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شهریور  1388ـ شماره 53
سال 30

بازهم در رابطه با
اعدام !

جنبش توده ای ضدنظام حاکم درایران که ندای سرخ" :جنبش رنگین کمان"( به نقل
پس از تقلبهای انتخاباتی وباشرکت میلیونها از" به سوی انقالب" ـ شماره  9ـ ششم مرداد رفیقی از جنبش کمونیستی ایران می نویسد
انسان شروع شد و نشاط فراوانی ازخودنشان  )1388می خوانیم :
:در مورد بحثهای اخیری که در نشریه کار
داد ،زمینه را برای ارائه ی نظرات مختلف " پس باید جنبشی را سازمان داد درباره اعدام منتشر شده می خواستم بگویم
ییرامون ماهیت این جنبش و تاکتیک نیروهای که تمامی مجامع و جمعیتها را که به نظر من اعدام در جامعه سرمایه داری
سیاسی درقبال آن فراهم ساخت .اما افسوس درمبارزات کنونی درگیرسازد و ما تنها سرپوش گذاشتن بر مشکالت اجتماعی
که برخی ازارائه دهنده گان این نظرات که
است بدون اینکه کمکی به حل ریشه ای
و
رهانیده
گرائی
ُعدی
ب
تک
از
را
درتظاهرات هم شرکت فعال داشتند ،راه
آنها بنماید .اما آیا فردای پیروزی انقالب
برخالف
ـ
جنبشی
چنین
فراگیرشود.
دیالکتیکی و علمی را دربرخورد به آن
سوسیالیستی و تحت دیکتاتوری پرولتاریا
درپیش نگرفته و به ایجاد اغتشاش فکری انقالب  57ـ نباید به بهانه "وحدت مجازات اعدام لغو خواهد شد؟ هرگز .لغو
دامن زدند .درزیر به بررسی پاره ای ازاین کلمه" محدودشده و سانسورگردد .اعدام تنها در جامعه کمونیستی که در آن
نظرات می پردازیم:
تجلی تفاوتها و ابراز آزادانه نظرات تمام طبقات زوال یافته اند و کسی نیازی
متفاوت و اصرار براهداف متنوع ،و به جنایت نمی بیند ممکن است .در چنین
1ـ یکی از این نظرات طرح خصلت
جامعه ای با مجرمان بمثابه بیمار رفتار
اقداماتی
و
متعدد
رهبرانی
از
پیروی
"رنگین کمان"ی این جنبش است که گویا
خواهد شد .اما تا آن زمان باید دیکتاتوری
ازخصلتهای ویژه آن می باشد .درپیام پنجم
بقیه در صفحه هفتم
بقیه در صفحه دوم

وحشت رژیم و اردوگاههای مرگ !
حاکمان جمهوری اسالمی که پس از انقالب
بهمن  1357درکمال ناباوری خود و با دست
یاری امپریالیستها برسریرقدرت نشستند،
طولی نکشید که فهمیدند برای حفظ قدرت
باید دست به ترور ،شکنجه و اعدام مخالفان
بزنند و این روش را در  30سال اخیرحتا
یک روزهم کنارنگذاشته اند .اردوگاههای
شکنجه و مرگ آنها زبان زد تمامی مردم
ایران وجهان است.
اما امسال و پس از انتخابات دهمین دوره
ی ریاست جمهوری در 22خردادماه  88و
بروزکالن تقلب انتخاباتی و متعاقب آن اعمال
خشونتهای بربرمنشانه نسبت به معترضان،
این باردیگر تنها مردم نیستند که جنایات

تکیه به نیروی خود
اصلی انقالبی است!

رژیم را برمال می کنند ،بلکه خود دست
اندرکاران آن نیز اجبارا و به دلیل منافعی که
دارند ،لب به سخن گشوده اند تا به خیال خود
مانع از فروپاشی جمهوری اسالمی گردند.
این تالشی مذبوحانه است .چراکه اکنون
لرزه های جان کندن و بی اعتباری هیئت
حاکمه درتمامی ابعادآن ،نمایان شده است.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای بازنده ی
این انتخابات ،در  9تیرماه از مردم طلب
عفو می کند و می گوید « :ازمردم ایران
عذرخواهی می کنم؛ هم به خاطر چندین ماه
اصرار و ابرام برای حضور درانتخابات
ریاست جمهوری ...باید اذعان کنم که مردم

روزسه شنبه  6مرداد نیروهای مسلح
عراقی پس از عقب نشینی نیروهای اشغال
گرآمریکا از شهرهای عراق ،برای به
دست گرفتن کنترل امور اردوگاه اشرف
مجاهدین خلق ،وارد این اردوگاه شدند و با
مقاومت نیروهای مجاهد روبه روگشتند که
به مخالفت با ورود نیروهای عراقی پرداخته
بودند .نیروهای عراقی به طور وحشیانه
ای بیش از  10نفر را کشته ،صدها نفر را
زخمی نموده و  36نفر را به اسارت گرفته
و هم اکنون برخی از آنها درخطر عودت به
ایران قراردارند .دولت عراق حتا از ورود
امکانات پزشکی به زخمیها جلوگیری کرده

بقیه در صفحه ششم

بقیه در صفحه هشتم

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تئوری .

بقیه از صفحه اول

مستقالنه به اموری خواهدبود که به
استحکامش خواهدانجامید .نمونه ای
ازیک جامعه دموکراتیک خواهدبود و
مبارزاتش برای رسیدن به آزادی از
بند استبداد و دیکتاتوری و ارتجاع
متحد و یک پارچه خواهدگشت .سمبل
و نماد این اتحاد هم به زیبائی و نوید
یک "رنگین کمان" اتحادی است
مردمی که دربطن جامعه شکل گرفته
و خواهدگرفت .جنبش تعدادانگشت
شماری از نخبگان نیست که بتواند
دریک جبهه و یا ائتالف سیاسی
بگنجد .اما پوپولیستی و دافع نخبگان
نیز نبوده ،چراکه تمامی گروهها
و احزاب ،آزادی تبلیغ و فعالیت
و عضوگیری وسازماندهی درآن
دارند".

و یا درپیام ششم ندای سرخ ـ بخش اول ـ
در بسوی انقالب شماره  8 ،10مرداد تحت
عنوان "نمونه زنده جنبش رنگین کمان آمده
است :

"جنبش رنگین کمان ...دارای تنوع
درخواسته ها و اهداف و تعدد مراکز
رهبری است ...اکثریت قریب به اتفاق
ایرانیان متحدانه درحال مبارزه با
دیکتاتوری و کودتاچیان هستند ...اما
عده ای می خواهند ...که باید تنوعها
راکنارگذاشته و فقط زیر رهبری و
پرچم جنبش سبز برویم"...

نویسنده گان این نشریه به جای ارائه ی
آلترناتیو انقالبی درمقابل "جنبش سبز" و
دفاع صریح ازجنبش مردمی ضدنظام،
تاکتیک دفاع ازوضع موجود را تبلیغ می
کند که "جنبش رنگین کمان است" وگویا این
از ویژه گیهای آن می باشد که تا به حال هم
وجود نداشته است! این ارزیابی باقی ماندن
درسطح مسائل را تبلیغ می کند.
ناگفته پیداست که درهرجامعه ی طبقاتی و
مشخصا درجامعه ی سرمایه داری ،هرطبقه
یاقشری اجتماعی درجُ ست و جوی تامین
منافع خوداست .دراین میان تنها جنبش طبقه
کارگر است که مدافع منافع کل استثمارشده
گان و ستم دیده گان جامعه است و از تنگ

نظری بدورمی باشد .درعین حال درجنبشهای
اجتماعی نظیر جنبش کارگری ،جنبش زنان،
جنبش دانش جویان ،جنبش معلمان ،جنبش
ملی با خواستهای مشخص مترقی و یا
انقالبی نیز ضرورتا "وحدت کلمه" وجود
ندارد ـ هرچند که ممکن است برسر یک یا
چند نکته ،به وحدت کلمه برسند .پس رنگین
کمانی ویژه گی این جنبش نیست! به طریق
اولی جنبشهای مترقی و انقالبی ،به درجات
مختلف بانظام حاکم مرزبندی داشته و با
حرکتهای ارتجاعی نظیر "جنبش سیز"در
یک جا نمی گنجند .پس به طور کلی جنبشهای
فراگیر توده ای ضرورتا "رنگین کمان"
هستند .اما ستودن این جنبش درسطح رنگین
کمان کافیب نیست .باید آن را به جنبش عمقی
و دارای خواستهای واحد مترقی و انقالبی
تبدیل نمود .جنبشهای توده ای درصورتی که
رهبری پرولتاریا را بپذیرند ،بنا بر شواهد
متعدد تاریخی می توانند به خواستهای خود
برسند .درحالی که با فعالیت جداگانه قادر به
تحقق آن خواستها نمی شوند .جنبش توده ای
اخیر یک نمونه از آن است که اگر تنها به
رنگین کمان بودن خود قناعت کند ،راه به
جای دوری نخواهدبرد .به عالوه ،درسال
 57نیز جنبش ضدسلطنتی مردم ،مرکب
از اقشار و طبقات مختلفی بود که درآن
چندین خط سیاسی موجود بود و لذا رنگین
کمان بود :نظیرمدافعان جمهوری اسالمی
با یا بدون پیشوند یا پسوند دموکراتیک،
مدافعان جمهوری ،مدافعان جمهوری
دموکراتیک خلق ،مخالفان دیکتاتوری شاه و
مدافعان سلطنت مشروطه .اکثرمدافعان این
آلترناتیوها به دلیل ضعف شان قادر به دفاع
و تحقق آلترناتیو خود نشده و باهجوم جنبش
اسالمی حامی سرمایه داران و موردحمایت
امپریالیستها که قوی ترین آلترناتیو بود ،به
حاشیه رانده شدند .آن گاه و پس از پیروزی
انقالب و غصب قدرت توسط بورژوازی
به رهبری خمینی " ،وحدت کلمه" توسط
وی جهت به انحصارکامل درآوردن قدرت
پیش کشیده شد .درحالی که قبل از پیروزی
انقالب حیله گری را تا بدان جا رساند که
گفت " :کمونیستها هم بیایند!"
انقالب بهمن  1357یک باردیگرنشان داد
که جنبش همه گانی را آن جریان یا جریاناتی
طبقاتی می توانند به سودخود ضبط کنند که
از نفوذ و یا امکانات بیشتری دربرخورداری
از حمایت توده ها بهره مند شوند .این
قاعده امروز نیزباتمامی قوتش باقی است.
شکستن "استبداد و دیکتاتوری و ارتجاع به

صفحه ٢
طورمتحد و یک پارچه" باحضور "جنبش
سیز" که دربرگیرنده ی طیفهای گوناگون
سرمایه داری درقدرت و یا دراپوزیسیون
می باشد ،افتادن به آرزوهای تحقق نا
پذیراست .امروز تنها و تنها رهبری طبقه
کارگر و حزب پیشاهنگ آن بر جنبشهای
توده ای تضمین کننده ی تحقق خواست توده
ها می باشد .به دیگرسخن وحدت کارگران و
زحمت کشان تحت هدایت جنبش کمونیستی
(که هنوزمتاسفانه قادر به متحدکردن خود
نشده و ضرورت عاجل وحدت آن شدیدا
مطرح است) ،تضمینی است جدی برای
پیشروی جنبش و پایان دادن به نظام جمهوری
سوسیالیستی
اسالمی ایران و استقرار جامعه
ِ
انقالبی و پیشرو .مگر درانقالب بهمن ،57
به دلیل ضعف نیروهای پرولتری ،استبداد
مذهبی جای استبداد سلطنتی را نگرفت؟
تاچه اندازه "جنبش سبز" و گرداننده گان آن،
که در تمامی جنایات جمهوری اسالمی و
بعضا در نظام سلطنتی مستقیم و غیرمستقیم
شرکت داشته و صدای شان درنیامده است،
و همان طور که در پیام ششم ندای سرخ
می خوانیم ازهم اکنون انحصارطلبی را پیشه
کرده اند ،قادر به مبارزه با استبداد حاکم می
باشند" .چاقو دسته اش را نمی بُرٌ د؟ آیا مثال
درجنبش اخیر می بایستی برخورد انتقادی
به "سبزها" را سانسور می کردیم ،چون که
هرکس برنامه خود را دارد و ما هم تنوع
طلب هستیم؟! و یا ضروری بود به افشای
سازش کاری آنها درمیان توده های شرکت
کننده درجنبش می پرداختیم؟ و عواقب
سیاست آنان را بازگو می نمودیم!
به همین علت آموزگاران برجسته ی پرولتاریا
تحلیل طبقاتی ازشرایط مشخص هرجامعه
را برای رسیدن به درک و سیاست درست
مطرح کرده اند " :دشمنان ما کیستند؟

دوستان ما کدامند؟ این مسئله ای
است که برای انقالب دارای اهمیت
درجه اول می باشد .علت اصلی ای
که کلیه مبارزات انقالبی گذشته چین
به دست آوردهای ناچیز رسیدند ،این
بود که احزاب انقالبی نتوانستند با
دوستان حقیقی خود برای حمله به
دشمنان واقعی متحدشوند ("...مائو
ـ تحلیل طبقاتی جامعه چین ـ مارس
 1926ـ منتخب آثار ـ جلد یکم ـ ص
 .) 15به عالوه اگر درانقالب دموکراتیک
نوین چین حزب کمونیست به صورتی

رفرم انقالب نمی آفریند ،روند انقالب را تسریع می کند!
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تاکتیکی با جناحی از بورژوازی
چین(بورژوازی متوسط) متحدشده
بود ،این بدان دلیل بود که اینان "سه اصل
خلق"احترام به حقوق کارگران و دهقانان،
اتحاد با حزب کمونیست و دوستی با دولت
سوسیالیستی شوروی) را پذیرفتند و حزب
کمونیست چین بزرگ ترین قدرت درمبارزه
علیه امپریالیسم ،فئودالیسم و بورژوازی
کمپرادوربود .آیا در"جنبش رنگین کمان"،
"جنبش سیز"ها ،کوچک ترین تمایلی به
احترام به حقوق کارگران و زحمت کشان و
اتحاد باکمونیستها داشته و حتا درمخیله شان
خطورکرده بودند؟
نویسنده گان "بسوی انقالب" باطرح تئوری
"جنبش رنگین کمان" عکسبرداری مکانیکی
از واقعیت عینی می کنند که تحلیلی انقالبی
نمی تواندباشد .شرکت جناحی ازبورژوازی
حاکم درجنبش اعتراضی مردم علیه
دیکتاتوری افسارگسیخته ی حاکمان درجریان
انتخابات دهمین ریاست جمهوری ،استفاده
از اعتراضات مردم جهت غلبه بر رقیب
حاکم است و نه به خاطر دفاع از اصول
دموکراتیک! "رنگین کمان" تنها دررابطه با
مردمی که مخالف کل نظام جمهوری اسالمی
حامی سرمایه داران هستند ،می تواندمعنا
یابد و تازه درچنین حالتی نیز بایدتالش نمود
تا همه به گرد خط انقالبی پرولتاریا متحد و
متشکل شوند و نه درتجمعی قراربگیرند که
حامیان نظام جمهوری اسالمی و مخالفان آن
هستند!
2ـ درهمین شماره "بسوی انقالب" و
درسرمقاله آن "شرایط انقالبی و آلترناتیو
کمونیستی( ،")3نویسنده گان دچارنادقتی
حیرت انگیزی درنقد نظرات دیگر نیروهای
سیاسی شده و روش "نقدبرای نقد و شایعه
پراکنی" و نه "نقد برای اصالح" را نا
آگاهانه و یا آگاهانه پیشه کرده اند .چنین
نقدی ـ اگربتوان آن را نقد نامید ـ ازبنیاد
ذهنی گرایانه است .توجه کنیم :

" دروحله اول می بینیم که کلیه مدعیان
احزاب "کمونیستی" و "کارگری" به
بهانه های مختلف هدف خود را شراکت
درساختارهای هرمی قدرت قرارداده
اند .یکی به بهانه "انقالب دومرحله
ای" .دراین خیزش انقالبی به دنبال
بخش "انقالبی" بورژوازی می گردد
تا با اتحاد ایشان بتواند "جمهوری
دموکراتیک نوین" را مستقرسازد (

حزب کمونیست و رنجبران و  )...و
دیگری به دنبال شراکت در"مجلس
موسسان" بورژوازی است (احزاب
حککا)".
اگر این نویسنده گان کمی به خود زحمت
مراجعه به سایت حزب رنجبران را داده
و فقط دو اعالمیه یک صفحه ای  25و
 28خرداد 1388حزب رنجبران ایران
را دررابطه با جنبشی که پس از تقلبهای
انتخاباتی درایران آغازشد ،می خواندند ،به
خود اجازه ی نوشتن چنان ادعائی را نمی
دادند .و اگر بیشتر مایل بودند که مواضع
حزب رنجبران را بدانند ،می توانستند به
سایت حزب رجوع کرده و برنامه مصوب
کنگره سوم حزب را مطالعه کنند و درنقد
آن حکمی صادرنمایند تا تیر درتاریکی رها
نساخته و مشخص حرف زده باشند و نه این
که کورکورانه به دنبال نقد نظراتی باشند
که حزب ما بیش از دو دهه است آنها را
کنارگذاشته است.
و اما« ،ساختارهرمی قدرت» اتفاقی و من
درآوردی نیست و ناشی از مناسباتی است
که بین طبقات مختلف جامعه وجود دارد.
مادام که مالکیت بر وسایل تولید و مبادله
دردست طبقه ای متمرکز است که به استثمار
کارگران و زحمت کشان می پردازد و این
مناسبات را آنها باید با چنگ و دندان حفظ
نمایند؛ و حتا درصورت پیروزی انقالب
پرولتری این مناسبات یک روزه ازبین نمی
روند ،انحصارقدرت یک اجبار مطابق با
بنیاد نظام انحصاری مالکیت برتولید حاکم
درآن جامعه است .درجامعه سرمایه داری
بورژوازی به کمک دستگاه سرکوب و
پارلمانتاریسم در راس هرم قدرت می نشیند
تا منافع طبقه ی کوچک استثمارگر و ستم
گرخود را تامین و تداوم بخشد .دردوران
فئودالیسم نیز پادشاهان به طورفردی و یا
با تشکیل شورای سلطنتی و بازهم به کمک
نیروی مسلح به دفاع ازآن نظام و اعمال
استبداد به مردم ،می پرداختند .زمانی هم
که انقالب پرولتری صورت گیرد ،طبقه
کارگر برای محو مناسبات استثماری سرمایه
داری در راس قدرت قرارمی گیرد تا آن
مناسبات را برای همیشه از جامعه جهانی
حذف نماید (و باگذار به جامعه کمونیستی و
زوال طبقات ،دیگر دولت وسیله ی سرکوب
یک طبقه نشده و به جای حکومت برمردم
حکومت براشیاء یا بهتراست گفته شود اداره
اشیاء را انجام خواهدداد) .اما ،درجامعه

صفحه ٣
سرمایه داری اگر بورژوازی به مثابه اقلیت
کوچکی از جامعه ازطریق انتخابات نوع
پارلمانی تالش می کند تا خود را درانظار
مردم محق و قانونی جلوه دهد ،درجامعه
سوسیالیستی طبقه کارگردراتحاد با زحمت
کشان ،اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می
دهند که براساس انتخابات نوع شورائی که
پیش رفته ترین نوع انتخابات دموکراتیک
درجوامع طبقاتی است ،قدرت شورائی را
مستقر کرده و با انحالل نیروهای سرکوب
گر و با تکیه به کارگران و زحمت کشان
مسلح (میلیس توده ای) می کوشد تا مانع از
برگشت مجدد بورژوازی به قدرت گردد.
بدین ترتیب درهرم قدرت درجوامع طبقاتی،
اگر در دوران برده داری قدرت مطلقه در
نوک هرم جای داشت و فاصله ای بزرگ بین
حاکمان و محکومان بود ،این نوک هرچه از
آن جامعه فاصله گرفته شد تیزی خود را
درنظامهای طبقاتی مختلف به علت مبارزات
انقالبی نوده های تحت استثمار و ستم تدریجا
ازدست داده و دردوران حاکمیت پرولتاریا
ما با هرم ناقصی روبه رو هستیم که درآن
نوکی وجود نداشته و سطح باالئی هرم ناقص
قدرت به سطح پائینی آن ،که همانا حضورتوده
های وسیع مردم می باشد ،بسیارنزدیک می
گردد .دیکتاتوری پرولتاریا با براندازی نظام
مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله و
تبدیل آن به مالکیت کل جامعه ،وسیع ترین
دموکراسی را برای اکثریت عظیم ساکنان
غیراستثمارگریک کشور فراهم می کند تا
درهدایت امور دخالت کنند و تنها برمشتی
استثمارگر و توطئه گر ،که درصدد براندازی
نظام سوسیالیستی باشند ،دیکتاتوری اعمال
می گردد.
دراین جا نویسنده گان خوش خیاالنه و
بدون درنظرگرفتن جنگ طبقاتی ،بانفی
ساختارهرمی قدرت  ،تحت عنوان دفاع
از دموکراسی ،دیکتاتوری پرولتاریا را
زیرعالمت سوآل می برند .این موضع
درعمل به نفع مدافعان «انقالب همه گانی»
تمام می شود که دموکراسی فوق طبقاتی را
جار می زنند .دموکراسی ای که وجودخارجی
نداشته و تنها بورژوازی می تواند ازآن
سودبرده ،به قدرت رسیده و دیکتاتوری خود
را دراشکال مختلف مستقرسازد!
شاید بی مناسبت نباشد که یک باردیگر تاکید
کنیم که درتاریخ جوامع طبقاتی درجهان در
دوران گذارازفئودالیسم به سرمایه داری و از
سرمایه داری به سوسیالیسم دو نوع انقالب
اجتماعی و زیربنائی وجود داشته

