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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

دزد بازار آشفتھ می خواھد!

بازھم درمورد حزب سازی!
(بھ رفقای نشریھ تدارک حزب انقالبی)

آمار قابل توجھی از کودکان 
خیابانی در ایران
 ٢٠١۴/٠٩/١٧

رعشھ قبل ازمرگ 
رژیم اسالمی!!

اعالمیھ کمیتھ 
ھماھنگی بین 

المللی
صفحھ ١٠صفحھ ٨صفحھ ٧

در جنبش 
جھانی 

کمونیستی

معضالتی 
کھ جھانی 
ھستند! 

پارلمانتاریسم 
افیون دوم 

تحمیق توده ھا!

گوشھ کوچکی از 
وضعیت اسفناک 
زنان درخاورمیانھ

صفحھ ٢١ صفحھ ٢١صفحھ ٢١

پیشینھ و ریشھ ھای 
جنبش ھای توده ای رو بھ 
سوسیالیسم در تاریخ جھان 

چپ  درجنبش  کھ  است  سال   ۵٠ نزدیک 
کارگر  طبقھ  سازی  حزب  امر  ایران 
درمبارزه علیھ نظرات رویزیونیستی مدرن 
نفوذ  است.  کرده  اشغال  را  بزرگی  جایگاه 
ایده ئولوژی و شیوه تفکر خرده بورژوائی 
در درون جنبش چپ مدافع طبقھ کارگر و 
و  بورژوائی  ـ  امپریالیستی  ارتجاعی  تبلیغ 
خرده بورژوائی در ایران درمورد مضرات 
حزب کمونیستی ساختن بھ ویژه بھ دلیل عمل 
تشکیالت  نفی  و  توده   حزب  رھبری  کرد 
حزبی واحد، دست بھ دست ھم داده و موج 
زده  دامن  جنبش  دراین  را  بزرگی  بدبینی 
پلورالیسم  تولد  آن  منحوس  نتیجھ  کھ  اند 
تشکیالتی بود کھ ازھرنظر ھم بھ نفع دیدگاه 
فرقھ گرایانھ خرده بورژوائی بوده و ھم در 
رابطھ با تضعیف حرکت سیاسی ـ تشکیالتی 
متحد طبقھ کارگر بھ نفع بورژوازی و دیگر 

بقیھ در صفحھ دوم

ای  نمونھ  گذرد،  می  درکوبانی  کھ  چھ  آن 
با  دررابطھ  است  روشنی  و  بسیارجدی 
مداخالت نیروھای ارتجاعی درازبین بردن 
درتعیین  ملیتھا  و  مردم  دموکراتیک  حقوق 
وضعیت  ی  وادامھ  خویش  سرنوشت  حق 
آشوب و کشتاردرخاورمیانھ . مقاومت جانانھ 
ی مبارزان کرد دردفاع از استقالل کردستان 
دولت  توحش  نیروھای  درمقابل  سوریھ 
اسالمی عراق و شام و توطئھ ھای چندجانبھ 
و  امپریالیستی  نیروھای  ازسوی  کھ  ای 
توجھ عمیق  درجریان است،  منطقھ  مرتجع 
بھ این نمونھ را ازجانب نیروھای کمونیست 
آنھا را وادار  الزامی ساختھ و  و دموکرات 
خواھدنمود تا دراین ھرج و مرج کم نظیری 
کھ درمنطقھ حاکم شده است عمیقتر اندیشیده 
و  بیست  کبیر قرن  فاجعھ  از  رھائی  و راه 
کنونی  درشرایط  را  درخاورمیانھ  یکمی 

جست و جو نمایند:

١ـ اگر در اوایل این قرن از باور بھ ایجاد 
و بال و پردادن بھ القاعده توسط امپریالیسم 
جنگ   و  کردند  می  امتناع  بسیاری  آمریکا 
برای  افغانستان  در  آمریکا  تجاوزکارانھ 
انتقام گیری از اسامھ بن الدن رھبر القاعده 
را دلیل بر بی ارتباط بودن القاعده با سازمان 
امنیت آمریکا ذکر می کردند، ماھیت روئیدن 
قارچ از زمین دولت اسالمی عراق و  مثل 
آوردن یک سوم  شام ـ داعش ـ و بھ چنگ 
خاک عراق و شاید نیمی از خاک سوریھ و 
مجھزشدن بھ سالحھای سنگین، دست یافتن 
و سوریھ  نفت عراق  چاھھای  از  بھ برخی 
و طبق برخی اظھاراتی نظیر صحبت اخیر 
از ٢  بیش  روزانھ  فروش  بر  دایر  نتانیاھو 
اروپائی  کشورھای  بھ  نفت  دالر  میلیون 
و  گیرد  می  صورت  ترکیھ  ازطریق  کھ 
دارترین  پول  داعش  اینکھ  نظیر  اظھاراتی 

جریان  ترین  مسلح  بقیھ در صفحھ چھارمو 

امور رسیده  مسئوالن  و صحبتھای  [آمارھا 
گی بھ آسیبھای اجتماعی عالرغم نادقتیھای 
کھ  درکشوری  کھ  دھند  می  نشان  شان، 
اساس کار انسانھا منوط بھ سود دھی است، 
بورژوازی حاکم تمام کوشش خود  بنابراین 
را بھ کارمی برد تا نیروی کار ارزان ھرچھ 
آن  نمونھ  کھ  باشد  داشتھ  فراونتردردسترس 
درمیان بزرگ ساالن ھستند کھ فاقد ابتدائی 
می  عیان  بھ  باشند  می  کاری  حقوق  ترین 
ترین  درچنین شرایطی ساده  بنابراین  بینیم. 
با  کاراست.   کودکان  حق  خوردن  کار 
مطالعھ ی گزارش زیر می توان این حقیقت 

را بسیار ملموس تر دریافت ـ رنجبر]
ایرانی  خیابان  کودکان  درصد   ۶٠ حدود 
تا ١۴ سال ۴۵   ١٠ بین  کودکان  ھستند کھ 
بقیھ در صفحھ پنجم

تداوم  با  حاکمان  درسطح  انفجاری  اوضاع 
مذاکرات با گروه ٥+١ درمورد غنی سازی 
بھبود  اورانیوم و ساخت سالح ھستھ ای و 
روابط با «شیطان بزرگ» آمریکا کھ سالھا 
تبلیغات ضد این شیطان  از ھربوق و کرنای 
رژیم بھ گوش می رسید، تضاد بین جناحھای 
حاکم درایران را ھرچھ بیشتر بھ حد انفجار 
تحریمھا  تداوم  سو  ازیک  رساند.  می  دارد 
و وخیم ترشدن وضعیت اقتصادی، تورم و 
گرانی افسارگسیختھ و گسترش ھرچھ بیشتر 
اعتراضات کارگری و زحمت کشان و ترس 
خصوص  بھ  شورشھائی  وقوع  از  رژیم 
درخاورمیانھ  کھ  ناامن  وضعیتی  بھ  باتوجھ 
و  سوریھ  در  و  یابد  می  جریان  اکنون  ھم 
عراق و یمن شاھدش ھستیم و ھشداری است 
کھ این آتش می تواند درایران نیز برافروختھ 

شود، راه نزدیک 

مرتجعان قرارداشت. 
نتیجھ ی این وضعیت شوم و شکست دولتھای 
از  دژ سوسیالیسم  فتح  دلیل  بھ  سوسیالیستی 
ضعف  مدرن،  رویزیونیسم  توسط  درون 
در  بین  روشن  و  متفکر  مقاومت  نیروی 
درون جنبش کارگری توسط فعاالن کارگری 
کمونیست طی این نیم قرن، میدان را برای 
درون  در  غیرپرولتری  طبقات  افکار  نفوذ 
کھ  مدعیانی  نمود.  فراھم  کارگری  جنبش 
بدون داشتن پیوند با جنبش کارگری و بدون 
اعتقاد بھ و یا درک عمیِق از تئوری انقالبی 
ـ و  کمونیسم علمی  ـ  کارگر  و علمی طبقھ 
آن، مشغول صادرکردن  بھ  نسبت  وفاداری 
انواع دیدگاھھای مبارزاتی شدند کھ مغایر با 

این دیدگاه علمی طبقھ کارگر بود: 
کمونیسم علمی طی ١۶٧ سال اخیربراساس 
گان  استثمارشونده  مبارزات  از  جمعبندی 

بقیھ در صفحھ ششم



صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بینی  جھان  بھ  یابی  گان، دست  دیده  ستم  و 
تاریخی  حرکت  و  دیالکتیکی  ماتریالیسم 
تا  اولیھ  کمون  دوران  از  بشری  جوامع 
داری  سرمایھ  نظام  و  طبقات  بوجودآمدن 
تکیھ  با  تا  عمده  بشری،  جوامع  تاکنونی 
درتولید،  شرکت  بھ  مربوط  آموزشھای  بھ 
پراتیک مبارزه طبقاتی و دستاوردھای علمی 
تاریخی  ماتریالیسم  و  نموده  بندی  جمع  را 
پراتیک  تدوین شد، رھنمود کمونیسم علمی 
مغز  از  فقط  و  سردارد  پشت  را  فراوانی 
مارکس و انگلس نتراویده است. بدین ترتیب 
ایده ئولوژیک  ازنظر جھان بینی و چھ  چھ 
ـ سیاسی ـ تشکیالتی و سبک کاری گنجینھ 
درخدمت  شده  اثبات  دانش  از  عظیمی  ی 
رھائی  طریق  ازاین  و  کارگر  طبقھ  رھائی 
مالکیت  خوار  خون  زالوی  از  بشریت  کل 
خصوصی بر ابزارتولید و مبادلھ رابھ دست 
دیالکتیکی  ـ  ماتریالیستی  دید  براساس  داد. 
پراتیک بشری خصلت تکامل یابنده داشتھ و 
لذا پراتیک معیار سنجش حقیقت ھرنظریھ 
و  ادعا  ھیچ  پراتیکی  پشتوانھ  بدون  و  بوده 
تئوری ای قابل استناد و دفاع نمی باشد مگر 
آن کھ صحت خود را درپراتیک نشان داده 

باشد.
حزب سازی یکی از این جمع بندیھای علمی 
است کھ بھ کرات توسط آموزگاران بزرگ 
طبقھ کارگر ـ مارکس، انگلس، لنین، مائو ـ 
مورد تاکیدقرارگرفت و تاریخ مبارزه طبقھ 
وجود  کھ  داد  نشان  بارھا  درجھان  کارگر 
تئوری  وفاداربھ  کمونیست  انقالبی  حزب 
کمونیسم علمی وتلفیق آن با عمل در پیوندی 
و  کارگر  طبقھ  مبارزاتی  حرکت  با  فشرده 
دیدگاھی انتقادی داشتن بھ فعالیت رفرمیستی، 
و  شده  کارگر  طبقھ  واقعی  رھبر  بھ  تبدیل 
منافعی جز منافع طبقھ کارگر نداشتھ و چنین 
حزبی طبقھ کارگر را درتوفانھای سھمگین 
تمام  ھشیاری  و  بصیرت  با  طبقاتی  مبارزه 
، رھبری نموده و نھ آقا باالسرطبقھ کارگر 
است و نھ معلمی کھ درحد یاد دادن برخی 
مسائل وظایفش تمام شده و باید بعداز "درس 
یک  حتا  کھ  درحالی  بنشیند.  کنار  دادن" 
کمونیست  کارگر  طبقھ  حزب  نباید  لحظھ 
نوعی  بھ  و  جدامانده  کارگران  حرکت  از 
مبارز  و  پیشرو  آگاه،  بخشی  کھ  دھد  نشان 
طبقھ  اساس  براین  نیست.  کارگر  طبقھ  از 
درمبارزه  بزرگی  پیروزیھای  بھ  کارگر 
طبقاتی علیھ استثمارگران و ستمگران دست 
کمونیست  احزاب  کھ  درھرجائی  و  یافت 
و  کارگر  طبقھ  انقالبی  و  علمی  ازتئوری 
انتقادازخود  و  طبقھ  آن  با  شان  پیوندفشرده 

در مورد حزب... بقیھ از صفحھ اول

وفاداری بھ اصول کمونیسم علمی شرط ساختمان حزب پیشرواست!

