صندوقهــای رای معلــوم نیســت، امــا ایــن حقیقتــی 

ــه کاران و »اصــالح  ــات محافظ ــر تبلیغ ــه دراث ــت ک اس

ــل  ــش قاب ــان، بخ ــول گرای ــن اص ــم چنی ــان«  و ه طلب

مالحظــه ای از مــردم متوهــم درانتخابــات رشکــت 

کردنــد و از سیاســت تحریــم فعــال کمونیســتها پیــروی 

ــه  ــان داد ک ــات نش ــد از انتخاب ــوادث بع ــد. ح ننمودن

ــن  ــود. ای ــش نب ــی بی ــات رساب ــردم درانتخاب ــت م رشک

اســتدالل کــه تــوده هــای مــردم آگاهانــه بــه موســوی 

رای دادنــد تــا جنــاح حاکــم را کنارزننــد، نشــان از درک 

نادرســت مطــرح کننــده گان آن از کیفیــت جنبــش 

ــوده  ــم ت ــنت روی تٌوه ــوش گذاش ــرو رسپ ــوده ای اخی ت

ــر نظــام، مــی باشــد. ــرای تغیی ــارزه ب هــا درمب

ــم  ــوی وه ــب موس ــم ازجان ــروزی ه ــالم زود رس پی اع

ــرداد ـ روز رای  ــردای 22 خ ــژاد درف ــدی ن ــط احم توس

ــی را  ــه مفصل ــب برنام ــه دو رقی ــان داد ک ــری ـ نش گی

ــات کشــیده و آن  ــروزی خــود درانتخاب ــرای پی ــل ب ازقب

ــن  ــام ای ــد. ک ــی کردن ــرض م ــز ف ــده نی ــق ش را متحق

کــه پــس از اعــالم پیــروزی »چشــم گیــر« احمــدی 

نــژاد اعرتاضــات ازجانــب نیروهــای رقیــب درمــورد 

بــروز تقلــب بــزرگ آغــاز شــد. اینــان از انجــام کودتــای 

انتخاباتــی صحبــت بــه میــان آوردنــد و مــردم را دعــوت 

بــه اعــرتاض »غیرساختارشــکنانه« منودنــد و رای دهنــده 

گانــی هــم کــه تاکتیــک نادرســت رای دادن بــه موســوی 

را درتوهــم تغییــر رئیــس جمهــور درپیــش گرفتــه 

بودنــد، بــا یــا بــدون عالمــت ســبز ـ کــه مدافعــان 

ــران انتخــاب  ــردن خــود از دیگ ــرای متامیزک موســوی ب

ــه  ــدند و ب ــی ش ــات خیابان ــد ـ وارد اعرتاض ــرده بودن ک

شــعار »موســوی رای مــرا پــس بگیــر!« و »رای مــن 

ــتند. ــل گش ــت؟« متوس کجاس

بــارشوع اعرتاضــات خیابانــی و مقابلــه ی نیروهــای 

رسکــوب گربــا معرتضــان، تدریجــا جنبــش اعرتاضــی 

ــا از  ــا نیزمقدمت ــه اساس ــی ک ــوت میلیون ــردم در کس م

اقشارمتوســط و بــاالی جامعــه تشــکیل شــده بــود 

داشــتند، روی خــط  فعالــی درآن  نقــش  و جوانــان 

»ساختارشــکنانه« حرکــت کــرد، رنــگ سیاســی تــری بــه 

ــرگ  ــور!« و »م ــرگ بردیکتات ــعار »م ــت و ش ــود گرف خ

برخامنــه ای!« و »آزادی«، بــه ویــژه توســط دانــش 

ــه تقلبهــای انتخاباتــی، رسداده شــد.  ــان معــرتض ب جوی

ــر  ــدان فرات ــی چن ــش اعرتاض ــن جنب ــعارهای ای ــا ش ام

ازشــعارهای ده ســال پیــش جنبــش دانــش جوئــی نبــود 

و نــه حتــا پیرفتــه تــر از شــعارهای مطــرح شــده 

درانقــالب بهمن »اســتقالل، آزادی، عدالــت اجتامعی!«! 

ــا  ــده و ب ــب بازن ــاح رقی ــود جن ــت رهنم ــس، تح برعک

الگــو ســازی از تجربــه انقــالب  بهمــن، شــعارهای »اللــه 

اکــرب«، »یاحســین، میرحســین« درشــبها از پشــت بامهــا 

ــت  رسداده شــد و عالرغــم برخــی شــعارها کــه عمومی

نداشــتند نظیــر »مــرگ بــر خامنــه ای« و یــا »مــرگ بــر 

جمهــوری اســالمی« ، هیــچ آلرتناتیوانقالبــی دردفــاع از 

ــه طبقــه  ــوط ب شــعارهای اســرتاتژیکی و تاکتیکــی مرب

کارگــر و تــوده هــای زحمــت کــش پیــش کشــیده نشــد. 

خواســت آزادیهــای دموکراتیــک درچارچــوب نظــام 

ــران  ــه داری درای ــام رسمای ــالمی و کال نظ ــوری اس جمه

ــل  ــن قبی ــعارهائی از ای ــوده و ش ــش نب ــی بی ــز رساب نی

نیــز فقــط درامــواج فریادهــای اعرتاضــی فرونشســته و 

ــد. ــه عمــل منــی توانســتند درآین ب

ای  خامنــه  توســط  نــژاد  احمــدی  انتخــاب  تاییــد 

درمنازجمعــه 29 خــرداد و تهدیــد وی بــه رسکــوب 

هرگونــه حرکــت اعرتاضــی در رابطــه بــا وجــود تقلــب 

بــزرگ و دســت کاری رای هــا بــه ســود احمــدی نــژاد، 

زمینــه را بــرای رسکوبهــای وحشــیانه تــر بعــدی، فراهــم 

منــود. طبــق اقــرار مقامــات رســمی تعــداد کشــته هــا 

حــدود 20 نفــر و بنــا بــه اخبــاری کــه ازجانــب مخالفان 

ــوده و ارقامــی  ــن ب ــه مراتــب بیشــرت از ای ــه شــد ب ارائ

بیــش از 200 نفــر ذکــر شــده انــد. هــزاران نفــر نیــز در 

رسارسکشــور دســتگیر، زندانــی و شــکنجه شــده و جــان 

باختنــد وحتــا دســت انــدرکاران رژیــم، حــارض بــه دادن 

ــواده  ــه خان ــیگری ب ــن وحش ــان ای ــای قربانی ــازه ه جن

هــای شــان نیســتند! ایــن خشــونت افسارگســیخته 

مــزدوران مســلح رژیــم نشــان داد کــه تغییــر ایــن نظــام 

ــی  ــت خال ــروزی بادس ــه آزادی و به ــی ب ــت یاب و دس

ــود  ــی ش ــل من ــی حاص ــه تنهائ ــی ب ــات خیابان و اعرتاض

و فکراساســی دیگــرو ایجادامکانــات دیگــری رضوری 

ــی و مســلح شــدن! اســت: ســازمان یاب

بدیــن ترتیــب بــود کــه ماجــرای حفــظ قــدرت درســطح 

ریاســت جمهــوری توســط جنــاح خامنــه ای ـ احمــدی 

ــه   ــرتض ک ــانهای مع ــون انس ــدن خ ــاری ش ــا ج ــژاد ب ن

درابعــاد چندمیلیونــی بــه خیابانهــا ریختــه بودنــد، 

پــس از نزدیــک بــه ســه هفتــه مبــارزه سیاســی، موقتــا 

فروکــش منــود، بــدون ایــن کــه  جنــاح متقلــب حاکــم 

قــادر بــه تثبیــت کامــل اوضــاع گــردد. قلعــه ی پوشــالی 

رژیــم جمهــوری اســالمی چنــان تـَـَرک بزرگــی برداشــت 

کــه دیگــر قابــل مرمــت نیســت. شــورای نگهبــان پــس 

از دســتور خامنــه ای در بررســی 10% از صندوقهــا بــرای 

تعییــن درجــه صحــت  آراء ریختــه شــده، در 8 تیرمــاه 

بــا وقاحــت متــام اعــالم منــود کــه درشــامرش آراء خللــی 

صــورت نگرفتــه و ُمهرتاییــد بردرســتی رونــد انتخابــات 

ــه  زد و هرگونــه اعرتاضــی را نــا روا ذکــر منــود! ایــن قُلٌ

ــود  ــالمی ب ــوری اس ــم جمه ــای رژی ــوائی نهاده ی رس

کــه دربرابــر دیــد همــه گان یــک باردیگــر خــود را 

ــاخت. آشکارس

ــرح  ــدی مط ــر ج ــب هرناظ ــروز ازجان ــه ام ــوآلی ک س

ــا  ــه بن ــت ک ــه اس ــه گون ــه چ ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش م

بــه ادعــای حاکــامن بیــش از80% واجــدان رشایــط 

ــه خواســت  ــات رشکــت کــرده و ب رای دهــی در انتخاب

حاکــامن »لبیــک گفتنــد« و خامنــه ای ایــن را نشــانه ی 

هــم بســته گــی مــردم بــا رژیــم ذکرکــرد و از ایــن میــان 

63% از آنــان بــه احمــدی نــژاد رای دادند)طبــق ادعــای 

حاکــامن(. مــع الوصــف، و بــا وجــودی کــه احمــدی نژاد 

مخالفــان خــود را »خــس و خاشــاک« قلمــداد کــرده و 

ــان  ــردم طــرف دار وی هســتند، این ــه م مدعــی شــد ک

ــازمان  ــوب وحشــیانه ای را س ــردم رسک ــن م ــه همی علی

ــد!؟ داده ان

ــگ  ــم رن ــت ک ــن روی داد رشک ــکات برجســته درای از ن

طبقــه کارگردرایــن بــازی انتخاباتــی و اعرتاضــات بعــدی 

بــود. ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه درفقــدان آلرتناتیــو 

پیــرو کارگــری، طبقــه کارگــر بــا غریــزه طبقاتــی خــود 

رشکــت درانتخابــات بــه نفــع یکــی از دوجنــاح حاکــم را 

بــه ســود خــود تشــخیص منــی داد. زیــرا هــر دو جنــاح 

درطــول 30 ســال حاکمیــت جمهــوری اســالمی امتحــان 

ــد  ــس داده بودن ــه کارگرپ ــه طبق ــورد ب ــودرا دربرخ خ

ــروت و  ــر و ث ــن فق ــکاف بی ــش ش ــک کالم افزای و دری

آمــاج گلولــه قــراردادن ســینه هــای پُــر از درد کارگــران 

ــی کــردن و اخــراج  و زحمــت کشــان، شــکنجه و زندان

کارگــران از کارو...، خدمتــی بــه ایــن محرومــان جامعــه 

ــوی  ــادی و معن ــی نعــامت م ــده گان اصل ــه تولیدکنن ک

ــد. طبقــه کارگــر  ــداده ان جامعــه مــی باشــند، انجــام ن

ــالب بهمــن، عمــال  ــتانه انق ــات خــود در آس ــا اعتصاب ب

نظــام پادشــاهی را بــه فلــج کشــاند. امــا حتــا بــه طــور 

ســمبولیک هــم شــده، بــه خواســت آن در گســیل یــک 

نفــر از کارگــران بــه »شــورای انقــالب« تحمیلــی، جــواب 

رد داده شــد. لــذا ایــن طبقــه درعمــل آموختــه بــود کــه 

ــدرت  ــه و پرق ــک پارچ ــل ی ــدت عم ــنت وح ــدون داش ب

هدایــت  درســطح  تاثیرگــذاری  بــه  قــادر  خویــش، 

جنبشــهای تــوده ای و در ســطح قــدرت سیاســی نبــوده 

و تالشــهایش بــه ســود طبقــات غیرپرولــرتی متــام مــی 

شــود.