تضاد شدید درون هیئت حاکمه ناقوس احتضار رژیم اسالمی است!
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صفحه ٤
به تغییرات فرهنگی ازطریق سازمانهای
غیردولتی می اندیشند که با پیشروی تدریجی
و فتح سنگربه سنگر موفق به فتح قلعه
قدرت و اعمال سیاستهای موردنظرشان
بشوند...هردو نظریات درایجادتغییرات
بنیادی و ماهوی پس ازکسب قدرت دولتی
باناکامی مواجه شده اند ...بنابراین تنها
عاملی که میتواند تغییرات بنیادی به بارآورد
اقتصاداست ...دقیقا ازاین رو است که تاکید
اساسی ما برپیشبردتغییرات و تحوالت
اقتصادی درانقالبات است ...الزم است راه
حل منطقی برای این مسئله پیشنهادشود...
بیائید بجای اینکه وقت و انرژیمان را برای
کشف ماهیت دیگران به کارببریم براهداف
و آرمانهای خود تمرکزدهیم...بیائید این
مسئله رابشکافیم که عمل مستقیم چیست؟
چگونه می توانیم شعاریمان را داخل مردمی
که درخیابان هللا اکبر می گویند ببریم...؟

پرولتاریا درگام بعدی تدریجا با سرمایه
های متوسط و کوچک نیز خط کشی می
کند و با خلع ید از بورژوازی ،تالش می
کند تا جامعه را به سوی سوسیالیسم هدایت
کرده و مقاومت بقایای بورژوازی ،خرده
بورژوازی و ضدانقالب را درهم شکند .این
واقعیت را تاریخ مبارزات انقالبی کشورهای
نیمه مستعمره ـ نیمه فئودال درقرن گذشته
نشان داد و فقط مشتی تروتسکیست و شبه
تروتسکیست ،که از درک «انقالب دومرحله
ای» توسط پرولتاریا برای رهانیدن توده
های تحت استثمارو ستم فئودالی عاجزند ،این
انقالبات را نفی می نمایند .درحالی که نفی
این انقالب تحت رهبری پرولتاریا به معنای
آزادگذاشتن و حتاکمک به بورژوازی است
دراستقرار دیکتاتوری بورژوائی! درایران
نیز پس از صدسال تالش برای تحقق انقالب
بورژوا ـ دموکراتیک ،باالخره بورژوازی
وابسته توانست دردهه ی  1340و پس از
اصالحات ارضی فرمایشی و ازباال ،درراس نظر س.شایان ربطی به نظریه کمونیسم
قدرت حاکمه قرارگرفته و به بسط و توسعه علمی دررابطه با انقالب درجوامع مختلف
ی مناسبات سرمایه داری بپردازد ،بدون این ندارد .براساس تئوری کمونیسم علمی
که قادرشود بقایای مناسبات فئودالی را در "انقالب عملی است قهرآمیز که بدان وسیله
زیربنا و روبنا ازبین ببرد .اکنون و عالرغم یک طبقه طبقه دیگری راسرنگون می
این که برخی تکالیف دموکراتیک هم چنان سازد"(مائو) .توجه کنیم که یک طبقه و نه
باقی مانده اند و بورژوازی نه تنها درایران صرفا یک حزب یا سازمان سیاسی دست به
بلکه درتمامی کشورهای جهان و به ویژه این تغییر تاریخی می زند .این سرنگونی نیز
کشورهای پیرامونی قادر و حاضر به انجام درکلیه ی عرصه های جهان بینی ،اقتصاد،
دادن این تکالیف نیست چون که تنهامتحدش سیاست ،تشکیالت ،شیوه تفکر و عمل ،شیوه
نیروهای ارتجاعی هستند ،پرولتاریای پیروز رهبری ،فرهنگ ،قوه های قهریه و مقننه و
درانقالب سوسیالیستی می تواند مقدمتا این قضائیه و غیره و غیره حاکم برجامعه باید
وظایف را به خصوص درعرصه ی روبنای مکررا صورت گیرد تا بازگشت به عقب
آن جوامع دردوره ای بسیار کوتاه حل و و شکست انقالب ناممکن شود .درمیان
فصل نماید و سپس مناسبات سوسیالیستی را پراتیکهای مختلف اجتماعی نیز طبق
هرچه بیشتر به پیش راند.
آموزش کمونیسم علمی مبارزه طبقاتی

است :انقالب بورژوا ـ دموکراتیک و
انقالب سوسیالیستی .این انقالبات چون
زیربنائی هستند برچیدن مناسبات استثماری
کهن را مدنظردارند .درحالی که مثال انقالبات
ملی ضد استعماری ،ضدامپریالیستی و
ضداستبدادی صرفا انقالبات روبنائی هستند
که به تغییر شیوه تولید ومناسبات طبقاتی
در جامعه منجر نمی شوند .درجامعه ماقبل
سرمایه داری ،خصلت دموکراتیک بودن
انقالب به معنای نفی مناسبات استثماری و
استبدادی ماقبل سرمایه داری است که وظیفه
ی اساسی اش درآوردن دهقانان از یوغ
استثمار و ستم فئودالی و استقراردموکراسی
بورژوائی می باشد که بیان گردیکتاتوری و
حاکمیت بورژوازی است .درجامعه سرمایه
داری براندازی مالکیت خصوصی بروسایل
تولیدومبادله ونظام استثماری کارمزدی به
انقالب خصلت سوسیالیستی می دهد که به
معنای براندازی نظام مالکیت خصوصی و
استثمار کارمزدی است و قرارگرفتن طبقه
کارگر در راس جامعه و کشاندن هرچه
بیشتر اکثریت کارگر و زحمت کش جامعه
برای گرفتن امر هدایت کشور به دست
خودشان.
اما ازنظرتاریخی ،پس از آن که سرمایه
داری درکشورهای پیشرفته صنعتی با تمرکز
سرمایه دردست انحصارات بزرگ مالی ـ
ملی و فراملی ـ دست به تجاوز بازهم وحشیانه
تر به کشورهای عقب مانده ی جهان زده
و کوشیده است تا بورژوازی این کشورها
را به خود وابسته نماید ،و درشرایطی که
با پیروزی انقالب اکتبر  1917پرولتاریا
در روسیه ،طبقه کارگر جهانی موفق به
ایجاد قطب انقالبی خود شد که مدافع رهائی
ملل تحت ستم جهان از زیریوغ استعمار و
امپریالیسم بود ،بورژوازی کشورهای عقب
مانده اساسا هرچه بیشترخصلت وابسته 3ـ نویسنده گان «بسوی انقالب» متدولوژی
گی خود به سرمایه داری جهانی و دفاع مارکسیستی تحلیل طبقاتی را دربررسی
ازارتجاع فئودالی راحفظ کرد .درنتیجه ،وضعیت ایران با دقت به کارنمی بندند.
پایان دادن به استثمار و ستم فئودالی (به امری که به اغتشاشات فکری می تواند دامن
جز برخی استثنائات) و استقراردموکراسی بزند:
ازنظرتاریخی به وظیفه ی پرولتاریا تبدیل سهند شایان در «بسوی انقالب» شماره 10
شد .بنابراین انقالب دموکراتیک نوین نیز ،ـ  14مرداد  ،1388طی مقاله ای به نام
انقالبی است با خصلت بورژوائی که نظام «ایران برسر دوراهی» می نویسد :
استثماری ماقبل سرمایه داری را ازبیخ " می دانیم که حوزه اصلی اجتماع فرهنگی،
و بن برمی َک َند .درعین حال این انقالبی اقتصادی و سیاسی است .هرسه این مولفه
است که شرایط را برای گذاربالواسطه به ها بریکدیگر تاثیر و تاثرمتقابل دارند...
سوسیالیسم حل می کند ،چراکه پرولتاریا معموال تغییرات سیاسی ،محسوس و با
در راس انقالب قراردارد و درجریان حمله و مقاومت فراوان همراهند .عده ای
تحقق انقالب دموکراتیک نوین بورژوازی معتقدند انجام این تغییرات برعهده احزاب و
بزرگ وابسته به امپریالیسم را سرنگون می سازمانهای انقالبی است .این عده عموما به
سازد و از آنها خلع ید به عمل می آورد .کسب قدرت سیاسی نظردارند...گروه دیگری

موتوراصلی هدایت جوامع طبقاتی به
پیش است ( مارکس)  .پس ازیک سو

حوزه های مختلف پراتیک اجتماعی ازهم
دیگر مجزا نیستند و روی هم تاثیر متقابل
دارند و از طرف دیگر وظیفه انسانهائی
که متعهد به انجام تغییرات بنیادی درجامعه
هستند ،این است که به این تاثیر و تاثرات به
صورت خطی نگاه نکرده و عناصراصلی
و یاعمده تاثیرگذاررا ازفرعی و غیرعمده
جدانموده و مقام هرکدام از این عوامل را
در انجام تغییرات درهر برهه ای از زمان و
مکان و بروزیا حادشدن تضادها ی موجود
دقیقا بشناسند.
تاریخ چندهزارساله ی بشر به مثابه یک
قانون مندی پایدار نشان داده است که صرفا
با تغییر فرهنگ و یا با تغییر اقتصاد
درکشوری ،انقالبی اجتماعی خود به
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خودی روی نداده است ،هرچند که
فرهنگ و اقتصاد درایجاد شرایط
مناسب برای رشدانقالب تاثیری جدی
دارند .این تاریخ هم چنین نشان داده است
که توازن قوای طبقاتی درجوامع می تواند
به دالیل گوناگون عوض شده و حاکمیت به
دست طبقه ی سرنگون کننده و یا سرنگون
شده بیافتد و تاریخ رشد مارپیچی خود را
درجنگ بین کنش و واکنش طبقاتی ادامه
می دهد که عمده تا در سیاست خود را
به روشن ترین شکلی تجلی و بروز می
دهد .رشد جامعه بشری خطی و راست
و سیخکی نبوده و پر از پیچ و خم عقب
نشینی و پیشروی است .و درهمین ارتباط
شکست انقالب درشوروی و چین به یک
سری عوامل مختلف اساسی وابسته می
باشند که مهم ترین آنها عدول از قراردادن
سیاست پرولتری درمقام فرماندهی
درسازمان دهی تولید و توزیع این جوامع
توسط رهبری احزاب کمونیست و دولت
کارگری بوده است که غلبه رویزیونیسم
مدرن و سه جهانی که دیدگاههای سازش
طبقاتی با بورژوازی می باشند بر رهبری
این احزاب کمونیست زمینه ساز عدول از
سیاست انقالبی پرولتاریا و برجسته ترین
عامل درشکست این دوانقالب بوده اند.
به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نگاه
کنیم .دراین کشورها باوجود این که نیروهای
مولده شدیدا اجتماعی شده اند و از فرهنگ
باالئی برخوردارمی باشند ،اگربنابه ادعای
س.شایان اقتصاد تعیین کننده بود ،می
بایستی مناسبات متکی برمالکیت خصوصی
ازبین رفته و این مناسبات نیز اجتماعی می
شدند .اما ازجمله به دلیل سلطه رفرمیسم
و سازشکاری طبقاتی ،بورژوازی هنوز
درعرصه سیاسی تفوق داشته و درقدرت
باقی مانده است .پس جداکردن اقتصاد
ازسیاست و فرهنگ و یا سیاست از اقتصاد
نابخردانه است .سیاست بیان فشرده

اقتصاداست(لنین).

و یا باوجودی که چند دهه است که درایران
مناسبات کاالئی و کارمزدی جنبه غالب
و استثمار ماقبل سرمایه داری جنبه ی
فرعی و میرنده یافته اند ،مع الوصف
ماتریالیستهای مکانیکی و دگماتیک درایران
معتقدند که مناسبات بورژوائی هنوز
درایران مستقرنشده و باید تمامی کوششها
را به کاربست تا مثال بورژوازی صنعتی
برمسند قدرت نشسته و شرایط مادی برای
انجام انقالب کارگری فراهم شود .درحالی
که استثمارفئودالی جنبه ای کامال فرعی
یافته است .صرف نظر از نیت معتقدان این

ادعا ،درپشت این ارزیابی تبدیل کارگران و
زحمت کشان به جاده صاف کن قدرت گیری
جناحی از بورژوازی خوابیده است .برخی
دیگراز اپورتونیستها نیزدر رویای رسیدن
به دموکراسی بورژوائی ،به طوریک جانبه
به سیاست رفرمیستی و دفاع از جناحی از
بورژوازی بزرگ که "جنبش سبز" را به راه
انداخته است ،پیوسته و به زائده ی این بخش
از بورژوازی تبدیل شده اند .درحالی که گروه
دیگری بازهم درعرصه سیاسی و با ادعای
این که اصول گرایان اسالمی درایجادتغییر
درایران نقش بزرگی دارند ،درپشت اینان سینه
می زنند تا گویا "با مخالفت اصول گرایان با
امپریالیسم" زمینه برای رشد جنبش کارگری
فراهم شود و غیره!
آری ! ایران برسر دوراهی قرارگرفته
است که یکی حفظ نظام موجود به هرقیمت
و دراشکال گوناگون سلطنتی  ،جمهوری
اسالمی  ،جمهوری دموکراتیک اسالمی و
جمهوری است .راه دیگر راه کسب قدرت
توسط پرولتاریا و انجام انقالب سوسیالیستی
است .اما انجام انقالب سوسیالیستی نیاز
به داشتن شناخت دقیق از مناسبات حاکم
برجامعه ،شناخت از روحیات توده ها ،رسیدن
به درک درست از استراتژی و تاکتیک
پرولتاریا درانقالب و سازماندهی مدبرانه
پیشروان و خودپرولتاریا دارد و غیره .این
شناختها و سیاستها و سازمان یابی ها هم ،آن
قدر پیش پا افتاده نیستند که برای همه دست
یابی به آنها روشن و آشکار باشند و یا موضع
پذیرش آنها وجود داشته باشد .تنها دریک
جدل علمی و منطقی و سالم نیروهای سیاسی
فعال و مبارزجامعه و مشخصا کمونیستها می
توان به آنها دست یافت .پیشنهاد س.شایان
که هرگروهی کارخودش را بکند و دست به
"عمل مستقیم" زند ،پراگماتیستی و کشاندن
نیروهای سیاسی کمونیست به ازخودبیگانه
گی بیشتر است .یک ضرب المثل فرانسوی
می گوید که  :از درون بحث روشنائی بیرون
می زند" .مبارزه ایده ئولوژیک زنده و سالم
بخش مهمی از پراتیک انقالبی پرولتاریا
درعرصه ی رسیدن به سیاست درست می
باشد که باعث استحکام جنبش کمونیستی می
گردد .هدف این مبارزات زدودن اشتباهات
و ارتقاء سطح جنبش کمونیستی و منسجم
تر شدن همبسته گی دراین جنبش است و نه
ایجاد نفاق و تفرقه و جدائی! ولی س.شایان بی
تفاوتی نیروها را تبلیغ می کند .گوئی که این
مباحثات در رابطه با حرکتهای اجتماعی و
ازجمله جنبش اعتراضی اخیر ،بی هوده اند.
او چنان وانمود می کند که گویا با عمل مستقیم
مشگل حل می شود .درحالی که باوجودی که

صفحه ٥
نیروهای چپ تاحد کمی درجنبش اخیرایران
شرکت داشتند ،ولی معضل پیوند و هدایت
جنبشهای توده ای توسط کمونیستها و طبقه
کارگردقیقا به دلیل جدائی کمونیستها از یک
دیگر ،هم چنان الینحل باقی مانده است!
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*

*

با چنین مواضعی که درباال آمدند ،نویسنده
گان "بسوی انقالب" هرگز قادر به جمع کردن
کمونیستها حول شعار "پیش بسوی ایجادحزب
طبقه کارگر"" ،پیش بسوی استقرار حکومت
شوراها" که به درستی مطرح می کنند،
نخواهندشد .زیرا آنها ازتئوری انقالبی
پرولتاریا و از پراتیک جنبشهای توده ای و
ازجمله جنبش توده ای اخیر عمیقا نیاموخته
و درک خود را از متدولوژی پرولتاریا و
مشخصا کمونیستها در هدایت جنبشهای توده
ای باالنبرده اند .بدون تئوری انقالبی ،جنبش
انقالبی به وجود نیامده و در راستای درست
حرکت نخواهدکرد .بدون رهبری پرولتری ،
جنبشهای توده ای به کج راه سازش با طبقات
غیر پرولتری کشیده شده و یا سرکوب می
گردند .بنابراین ،کمونیستها درهرجنبش توده
ای ،اعم ازاین که رهبری آن را دردست
داشته باشند یانه ،باید شرکت کنند و سعی
در باالبردن سطح آگاهی توده های شرکت
کننده درآن جنبش بنمایند .اما این الزم است
و نه کافی! کمونیستها بدون داشتن تشکیالت
با اتوریته و فهیم که چون ماهی درآب با
توده های کارگر و زحمت کش پیوند داشته و
درمبارزات روزمره ی آنان فعاالنه شرکت
نموده و هدایت این مبارزات را به دست
گرفته و به درستی به پیش ببرد ،قادر به
کسب اعتماد توده های کارگر و زحمت کش
نخواهدشد .به این اعتبارامروز پیشروی
جنبش کارگری درابعادی قابل مالحظه،
منوط به توانائی پیشروان جنبش کارگری
درایجاد حزب واحد کمونیست درایران می
باشد .چنین حزبی اعتماد توده ها را نسبت به
خود جلب خواهدکرد .زیرا توده های مبارز
مردم از تفرقه و جدائی درمبارزات شدیدا
نفرت دارند .چنین حزبی هرگونه فردگرائی
و فرقه گرائی خرده بورژوائی را در"نخبه
تراشی" باید به دور بیاندازد .چنین حزبی باید
به  160سال جنبش آگاهانه ی کارگری به
دیده ی احترام نگاه کرده و ازتجارب مثبت و
منفی آن بیاموزد و نه چون برخی کمونیست
نماهای تازه به دوران رسیده ،درکمال
فخرفروشی ،خود خواهانه قلم قرمز بربیش
از نیمی از تجارب پرافتخار جنبش کمونیستی
و کارگری جهان (از نیمه ی دوم دهه ی
 )1920کشیده و خود درلجنزار انواع
تئوریهای من درآوردی و مشکوکی
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دست و پا زنند که ربطی به جهان
بینی و عمل کرد پرولتاریا نداشته
و نهایتا درخدمت مراکز فرماندهی نظری
بورژوازی امپریالیستی قرارمی گیرند که
قصد نابودکردن جنبش کمونیستی و به زانو
درآوردن جنبش کارگری را دارند.
بدین ترتیب آموختن از تجارب جهانی
کمونیستها درعرصه ی تئوری و عملی و
تالش برای تلفیق تئوری کمونیسم علمی با
شرایط مشخص ایران ،جهت دست یافتن
به استراتژی و تاکتیکهای درست طبقاتی
جهت هدایت مبارزات طبقه کارگر و توده
های زحمت کش ،وظیفه ی پرافتخاری است
که کلیه کمونیستها درجریان تالش برای
متحدشدن باید آن را محکم به دست بگیرند،
تا درپیکارهای طبقاتی قدم به قدم با موفقیت
همراه گردند.

ک.ابراهیم ـ  22مرداد 1388

وحشت رژیم ...

بقیه از صفحه اول

و برخی از کارشناسان و صاحب نظران
بهتر از ما شرایط انتخابات را می شناختند
و به کرات بی حاصلی برگزاری انتخابات
و حساب کردن روی آراء مردم را یادآوری
می کردند که مجدانه بابت این حسن ظن به
مسئوولین ،ازمردم عذرخواهی می کنم».
پزشکیان عضو فراکسیون خط امام مجلس
درمورد جان باختن فرزند روح االمینی یکی
دیگر از نماینده گان مجلس در زیر شکنجه
می گوید  :درذهنم نمی گنجد که درحکومت
اسالمی چنین رفتارهای ناراحت کننده ای
صورت گیرد ...اگر کسی مجرم است باید با
او برخورد قانونی شود و دردادگاه محاکمه
شود نه این که افراد را آن قدر شکنجه دهند
که چنین اتفاقاتی بیافتد».
سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه
درآستانه روز پاسدار ،شنبه  3مرداد به
برخوردهای بربرمنشانه اعتراف کرده و به
دروغ و جهت فریفتن مردم می گوید « :
باتوجه به تغییرماهیت تهدیدات علیه انقالب،
از تهدیدات سخت فاصله می گیریم و به سمت
تهدیدات نرم از جنس سیاسی و فرهنگی و
امنیتی می رویم ."...
حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران و عضو
کمیته حقیقت یاب در رویدادهای پس از
انتخابات ،شخص اسماعیل احمدی مقدم
فرمانده نیروی انتظامی را مسئوول قتلهای
صورت گرفته در بازداشت گاه کهریزک

اعالم کرد".
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
مقدمتا خواست تا درباره ی اتهامات تجاوز
به بازداشت شده گان که درنامه کروبی به
رفسنجانی در 7مرداد قیدشده بود ،تحقیق
شود .اما الریجانی با احساس خطری که
ازاین تحقیق متوجه "اصول گرایان" شده
است ،بالفاصله بعد پدیده ی تجاوزدرزندانها
را نفی نمود! ولی هر روز شمه ای از
بروز این جنایت ضدبشری دررسانه های
اپوزیسیون رژیم و حتا توسط خود کروبی به
میان کشیده می شود.
علی مطهری نماینده مجلس ازتهران می
گوید " :وقتی ما مدیریت بحران اخیر را
به دست افرادی مانند طائب (حجت االسالم
) می دهیم که با باتوم بیشترمانوس است تا
فکر و عقل و تدبیر نتیجه همین خواهدبود".
احمدتوکلی نماینده اصول گرای تهران
روز سه شنبه اخیر طی نطقی درمجلس به
مسئووالن جمهوری اسالمی هشدارداد که
"ظلم" موجب فروپاشی جمهوری اسالمی
خواهدشد.
درچنین شرایطی رقبای اصول گرایان
به جنبش افتاده و مجمع نماینده گان ادوار
مجلس شورای اسالمی درنامه ای سرگشاده
به آیت هللا رفسنجانی رئیس مجلس خبره
گان با انتقادشدید ازجنایات رخ داده توسط
عناصر نظامی و انتظامی ،بسیجی و لباس
شخصی و بازداشت فعاالن سیاسی معترض
و روزنامه نگاران ،آیت هللا خامنه ای را
به عنوان مقام رهبری ،مسئوول دانسته و
ازمجلس خبره گان خواسته اند به وظایف
قانونی خود عمل کند.
امام جمعه های تهران و مشهد وقم درهفته
گذشته درمقابله با این وضع خواستند که
کروبی به محاکمه کشیده شود و وی نیز آنها
را دین فروشان خوانده است.
دادستان کل کشور در 17مردادماه گفت :
"تعداد بازداشتیها کمی بیش از  200نفراند...
ممکن بوده مواردی هم باشد(درخصوص
شکنجه در روزهای اولیه پس از انتخابات).
ولی از زمانی که قوه قضائیه نظارت و
رسیدگی رابرعهده گرفته ،هرکس تخلفی
راسراغ دارد گزارش دهد و ما پیگیری
خواهیم کرد".درهمین ارتباط علیرضا
جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد که
درناآرامیهای پس از انتخابات  4هزارنفر
بازداشت شدند .درحالی که این رقم توسط
نیروهای اپوزیسیون از همان روزهای اول
شروع تظاهرات مطرح شد ،ولی فرمانده
نیروی انتظامی تعداد بازداشت شدگان را
فقط حدود هزارنفر اعالم کرد!