اشتباھاتشان دورماندند، شکستھا یکی بعداز 
این جنبشھاشد کھ مھم ترین  دیگری نصیب 
آنھا بروز رویزیونیسم یعنی تجدیدنظرطلبی 
درکمونیسم علمی بود کھ ضربات سھمگینی 
واردساختھ  کارگر  طبقھ  دستاوردھای  بر 

است.
معلم  نقش  تنھا  کمونیست  حزب  بنابراین 
رھبرھم  بلکھ  نداشتھ،  را  کارگر  طبقھ 
ھست، بھ عنوان دانش آموز ازطبقھ کارگر 
و  نبوده  کارگر  آموزد، جدااز طبقھ  می  ھم 
کھ طبقات و  تازمانی  آن است و  از  جزئی 
وجود  باشند،  داشتھ  طبقات وجود  بقایای  یا 
ناپذیردرجھان  اجتناب  است  ضرورتی  آن 
طبقاتی برای مبارزه با نظراتی کھ ھم اکنون 
انواع  پخش  با  امپریالیستی  فکری  اتاقھای 
ھای  توده  توسط  حقایق  درک  در  دروغھا 
وجودمی  بھ  اخالل  کش  زحمت  و  کارگر 
بدون  کھ  انسان  بدن  مانند  درست  آورند، 

سری سالم ماندنی نیست؛
علمی  کیفیت  بھ  باتوجھ  کمونیست  حزب 
مبارزات  درھدایت  اش   بنیادی  دیدگاھھای 
است  یکی  درجھان  و  درھرکشور  طبقاتی 
خرده  اختراعی  تشکیالتی  پلورالیسم  و 
است  کارگری  جنبش  درون  در  بورژوائی 
کھ فاقد معیاری پراتیکی بوده و دقیقا پیروی 
بکن"  و حکومت  بیانداز  از سیاست "تفرقھ 
بورژوائی و خرده بورژوائی و حتا فئودالی 

می باشد!؛
مرکزیت ـ دموکراتیک نیز پیش رفتھ ترین 
علمی  بینی  ازجھان  کھ  است  کاری  سبک 
اگردرست  و  گیرد  می  نشات  کارگر  طبقھ 
اجرانشود مثل ھرپدیده علمی بد اجرا شده، 
بھ  ربطی  این  و  آورد  بارمی  بھ  فاجعھ 
رد  و  باشد  نمی  اش  ھستی  بودن  نادرست 
تئوری  از  عدول  حزب  ساختمان  در  این 
آستان  جز  چیزی  و  است  علمی  کمونیسم 

بوسی رویزیونیسم نمی باشد؛ 
انتخاباتی  شیوه  شورائی  انتخابات 
درسوسیالیسم است برای انتخاب تاحدممکن 
انتخابات  جای  باید  کھ  ای  نماینده  آگاھانھ 
شده  اختراع  پارلمانی  ظاھری  و  صوری 
توسط بورژوازی را بگیرد. ولی باتوجھ بھ 
اخالل نظرات بورژوائی و خرده بورژوائی 
حتا در دوران دیکتاتوری پرولتاریا و طبق 
بھ  کارگری،  درشوراھای  موجود  تجارب 
عناصرمخرب  نفوذ  دلیل  بھ  عنوانی  ھیچ 
رای  از  علمی  اطمینانی  توان  نمی  طبقاتی 
از  دقیقتر  کھ  داشت  شوراھا  درست  دھی 
رای حزب کمونیست باشد کھ درآن مبارزه 
ایده ئولوژیک برای رسیدن بھ نظر درست 
درمورد ھرپدیده بھ مراتب جدی تر و دقیقتر 
صورت می گیرد و رسیدن بھ خط درست 

 . است  شوراھا  رای  از  تر  بسیارمحتمل 
ئولوژیک،  ایده  خطوط   کنترل  بنابراین 
درون  در  کاری  سبک  سیاسی، تشکیالتی، 
دیکتاتوری پرولتاریا توسط حزب کمونیست 

اجتناب ناپذیراست؛
دموکراسی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا 
اختراع   و  است  شورائی  دموکراسی 
حتا  کھ  است  التقاط  مشارکتی  دموکراسی 
افراد  شرکت  یعنی  خود  کھ  دموکراسی  بھ 
درتعیین مسائل مربوط بھ خودشان، احترام 
نگذاشتھ و با آوردن مشارکت خود دموکراسی 
را کھ گوئی ضدمشارکت است زیرعالمت 
سئوال می برد! و درھیچ جای جھان نمونھ 
است  وجودنداشتھ  ھم  مشارکت  این  از  ای 
کھ پیروزی درخشانی نصیب پرولتاریا کرده 

باشد و پیشنھادی صرفا تخیلی است!؛
توان  می  جرات  "بھ  اینکھ  نظیر  ادعاھائی 
گفت کھ در یک صدسال گذشتھ و حال حاضر 
از احزاب و سازمانھا و گروھھائی کھ بھ نام 
اند،  شده  متشکل  کارگر  طبقھ  و  کمونیست 
بیانگر منافع طبقاتی کارگران و ارائھ دھنده 
گزین  جای  انقالبی  و طرح  گان خط مشی 
نمی  ایران  و  درجھان  داری  سرمایھ  نظام 
شھریور ١٣٩٣ـ  ـ  زند  داراب  (بینا  باشند" 
نوشتھ:  در  مشارکتی  سوسیالیسم  گرایش 
آن  تحقق  چگونگی  و  کارگر  طبقھ  حزبیت 
راستی  بھ  انقالبی)  حزب  تدارک  درنشریھ 
نھ یک تحلیل درست عینی، بلکھ یک بدبینی 
بھ شدت نفی گرای برخاستھ از ایده ئولوژی 
مبارزات  کھ  باشد  می  بورژوائی  خرده 
میلیونھا کارگرآگاه را تحت ر ھبری احزاب 
و شایستھ  نموده  نفی  کمونیست صد درصد 
نبوده  دیالکتیکی  ـ  ماتریالیستی  تحلیل  یک 
یا   و  باشد.  می  متافیزیکی  و  آلیستی  ایده  و 
برای  مناسب  "ایجادبسترھای  کھ  این  گفتن 
ھمھ  توسط  آزادی  اشکال  تجربھ وسیعترین 
از  بیش  ُخردکردن  با  و  ووو  شھروندان، 
و کاھش قدرت  دستگاه قدرت سیاسی  پیش 
نظرات  نقطھ  مرکزی..."  دولت  اقتدار  و 
عدم درک تداوم طبقات و مبارزه طبقاتی در 
جزیره  ھمانند  ھنوز  کھ  کشورسوسیالیستی 
ای درمحاصره ی جھان سرمایھ داری می 
باشند ، دھن کجی بھ ضرورت "دیکتاتوری 
برای  تاریخی"  "دورانی  طی  پرولتاریا" 
ی  مرحلھ  بھ  گذار  و  جھانی  انقالب  تحقق 
آموزگاران  توسط  کھ  است  کمونیسم  باالی 
پرولتاریا تاکیدشده و  افرادی نظیر  بزرگ 
حزب  "تدارک  نشریھ  در  سپھر  اسماعیل 
انقالبی" ناشیانھ دست بھ نفی تئوری انقالبی 
طبقھ کارگر ـ آگاھانھ یا ناآگاھانھ ـ زده اند؛

و ....
ی  پشتوانھ  بدون  نظرات  گونھ  این  با 
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انقالب و پیروزی امر توده ھاست تحت رھبری ستادی انقالبی!

مبارزه  تداوم  نادیدگرفتن  و  پراتیکی 
تکیھ  بدون  کھ  سوسیالیسم  در  طبقاتی 
ساختمان  برای  علمی  کمونیسم  تئوری  بھ 
حزب کمونیست مطرح می شوند، باید گفت 
ترکستان  بھ  تو می روی  "این ره کھ  کھ : 
است!" و سر راه گذاشتن افراد صادقی کھ 
 ، متعھدانھ  صمیمانھ،  حزب،  ایجاد  برای 
کارگر  طبقھ  عظیم  تجارب  بھ  احترام  با  و 
کمونیست در بیش از یک و نیم قرن گذشتھ، 
صورت نگرفتھ و چالھ جدید ی برای تدوین 
رویزیونیسم دوران امپریالیسم فراملی ھا در 
سرراه طبقھ کارگر درحال ساختھ شدن است.

رفقای گرامی شما کھ دست اندر کار ایجاد 
کمیتھ سازمانده و کمیتھ نشریھ ھستید، کمیتھ 
نشریھ کھ نظرات رفقای مختلف را درخدمت 
بھ امر ایجادحزب منتشرمی کند امری قابل 
کمیتھ  ولی  دردنکند.  دستتان  و  ھست  قبول 
سازماندھی  شروع  از  قبل  کھ  سازمانده 
نکات  "اصول،  درمورد  باید وحدت نظری 
"یک  در  لنین  ـ  تاکتیک"  و  برنامھ  اساسی 
آید،  وجود  بھ  بھ پس"ـ  دوگام  پیش،  بھ  گام 
می  ایجاد حزب  برسر  با وحدت  آیا صرفا 
کھ  درحالی  زد  سازماندھی  بھ  دست  توان 
وحدت ایده ئولوژیک ـ سیاسی بین گروھھا، 
سازمانھا و یا احزاب مایل بھ این حرکت بھ 
است  نیامده  وجود  بھ  کارھنوز  اصل  مثابھ 
درایران  خود  میل  بھ  گروھی  ھر  اگر  و 
گی  پراکنده  ایجاد  جز  کند،  سازماندھی 
نیز شاھد آن درجنبش  اکنون  نظری کھ ھم 
کارگری درایران ھستیم ، نتیجھ دیگری بھ 

بار نخواھدآورد؟
بنابراین ازشما رفقای عزیز تقاضا داریم کھ 
تاحد ممکن بھ طور فشرده نظرات خودتان 
برنامھ،  تئوری،  بینی،  جھان  درمورد  را 
سبک کار و مبارزه عملی روز بھ صورتی 
نقاط  و  مشترک  نقاط  تا  دھید  ارائھ  فشرده 
بحث  با  و  شده  روشن  مان  اختالف  مورد 
نکات  بھ  باتوجھ  نظری  اختالفات  پیرامون 
بھ  رسیدن  جھت  غیراصولی،  و  اصولی 
وحدت اقداماتی صورت گیرد. براین مبنا ما 
بھ طور فشرده نظرمان را درزیر ارائھ می 

دھیم:
١ـ جھان بینی ما ماتریالیسم دیالکتیک است؛

٢ـ ماتریالیسم تاریخی تشریح حرکت جوامع 
بشری ازکمون اولیھ تا بھ امروز می باشد؛

٣ـ کمونیسم علمی تئوری ما است کھ توسط 
مارکس و انگلس ازجملھ متکی بر دو اصل 
١ و ٢ تدوین شده و توسط لنین و مائو تکامل 
داده شده و بازھم قابلیت رشد و تکامل دارد 
نادرست  را  گذاری  ایسم  اعتبار   این  بھ   .
نظری  مکتب  یک  در  کھ  چون  دانیم  می 
را  ھردستاوردجدیدعلمی  یابنده  رشد  علمی 

نمی توان تحت عنوان مکتب جدید و مختلف 
نظری با ایسم گذاری مشخص نمود. دیدگاه 
کمونیسم علمی دائما درحال رشد و غنی شدن 
جمعبندی  بھ شرط  بشری  ھای  پراتیک  در 

دقیق آنھا می باشد؛ 
ارضی  فرمھای  ر  از  پس  ما  جامعھ  ۴ـ 
ای سرمایھ  جامعھ  بھ  تبدیل  دھھ ی ١٣۴٠ 
داری شد و طبقھ کارگر ایران بزرگ ترین 
طبقھ انقالبی جامعھ ما را تشکیل می دھد و 
انقالب سوسیالیستی و برقراری دیکتاتوری 
پرولتاریا و حکومت شورائی و ادامھ انقالب 
تحت دیکتاتوری پرولتاریا ـ انقالب فرھنگی 
ـ از وظایف اساسی حزب کمونیست و طبقھ 

کارگر می باشد.
متشکل شدن طبقھ  از  دورنما  این  تحقق  ۵ـ 
کارگر درسطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی 
کھ  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  بھ خصوص  و 
ترین  مبرم  مثابھ  بھ  کمونیست  حزب  ایجاد 
کھ  گذرد  می  است  آن  سازمانیابی  وظیفھ 
علمی  کمونیسم  بھ  معتقدان  دستورکار  در 

قراردارد؛
ھای  توده  ی  کلیھ  سازمانیابی  بھ  کمک  ۶ـ 
و  سیاسی  مختلف  درسطوح  کش  زحمت 
از وظایف مھم روزمره ما می  غیرسیاسی 

باشد؛
افکار  نفوذ  با  ئولوژیک  ایده  مبارزه  ٧ـ 
و  چپ  جنبش  درون  در  بورژوازی  خرده 
حتا جنبش کارگری، با توجھ بھ اینکھ خرده 
بورژوازی بعد از طبقھ کارگر بزرگ ترین 
قشراجتماعی ایران را تشکیل می دھد امری 
ضروری درتحقق انقالب کارگری و ازجملھ 

ساختمان حزب درایران می باشد؛
٨ـ باتوجھ بھ نظرات مذھبی کھ در پرورش 
جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان  آلیستی  ایده 
از  دین  کامل  جدائی  دارند،  مخربی  نقش 
دولت و از آموزش و پرورش ، ملی کردن 
دولت  ی  بالواسطھ  وظایف  از  موقوفات 
سوسیالیستی خواھدبود و پاک سازی جامعھ 
ضمن  مذھبی  جمعی  مناسبات  ی  کلیھ  از 

احترام بھ آزادی اعتقادات فردی انسانھا؛
و  پرولتری  انقالبات  بھ  احترام  ٩ـ  
دستاوردھای آنھا تا بھ حال درجھان صورت 
ی  کمبودھا  از  انتقاد  ضمن  اند،   گرفتھ 
مطلق  گرائی  نفی  با  مبارزه  انقالبات،  این 
دستاوردھای مبارزاتی طبقھ کارگر کھ نشانی 
است آشکار ازعدم درک ما از اوضاع تحقق 
انقالب تنھا دریک کشورـ آن ھم کشورھای 
ـ ، از نقش توده ھای کارگر و  عقب مانده 
زحمت کش و کمونیستھا در تحقق و پیشبرد 
امر انقالب پرولتری. و پذیرش شکست این 
انقالبات ناشی از عدم تحقق انقالب جھانی، 
بقایای  و  بورژوازی  خرده  خرابکاری 

با  سوسیالیستی،  کشورھای  در  بورژوازی 
تحت  جھانی  بورژوازی  توسط  آنان  تقویت 
جھانی  سھ  مدرن،  کھن،  رویزیونیسم  َعلَم 
آنارشیستی،  رفرمیستی،  دیدگاھھای  وانواع 

دگماتیستی، دنبالھ روی و غیره جدید.
توانیم  می  ما  نظری  چنین وحدت  داشتن  با 
برای تدوین برنامھ و تدارک کنگره موسس 

حزب کمونیست ایران گام برداریم.
جانان  الیق  تا  شوی  جان  جملھ  کھ  باید   ]
شوی  ـــ  گرسوی مستان می روی مستانھ 

شو مستانھ شو
بیدق  تا کی چو  تاکی دوشاخھ چون رخی   
کم تکی ـ  تاکی چو فرزین کژ روی فرزانھ 

شو فرزانھ شو
ناطقھ بر بام و در تاکی روی درخانھ  ای   
بر ــ  نطق زبان را ترک کن بی چانھ شو 

بی چانھ شو]

با قدردانی از کمھای 
مالی رفقا و دوستان 

بھ حزب ذکراین 
نکتھ را ضروری 
می دانیم کھ تکیھ 
ی حزب بھ اعضاء 
وتوده ھا در پیشبرد 
مبارزه طبقاتی،  
روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است 
درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقھ کارگر 

و توده ھا 
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ادامھ انقالب تحت رھبری طبقھ کارگر شرط رھائی زحمت کشان کرداست!