ــات و اعرتاضــات وســیع  ــه حــوادث انتخاب دربرخــورد ب

تــوده ای بعــد از آن، نظــرات گوناگونــی چــه از جانــب 

حاکــامن جمهــوری اســالمی و چــه از طــرف مخالفــان 

آن و حتــا درمیــان نظریــه پــردازان خارجــی اعــم از 

ــه از  ــی چندمنون ــه بررس ــد ک ــراز ش ــت، اب ــپ و راس چ

آنهــا، مــی توانــد بــه طــور مشــخص کمکــی بــه برخــورد 

ــوده ای باشــد. ــه جنبشــهای ت درســت کمونیســتها ب

جنــاح حاکــم از 4 ســال پیــش مرتبــا عامــل اصلــی 

هرحرکــت اعرتاضــی را بــه خــارج نســبت داده و مرتبــا 

در تبلیغــات خــود دســت خارجــی را مطــرح منــوده ودر 

حرکــت اخیرنیــز »شکســت برانــدازی نــرم« را ورد زبــان 

ــات  ــاد اعرتاض ــی را درایج ــل خارج ــرده و عام ــود ک خ

ــران  ــا مدی ــدار ب ــژاد دردی ــد. احمــدی ن عمــده مــی دان

ــه  ــراز داشــت ک ــران اب ــات ای ــدان وزارت اطالع و کارمن

»دشــمنان عــال رغــم توطئــه هــای پنهــان و آشــکاری که 

جهــت برانــدازی نــرم طراحــی کــرده بودنــد، شکســت 

خــورده و بــه اهدافشــان نرسیدند«)بی.بی.ســی. 30 

ــا بــدان جــا پیــش رفتــه کــه  خــرداد1388(. ایــن امــر ت

حســین رشیعتمــداری  گرداننــده اصلــی روزنامــه کیهــان 

داخــل کشــور مدعــی شــده اســت کــه »پرونــده هــای 

ــی  ــات اعرتاض ــام عملی ــورد انج ــکاری« درم ــل ان غیرقاب

توســط  موســوی و مدافعانــش وجــود دارد کــه درجواب 
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جنبش سازمان نیافته، درختی بی مثراست!

بــه دســتورمقامات آمریــکا بــوده و آنهــا را »ســتون 

پنجــم آمریــکا« ذکرمنــوده و محاکمــه و مجــازات آنهــا را 

خواستارشــده اســت. صــادق محصولــی وزیرکشــوردولت 

ــاه اعــالم کــرد  ــز در یکشــنبه 14 تیرم ــژاد نی احمــدی ن

کــه : » انگلیــس و آمریــکا و همچمیــن رژیــم غاصــب 

صهیونیســت ارسائیــل از عوامــل اصلــی اغتشاشــات 

ــر تهــران هســتند«.)تکیه ار مــا اســت( اخی

ــرای  ــکل ب ــن ش ــرج تری ــم خ ــن و ک ــت تری ــن راح ای

توجیــه رسکــوب مــردم مــی باشــد. ازایــن دیکتاتورهــای 

ســخیف بایــد پرســید کــه اگــر دســت خارجــی تــا ایــن 

انــدازه درتعییــن رسنوشــت مــردم ایــران تعییــن کننــده 

ــود کــه میلیونهــا نفــر را مــی توانســت بســیج کــرده  ب

ــه  ــرتاض علی ــه اع ــت ب ــا دس ــاند ت ــان بکش ــه خیاب و ب

ــد و از کشــته شــدن نهراســند،  ــی زنن ــای انتخابات تقلبه

خودایــن امــر نشــان دهنــده ی وجــود ناراحتــی عمیــق 

ــس ادعــای شــام  ــی نیســت. پ ــردم از حکومــت کنون م

دایــر بــه پشــتیبانی مــردم از رژیــم جمهــوری اســالمی 

چــه صیغــه ای اســت؟ درمقابــل میلیونهــا نفرمعرتضــی 

کــه بــه خیابانهــا ریختنــد، چــرا شــام بــا منایــش دههــا 

میلیــون نفــری نشــان ندادیــد کــه مردم باشــام هســتند؟

ــدای  ــه ای باص ــی مصاحب ــا ط ــس دان ــربز رئی ــرت فری دک

آمریــکا مبــارزات مــردم را بــه دوجنــاح هیئــت حاکمــه 

ــا دراعرتاضــات  نســبت داده و ازمــردم مــی خواســت ت

رشکــت نکننــد و تقلــب درانتخابــات راهــم نفــی کــرد. 

ــی برخــی  ــه ای اســت از ارزیاب ــه منون ــی ک ــن ارزیاب ای

ازنیروهــا و افــراد چــپ از رونــد انتخابــات 22 خــرداد، 

درظاهر«چــپ« بــودن دفاعــی »زیرکانــه« از جنــاح 

حاکــم اســت و اعــالم اعتــامد بــی قیــد و رشط از 

رژیمــی کــه از روز اول بــه قــدرت رســیدن اش پــس از 

انقــالب بهمــن تــا بــه امــروز بــا حیلــه و نیرنــگ و دروغ 

ــه  ــه فریــب مــردم پرداخت ــا درپوششــی اســالمی ب و ری

اســت. رصف نظــر از ماهیــت جنــاح موســوی ـ کروبــی، 

وقتــی کــه میلیونهانفــر بــه خیابانهــا آمده و درخواســت 

شــامرش مجــدد آراء را مــی مناینــد، عــدم دفــاع از 

ایــن حــق ازجانــب ایــن جنــاب دکــرت، بــه معنــای 

ــت و  ــردم اس ــک م ــوق دموکراتی ــه حق ــاد ب ــدم اعتق ع

ــه ای  ــیله پیل ــر ش ــه! اگ ــم کاس ــر نی ــه ای زی وجودکاس

درکارحاکــامن نبــود، آیــا راحــت تریــن و شــفاف تریــن 

شــکل پایــان دادن بــه اعرتاضــات ایــن نبــود کــه هیئتــی 

ــان ـ کــه موضــع  ــی طــرف ومســتقل از شــورای نگهب ب

ــان بــود  ــژاد عی ــه نفــع احمــدی ن گیــری اش از ابتــدا ب

ـ امــر شــامرش مجــدد آراء را بــه عهــده بگیــرد و مثــال 

ــی  ــات م ــده انتخاب ــژاد برن ــه احمــدی ن ــت شــود ک ثاب

باشــد؟ 

ــن  ــرتاس( ای ــز پ اســتاد چــپ و بازنشســته دیگری)جیم

ــات  ــی ازانتخاب ــل طبقات ــی تحلی ــورک مدع ــار از نیوی ب

اخیــر شــده و مــی نویســد : »هــواداران احمــدی نــژاد 

اکرثجوانــان کارگــر و زنــان کارگــر خانــه دار بودنــد کــه 

ــی  ــتهای خیابان ــدن درسیاس ــرای درگیرش ــی ب ــت کم وق

دارنــد و خــود را پــای صندوقهــای رای ابرازمــی کننــد... 

جائــی کــه آنهــا) مفــران چــپ، راســت و مرکــز 

آمریکائــی( غلــط انــداز تقلــب انتخاباتــی را بــه راە 

انداختــه انــد... مــا جنــگ طبقاتــی مــی بینیــم. جائــی 

ــات  ــی ثب ــد، مــا ب ــی مــی بینن کــه آنهــا تقلــب انتخابات

ــت ـ  ســازی امپریالیســتی مــی بینیم«)تارنگاشــت عدال

ــی( ــم علم ــروان سوسیالیس پی

ایــن جنــاب اســتاد نیــز بــا فرامــوش کــردن ایــن امرکــه 

درایــران کارگــران حتــا حــق تشــکیل ســندیکای خــود را 

ندارنــد و اعرتاضــات آنهــا بــا گلولــه و زنــدان و اخــراج 

پاســخ یافتــه و مزدهــای ناچیزمعوقــه ســاالنه آنهــا 

ــی  ــق م ــود ح ــه خ ــه ب ــه گون ــود، چ ــی ش ــت من پرداخ

ــان  ــران و زن ــارزات کارگ ــز روی مب ــم قرم ــه قل ــد ک ده

ــن  ــراز ای ــا اب ــا ب ــیده و تنه ــم کش ــه رژی ــان علی و جوان

واقعیــت کــه اعرتاضــات عمــده تــا از شــامل شــهری هــا 

رشوع شــد، احمــدی نــژاد را مناینــده کارگــران و زنــان و 

جوانــان معرفــی کنــد، و ایــن اعرتاضــات را رصفــا تحــت 

عنــوان بــی ثبــات ســازی امپریالیســتی تخطئــه منایــد؟! 