صفحه 6
درمقابل این اقرارهای دست و پاشکسته ی
اعضای دست اول هیئت حاکمه ،که درعین
حال شدت تضاد بین جناحهای حاکم را به
عیان نشان می دهد ،مردم و خبرگزاریهای
مستقل حرف دیگری را می زنند :
خبرگزاری هرانا " :آرمان استخریان 16
ساله فرزند احمد ،پس از انتخابات که درسوم
تیر بازداشت شد براثر ضربه ی وارده جان
خود را ازدست داد .او دراثر این ضربه
 17روز به ُکما رفت و دربیمارستان نمازی
شیراز بستری شد و پس از فوت جسد وی
به صورت مشروط به خانواده اش تحویل
داده شد به شرطی که از انجام هرگونه
مراسم جلوگیری به عمل آورند .پدرآرمان
از زندانیان سیاسی سابق  10سال درزندان
بود و  2سال پیش فوت کرد".
"امیرجوادی لنگرودی  26ساله در محدوده
ی امیرآباد در  18تیر توسط لباس شخصیها
دستگیر و مورد ضرب و شتم قرارگرفت و
در  3مرداد به خانواده اش اطالع داده شد که
بروند و جنازه اش را تحویل بگیرند".
"عبدهللا مومنی سخن گوی سازمان دانش
آموخته گان (ادوار تحکیم وحدت) 45
روز پیش درستاد انتخاباتی مهدی کروبی
بازداشت شد و مورد ضرب وشتم قرارگرفته
و تعادل روانی خود را ازدست داده است .او
نه قدرت تکلم دارد و نه قدرت راه رفتن!"
گزارشی از اردوگاه مرگ کهریزک به
تقل از یک زندانی آزادشده  :تعداد جان
باخته گان قیام اخیر که در سوله و قفسهای
این اردوگاه زندانی شده بودند 15 ،تا
 20نفر می باشند .تعداد کشته شده گان
درکانتینرهای فلزی اردوگاه هنوز روشن
نیست .اکثرکسانی که جان باخته اند دراثر
ضربه ی مغزی درگذشته اند که جنایتکاران
آن را بیماری مننژیت عنوان می کردند.
تجاوز جنسی ،استعمال باتوم و سایرشکنجه
های وحشیانه و اذیت و آزارجنسی ،گرسنه
گی دادن ،وادارکردن زندانیان به راه رفتن
روی سنگهای تیزو غیره به طور روزمره
صورت می گرفتند.
احمدرضا رادان همراه معاونش عامریان،
حقی فرمانده گارد و کشمیری هر  5شنبه
برای دادن شکنجه به زندانیان به بازداشتگاه
می آمدند.
کومیجانی مسئوول بازداشت گاه ،سرهنگ
پاسدار عبدی و  8نفردیگر دوشنبه و سه
شنبه و پنج شنبه برای شکنجه کردن می
آمدند.
سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ
با قفل مخصوصی برسر زندانیان ضربه می
زد که باعث مرگ آنان می شد.
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افسر پاسدار ماکان عالوه بر زندانیان
به خانواده های آنان نیز حمله می

کرد.
دو پاسدار :سید موسوی و سید حسینی
معروف به کابل زن بودند...".
بیان تمام تجاوزاتی که به حقوق انسانهای
معترض چه دراردوگاه مرگ کهریزک
و چه درسایر زندانهای رژیم شد ،دراین
مختصرممکن نیست .تنها باید تاکید کنیم
که اشتباه است اگر تصورشود که فقط
دراردوگاه مرگ کهریزک چنین روشهای
ضدانسانی و بربرمنشانه مورد استفاده
قرارگرفته و می گیرند .صرف نظر از
بازداشت گاههای سپاه ،نیروی انتظامی،
وزارت اطالعات ،وزارت کشور ،زندان
قزل حصار و غیره صدها زندان دیگر که
درسراسر ایران دایراند ،مردم در خانه و یا
سر کار ،در کوچه و بازارنیزاز امنیت جانی
برخوردارنیستند و قداره بندان بسیجی علی
خامنه ای فعالتر از قدراه بندان محمدعلی شاه
و رضاشاه و محمدرضاشاه برجان و مال و
ناموس مردم تجاوز می کنند.
اگر پس از کشته شدن پسر روح االمینی
نماینده مجلس در زیر شکنجه درکهریزک
 ،اردوگاه مرگ کهریزک برسرزبانها
نیافتاده بود این اردوگاه که عکس برگردانی
ازاردوگاههای مرگ نازیها درآشویتس،
بوخنوالد ،داخائو و ...و یا زندانهای شناخته
شده کنونی  :گوانتانامو ،ابوغریب ،باگرام
است ،همچنان دایر باقی می ماند تا درآن
پستی و رذالت انسانهای تشنه قدرت و مال
درریختن خون انسانهای آزادی خواه و
عدالت پرور ،تداوم یابد .خدای رحمان و
رحیم فاشیستها ،امپریالیستها ،صهیونیستها،
اسالمیستهای حاکم درایران ،خدای بزرگوار
و باگذشت سرمایه و نفع پرستی و شهوت
رانی است که درکلیه ی ادیان پرستیده می
شود .مگر نه این است که کالن دزدهای
میلیاردی راست راست می گردند و
آزادهستند ،ولی همین خدا دربرخورد به
مدافعان حق و عدالت "قاسی االجبارین"می
شود! و سرلشگرها و سرهنگها و سروانها
و پاسداران پلیدیها ،افتخار فرشته های دوزخ
سرمایه داران را می یابند!
بیش از  60سال است که اردوگاههای نازیها
بسته شده و این اردوگاهها به مدرسه ی زنده
ای تبدیل شده اند که هر انسانی پای درآنها
بگذارد ،باشنیدن فجایعی که اس اس های
نازی درآنها انجام داده اند ،ماالمال از نفرت
و کین نسبت به آن موجودات رذل و نظام
پست طبقاتی شان ،از اردوگاهها بیرون می

آید و اردوهای مرگ ازقماش کهریزکها و
اوین ها و عادل آبادها ،قزل حصارها و...
درایران آزاد فردا ـ آزاد از استثمارگری و
ستم گری سرمایه و دین ـ بدون شک به چنین
مکانهای آموزشی تبدیل خواهندشد.
 30و اندی سال پیش دارودسته ی خمینی
برای گول زدن مردم مدعی شدند که کلیه
زندانها را به مدرسه تبدیل خواهند کرد .اما
آنها زندانها و شکنجه گاهها را گسترش داده و
زندانهای جدید می سازند! چنین است ماهیت
دروغین مشتی انسان حیله گر نوکر سرمایه
و نظام طبقاتی آنها که درلفافه دین عمل می
کنند و درگول زدن مردم و سوء استفاده از
باورهای آنان جادوگران بی نظیری هستند.
وظیفه ی تبدیل زندانها به آموزشگاه ها
نیزتنها به عهده ی طبقه کارگر می باشد که
با زبان دروغ و نیرنگ با مردم صحبت نمی
کند و برای ازبین بردن کلیه ی زمینه های
جنایت و ظلم قدعلم کرده است .درجامعه
سوسیالیستی فردا زندانی سیاسی نخواهیم
داشت و تنها خراب کاران ،قاتالن و توطئه
چینان علیه سوسیالیسم زندانی خواهندشد.
متعاقب این قتلهای عمد و شکنجه و اعتراف
گیری قالبی از زندانیان ،دادگاه بلخ رژیم
با آب و تاب درشنبه  10مرداد برگزار
شد تا اعترافات به زور گرفته شده را سند
محکومیت شکنجه شده گان و وابسته بودن
آنان به دشمن خارجی قلمدادکنند .این بی
دادگاههای فرمایشی هنوز هم دایرهستند.
اما مردم کوچک ترین اعتنائی به این اعمال
خبیثانه ی دستگاه قضائی رژیم نکرده و علنا
اعالم می دارند که تواب سازی و اعتراف
گیری زیرشکنجه و شوهای تلویزیونی
کارتهای سوخته ای هستند که بی هوده رژیم
روی آنان حساب زیادی بازکرده است.
علی خامنه ای که در  29خرداد شمشیر را
از روبسته و دست به تهدید زد تا کسی حق
اعتراض به تقلبات انتخاباتی نداشته باشد،
پس از مقاومت دلیرانه ی مردم دراعتراض
به این قلدربازی خامنه ای و کشته شدن
صدها نفر و دستگیری و شکنجه هزاران نفر
نوجوان و جوان دختر و پسر که خونشان را
هدیه ی راه رهائی انسانها نمودند ،درمقابل
این عظمت پرشورتاریخی ،از هارت و
پورت افتاد و در سه شنبه  6مرداد زبونانه
دستور بسته شدن بازداشت گاه کهریزک
را "به بهانه ی فقدان استانداردهای الزم"
صادرکرد  .اما هنوزهم این زندان همانند
زندان گوانتانامو دایراست .امری که نشان
می دهد اوباما و یا خامنه ای ازیک جنس
می باشند ـ جنس نوکران سرمایه فاقد حجب
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و حیا!
اگر مبارزان جنبش اعتراضی اخیر به علت
عدم توازن قوا قادر به بازستاندن حقوق
دزدیده شده ی خود درانتخابات نشدند ،اما
درعرصه ی دفاع از آرمانها و حق و عدالت
 ،پیروز گشتند .طلب عفو کروبی ازمردم،
نشانی است واضح از حقانیت اعتراضات
مردم و مجرمیت حاکمان! زمانی که
سردمداران جنایت کار جمهوری اسالمی
خود به دادگاه عدل کارگران و زحمت کشان
کشیده شوند و به سزای اعمال شان برسند،
چندان دورنیست.

اعدام...

بقیه از صفحه اول

علیه مرتجعین اعمال شود .همانطور که
لنین نوشته بود«:گفتن اینکه بلشویکها در
زمان انقالب هم با حکم اعدام مخالف بودند،
دروغی محض است .در دومین کنگره
حزب در سال  ،1903هنگامی که بلشویسم
برای اولین بار نمودار گشت ،پیشنهاد شد که
الغاء حکم اعدام به عنوان یکی از خواسته
ها در برنامه حزب قرار گرفته و بعد اقامه
بشود ،ولی خالصه مذاکرات نشان می دهند
که این موضوع باعث به وجود آمدن این
مسئله طعنه آمیز شد که«:برای نیکالی دوم
هم؟» .حتی در سال  1903منشویکها هم
جرأت فراخوانی برای رأی گیری درباره
پیشنهاد مربوط به لغو حکم اعدام برای
تزار را نکردند .و در  1917در زمان
حکومت کرنسکی ،من در پراودا نوشتم که
هیچ حکومت انقالبی نمی تواند حکم اعدام
را باطل کند؛ مسئله در اینجا این است که
یک حکومت خاص از این حکم برعلیه کدام
طبقه سود خواهد جست».
بنابراین پس از انقالب حکم اعدام نه تنها
لغو نخواهد شد بلکه به مقیاسی وسیع علیه
ضدانقالب و بخصوص کسانی که در طول
حکومت ارتجاعی علیه مردم دست به اعمال
خشونت آمیز زدند به کار گرفته خواهد شد.
هر تفکری غیر از این ایده آلیستی است
و با ظاهری بشر دوستانه آب به آسیاب
ضدانقالب می ریزد .حبس دراز مدت نیز
نمی تواند جایگزین اعدام شود .به عالوه
حکومت انقالبی که تازه به قدرت رسیده و
درصدد استحکام پایه های خودش است و
از هر سو با توطئه ها و اعمال ضد

پیشروی انقالب ایران درگرو حضورطبقه کارگر و حزب آن درصحنه است!

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

انقالبی تهدید می شود ،کارهای مهم
تری از این دارد که از دهها هزار
شکنجه گر ،افسر جنایتکار ،مقامات امنیتی
و قضایی رژیم سابق ،اعضای گروههای
فشار ،سیاستمداران فاسد و قاتل و  ...در
زندان نگهداری کرده و زندگی آنها را تأمین
نماید تا مبادا «شخصیت انسانی» آنها زیر
سؤال رود .کسی هم از نابودی آنها ناراحت
نخواهد شد .برعکس نابودی این قبیل افراد
یکی از شروط تحکیم حکومت کارگری و
قدمی در راه جامعۀ بدون طبقه خواهد بود.
موفق باشید.
* * *
رفیق گرامی سالم .دربررسی مسئله اعدام
اجبارا باید هم ازنظرتاریخی علت دست
بردن به این شیوه مجازات را مورد بررسی
قرارداد و هم ازاین دیدگاه که آیا اعدام می
تواند درحل معضالت جامعه بشری نقش
مثبت ایفا کند یا نه و محدودیتهای امروزی
ما دراین مورد چیستند؟
ازنظر تاریخی بشر به مثابه یک
موجوداجتماعی هرچه از زنده گی طبیعی
و قانون جنگل و خام اندیشی فاصله گرفته و
به دیدگاهی علمی و ماتریالیستی ـ دیالکتیکی
نزدیک ترشده دربرخورد به جرایم مرتکب
شده توسط فرد و یا گروه یا طبقه ای
اجتماعی و یا بین ملل و کشورهای گوناگون
به تدابیر درست تری رسیده است .به قول
موالنا":سخت گیری و تعصب خامی است ــ
تاجنینی کارخون آشامی است"
به چندمثال زیر توجه کنید :
1ـ دردوران زنده گی اولیه بشر و نزاع بین
گروههای انسانی نظیر قبایل برسر سرزمین
که درابتدا با کشتن اسیران هم راه می شد،
ولی تدریجا اسیران را نکشته و تبدیل به برده
نمودند ،آیا این امرنشان ازاین نداشت که بشر
یک گام درجلوگیری ازانجام قتل نفس جلوتر
رفته است؟
2ـ آیا درتاریخ چندهزارساله ی جوامع
طبقاتی بشر نمونه هائی وجود دارد که
با کشتن یک یا چند نفر اعم از سیاسی و
غیر سیاسی خواسته ها و یا جرایمی ازنوع
جرایم آنان برطرف شده باشد؟ آیا با کشتن
مزدکیان توسط انوشیروان و یا کشتن شاید
دهها میلیون نفر به بهانه ی اعتقادی به این یا
آن مذهب ،ارتکاب جنایت ناشی از تعصبات
موجود ،دزدی و تجاوز ویا کشتن پادشاهانی
به دست پادشاهان دیگر و یا توسط خودیها،
نظام عادالنه تری مستقرشده است که دیگر
جنگ و کشتاربرسراعتقاد باقی نماند ،جانیان
جدیدی بوجودنیایند ،تعصبها ازبین بروند،

دزدی صورت نگیرد و نظام پادشاهی ازبین
برود و غیره؟
3ـ درجریان جنگ دو ارتش متخاصم،
ارتشیان سالح به دست روی هم آتش گشوده
و یکدیگر را می ُکشند .اما لحظاتی بعد،
ارتشی شکست می خورد و همان ارتشیانی
که شاید درجنگ دهها نفر را کشته اند،
اسیر می شوند و حق کشتن اسیران ازبین
می رود .به عالوه ،آیا علت بروز جنگ
تصمیم این سربازان بخت برگشته ارتش
بوده است؟ و اگر نیست و آنها به بهانه ی
"المامور معذور!" به زور به جنگ کشانده
شده اند و اگر ازرفتن به جنگ امتناع می
کردند دردادگاه صحرائی به مرگ محکوم
می شدند ،اعدام این ارتشیان به دلیل انجام
قتل درست است یا کشاندن آنها به دادگاه و
رسیدگی به پرونده ی تک تک آنها و صدور
احکام مجازات و ازجمله زندانی شدن
برخی(افسران عالی رتبه) و آزادشدن برخی
دیگر(سربازان و درجه داران)؟
4ـ آیا اعدام یک فردمجرم اعم ازاین که
هیتلرباشد یا قاتل فردی بی گناه ،درشرایطی
که هیتلر و یا فردمذکور گرفتار پنجه عدالت
شده اند ،نشان از ناتوانی نظام اعدام کننده
گان در تغییراین مجرمان نمی باشد؟ مگر
نه این است که هم اکنون هزاران نفر از این
مجرمان پس ازتجدیدتربیت ،به مثابه معلمان
منفی ،درسرتاسرجهان درنفی جرمشان با
مردم حرف زده و آگاهی آنان را نسبت به
مسئله ی اجتناب از جرم باال می برند؟
5ـ درشرایطی که ازنظرتاریخی ،قوانین
بسیاری ازجوامع سرمایه داری به دلیل
بی نتیجه بودن عمل اعدام به لغو آن صحه
گذاشته و مجرمانی که قبال اعدام می شدند،
اکنون به زندان محکوم می گردند ،طبقه
کارگر و کمونیستها که جامعه سرمایه داری
را جامعه ای عادالنه ندانسته و برای احترام
به حقوق بشر در صدد براندازی نظام
سرمایه داری و مالکیت خصوصی بروسایل
تولید و مبادله هستند ،باید به روشهای کهنه
ی دادرسی متوسل شده و روی حکم اعدام
صحه بگذارند؟
6ـ پس تازمانی که جنگ طبقاتی وجود داشته
و انسانهائی درجنگ کشته می شوند و یا
بایدکشته شوند تا تضاد موجود بین طرفتن
متخاصم حل شود ،کشتن اجتناب ناپذیر
است .اما کمونیستها و طبقه کارگر باید
دراین کارزار سعی کند تاآنجائی که ممکن
باشد ازمیزان تلفات بکاهند ،چون که هدف
آنها پیروزی بردشمنی ستم کاراست و نه
انتقام گرفتن نوع قبیله ای و انسانهای اولیه
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از انسانهای مجرم .به همین علت کمونیستها
مخالف استفاده ازسالحهای کشتارجمعی اعم
از اتمی ،شیمیائی ،بیولوژیکی ،بمبهای خوشه
ای ،بمبهای آتش زا و غیره می باشند .اما
به محض این که جنگ رو در رو تمام شد،
با اسیران باید رفتاری غیرقهرآمیز داشت ـ
ازجمله درمحکوم کردن آنان.
7ـ با وجود تمام آن چه که درباال گفته شد،
از آن جا که هنوز شیوه های تفکر و آداب
و رسوم کهنه درمیان توده های مردم ریشه
های عمیقی دارد که یک روزه نمی توان آنها
را ازبین برد ،ضمن این که کمونیستها باید
قاطعانه با عمل اعدام مخالفت کنند و دلیل آن
را به مردم توضیح دهند ،اما دربرخورد به
خواست توده ها ازجمله دررابطه با کسانی
که ظلم فراوانی برآنها رواداشته اند ،باید با
نرمش برخورد کرد و پرولتاریای درقدرت،
به ویژه درمراحل اولیه کسب قدرت ،باتوجه
به خواست توده ها به انجام اعدام توسل
خواهدجست .اما این امری است بسیارمشروط
و ناپایدار .کمونیستها درچنین حالتی موظف
هستند که به توده ها توضیح دهند که با دست
زدن به اعدام مشگل پایان دادن به جنایات
توسط مشتی انسان معیوب الفکر و مرتجع
را حل نمی کند .تنها باالبردن آگاهی توده ها
و توجه به سالمتی روحی و روانی جامعه
است که پرولتاریا قادرخواهدشد برای همیشه
امر اعدام را ازجلو پای خود بردارد.
8ـ حزب رنجبران ایران مخالف اعدام
است.
هیئت تحریریه

تکیه به..