دزد بازار آشفتھ ..بقیھ از صفحھ اول

جوانان  از  نفر  ھزاران  و  است  تروریستی 
مسلمان درکشورھای اروپائی بھ آن پیوستھ 
ھزارنفری  ده  چند  مسلح  نیروی   از  و  اند 
برخوردارمی باشد، سریعا معلوم گردید کھ 
دستھائی ارتجاعی درجھان بھ پرورش آن بھ 
مثابھ مترسکی جھت پیشبرد استراتژی شان 
درخاورمیانھ این نیروی وحشی تروریستی 
آمریکا،  شامل  کھ  اند:  بوجودآورده  را 
نشینان  شیخ  از  برخی  و  سعودی  عربستان 
حمایت  با  و  باشند  می  فارس  خلیج  جنوب 
رژیم ترکیھ پرورانده می شود. ھمھ وھمھ ی 
این رخ دادھا حکایت از آن دارند کھ نظام 
اکنون  ھم  کھ  احتضار  درحال  امپریالیستی 
اقتصادی  و  مالی  بحران  ترین  دچار سخت 
است و مثل ویرووسی  آن را بھ سراسرجھان 
از  نشان  کھ  امری  و  است،  داده  سرایت 
رسیدن نظام سرمایھ داری بھ آخر خط زنده 
بھ  بخشیدن  تداوم  برای  باشد،  می  اش  گی 
بربریتی  ھرنوع  بھ  دست  اش  ننگین  حیات 
می زند تا با ایجاد وحشت درمیان مردمان 
را  خود  ی  سلطھ  مانده،  عقب  کشورھای 
ازجملھ درخاورمیانھ تداوم بخشد و اشکاالت 
پیش آمده را صرفا متوجھ نیروھای اسالمی 

بکند و خود را آزادی خواه قلمداد نماید!
٢ـ گفتھ می شود (درپارلمان اتحادیھ اروپا) 
نفوذ  تحت  درمنطقھ  استخراجی  نفت  کھ 
داعش ازطریق ترکیھ بھ کشورھای اروپائی 
برای  دالر   ۵٠ تا   ٢۵ بین  نازل  قیمت  بھ 
ھربشکھ، بھ جای ١٠٠ دالر دربازارجھانی 
بھ فروش می رسد و دولت ترکیھ نیز ازاین 
خوان یغما بی بھره نمی ماند! و اسم دولتھائی 
کھ این نفت ارزان را می خرند حتا درسطح 

پارلمان اروپا مخفی نگھ داشتھ می شود!!
و  فساد  از  است  نشانی  واقعیت  این  خود 
بربریت نظام امپریالیستی و این کھ چھ گونھ 
ازیک سو درشیپورھای تبلیغاتی اش َدم از 
تروریسم  با  مخالفت  و  زند  می  دموکراسی 
و از سوی دیگر تروریست پروری می کند 
کھ  کند  کارمی  پروایانھ  بی  حد  بدان  تا  و 
درشرایط وجود جنگ درمنطقھ، خونسردانھ 
بھ غارت نفت و ثروت زیر زمینی مردم آن 
منطقھ، آن ھم با خریدن و کمک بھ جریان 
کوچک  آیا  پردازد.  می  داعش،  تروریستی 
ترین نشانی از ارزشھای انسانی بھ رسمیت 
از  شناختھ شده طی تاریخ بشریت درعبور 
آنان  کنونی  رفتار  دراین  تمدن  بھ  جھالت 
وجود دارد؟ آیا برای دولت ترکیھ جلوگیری 

از فروش این نفت ممکن نیست؟ 
و  تجاوزات  رسوائی  کوس  گرچھ  ٣ـ 
تا  خاورمیانھ  بھ  امپریالیستی  لشکرکشیھای 

درجھان  برزنی  و  ھرکوی  برسر  جا  بدان 
نَفَس  نَفَس  بھ  امپریالیسم  و  شده  نواختھ 
افتاده ی ھار آمریکا را بھ حدی از ضعف 
رسانده کھ بھ عالوه بھ دلیل تضاد با روسیھ 
بھ  نیرو  است  نتوانستھ  گذشتھ  سال  سھ  در 
سوریھ جھت سرنگون سازی رژیم بشاراسد 
بفرستد، و "بھارعربی" را درسوریھ بھ سود 
بھ  امروز  آمریکا  دولت  بخشد.  تداوم  خود 
و  داعش  نیروھای  علیھ  "مبارزه"  ی  بھانھ 
بمباران ھوائی آن، تدریجا راه ورود بھ جنگ 
کوشیده  ماجرا  دراین  و  یافتھ  را  درسوریھ 
است تا جبھھ ای نسبتا جھانی از انگلستان و 
فرانسھ گرفتھ تا استرالیا و کانادا و بلژیک 
و غیره را دراین بمبارانھا باخود متحد کند، 
بودنش  غیرقانونی  از  صرفنظر  کھ  امری 
گرچھ  متحد  ملل  سازمان  قوانین  ازنظر 
قادر  آمریکا  نظامی  فرماندھان  اقرار  بنابھ 
بھ ازبین بردن نیروھای داعش نخواھندشد، 
برای  است  حرکتی  درآن  مھم  نکتھ  ولی 
کشاندن ھرچھ بیشتر کشورھای امپریالیستی 
برای  درخاورمیانھ  مشترک  تجاوز  بھ 
رژیم  درآوردن  زانو  بھ  سیاست  بردن  پیش 
بھ زیر  خاورمیانھ  کامل  آوردن  و  بشاراسد 
نفوذ خود ازیک سو و اعالم بھ جھانیان کھ 
روی  درھرکشوری  کھ  حرکتی  ھرگونھ  ما 

دھد مشترکا می توانیم سرکوب کنیم!
منطقھ  در  داعشیھا  جنگ  میان  دراین  ۴ـ 
یافتھ  تمرکز  سوریھ  درکردستان  کوبانی 
آن  بودن  استراتژیکی  دلیل  بھ  ھم  است: 
منطقھ و منبع نفت و گاز اش، ھم بھ خاطر 
درھم شکستن مقاومت مردم منطقھ کھ برای 
دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش، دولت 
پیش  سال  دو  سوریھ  درکردستان  را  خود 
دولت  مخالفت   دلیل  بھ  وھم  دادند  تشکیل 
ارتجاعی ترکیھ کھ می خواھد خطر مشابھی 

را درکردستان ترکیھ ازسرخود رفع کند. 
ویژه  بھ  و  مردم  ی  جانانھ  مقاومت  ولی 
کوبانی  از  مسلحانھ  دردفاع  زنان  شرکت 
ھای  صحنھ  داعشیھا،  دربرابرحمالت 
بھ  وجودآورده  بھ  بخشی  امید  مبارزاتی 
اتحاد  نماینده حرب  طوری کھ غریب حسو 
ای  مصاحبھ  طی  سلیمانیھ  در  دموکراتیک 
" نقش زنان  بیان داشت کھ  با رادیو زمانھ 
درانقالب روژآوا، سمبل انقالب درخاورمیانھ 
خواھدبود." و یا گفتھ شد کھ "جنگ درکوبانی 
گراد  استالین  در  دوم   جھانی  ھمانند جنگ 
گردد."  خاورمیانھ  رھائی  شروع  تواند  می 
ھشیاری  بھ  گوئیھا  اغراق  گونھ  این  ولی 
مردم بھ ویژه درکردستان سوریھ ضرر می 
ازمقاومت  پشتیبانی  و  ھمدردی  زند. گرچھ 
داعشیھای  دربرابر  کوبانی  مردم  ی  جانانھ 
از  بسیاری  توسط  ارتجاعی  و  ضدانقالبی 

نیروھای دموکراتیک و آزادی خواه و چپ 
کھ  درشرایطی  ولی  است،  درجریان  جھان 
خود نیروھای کرد از کیفیتی معادل کیفیت 
کمونیستھا  رھبری  و  شوروی  سرخ  ارتش 
برخوردارنیستند، و درحالی کھ این ھمدردیھا 
مادی  کمک  از  بسیارکوچکی  درابعاد  تنھا 
رزمنده  شرکت  ازجملھ  و  نیروھا  برخی 
گان حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست 
ترکیھ/ کردستان شمالی برخورداراست، اما 
بیشتر  کوبانی  در  مردم  ی  دلیرانھ  مبارزه 
جمھوریخواھان  مبارزه  و  مقاومت  شبیھ 
رھبری  بھ  فاشیست  نیروھای  علیھ  اسپانیا 
ازنظر  امکانات الزم  کھ  باشد،  می  فرانکو 
نفرات و تجھیزات و فرماندھی بھ گونھ ای 
کھ در استالین گراد تحت رھبری کمونیستھا 
نشده،  فراھم  شد،  برده  پیش  ارتش سرخ  و 
کمک رسانی خارجی نیز بسیاراندک است و 
درنتیجھ احتمال بروز فاجعھ مشابھ آن چھ کھ 
در اسپانیا در دھھ ی  ١٩٣٠ گذشت و جای 
فاشیستھای  اکنون  را  مسیحی  فاشیستھای 
اسالمی گرفتھ اند، نمی توان نادیده گرفت. 
و یا این کھ با عقب راندن نیروھای داعش، 
دراستالین گراد  آن طور کھ  نھائی  شکستی 
بر ارتش متجاوز ھیتلری وارد آمد، بھ این 

نیرو وارد نشود.
این وضعیت بھ خصوص برای احزاب  ۵ـ 
کارگری  جنبش  و  کمونیست  تشکلھای  و 
ھشداری است کھ پیش بردن امر انقالب بیش 
از پیش نھ تنھا نیاز بھ وحدت کمونیستھا دریک 
درراس  درقرارگرفتن  درھرکشور  حزب 
جنبشھای کارگری و یا رھائی بخش دارد، 
بلکھ بھ کمک تشکلھای کمونیست و جنبش 
کارگری دردیگر کشورھای ھم جوارو زیر 
داشتھ  نیازمبرم  کمونیستی  تئوریک  پرچم 
و بعضا استراتژی و تاکتیکھای واحدی را 
باید  تشکلھا  این  ی  کلیھ  کھ  کند  می  طلب 
کارزار  دراین  ببرند.  پیش  را  آنھا  مشترکا 
بزرگ رھائی بخش ایجاد جبھھ ای متحد با 
نیروھای دموکرات ضدامپریالیست و آزادی 
انقالبات  تحقق  درخدمت  تواند  می  خواه 

پرولتاریائی درمنطقھ قراربگیرد.
درجنبش  آشفتھ  وضعیت  ی  مالحظھ  اما 
درخاورمیانھ،  کارگری  و  کمونیستی 
اتوریتھ  با  و  قوی  کمونیست  احزاب  فقدان 
متشکل  کارگری  جنبش  فقدان  درھرکشور، 
و قوی در این منطقھ و رایج بودن گروھی 
جز  چیزی  کھ  بورژوائی  خرده  گری 
درلفافھ  کارگر  طبقھ  دستاوردھای  نفی  
فراموش   ، دموکراسی  "کارگرخواھی، 
کھ  مشکالتی  منطقی  و  مادی  تحلیل  کردن 
قرارداشتند"  کارگری  انقالبات  روی  پیش 

اساس دستاوردھای  براین  نیاموختھ و 
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از مقاومت و پایداری زنان و مردان کوبانی و تجربھ آنان بیاموزیم!