ــه  ــه اصطــالح ب ــی مــردم ب ــن حرکــت انتخابات ــا درای آی

ــا  ــی م ــه دنیائ ــتاد ینگ ــاب اس ــژاد، جن ــدی ن ســود احم

یــک کلمــه دردفــاع از حقــوق کارگــران، زنــان و جوانــان 

ــه  ــا تکی ــد کــه ب ــا دی ــژاد شــنید و ی ــان احمــدی ن از زب

ــی«  ــل طبقات ــگ »تحلی ــا ان ــتاخانه ب ــن گس ــرآن چنی ب

ــه دفــاع از جنــاح رسکــوب گرخاکــم رژیــم جمهــوری  ب

ــردازد؟ اســالمی مــی پ

درهمیــن ارتبــاط و درنقطــه مقابــل اســتاد نیویورکــی، 

وعالرغــم ایــن کــه انتخابــات نشــان داد کــه مــردم بــه 

بــازی گرفتــه شــدند، امــا درنریــه جدید«خیابــان« 

شــامره 18 و در مقالــه »فکراقــدام«، میــالد س. تــا 

بــدان جــا پیــش رفتــه اســت کــه » رسدادن شــعار اللــه 

ــن  ــه ای ــی شــده اســت ک ــرده و مدع ــرب« را معناک و اک

»نــه پذیرفــنت تفــوق گفتــامن اســالم سیاســی بلکــه 

ابــراز باورمــردم بــه نیــاز بــه تغییــر دســتگاه حکومتــی 

اســت«)!( و کلــی تعبیــر رفرمیســتی از مارکــس و لنیــن 

را قطارکــرده اســت! مگــر بــا تغییــر دســتگاه حکومتــی 

شــاه بــه والیــت فقیــه مشــکلی ازمــردم حــل شــد کــه 

ــاره تکرارشــود! ــن واقعــه دوب ای

انتلیجنــس  گلوبــال  فریدمن)اســرتاتفورـ  ژورژ 

2009/6/29( نوشــت کــه : » دردرون رژیــم میــدان 

اســت  ایــن  کلیــدی  اســت...درک  اقتصــادی  جنــگ 

ــود...  ــم نب ــه رژی ــام علی ــه گذشــته قی ــه حرکــت هفت ک

ــت...  ــم اس ــای رژی ــران بق ــه اول ته ــئوولیت درج مس

اســت«.  گذشــته  مخملــی  انقالبــات  دوران 

آقــای فریدمــن نیــز تنهــا نصــف حقیقــت را بیــان 

ــه  ــا منحــرص ب ــگ اقتصــادی تنه ــدان جن ــد. می ــی کن م

جناحهــای حاکــم منــی شــود. امپریالیســتها نیــز منافــع 

عظیمــی از کشــیدن ایــران زیــر نفــوذ بــی چــون و چرای 

اقتصــادی و سیاســی خــود نــه تنهــا درایــران بلکــه درکل 

ــران را  ــی ای ــه درامــور داخل ــد و مداخل ــه دارن خاورمیان

ــت  ــه چــه عل ــه عــالوه ب ــرد. ب ــد ک ــز رهــا نخواهن هرگ

»انقالبــات  درغالــب  چــه  امپریالیســتی  مداخــالت 

مخملــی« و چــه بــه صورتهــای دیگــر بــا پایــان رســیده 

و  انــد  آمــده  امپریالیســتها »رسعقــل«  آیــا  اســت؟ 

دخالــت گــری دراموردیگر کشــورها را کنارگذاشــتەاند؟! 

درمیــان نیروهــای چــپ ایــران نیزدربرخــورد بــه جنبــش 

اخیربــا افــکار التقاطــی و مبهــم روبــه روهســتیم:

تقــی روزبــه مــی نویســد: »یکی از درســهای ایــن تجربه 

)کــه( بــه گــامن مــن مهمرتیــن آن نیــز هســت، اجتنــاب 

ازتکــرار وحــدت کلمــه و تــالش بــرای تقویــت و تثبیــت 

خصلــت پلورالیســتی جنبــش اســت : وحــدت درکــرثت 

... یــک جنبــش بالــغ دموکراتیــک بایــد بتوانــد بازتــاب 

ــی،  ــتم طبقات ــون س ــم چ ــا ه ــه آن تنوعه ــده هم دهن

ســتم جنســی و ملــی و مذهبــی و... باشــد. بــی شــک 

ــات عــام و مشــرتک اســت.  ــد براشــرتاکات و مطالب تاکی

ــنت  ــه درنظرگرف ــف آن بلک ــررس تضعی ــه ب ــا مســاله ن ام

خصلــت پلورالیســتی همیــن شــعارهای عــام و مشــرتک 

اســت«. 

آقــای روزبــه هرنالتقــاط را درایــن مختــرص بــه اوج 

ــتم  ــی، ســتم جنســی و س ــتم طبقات ــانده اســت. س رس

ملــی در رشایــط کنونــی جهــان امــوری فــوق طبقاتــی 

ــد  ــا را ازدی نیســتند و هرطبقــه و قــری اجتامعــی آنه

ــات  ــی تجربی ــق متام ــا طب ــد. ام ــی کن ــر م ــود تعبی خ

ــل  ــا قاب ــه دســت پرولتاری ــا ب ــن ســتمها تنه موجــود ای

حــل مــی باشــند کــه از طریــق انجــام پیروزمنــد انقــالب 

سوسیالیســتی ممکــن مــی گردنــد. وگرنــه بیــن آن 

افــرادی از اپوزیســیون کــه بــرای نظــام پادشــاهی ســینه 

ــا تحــت  ــا از شووینیســم ملــت حاکــم ی ــد و ی مــی زنن

ســتم مناینــده گــی مــی کننــد و یــا هنوزهــم حکومــت 

اســالمی »دموکراتیــک« مــی خواهنــد، بــا طبقــه کارگــر 

و کمونیســتها هیــچ وجــه مشــرتک عامــی وجــود نــدارد 

و هرکــدام درپــی تحقــق جامعــه ی ایــده آل خــود 

ــل  ــی ـ حداق ــه شــناخت کامل ــه ک ــای روزب هســتند. آق

ــن  ــه درای ــد ک ــی دان ــی ـ دارد، م ــورهای اروپائ از کش

کشــورها، هیــچ کــدام ازایــن ســتمها بعدازگذشــت بیــش 

از 200 ســال از حاکمیــت بــورژوازی کامــال و متاما ازبین 

نرفتــه انــد. ایــن کــه ممکــن اســت یکــی بــه خاطر ســتم 

ــع از  ــود، مان ــش ش ــن جنب ــی وارد ای ــا مل ــی و ی مذهب

آن نیســت کــه اگــر ایــن جنبــش رهــربی پیروپرولــرتی 

اش را نداشــته باشــد، مدافعــان حقــوق ملــی ازچالــه بــه 

چــاه مــی افتنــد وهرگــز قــادر بــه تحقــق ایــن خواســته 

ــر  ــتان دربراب ــراق و افغانس ــه ع ــد. منون ــا نخواهدش ه

ــت  ــتها از خواس ــتفاده امپریالیس ــوء اس ــت و س ــا اس م

حــق تعییــن رسنوشــت ملیتهــا و بــه ســالخ خانــه تبدیــل 

منــودن ایــن کشــورها! مشــکل ایــن جنبشــها نــه رصفــا 

»وحــدت کلمه«)وحــدت درتاکتیــک و اســرتاتژی(، کــه 

ــت  ــتند حرک ــی توانس ــر م ــگ ت ــیار هامهن ــود بس اگرب

ــی اســت  ــد ، بلکــه فقــدان رهــربی پیــرو و انقالب کنن

ــن  ــر ای ــک باردیگ ــران ی ــردم درای ــر م ــش اخی ــه جنب ک

کمبــود را درانظــار همــه ی رسســختان فرقــه گــرا روشــن 

منــود. مثــل معروفــی اســت کــه مــی گویــد : »دزد بــازار 

ــن  ــرای چنی ــه ب ــای روزب ــد«. و آق ــی خواه آشــفته م

ــازاری رهنمــود مــی دهــد ! ب

یــک  کــه  بادیــدی  را  روزبــه  آقــای  دیــدگاه  ایــن 

فردمعمولــی از ایــران طــی نامــه ای نوشــته اســت کــه 

ــی همــه روزه رشکــت  ــد : » درجنبــش همگان مــی گوی

ــد  ــه بتوان ــربی ای ک ــه ره ــکایت دارد ک ــد و ش ــی کن م

محــل اجتــامع مــردم را معیــن کنــد نیــز وجــود نــدارد« 
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)بنــی صــدر : ویژگیهــای جنبــش همگانــی( ویــا »مــردم 

از نیــاز بــه ســازماندهی و وجــود یــک رهــرب حــرف مــی 

زدند«)درنــای نوپــرداز ـ نریــه خیابــان شــامره 19ـ  

ــوم  ــا معل ــالب«( ت ــده بادانق ــرد، زن ــالب م ــه »انق مقال

شــود کــه پلورالیســم آقــای روزبــه اســتدالالت وی را بــه 

ــاد مــی کشــاند. ناکجــا آب

ــه در خــود تناقــض دارد از ســوی مدعــی  نوشــته روزب

مــی شــود وحــدت کلمــه نیســت از ســوی دیگــر مــی 

ــرف  ــک ح ــف ی ــات مختل ــا گرایش ــا ب ــان ه ــد انس گوی

ــد ، »رای  ــی زدن ــرف را م ــک ح ــه ی ــد! البت ــی زنن را م

مــرا پــس بگیــر« ایــن مدینــه فاضلــه پلورالیســم روزبــه 

اســت؟ تــو گوئــی در انقــالب 57 مــردم از گرایشــات و 

ــد؟  ــف نبودن ــات مختل طبق

برخــی دیگــر از تشــکلهای چــپ راه حــل پیــروی 

ــی رسارسی و  ــاب عموم ــام اعتص ــرو انج ــارزه را درگ مب

برپائــی حکومــت شــورائی ذکــر مــی کننــد و از ســتایش 

گــران »جنبــش بــه خاطــر جنبــش » و معجــزه آفرینــی 

ــن راه  ــه خــودی هســتند. تحقــق چنی ــش خودب از جنب

حلــی، بــدون وجــود تشــکل رهــربی کننــده طبقــه 

ــز  ــش نی ــرض انجام ــه ف ــوده و ب ــکان ناپذیرب ــر ام کارگ

منجربــه بــه دســت گرفــنت قــدرت توســط مشــتی 

رهــربان از راه رســیده کــه ســوگند حکومــت شــورائی را 

نیــز ظاهــرا خواهنــد خــورد ولــی رسیعــا رهــربی را بــه 

دســت خــود خواهنــد گرفــت، شــده و باردیگــر نشــان 

خواهــد داد کــه بــه مصــداق : »انشــاء اللــه گربــه 

اســت!«، سالهاســت کــه مفتــون حرکتهــای جنبشــی 

ــد! ــدون رهــربی شــده ان ب

ایــران  کمونیســت  حــزب  تحلیلــی«  در«بیانیــه 

)مارکسیســت ـ لنینیســت ـ مائوئیســت( نیــزرصف نظــر 

از تحلیــل نادرســت نســبت بــه ســاختارجامعه، و ناشــی 

از آن بــا تاکیــد روی »تنــوع گســرتده گرایشــات طبقاتــی 

درمیــدان نــربد« آمــده اســت : »کمونیســتهای انقالبــی 

بایــد هرچــه رسیعــرت بــا انباشــت قــوای اولیــه درمیانــه 

ایــن توفــان آمــاده گــذار بــه دورانهــای توفانی ترشــوند. 