بقیه از صفحه اول

و خطرافزایش تعدادکشته شده گان زیادشده
است .بنابه برخی اخبار ،مسئوولین اردوگاه
خواستار آن هستند که نیروهای آمریکائی
حفاظت اردوگاه را مجددا به دست بگیرند.
حزب رنجبران ایران این جنایت نیروهای
عراقی را قویا محکوم می کند و خواستار آن
است که جان ساکنان این اردوگاه به خطر
نیافتاده و از آنان محافظت به عمل آید.
درعین حال ما مجبور به بیان این واقعیت
هستیم که درجوامع طبقاتی آن نیروهای
انقالبی که مایل به براندازی ارتجاع حاکم
باشند ،موظفند درپیوند با مردم کشورخودی
و با تکیه به نیروی خود ،امر انقالب رهائی
بخش کشورشان را جلوببرند .متاسفانه

تکیه به نیروی خود شرطی الزم درمبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم است!

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

رهبری مجاهدین پس از سرکوب
خونین خرداد  1360و به ویژه پس
از استقرار درعراق  ،درهماهنگی کامل با
رژیم بعث ،چنان دواسبه درراه قدرت نمائی
تاختند که حتا بانیروهای مخالف کردعراقی،
عالرغم استقرار درکردستان عراق ،دشمنی
کرده و هم راه نیروهای ارتش بعثی دست
به عملیات علیه آنان زدند که با عکس العمل
نیروهای کرد عراقی مواجه شده و مجبور به
ترک کردستان عراق و استقرار در مناطق
عربی و زیرچتر رژیم بعثی شدند.
این چرخش بزرگ در سیاست بزرگ
نمائی و دست زدن به قماربزرگ رهبری
مجاهدین ،کار را به آن جا رساند که اینان
برای مشروع نشان دادن خود درمقابل
امپریالیستها ازهیچ تالشی فروگذارنشدند.
حاصل این سیاست غلط آن شد که پس از
حمله ارتشهای اشغال گرامپریالیستی به
عراق و سرنگون شدن رژیم بعثی ،نیروهای
مجاهدین خلع سالح شده درعراق در 5 .5
سال نیم اخیر درزیر چتر نیروهای اشغال
گر قرارگرفته و استقالل عمل خود را به
تمامی ازدست دادند.
تجربه ی ساخت و پاخت نیروهای سیاسی
درعراق و در افغانستان با امپریالیستها یک
باردیگر به عیان نشان داد که امپریالیستها
به دنبال آزادی ملتهای کشورهای پیرامونی
نبوده و دراین کشورها به دنبال نوکر می
گردند تا به دست آنان بتوانند راحت تر به
غارت منابع این کشورها و تامین سرکرده
گی شان برجهان بپردازند .جنایاتی که دراین
دوکشور توسط امپریالیستها و نوکران بومی
آنها صورت گرفته و می گیرد برگ سیاهی
را درتاریخ این کشورها به خود اختصاص
داده است.
تکیه به نیروی خود و به توده های انقالبی
کشورخود یک اصل انقالبی است که بدون
اجرای آن نیروهای سیاسی اجبارا وابسته به
این یا آن کشورامپریالیستی و یا این یا آن
نیروی مرتجع حاکم گشته و قادر به رهائی
مردم کشور خود از زیر استثمار و ظلم و ستم
امپریالیستها و مرتجعین حاکم نخواهندشد.
درعین حال نیروهای انقالبی به کمک و
هم بسته گی مردم ونیروهای انقالبی جهان
برای پیش بردن امرانقالب درکشورخودی
نیاز داشته و آن را نفی نمی کنند و این کمکها
ضروری می باشند چراکه ضدانقالب داخلی
نیز درپناه حمایت نیروهای امپریالیستی و
مرتجع خارجی برای سرکوب نیروهای
انقالبی و جنبشهای توده ای امکانات خود
را تقویت می کند .اما درهیچ زمانی نباید این
کمکها جنبه ی عمده به خود بگیرند ،چراکه
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درصورت وقوع چنین حالتی وابسته گی به
خارج باعث جدائی نیروهای انقالبی از توده
های انقالبی کشورخود شده و استقالل اندیشه
و عمل خودرا ازدست می دهند.

حزب رنجبران ایران ـ  20مردادماه
1388

دمکراسی زیر..

بقیه از صفحه آخر

گان ازطریق پرداخت پول هم رایج است به
طوری که بنابر مصاحبه یک شهروندافغانی
درروستائی بامخبر بی بی سی صحبت بر
سر پرداخت  10هزار 20 ،هزار و یا 30
هزاردالر توسط کاندیداهای مختلف درخرید
آراء می شود که این شهروند درکمال تیزبینی
می گوید "این همه پول ازکجا می آید؟"و یا
رئیس قبیله دیگری می گوید من به هرکه
رای بدهم تمام قبیله به او رای می دهند! و
خالصه این که همه چیز مهیا شد تا درزیر
چکمه ی اشغال گران امپریالیست و تقلبهای
رایج درکلیه ی انتخابات نوع پارلمانی جهان،
شخص موردنظر امپریالیستها سراز صندوقها
درآورد و جناب اوباما هم که به بهانه ی
"برگزاری انتخابات سالم" نیروی بیشتری به
افغانستان فرستاده بود ،نفس راحتی بکشد که
درجنگ آسیاب بادی دموکراسی پیروزشد
و دیگرمی تواند باخیال راحت به جنگ و
کشت وکشتار مردم بی گناه درافغانستان و
پاکستان ادامه دهد .چرا که دموکراسی بازی
هم حدی دارد!!
درمقابل این خیمه شب بازی رسمی ،خیمه
شب بازی غیررسمی دیگری توسط طالبان
ازمدتها قبل شروع شد ،دال براین که آنها
می خواهند مانع از برگزاری انتخابات
شوند و دراین رابطه از ترساندن مردم و
بریدن انگشت دستی که به جوهررای گیری
آلوده شده باشد ،ابا نکرده و درعین حال به
منظورجلوگیری ازشرکت دررای گیری به
بمب گذاری و کشتن بازهم بیشتر مردم عادی
و تشدید این عمل در روزهای اخیرفعاالنه
عمل کردند.
عبدالقادر نورزای رئیس کمیسیون حقوق
بشر افغانستان دراوایل ماه اوت به نیویورک
تایمزگفت که انتظارمی رود در مناطق
جنوبی افغانستان کمتر از  %30رای دهنده
گان درانتخابات شرکت کنند و برخی از
شاهدان انتخابات می گویند بیش از  3میلیون
برگه رای گیری اضافی پخش شده است که
تقریبا  %20کل آراء ( 17میلیون) می باشد.

به طورکلی نظر عمومی این است که میزان
شرکت کننده گان بسیارپائین خواهدبود،
مگر این که معجزه ی ایران درافغانستان
هم تکرارشود!! بنابه اخبارگزارش شده
توسط خبرگزاریها ،شرکت مردم دررای
دهی در جنوب افغانستان بسیارپائین تر از
دوره قبلی درسال  1904بود و کرزای
روی رای پشتونهای جنوب حساب می کرد.
درحالی که درشمال دکترعبدهللا از شانس
بیشتری برخورداربود و تعدادشرکت کننده
گان درانتخابات درشمال به مراتب بیشتر از
جنوب بود.
ریشاردهولبروک نماینده ویژه اوباما
درافغانستان نیز دراواخر ماه ژوئیه گفت :
ما درمورد تعداد آراء تقلبی نگران هستیم .ما
هم چنین نگران آن رای دهنده گانی هستیم
که به علت اوضاع موجود نتوانند خود را
به محلهای رای گیری برسانند و هم چنین
درمورد رای دهی زنان نیز نگرانی وجود
دارد" .آقای هولبروک بیشتراز آن که نگران
این باشد که رای گیری درسایه ی بمب
افکنهای آمریکائی و ناتو صورت می گیرد
و انتخابات فاقد اصالت ،حتا بامعیارهای
بورژوائی می باشد ،به کم و کسریهای افغانی
اشاره دارد؛ درحالی که خانه از پای بست
ویران است و اِشکال اساسی دراین خیمه
شب بازی ،وجود ارتشهای تجاوزگرناتو
درافغانستان است!
سفیر انگلیس درافغانستان ـ مارک ِسول ـ
نیز خود را ازتک و تا نیانداخته و در 5اوت
به خبرنگاران گفت که  " :ما می پذیریم که
این انتخابات به نحواحسن برگزارنخواهدشد
و استانداردهای جهانی درکشورهای غربی
و با جمعیتی بافرهنگ را نخواهد داشت".
این سفیرازخود راضی و جیره خوار
میلیتاریستهای انگلیسی که ازتوهین به
مردم شجاع افغانستان ابا ندارد ،نمی فهمد
که اگر از ارتشهای اشغال گر و حاکمان
جبار و طالبان متحجر خبری نباشد ،و
انتخابات درشرایط وجود آزادی درافغانستان
برگزار شود مردم افغانستان قادرند از
"مردم بافرهنگ" کشورهای غرب انتخاب
بهتری را بکنند .درحالی که اینان به علت
گرفتارشدن در پنجه ی رفرمیسم و سازش
طبقاتی و قرارداشتن تحت تاثیر رسانه
های دولتی ،سالهاست چنان مخبط شده اند
که درمقابل گسیل ارتش به کشورهای فقیر
توسط دولت سکوت کرده واجازه می دهند
تا به زور تفنگ و سرنیزه مردم آن کشورها
وادار به اطاعت از امپریالیستها گردند.
آقای کرزای که گفته می شود ممکن است
دراین بازی انتخاباتی پیروز شود

رنجبر
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درمیان مردم افغانستان ازهیچ
اعتباری برخوردارنیست .تمام دورو
بریهای اوجز دزدی چیزی نیاموخته اند و
اکثراین دزدان نیز روسای قبایل می باشند :چه
درشمال نظیر رشید دوستوم ازبک از جنگ
ساالران معروف و محمدقاسم فهیم تاجیک و
کریم خلیلی هزاره ای و چه درجنوب چون
رسول سیاف اصولگرای متعصب پشتو و
سردسته ی قاچاقچیان موادمخدر که جمله
گی از قتل عام کننده گان مردم و کمونیستها
درسالهای  1992ـ  1996می باشند.
شاید بی مورد نباشد یادآوری کنیم که
برادرکرزای ،محمودکرزای که تبعه
آمریکاست اکنون بزرگ ترین ثروتمند
افغانستان می باشد که هم اکثرکارخانه جات
افغانستان را مالک است و هم درتجارت
موادمخدر مشهور می باشد.
یک مقام رسمی غربی به الیزابت روبین
ازروزنامه نیویرک تایمزمی گوید " :
خانواده کرزای قاچاق تریاک و خون ریزی
را به عهده دارند .آنها به طورمنظم افراد
کم تجربه را به گرفتن مسئوولیت استانداری
ایاالت برمی گمارند تا بتوانند بدون دردسر
موادمخدر را جابه جاکنند ...و غرب از این
عنصر فاسد و خانواده اش حمایت می کند.
این فرد درافغانستان توسط آمریکا و ناتو
سمبل دموکراسی معرفی می شود"!؟
وتازه اشغال گران متوجه شده اند که فساد
حکومت کابل زمینه را برای رشد طالبان
مناسب کرده است .داوید کیلکولن ،که
اخیرا به مشاور فرمانده نیروهای آمریکا
درافغانستان ـ ژنرال مک کریستال ـ منصوب
شده و از عراق راهی افغانستان گشته است،
کرزای را با نگودین دیم درویتنام جنوبی
مقایسه می کند .فردی که دولت کندی برای
پیشبردمقاصد خود درویتنام درسال 1963
با یک کودتای نظامی اجبارا او را ازجلوی
پای خود برداشت.
این اشاره داوید کیلکولن نشان می دهد
که آمریکا و ناتو برای پیش بردن اهداف
نئوکلونیالیستی خود درافغانستان درصورت
ضرور حاضر به قربانی مامور ناتوان
و فاسد خود ،حامدکرزای نیز هستند.
افغانستان به مثابه یک محل استراتژیک در
رقابت با روسیه و چین از اهمیت فراوانی
برخورداراست و باید به هرترتیبی که شده
است ،افغانستان به صورت مستعمره جدید
آمریکا باقی بماند با یا بدون کرزای!
اما آمریکای متجاوز و کال امپریالیسم
حریص و هارو ارتشهای تادندان مسلح
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ارتجاعی آنان از تاریخ خوب نیاموخته اند.
زمان بیرون راندن و پایان دادن به سلطه ی
این متجاوزان متکبر و شرور از کشورهای
پیرامونی و مشخصا از خاورمیانه چندان
دور نیست .ترتیب دادن خیمه شب بازی
انتخاباتی در افغانستان هم نشانه ای است از
کودنی امپریالیستهای جهان خواردر ارائه
ی خود به مثابه کشورهای دموکراتیک!
اما هم پراتیک آنها درتجاوز به حقوق بشر
درکشورهای خودی و دیگرکشورها و هم
تغییر اوضاع طی صدسال مبارزه علیه
کلنیالیسم و دخالت گری امپریالیستی ،اکنون
مردم جهان برای کسب استقالل و آزادی
خود و از آن بیشتر برای رهائی از استثمار
و ستم طبقات مالک و دارا به پاخاسته اند و
با انتخابات پارلمانی نمی توان آنها را فریفت
و سرشان شیره مالید.
به همین علت ،هرچه زمان پیش می رود،
دست امپریالیستها درتجاوز و غارت
کشورهای ضعیف جهان بیش از پیش
توحناگذاشته می شود.
گویا نتیجه ی انتخابات تا دوهفته ی دیگر
به طورنهائی معین خواهدشد ـ وقتی کافی
برای دست کاری در صندوقهای رای!!
1388/5/29

پاسخ هائی.
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جهانی سرمایه را احتمال می زنند ) مطرح
ساختند  ،پاسخ های " در خود تامل " ارائه
می دهد .
 – 1آیا بحران های جاری حکایت از یک
چرخش کیفی در سرنوشت و آینده سرمایه
داری می کند ؟ امروزه همه از بحران مالی
 ،بعضی دیگر از بحران عمومی اقتصادی
منجمله تولید  ،صحبت می کنند  .تازه تعدادی
نیز بحران را در بازار نئولیبرالیستی  ،در
هژمونی طلبی آمریکا و بعضی دیگر بحران
را در کلیت نظام سرمایه داری می بینند .
آنچه که مبرهن است این است که بحرانی که
امروز ما از آن صحبت می کنیم یک بحران
جدی و نادر است و با بحران های سابق که
عموما فصلی و سیکلی و موقتی بودند  ،تفاوت
اساسی دارد و عمدتا یک بحران ساختاری
در تاریخ تکامل سرمایه داری است  .در
عصری که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در

سال  1945شروع گشت  ،آمریکا نزدیک
به  25سال قدرت هژمونیکی بالمنازع
خود را برنظام جهانی مستولی ساخت  .در
این دوره جهان شاهد یک گسترش عظیم
در حیطه اقتصاد شد که در تاریخ اقتصاد
جهانی بی نظیر بود  .این دوره که تا اوایل
دهه  1970طول کشید  ،توسط اقتصاد دانان
غربی بنام " عصر طالئی " و یا " عهد سی
ساله افتخار آمیز " معروف گشت  .در این
مدت سی سال آمریکا هم در زمینه نظامی و
هم در زمینه اقتصادی به عنوان یک قدرت
متفوق به قله بالمنازع نظام جهانی سرمایه
عروج کرد  .تفوق بالمنازع آمریکا بویژه
در حیطه اقتصاد در اوایل دهه  1970شروع
به ریزش کرد و این روند تاکنون ادامه دارد
 .بدون تردید عملکرد ها و سیاست های سه
چالشگر بزرگ نظام جهانی – شوروی و
چین  ،جنبش های رهائی بخش کشورهای سه
قاره وجنبش کارگری در اروپای آتالنتیک
– در روند رو به زوال موقعیت متفوق و
هژمونیک آمریکا در این دوره نقش های
نمایان کلیدی داشتند  .ریزش و انحطاط در
موقعیت هژمونیکی آمریکا با اینکه در اوایل
دهه  ( 1970به عقیده بعضی ها مشخصا
در سال  ) 1973آغاز گشت ولی خیلی از
اقتصاددانان طرفدار نظام ،این واقعیت که
نظام جهانی سرمایه و مشخصا موقعیت
هژمونیکی آمریکا با بحران ساختاری روبرو
گشته است ،را نپذیرفتند و سال ها با اعمال
سیاست های بازار آزاد نئولیبرالی از طریق
تشدید پروسه جهانی شدن سرمایه کوشیدند
که از پیشرفت روند ریزش و انحطاط نظام و
موقعیت هژمونیکی آمریکا جلوگیری نمایند
 .بعد از شکست آمریکا در ویتنام و ناکامی
در اعمال موقعیت متوفق خود در کشورهای
مختلف جهان سوم  ،کابینه ها و دولتمردان
متعدد آمریکا کوشیدند که از پیشرفت روند
ریزش قدرقدرتی آمریکا جلوگیری کنند .
بعضی از دولت های آمریکائی با بلند کردن
پرچم " حقوق بشر " در سیاست خارجی و
روابط دیپلماتیک ( مثل کابینه جیمی کارتر
در نیمه دوم دهه  ) 1970و بعضی دیگر
با توسل به تکنولوژی نظامیگری و ترفند
های " جنگ ستارگان " ( مثل کابینه رونالد
ریگان در دهه  ) 1980و بعضی دیگر با
معرفی سیاست های لیبرالی – سانتریستی
( مثل کابینه بیل کلینتون در دهه ) 1990
تالش کردند که جلوی روند ریزش و انحطاط
را بگیرند  .تمامی این سیاست ها
نتوانستند جلوی این روند را بگیرند .
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با روی کار آمدن جورج بوش پسر و
حاکمیت نومحافظه کاران بر کاخ سفید
 ،هیئت حاکمه آمریکا تصور کرد که با اعمال
ماجراجوئی های نظامی و سیاست های یک
جانبه گری در سیاست خارجی خواهد توانست
جلوی این روند را بگیرد  .ولی آنها نه تنها
جلوی این روند را نتوانستند بگیرند بلکه با
صدور جنگ های ساخت آمریکا و گسترش
اندیشه های شبه فاشیستی و بنیادگرائی
مذهبی در کشورهای جهان به روند ریزش
و فرود موقعیت هژمونیکی آمریکا و بحران
اقتصادی شدت بخشیدند  .نتیجه اینکه گفتمان
بحران جدی نظام که نزدیک به بیست سال
مورد پذیرش روشنفکران حتی چپ در سطح
عام نبود  ،امروز به گفتمان رایج بین توده
های مردم در کوچه و بازار اکثر کشورهای
جهان تبدیل شده است .
 – 2آیا گسترش بحران فعلی که جدی و
ساختاری است  ،نظام جهانی سرمایه و
موقعیت آمریکا را برای همیشه به خطر
انداخته است ؟ باید توجه کرد که مکانیسم ها
و راهکارهای معمولی که در گذشته بویژه
در مورد " بحران بزرگ "  1929میالدی
اتخاذ گشت و نظام سرمایه را از ریزش و
انحطاط نجات داد این بار موثر واقع نخواهند
شد  .امکان اینکه نظام در یک فرصت "
کوتاه مدت " موفق به ادامه بقاء خود گردد
 ،وجود دارد  .ولی دوره این " کوتاه مدت "
بیشتر از ده تا بیست سال آینده طول نخواهد
کشید  .امانوئل والرستین همراه با سمیرامین
و دیگر تئوریسین های دیدگاه " نظام جهانی
سرمایه " بر آن هستند که نظام جهانی سرمایه
داری بر سر دو راهی عمر خود رسیده و بعد
از طی یک دوره " پیری " و " فرتوتی "
در سراشیب سقوط و فروپاشی قرار گرفته
است  .سردمداران نظام جهانی برای اینکه
این نظام را در " درازمدت " و حتی " در
میان مدت " از واژگونی نجات دهند باید به
سه مسئله کلیدی که دامن نظام را گرفته با
ارائه راهکار پاسخ داده و بر آنها ( به عنوان
موانع بزرگ بر سر راه بقای نظام ) فائق
آیند  .این سه مسئله کلیدی که در مرکز و
قلب بحران کنونی سرمایه داری قرا ر دارند
 ،عبارتند از  ) 1 ( :افزایش مزمن هزینه
مزدها  ) 2 ( .افزایش مزمن هزینه تولیدات
و (  ) 3افزایش مزمن مالیات ها  .یکی از
علل مهم و اصلی افزایش هزینه های مزد
که بطور سرسام آوری در سی سال گذشته
شدت پیدا کرد  .هزینه بیمه بهداشتی و دیگر
هزینه های مربوط به امور رفاهی کارگران
در آمریکا بود  .کمپانی های فروشنده بیمه
های بهداشتی با استفاده از پروسه های