و  توانائی  و  کارگر  طبقھ  تئوریک 
لیاقت آن درایجاد تحرک در کشورھای عقب 
دربرابرامپریالیسم  توانستند  کھ  ای  افتاده 
قدعلم کنند و بھ پیروزیھای درخشانی دست 
نیروھای  این  اما  کنند!  می  نفی  را  یابند 
اند  شده  خرسی  بھ  تبدیل  امروزی،  چپ 
کارگری  جنبش  با  دوستی  اعالم  با  کھ 
این  مغز  بھ  سنگھائی  چنان  کمونیستی  و 
کن  اذیت  مگسھای  پراندن  برای  جنبشھا 
مراکز  دل  در  کھ  کوبند  می  ضد تشکیالت 
امپریالیستی قند را آب می کنند. فرماندھی 

بورژوازی  خرده  و  بورژوازی  اگر  ۶ـ 
از  گرفتن  کمک  با  کشورھای سوسیالیستی 
دربسیاری  توانستند  امپریالیستی  کشورھای 
ازاین کشورھا مراکزقدرت را ازدست طبقھ 
رویزیونیسم  بھ  تکیھ  با  و  درآورده  کارگر 
را  کارگری  دولتھای  این  ماھیت  مدرن 
کنند،  عوض  پیش  سال   ۶٠ از  دربیش 
امروز آنھا فراگرفتھ اند کھ با دامن زدن بھ 
گروھیگری و نفی گرائی دستاوردھای طبقھ 
کارگر، مانع از وحدت نیروھای چپ معتقد 
بھ کمونیسم شده و بدین ترتیب دربازار آشفتھ 
و  درکشورھا  عملیاتی  درسطح  چھ  کھ  ای 
چھ درسطح تشکیالتی دردرون جنبش چپ 
بھ وجودآورده اند، نگذارند رھبری واحدی 
آن  تشکیل  کھ  ببینند  اگر  یا  و  شود  تشکیل 
بازھم  شده است،  تبدیل  بھ ضرورتی جدی 
ی  شده  اثبات  ازاصول  را  جدید  تشکل 
کمونیسم علمی دورنموده و بدین ترتیب از 
ابتدا تشکلی معیوب بھ وجودآید کھ قادر بھ 
بلشویک  حزب  نظیر  واری  تندر  پیشروی 
لذا وحدت  و حزب کمونیست چین نگردند. 
پراتیک  و  تئوری  بھ  باتکیھ  کمونیستھا 
و  شکستھا  از  آموختن  و  علمی  کمونیسم 
امتناع از بدبینی ھای خرده بورژوائی کلیدی 
دربازار  ابتکارعمل  پیداکردن  برای  ھستند 
بھ  گام  پیشبردن  و  خاورمیانھ  کنونی  آشفتھ 

گام استوار مبارزات جنبش کارگری. 
طبقھ کارگر بنابر مناسباتی کھ با تولید دارد 
صاحب غریزه و درک و شعوری می شود 
کھ مادی است و برخالف روشنفکران خرده 
بورژوا حاضرنیست بھ راحتی آب خوردن 
را  خود  کارگر  ھمرزمان  دستاوردھای 
درگذشتھ ازبیخ و بُن نفی کند و دیر یا زود 
این توطئھ ی ضدکمونیستی و ضدکارگری 
رفیقان  دستاوردھای  از  و  دریافتھ  را 
آنھا  جدید  درشرایط  و  آموختھ  اش  گذشت 
را تکامل خواھد داد و از اشتباھات گذشتھ 

خواھدآموخت. بھ امید آن روز.

آمار قابل توجھ... بقیھ از صفحھ اول

می  شامل  را  خیابانی  کودکان  کل  درصد 
کودکان  از  درصد   ٣۴ ھمچنین  شوند، 
خیابانی در حال تحصیل ھستند، ۴٠درصد 
ترک تحصیل کردند و ٢۴درصد از بچھ ھا 

اصال بھ مدرسھ نرفتھ اند .
مدیرکل  کردونی  روزبھ  ایسنا،  گزارش  بھ 
وزارت  اجتماعی  آسیب ھای  امور  دفتر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با 
آنھا، گفت: مطالعات نشان می دھد در تھران 
پدیده «کودکان در خیابان» را داریم کھ بھ 

معنی بازگشت کودکان کار بھ خانھ است.
ھا  سازمان  متفاوت  آمار  ارائھ  دلیل  وی 
وجود  را  خیابان  و  کار  کودکان  وجود  از 
اظھار  این باره دانست و  در  تعاریف متعدد 
کرد: پدیده کودکان کار و خیابان در قالب ۴ 

تعریف متفاوت معرفی می شود کھ
اشتغال  معنای  (بھ  اشتغال  در  ١-کودک 
کار  و  کسب  بازار  در  کھ  است  کودکی 
حضور دارد و دستمزد بگیرد پاره وقت یا 

تمام وقت قانونی یا غیر قانونی) ...
بھ  کودک  استخدام  (یعنی  کودک  کار   -٢
طوری کھ توانایی حضور در مدرسھ را بھ 
طور منظم نداشتھ باشد و از لحاظ جسمی و 
روحی و اجتماعی برای کودک مضر باشد، 
با این تعریف اولین اصل برای کودک کار 

عدم حضور در مدرسھ است )
دستھ  دو  بھ  آنھم  (کھ  خیابانی  ٣-کودکان 
تقسیم می شود کودکانی کھ در خیابان زندگی 

می کنند و می خوابند )
کودکانی  معنای  (بھ  خیابان  در  کودکان   -۴
کھ در خیابان کار می کنند و شب بھ محیط 

خانھ و خانواده باز می گردند ) .
کردونی وجود کودکان در خیابان را معضل 
کنونی تھران دانست و یادآور شد: مطالعات ما 
نشان می دھد در تھران بیشتر پدیده ”کودکان 
در خیابان“ را داریم کھ پس از کار روزانھ 
گردند. می  باز  منزل  بھ  شب  خیابان  در 
۴٠ درصد کودکان خیابان، خارجی ھستند

اجتماعی  آسیب ھای  امور  دفتر  مدیرکل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظھار 
از  آمده  عمل  بھ  تحقیقات  اساس  بر  کرد: 
سوی برخی محققان کشور پیرامون کودکان 
خیابانی در شھر تھران مشخص شده، حدود 
۶٠ درصد کودکان خیابان ایرانی ھستند کھ 
کودکان بین ١٠ تا ١۴ سال ۴۵ درصد کل 
کودکان خیابانی را شامل می شوند، ھمچنین 
حال  در  خیابانی  کودکان  از  درصد   ٣۴
تحصیل  ترک  درصد   ۴٠ ھستند،  تحصیل 
بھ  اصال  ھا  بچھ  از  درصد   ٢۴ و  کردند 

مدرسھ نرفتھ اند.
بھ  کار  کودکان  بیشتر  شد:  یادآور  وی 
و  دستفروشی  ویژه  بھ  متعارف  کارھای 
باربری مشغولند کھ بر اساس قوانین تجارب 
جھانی بر اھمیِت نقِش برنامھ ھای کمک مالی 
نقدی و غیرنقدی در ایجاد حداقل حمایت ھای 
اجتماعی در کاھش کار کودک تاکید می شود.

و  کار  تعاون،  وزارت  در  مسئول  کردونی 
رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر اساس اعالم 
در سال٢٠١٢، ۶  جھانی  بھداشت  سازمان 
میلیون و ٢٠٠ ھزار نفر از کودکان کار و 
خیابان در خاورمیانھ و شمال آفریقا زندگی 
می کنند بنابراین ادعای وجود ٧ میلیون کودک 
طبق  زیرا  است  اعتبار  فاقد  ایران  در  کار 
سرشماری سال ١٣٩٠ شاغالن ١٠ تا ١٩ 
سال در ایران ٧۶۵ ھزار نفر در کشور است.

کار  و  اشتغال  حوزه  شد:در  یادآور  وی 
است،  مدنظر  شھری  مناطق  بیشتر  کودک 
 ١٠ بین   ١٣٩٠ سال  در  شھری  شاغالن 
تا ١۴ سال ٢٣ ھزار و ۶١٩ نفر بودند و 
شاغالن ١٠ تا ١۴ سال روستایی ۴۴ ھزار 
و ٢۶ نفر بودند از سویی شاغالن ١۵ تا ١٩ 
سال شھری ٣٢٠ ھزار نفر و شاغالن ١۵ تا 

١٩ روستایی ٣٧٠ ھزار نفر بودند.
کودکان کار قھرمان نمی خواھند

اجتماعی  آسیب ھای  امور  دفتر  مدیرکل 
بھ  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
خیابانی  کودکان  ساماندھی  شورای  تشکیل 
کرد:  بیان  و  اشاره  تعطیلی  سال   ٨ از  بعد 
آن ھستند و  شورایی کھ ١١ دستگاه عضو 
اجرا  کشور  در  را  کالن  ھای  سیاست  باید 
کودکان  فکر  اتاق  چارچوب  ھمین  در  کنند 
کار و خیابان با حضور سازمان ھای مردم 
نھاد تشکیل شد و اخیرا نیز نمایندگان ۵٠ تا 
۶٠ سازمان مردم نھاد با وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کردند.
کردونی از آغاز فعالیت شورای ساماندھی 
کودکان کار و خیابان در استان ھای البرز و 
بھ زودی در تمام  گلستان خبر داد و گفت: 
و  تشکیل  شورا  این  نیز  کشور  استان ھای 

فعالیت خواھد کرد.
و  کار  کودکان  بھداشت  مسئلھ  کردونی 
و  دانست  مھمی  بسیار  موضوع  را  خیابان 
افزود: اخیرا وزیر بھداشت اعالم کرده کھ 
بیمارستان ھای مشخصی را بھ کودکان کار 
و خیابان اختصاص خواھد داد تا درمان و 

بھداشت این کودکان بھ سھولت انجام شود.
متولی اصلی کودکان کار کیست؟

اجتماعی  آسیب ھای  امور  دفتر  مدیرکل 
تاکید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت 
دستگاه  ھر  وظایف  نامھ  آیین  آن  در  کرد: 

مشخص  واضح  و  شفاف  بصورت 
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دولت  ھیات  کھ  زمانی  و  است  شده 
١١ دستگاه را مسئول رسیدگی بھ این 
کودکان کرده است بدین معنی است کھ این 
ارگان ھا در این حوزه مسئولیت دارند زیرا 
حوزه آسیب ھای اجتماعی حوزه ھایی نیستند 
مرتفع  توانایی  تنھایی  بھ  دستگاه  یک  کھ 
کردن مسائل و مشکالت آن را داشتھ باشد 
و ماھیت این حوزه بھ صورتی است کھ باید 
دستگاه ھای مختلف البتھ با ھماھنگی درگیر 

موضوع باشند.
کردونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را بھ عنوان یک دستگاه ھماھنگ کننده بین 
این ١١ دستگاه معرفی کرد و گفت: در این 
مدت ٧ ماه تالش کرده ایم در این چارچوب 
مختلف  جلسات  تشکیل  با  و  کنیم  فعالیت 
دستگاه ھای متولی را نسبت بھ وظایف خود 

و سایر ارگان ھا آشنا کنیم.
اجتماعی  ھای  آسیب  کرد: حوزه  تاکید  وی 
حوزه از بین بردن و حذف کردن نیست و 
نمی توان پدیده کودکان کار را بھ کلی از بین 
از ١٠ سال  نیز پس  برد زیرا حتی برزیل 
کار موفق توانست تنھا ١٠ درصد از میزان 
کودکان کار را کاھش دھد، بنابراین باید بھ 
سمت کنترل و کاھش کودکان کار و خیابان و 
بھ طور کلی آسیب ھای اجتماعی پیش رویم.

این ضد و نقیض گوئیھا و یکی بھ نعل و یکی 
بھ میخ زدنھا درد کودکان خیابان را کھ اساسا 
ھای  خانواده  نیاز  بھ  و کمک  فقر  علت  بھ 
مستمند صورت می گیرد حل نخواھند کرد. 
سرنگون  خیابانی  کودکان  رھائی  راه  تنھا 
کھ  دزدیھائی  آمار  کھ  است  رژیمی  کردن 
صورت می دھد از میلیون و میلیارد گذشتھ 
از یک غارت افسارگسیختھ  و نشانی است 
ی ثروتی کھ کارگران و زحمت کشان ایران 
با جان دادنھای زیاد تھیھ می کنند و دزدان 
سرگردنھ اسالمی و غیراسالمی این ثروتھا 
را غارت کرده و شکاف عظیمی بین فقر و 
ثروت را درسرتاسرایران بوجودآورده اند!