آنهــا بایــد راه حــل قطعــی و نهائــی خــود یعنــی انقالب 

ــه  ــعارها... بلک ــه ش ــط درحیط ــه فق ــد و ن را جلوگذارن

ــی  ــوده هــای انقالب درعمــل دربســیج و ســازماندهی ت

و رسانجــام راه انداخــنت مبــارزه مســلحانه انقالبــی 

و تــوده ای. تنــوع گســرتده گرایشــات طبقاتــی کــه 

درمیــدان نــربد دریــک صــف قرارمــی گیرنــد یکباردیگــر 

ــی هســته  ــدون هژمون ــه مــا نشــان مــی دهــد کــه ب ب

متنــوع  و  گســرتده  اردوی  در  پرولتاریــا  مســتحکم 

ــالب گشــوده نخواهدشــد«. و »ســوآل  ــق« راه انق »خل

ــه  ــی طبق ــه زمان ــه چ ــت ک ــن نیس ــروزی ای ــوری ام ف

ــر رهــربی کمونیســتی  ــر و حــزب پیشــاهنگش مه کارگ

ــه  ــن اســت ک ــی خواهــدزد. ســوآل ای ــزش کنون را برخی

ــد  ــی بای ــه اعامل ــود، چ ــاذ ش ــد اتخ ــتی بای ــه سیاس چ

صــورت گیــرد کــه جنبــش کمونیســتی هرچــه رسیــع تــر 

ــرد«. و در آخــر هــم شــعار  ــی قرارگی ــن موقعیت درچنی

»بــرای رســیدن بــه سیاســت واحــد، اراده و عمــل واحــد 

ــرح  ــم!« را مط ــالش کنی ــران ت ــتی ای ــش کمونیس درجنب

ــض  ــد و نقی ــو ض ــای  ول ــه ی حرفه ــا هم ــد ت ــی کنن م

ــند. ــود را زده باش خ

ــی  ــی م ــه خوب ــی ب ــه تحلیل ــن بیانی ــنده گان ای نویس

ایــران دررشایــط  کــه درجنبــش کمونیســتی  داننــد 

ــک  ــه از دموکراتی ــرادی ک ــکلها و اف ــداد تش ــی تع فعل

ــه  ــد، ب ــاع مــی کنن ــران دف ــه ی انقــالب ای ــودن مرحل ب

جــز حــزب شــان بســیار انــدک اســت. بنابرایــن وحــدت 

ــش  ــال بخ ــان عم ــد آن ــل واح ــت و اراده و عم درسیاس

ــد.  ــی کن ــارج م ــتها را از دور خ ــی از کمونیس بزرگ

 برعکــس باطــرح گســرتده بــودن اردوی متنــوع خلــق، 

دل درگــرو وحــدت بــا طبقــات و اقشــار غیــر پرولــرتی 

ــاده  ــه س ــوده و ب ــت ب ــا ضدکمونیس ــه بعض ــد ک دارن

گــی موســوی را بــه رهــربی خــود انتخــاب مــی کننــد. 

رفقــای بیانیــه تحلیلــی بــا گفــنت ایــن کــه ایــن پیــروی 

از موســوی و شــعارهایش امــری تاکتیکــی بــرای مــردم 

مــی باشــد، ســعی درایجــاد توهــم در رابطــه بــا ماهیت 

ــح  ــی هرچــه رصی ــارزه طبقات ــد. مب ــر دارن ــش اخی جنب

تــر و شــفاف تــر و بــا شــعارهای درســت انقالبــی 

ــه  ــان طبق ــدازه اطمین ــه هــامن ان ــرده شــود، ب ــش ب پی

کارگــر و تــوده هــای زحمــت کــش را نســبت بــه خــود 

ــعارهای  ــه ش ــس هرچ ــدآورد. برعک ــراه خواه ــه هم ب

جنبــش مخــدوش تــر و نــا روشــن تــر باشــند جناحهــای 

ــودخواهندبرد! ــیون ازآن س ــورژوازی دراپوزیس ب

بــه عــالوه شــیفته شــدن نســبت بــه جنبشــهای خودبــه 

خــود تــوده ای کــه اساســا نیــز تحــت رهــربی جناحــی 

از هیئــت حاکمــه پیــش بــرده مــی شــد و رسکــوب 

گردیــد و »سیاســت ریــزی بــرای ایــن جنبشــها بــه 

ــان  ــی« نش ــارزه طبقات ــوری مب ــوآل ف ــواب س ــه ج مثاب

ــرای  ــالش ب ــای ت ــه ج ــوق ب ــای ف ــه رفق ــد ک ــی ده م

ازبیــن بــردن کمبــود جــدی درجنبــش کارگــری کــه 

ــه یکــی  ــرو اســت ک ــدان رهــربی واحــد پی ــا فق هامن

از وظایــف اش پیــش کشــیدن تاکتیــک و شــعارهای 

روز و درازمــدت مــی باشــد، بــه دنبــال یافــنت سیاســت 

ســحرآمیزی درپیــش بــردن حرکتهــای روزمــره هســتند، 

آن هــم تنهــا توســط گروهــی از کمونیســتهای انقالبــی، 

کــه مــی توانــد راه گشــای معضــالت انقــالب پرولتاریائی 

گــردد! ایــن رفقــا عنــرص مــادی یعنــی نبــود تشــکیالت 

رهــربی کننــده واحدجنبــش را بــه عنــرص ذهنــی یعنــی 

ــوم هــم نیســت  ــد و معل ــل مــی دهن »سیاســت« تقلی

کــه چــرا ایــن کمونیســتهای انقالبــی تــا بــه حــال ایــن 

سیاســت ســحرآمیز هدایــت جنبــش را مشــخص نکــرده 

و چــرا چنیــن سیاســتی ارائــه منــی دهنــد؟! پــس مشــکل 

جــای دیگــری اســت؟ رســیدن بــه سیاســتهای مشــخص 

ــی  ــروی را م ــارز و پی ــازمان مب ــان س ــت، آن چن درس

ــت  ــر و زحم ــه کارگ ــان طبق ــوذ درمی ــه بانف ــد ک خواه

کشــان و تحلیــل دقیــق از اوضــاع، بتوانــد صاحــب 

ــن و  ــتها را تدوی ــن سیاس ــه ای ــردد ک ــی گ ــان کیفیت چن

ــل درآورد. ــه ی عم ــه مرحل ــش ب دردرون جنب

کمونیســتها شــیفته جنبــش هــای تــوده ای نیســتند 

ولــی بامتــام وجــود درآن رشکــت مــی کننــد. کمونیســتها 

بــه خواســتهای مشــخص اعــالم شــده درهرجنبــش بایــد 

بــا حساســیت برخوردکــرده و چنــان چــه جنبــه انقالبــی 

ــه پیشــربد آن خواســته هــا  ــد بارشکــت و کمــک ب دارن

ــها  ــداوم آن جنبش ــرتش و ت ــه گس ــدام ب ــعارها، اق و ش

بکننــد و اگــر متوجــه شــوند کــه جنبــش تــوده ای بــر 

ــد بارشکــت  ــد، بای روی خــط نادرســتی حرکــت مــی کن

درجنبــش و توضیــح اشــکاالت موجــود بــه تــوده هــای 

رشکــت کننــده درآن جنبــش، مانــع آن شــوند کــه تــوده 

هــا بــه گوشــت دم تــوپ تســویه حســابهای جناحهــای 

مختلــف طبقــات مرتجــع تبدیــل شــوند. درعیــن حــال 

ــه  ــند ک ــته باش ــاد داش ــا اعتق ــد عمیق ــتها بای کمونیس

جنبــش تــوده ای بــدون رهــربی ره بــه ناکجــا آبــاد مــی 

برد.اگــر دریــک جملــه تجربــه جنبــش اخیــر تــوده ای 

را جمــع بنــدی کنیــم بایــد بگوئیــم کــه بــه غیرازرشکــت 

ــت  ــان رشک ــی جوان ــارت انقالب ــردم و جس ــی م میلیون

کننــده در اعرتاضــات چندهفتــه اخیــر کــه بــه متزلــزل 

منــودن هرچــه بیشــرت ارکان حاکمیــت رژیــم جمهــوری 

ــربی  ــدان ره ــود، فق ــت ب ــه مثب ــده ک ــالمی انجامی اس

ــرتاتژی  ــب اس ــه و صاح ــتی بااتوریت ــی و کمونیس انقالب

ــن  ــود ای ــن کمب ــزرگ تری ــت، ب ــای درس ــک ه و تاکتی

ــد  ــود بای ــن کمب ــردن ای ــن ب ــرای ازبی ــود و ب ــش ب جنب

کمونیســتها فعالیــت وحــدت طلبانــه خــود را دوچنــدان 

کننــد و فرقــه گرائــی را بــه گورســتان تاریــخ بســپارند، 

تــا بتواننــد متحــدا درپیونــدی فــرده بــا طبقــه کارگــر 

ــروز  ــط ب ــد و در رشای ــوده ای قراربگیرن و جنبشــهای ت

ــارزات طبقاتــی  ــدان مب ــان را در می بحــران انقالبــی، آن

ــه بــه ســوی پیــروزی هدایــت کننــد. درغیرایــن  ماهران

صــورت دررساب »دموکراســی خواهــی« بــورژوازی و 

تــداوم حاکمیــت آن، بــی هــوده دســت و پــا خواهندزد.
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برای انقالب کردن به حزبی انقالبی نیاز هست!
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ازنامه های رسیده

توقیــف شــده ی وی بــا نــام« شــهروند امــروز« 

ــدا  ــد. بع ــالل منودن ــدت اخ ــه ش ــته و ب ــرار داش ق

ایــن فــرد ریاســت روزنامــه »اعتــامد ملــی« کروبــی 

ــات دســتگیر  ــه عهــده گرفــت و پــس از انتخاب را ب

و روانــه زنــدان شــد.این تشــکل هــای دانشــجوئی 

بعــدا بــه ســلول هــای اصلــی بوجــود آوردن کمیتــه 

هــای انتخاباتــی اصــالح طلبــان تبدیــل شــدند و در 

ــه هــای واقعــی اجتامعــی  ــه رساغ پای گام بعــدی ب

ــی و  ــه و ناراض ــط مرف ــه متوس ــی طبق ــود یعن خ

بــورژوازی لیــربال ایــران و عملــه و اکــره اش رفتنــد.