خصوصی سازی ولغو مقررات دولتی ناشی
از اعمال سیاست های بازار آزاد نئولیبرالی
بقدری هزینه های بیمه بهداشتی را افزایش
دادند که امروز نزدیک به پنجاه میلیون
کارگر و کارمند با اینکه مشغول کار هستند ،
دارای بیمه بهداشتی نیستند  .به کالمی دیگر
 ،نئولیبرالیسم در تاریخ تکامل سرمایه داری
به مرحله ای رسیده است که خود " بازار
آزاد " که تا این اواخر به عنوان یک فضای
" مقدس " حالل مشکالت محسوب می شد .
اکنون هم چون محمل و نهادی " هار " و بی
مهار خود نظام سرمایه داری را به مخاطره
عظیم و بی سابقه انداخته است .
 – 3در شرایط بحرانی که نظام جهانی و
در راس آن آمریکا قرار گرفته است  ،آیا
دولت باراک اوباما قادر خواهد شد که مثل
فرانکلین روزولت در دوره بحران بزرگ
 ، 1936- 1929با چرخش بسوی " دولت
گرائی "  ،پرهیز از تشدید پروسه های
فالکت بار خصوصی سازی  ،احتراز از
اعمال قوانین شکاف براندازانه ای حاکم بر "
بازار آزاد " نئولیبرالیسم و مشخصا با اعمال
اصالحات ( دادن امتیازات به کارگران و
دیگر زحمتکشان در داخل آمریکا و اتخاذ
عقب نشینی های مصلحتی در سیاست
خارجی )  ،از افول و انحطاط این نظام پیر و
فرتوت جلوگیری کرده و موقعیت آمریکا را
در رهبری نظام تضمین کند ؟ تصور نمی
شود که اوباما و همکارانش بتوانند مسائلی
را که امروزه این بحران ها در سراسر جهان
بوجود آوره اند  ،حل کنند  .آنها اگر حتی
بطور جدی بخواهند که رفرم ها و سیاست
های " تعدیلی " خود را در سطح کشوری
و در سطح جهانی پیاده نمایند  ،به دو علت
اساسی موفق نخواهندگشت  .این دو علت ( و
یا مانع بزرگ ) عبارتند از  )1 ( :علت داخلی
که عمدتا در درون نظام رشد و گسترش یافته
است و علت خارجی که بطور نمایانی در
صحنه کارزار جهانی پدید آمده است و عمدتا
هژمونی و قدرقدرتی " بالمنازع " آمریکا را
به چالش می طلبد  .علت و مانع داخلی نقش
کلیدی است که پدیده میلیتاریسم در زندگی
" زالو وار " راس نظام ایفاء می کند  .این
پدیده که در دهه های گذشته بویژه در دوره
بعد از پایان " جنگ سرد "  ،در تاروپود
نظام رخنه کرده و امروزه یکی از اجزاء سه
گانه متابولیسم نظام را تشکیل می دهد  ،در
تاریخ تکامل پانصد ساله نظام سرمایه داری
بی نظیر محسوب می شود  .سردمداران
میلیتاریسم که یا به جناح نومحافظه کاران
تعلق دارند و یا شدیدا تحت تاثیر آموزش
های نومحافظه کارانه قرار دارند  ،با اینکه
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از کاخ سفید به بیرون رانده شده اند ولی اوباما
و یارانش را از طریق " مثلث نظام " تحت
کنترل خود دارند  .اینان گسترش مداخالت
براندازانه  ،شیوع ماجراجوئی های نظامی
و صدور جنگ های ساخت آمریکا از عراق
و افغانستان به کشورهای " درمانده " مثل
پاکستان را بهترین راه " رستگاری " برای
قرن آمریکا و کلیه جهان می بینند  .نگارنده
در شماره های پیشین این نشریه در مقاله "
جایگاه میلیتاریسم در نظام جهانی سرمایه "
بطور مشروح نقش و موقعیت نظامیگری را
به عنوان یکی از اجزاء اصلی تاروپود نظام
جهانی سرمایه داری مورد بررسی قرار داد
 .در اینجا بطور اجمالی به چگونگی رشد
و عروج بحران هژمونی آمریکا و عروج
مرکزهای نوظهور و نوین ( به عنوان مانع
و یا علت خارجی ) می پردازیم  .علت و یا
مانع دومی ،رشد و عروج نزدیک به پنج تا
هشت نیروی منطقه ای ویا جهانی نوظهور
هستند که عموما هژمونی بالمنازع راس
نظام را نمی پذیرند و گاها سیاست های
خارجی و تجارتی آمریکا را به چالش می
طلبند  .آنچه که در حال حاضر شکل صف
بندی این نیروها را بطور مشخص با اهمیت
می سازد  ،این امر است که برای اولین
بار در تاریخ معاصر ما شاهد عروج قطب
های نوظهوری در صحنه جهانی هستیم که
بر خالف گذشته در بخش " جنوب " جهان
شکل می گیرند  .یکی از این قطب های
نوظهور و رشد سریع آن نیروی برگزار
کننده " گروه ریو " در پایتخت برزیل بود
که شامل کلیه کشورهای آمریکای التین (
مرکزی  ،جنوبی و کشورهای کارائیب )
بود  .این نشست برای اولین بار در دویست
سال گذشته توسط کشورهای آمریکای التین
بدون شرکت " یانکی ها "ی شمالی ( ممالک
متحده آمریکا و کانادا و کشورهای اروپائی )
برگزار گردید  .در این اجالس تمام رهبران
کشورهای آمریکای التین به غیر از رهبران
دو کشور پرو و کلمبیا که دارای وابستگی
های بی قید و شرط به آمریکا هستند  ،شرکت
جستند  .در این کنفرانس که حضور رائول
کاسترو در آن چشمگیر بود  ،شرکت کنندگان
مواضع نمایان و قاطع علیه " بازار آزاد "
نئولیبرالی  ،سیاست ها و مقررات صندوق
بین المللی پول  ،بانک جهانی و سازمان
تجارت جهانی اتخاذ کردند  .شایان توجه
است که اندیشه برگزاری این کنفرانس عمدتا
در تقابل با " کنفرانس عالی " سران قاره
آمریکا در آوریل  2009در ترینیداد که به
همت و رهبری اوباما برگزار شد  ،بوجود
آمد  .تصور اینکه رهبران کشورهای
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آمریکای التین ( از لوال در برزیل
تا اورتگا در نیکاراگوئه ) جرئت پیدا
کرده و در مقابل برگزاری یک " کنفرانس
عالی " به مدیریت آمریکا در آمریکای
التین ( که تا این اواخر حیاط خلوت آمریکا
محسوب می شد ) به حق تعیین سرنوشت
خویش حتی بطور سمبولیک و نمادی جامه
عمل بپوشانند  ،حتی تا پنج سال گذشته نیز
به مغز کسی خطور نمی کرد  .شکلگیری و
رواج تجمعاتی مثل کنفرانس " گروه ریو "
در سراسرجهان بطور مرتب اتفاق می افتد .
در تحت این شرایط اوباما اگر حتی بخواهد،
چگونه امکان دارد که آب رفته را دوباره به
جوی برگرداند ؟ آیا او قادر است که موقعیت
" بالمنازع " راس نظام را از فرتوتی و
پیری نجات داده ( و با غلبه بر بحران های
جاری ) نظام سرمایه داری را تحت رهبری
آمریکا شفا بخشیده و بازسازی کند ؟ اوباما
می تواند از رهبری آمریکا در تمام نشست
های بین المللی منجمله در سخنرانی دوم
ژوئن  2009خود در دانشگاه قاهره صحبت
کند ولی رهبران اکثر کشورهای جهان با
اینکه " همکاری " آمریکا را می خواهند
ولی " رهبری " او را پذیرا نیستند  .مردم
جهان با اینکه بر خالف گذشته بیشتر از هر
زمانی از رهبری و مدیریت رهبران خود
به سطوح آمده اند ولی از هژمونی طلبی ها
 ،ماجراجوئی های نظامی و سیاست های
شکاف براندازانه آمریکا بیشتر متنفرند .
اوباما می تواند جذاب ترین و بهترین مقوالت
و نکته های مردم پسند را در سخنرانی های
بین المللی خود مطرح سازد  ،ولی او نمی
تواند آب رفته را به جوی برگردانده و از
آمریکا دوباره یک رهبر بسازد .
بسیاری از دولتمردان و حتی مردم عادی
در کوچه و بازار در آمریکا  ،درچین ،
درآفریقای جنوبی  ،دراسپانیا  ،درآلمان ،در
ایران  ،درمصر و ......ناراحت از این هستند
که اگر بحران های کنونی ادامه یابند ( که
بعید نیست حداقل تا سه سال آینده ادامه داشته
باشند ) ممکن است با ناآرامی ها و قیام های
خود به خودی مردم بویژه جوانان ( دقیقا
مثل یونان ) روبرو گردند  .دولت ها دیگر
توان صرفا توسل به نیروی قهریه در جهت
سرکوب این نوع قیام ها را برخالف گذشته
 ،از دست داده اند  .وقتی که مردم بویژه
کارگران و جوانان  ،از اوضاع بیکاری
مزمن و تورم شدید  ،خشمگین هستند دولت
ها ممکن نیست که حتی تاکتیکی و موقتی
تنها به اسلحه قهر و دروغ در جهت آرام
کردن توده های مردم توسل جویند  .به نظر
نگارنده اوضاع به قدری طاقت فرسا گشته که
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نظام جهانی و حلقه های متصل به محورآن به عنوان راس نظام سرمایه بیش از پیش از
به تقال افتاده اند که با دادن " امتیازات " دست خواهد داد .
و عقب نشینی های تاکتیکی مردم را آرام پاسخ های درخور تامل به پرسش
سازند  .آنچه که شایان توجه است این است های حائز اهمیت (ادامه)
که این اولین بار در تاریخ معاصر جهان
پرسش اول  :آیا هنوز هم بعد از حمله
است که خشم و عصبانیت توده های مردم
نظامی و بمباران نوار غزه توسط دولت
نیز جهانی گشته و وقوع احتمالی انفجار و
اسرائیل امکان دارد که راهکار و راه حل
ناآرامی های قهرآمیز مردم هم در کشورهای
ایجاد " دو کشور " ( دو ملت – دولت )
پیرامونی مثل ایران  ،مصر  ،نیجریه  ،پرو
فلسطین و اسرائیل در کنار هم به وقوع
و ....و هم در کشورهای مرکز مثل فرانسه
پیوسته و به مسئله فلسطین که در حدود
 ،اسپانیا  ،آلمان و .....حدس زده می شود
شصت سال هسته اصلی مشکالت و مسائل
 .اوباما و یارانش شاید بهترین و مناسب
متنوع و متعدد منطقه خاورمیانه محسوب می
ترین هیئت حاکمه کشوری در جهان باشند
شود  ،خاتمه دهد ؟
که می خواهند از وقوع انفجار در آمریکا
در نگاه وتحلیل ابتدائی تا این اواخر ( از
بطور موثری جلوگیری کنند  .بسیار خوب
زمان حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه به
 ،اوباما قادر است که با اتخاذ سیاست های
این سو ) به نظر می رسید که چون بخشی
رفرمیستی در داخل آمریکا بویژه در بین
از طبقه حاکمه آمریکا به طور جدی انگاشت
سیاهان  ،التینوها ( اقلیت دو رگه آمریکای
و پروژه راه حل " دو کشور " را بعد از
التین تبار ) و دیگر اقلیت ها ،این آرامش
شصت سال مخالفت پذیرفته است  ،پس
را که موقتی خواهد بود بوجود آورد  .این
استقرار دو کشور در کنار هم امکان پذیر
برنامه های رفرمیستی هر قدر هم موفقیت
و عملی خواهد گشت  .تا آغاز حمله نظامی
آمیز باشند نهایتا محلی  ،داخلی و کشوری
ویرانساز اسرائیل به نوار غزه در دسامبر
هستند  .آیا اوباما که بر خالف رهبران تقریبا
 ، 2008شرح علل امکان ایجاد " دو کشور
تمام کشورهای جهان  ،در رهبریت راس
" هم روشن و هم ساده بود  .تا آغاز جنگ
نظام جهانی قرار گرفته  ،می تواند بر دو
غزه  ،راه حل " دو کشور " از حمایت عظیم
مانع بزرگ ( پدیده میلیتاریسم از یک سو
افکار عمومی جهانی برخوردار بود  .آمارها
و بحران ناشی از انحطاط و افول هژمونی
نشان می داد که اکثریت یهودیان اسرائیل (
آمریکا از سوی دیگر ) فایق آمده و دوباره
مثل اکثریت یهودیان ساکن کشورهای جهان
موقعیت قدرقدرتی آمریکا را بعد از بهبودی
) خواهان پیاده کردن این راه حل بودند  .در
 ،بازسازی نماید ؟ نگارنده در مقاله اخیر
کشورهای عربی حمایت از این راه حل هم
خود  " :پاکستان  :ویتنام اوباما " و سپس " آیا
در بین دولتمردان و هم در بین توده های
آمریکا قصد تجزیه احتمالی پاکستان را دارد
مردم قویتر از هر زمانی در گذشته بود .
" طی شرح مبسوطی تاکید کرد که اوباما راه
حتی دولت حماس در نوار غزه حاضر به
" خروج " و " بازگشت " از جنگ های "
پذیرش راه حل ایجاد " دو کشور " بر اساس
ساخت آمریکا "را ندارد و حتی احتمال دارد
و شرط اعالم یک " آتش بس " بین طرفین
که فراکسیون های درون هیئت حاکمه آمریکا
متخاصم گشته بود  .شایان توجه است که
بویژه نومحافظه کاران حاکم بر " مثلث
بعضی از آتش بس ها در تاریخ جهان بیش
امپراطوری " ( شبکه نظامی – صنعتی و
از پانصد سال دوام داشته و بعضی ها بعد از
رسانه های  ،گروهی جاری ) زیرکانه ( و
گذشت قرن های متمادی عمال به آتش بس
مطلقا جنایتکارانه ) از " محبوبیت " و "
های همیشگی تبدیل گشته اند  .پس مشکل
وجهه " مردم پسند او بویژه بین جوانان ( هم
اصلی به هیچ وجه پذیرش انگاشت و پروژه
سیاه پوست و هم سفید پوست ) استفاده کرده
راه حل ایجاد " دو کشور " نبود  .ولی حمله
و با بسیج و سربازگیری بخش عظیمی از این
نظامی اسرائیل به نوار غزه به شدت این
جوانان به لشگرکشی و شیوع جنگ های "
معادالت و آمارها را دستخوش تحول قرار
ساخت آمریکا " ماورای عراق و افغانستان
داده و اندیشه پذیرش راه حل " دو کشور
به شبه قاره هند دست بزنند  .ولی اوباما نیز
" در کنار هم را به کلی تضعیف ساخت .
نخواهد توانست موقعیت هژمونیک آمریکا
پی آمدهای چشمگیر این تحول  ،چرخشی
را تامین سازد و در تحلیل نهائی هیئت حاکمه
است که بتدریج در افکار عمومی جهانیان
آمریکا در دوره اوباما نیز مثل دوره جورج
منجمله فلسطینی ها بوجود آمده است و آن رد
بوش ( پسر ) در ماجراجوئی های نظامی و
راه حل ایجاد " دو کشور " و کشش بسوی
سیاست های سیطره جویانه خود با ناکامی
پذیرش راه حل ایجاد " یک کشور "
روبرو گشته و موقعیت قدرقدرتی خود را
است  .اما روشن است که این راه حل
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بدون " صهیونیست زدائی " دولت
اسرائیل نمی تواند پیاده و عملی گردد
 .آیا هیئت حاکمه آمریکا و یا بخشی از آن
( نئوکانها ) که در حاکمیت راس نظام نقش
حساسی ایفاء می کنند  ،حاضر به این عقب
نشینی استراتژیکی در منطقه فوق العاده
ژئوپولیتکی خاورمیانه خواهد شد ؟ به نظر
نگارنده  ،آمریکا حاضر به پذیرش این عقب
نشینی نگشته و تالش خواهد کرد که سیاست
های خود را در جهت اعمال راه حل ایجاد
" دو کشور " به پیش ببرد  .ولی آنچه که
در مورد راه حل ایجاد " دو کشور " از "
قلم افتاده " و حتی رسانه های گروهی بدیل
مترقی نیز به آن توجهی ندارند  ،تعریف و
محتوی راه حل " دو کشور " است  .طرفین
متخاصم ( فلسطینی ها و دولتمردان اسرائیلی
) دارای دو تعریف قویا متضاد از انگاشت
راه حل " دوکشور " دارند  ،که نگارنده در
اینجا به جنبه های مهم این تضاد در تعریف
طرفین اشاره می کنم :
 – 1جنبه اول  ،تعریف " حاکمیت ملی "
است  .فلسطینی ها به درستی معتقدند که
حاکمیت ملی یعنی یک کشوری که در آن
بعد از استقرار و اعالم موجودیت  ،دولت
کنترل کامل بر نیروهای نظامی خود منجمله
بر پروازهای هوائی بر فراز آسمان خود ،
داشته باشد  .اسرائیلی ها این تعریف را نمی
پذیرند و تعریفی که از " حاکمیت " دارند
یک " حاکمیت محدود " است .
 – 2جنبه دوم این تضاد بر سر تعیین مرزهای
کشوری است  .هم سازمان آزادیبخش و هم
حماس بر آن هستند که پذیرش مرزهای دو
کشور به شکلی که قبل از جنگ  1967بوده
خود به خود یک امتیازی است که فلسطینی
ها حاضر شده اند که به اسرائیل بدهند  .آنها
بطور حتم به بیشتر از آن راضی نخواهند
بود  .در نتیجه فلسطینی ها به هیچ وجه
حاضر نیستند که وجود " سکونت گاه " ها و
شهرک های یهودی نشین در کشور فلسطین
را ( که مرزهای آن را مخدوش و نامعلوم
می سازند ) بپذیرند  .آنها هم چنین الحاق
اورشلیم شرقی را به اسرائیل رد می کنند  .تا
زمان جنگ ژوئن  ، 1967سکونت گاه و یا
شهرک یهودی در نوار غزه و ساحل غربی
کرانه غربی وجود نداشته و اورشلیم شرقی
بخشی از کرانه غربی محسوب می شد .
 – 3جنبه سوم موضوع دموکراسی در داخل
اسرائیل است  .آیا بعد از استقرار " دو کشور
" هنوز غیر یهودی های ساکن اسرائیل هم
چنین از حقوق شهروندی خود در اسرائیل
مثل حاال محروم خواهند ماند ؟ در حال
حاضر از جمعیت پنج و نیم میلیونی نفری

کشور اسرائیل  ،نزدیک به یک میلیون و
 250هزار نفر غیر یهودی ( عمدتا مسلمانان
و مسیحیان فلسطینی ) هستند که از حقوق
شهروندی خود در اسرائیل محرومند .
 – 4جنبه چهارم تضاد عبارت از ماهیت و
خصلت این دو کشوری است که قرار است
براساس راه حل استقرار " دو کشور " به
وجود آید  .آیا کشور فلسطین یک " کشور
اسالمی " و کشور اسرائیل یک " کشور
یهودی " اعالم خواهند شد ؟ به عبارت دیگر
آیا این دو ملت – دولت دو کشور سکوالر و
یا دو کشور مذهبی خواهند بود ؟ تاسیس و
ایجاد کشور اسرائیل به پیروی از اندیشه های
صهیونیستی حاکم بر رهبری  ،آن کشور را
یک " دولت – ملیت یهودی " اعالم کرده و
طبیعتا مردمان غیر یهودی ساکن اسرائیل را
از حقوق شهروندی در زمینه های مختلف
محروم ساخته اند  .برخالف دولتمردان
اسرائیلی ( از بنگوریان تا نتانیاهو ) رهبران
جنبش آزادیبخش فلسطین ( ساف ) از همان
آغاز حضورشان در صحنه کارزار علیه
دولت اسرائیل  ،پیوسته از اصل استقرار یک
کشور سکوالر  ،مستقل و دموکراتیک در
فلسطین ( که در آن همه فلسطینی ها بدون
در نظر گرفتن دین و مذهب و مرامشان
از حقوق کامل شهروندی بطور مساوی
برخوردار خواهند بود ) حمایت کردند .
در عرض  45سال گذشته  ،تا زمانی که
سازمان " ساف " در بین توده های مردم
فلسطین تفوق سیاسی داشته و از اعتبار بی
نظیری بهره مند بود  ،اقشار مختلف مردم
فلسطین ( هم در داخل اراضی اشغال شده و
هم در بین فلسطینی های مهاجر و تبعیدی در
سراسر جهان ) با پیروی از اصول سیاسی
" ساف "معتقد به استقرار فلسطین سکوالر
 ،مستقل و آزاد بودند  .ولی با پیدایش و رشد
سازمان حماس از اوایل دهه  1980به این
سو ما شاهد ظهور و عروج اندیشه استقرار
" فلسطین اسالمی " در تقابل با " اسرائیل
یهودی " گشتیم که امروز به نظر نگارنده
به یکی از تضادهای تعیین کننده در امر راه
حل استقرار " دو کشور " اسرائیل و فلسطین
تبدیل گشته است .
 – 5مسئله و تضاد پنجم مربوط به اصل "
حق بازگشت " است  .بعد از استقرار کشور
اسرائیل به تمام یهودیان در سراسر جهان
حق مهاجرت و سکونت و برخورداری
کامل از حقوق شهروندی در اسرائیل داده
شد ولی به میلیون ها فلسطینی که در جنگ
های متعدد اعراب – اسرائیل از سرزمین
های اشغال شده خود به بیرون رانده شدند (
و یا فرار کردند ) هیچوقت " حق بازگشت