از  بسیاری  قبول  شیطان بزرگ و  بھ  شدن 
خواستھای آن را درجلو میز حاکمان ایران 
تدریجی  گسترش  ولی  است.  داده  قرار 
جناحھای  صدای  آمریکا  با  ایران  روابط 
روحانی  حسن  درانتخاب  را  رژیم  افراطی 
دولت  اتمی  مذاکرات  از  ای  خامنھ  دفاع  و 
زدنھائی  ُغر  حال  درعین  و  روحانی  حسن 
تمامی  با  کھ  دھد  نشان  وی  کھ  این  برای 
جناحھای  تا  نیست  موافق  مذاکرات  نتایج 
تندرو را ساکت نگھ دارد و باالخره وضع 
روزھا  این   ، ای  خامنھ  متعیٌن  نا  سالمتی 
نشان  تاحدی  و  یابند  می  جریان  آرام  آرام 
دھنده ی سردرگمی حاکمان و بھ نسبت آن 

برقرارسازی خیمھ شب بازیھا می باشد . 
از سوی دیگر ایستادن دربرابر اعتراضات 
گی برخوردبھ  گونھ  و چھ  مردم  ھای  توده 
می  برده  پیش  ای  دوجانبھ  طور  بھ  آنان 
شود: از یک سو تشدید اعدامھای پی درپی، 
ھراس رژیم را از اوج گیری این اعتراضات 
نظام  برقراری  ازابتدای  کھ  دھد  می  نشان 
پایھ  سرکوبھا  و  اعدامھا  اسالمی  جمھوری 
آن  کنارگذاشتن  و  بوده  رژیم  تداوم  اصلی 
بھ معنای پایان َنَفس کشیدن اینان خواھدشد. 
رفتارھای  این  حال  درعین  دیگر  سوی  از 
پیشبرد  برای  ازحاکمان  فاشیستی را برخی 
و  داده  تشخیص  مناسب  نا  شان  حاکمیت 
سرکوب  ترمز  تاحدممکن  کشیدن  بھ  معتقد 
دربرخورد بھ مردم و ترک برخی روشھای 
گذشتھ شان را تنھا راه نجاتشان می دانند بھ 
حدی کھ انجام روشھای گذشتھ را حتا مضر 
بھ اعتقادات اسالمی شان ارزیابی می کنند. 

نمونھ ی زیر گواھی است بر این مدعا :
گشت  بھ  واکنش  در  روحانی  معاون   »

موتوری انصار حزب هللا:
دبیر کل انصار حزب هللا بداند ترکتازی ھای 

دھھ ٧٠ بھ پایان رسیده است
بھ  نسبت  جمھور  رئیس  فرھنگی  مشاور 
گشت ارشاد موتوری گروه انصار حزب هللا 

واكنش نشان داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  آشنا  حسام الدین 
موتوری  ارشاد  گشت   خصوص  در  ایلنا، 
گروه انصار حزب هللا گفت: آقای عبدالحمید 
خوب  حزب هللا)  انصار  کل  (دبیر  محتشم 
است بھ یاد داشتھ باشد دوران تركتازی ھای 

دھھ ٧٠ بھ پایان رسیده است.
وی ادامھ داد: نھ نیروی انتظامی و نھ ارشاد 
قوه قضائیھ و نھ وزارت كشور و نھ  و نھ 
موتورسوارھای  از  ھیچ كدام  بسیج  حتی 
خصوص  بھ  كرد  نخواھند  استقبال  ایشان 

اینكھ اگر كاله ایمنی بھ سر نداشتھ باشند.

الزم بھ ذكر است كھ ٢٣ شھریور ماه امسال 
اعالم  رسمی  طور  بھ  هللا  حزب  انصار 
مبارزه  برای  نیرو  ھزار  چھار  با  کھ  کرد 
می آید  شھر  سطح  بھ  فساد  و  بدحجابی  با 
این  کامل  پوشش  برای  موجود  نیروھای  و 
ھستند.  مرد  بقیھ  و  زن  ھزار  سھ  فریضھ 
کشور  وزارت  موقع  ھمان  در    کھ  درحالی 
از  دستھ جمعی  فعالیت  ھرگونھ  کرد  اعالم 
از  نھی  و  معروف  بھ  امر  جملھ گشت ھای 
منکر انصار حزب هللا باید با مجوز وزارت 
ارشاد صورت گیرد. دبیر کل انصار حزب 
هللا با صدور بیانیھ ای با یادآوری اصل ھشتم 
قانون اساسی تذکر لسانی را بالمانع دانست 
و کارشان را فریضھ ای دانست کھ بھ ھیچ 

قانونی مربوط نیست.
ستاد اجرائی انصار حزب هللا روز چھارشنبھ 
نیز در بیانیھ ای با بیان اینكھ گروه ھای امر 
بھ معروف و ناھی از منكر سیار نھ ضابط 
قضائی ھستند و نھ مامور بھ بگیر و ببند كھ 
نیاز بھ كسب اجازه از كسی داشتھ باشند. آنان 
جمعی دغدغھ مند ھستند كھ در این وانفسای 
لجام گسیختگی فساد و فحشا در معابر برای 
و  اند  كرده  قیام  الھی  واجب  فریضھ  اقامھ 
ھزینھ آن را نیز بھ جان خریده اند كھ تاریخ 
ھمین چند سالھ شاھد محكمی بر مظلومیت و 
صالبت آمران بھ معروف و ناھیان از منكر 
است، با اعالم شماره ای بھ منظور تكمیل و 
معروف و  بھ  امر  گروه ھای سیار  گسترش 
نھی از منكر از آقایان و بانوان درخواست 
دربیایند. ساماندھی  این  عضویت  بھ  كرد 

ھمچنین روح هللا جمعھ ای رییس مرکز اطالع 
در  وزارت کشور  بین المل  امور  و  رسانی 
گفت وگویی كھ با ایلنا روز چھارشنبھ داشت، 
و  خودمان  مواضع  بر  ھنوز  کرد:  تاکید 
ھر  اینکھ  بر  مبنی  کشور  وزیر  حرف ھای 
حرکت دستھ جمعی نیاز بھ مجوز دارد، ھستیم.

در  چھارشنبھ  روز  نیز  نوبخت  محمدباقر 
پاسخ بھ سوال ایلنا در این خصوص با تاکید 
روش ھای  از  کھ  کنیم  فکر  نباید  اینكھ  بر 
خصوص  این  در  خشن  و  غیرفرھنگی 
نمی توان بھ نتیجھ رسید، تصریح شد: گاھی 
یا  و  مسئولیت  احساس  اساس  بر  برخی 
اعتقادات خود از این روش ھا استفاده می کنند 
سال ھای  در  بدانند  باید  آنھا  کھ  حالی  در 
نبوده  موثر  تنھا  نھ  این روش ھا  نیز  گذشتھ 
بدحجابی  پدیده  موارد  از  پاره ای  در  بلکھ 
را تشدید ھم کرده است. البتھ ما نباید پدیده 
بدحجابی را نسبت گذشتھ تشدید یافتھ بدانیم و 
با روش ھای غیرقانونی با آن برخورد کنیم.

سخنگوی دولت اضافھ كرد: تاکید دولت در 
نباید  کھ  بود  خواھد  این  بر  خصوص  این 

سال ھا  کھ  پدیده ای  کھ  کنیم  احساس 

رعشھ قبل ازمرگ... بقیھ از صفحھ اول



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

انتخابات پارلمانی افیون دیگر توده ھا است!

بھ  امروز  داشتھ  وجود  ما  کشور  در 
پدیده حادی تبدیل شده و باید با آن بھ شکل 
کنیم و صراحتا ھم اعالم  فیزیکی برخورد 
است  مسلم  می دھیم.  را  آن  ھزینھ  کھ  کنیم 
کھ این ھزینھ بھ پای آنھا نوشتھ نخواھد شد 
می دھد.  اسالم  را  اقدامات  این  ھزینھ  بلکھ 

(١٣٩٣/٦/٢٨)«
ئولوژیک  ایده  دوگانھ  وضعیت  چنین  دوام 
با  و  موجود  گرائیھای  افراط  بھ  توجھ  با 
جھانی  گرایانھ  مداخلھ  سیاستھای  بھ  توجھ 
بھ  بیابد،  چندانی  دوام  تواند  نمی  درمنطقھ 
ھمین دلیل پیشروان طبقھ کارگر ایران باید 
ھشیارانھ اوضاع را زیرنظرداشتھ و با اتخاذ 
سیاستھای درست متحدکننده صف مبارزاتی 
طبقھ کارگر، ھمانند انقالب بھمن ١٣٥٧ بھ 
گوشت َدم توپ جناحھای مختلف بورژوائی 
قدرت  نشوند.  تبدیل  بورژوائی  خرده  و 
تشکیالتی  ـ  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  گیری 
و  کمونیستی  جنبش  ی  پارچھ  یک  و  متحد 
شده  تبدیل  مبرم  بھ ضرورتی  کارگر  طبقھ 
تر  ھشیارانھ  و  زودتر  ھرچھ  اقدامات  و 
فردا روز  دراین مورد باعث خواھد شد تا 
درصورت بروز فتنھ درایران، طبقھ کارگر 
انقالبی  جنبش  رھبری  قاطعیت  متانت و  با 
توده ھای مردم را بھ دست با کفایت خویش 
را  ایران  انقالب  و  نشده  وغافلگیر  گرفتھ 

استوارانھ بھ سوی پیروزی ھدایت نماید.

پارلمانتاریسم افیون 
دوم تحمیق توده ھا!

روشن  درقشر  اروپا  در  کھ  ای  نگرانی 
نشان  را  خود  روزھا  این  بیشتر  فکری 
متمایل  راستی  دست  احزاب  رشد  دھد  می 
بھ فاشیسم است کھ تمامی کاسھ کوزه ھای 
پذیرش  سر  را  اجتماعی  عدیده  مشکالت 
پناھنده گان خارجی می ریزند و حل بحران 
با  درضدیت  را  کنونی  بزرگ  اقتصادی 
و  دانستھ  خودی  کشورھای  مقیم  خارجیان 
رای  درجلب  پالتفرمی  بھ  را  خواست  این 
دھنده گان درانتخابات پارلمانی تبدیل کرده 
و با پراکندن دود این افیونی کھ درصورت 
جلو  انتخابات  در  اکثریت  آوردن  دست  بھ 
از  قوانینی  و  گرفتھ  را  ھا  پناھنده  پذیرش 
درصورت  کھ  گذراند  خواھند  پارلمانھا 
پناھنده گان  از جانب  ترین خطائی  کوچک 
آنھا را از کشور اخراج کنند! عکاس جوان 

را  گان سوریھ  پناھنده  کھ وضعیت  سوئدی 
بھ  جواب  در  بود  کرده  مشاھده  ازنزدیک 
سئوال خبرنگاری کھ پرسید:ارزیابی تان از 
نتایج انتخابات سوئد چیست؟ گفت: این نتایج 
قبول  پناھنده  مسئلھ  دربرخوردبھ  شدت  بھ 

کردن، تاسف آور و غمناک است.
بھ  و  ھرجامعھ  ساکنان  از  بخش  آن  برای 
کھ  است  روشن  روز  مثل  کمونیستھا  ویژه 
رشد احزاب دست راستی، رشد میلیتاریسم، 
گرفتارشدن  از  ناشی  ستیزی  خارجی  رشد 
نظام سرمایھ داری امپریالیسم فراملی ھا در 
است  اقتصادی  و  مالی  بحران  ترین  عمیق 
بھ  وادار  را  غیره  و  اروپائی  دولتھای  کھ 
پس گرفتن قوانین رفاھی بعدازجنگ جھانی 
ھای  توده  بیشتر  ھرچھ  فقیرترشدن  دوم، 
افزوده شدن  و  کارگر و زحمت کش  مردم 
افزایش  ترتیب  بدین  میلیاردرھا و  تعداد  بر 
ثروت  فقرو  بین  وسیع  و  عمیق  شکاف 
سرکوب  قدرت  و  زور  بھ  توسل  نھایتا  و 
منجرشده و بدین ترتیب می خواھند بھ مردم 
ھشداردھند کھ اگر دربرابر سیاستھای نظام 
حاکم سرفرودنیاورند، احزاب و دستھ جات 
سرکوب  برای  رشدیافتھ  و  آماده  فاشیستی 
آنان می باشند و بدین ترتیب لولوخورخوره 
ی احزاب دست راستی پیروان مخفی نازیسم 
است  نشانی  پارلمانھا  بھ  آنان  یافتن  راه  و 
براین واقعیت تلخ نظام سرمایھ داری کنونی.