ایــن طبقــات اجتامعــی در عــرض بیســت ســال 

ــی  ــم و وزین ــش مه ــه بخ ــت ب ــته اس ــر توانس اخی

در جامعــه ایــران تبدیــل گــردد و دارای احــزاب 

سیاســی، رســانه هــای متعــدد و نفــوذ قابــل توجــه 

ای در نهــاد هــای دولتــی و دانشــگاه هــا مــی 

ــدرت از  ــدی ق ــال در تقســیم بن ــن ح باشــد.در عی

جایــگاه ویــژه ای در روحانیــت نیــز برخــوردار 

ــت  ــان از روحانی ــن جری ــت ای هســتند.محور فعالی

تــا »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« تــا »شــورای 

نگهبــان« جایــگاه ویــژه ای بــه آنهــا بخشــیده 

ــت. اس

نتیجتــا آشــکار اســت اختــالف آقایــان بــر رس ســهم 

ماهیــت  در  و  اســت  قــدرت  دعــوای  و  بیشــرت 

ــت. ــا نیس ــس م ــوده و از جن ــی ب ارتجاع

از ســوی دیگــر موتــور اصلــی تحــرک ایــن جنبــش 

ــد  ــان اعــم از زن و مــرد تشــکیل مــی دهن را جوان

ــی  ــف قبل ــی در هــامن تعری ــه لحــاظ طبقات ــه ب ک

جــای مــی گیرنــد و هیــچ نزدیکــی بــا زحمتکشــان 

و طبقــه کارگــر نداشــته بلکــه اصــوال بــه لحــاظ جــا 

افتادگــی فرهنــگ نئولیربالــی در کشــور که از ســوی 

هــردو جنــاح تشــویق و ترویــج مــی گــردد اصــوال 

ــک  ــوده و ی ــه نب ــت خواهان ــات عدال دارای گرایش

جامعــه داروینــی رسمایــه داری را تنهــا راه کار برون 

رفــت ایــران از بحــران مــی دانــد. نــگاه ایــن دســته 

از فعالیــن سیاســی جنبــش نگاهــی کمپــرادور بوده 

و تنهــا راه موفقیــت ایــران را عضویــت در جامعــه 

گلوبالیســتی جهانــی بــا هــدف ســازش و کنــار 

ــن  ــد. از همی ــی دان ــا م ــت ه ــا امپریالیس ــدن ب آم

زاویــه بــا سیاســت هــای ضــد امپریالیســتی جنــاح 

ــرده و شــعارهای »فلســطین را  ــم مخالفــت ک حاک

رهــا کــن فکــری بــه حــال مــا کــن« و یــا دناعــت و 

کینــه تــوزی هــار بــر علیــه سیاســت هــای مســتقل 

کشــور هــای آمریــکای التیــن را رس لوحــه سیاســت 

هــای آتــی خــود قــرار داده اســت.

از ســوئی ایــن جریــان پرچمــدار بحــث »مــردم 

ســاالری« دینــی اســت کــه پایــه هائــی کامــال 

ازجانــب  ازجملــه  کــه  تالشــهائی  عالرغــم  کــه 

مدرســین حــوزه علمیــه قــم و برخــی از آیــت اللــه 

هــا درمــورد حــل اختالفــات بیــن دوجنــاح صــورت 

گرفتــه، ایــن تالشــها تــا کنــون بــی نتیجــه مانــده و 

ــد. ــداوم مــی یاب ــن منازعــه ت تضــاد طرفی

تــر شــدن دخالــت غــرب دراظهــارات  پُررنــگ 

ــازی  ــه س ــی، زمین ــت خامت ــس از صحب ــامن، پ حاک

جنــاح  گان  رسکــرده  بــه  دولــت  حملــه  بــرای 

مخالــف مــی باشــد کــه درصــورت تــداوم مــی 

ــا  ــود. ام ــز منجرش ــان نی ــذف مخالف ــه ح ــد ب توان

ــه ای  ــه گون ــه ب ــت حاکم ــوا دردرون هیئ ــوازن ق ت

ــا  ــی ب ــه راحت ــد ب ــم بتوان ــاح حاک ــه جن ــت ک نیس

جنــاح رقیــب اش تســویه حســاب کنــد. دســتگیری 

ــیجی  ــرادی از بس ــود اف ــان، وج ــده ای از نظامی ع

هــا در صــف تظاهرکننــده گان علیــه دولــت و کال 

ــلح  ــای مس ــان نیروه ــف در می ــاح مخال ــوذ جن نف

ــن تســویه  ــت درانجــام چنی ــی دول نشــان از ناتوان

هائــی دارد. بــه هرصــورت، ایــن امــر زمینــه را 

بــرای تضعیــف موقعیــت حاکــامن و فراهــم شــدن 

امکانــات جدیــد بــرای تــوده هــای تحــت اســتثامرو 

ــازد. ــی س ــاعد م ــتم مس س

موجــود  ای  تــوده  جنبــش  وضعیتــی،  درچنیــن 

ــه  ــر از »الل ــود را فرات ــعارهای خ ــد ش ــران بای درای

اکــرب« و »یاحســین یامیرحســین« بــرده، آزادی بــی 

ــه  ــد هفت ــده گان چن ــه دستگیرش ــد و رشط کلی قی

اعــدام  لغــو  زندانیــان سیاســی،  کلیــه  و  اخیــر 

ــدام بیــش از 10 نفــر در  ــا اع ــا ب ــن روزه کــه ای

بلوچســتان و 20 جــوان دیگــری در تهــران و دیگــر 

ــدررو  ــواد مخ ــی م ــوان قاچاقچ ــت عن ــق تح مناط

بــه افزایــش گذاشــته اســت، لغــو سانســور و آزادی 

ــران  ــد و رشط کارگ ــی قی ــکل، آزادی ب ــان و تش بی

ــو  ــدان، لغ ــری اززن و مســئووالن ســندیکاهای کارگ

حجــاب اجبــاری و لغــو ســنگ ســار و اعــدام 

کــودکان، لغــو قراردادهــای موقــت و جلوگیــری از 

ــی  ــی کاران بررسکارقبل ــی کارســازی و بازگشــت ب ب

شــان، طــرد سیاســت تبعیــض جنســیتی و جدائــی 

ــوب  ــار و رسک ــه فش ــع هرگون ــردان، قط ــان ازم زن

ملیتهــای ســاکن ایــران و غیــره مجموعــه شــعارهای 

دموکراتیــک و انقالبــی هســتند کــه شایســته ی یک 

ــرو ومســتقل از جناحهــای  ــوده ای پی جنبــش ت

ــی باشــد. ــم م حاک

ــم  ــه ه ــی ک ــه و التقاط ــازش کاران ــی س ــط مش خ

اینــک درایــران توســط برخــی از نیروهــا ی خارج از 

دوجنــاح حاکــم ، تحــت بهانــه ی عــدم بــه کارگیری 

آنهــا باعــث رسکــوب بیشــرتجنبش مــی شــود، تــوده 

ــه دفــاع از شــعارهای ارتجاعــی  هــای معــرتض را ب

کشــاند.  مــی  یامیرحســین«  »یاحســین  نظیــر 

ــر  ــاه اخی ــک م ــه دری ــتارهائی ک ــه کش ــی ک درحال

صــورت گرفــت نشــان مــی دهنــد کــه مســئله نــه 

ــظ  ــررس حف ــه ب ــی«، بلک ــعارهای افراط ــررس »ش ب

حاکمیــت اســت. طبعــا بــا طــرح شــعارهای انقالبی 

و آزادی خواهانــه رسکــوب مــی توانــد شدیدترشــده 

و فشــار بیشــرتی بــر روی جنبشــهای تــوده ای وارد 

آیــد. امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا قاطــع ترشــدن 

ــه  ــت هرچ ــرای رشک ــه ب ــی زمین ــعارهای مبارزات ش

گســرتده تــر مــردم و بــه ویــژه کارگــران و زحمــت 

ــی شــود  کشــان درجنبشــهای اعرتاضــی مســاعد م

ــم  ــی رژی ــده در رسنگون ــن کنن ــه تعیی ــی ک ـ نیروئ

منحــط جمهــوری اســالمی و گرفــنت قــدرت دولتــی 

ــروی کار و زحمــت، مــی باشــد.  توســط  نی

ــهای  ــرت جنبش ــم بیش ــد بازه ــا رش ــال، ب ــن ح درعی

ــن  ــرت ای ــری بیش ــدرت گی ــم و ق ــوده ای ضدرژی ت

از  حاکــم  دوجنــاح  ســازش  احتــامل  جنبشــها، 

ــه  ــت. ب ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــالب را من ــرس انق ت

خصــوص ایــن کــه مداخــالت امپریالیســتی نیــز 

ــه درانقــالب بهمــن 57 نشــان داد،  هــامن طــور ک

ــال راهــی  ــه دنب درصــورت افزایــش خطرانقــالب، ب

ــا  ــدرت ی ــی درق ــای ارتجاع ــت کشــیدن جناحه جه

دراپوزیســیون بــه مقــام حاکــم گرایــش مــی یابنــد.

ــا تشــدید تضادهــای  ــب، از یــک ســو ب ــن ترتی بدی

ــوده ای  ــهای ت ــد جنبش ــرای رش ــط ب ــامن رشای حاک

ــعارهای  ــر ش ــوص اگ ــه خص ــود، ب ــاعدترمی ش مس

ــش مســتقل گشــته و هرچــه بیشــرترنگ  ــن جنب ای

ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــی بگیرن ــک و انقالب دموکراتی

بایــد توجــه داشــت کــه بــدون تامیــن رهــربی 

انقالبــی مــورد قبــول تــوده هــای کارگــر و زحمــت 

کــش، ایــن کــه »باالئیهــا نتواننــد بــه شــیوه ســابق 

ــا را  ــه ی آنه ــا نظــام کهن ــد و پائینیه ــت کنن حکوم

نخواهنــد و تغییــرآن را طلــب کنند«)لنیــن( خیــزش 

تــوده ای بــه انقــالب منجــر نشــده و راه بــه جــای 

دوری نخواهدبــرد.

بــرای ایجادچنیــن آمــاده گــی درســطح رهــربی 

ــر و پیــروان آن  ــوده ای، طبقــه کارگ جنبشــهای ت

ــد. ــردوش دارن ــنگینی را ب ــف س وظای
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نئولیربالــی داشــته و بــر تصــورات بریــده بریــده و 

کــج کولــه ی پوپــری – هایکــی اســتوار مــی باشــد، 

ــی  ــی و ب ــر جوان ــدا ب ــامن ابت ــت از ه ــن جامع ای

تجربگــی جوانــان طبقــه متوســط حســاب بــاز کرد.

ــی  ــد م ــا منان ــد ادع ــان در ح ــن اظهارامت ــرای ای ب

ــه شــعارهای مطــرح شــده در حــد فاصــل  ــوان ب ت

انتخابــات تــا امــروز نظــر افکنیــم. امــا تنهــا شــعار 

ــه در  ــی ک ــت جوانان ــد. اکرثی ــی کن ــت من ــا کفای ه

ایــن درگیــری هــا بــه عنــوان فعــال سیاســی درگیــر 

ــی  ــش ابائ ــان خوی ــنت از ج ــی از گذش ــده و حت ش

ندارنــد مابیــن 16 تــا 35 ســاله مــی باشــند، مســن 

تریــن آنــان 5 ســال پیــش از انقــالب متولــد شــده 

هــای  حساســیت  و  هــای  کنجــکاوی  وقتــی  و 

سیاســی شــان آغــاز مــی گــردد، کشــتارهای 67 بــه 

ــم  ــرای تحکی ــه ب ــم ک ــت و رژی ــیده اس ــان رس پای

ــه  ــود ب ــه ب ــون راه انداخت ــامم خ ــش ح ــه های پای

رسمنــزل مقصــود رســیده اســت، رســانه هــای 

ــه  حامســه ای  ــی و پرهزین ــم از جنگــی طوالن رژی

ملــی – اســالمی ســاخته بــود کــه قهرمانــان آن 

چاقــو کــش هــای حــزب اللــه و پاســدار و بســیجی 

بودنــد. بــا ریاســت جمهــوری رفســنجانی و بویــژه 

»مــردم  جدیــد  دکرتیــن  خامتــی  آمــدن  کار  رس 

ــا  ــدن ه ــوی مت ــوالت ، گفتگ ــی« و تح ــاالری دین س

جایگزیــن سیاســت هــای صــدور انقــالب شــد. 