صفحه 13
" داده نشد .با اینکه اکثر فلسطینی های رانده
شده اکنون دهه هاست که در کشورهای
مختلف جهان سکونت کرده و امکانا خواهان
بازگشت برای سکونت در فلسطین نیستند ،
ولی هم دولتمردان فلسطینی و هم فلسطینی
های مهاجر که تعدادشان امروز در خارج از
فلسطین به پنج میلیون نفر می رسد  ،خواهان
کسب " حق بازگشت " مهاجرین به سرزمین
خود می باشند .
 – 6تضاد ششم عبارت از پدیده سکونت
گاه و شهرک های یهودی نشین در اراضی
فلسطین نشین کرانه غربی و نوار غزه است .
اگر یهودی های ساکن این شهرک ها ( که در
داخل اراضی فلسطین قرار گرفته اند ) در
آینده در کشور مستقل فلسطین ( مجموعه ای
از کرانه غربی  ،نوار غزه و اورشلیم شرقی
) حاکمیت دولت نوظهور فلسطین را بپذیرند
( به همان شکلی که نزدیک به یک و نیم
میلیون فلسطینی های ساکن کشور اسرائیل
حاکمیت دولت اسرائیل را علیرغم تبعیضات
و اجحافات پذیرفته اند) در آن صورت مسئله
شهرک ها به عنوان یک تضاد حل خواهد
گشت  .ولی خیلی از تحلیلگران احتمال
وقوع این امر را بعید می دانند  .در پرتو این
تضادها حل مسئله فلسطین از طریق راه حل
استقرار " دو کشور " اسرائیل و فلسطین در
کنار هم با اینکه امکان دارد  ،ولی احتمال
وقوع آن خیلی بعید به نظر می رسد  .نه
فلسطینی ها و نه یهودیان اسرائیل مسئول
و عامل وجودی این تضادها هستند  .این
تضادها محصول سیاست ها و عملکردهای
نظام جهانی سرمایه در صد سال گذشته در
خاورمیانه می باشند  .با اینکه این نظام در
گذشته قادر به حل مشکالت  ،بحران ها و
تضادهائی که به دست خود به وجود می آورد
 ،می گشت ولی امروز این نظام که به مرحله
پیری و فرتوتی عمر خود رسیده قادر نیست
که مثل گذشته تمام تضادها را حتی به نفع
بقای خود حل کند و مسئله فلسطین نیز یکی
از آن تضادهاست .
پرسش دوم  :آیا پروسه جهانی شدن
و تشدید آن بویژه در سی سال گذشته فقط
محدود به حرکت سرمایه در سطح جهانی
است ؟ به عبارت دیگر  ،آیا حرکت سرمایه
( گلوبالیزاسیون ) گستره ها ودیگر زمینه
های مربوط به فعالیت های انسانی را نیز
در برمی گیرد یا نه ؟ پروسه جهانی شدن
محدود به حرکت سرمایه است  .ولی این
حرکت که بر پایه منطق انباشت سود به
وقوع می پیوندد  ،هر زمینه و حیطه سود
آوری را که در مسیرش باشد  ،زیر
سیطره خود قرار می دهد  .بر این
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اساس  ،چشم انداز جهانی شدن نه تنها
استثمار کار و زحمت  ،تبادل نابرابر
بین کشورهای مرکز و پیرامونی  ،تقاضاها
و عرضه ها و انگاشت و عملکرد مصرف
را در بر می گیرد  ،بلکه در دیگر گستره
های فعالیت انسانی نیز بعد از رسوخ و نفوذ
موقعیت متوفق کسب می کند  .امروزه جهانی
شدن گستره هائی چون مهاجرت های اجباری
 ،توسعه اولتراناسیونالیسم و بنیادگرائی های
دینی و مذهبی  ،تخریب محیط زیست ،
شیوع فساد مالی و سیاسی  ،گسترش پدیده ی
کودکان خیابانی  ،شیوع مواد مخدر  ،رواج
روسپیگری  ،تشدید نابرابری های اجتماعی
و ....را در بر می گیرد که به نظر نگارنده
در درک فهم تحول دنیائی که در آن زندگی
می کنیم  ،جایگاه قطعی دارند  .به هیچ وجه
نباید تصور گردد که مجموع این مسائل در
جوامع پیشاسرمایه داری وجود نداشتند .
بررسی تاریخی نشان می دهد که تک تک
این مسائل کم و زیاد در جوامع پیشاسرمایه
داری نیز وجود داشتند ولی ابعاد و عمق و
وسعت آنها مطلقا محلی  ،ناحیه ای و منطقه
ای بوده و به هیچ نوع و شکلی از بُعد و
چشم انداز جهانی برخوردار نبودند  .در
نتیجه راهکارها و راه حل هائی که قربانیان
این مسائل برای رهائی مطرح می ساختند
بطور طبیعی " جراحی ها "  ،دگردیسی ها
و انقالبات محلی  ،ناحیه ای و منطقه ای بوده
و هر یک از آن راه حل ها بر اساس ویژگی
های آن جوامع به مورد اجراء گذاشته می
شدند  .به طور مثال  ،برده داری در روم
قدیم که دو هزار سال پیش یکی از بزرگترین
امپراطوری های جهان محسوب می شد  ،به
هیچ وجه بُعد و چشم انداز جهانی نداشته و در
حد اعالی خود یک چشم انداز منطقه ای بود
 .در عهد زمامداری ژولیوس سزار که اوج
امپراطوری برده داری روم محسوب می
شود  ،در اکثر مناطق جهان یا برده داری
اصال وجود خارجی نداشته ( مثل تمدن های
موجود در قاره های آمریکا و اقیانوسیه ) و
یا برده داری هائی درابعاد به غایت متفاوت
( مثل برده داری در امپراطوری های ایران
 ،شبه قاره هندوستان  ،چین و ماچین ) بوده
اند  .پس آنچه که در جوامع پیشاسرمایه داری
عمدتا حاشیه ای  ،محلی و ناحیه ای بود ،
در زمان ما در مرکز توسعه سرمایه داری
جهانی قرار دارد  .برخالف دوران گذشته ،
ما اکنون شاهد جهانی شدن و صنعتی شدن
فقر  ،فساد مالی  ،شکنجه  ،داد و ستد کودکان
و زنان و باالخره روسپی گری و ...هستیم
 .چون اکثریت بسیار بزرگ تحلیل های
جهانی شدن سرمایه جنبه سیاره ای صنعت

روسپی گری را یا در نظر نمی گیرند و
یا خیلی کم توجه دارند  .نگارنده در اینجا
نگاهی کوتاه به مسئله جهانی شدن صنعت
سکس و مضامین مربوط به آن ( کاالئی شدن
 ،سیر تردد کودکان  ،روسپی گری  ،فوران
و رونق هرزه نگاری  ،توریسم سکسی ،
شیوع بیماری های واگیردار سکسی و...
) می اندازد  .صنعت تجارت سکس که از
جابجائی بسیار مهم جمعیت بوجود می آید
 ،سود و امتیازات باورنکردنی پدید می
آورد  ،یکی از ویژه گی های بسیار مشخص
پروسه فالکت بار و ویرانساز جهانی شدن
در فاز فعلی تاریخ سرمایه داری است .
روسپی گری ( تن فروشی = " فحشا " ) که
مضمون اصلی تجارت سکس محسوب می
شود  ،یکی از عادات و فعالیت های نکوهیده
اجباری بشری زائیده جوامع طبقاتی متکی
بر فقر و نابرابری در جوامع پیشاسرمایه
داری بوده و بُعد و عمق آن پیوسته محدود
به محالت و نواحی درون کشورها می گشت
 .ولی امروز رشد برق آسای تجارت سکس
بُعد و وسعت جهانی پیدا کرده و در سی سال
گذشته به طور جدی حقوق اساسی بشریت
زحمتکش بویژه حقوق زنان و کودکان را
که به کاالهای سکسی در سطح جهانی تبدیل
شده اند  ،زیر سئوال برده است  .به عبارت
دیگر  ،اکثریت دولت های جهان و سازمان
های بین المللی پس از بررسی ها و تبادل
نظر ها که افشاگر فالکت بارترین پی آمدهای
جهانی شدن بازار سکس بویژه روسپی گری
است  ،در سال های اخیر موضع هائی را
اتخاذ کرده اند که به آزاد سازی روسپی
گری و بازارهای سکس گرایش دارد  .در
اینجا به طور مختصر مولفه ها و مضامین
جهانی شدن سکس – کاالئی و صنعتی شدن
سکس  ،مهاجرت زنان و کودکان  ،رواج
هرزه نگاری  ،توریسم سکسی و آزاد سازی
صنعت سکس – را مورد بررسی قرار می
دهیم  :منطق حرکت سرمایه همیشه به کاالئی
شدن مدام فعالیت ها  ،محصوالت و خواسته
های بشری نیاز دارد  .در تاریخ صد ساله
گذشته ( بویژه در سی سال گذشته ) دگرگونی
های فاجعه بار تجارت سکس موجب صنعتی
شدن ( قانونی و غیر قانونی ) که میلیاردها
دالر درآمد ببار می آورد  ،بازار مبادله های
سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن
و کودک به کاالهائی با مشخصه سکس تبدیل
شده اند  .طبق برآورد یونیسف یک میلیون
کودک هر سال در صنعت تجارت سکس
وارد می شوند  .در سال  ، 2006صنعت
روسپیگری کودکان از  400000کودک در
هند  75000 ،کودک در فلیپین 700000 ،
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در تایلند  100000 ،در تایوان 200000 ،
در نپال  300000 ،کودک در ایاالت متحده
بهره برداری می کرد  .تخمین زده شده
است که  500000کودک روسپی در چین
 100000 ،کودک روسپی در برزیل در
سال  2006مشغول کار بودند  .در دوره پس
از پایان " جنگ سرد " شرایط فالکت بار
زنان  ،کودکان تشدید یافته و در بسیاری از
کشورهای جنوب و هم چنین در کشورهای
شوروی سابق و اورپای شرقی تحت تاثیر
سیاست های ویرانساز و خانمانسوز " تعدیل
ساختار اقتصادی " ( اعمال شده توسط
صندوق بین المللی پول ) میلیون ها نفر بویژه
کودکان و نونهاالن  ،به " ماده خام جدید "
در چهارچوب " بازار آزاد " سرمایه داری
تبدیل شده اند  .در تحت این شرایط  ،تردد
زنان و کودکان در مقیاس جهان به صورت
سرسام آوری در سی سال گذشته  ،شدت
یافته است  .در سال  2006روسیه و دیگر
کشورهای سابق شوروی با  175000نفر
دومین گروه و آمریکای التین با 100000
نفر سومین گروه را در تردد زنان و کودکان
برای روسپیگری تشکیل می دادند .مقام
اول در تردد و مهاجرت زنان و کودکان به
کشورهای جنوب ( هندوستان  ،نپال و) .....
و جنوب شرقی آسیا تعلق دارد  .شمار زنان
و کودکانی که برای روسپیگری از فلیپین ،
تایوان و روسیه به ژاپن ( از جنوب و شرق به
شمال ) آورده می شوند هر سال به 150000
نفر می رسد  .هر سال  50000نفر کودک
و زن دومینیکی در فرانسه  ،هلند و آلمان به
روسپیگری می پردازند  .هر سال نزدیک به
 250000نفر از زنان و کودکان از برمه ،
چین  ،الئوس و کامبوج به تایلند ( به عنوان
کشور ترانزیت ) آورده شده و سپس به بهای
متنوع بین  6000و  10000دالر آمریکائی
به پااندازها در کشورهای شمال ( آمریکا ،
کانادا  ،آلمان  ،هلند و ) ...فروخته می شوند
 .در کانادا  ،دالالن بزرگ و پااندازهای
متوسط  8000دالر برای یک جوان آسیائی
در فلیپین  ،تایلند  ،مالزی  ،برمه و ...می
پردازند و آنها را به  15000دالر به موسسه
های روسپیگری در کشورهای اروپای
آتالنتیک  ،ژاپن  ،استرالیا  ،آمریکا و کانادا
می فروشند  .از سی سال پیش به این سو  ،ما
شاهد صنعتی شدن و جهانی تر شدن تجارت
سکس در کشورهای مختلف جهان شده ایم
 .در این تجارت جهانی از زنان و کودکان
کشورهای جنوب ( جهان سوم ) و کشورهای
شرق ( کشورهای سابق شوروی و اروپای
شرقی ) بهره برداری می شود  .به موازات
روسپیگری جهانی  ،تردد و داد و ستد
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زنان و کودکان ( برده داری سکسی
)  ،هرزه نگاری ( انتشار نشریاتی
چون پلی بوی فیلمبرداری ویدئوی و نمایش
آن در اتاق های هتل ها  ،تهیه پورنوهای
کودکانه و ، ) ...توریسم سکسی ( از محله
های " داغ " آمستردام  ،برلین  ،هامبورگ
 ،نیویورک گرفته تا ریودوژانیرو  ،مانیال ،
دوبی  ،قاهره و ) ....و باالخره رواج بیماری
های مقاربتی بویژه ایدز بدون بازار آزاد
نئولیبرالی  ،بدون کاالئی شدن موجودهای
انسانی و بدون تقاضا که جملگی به شدت
جهانی گشته اند  ،نمی توانستند وجود داشته
باشند  .این بررسی مختصر نشان می دهد
که منطق حرکت سرمایه ( انباشت سود )
بنا به خصلت ذاتی خود که پیوسته نیاز به
کاال سازی و خصوصی سازی تمام فعالیت
ها و موجودهای انسانی دارد  ،جهان ما را به
سوی بربریت سوق خواهد داد  .تنها راهکار
رهائی ترویج و استقرار یک " چپ جهانی "
از اجزاء و نهادهای رهائیبخش ضد این نظام
است که امروز در سراسر جهان در سطح
های کشوری و منطقه ای توسط چالشگران
بوجود آمده و موجودیت نظام را زیر سئوال
ادامه
برده اند.
دارد
ن.ناظمی ـ مرداد 1388

از نامه های.

بقیه از صفحه آخر

افزایش حقوق بازنشستگان ،سربازان و ...
انجام گرفتهاند .از نظر تبلیغاتی نیز عوامفریبی
های پر سر و صدایی برای تظاهر به حمایت
از مستضعفین در دستور کار قرار گرفتهاند که
بهترین نمونهاش اتهامات مطرح شده از جانب

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

احمدی نژاد علیه خانواده رفسنجانی در حین
مناظرۀ انتخاباتی با موسوی بود.
ولی آیا این تالش موفقیت آمیز بوده است؟ شواهد
نشان می دهند که موفقیت این طرح با توجه
به هزینه سنگینی که برای دولت داشته است
(چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی
یعنی اختالفات جناحی که بین «باالیی ها» پدید
آورده) بسیار اندک بوده است .صدقههای دولت
هیچگاه نتوانسته بر روی اختالفات طبقاتی
سرپوش گذارد یا حتی آنها را تعدیل کند .زیرا:
 -1این صدقهها بسیار ناچیز بودهاند و هیچگاه
چیزی بیشتر از خرده منافع زودگذر برای
مردم زحمتکش و فقیر نمی توانستند باشند،
خرده منافعی که در مقایسه با منافع طبقاتی
ارزش قابل توجهی ندارند و حتی نا آگاه ترین
و عقب مانده ترین اقشار مردم هم هیچگاه با
گرفتن چنین صدقههای ناچیزی به سوی حمایت
فعال از دولت متمایل نمی شوند .این دسته از
مردم شاید از روی نا آگاهی یا نا امیدی حاضر
شوند برای ادامه دریافت صدقه در شرایطی
که آلترناتیو دیگری برای بهبود وضع شان را
نمی بینند ،یک رأی برای امثال احمدی نژاد
به صندوق آراء بیاندازند ولی حاضر نیستند به
گوشت دم توپ حکومت بدل شوند و رو در
روی بقیۀ جامعه ایران قرار بگیرند.
 -2بی لیاقتی حکومت (حتی در چارچوب یک
دولت سرمایه داری در کشوری توسعه نیافته)
به حدی بوده که اثر تسلی دهندۀ این کمکها را
سریعاً خنثی کرده است .هر چقدر کمک نقدی
پرداخته شده و هر چقدر وام های آسان و بی
هدف پرداخت شده است ،فوراً توسط تورم
بلعیده شدهاند بطوری که وضع مردم بدتر از
قبل شده است .فساد دولتی نیز مزید بر علت
شده تا خیلی از کمکهایی که در ظاهر قرار بود
به دست مردم برسد (بخصوص وام ها) به جیب
«باالیی ها» واریز شود .در چنین شرایطی
حذف یارانهها و آزاد سازی قیمتها می تواند
چنان تأثیر مخربی داشته باشد که همه صدقات
حکومت را به کلی بی اثر سازد.
 -3برای اقشار آگاه تر مردم که درک بهتری از
منافع دراز مدت خود ،دولت حاکم و صورتبندی
جامعه دارند ،واضح است که عوامفریبی های
حکومت در حمایت از مستضعفین با چه هدفی
انجام می گیرند .این اقشار حتی در صورت
برخورداری از کمک دولت ،نظر خودشان
را دربارۀ آن عوض نخواهند کرد .افتضاحات
سیاسی ،برمال شدن قسمتی از فساد حاکمان در
جریان دعواهای جناحی ،رسوایی ایدئولوژی
حکومت جمهوری اسالمی و بکار بردن
سرکوب افسار گسیخته باعث شدهاند که حمایت
از چنین حکومتی سخت تر از هر زمان دیگر
گردد و حتی بورژوازی غیر بوروکراتیک هم
برای حفظ آبروی سیستم سرمایه داری حساب
خود را از آن جدا کند .قبال گفته شد که صدقههای
دولت ممکن است نا آگاه ترین اقشار جامعه را
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به حمایت از آن وادارد ولی این حمایت هیچگاه
نمی تواند به حمایتی فعال بدل شود و این اقشار
همواره موضعی انفعالی نسبت به دولت اتخاذ
خواهند کرد ،یعنی با خوش خیالی به اقدامات
دولت نگاه می کنند بدون اینکه حاضر به
پرداخت هیچ نوع هزینهای برای حفظ دولت
باشند ،ولی همین نظاره گر بودن نیز در دراز
مدت منجر به بیداری آنان خواهد شد.
به این ترتیب پایه تودهای حکومت جمهوری
اسالمی به کلی از بین می رود و بورژوازی
بوروکراتیک انحصارطلب ناچار خواهد
شد برای جلوگیری از فروپاشی حاکمیت به
نیروی مزدور متوسل شود .این مزدورها
چه کسانی هستند؟ در درجه اول لمپن ها که
هیچ تعلق طبقاتی مشخصی ندارند .این قبیل
افراد با پول اجیر می شوند بدون اینکه هیچ
تعلق خاطری به حکومت داشته باشند یا خود
را نزدیک به ایدئولوژی آن ببینند .قسمتی از
همان اراذل و اوباشی که رژیم مدعی مبارزه
با آنهاست لباس فرم بر تن می کنند و بخاطر
پول به جان معترضین به حکومت می افتند.
البته این جنایتکاران ،روانپریشان و منحرفان
(کسانی که با بازجویان و شکنجه گران رژیم
طرف بودهاند می دانند اینها ناسزا نیستند بلکه
واقعیتند) تا زمانی می توانند با رژیم همراه
باشند که احساس امنیت کنند ولی هنگامی که
لحظۀ نبرد قطعی فرا رسد و تودههای مردم
در مقیاس میلیونی به نبرد مرگ و زندگی با
رژیم روی آورند ،پشت رژیم را خالی کرده
و فراری خواهند شد ،اما تا آن زمان نیز می
توان کاری کرد که آنها احساس امنیت نکنند.
از تشکیل گروههای رزمی کوچک در محالت
و حمله به آنها گرفته ،تا جمع آوری و انتشار
اطالعات مربوط به آنها و جنایاتشان .دسته
دوم مزدوران رژیم« ،ذوب شدگان در والیت»
یعنی کسانی هستند که شستشوی مغزی دیده و
به ماشین کشتار بی اختیار در دست حاکمان
(بخصوص خامنهای) تبدیل شدهاند .در نگاه
اول ممکن است به نظر رسد که آنها نیز صرفاً
تودههای متوهم مذهبی هستند که از روی نا
آگاهی به حامی جمهوری اسالمی تبدیل شدهاند.
ولی با بررسی دقیق تر می بینیم که آنها از نظر
شیوه زندگی تفاوت اساسی با مردم عادی و
زحمتکش دارند و این امر در شکل گیری تفکر
آنها نیز نقش اساسی داشته است .پس از تثبیت
حکومت جمهوری اسالمی و در دوران بعد از
به اصطالح «انقالب فرهنگی» ما شاهد ظهور
قشر انگلی از افراد مذهبی بودیم که از طریق
ترویج خرافات مذهبی و ایدئولوژی حکومت
امرار معاش می کردند .روحانیون ،مدرسان
دروس مذهبی در مدارس و دانشگاهها ،مقامات
عالی رتبۀ بسیج ،مسئوالن اماکن مذهبی و
کال تمام کسانی که از راه ترویج ایدئولوژی
ارتجاعی حکومت ،پول درمی آوردند
اکثریت عظیم «ذوب شدگان در
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والیت» را تشکیل می دهند .افرادی که
بدون داشتن نفع مادی و صرفاً بخاطر
شستشوی مغزی که از کودکی دیدهاند از
حکومت حمایت می کنند ،بسیار نادر هستند .آن
قسمتی از مردم و بخصوص خرده بورژوازی
سنتی که زمانی بخاطر توهمات مذهبی حامی
حکومت بودند ،هم اکنون از سویی مشروعیت
مذهبی حکومت را لگدمال شده می بینند و از
سوی دیگر شرایط زندگی آنها تحت حاکمیت
جمهوری اسالمی هر روز بدتر می شود ،به این
ترتیب دیگر دلیلی برای تعلق مادی یا معنوی
به آن ندارند .اما برای یک ذوب شده در والیت
هم زندگی مادی در گرو ادامه حکومت مذهبی
است و هم مذهب توجیه گر شیوه زندگی انگلی
و شخصیت دهنده به او می باشد .افرادی که
از طریق مذهب امرار معاش می کنند عموماً
افراد بی فرهنگ و کم سوادی هستند که در
صورت نابودی منبع امرار معاششان به زحمت
می توانند (و در برخی موارد اصال نمی توانند)
به کار دیگری مشغول شوند ،به اضافه اینکه
تمام مقام ،شخصیت و دنیای معنویشان را
ویران شده خواهند دید .پس طبیعی است که تا
پای جان در مقابل جنبش مردم علیه دیکتاتوری
بایستند و از هیچ وحشیگری خودداری ننمایند.
آنها مشروعیت را نه در اجرای احکام قرآن
بلکه در تبعیت از والیت فقیه که پاسدار شیوۀ
زندگی آنها یا خدای زمینی آنها می باشد می
بینند و به راحتی برای هر چیزی کاله شرعی
خواهند ساخت (به یاد داشته باشیم در طی تمام
سالهای حاکمیت جمهوری اسالمی حاکمان فقط
انتظار داشتند که مردم تظاهر به رعایت قوانین
مذهبی نمایند و هیچگاه بطور جدی به دنبال جا
دادن مذهب در قلب مردم نبودند) ،آنها حاضرند
هر عمل ضد مذهبی و دروغی را از رهبرشان
ببینند و بشنوند .مهم برایشان این است که شیوۀ
زندگیشان حفظ شود.
حاال که به اختصار وضع جدید حکومت
جمهوری اسالمی بیان شد سؤال می شود که با
چنین حکومتی باید چگونه برخورد کرد؟ آیا آنها
به همان سادگی که شاه رفت خواهند رفت؟
اگر شاه خیلی در مقابل مردم مقاومت نکرد
بخاطر این بود که طبقه حاکم و امپریالیستها
تشخیص داده بودند که برای پیشگیری از
دست بردن مردم به ریشههای استثمار سرمایه
داری وابسته ،بهتر است او را برکنار کنند و
حکومتی بسازند که بتواند با نام انقالب ،انقالب
را سرکوب کند .و چنین هم شد .در گوادلوپ
توافقات صورت گرفت و دار و دستهای بر
مسند قدرت آورده شدند که بتوانند با تکیه بر
حمایت تودههای متوهم مذهبی (ولی در حقیقت
برعلیه منافع همان تودهها) دستاوردهای قیام را
پس بگیرند و کمونیستها ،سندیکاها ،شوراهای
کارگری و مردمی را سرکوب کنند .چنان
ارتجاع سیاه مذهبی حاکم شد که به هیچ تفکر
مترقی یا حتی بورژوا – دمکراتیک اجازه