سرمایھ  حاکمیت  سال   ٢٠٠ از  بیش  طی 
انتخابات  نظام  انداختن  راه  بھ  و  داری  
ادعای  پارلمانی کھ با استفاده از پارلمان و 
پارلمانھا  دراین  مردم  گان  نماینده  اینکھ 
ارتجاعی  گیرند،  می  مردم  نفع  بھ  تصمیم 
ترین تصمیمات بھ ضرر مردم نظیر کشاندن 
آنھا بھ دفاع از استعمارگری بھ قیمت کشتار 
مانده،  عقب  درکشورھای  مردم  میلیونھا 
کشاندن آنھا بھ دو جنگ امپریالیستی جھانی 
اول و دوم و کشتھ و معلول ساختن صدھا 
میلیون مردم جھان و ویران ساختن بخشھای 
مدارس،  مسکونی،  ساختمانھای  از  بزرگی 
پارلمانھا  این  و  شده  داده  نشان  ھا  کارخانھ 
تصویب  و  مردم  حقوق  از  دفاع  برای  نھ 
بلکھ  آنان،  گی  زنده  بھبود  برای  قوانینی 
دراین  داران  سرمایھ  ی  سلطھ  حفظ  برای 
کشورھا تماما حاضربھ خدمت می باشند. اما 
ادعای تحقق  با  اند  توانستھ  حاکمان سرمایھ 
بااین  پارلمان مردم را  دموکراسی ازطریق 

ماده مخدر ذھنی تابھ حال فریب بدھند!
اما برای دموکراتیک جلوه دادن پارلمانتاریسم 
اختالفی  ھیچ  کھ  بورژوائی  احزاب  تعدادی 
داران  سرمایھ  توسط  ندارند  باھم  اصولی 
برای تجزیھ مردم و ایجاد افکارواھی درآنھا 
با  کھ  اند  شده  درست  دموکراسی  درمورد 

طرح خواستھای شان درانتخابات ھرچندسال 
یک بار کھ عمده تا نیز درحد بازی با درصد 
بردن مالیاتھا ومیزان مصرف  پائین  یا  باال 
بودجھ ھا خالصھ می شوند، مردم را دعوت 
و  نموده  حزب  آن  یا  این  بھ  دھی  رای  بھ 
چنین توھمی درمیان توده ھا بھ وجودآورده 
اند کھ گویا این نماینده گان درخدمت آنان در 

پارلمانھا کارمی کنند.
بازی  دراین خیمھ شب  دیگر  از حیلھ ھای 
«چپ»  احزابی  وجود  پارلمانی  انتخابات 
رویزیونیستھا  و  دموکراتھا  سوسیال  نظیر 
مناسبات  قبول  با  نیز  اینان  کھ  ھستند 
برای  داری  سرمایھ  نظام  استثماری 
جلوگیری از رادیکال شدن توده ھای کارگر 
بھ سوی  اینان را  ناراضی،  و زحمت کش 
خودمی کشانند و بدین ترتیب این اطمینان در 
حاکمان نظامھای سرمایھ داری بھ وجود می 
آید کھ با این ترفند ھرگونھ خطر از بلندشدن 
مردم پراکنده شده توسط احزاب بورژوائی و 
خرده بورژوائی علیھ این نظامھا و سرنگون 
سازی آنان را گرفتھ و می توانند بھ حاکمیت 

خود تداوم بخشند.
بحران  اکنون  ھم  کھ  ترتیب  ھمان  بھ  ولی 
و  اجتماع  اعضای  درتمامی  اقتصادی 
و  تشکیالتی  سیاسی،  بخش  در  ازجملھ 
ماشین  درھمھ جا  و  نفوذیافتھ  اجتماعی اش 
انجام دھی کارھا با دست اندازھای جدی رو 
بھ رو شده، بحران در پارلمان نیز خود را بھ 
عیان نشان می دھد. دراین مورد می توان بھ 
انتخابات پارلمانی اخیر درسوئد رجوع کرده 

و اتفاقات را درآن قدری بررسی کرد:
١ـ جمعیت سوئد حدود ٦. ٩ میلیون نفراست 
و کسانی کھ حق رای دارند ٧٣٣٠٤٣١ نفر 
رای  در  نفر   ٦١٠٨٣٩٢ تعداد  باشند.  می 
گیری شرکت کردند و ازاین تعداد ٣١٠١٧٤ 
و  (٦٨٨٧٥رای)  بودن  سفید  علت  بھ  رای 
بھ(حزب کمونیست  ٢٤١٢٩٩ رای مربوط 
از  بودن  پائین  دلیل  بھ  فمینیستی)  ابتکار  و 
انتخاب  بھ  آراء صاحب حق رای،  کل   ٪٤

نماینده فائق نیامدند.
بدین ترتیب رای ٥٧٩٨٢١٨ نفر درانتخاب 
نماینده گان تاثیرداشت کھ ٧٩٪ کل صاحبان 

حق رای می باشند.
باالتر  آرای  آوردن  با  کھ  حزبی   ٨ از  ٢ـ 
از ٤٪ بھ پارلمان راه یافتند، حزب سوسیال 
آراء بھ عنوان حزبی   ٪٣١ با٢.  دموکرات 
مسئول  بود،  آورده  را  رای  باالترین  کھ 

تشکیل دولت شد.
آراء   ٪٦ با ٨.  بھ جز حزب محیط زیست 
اکنون  ھم  کھ  آراء   ٪٣٨ دوحزب  جمعا  و 
مشغول تعیین وزراء و درعین حال مشغول 

مذاکره با احزاب دیگر برای جلب آنھا 
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عمال  ھستند،  پیشنھادشان  تصویب  بھ 
دولت را تشکیل خواھند داد. این رقم 
مسئوولیتھای  رای  حق  صاحبان  کل   ٪٣١
این مملکت را بھ دست می گیرند! امری کھ 
حداقل  اکثریت  نماینده  دولت  دھد  می  نشان 
نھ  درنتیجھ  و  نیست  ھم  سوئد  مردم   ٪٥١
تنھا در سوئد بلکھ درکل کشورھای سرمایھ 
دولت  پارلمانی  انتخابات  بر  مبتنی  داری 
جزنماینده اقلیت کھ درنھایت نیز اقلیتی نظیر 
درسوئد  رای  صاحبان  یک سوم  از  کمتر  
نیست  دار  سرمایھ  نظام  حفظ  درخدمت 
با  احترام  و  نظام  این  درخدمت  کھ  چون  ـ 
مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادلھ و 

استثمارانسان ازانسان قراردارد.
کھ  تکانی  یا  و  حادثھ  ترین  بزرگ  ٣ـ 
دموکراسی  این  کل  بھ  انتخابات  دراین 
بھ حزب  مربوط  ھای  رای  واردشد،  بازی 
کھ  این حزب  می شود.  سوئد  دموکراتھای 
و  دارد  را  سال   ١٥ از  کمتر  کوتاه  عمر 
است  پذیری  پناھنده  اساسا ضد  اش  برنامھ 
با آوردن ٩. ١٢٪ از آراء تبدیل بھ سومین 
زیادی  دالیل  و  کشورگردید  بزرگ  حزب 
درداشتن دیدگاه فاشیستی اعضای این حزب 
تا  آن  کردن  مخفی  با  فعال  کھ  دارد  وجود 
این  سیاسی  گی  زنده  در  دارند  حدممکن، 
«دموکرات ترین» کشور جھان نرم نرمک 
امری  کنند.  می  اندام  وعرض  حضوریافتھ 
دراین  مردم  درک  ھم  دھد  می  نشان  کھ 
کشور تابدان حدپائین است کھ بھ چنین حزبی 
پارلمانی  دموکراسی  ثانیا  و  دھند  می  رای 
اکثریت  برای  دموکراسی  تامین  درخدمت 
مردم کارگر و زحمت کش نیست و درحالی 
کھ دراین کشور حزبی بھ عنوان کمونیست 
رای  ـ  درباالدیدیم  کھ  طور  ھمان  ـ  بودن 
ناچیزی بھ دست می آورد ولی ناگھان حزبی 
تحت عنوان ارتجاعی ترین نظرات فاشیستی 
درصحنھ ی سیاسی کشور ظاھرشده و تبدیل 
بھ سومین حزب بزرگ می شوند کھ صدای 
احسنت احزاب دست راستی و از جملھ در 

فرانسھ را برمی انگیزاند!!
آراء و  اقلیت ٣٨٪  توسط  تشکیل دولت  ٤ـ 
رای  حق  صاحبان  آراء  کل   ٪٣١ درواقع 
دولت  این  مدافع  گان  نماینده  تالش  و  دھی 
این  تصمیمات،  تصویب  برای  درمجلس 
می  تبدیل  بازاری  چھارشنبھ  بھ  را  مجلس 
کنند کھ اینان در درون مجلس با چانھ زنی 
و  ھستند  اپوزیسیون  درکسوت  کھ  بقیھ  با 
ازاحزاب  آنان،  بھ  آوانسھائی  دادن  احتماال 
را  آنان  از  گانی  نماینده  یا  و  اپوزیسیون 
برای دادن رای متقاعدکنند و بھ دیگر سخن 
مجلس نھ میدان سرکش دفاع از دموکراسی 
انسانھای متعھد، بلکھ میدان خرید و فروش 

رای ھا می گردد و وقتی کھ در پیش رفتھ 
ترین دموکراسی بورژوائی وضع بدین گونھ 
است و از دموکراسی اسکلت مرده ای باقی 
مانده است، باید مطمئن بود کھ درکشورھای 
جھان سومی و ازجملھ ھمان طور کھ درایران 
شاھد آن ھستیم انتخابات مجلس از ھیچ گونھ 
نیست. برخوردار  دموکراتیک  وجاھتی 

نیز راه  بحران پارلمانی  کھ  ٥ـ دراینجاست 
بی  عدالت  بر  متکی  جھان  و  نداشتھ  حلی 
صبرانھ در جست و جوی ویران کردن این 
نظام خون و جنایت سرمایھ داری و استقرار 
سوسیالیسم است کھ درآن انتخابات پارلمانی 
انتخابات  و  ریختھ  تاریخ  دانی  زبالھ  بھ  را 
نوع شورائی را کھ درآن نھ تنھا رای دھنده 
می  دقیقا  را  خود  انتخاب  مورد  فرد  گان، 
را  وی  عزل  حق  آن  از  باالتر  و  شناسند 
از نظرات حوزه  کنند  احساس  کھ  ھرزمان 
و  داشتھ  کند،  نمی  گی  نماینده  اش  انتخابی 
بدین ترتیب رای دھنده گان درتمامی دوران 
انتخاباتی درامور سیاسی کشور شرکت دارند 
سال   ٥ یا   ٤ ھر  در  روز  یک  وضعیت  و 
کنارمی  ھمیشھ  برای  را  پارلمانی  انتخابات 
گذارند. زمان پاک سازی جوامع بشری از 
ریا و حقھ بازی نظامھای طبقاتی متکی بر 
استثمار و ستم فرارسیده است و ماده مخدر 
تحت  جھان  رامردم  پارلمانی»  «انتخابات 

رھبری طبقھ کارگر باید بدور بریزند!. 
ک. ابراھیم ـ سپتامبر ٢٠١٤  

معضالتی کھ جھانی 
ھستند!

ایاالت متحده آمریکا خالق ویروس ابوال بھ 
عنوان سالح بیولوژیکی است؟

١١ اوت ٢٠١۴ ، پراودا
ویروس  از  و مسری  گیر  بیماری ھمھ  این 
کشنده ابوال است کھ در اعماق جنگل بھ دنیا 
سابقھ  بی  سرعت  با  تازگی  بھ  است،  آمده 
ای در سراسر جھان در حال گسترش است. 
ھم  آمار رسمی،  بھ  توجھ  با  قربانیان  تعداد 
اکنون بھ بیش از یک ھزار نفر رسیده است 
می  قبل  ماه  دو  بھ  متعلق  آمار  این  (البتھ 
ایاالت  در روز ٢۴ سپتامبر امسال،  باشد، 
متحده پیش بینی کرد کھ تا پایان ماه ژانویھ 
این  بھ  نفر  ھزار  چھارصد  و  میلیون  یک 
مرض مبتال خواھند شد، برآورد جدید توسط 
مراکز ایاالت متحده  برای کنترل و پیشگیری 

بھداشت  سازمان  رسمی  آمار  بیماری. 
جھانی برای شیوع بیماری بیش از ۵٨٠٠ 
نفر آلوده و بیش از ٢٨٠٠ نفر مرده می 
باشد. اگر چھ منبع خبری ھو در روز سھ 
شنبھ گفت کھ « تعداد واقعی  موارد و مرگ 
و میر قطعاً باال تر است »[ درنیمھ دوم ماه 
اکتبر تعداد کشتھ شده ھا راحدود۵٠٠٠ نفر 
موارد  تعداد  اینکھ  و  رنجبر]،  کردندـ  ذکر 
بیش از  بھ  یعنی  برابر  تواند بھ چھار  می 
٢٠٠٠٠ نفر تا اوایل نوامبر برسد.  بھ نقل 
از وب سایت آر تی). ھو (یک منبع خبری) 
اعالم کرد کھ تھدید این مرض اھمیت جھانی 
دارد. آیا راه ھائی برای مبارزه با این تب 

وجود دارد؟
بھ نظر می رسد کھ یک واکسن بر ضد ابوال 
وجود دارد. دانشمندان پنتاگون ٣٠ سال است 
کھ آنرا توسعھ می دھند، و تمام این حقوق 
برای این دارو بھ دولت ایاالت متحده تعلق 
دارد. دو نفر از پزشکان آمریکائی آلوده بھ 
این ویروس، پس از تزریق این واکسن فوراً 

وارد مرحلھ  بھبودی از این مرض شدند.
شده  عمومی  اکنون  تنھا  مرض  این  چرا 
است؟ چرا ایاالت متحده است کھ تمام حقوق 
را برای استفاده از این واکس نگھ می دارد؟ 
اینجا می تواند دو پاسخ بسیار واضح بھ این 

پرسش ھا وجود داشتھ باشد.
ھم چنان کھ یک نفر می تواند مشاھده کند، 
بیولوژیکی است: بھ  ابوال یک سالح کامل 
در  صد  تقریباً  و  یابد  می  گسترش  سرعت 
کسانیکھ  دارد.  ھمراه  بھ  میر  و  صد مرگ 
واکسن نجات انسان را دارند، می توانند ھر 

شرایطی را بھ دیگران دیکتھ کنند.
پاسخ دوم بھ این سئوال صرفاً منافع تجارتی 
ھا  رسانھ  کمک  با  کھ  کافیست  این  است. 
مواردی  چنانکھ  داد، ھم  ترتیب  وحشت را 
با چندین بیکاریھای ھمھ گیر و مسری در 
از  پس   . آنفوالنزا  جملھ  از  بودند،  گذشتھ 
داروی  کھ  داشت  خواھد  امکان  این  آن، 
نجات انسان را بھر قیمتی کھ شده بھ فروش 

برساند.
دارند  شک  روسی  دانشمندان  حال،  این  با 
کھ در واقع آمریکائی ھا این دارو را بوجود 
آورده باشند. دانشمندان روسی ھم چنین در 
انجام  تحقیق  ویروس  این  ماھیت  بررسی 
بوجود  را  آن  ضد  واکس  بتوانند  کھ  دادند 
مثال،  عنوان  بھ  روسی  دانشمندان  آورند. 
اعزامی  عضو  بوتنکو،  اسکندر  پروفسور 
در  گینھ  شوروی-  جماھیر  اتحاد  مشترک 
سال ١٩٨٢ بود و تقریباً یک سال در جنگل 
ھای بارانی گینھ بسر برد، زمانیکھ ویروس 

نا شناختھ کشف شد.
فعلی  اشاعھ  گفت،  بوتنکو  پروفسور 
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شیوع  ادامھ  ویروس،  این  ابتالی 
خطرناک این ویروس از سال ١٩٨٢ 
است. پروفسور بوتنکو می گوید، دانشمندان 
روسی دارای گسترده ترین پایھ ھای علمی 
ھستند.  واکسن  این  آوردن  بوجود  برای 
موادی را کھ اسکند بوتنکو در بیش از ٢۵ 
بھ  بایست  می  کرده  آوری  جمع  قبل  سال 
نسل کنونی دانشمندان روسی بھ پیشرفت و 
پیدایش این واکسن بر ضد این تب کمک کند.