جوانــان ایــران بــا ایــن تبلیغــات و جوســازی هــا بــه 

ــان  ــر تحجــر اصولگرای مدافعــان دمکراســی در براب

تبدیــل شــدند. فضــای محــدود بــاز سیاســی خامتــی 

موجــب رشــد تفکــرات لیربالــی و ضــد کمونیســتی 

هــای  تشــکل  و  گردیــد  روشــنگری  جامعــه  در 

لیربالــی بــه مبــارزان خــط اول جبهــه مبــدل شــدند.

ــت  ــه عل ــران ب ــت چــپ و کمونیســم در ای در غیب

قتــل عــام و زنــدان و شــکنجه لیربالیســم تنهــا بــه 

ــروز بازگشــت. قاضــی رفــت و پی

کوتــاه ســخن ایــن جوانــان دســت پــرورده همیــن 

ــز  ــان نی ــای آن ــداز ه ــم ان ــتند و چش ــتم هس سیس

در همیــن چارچــوب لیربالــی شــکل گرفتــه، منظــور 

ــا و  ــرای م ــی ب ــوم آزادی و دمکراس ــه مفه ــن ک ای

ــت. ــوردار اس ــوی برخ ــاوت ماه ــا ار تف آنه

آنــان در رفتــار هــای سیاســی خــود حتــی ایــن 

ــت  ــن جامع ــد ای ــی دهن ــان م ــا را نش ــاوت ه تف

ــم از  ــان خــود اع ــرای مخالف در دمکراســی شــان ب

ــن  ــا مجاهدی ــان و ی کمونیســت هــا، ســلطنت طلب

ــا در و دروازه  ــتند ، ام ــل نیس ــی قای ــچ جایگاه هی

شــان بــرای امپریالیســت هــا، هالیــوود و حتــی 

ــت. ــاز اس ــان ب اصولگرای

ــه تظاهــرات هــای خــارج از کشــور  ــد ب ــگاه کنی ن

کــه متامــی اپوزیســیون غیــر از مدافعــان دمکراســی 

لیربالــی بــا لطفــا خفــه شــوید از صفــوف تظاهــرات 

بــه خــارج آن هدایــت مــی شــوند.

ــی  ــر متام ــب ب ــر قال ــه تفک ــر چ ــن اگ ــر م ــه نظ ب

فعالیــن جنبــش اعرتاضــی حتــام یکدســت نیســت 

امــا اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق آنــان مدافــع تفکــری 

واپــس گــرا و ارتجاعــی اســت .

طبعــا صفــوف رشکــت کننــدگان در انقــالب 57 نیــز 

یکدســت نبــود. امــا ویــژه گــی هــای برجســته ایــن 

انقــالب، جنبــه ضــد ســلطنتی، ضــد امپریالیســتی و 

آزادی خواهانــه آن بــود ، جنبــش فعلــی در ایــران 

ــد امپریالیســتی اســت و  ــه ض ــی ن ــط فعل در رشای

نــه آزادی خواهانــه بلکــه بدنبــال دمکراســی لیربالی 

اســت – امــروز مــا در وضعیــت یکصــد ســال پــی 

نیســتیم کــه ماننــد بعضــی هــا ایــن شــورش را 

بــا انقــالب مروطیــت مقایســه کنیــم و آنــرا 

ــن  ــم! ای ــی و ضــد اســتبدادی بخوانی جنبــش انقالب

جنبــش نــوک حملــه اش بــر علیــه جنــاح مخالــف 

ــر از آنهاســت و  اصولگراســت کــه کمــی مســتبد ت

ــران  ــرای طبقــه کارگــر و اکرثیــت مــردم ای ــی ب حت

تــره هــم خــورد منــی کنــد و اصــوال معتقــد اســت 

طبقــه کارگــر در ایــران مفتخــور اســت و از ســاعت 

کارش هــم مــی دزد. فرامــوش نکنیــم رهــربان ایــن 

جنبــش پیشــتازان تغییــر قانــون کار در جهــت 

ــوده و  ــران ب ــوق کارگ ــل حق ــردن حداق ــن ب از بی

هســتند.

ــر  ــکال ت ــش در  مســیر خــود رادی ــن جنب اینکــه ای

شــده کتــامن ناپذیــر اســت، امــا ایــن رادیکالیســم 

ــا چــه واحــدی قابــل ســنجیدن اســت؟ ب

اگــر بخشــی از جنبــش پــس از آنکــه کتــک خــورد و 

خونــش را ریختنــد تصمیــم گرفــت مــرگ بــر والیت 

فقیــه بگویــد اوال نشــان دهنــده فراگیــر شــدن ایــن 

ــت و  ــات نیس ــن اعرتاض ــیر ای ــر مس ــعار و تغیی ش

ــش  ــن حالت ــه در بهرتی ــت فقی ــر والی ــرگ ب ــا م ثانی

ــل  ــا حداق ــت ی ــی اس ــی لیربال ــاد دمکراس ــده ب زن

زمینــه ی گشــادی اســت کــه هــر کــس هــر جــور 

خواســت مــی توانــد تعبیــر کنــد، زنــده بــاد جامعــه 

بــاز و اقتصــاد آزاد زنــده بــاد نیــروی کار ارزان! 

ــدرک  ــند و م ــزاران س ــا ه ــن ادع ــات ای ــرای اثب ب

موجــود اســت امــا بــرای اثبــات نقطــه مقابــل 

حتــی یــک دلیــل هــم منــی تــوان یافــت تــا بحــال 

ــت  ــتقالل آزادی و عدال ــعار اس ــار ش ــک ب ــی ی حت

ــن تظاهــرات هــا  ــه شــعار محــوری ای اجتامعــی ب

تبدیــل نشــده اســت.در حالیکــه ایــن شــعار لزومــا 

شــعار کمونیســت هــا نیســت!

معرتضــان مــی داننــد جــه منــی خواهنــد، امــا منــی 

داننــد چــه مــی خواهنــد. امــروز پــس از یــک مــاه 

ــی  ــی رود م ــی م ــه خاموش ــش روب ــن جنب ــه ای ک

تــوان جمــع بنــدی کــرد کــه ایــن جنبــش نتوانســته 

اســت خــود را از لجنــزار نظــام نجــات دهــد تــالش 

هــای قابلــی از ســوی شــخصیت هــا و فعالیــن 

ــک  ــه ی ــش ب ــن جنب ــا ســطح ای ــرای ارتق سیاســی ب

حرکــت ضــد جمهــوری اســالمی بــا اعــرتاض جــدی 

در داخــل و خــارج مواجــه شــد و موجــب بیــرون 

رانــدن تــا متقــارن هــا از صفــوف مبــارزات گردیــد. 

رجالــه هــای بــد نــام و بــد ســابقه ای ماننــد گنجی، 

ــام  ــدگان و پی ــه مناین ــاف ب ــور، رسوش، مخملب کدی

ــان  ــدند و قربانی ــل ش ــبز« تبدی ــالب س آوران »انق

همیــن اراذل و اوبــاش کــه از زنــدان هــا و شــکنجه 

ــه  ــد ب ــرده بودن ــدر ب ــان جــان ســامل ب گاه هــای آن

ــوف معرتضــان در  ــتبد از صف ــور و مس ــام دیکتات ن

ــده شــدند! خــارج از کشــور بیــرون ران

رشکــت کمونیســت هــا در جنبــش علــی رغــم 

ــه  ــکل طبق ــدم تش ــت ع ــه عل ــژه ب ــف و بوی ضع

ــه اســت مگــر مــی  ــک وظیف ــر و حــزب آن ی کارگ

شــود جنبشــی اعرتاضــی حتــی واپــس گــرا در 

جریــان باشــد و کمونیســت هــا در آن رشکــت 

ــود و  ــه خ ــا از طبق ــت ه ــا کمونیس ــد؟ طبع نکنن

ــاع  ــارزات دف ــن مب ــود در ای ــای خ ــته ه از خواس

خواهنــد کــرد هــر چنــد تعدادشــان قلیــل و ناتــوان 

باشــد. امــا مبــارزات مــردم را بــه بهانــه اینکــه 

ــه  ــوان ب ــی ت ــتیم من ــکل نیس ــم و متش ــا ضعیفی م

ــی  ــه اعرتاضات ــور اینک ــوال تص ــپرد اص ــان س مرتجع

در کار باشــد و کمونیســت هــا بــه ایــن بهانــه 

کــه طبقــه کارگــر متشــکل نیســت و یــا حــزب 

ــا  ــس م ــد پ ــی باش ــود من ــوز موج ــت هن کمونیس

تنهــا نظــاره گــر ایــن درگیــری هــا مــی مانیــم غیــر 

ــد در  ــه دارن ــا وظیف ــت ه ــت! کمونیس ــن اس ممک

ــی  ــادی و ب ــه انتق ــرده و از زاوی ــت ک ــش رشک جنب

رحامنــه رهــربان و فرصــت طلبــان را افشــا کــرده و 

ســعی در ارتقــا شــعارها و ریشــه ای کــردن اهــداف 

ــر داشــته  ــه کارگ ــش در راســتای اهــداف طبق جنب

ــند. باش

 م.ا.

*     *     *                                            

رفیــق گرامــی باتشــکر از ایــن کــه بــه نقــد نظــرات 

موجــود درجنبــش کمونیســتی ایــران و برخــورد بــه 

جنبــش اخیرتــوده ای فرســتاده ایــد، 

اوال اگــر بادقــت دو اعالمیــه اول حــزب را مطالعــه 

کــرده باشــید حــزب رنجــربان ایــران توهمــی نســبت 

بــه ایــن جنبــش نداشــته ولــی درعیــن حــال وظیفــه 

خــود مــی دانســته کــه بــه دفــاع از خــط درســت 

ــه کل  ــه ی شــام ب ــن حمل ــد. بنابرای ــدام کن درآن اق

ــه ی ایــن کــه »دچــار  ــه بهان جنبــش کمونیســتی ب

ــا شــورش مــی  مشــگلی حــل نشــدنی در رابطــه ب

باشــند«، دقیــق نیســت و نقدشــام باعــث رنجــش 

دربیــن آن بخــش از جنبــش کمونیســتی مــی شــود 

کــه دیــد روشــن تــری نســبت بــه ماهیــت طبقاتــی 

ایــن جنبــش داشــتند و دارنــد. 