بیان ندهد و جواب هر مخالفتی را با زندان،
اعدام ،شکنجه و کشتار دسته جمعی بدهد .اینها
البته هیچکدام تضادهای جامعه را حل نکردند
بلکه روی آنها سرپوش گذاشتند .خواستهایی
که انقالب  1357بخاطر آنها انجام گرفته بود
نه تنها پاسخ نگرفتند بلکه امروز جدی تر از
گذشته مطرح هستند .بورژوازی لیبرال و
امپریالیستها می دانند که در صورت انقالب
و سرنگونی جمهوری اسالمی و در صورت
دستیابی مردم به آزادی ،خواستهایی که در
طی دهها سال حکومتهای دیکتاتوری سرمایه
داری انباشت شدهاند مطرح خواهند شد بدون
اینکه بتوانند در چارچوب سیستم سرمایه داری
پاسخ بگیرند .بنابراین سعی می کنند از وقوع
انقالب جلوگیری کرده و جمهوری اسالمی را
به صورت تعدیل شده حفظ کنند.
بورژوازی بوروکراتیک انحصارطلب یعنی
بخشی که از طریق دستگاه دولتی فاسد کنونی
به قدرت و ثروت رسیده است می داند که در
صورت وقوع یک انقالب نه مردم ایران به او
رحم خواهند کرد و نه در خارج از ایران جایی
برای فرار دارد .این قسمت از بورژوازی از
نظر تعداد بسیار کوچک است ولی منابع مالی
وسیعی در دست دارد که با استفاده از آنها می
تواند مزدور (حتی مزدور خارجی) اجیر کند یا
با اختصاص بودجههای هنگفتی که جمهوری
اسالمی همیشه برای تحمیق مذهبی اختصاص
داده است ،قشری از انگلهای اجتماعی که با
مذهب امرار معاش می کنند را برای حفظ
حکومت خود به صحنه بیاورد .بورژوازی
بوروکراتیک انحصارطلب به همراه سگهای
زنجیری اش (مزدوران و انگلهای مذهبی) به
هیچ وجه به شیوۀ مسالمت آمیز از قدرت و
ثروت خود صرف نظر نخواهند کرد .برای
کنار زدن آنها به یک انقالب قهرآمیز و پیگیر
الزم است که تا نابودی اساس سرمایه داری
وابسته متوقف نشود.
اما کسانی نیز وجود دارند که علیرغم مخالفت با
بورژوازی بوروکراتیک ،به هیچ وجه خواهان
دگرگونی سیستم اجتماعی – اقتصادی حاکم
نیستند .این بخش جامعه بورژوازی متوسط
ایران می باشد .بورژوازی متوسط ایران می
خواهد تا حد امکان سرمایه داری «متعارف»
را بجای حکومت مذهبی بنشاند تا از این طریق
پایههای سرمایه داری به خطر نیافتند .افرادی
که تغییر مسالمت آمیز یا اصالحات را در
شرایط کنونی توصیه می کنند (بطور مشخص
«موج سبز») چه خود آگاه باشند و چه بطور
غیر ارادی در این مسیر قرار گرفته باشند،
مجری ارادۀ بورژوازی متوسط هستند .البته
بورژوازی متوسط که از طریق تار و پودش
با سرمایه داری وابسته در هم تنیده شده و
توان گسست از آن را ندارد ،حتی در حد همان
خواستهای بورژوا دمکراتیک نیز از خود
پیگیری و جدیت الزم را نشان نمی دهد .آرمان
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این طبقه بازگشت به دوران «آرامش» خاتمی و
تعدیل انحصارطلبی سیاسی بخش بوروکراتیک
بورژوازی می باشد .آنها حتی مخالفت اساسی
با ولی فقیه ندارند بلکه می خواهند امتیازات
خاص بخش بوروکراتیک محدود شود و سهمی
از غارت ثروتهای ایران نیز عایدشان گردد.
البته خط کشی دقیق بین نمایندگان سیاسی این دو
بخش از بورژوازی ایران تا قبل از تحوالت 22
خرداد مشکل بود ،بخصوص از این نظر که هر
دو بخش بر سر سرکوب خواستهای کارگران،
زحمتکشان و خواست آزادیهای دمکراتیک هم
عقیده بودند .بعضی از سیاستمداران این دو
طبقه مثل هاشمی رفسنجانی و موسوی مدام
در حال نوسان بودند و از یک جبهه به جبهه
دیگر رفتهاند .به عبارت دیگر وقتی دستشان از
قدرت دولتی کوتاه شده به سمت بخش «مظلوم»
بورژوازی متمایل شدهاند .در لحظۀ کنونی بخش
حاکم که بورژوازی بوروکراتیک می باشد به
کلی در برابر حرکت مردم صف آرایی کرده
و می خواهد آنرا سرکوب کند .آنها با داستان
سرایی های مضحک می خواهند وانمود کنند
که همۀ جنبش یک توطئۀ خارجی است! اما
بورژوازی متوسط که حمایت امپریالیستها را
نیز پشت سرش دارد ،سعی می کند از جنبش
تودهای برای رسیدن به خواستهای خود سوء
استفاده کند ولی مراقب است که جنبش از حد
قابل کنترل و مسالمت آمیز فراتر نرفته یا به
قول خودشان «ساختارشکن» نشود.
در این شرایط چنانچه طبقۀ کارگر با خواستها
و اهداف طبقاتی خاص خودش پا به میدان
نگذارد ،به بازیچه دست دیگران تبدیل خواهد
شد و مثل سال  1357نتیجۀ زحماتش به هدر
خواهد رفت .پیروزی نهایی جنبش نیز در گرو
شرکت طبقه کارگر ،نه به عنوان افراد جداگانه
بلکه طبقهای سازمان یافته و رهبری کننده
است.
* * *
وحدت کمونیستها از چه پروسه ای می گذرد:
رفیقی از جنبش کمونیستی ایران درپاسخ به
نوشته ”کمونیستها وجنبسهای اجتماعی"،
رنجبر شماره  52می نویسد :
نوشته ی "کمونیستها و جنبشهای اجتماعی"
را خواندم و اگر چه پاسخ به آن احتیاج به
وقت بیشتری دارد اما با توجه به وقت کم
نظراتی چند را می نویسم .اینکه کدام گروه
و سازمان در گذشته درست می گفت که باید
حزب را احیا کرد یا ایجاد کرد ،اینکه متاسفانه
جنبش چپ ایران بیشترگرفتار روشنفکران
بوده تا کارگران ،اینکه از ائتالف عده ای
روشنفکرچندین بارحزب کمونیست ایران
را تشکیل داده اند که هیچ وجه مشترکی با
حزب بلشویکی لنین ندارند ،بماند برای آینده.
اما در حال حاضر چه باید کرد تا بار دیگربه
بال ئی که  30سال پیش از سرمان
گذشت دجار نشویم تا بار دیگر جان

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

آزادیخواهان گرفته نشود .به آخر نوشته
شما که می رسیم "اگر در یک جمله
تجربه ،".......در اینجا سخن بر سر
عدم وحدت چپ است ،من هم عقیده دارم که
باید فرقه گرائی را بکنار گذارد و بر سر حد
اقل اصولی که به آن معتقدیم پای بفشاریم تا
تاریخ دوباره تکرار نشود .من وقتی به گذشته
برمیگردم که چگونه “سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی” منصورون ،موحدین ،فجر ،فلق......
توانستند برروی حد اقل ها با هم کنار بیایند و
دمار از روزگار آزادیخواهان درآورند ،غرق
در تأثرمی شوم  .ولی چپ نتوانست حتی برای
خود با حد اقلها هم که شده کنار بیاید .تکلیف
توده ای ،اکثریتی روشن است و هم اینک فرخ
نگهدار و سروش و مهاجرانی در لندن در کنار
هم نشسته اند .اما ما هم میتوانیم بر روی حد اقل
ها با هم کنار بیائیم .این حد اقلها عبارتند از:
 -1سرنگونی رژیم
جمهوری اسالمی ایران
 -2خط کشی با سلطه ی
امپریالیسم جهانی وعمال
داخلی آن
 -3جدائی مذهب از دولت
 -4دفاع از حقوق مساوی
زنان در کنار مردان
 -5دفاع از حقوق مساوی
خلقهای تحت ستم ایران
طبیعی است که هر انسان آزادیخواهی که
با این حد اقل ها توافق دارد می تواند بطور
اشتراکی در عمل کار کند تا جنبش زحمتکشان
به بیراه نرود ،تا چپ بروی پای خود متکی
باشد و تحت هیچ عنوان دست نیاز به کسی
دراز نکند ... .ما وارد مرحله ی جدیدی از
مبارزات مردم ستم دیده ایران شده ایم که در
تاریخ جهان بی سابقه است و آنهم شرکت وسیع
شیرزنان انقالبی ایران در جنبش رو به اعتالی
آینده است.اگر چه در این  30سال جنایتکاران
اسالمی -آزادیخواهان را از دم تیغ گذراندند اما
هر گز نتوانستند آنها را ریشه کن کنند و امروز
در خود ایران شکوفه های گذشته با نشرمتون م
ل با تمام خفقان موجود بارورشده اند و جامعه
جوان ایران خیلی جلو تر از دوران جوانی
ماست -آینده ایران تابناک است و هیچ نیروئی
قادر به انحراف آن نیست مشروط بر اینکه چپ
به حد اقل توافقهای خود برسد و عمال با هم کار
کنند .بی شک در صورت کار مشترک تمام این
نیروی جوان بالنده به دنبال عدالت اجتماعی و
آزادی را آنها به خود جلب خواهند کرد -موفق
باشیید
 19ژوئیه
با سالم های رفیقانه – ع .ن.
2009
رفیق گرامی باتشکر از نقد ارسالی و احساس
انقالبی تان در مورد ضرورت وحدت
کمونیستها ،باید خاطرنشان سازیم که  5نکته
ای را که سیاسی و دموکراتیک می باشند،

شما به درستی جزو نکات حداقل برای وحدت
مطرح کرده اید .ولی اگر به برنامه این نیروها
مراجعه کنید،حتا به مراتب بیشتر از این موارد،
نکات مشترک را خواهیدیافت که مورد قبول
تشکلهای چپ می باشند .به عالوه درگذشته
همکاریهائی نیز این جا و آن جا درچارچوب
نکات باال نیز بین نیروهای چپ و کمونیست
صورت گرفته  ،ولی به وحدت آنها درتشکلی
واحد نیانجامیده است .چرا که وحدت کمونیستها
وحدتی ایدئولوژیک ـ سیاسی ـ تشکیالتی
است و به نظرما اخالل ایدئولوژی طبقات
غیرپرولتری و مشخصا خرده بورژوائی در
درون جنبش کمونیستی ایران عامل مهمی در
تداوم فرقه گرائی است.
حزب رنجبران ایران بارها با شرکت درتجمع
نیروهای چپ ،به مخالفت با اتحادعمل صرف
موردی ،پا ایجاد جبهه واحدی ازکمونیستها و یا
اتحادسیاسی پایدار که نمی تواند بنیادی محکم
داشته باشد ،برخاسته و پالتفرم حداقلی را برای
حرکت جهت تعمیق وحدتها و رسیدن به وحدت
تشکیالتی ،مطرح کرده است که براساس آن
بادیگر تشکلها ومارکسیستهای غیرمتشکل
مذاکره نموده و به توافقاتی نیز رسیده است که
درزیر می آوریم و این روند ادامه دارد .این
نکات عبارتند از :
1ـ قبول کمونیسم و قوانین عام آن به مثابه جهان
بینی پرولتاریا و تئوری راهنمای آن درعمل.
2ـ دفاع ازدستاوردهای جنبش کمونیستی و
کارگری در 160سال گذشته و درعین حال
برخوردی انتقادی به آن.
3ـ قبول مبارزه طبقاتی به عنوان قانون تکامل
جوامع طبقاتی و ضرورت مبارزه پرولتاریا و
زحمت کشان و پذیرش این امر که این مبارزه به
حزب واحد سیاسی وی نیازمنداست و باالخره
آن که این مبارزه ضرورتا باید کسب قدرت
سیاسی ازسوی طبقه کارگر راهدف قراردهد.
4ـ تحقق انقالب پرولتاریائی درایران آغاز
گذاربه سوسیالیسم ازطریق براندازی حاکمیت
سرمایه درایران ،لغو مالکیت خصوصی
بروسایل تولید و مبادله ،تبدیل این مالکیت به
مالکیت جمعی ،کنترل و مدیریت برتولید و
توزیع می باشد.
5ـ ایجاد وسیع ترین دموکراسی برای توده های
کارگر و زحمت کش و جلوگیری ازهرگونه
تشبثات طبقات ارتجاعی و ضدانقالبی به
منظور برگشت دادن جامعه نوین به سوی نظام
کهنه استثماری و سرمایه داری .به سخن دیگر،
ادامه مبارزه طبقاتی و انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا درجامعه سوسیالیستی علیه دشمنان
طبقه کارگر و سوسیالیسم.
6ـ پذیرش انترناسیونالیسم پرولتری به مفهوم
همبستگی ،پشتیبانی و کمک متقابل درجنبش
کارگری و کمونیستی درمبارزه علیه امپریالیسم
و حکومتهای ارتجاعی درجهان.
این نکات هم کالم آخر نبوده بلکه مقدمه ای
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هستند برای شروع مذاکرات درجهت رسیدن
به وحدت.
درخاتمه ازشما دعوت می کنیم به آموزش
کمونیسم علمی دراین مورد رجوع کرده و
با حرکت ازآن درجهت ضرورت وحدت
کمونیستها هرچه بیشتر پافشاری نموده و دراین
راستا برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.
"مادام که ما درمسائل اساسی برنامه و تاکتیک
وحدت نداشتیم آشکارا می گفتیم که در دوران
پراکند گی و محفل بازی زندگی می کنیم،
علنا اظهارمی داشتیم که قبل از متحدشدن
باید مرزبندی نمود ،درآن وقت ما از شکلهای
سازمان مشترک حتا دم هم نمی زدیم ،بلکه فقط
و فقط درباره ی مسائل جدید(درآن موقع واقعا
هم جدید) مبارزه ی برنامه ای و تاکتیکی با
اپورتونیسم چون وچرا می کردیم .اکنون این
مبارزه بنابه اعتراف همه ی ما ،یک وحدت
کافی راتامین نموده و دربرنامه حزبی و قطعنامه
های حزبی درباره ی تاکتیک فرمولبندی شده
است؛ اکنون برماست که گام بعدی رابرداریم
و این گام را ماباموافقت همگی ،برداشته ایم:
ما شکلهای سازمان واحدی راکه تمام محفلها
رادریک واحدکل مجتمع نموده است تنظیم
کرده ایم .ولی اکنون ما را به عقب کشیده و
نیمی از این تشکلها رادرهم ریخته اند ،ما را
به سوی رفتار و سلوک آنارشیستی ،عبارت
پردازی آنارشیستی و برقراری مجدد محفل
بجای هیئت تحریریه ی حزبی عقب کشیده اند و
اکنون این گام به عقب را بدین وسیله توجیه می
کنند که الفباء بیش ازنحو به فن درست سخن
گفتن کمک می کند! ـ لنین ـ یک گام به پیش ،
دوگام به پس
* * *
بازهم تحلیلی دررابطه باایران:
دونامه زیر رااز رفیقی از جنبش کمونیستی در
رابطه با جنبش اخیر درایران دریافت کرده ایم
که برخورد به آنها درجلوگیری از دنباله روی
کمونیستها از بورژوازی اهمیت ویژه ای دارد.
درنامه اول می خوانیم :
1ـ جنبش سبز درایران :
بدالیل تاریخی خوشبختابه اغلب روشنفکران
ایرانی تاریخی می اندیشند .این دستاورد بزرگی
است که اینگونه اندیشیدن را دانش بشری به
مردم ایران که قرنهاست با حکومتهای استبدادی
مبارزه میکنند هدیه کرده است ... .حال ببینیم،
خیلی خالصه ،منظور از این تاریخی اندیشیدن
چیست ،و از آن چگونه میتوان برای پاسخ به
مسائل ایران استفاده نمود .نویسنده این سطور
معتقد است که قبل از هر چیز بین محیط
اجتماعی که در آن مردم خود را می یابند،
خارج از خواسته خود ،ورشد عمل کم وبیش
آگاه آنها برای تغییر آن جامعه رابطه متقابلی
وجود دارد .سپس اما برای تغییربنیادی یک
جامعه احتیاج است که پیش شرطهای
حداقلی از جامعه نوین نخست درون
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جامعه کهن ایجاد شود .این به بیانی دیگر
همان رفرم است و نه رفرمیزم ...اگر
این رفرمها صورت نپذیرد آنگاه هر انقالبی که
تحقق پذیرد همان وضعیتی را بازتولید مینماید
که انقالب قراربود آنرا در سیستم سیاسی قبلی
ملغی نماید .انقالب بهمن که پس از بحکومت
رسیدن روحانیون به انقالب اسالمی تغییر نام
داده شد نمونه کالسیک این فرضیه است .قیام
بهمن حرکتی انقالبی  -مردمی علیه استبداد
سلطنتی بود که منجر به سرنگونی حکومت
شبه مدرنیست شاه شد و اما بدلیل نبودن آن پیش
شرطهای الزمه منجربه بقدرت رسیدن دوباره
استبداد که این بار شکل ایدئولوژیک آن مذهبی
بود ،انجامید.
پس از پیروزی انقالب این حکومت جدید
نخست شرایط بهتری را برای برخی از اقشار
تهی دست مهیا نمود .اما در روند شکل گیری
هر چه بیشتر قدرت حکومتی خود را تثبیت
نمود خفقان بیشتری بر جامعه مستولی شد،
و نتیجتا ماهیت استبداد سلطنتی که مردم آنرا
برچیده بودند در این حکومت اسالمی دوباره
متبلور شد .والیت مطلقه فقیه تئوری چنین
واقعیتی است .آیات عظام و دیگرنخبگان پان-
اسالمیست که کارمندان استبداد جدید شدند از
آن ببعد حقوق خود را بجای تهیه نمودن از
منابع اوقاف از درآمدهای سرشارنفتی که دولت
استبدادی-اسالمی ذخیره مینمود دریافت نمودند.
و بدین ترتیب قدرت حکومتی را بمثابه ابزاری
برای استیالی سیاسی – فرهنگی و تجاوز به
جان اموال مردم و کشور ،و نهایتا علیه بنیادی
ترین حقوق اجتماعی –سیاسی شهروندان این
کشور بکار بردند.
بنابراین  ...اثبات غیرممکن بودن پیروزی یک
انقالب کامل (عدالتخواهانه و آزادی طلب) در
آینده با نبودن پیش شرطهای الزمه برای ایجاد
آن ،منظور همان جامعه نوین ،با داشتن شرایط
موجود بنظرمیرسد برای همگان قابل مشاهده
و فهم است....
انقالب مشروطه و انقالب بهمن خود محصولی
بودند از تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود
و شرایط را برای خیزشهای مردمی بوجود
آورده بود ،به بیانی دیگر رفرمهای انجام شده
پیش از آنها.... .
هر چه تضادهای بنیادی درونی استبداد
ایرانی-اسالمی تیزتر بشوند مبارزات این
طبقه اجتماعی شعله ورتر میشود و هر چقدر
اصالحات درایران امروز در بسترهای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،مالی،
و غیره عمیقترانجام بپذیرد روند تسخیر قدرت
سیاسی و انقالب اجتماعی (عدالتخواه – آزادی
طلب) را برای این طبقه نوین اجتماعی بهتر
فراهم مینماید.
2ـ فرضیه روند تغییر ،دینامیزم انقالب ،و
چگونگی تکامل درایران:

صفحه 18
دیالکتیکی و فی مابینی این دسته از جاموامع

اگر مارکسیسم را بمثابه روش و اسلوبی برای
شناخت پیچیدگیهای اجتماعی و تحلیل مناسبات،

با جوامع پیشرفته آنچنان درهم تنیده شده که

و از طرفی دیگر برای ارائه آلترنانیو و تغییر

نتیجتا روند و یا چگونگی تغییرات و توسعه

انقالبی در نظربگیریم آنگاه خواهیم دید که

و تکامل آنرا امکانپذیر و فهم آنرا برای ما

بدون در نظر گرفتن اینکه جوامع خود درگروه

امکانپذیرمیسازد.
ایران بدالیل ایستایی تاریخی و رکود در

بندیهای مختلف قرار میگیرند این ابزار نتنها
پاسخگو برای شناخت نخواهد بود بلکه موجب

گذشته (کمبود آب و خشکی در اغلب مناطق

سردرگمی واشتباهات عملی نیز خواهد شد... .