تعدادی از محققین روسی در حال حاضر بھ 
این منظور در گینھ بسر می برند، از جملھ 
رئیس آزمایشگاه برای اکولوژی ویروس ھا، 
میخائیل شپینوو. میخائیل شپینوو می گوید، 
« در حال حاضر این واکسن با موفقیت از 
ھیچ  اما،  است  گذشتھ  آزمایشی  مرحلھ  پنج 
پایان  بھ  آنھا  کار  موقع  چھ  داند  نمی  کس 

خواھد رسید ». 
[ واکس ابوال تا بھ حال موجود می بود، اگر 
زندگی غربی ھا در خطر قرار می گرفت. 
کردند  می  فکر  غرب  در  ازمردم  بسیاری 
ھاست  آفریقائی  بھ  متعلق  فقط  بیماری  این 
و سیاسی  بھ طوریکھ ھیچ عالقھ اقتصادی 
اکنون  اما،  دیدند  نمی  آن  در  مشارکت  در 
روشن شده است کھ یک واکسن برای ھمھ 
مورد نیاز می باشد. بھ ھمین دلیل سازمان 
ملل اصرار می ورزد کھ روسیھ در مبارزه 
و  دھد.  گسترش  را  خود  ھمکاری  ابوال  با 
روسیھ نیز آماده شده است تا بھ کشورھای 
مثل  اضافی  ھای  کمک  آفریقا  غرب 
متخصصان و آزمایشگاه ھای مورد نظر را 
ارسال دارد. در این مورد الوروف، وزیر 
امور خارجھ روسیھ نیز تأکید کرد کھ روسیھ 
دکتر ھای الزم را بھ سیرا لئون بھ منظوز 
مبارزه با بیماری ابوال خواھد فرستاد. طبق 
اکتبر ٢٠١۴ ،  گزارش خبری تاس، ھشت 
تعداد تلفات این بیماری از ٣٣٠٠ نفر تجاوز 

کرده است. مترجم]
***********

باراک اوباما، رئیس جمھور آمریکا امروز 
برای  خود  برنامھ  سپتامبر   ١۶ سھ شنبھ 
اعزام سھ ھزار سرباز بھ لیبریا برای مقابلھ 
با گسترش ویروس ابوال را اعالم می کند!!

اعزام تیم پزشکی کوبا بھ سیرالئون برای 
مھار «ابوال»

وزیر بھداشت کوبا اعالم کرد این کشور یک 
تیم پزشکی متشکل از گروھی از پزشکان 
و پرستاران را جھت مقابلھ با ویروس ابوال 

بھ «سیرالئون» اعزام می کند.
کوبا  درتالشی عظیم برعلیھ اپیدمی ابوال - 

تالشی کھ دیده نمی شود
نگارش : پاتریک پائولوف

مترجم : پیام پرتوی

ھنگامیکھ سازمان بھداشت جھانى در مورد 
در حال رشد  اپیدمى – ى  مبارزه بر علیھ 
در آفریقاى غربى تقاضاى کمک مي  ابوال 
کند کوبا در خط مقدم جبھھ ایستاده است• 
بھ منطقھ  را  و پرستار  کوبا ١۶۵ پزشک 

اعزام مي دارد. 
آمار و سابقھ کمک کوبا بھ جھان:

کارکنان  از  تن   ۴٠٠٠ حاضر  حال  در   •
خدمات درمانى کوبا در ٣٢ کشور آفریقایى 
بخشى از سنت طوالنى  این  دارند•  حضور 
کوبا در ارائھ خدمات اجتماعى در کشورھاى 

فقیر در سراسر جھان است. 
پزشک،   ٣٢۵٧١٠ جمعا   ١٩۶٩ از   •
خدمات  بخش  کارکنان  دیگر  و  پرستار 
این  از  کشور،   ١۵٨ در  کوبایى،  درمانى 
نفر در مجموعا ٣٩ کشور  جمع ٧۶٧۴۴ 

آفریقایى کار کرده اند. 
در جریان نشست سازمان بھداشت جھانى در 
ژنو فعالیتھاى کوبا، متشکل از ۶٢ پزشک 
و ١٠٣ پرستار، اعالم شد• این بھ معناى 
کھ  کشوریست  کوچک  کوبا- ى  کھ  اینست 
بزرگترین تیم پزشکى را بھ منظور مبارزه 

با ابوال اعزام مي نماید.
مارگارت  جھانى،  بھداشت  سازمان  رئیس 
خان، تاکید نمود کھ این مرگبارترین شیوع 
ابوال تاکنون بوده است• بر اساس آمار ارائھ 
گزارش  موارد  شمار  گذشتھ  جمعھ  شده، 
شده از عفونت ۴٨٠٠ نفر بوده است کھ از 
میان آنھا بیش از ٢۴٠٠ نفر جانسپرده اند•

نیاز  بھ  ابوال  اپیدمى  با  مبارزه  براى  او 
بسیار عظیم کمک بین المللى پزشکى تاکید 
ورزید و بھ این مطلب اشاره نمود کھ تالش 
وعده داده شده کوبا «تغییرات بسیار بزرگى 
را در سیرالئون سبب خواھد شد». در آنجا 
نیاز بھ افراد آموزش دیده در حوزه درمانى 

بسیار شدید است.  
مارگارت خان بھ ھمراه وزیر بھداشت کوبا 
مورالس در کنفرانس ژنو شرکت نموده بود.  
کوبا  بھ  جھانى  بھداشت  سازمان  رئیس 
مورد  در  ھنگامیکھ  اى،  نمونھ  بعنوان 
صحبت  المللى  بین  گرانھ  امداد  تالشھاى 

میشود، اشاره نمود. 
مارگارت خان گفت، «کوبا بھ خاطر تربیت 
براى  و  برجستھ  پرستاران  و  پزشکان 
کشورھاى  بھ  خود  سخاوتمندانھ  کمکھاى 
جھانى  ازشھرت  شان  توسعھ  براى  دیگر 
و  کوبا  دولت  از  من  و  است،  برخوردار 
تمام  با  کھ  آن  بھدارى  کارمندان  سخاوت 
توان براى مبارزه با بدترین شیوع ابوال بھ 

ما کمک مي کنند سپاسگزارم•»  
 

تاکید  مورالز،  روبرتو  کوبا،  بھدارى  وزیر 

طوالنى  دورانى  خالل  در  کوبا  کھ  ورزید 
خدمات  مورد  در  را  اى  گسترده  تجارب 
آورده  بدست  جھان  سراسر  در  درمانى 
است• تمامى آن ١۶۵ پزشک و پرستارى 
کھ کوبا بھ سیرالئون مي فرستد در گذشتھ 

از کار در آفریقا تجربھ دارند•
روبرتو مورالز در نشست سازمان بھداشت 
کھ  داد  ھشدار  دیگر  کشورھاى  بھ  جھانى 

ال کوبا را دنبال نمایند:   م
اتحاد  اھمیت  کوبا  نام  بھ  خواھم  مي  «من 
جھان را بھ منظور شرکت در تالشھاى بین 
المللى براى متوقف نمودن اپیدمى ابوال در 
آفریقا تکرار کنم• آفریقا بھ ھمبستگى بین 

المللى نیاز مبرم دارد•»  
************

"رکود فعلی، نامحدود وجھانیست"
١٩ سپتامبر ٢٠١۴ ،

 وب سایت آر تی
Reuters / Petar Kujundzic / Files 

جیم ریکاردز، اقتصاد دان و نویسنده کتاب 
« جنگ ارز: ویژگی ھای بحرانھای بعدی 
ما در رکود  گوید:  آرتی می  بھ  جھانی »، 
جھانی قرار داریم کھ از سال ٢٠٠٧ آغاز 
نامحدودی  زمان  تا  رود  می  و  است  شده 

ادامھ داشتھ باشد.
از "بوم باسد"، در برنامھ تلویزیونی  اِرن، 
سوئال  ریکاردز  جیم  دان،  اقتصاد  از  خود 
ترکیب ۵٠٠  چین  مرکزی  بانک  کند:  می 
کشور  بزرگ  بانکھای  بھ  را  یوان  میلیارد 
تزریق می کند - حرکتی است کھ نشان دھنده 
اقتصادی در  از کاھش رشد  نگرانی عمیق 
چین است. فروگرائی و کسادی در اقتصاد 
کاھشش  گذاری،  عنوان سرمایھ  تحت  چین 
را در قیمت امالک چینی خود را نشان می 
دھد، کھ باعث شده است اقتصاد دانان فقدان 
در  اقتصادی را  بیشتر و کاھش رشد  مالی 
نیمھ دوم سال پیش بینی کنند. آیا این کاھش 
حل  را  چین  مدت  کوتاه  مشکل  بھره  نرخ 
خواھد کرد و آن را دوباره  در دراز مدت 

در مسیر رفاه قرار خواھد داد؟
آر تی: در حال حاضر بانک مرکزی چین 
مشوق انگیزه ارائھ می دھد. آیا این بخشی 
از دوره جدیدی از « جنگ ارزی » است؟

جیم رکاردز: بلھ، درست است، من فکر می 
کنم کھ این یک « جنگ درازمدت ارزی » 
میدان  یک  وارد  حاضر  حال  در  ما  است. 
نبرد، بیشتر شبیھ یک رویاروئی می شویم. 
دالر ایاالت متحده تنھا ارز نیرومندی است 
کھ نمی تواند دوام داشتھ باشد: ایاالت متحده 
خاطر  بھ  باشد،  داشتھ  قوی  ارز  تواند  نمی 

اینکھ ما از روی درماندگی در تورم 
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کاھش  سیاست  با  ما  ببریم.  بسر  باید 
کٌمی تا توانستیم اسکناس بدون پشتوانھ 
بھ  را  صفر  برجستھ  نقش  ما  کردیم،  چاپ 
صادر  بیشتر  رھنمون  ما  دادیم،  بھره  نرخ 
داده  انجام  تحریف  و  دستکاری  ما  کردیم، 
ایم، و ما نسخھ در تنگنا گذاشتھ شده کاھش 
کمی (چاپ اسکناس بدون پشتوانھ) را انجام 
داده  انجام  را  ممکن  چیز  ھمھ  ما  ایم.  داده 
ایم. تنھا چیزی کھ باقی مانده است، کاستن 
ارزش ارزی است و در واقع دالر قوی تر 
نظر  است  ممکن  ریزرو  فدرال  شود.  می 
باشد.  نداشتھ  قوی  دالر  مورد  در  خاص 
شش ماه قبل، بھ نظر می رسید کھ اقتصاد 
ناخالص  تولید  شاھد  ما  شود.  می  تر  قوی 
داخلی قوی در سھ ماھھ دوم بودیم. بنابراین 
روزھای بسیار کم و خوبی بود. و اروپا از 
روی استیصال در پی کمک بود: آنھا وارد 
ژاپن در سھ ماھھ  اقتصاد  رکود می شدند. 
توانستید  می  شما  بنابراین  کرد.  سقوط  دوم 
« خوب.... بگوید  ریزرو  فدرال  کھ  ببینید 

ما دالر قدرتمندی خواھیم داشت و بھ شدت 
دھیم.»  می  کاھش  را  ژاپن  و  اروپا  سقوط 
اما، آن شرایط بھ پایان رسیده است. اکنون 
بازنده ایاالت متحده است و این ما ھستیم کھ 
نیاز بھ وقفھ از شدت سقوط مان داریم. تنھا 
تر  آن کسب دالر ارزان  آوردن  بدست  راه 
می باشد. من بھ دنبال این قضیھ در ماه ھای 

آینده خواھم گشت.
گذاری  سرمایھ  مدیریت  شرکت  تی:  آر 
می  اَو)  سی  ام  آی  پی  یا،  (پمکو  پاسیفیک 
آینده  سال  در  چین  اقتصادی  رشد  گوید، 
این  و  رسید  خواھد  صد  در  نیم  و  شش  بھ 
علی رغم باال ترین درصد یعنی ھفت و نیم 
درصد کھ اکنون می باشد است. آیا فکر می 