ــا  ــه ه ــید درآن اعالمی ــرده باش ــت ک ــر دق ــا اگ ثانی

مــا پیوســته بــه دفــاع از کمبــود اصلــی جنبــش کــه 
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جنگ اوباما :

سیاست و تاکتیک حیات حزب است

فقــدان رهــربی آگاه کمونیســتی اســت بــا متــام 

تــوان خــود اشــاره کــرده و گفتــه ایــم کــه درخــارج 

از رهــربی پرولتاریــا ایــن جنبــش بــه هــرز رفتــه و 

مــورد ســوء اســتفاده جناحهــای مختلــف بــورژوازی 

ــا دراپوزیســیون قرارمــی گیــرد. اعــم از حاکــم ی

ــی کــه  ــه جوانان ــا برخــورد یــک دســت شــام ب ثالث

درایــن جنبــش رشکــت کــرده انــد کــه گویــا کُشــته و 

مــرده ی لیربالیســم غــرب گــرا هســتند نیــز نادقیــق 

ــان در  ــن جوان ــه ای ــت ک ــت اس ــن درس ــت. ای اس

ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــیاه رژی ــت س دوران حاکمی

زاده شــده انــد امــا اینــان مجموعــه فشــارهائی کــه 

ایــن رژیــم نــه تنهــا بــر جوانــان طبقــات متوســط 

ــاال بلکــه برتــوده هــای کارگــر و زحمــت کــش  و ب

گذاشــته را نیــز دیــده انــد و دیــده انــد کــه غــرب 

لیــربال دررسارس جهــان و از جملــه در خاورمیانــه بــا 

زور و قلــدری هــامن کاری را مــی کنــد کــه رژیــم 

جمهــوری اســالمی درســطح کوچــک تــری در داخــل 

ایــران مشــغول آن اســت. بنابرایــن رادیــکال شــدن 

ــه  ــت نهفت ــن واقعی ــش در ای ــن جنب ــی از ای بخش

ــات  ــه واقعی ــان چشمشــان ب ــن جوان ــه ای اســت ک

موجــود درجامعــه طبقاتــی ایــران بازترشــده و 

مطمئنــا درآینــده بــه دنبال لیربالیســم امپریالیســتی 

ســینه نخواهنــد زد و بــه ســوی استثامرشــده گان و 

ــد آورد. ــده گان روی خواهن ســتم دی

پیروز باشید.

ــر  ــش از 140نف ــنت بی ــه کش ــتناک و ازجمل کشتاروحش

ــه دهــات  ــی ب ــه هوائ ــان حمل تکــه تکــه شــده درجری

بــود. فــراح  ایالــت  افغانســتان دررشق 

رشوع  نســبت  بــه  آمریــکا  متجــاوز  ارتــش  تعــداد 

ــده و از 32000  ــش از دو برابرش ــاوزی بی ــات تج عملی

ــازان  ــداد رسب ــت. تع ــیده اس ــه 68000 هزاررس ــر ب نف

ناتــو در افغانســتان نیــز 36000 هزارنفراســت.

ــتفاده از 4000  ــرو اس ــش نی ــن افزای ــکار ای ــب آش جان

نفــر از نیــروی دریائــی آمریکاســت و هــزاران نفــر 

از رسبــازان انگلیســی بــه منظــور پیشــربد عملیــات 

ــوب افغانســتان اســت  ــت هلمنددرجن تجــاوزی در ایال

ــد. ــی باش ــگران م ــگاه شورش ــه پای ک

عملیــات خنجــر، کــه نــام ایــن حملــه اســت، بــه ســوی 

شکســت مــی رود زیــرا بــا زیــاد شــدن تعــداد رسبــازان 

آمریــکا، ارتــش آمریــکا قادربــه ایجــاد درگیــری مهمــی 

بــا شورشــیان نشــده اســت. شورشــگران دســت بــه 

ــد  ــده ان ــردم ذوب ش ــان م ــینی زده و درمی ــب نش عق

ــل  ــات قاب ــت زده و صدم ــی دس ــالت چریک ــه حم و ب

ــی زده  ــای انگلیس ــه نیروه ــژه ب ــه وی ــه ای را ب مالحظ

انــد.

در بخشــی از هلمنــد کــه نیروهــای آمریکائــی عملیــات 

مــی کننــد، نیروهــای شورشــی یــا درمیــان مــردم خــود را 

مخفــی مــی کننــد و یــا از مــرز ردشــده و بــه پاکســتان 

مــی رونــد. امــا ابعــاد نیروهــای نظامــی بــه کارگرفتــه 

شــده کامــال نامتناســب بــرای جلوگیــری از برگشــت 

شورشــیان بــه منطقــه مــی باشــد.

خطــر بــروز یــک جنــگ بــه مراتــب خونیــن تــر توســط 

مقامــات برجســته نظامــی آمریــکا اخیــرا بــه میــان 

کشــیده شــده اســت.

رئیــس  مولــن  میکائیــل  ســاالر  دریــا  تهدیدهــای 

فرماندهــی مشــرتک کــه اخیــرا ازمقرفرماندهــی آمریــکا 

در پایــگاه هوائــی باگــرام درنزدیکــی کابــل درچهارشــنبه 

دیــدن کــرد، گســتاخ تریــن بــود. مولــن هشــدارداد کــه 

نیروهــای آمریکائــی درمقابــل » جنــگ مشــکلی« قــرار 

ــی  ــا چــه زمان ــگ ت ــد جن ــه منــی دان ــزود ک ــد و اف دارن

ــا بی.بی.ســی.  طــول خواهدکشــید: او درمصاحبــه ای ب

گفــت » مــن مــی دانــم کــه در 3 تــا 5. 3 ســال گذشــته 

یعنــی از ســال 2006 بــه بعــد وضــع بدترشــده و وضــع 

ــر  ــن ت ــا خش ــت. آنه ــده اس ــب بهرتش ــه مرات ــان ب طالب

شــده انــد، ســازمان یافتــه ترشــده انــد و بدیــن ترتیــب 

ــا آنهــا جنــگ ادامــه خواهدیافــت«. دررابطــه ب

اگــر بعــد از 8 ســال جنــگ وضــع بــرای نیروهــای تحــت 

ــر« شــده اســت و وضــع  ــکا »تدریجــا بدت رهــربی آمری

شورشــیان »بهــرت« و »خشــونت بارتــر« و »ســازمان 

یافتــه تــر« شــده اســت، ایــن نشــانه دشــمنی افغانهــا 

بــا اشــغال گــران اســت کــه باعــث افزایــش شــامر 

شــورش گــران  و حامیــت وســیع تــر مــردم ازمبــارزات 

ــان شــده اســت. آن

بســیج  در  ناتوانــی  بــا  تجاوزآمریــکا  یابــی  شــدت 

نیروهــای افغانــی درابعــادی قابــل مالحظــه، کــه درکنار 

نیروهــای آمریکائــی بجنگنــد، مواجــه شــده اســت. 

درحالــی کــه فرماندهــان آمریــکا درنظرداشــتند کــه 

ــی در  ــاز آمریکائ ــک رسب ــی درکناری ــاز افغان ــک رسب ی

ــی  ــا 650 رسبازافغان ــد ، تنه ــد بجنگ ــه هلمن ــه ب حمل

ــه منطقــه فرســتاده شــدند. ــی ب همــراه 4000 آمریکائ

ایــن شــدت یابــی تجــاوز آمریــکا درجلــب ارتــش 

پاکســتان کــه انتظــار مــی رفــت جلــو شورشــیان طالبــان 

را بگیــرد نیــز مواجــه شــد. نیروهــای پاکســتان درجنگــی 

کــه آمریــکا درشــامل غربــی پاکســتان بــه راه انداختــه 

بــود درگیرشــدند، جنگــی کــه بــه آواره شــدن بیــش از 

ــه منجرشــد. ــردم آن منطق ــون م 5. 2 میلی

درحالــی کــه دیــد فرماندهــان آمریکائــی ایــن بــود کــه 

ــتان  ــردم افغانس ــر م ــب نظ ــث جل ــدیدحمالت باع تش

ــدت  ــان داد. ش ــس آن را نش ــت عک ــد، واقعی خواهدش

عمــل نظامــی مداومــی علیــه مــردم صــورت گرفــت بــه 

امیــد ایــن کــه آنهــا دربرابــر ارتــش آمریــکا زانــو بزننــد.

توجیهــات مقدماتــی دردســت زدن بــه جنــگ، بــی 

ــد. اجــازه ای کــه از طــرف کنگــره   هــوده ازآب درآمدن

بعــد از حمــالت 11 ســپتامرب2001 بــه نیویــورک و 

واشــنگتون بــه ارتــش داده شــد عبــارت ازشــکار و 

دســتگیری عامــالن ایــن حمــالت بــودـ القاعده و اســامه 

بــن الدن، نامهائــی هســتند کــه درمحافــل رســمی 

ــوند. ــی ش ــنیده من ــر ش ــنگتون دیگ واش

هــم چــون بــوش کــه وعــده ی بــردن دموکراســی 

ــتی  ــن خواس ــا چنی ــتان را داد، اوبام ــردم افغانس ــه م ب

را بــه طورعــام غیرواقعــی دانســت. بــه جــای آن، 

ــاه  ــتان را در 20 م ــوری افغانس ــس جمه ــات رئی انتخاب

پیــش کشــید کــه قراراســت حامدکــرزای کــه  اوت 

ــه  ــددا ب ــت، مج ــتنی اس ــیعا ناخواس ــردم وس درانظارم

ریاســت جمهــوری انتخــاب شــود. زیــرا کــه شــبکه 

فســاد موجــود درافغانســتان توســط جنــگ ســاالران و 

ــی  ــا وی صــورت م ــک ب ــی در ارتباطــی نزدی عنارصجان

گیــرد. نتیجــه اجتنــاب ناپذیرایــن انتخابــات خشــم 

ــل و  ــم کاب ــه رژی ــردم علی ــر م ــه ت ــدت یافت ــم ش بازه

نیروهــای آمریکائــی حامــی آن خواهدبــود.