جغرافیایی و از طرفی دیگردولت استبدادی

به بیانی دیگر صحبت من همان نظریه رشد

متمرکز) پس از دو شکست پی درپی از ارتش
روسیه و ضعیف شدن ساختار دولت مرکزی

است .....با این مقدمه و بدلیل احترام به همه
کسانی که در این روزها به مباحث عمیقتری
درمورد روند تکاملی و تغییرات اخیر در ایران
پرداخته اند من نیز درچند صفحه سعی خواهم
نمود که شناخت خود را از روند تغییرات در
ایران با استفاده از روش و اسلوب ذکر شده
در باال (مارکسیستی) وهمچنین با بکارگیری
ابزاری مربوط به همین روند تغییرات در
ایران فرضیه ای را بنویسم و به دوستان ارسال
کنم...
چگونگی روند تکاملی در ایران معاصر
بنظر نویسنده این سطور شناخت مارکسیستی
از روند و یا چگونگی تغییرات و توسعه و
تکامل ،بهتر است جوامع بشری را حداقل به
دوگروه که ذاتا با یکدیگر متفاوت هستند تقسیم
کند .گروه اول آن جوامع پیشرفته (غربی) است
که در آنها ساختارهای اجتماعی – اقتصادی
و نهادهای اجتماعی  -سیاسی بطور بنیادی
با آن چیزی که در گذشته بوده اند تفاوت
دارند و این تغییرات بوجود آمده را دینامیزم
درونی خود آن جامعه شکل داده ایجاد نموده
است .گروه دوم ازجوامع بشری آنهایی هستند
که اصطالحا شرقی نام گرفته بدین دلیل که
ساختارها ی اجتماعی – اقتصادی و نهادهای
اجتماعی – سیاسی در آنها قبال ایستایی داشته
(یا حتی کامال راکد بوده) چراکه دینامیزمی در
این جوامع وجود نداشته که جامعه را قادر به
ایجاد تغییرات از درون نماید .ولیکن علیرغم
این واقعیت با گذشت زمان و بدالیل مختلف
تاریخی این جوامع در معرض تهاجم و تاثیر
پذیری شدید (همچون جنگ و استثمار) از سوی
جوامع پیشرفته قرار گرفته اند که دراینصورت
تغییرکردن به یکی از اجزاء بنیادی الینفک از
خصوصیات این جامعه درآمده بطوریکه رابطه

و گشوده شدن درهای ایران بروی نوگرایی
و و بالعکس ،و ایجاد روابط طوالنی دراز
مدت متقابل با جوامع پیشرفته نتیجتا به گروه
دوم از این جوامع تعلق داشته که بهمین دالیل
درآن دینامیزم تغییرات اجتماعی – اقتصادی
و اجتماعی – سیاسی ایجاد وهمچنین نوگرایی
آغاز شده است.
اثرگذاری جوامع پیشرفته بر ایران انقالبی
بود چراکه آنها غایتا جامعه ایران را مجبور
به پذیرفتن شکلی نو از مدیریت اجتماعی –
اقتصادی نموده که توانست سلسله مراتب
اجتماعی سنتی را نقب بزند .تجدد بر نخبگان
موجود در ایران تاثیر گذاشت و موجب تغییر
در آنها شد .تجدد همچنین الگوهای جدید اندیشه
را مرسوم نمود که آنها نیز غایتا معیارهای
مقایسه ای در جامعه بوجود آورند .گردش
بسوی تجدد میتوانست حتی نتیجه انبساط
سرمایه یا شبه استعمار باشد که ایران در این
مورد مشخص از نظر سیاسی مستقل باقی ماند.
بااینحال ،درهرگردش تاثیرات میتوانند بنیادی و
حتی تاثیر سریعتری داشته باشند اگراین گردش
از آن دوره اصلی انبساط سرمایه پیشتر بوقوع
پیوسته باشد .در این مورد مشخص ضرورت
چالشگری و مبارزه برای استقالل داشتن به
پذیرش بیشتر روشهای اجتماعی – اقتصادی و
توسعه تکنولوژیکی انجامیده که بنابراین خود
به خود به گسترش از هم پاشیدگی و تجزیه
بیشتر در روش زندگی موجود میگردد... .
این وضعیت منحصربفرد مشخصه های روند
تغییر و توسعه در جامعه ایران معاصر است
که جزئیات آنرا در زیر میتوان دنبال نمود.
الف – مدرنیزم (رشد و توسعه) در ایران اگرچه
کامل نیست ولیکن در بعضی جهات همانقدر
پیشرفته است که کشورهای پیشرفته.
ب – از طرفی دیگر بعضی از بخشهای
جامعه تغییری بنیادی نکرده اند ،حداقل

و توسعه نامورون و مرکب در جوامع بشری
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بصورت صوری ،بنابراین اثرکلی
گذاشته شده از سوی جوامع پیشرفته
بر ایران قرینه نیست چرا که تقسیم ثروت و
توزیع قدرت ناموزون است که این خود نیز
جامعه را به گروه های مختلفی تقسیم کرده که
نه منطقا و نه مستقیما بایکدیگر هیچگونه رابطه
ای ندارند.
پ – در مجاورت خیلی نزدیک قرار گرفتن
روشهای زندگی بسیار نو و بسیار سنتی در
جامعه بی ترتیبی کاملی را ایجاد نموده که
نتیجه آن حرکتی است بسوی مجموعه وضعیت
اجتماعی – سیاسی کلی که در بعضی از جنبه
ها مترقی ولیکن در جنبه های دیگر خود
مغلوب سازی است.
ت – زیست مشترک دو مدل اجتماعی – سیاسی
متضاد در یک جامعه با خود مقایسه گرایی
وهوشیاری از موجودیت آلترناتیو را آورده
وعاقبت به آگاهی تجددگرایی رسیده که خود
دریافتی است انقالبی.
ث – مدیریت اجتماعی – اقتصادی و نهادهای
اجتماعی – سیاسی جدید منجر به آفرینش اهداف
و آرزوهای شد که در مغایرت و ناسازگاری با
گذشته بودند اما بدین دلیل که روشهای جدید
هنوز کامال پذیرفته نشده و روشهای کهنه هنوز
کامال کنار گذاشته نشده بودند در نتیجه موجب
سردرگمی درمورد اهداف جامعه و تصادم
شدید بین آنها شد.
ج – تضاد ذاتی در یک توسعه اجتماعی –
اقتصادی ناموزون ،رشد آگاهی همگانی درمورد
زندگی نوین و آلترناتیوها ،ستیز برسر اهداف،
و امثال اینها در جامعه ناهماهنگی و بی ثباتی
بوجود آورده و این خود شرایط سیاسی را که
بالقوه برای انفجار آماده است  ،مهیا مینماید .در
این رابطه ویژگی ذاتی و دینامیک تازگی تغییر
را در جامعه اجتناب ناپذیر کرده و این تغییرات
همانند همان جامعه مشخصه های غیر قابل
پیش بینی ،بیسابقه ،بهم پیوسته ترکیبی ،نمایشی
از اشکال کهن و معاصر خواهد داشت.
داریوش راد 2ـ اگوست 2009
دونکته ی پایه ای در نوشته رفیق داریوش
راد مطرح شده که عبارتند از )1 :تغییرات
زیر بنائی و برخی تغییرات روبنائی زمینه
ساز تغییرانقالبی اند(رفرمها) )2 .این تغییرات
درهرکشور شکل ویژه خود را دارند .درتوضیح
این دونکته نیز وی دست به بررسی هائی زده
که در این مختصر پرداختن به تمامی آنها ممکن
نیست و فقط باذکر این که ازدیدگاه کمونیسم
علمی ،تضادهای درونی هرسیستم اجتماعی
اساس تحول و تضادهای بیرونی شرط تحول
اند و ایران هم ازاین قاعده مستثنا نیست ،به
دونکته ی اصلی مطرح شده شما ،می پردازیم.
ازنظرکلی ما باهردوی این ارزیابیها موافقیم.
اما درمورد نکته اول مالحظاتی داریم به شرح
زیر :ازآن جا که برای حفظ یک نظام استثماری
موجود درجامعه ،دولت طبقاتی به مثابه نمود

سیاسی حاکمیت این یا آن طبقه ضرورت دارد
که هزاران سال است درراس جوامع درخدمت
این یا آن طبقه قرارگرفته اند و انجام تغییرات
بنیادی درهرنظام طبقاتی اساسا از سرنگونی
نظام کهن و شکستن ماشین دولتی آن حاصل
می شود ،لذا درنهایت این سیاست پیشرو طبقاتی
است که درهرجامعه و با اتکاء به مبارزه ی
طبقاتی استثمارشده گان علیه استثمارگران حاکم
تعیین کننده در روند تغییرات است و به همین
دلیل مارکس مبارزه طبقاتی را موتوراصلی
حرکت جوامع دانسته و لنین تاکید می کند که
سیاست بیان فشرده ی اقتصاد است و نه رفرمها
.
نتیجه آن که درجامعه طبقاتی آن چه که به
طورعینی روی می دهد ،مجموعه تضادهای
موجود بین حاکمان و محکومان و بین خود
حاکمان و یا خود محکومان است که بازهم
کمونیسم علمی تاکید می کند که حل این تضادها
از طریق پیداکردن تضادعمده درهربرهه
ای از زمان و حل آن می گذرد .این تضادها
ضرورتا بیان طابق النعل به النعل تضادهای
زیربنائی نیستند و به همین علت درجریان بروز
تصادمات طبقاتی ،آن طبقاتی که آمادگی الزم را
برای مقابله با حریفان خود داشته باشند ،قادرمی
شوند مسیر تغییرات را درجهتی که مایل هستند
بکشانند .طبعا هرچه جامعه ای ازنظر زیربنائی
رشدیافته تر باشد ،حل تضادهای موجود بعد
از تغییر و یا بروز انقالب ساده تر می گردد.
اما اگر ازاین جا به این نتیجه برسیم که پس
چراصبرنکنیم تا به قول معروف “میوه به
قدری برسد که با تلنگری خودبه خود بیافتد”و
اتفاقا رفرمیستها مدافع سرسختانه چنین نظری
هستند  ،می بینیم که در صد و اندی سال گذشته
رفرمیستها و رویزیونیستها درجنبش کارگری
جهان بزرگ ترین تفرقه ها را دراین جنبش از
طریق درپیش گرفتن رفرمیسم به وجودآورده
اند و باوجودی که میوه نظام سرمایه داری مالی
درحد فراملی به قدری گندیده شده است که جهان
را به سوی بربریت می برد ،اما هنوز تغییرات
انقالبی نه دراین کشورها با تمامی رفرمهائی
که صورت گرفته ،بلکه باتمام مشکالتی که به
قول شما بعدا بروز خواهندکرد ،درکشورهائی
صورت گرفته است که تضادهای طبقاتی بسیار
حادشده اند .و این که برخالف نظرمارکس و
انگلس ،به دلیل تغییراتی که درساختارسرمایه
داری و گذارآن ازمرحله ی رقابت سرمایه
های آزاد به رقابت سرمایه های انحصاری
رخ داد ،انقالب پرولتری نه درکشورهای
پیشرفته سرمایه داری  ،بلکه درکشورهای به
مراتب عقب افتاده سرمایه داری و درحلقه های
ضعیف زنجیر اسارت امپریالیستی به وقوع
پیوستند ،نشان داد که رفرمها شرطی برای
تحول هستند ،اما اساس تحول به شمارنمی
آیند .لنین این وضعیت را چنین توصیف می
کند که درکشور تزارها و راسپوتین ها انجام
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انقالب ساده است و در اروپا مشکل .اما انقالب
دراروپای پیشرفته درساختمان جهان نو ساده
است و درروسیه ،پیشروی انقالب به مراتب
سخت تر ازاروپاست .وی هم چنین تاکید می
کند که یا رفرمها زمینه را برای بروز انقالب
فراهم می کنند و یا انقالب زمینه را برای انجام
رفرمها میسر می سازد اما پیوسته تعیین کننده
درایجاد تغییر ،سیاست انقالبی است.
با توجه به آن چه که گفتیم ،امروز درجنبش
سیز نه تنها بخشی از بورژوازی درقدرت،
بلکه بورژوازی دراپوزیسیون نظیر سلطنت
طلبان و مشروطه خواهان و طرفداران
جمهوری بدون پیشوند یا پسوند اسالمی هم
قراردارند و اگر با چنان هیجانی دراین جنبش
شرکت می کنند ،از ترس آن است که جنبش
توده ای با رادیکال شدن فرصتی به آنها ندهد
تا چند صباحی با استفاده از اشتباهات رقیب
برسرکارآمده ،بخش یزرگی از کیک پُرمالط
ایران را بخود اختصاص دهند .شکست انقالب
مشروطیت و انقالب بهمن ناشی از قدرت برتر
امپریالیستها و متحدان داخلی آنها درمقابل مردم
بود ـ مردمی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری
سیاه از حق هرگونه تشکل محروم بودند و نه
صرفا به خاطر عقب مانده گی و وجود بقایای
نیروهای ارتجاعی کهن .ما منکر این نیستیم که
بورژوازی داخلی و امپریالیسم تا آنجا که بتوانند
برای عقب نگه داشتن آگاهی مردم دست به هر
کاری زده و خواهند زد و به این اعتبار عقب
مانده گی نیز بارسنگینی است برگرده ی مردم.
اما مگرنه این است که این نیروهای ارتجاعی
داخلی و بین المللی صد سال است که درقدرت
بودند و اگر قصد ایجاد نظام متعارف بورژوائی
را داشتند ،می توانستند .پس بیشتر از آن که به
رفرم برای ایجاد نغییر دل ببندیم باید به انقالب
و ایجاد تغییر ازاین طریق خدمت کنیم و پس
از پیروزی انقالب رفرمهای الزم را به اجرا
درآوریم .ما مخالف رفرمهائی به سود توده
های کارگر و زحمت کش نیستیم .اما امیدبستن
به این که ازطریق رفرم شرایط برای انقالب
کردن مهیاترخواهدشد ،انتظاری دور و دراز،
غیرواقعی و به تنهائی کافی نیست .جنبش سبز
هم با تکیه به قانون اساسی جمهوری اسالمی و
“عدم ساختارشکنی” ،آن چنان جنبشی نیست
که حتا قادر باشد رفرمهائی به نفع توده های
مردم انجام دهد 8 .سال حاکمیت رفرمیستهای
اسالمی درایران این واقعیت را به عیان نشان
داد! ـ
هیئت تحریریه

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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دموکراسی زیرسایه بمب افکنها !

بقیه در صفحه 9

پنج شنبه  20اوت مطابق با  29مرداد،
پارلمانتاریستی
دموکراسی
معجزه
امپریالیستی این باردرافغانستان به نمایش
گذاشته شد و رای گیری جهت انتخاب
ریاست جمهوری و شوراهای ایالتی صورت
گرفت .دونفردرصدرلیست نامزدهای ریاست
جمهوری(از 31نفرکاندیدا) ،رئیس جمهور
کنونی حامدکرزای و وزیر امورخارجه سابق
وی دکترعبدهللا عبدهللا هستند و رقابت اصلی
بین این دونفر خواهدبود که به مصداق "سگ
زرد برادرشغال" می باشند .درظاهرامر
درافغانستان احزاب آزادند که کاندید بدهند
 .اما عدم امنیت موجود درافغانستان به گونه

ای است که امکان تبلیغات توسط بسیاری
از کاندیداها به حداقل می رسد .کما این
که باوجودی که دولت گزارش ازخشونتها
توسط مخبران را دراین روز انتخاباتی
ممنوع اعالم نمود ،دراثر درگیریها طی
 20اوت فقط درشهرهای بزرگ افغانستان
بیش از  20نفرکشته و یا زخمی شدند که
بیشترین شان زنان و کودکان بودند .به
عالوه گله ای هم از ناظران بین المللی به
گفته ای 3000نفر درکنف حمایت 100
هزارسربازارتشهای اشغال گر ناتو و 170
هزار نیروی مسلح رژیم پوشالی افغانستان،
برای تامین "سالمت" انتخابات وارد عمل

شده اند!
ازمدتها پیش زمزمه ی تقلب درانتخابات
درهمه جا پخش شده وبه سبک افغانی یک
نفر درچند برگه ی انتخاباتی و با اسامی
مختلف می تواند رای بدهد ،حتا اگر به سن
قانونی هم نرسیده باشد و گویا مرکبی هم
که برای تعیین رای دهی افراد درنظرگرفته
شده بود ،جهت انجام ساده تقلب سریعا پاک
می شد! آخر دولت اسالمی افغانستان از
دولت دوست و برادراسالمی خود درایران
آموخته است که می شود کلیه ترفندها را
به کاربُرد بدون این که صدای کسی هم به
جائی برسد! به عالوه تطمیع رای دهنده

پاسخ های در خود تامل به پرسش های حائز اهمیت
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بحران های جاری بویژه در زمینه های
اقتصادی و مالی و گسترش پی آمدهای
فالکت بار منبعث از این بحران ها  ،بسیاری
از صاحب نظران درون حلقه های چپ
منجمله بخشی از مارکسیست ها را متقاعد
ساخته که " قرن آمریکائی " به پایان عمر
خود رسیده و رهبری بالمنازع " کاخ سفید
" بعد از سال ها " شکوفائی " و قدر قدرتی
در سراشیب سقوط قرار گرفته و امکان شفا
و بازسازی آن ( در راس نظام جهانی ) میسر
نیست  .ولی بعضی دیگر بر آن هستند که
هنوز زود است که سقوط و فروپاشی آمریکا

را از قله قدرقدرتی و تفوق بویژه در گستره
نظامی کف بینی کنیم  .این بخش از صاحب
نظران ( مثل جان بالمی فاستر ) معتقدند که
به دو علت اصلی نمی توان ریزش و سقوط
آمریکا را در سال های آینده پیش بینی کرد .
علت یکم این است که در حال حاضر قدرت
های بزرگ هم در کشورهای جنوب ( چین ،
هندوستان  ،برزیل و ) ....و هم در کشورهای
شمال ( ژاپن  ،اتحادیه اروپا  ،روسیه و) ....
چه به صورت یک جانبه و چه به صورت
چند جانبه نمی خواهند ( ویا قادرنیستند ) که
به عنوان یک بدیل جدی در مقابل آمریکا

مطرح گردند  .علت دوم این است که اقتصاد
آمریکا علیرغم وجود بحران های متنوع در
درونش تا سال ها به عنوان بزرگترین اقتصاد
جهان به بقای خود ادامه داده و هیچ قدرت
و یا ترکیبی از قدرت ها نخواهند توانست
قدرقدرتی " بالمنازع " آمریکا را مشخصا
در حیطه نظامیگری به چالش جدی بطلبند .
در این نوشتارنگارنده به پرسش هائی که
رفقای این نشریه و نیز دانشجویان درباره
دیدگاه های مارکسیستی متعلق به کمپ اول (
آنهائی که سقوط آمریکا از قله رهبری نظام

ازنامه های رسیده:

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :
آدرس پُست الکترونیکی نشریه رنجبر :
ranjbar@ranjbaran.org
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washigton DC
20016
U.S.A
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تحلیلی از وضعیت حاکمان درایران :
این تحلیل را رفیقی از جنبش کمونیستی فرستاده
است که برای آگاهی خواننده گان رنجبرماهانه
می آوریم .درضمن یادآوری می کنیم که
ازنظرحزب رنجبران ایران ،جنبش سبز جنبش
یک دست و متعلق به بورژوازی متوسط نمی
باشد ،بلکه جنبشی است که درآن بورژوازی
غیربوروکراتیک و به ویژه بورژوازی بزرگ
اعم از بودن درقدرت و یا دراپوزیسیون ،نقش
داشته و تضادش با بورژوازی بوروکراتیک

هم آشتی ناپذیرنیست .به عالوه حتا با تغییر
حاکمیت و مثال افتادن قدرت به دست بورژوازی
سکوالر ماهیت رژیم عوض نخواهدشد .هیئت
تحریریه
با سالم
به نظر می رسد رژیم جمهوری اسالمی با از
دست دادن آخرین پایگاههای مردمی اش در
حال تغییر ماهیت دادن (تاکید از ما !) است و
حکومت فاشیستی که زمانی سرکوب را با تکیه
بر بخشی از مردم علیه بخشی دیگر بکار می

برد تبدیل به یک دیکتاتوری بی پایه و ورشکسته
می شود که ایدئولوژیش رنگ باخته ،رسوا
گشته و تنها متکی بر نیروی سرکوب مزدور
است .دولت احمدی نژاد سعی کرده که بطور
مصنوعی برای عدهای از مردم منافع اقتصادی
در حفظ حکومت ایجاد کند .در این راستا
اقداماتی مثل پرداخت پول نقد به هنگام سفرهای
استانی ،اعطای وام های «خود اشتغالی» (که
حکومت خودش بهتر از هر کس می داند با
این وام ها برای کسی اشتغال ایجاد نمی شود)،