ــا  ــگ اوبام ــه طورروشــن جن ــون ب ــه اکن ــی ک ــا دلیل تنه

را واقعــی و بکــر مــی کنــد اســتفاده ازنیــروی نظامــی 

آمریــکا جهــت ســلطه ی احتاملــی واشــنگتون بــه 

اســرتاتژیک  نفــت و  منابــع  نظــر  از  منطقــه غنــی 

ــد. ــی باش ــزی م ــیای مرک درآس

ــکاری از  ــور آش ــه ط ــکا ب ــاالی آمری ــطح ب ــات س مقام

گســیل نیــروی بیشــرت بــرای تحقــق اهــداف شــان 

ــنبه  ــج ش ــا درپن ــت آنه ــن خواس ــد. ای ــی کنن ــاع م دف

ــنت  ــا گف ــاع ب ــر دف ــس وزی ــرت گیت ــط راب ــته توس گذش

ــش  ــداد ارت ــر تع ــا 30000 نفرب ــردارد ت ــه درنظ ــن ک ای

ــگ  ــه جن ــان داد ک ــد، نش ــتان بیافزای ــکا درافغانس آمری

ــاری را  ــه فش ــراق چ ــغال ع ــه اش ــتان و ادام درافغانس

ــت. ــده اس ــث ش باع

هیــچ کیفرخواســت روشــنی بــرای دولــت اوبامــا تنظیــم 

منــی شــود. او بامــوج ســواری بــر احساســات ضدجنگــی 

ــه گســرتش  ــت وی برنام ــا دول وارد کاخ ســفید شــد، ام

ــگ  ــن جن ــد ای ــه بتوان ــن ک ــا ای ــکا را دارد ت ــش آمری ارت

کثیــف درازمــدت اســتعامری را پیــش بــربد. درایــن 

ــاده  ــوق الع ــوذ ف ــی کشــور، نف ــان عال ــان، فرمانده می

ــر و  ــتقیم ت ــیار مس ــا بس ــت حت ــر روی دول ــان را ب ش

ــد. ــی کنن ــوش اعــامل م ــت ب آشــکارتر از دول

ــی  ــا از متام ــت اوبام ــت ریاس ــکا تح ــم آمری میلیتاریس

نهادهــای سیاســی موردحامیــت قرارمــی گیرنــد. کنگــره 

دموکــرات بودجــه جنگــی را تصویــب مــی کنــد، رســانه 

هــای عمومــی تبلیغــات جنگــی کاخ ســفید و پنتاگــون 

را طوطــی وار انجــام مــی دهنــد و ســازمانهای بــه 

موضــع  ضدجنــگ  درابتــدا  کــه  »چــپ«  اصطــالح 

گرفتــه بودنــد، اعرتاضــات خــود را متوقــف کــرده و بــه 

ــد. ــی کنن ــت م ــا حامی ــگ اوبام ــی ازجن طورضمن

آمریــکا،  کارکــن  هــای  تــوده  درمیــان  باوجودایــن، 

ــای  ــوند به ــی ش ــت مجبورم ــه درنهای ــی ک ــی آنان یعن

میلیتاریســم را بپردازنــد کــه صدمــه بزرگــی بــه ســطح 

زنــده گــی آنــان واردمــی کنــد، تعــداد کشــته هــا 

ــیل  ــا گس ــت و نهایت ــش اس ــه افزای ــا روب ــی ه و زخم

فرزنــدان طبقــه کارگــر جهــت تقویــت ارتــش متجــاوز، 

ــگ را  ــه جن ــارزه علی ــق اســت. مب ــگ عمی ــرت ازجن نف

تنهــا مــی تــوان از طریــق بســیج مســتقل طبقــه کارگــر 

علیــه دولــت اوبامــا و نظــام ســودجوئی رسمایــه داری 

ــرد. ــش ب ــه ســاز رشــد میلیتاریســم اســت، پی ــه زمین ک

*     *     *
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران : 
ranjbaran.org@gmail.com 

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

از نامه های رسیده

جنگ اوباما :

رفقای گرامی 

ــش  ــه اصــوال بخشــی از جنب ــم ک ــی کن احســاس م

کمونیســتی ایــران و از جملــه شــام بــه عنــوان 

حــزب دچــار مشــگلی حــل نشــدنی در مــورد ایــن 

ــم. شــورش شــده ای

مــا شــاهد جنبشــی هســتیم کــه ریشــه هــای 

واقعــی آن در چارچــوب نظــام اســالمی رشــد کــرده 

و از آب و خــاک ایــن سیســتم بهــره بــرده و جــان 

ــه »ارزش  ــق ب ــود را متعل ــه خ ــی ک ــه، جنبش گرفت

هــای« تــازه شــکل گرفتــه و رشــدیافته در ایــن 

ــد. ــی دان نظــام م

بــرای شــفافیت بیشــرت ادعاهایــم بایــد گوشــزد کنــم 

کــه ماهیــت هــر حرکــت سیاســی را رهــربی آن 

تعییــن مــی کند.بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه در 

رهــربی ایــن جنبــش شــخصیت هــا و افــراد صاحــب 

نــام و شــناخته شــده ای ماننــد هاشــمی رفســنجانی 

، خامتــی و موســوی قــرار دارنــد و تاثیــرات و نفــوذ 

غیــر قابــل انــکار ایــن افــراد و جریانــات منتصــب 

بــه آنــان در ســیر تحــول و رشــد ایــن شــورش غیــر 

قابــل کتــامن اســت. اصــوال ایــن جنبــش دارای 

رهــربی بورژوائــی و ســمت و ســوی آشــکار لیربالــی 

مــی باشــد.

پایــه هــای تــوده ای ایــن جنبــش در وحلــه ی اول 

دانشــجویان متشــکل در انجمــن هــای دانشــجوئی 

لیــربال و عمیقــا ارتجاعــی بوده و حتــی در مبارزات 

ــوذ  ــت نف ــا تح ــکل ه ــن تش ــپ ای ــجویان چ دانش

افــراد بشــدت مرتجعــی ماننــد قوچانــی و نریــه 

بیل وان اوکن ـ 17 ژوئیه 17-07-2009

بــا نزدیــک شــدن مــدت اقامــت اوبامــا در کاخ ســفید 

بــه 6 مــاه، روشــن تــر مــی شــود کــه دولــت او اولیــن 

گامهــا را بــه ســوی تهاجــم عمــده ای در جنــگ آمریــکا 

درافغانســتان برمــی دارد.

انتخــاب وی بــه میــزان زیــادی ناشــی از مخالفــت 

ــه  ــی گرایان ــت نظام ــا سیاس ــکا ب ــان آمری ــت کش زحم

دولــت بــوش بــود. اوبامــا و پنتاگــون جنــگ وحشــیانه 

ــیاری  ــزی بس ــون ری ــوان خ ــگری را کــه ت ــد شورش ض

درعــراق دارد، شــدت بخشــیده و بــرای دهــه ی دیگــری 

ــند. ــی باش ــه ی آن م ــدد ادام درص

کمــی بیــش از نیمــی ازمــاه ژوئیــه، مــرگ آورتریــن 

مــاه بــرای نیروهــای تحــت هدایــت آمریــکا در 8 ســال 

ــر 46  ــغال گ ــای اش ــت. نیروه ــوده اس ــگ ب ــداوم جن ت

ــا  ــد. ب ــی بودن ــا آمریکائ ــه 24 نفرآنه ــد ک ــته دادن کش

نــرخ 3 نفــر کشــته در روز،  ایــن معــادل اســت بــا 

کشــته هــا درشــدید تریــن دوره هــای جنــگ درعــراق.

بــرای نیروهــای دولــت افغانســتان نــرخ کشــته هــا، بــه 

ویــژه درمنطقــه کابــل، بازهــم بیشرتاســت و بیــن 6 تــا 

ــه کشــته  ــی روزان ــی افغان ــر از نیروهــای انتظام 10 نف

مــی شــوند.

مثــل همیشــه، بــزرگ تریــن بهــا توســطمردم افغانســتان 

ــان  ــود کــه تعــداد کشــته هــای ش ــی ش ــت م پرداخ

ــت  ــه اس ــرتازقبل درابط ــت و بیش ــش اس ــال افزای درح

بارشایــط اشــغال خارجــی و پیــش بــرد سیاســت »پــاک 

نیروهــای  عملیــات  توســط   داری«  نگــه  و  ســازی 

ــکا . آمری

ــه مــردم افغانســتان  ــای خشــونت علی یــک نشــانه گوی

در هفتــه گذشــته توســط نیــروی هوائــی ارتــش آمریــکا  

ــردم  ــن روی رسم ــاه ژوئ ــه 437 مبــب درم ــه شــد ک ارائ

ریختــه شــد.عملیات حامیتــی هوائــی درســال 2009 

ــی  ــط فرمانده ــه توس ــی  ک ــای جنگ ــط هواپیامه توس

رقــم  بــه  شــد،  گــزارش  آمریــکا  هوائــی  نیروهــای 

17420در آخــر مــاه ژوئــن رســید. ایــن رقــم را مقایســه 

ــال 2008. ــی س ــم 19092 درمتام ــا رق ــد ب کنی

از  حاکــی  هوائــی،  مببارانهــای  بــه  فزاینــده  توســل 

و  خطرنــاک  زمینــی  نیروهــای  عملیــات  گســرتش 

تــداوم  بــر مــردم،  اثراتــش  امــا  کــم مایــه اســت. 

ظاهــرا چنیــن بــه نظرمــی رســد کــه اختالفــات 

دردرون هیئــت حاکمــه و بیــن دوجنــاح درگیــر 

ــت  ــد از صحب ــوری بع ــت جمه ــات ریاس درانتخاب

ــازه ای  ــاد ت ــر، ابع ــه 26 تی رفســنجانی در منازجمع

ــت. ــه اس یافت

ــا قبــل از آن، صحبــت جنــاح بازنــده درایــن  اگــر ت

انتخابــات تقلــب و دســتکاری درآراء ریختــه شــده 

بــه صندوقهــا بــود و اینــان اعــالم کردنــد کــه دولــت 

ــه رســمیت منــی شناســند، بعــد  ــژاد را ب احمــدی ن

ــی  ــه پرس ــام هم ــورد انج ــی درم ــت خامت از صحب

درمروعیــت دولــت بــرای بیــرون رفــت از بحــران 

سیاســی کنونــی و دفــاع مجمــع روحانیــون مبــارز 

ــه  ــه و ادام ــاز جمع ــنجانی در من ــارات رفس از اظه

مخالفــت میرحســین موســوی بــا نتایــج رای گیــری، 

ــدی  ــم جدی ــه تهاج ــت ب ــم دس ــاح حاک باردیگرجن

ــان زد. ــه آن علی

خامنه ای دوشــنبه 29 تیرهشــدارداد که مســئووالن 

بــه دشــمنان  توانــد  مــی  کــه  ازنظراتــی  بایــد 

ــم  ــه ای ه ــد. خامن ــز کنن ــد، پرهی ــورکمک کن کش

ــت  ــه گرف ــه بادحمل ــی را ب ــورهای غرب ــن کش چنی

ــد.  ــی کنن ــت م ــران دخال ــی ای ــور داخل ــه درام ک

اســامعیل مقــدم فرمانــده نیــروی انتظامــی ایــران، 

رهــربان مخالــف را کــه خواهــان همــه پرســی 

ــه  ــم ب ــد مته ــده ان ــت ش ــت دول ــاره مروعی درب

تحریــک جهــت ایجــاد بــی ثباتــی درکشــورمنوده و 

ــت  ــون اطاع ــون ازقان ــه تاکن ــه کســانی ک ــت ک گف

منــی کننــد »دروغ گویــان« ی هســتند کــه مــی 

ــوری اســالمی  ــد درجمه ــا گســرتش تردی ــد ب خواهن

تفرقــه ایجــاد کننــد. حســین رشیعــت مــداری 

نیــز باردیگــر پیشــنهاد همــه پرســی را »توطئــه 

غربــی« بــه قصــد ایجادهــرج و مــرج نامیــد و بــه 

انتقــادازآن پرداخــت.

ــد  ــی ده ــان م ــرات نش ــن اظهارنظ ــه ی ای مجموع