کنید کھ آمار پمکو درست باشد؟ 
جیم ریکاردز: بلھ، این رقم قرار است پائین 
اقتصای چین  تر برود. من معتقدم کھ رشد 
کھ  گویم  می  من  برسد.  درصد   ۴ تا   ٣ بھ 
رشد اقتصادی چین در حال حاضر ۴ درصد 
می باشد. من می دانم کھ آنھا ٧٫۵ در صد 
اسکناس چاپ می کنند. اما، حدود نیمی از 
تولید ناخالص داخلی آنھا کھ تولید می شود، 
یک  چین  اگر  بنابراین،  رود.  می  ھدر  بھ 
شھر  در  دالری  میلیارد   ۵ قطار  ایستگاه 
کوچکی کھ تولید ناخالص آن ۵ میلیارد دالر 
می باشد  بسازد- این پول کامًال بھ ھدر رفتھ 
روزانھ  نفر   ١٠ اینکھ چون  دلیل  بھ  است، 
نخواھد  کافی  کنند،  می  استفاده  قطار  از 
تأمین  را  دالری  میلیارد   ۵ مخارج  کھ  بود 
این  با  چین  سراسر  در  شما  بنابراین،  کند. 
ما  کھ  ھستید  نشین روبرو  ارواح  شھرھای 
در موردشان قبًال صحبت کردیم....پس تولید 

ناخالص داخلی تولید می شود اما، این کامًال 
بھ ھدر رفتھ است. اگر شما ارقام منتشر شده 
تولید ناخالص داخلی را نسبت بھ ھرز رفتن 
ھا تنظیم کنید، رشد واقعی این کشور در حال 
حاضر احتماًال حدود ۴ درصد است. این رقم 

می رود کھ بیشتر کاھش یابد.
اقتصادی  رشد  ترتیب  بدین  چین  تی:  آر 
بھ  کند،  می  کند  نیز  را  بریکس  کشورھای 
جز کشور ھندوستان، اروپا نیز در حال کند 
شدن می باشد. چھ کسی می رود تا از این 

کساد جلوگیری کند؟ 
در یک رکود  جیم ریکاردز: ھیچ کس، ما 
است  رکودی  این  بریم.  می  بسر  اقتصادی 
جھانی. این رکود در سال ٢٠٠٧ آغاز شد 
حد  بی  و  نامحدود  طور  بھ  تا  رود  می  و 
و حصری ادامھ یابد. این رکودھا ساختاری 
رکودھای  برای  پولی  ھای  راه حل  ھستند، 
توانید  نمی  شما  رود،  می  کار  بھ  ادواری 
برای  کھ  درمانھائی  با  را  ساختاری  مشکل 
استفاده  رود  می  کار  بھ  ادواری  رکودھای 
داشت.  نخواھد  کارآئی  پولی  سیاست  کنید. 
در نھایت کاری را کھ این رکود ساختاری 
می تواند بکند، اینست کھ باعث تورم شود. 
مردم تاکنون می گویند: « تورم کجاست؟....

ما تریلیونھا دالر چاپ کردیم، ھیچ تورمی 
وجود ندارد ». چرا کھ ما می بایست تورم 
قیمت،  شدید  کاھش  یعنی  داشتیم،  می  منفی 
اما برای چاپ اسکناس. این کار سبب تولید 
تورم شد بھ حدی کھ این جبران کاھش قیمت 
شد....جھان در قلب رکود بسر می برد، ما 

از آن خالص نخواھیم شد.
آر تی: در سال گذشتھ ما بحران قابل توجھ 
مشاھده  اروپا  ایاالت متحده و  در  اقتصادی 
در  تشدید  درحال  فشار  سان،  بدین  نکردیم. 
است  چنین  اگر  و  دیگریست،  بحران  جھت 
کجاست؟ آیا این بحران جھانی بھ حق است؟

خواھد  فوران  جائی  در  این  ریکاردز:  جیم 
اما  کرد،  جائی ظھور خواھد  در  این  کرد، 
بھ سراسر جھان کشیده خواھد شد. من فکر 
بھ  یکی  موجودند.  کاندید  دو  اینجا  کنم  می 
طور واضح سھام ایاالت متحده می باشد کھ 
یک حباب است. شاید در چین بیشتر محتمل 
صحبت  چین  اقتصاد  مورد  در  ما  باشد. 
این  کردیم کھ در حال کند شدن است - کھ 
جا مورد نظر است. بد ترین حالت اینست کھ 
حباب ھای اعتباری فرو می پاشند. پس انداز 
در  آنھا  کھ  دانید  می  شما   - چینی  کنندگان 
یک کشور ثروتمند ھستند - آنھا با ثروتی کھ 
دارند دارای اعتبار زیادی ھستند. آنھا جاھای 
زیادی ندارند کھ بروند، آنھا نمی توانند در 
آنھا  کنند،  گذاری  سرمایھ  خارجی  سھام 
ھیچ اعتمادی بھ بازار سھام خود ندارند....

دھند.  نمی  چیز  ھیچ  آنھا  بھ  بانکھای چینی 
بنابراین آنھا تمام ثروت خود را در امالک و 
مستقالت سرمایھ گذاری می کنند و ھم چنین 
در محصوالت مدیریت ثروت، آنھا تولیدات 
ساختار مانند سی دی اَو (اوراق قرضھ ایکھ 
پشتوانھ آنھا اسناد بھا دار دیگریست) ھستند 
قرار  مستقالت  و  آنھا امالک  در پس  ولی، 
پول  ھا  صندوق  این  در  آنھا  حامیان  دارد. 
جمع آوری می کنند؛ بھ شما یک گواھی نامھ 
مدیریت ثروت می دھد. و سپس، آنھا پول را 
می گیرند و در امالک و مستقالت سرمایھ 
مستقالت  و  امالک  اما،  کنند.  می  گذاری 
چیزی تولید نمی کنند، این تماماً گمانھ زنی 
است،  این تماماً یک حباب است. این حباب 
خواھد ترکید و بھ فروپاشی خواھد انجامید.

گوشھ کوچکی از 
وضعیت اسفناک زنان 

درخاورمیانھ

کاھش چشمگیر سھم زنان در 
بازار کار ایران

١٠ اکتبر ٢٠١۴ - ١٨ مھر ١٣٩٣ 
ھزار   ۵۵٣ از  بیش  گذشتھ  سال  یک  در 
ھای  فعالیت  از چرخھ  ایرانی  از زنان  نفر 

اقتصادی خارج شده اند 
نرخ  کھ  داده  گزارش  ایران  آمار  مرکز 
درصد   ٩.۵ بھ  امسال  تابستان  در  بیکاری 
سال  مشابھ  مدت  بھ  نسبت  کھ  است  رسیده 
قبل نزدیک بھ یک درصد کاھش پیدا کرده 
نرخ بیکاری  تابستان سال گذشتھ  در  است. 

١٠.۴ درصد بود.
از  بیشتر  امسال  تابستان  در  بیکاران  تعداد 
٢ میلیون و ٢۵٧ ھزار نفر اعالم شده است 
در حالی کھ تعداد بیکاران در تابستان سال 

گذشتھ دو میلیون و ۵۶٣ ھزار نفر بودند.
 ٣٠۶ از  بیش  کھ  دھد  می  نشان  آمار  این 

ھزار نفر از تعداد بیکاران کم شده است.
این در حالی است کھ نرخ فعالیت اقتصادی 
تابستان  در  بیکاران)  و  شاغالن  (ترکیب 
 ٢٣ یعنی  است  بوده  درصد   ٣٧.٢ امسال 
نظر  از   ٩۶۶ و  ھزار   ٧۵۶ و  میلیون 
در  کھ  حالی  در  اند  بوده  فعال  اقتصادی 
تابستان سال گذشتھ نرخ مشارکت اقتصادی 
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 ٧۵۴ و  میلیون   ٢۴ و  بوده  درصد   ٣٩.١

ھزار نفر از نظر اقتصادی فعال بودند.
این یعنی در یک سال گذشتھ بیشتر از ٩٩٧ 
اقتصادی  نظر  از  کھ  کسانی  از  نفر  ھزار 
بیکاران  یا  گروه شاغالن  در  و  بودند  فعال 
کار  متقاضیان  فھرست  از  داشتند،  قرار 

خارج شده اند.
بیش از ۴٠ میلیون ایرانی با اینکھ در سن 
کار ھستند اما جزء جمعیت غیرفعال اقتصاد 

ایران محسوب می شوند 
این در شرایطی است کھ ھر سالھ نزدیک بھ 
ھمین رقم از دانشگاھھا فارغ التحصیل می 
شوند و بھ قاعده این افراد باید جزو کسانی 
باشند کھ در ردیف متقاضیان شغل قرار می 
گیرند. با این حساب باید در یک سال اخیر 
نھ تنھا از تعداد متقاضیان شغل و شاغالن کم 
نمی شد بلکھ بھ تعداد آنھا دستکم یک میلیون 

نفر اضافھ می شد.

کاھش سھم زنان در 
فعالیت ھای اقتصادی

زنان  بیکاری  میزان  گزارش،  این  بنابر 
در  این  و  است  مردان  برابر  دو  از  بیشتر 
حالی است کھ از ٢٣ میلیون و ٧۵۶ ھزار 
نفر از کسانی کھ از نظر اقتصادی در شرایط 
فعالیت اقتصادی (مشارکت اقتصادی) قرار 
دارند بیشتر از ٢٠ میلیون نفر مرد و بیش 
از سھ میلیون و ٧۴٩ ھزار نفر زن ھستند.

ھای  فعالیت  در  زنان  سھم  ترتیب،  این  بھ 
اقتصادی ایران کمتر از سھ میلیون و ٧۵٠ 
ھزار نفر و سھم مردان بیشتر از ٢٠ میلیون 

نفر است.
کاھش  عنوان  بھ  کھ  دالیلی  از  دیگر  یکی 
حضور زنان در ترکیب جمعیت فعال عنوان 
می شود، ازدواج و صرف نظر از پیدا کردن 

شغل است.
در سالھای اخیر میزان جمعیت فعال کشور 

کاھش پیدا کرده است.
میان  در  جوانان  سھم  گزارش،  این  بنابر 
بسیار باالست و حدود دو  بیکاران ھمچنان 
ھزار   ٢۵٧ و  میلیون  دو  مجموع  از  سوم 
بیکار کشور، جوانان ١۵ تا ٢٩ سالھ ھستند. 
این یعنی فقط حدود ٨٠٠ ھزار از بیکاران 
می  تشکیل  سالھ  باالی ٣٠  افراد  را  کشور 

دھند.
بررسی وضعیت اشتغال در بخش ھای عمده 
خدمات  بخش  کھ  دھد  می  نشان  اقتصادی 
ایران  در  از شغل ھای موجود  تقریبا نیمی 
را تشکیل می دھد و بعد از آن صنعت قرار 
دارد کھ کمی بیشتر از ٣٣ درصد از شاغل 
ایرانی در آن کارمی کنند و حدود ١٩ درصد 

از شاغالن نیز در بخش کشاورزی مشغولند.
مفھوم مشارکت اقتصادی

میزان  افزایش  با  باید  اشتغال  افزایش 
مشارکت اقتصادی ھمراه باشد در حالی کھ 
چنین روندی در اقتصاد ایران بھ چشم نمی 

خورد
این  بھ  اقتصادی  مشارکت  یا  فعالیت  نرخ 
ده  باالی  افراد  از  تعداد  چھ  کھ  است  معنی 
سال از نظر اقتصادی فعال بودند و در گروه 
باید  البتھ  دارند.  قرار  شاغالن  یا  بیکاران 
توجھ داشت کھ افرادی کھ تحصیل می کنند 
غیرفعال  جمعیت  جزو  ھستند،  دار  خانھ  یا 
جای  فھرست  این  در  و  آیند  می  بھ حساب 

نمی گیرند.
بھ بیان دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نسبت 
اقتصادی (بیکار و شاغل) بھ  جمعیت فعال 
کل جمعیت کشور است و گزارش مرکز آمار 
نشان می دھد کھ نرخ مشارکت اقتصادی کھ 
در سال ١٣٨۵ بیشتر از ۴٠.۴ درصد بود 
رسیده  درصد   ٣٧.٢ بھ  امسال  تابستان  در 

است.
کارشناسان اقتصادی می گویند چون میزان 
فعال  جمعیت  نسبت  اقتصادی  مشارکت 
(شاغل و جویای کار) بھ کل جمعیت باالی 
افزایش  کھ  رود  می  انتظار  است،  سال  ده 
اشتغال با افزایش میزان مشارکت اقتصادی 
در  روندی  چنین  کھ  حالی  در  باشد  ھمراه 

اقتصاد ایران بھ چشم نمی خورد.
از مجموع جمعیت ٧٧ میلیون ایرانی بیشتر 
از ٢٣ میلیون نفر فعال بوده اند یعنی یا شغل 
و  ھستند  پیدا کردن شغل  دنبال  بھ  یا  داشتھ 
بیش از ۴٠ میلیون ایرانی با اینکھ در سن 
کار ھستند اما جزء جمعیت غیرفعال اقتصاد 

ایران محسوب می شوند.

شاغل کیست؟
• بنابر تعریف مرکز آمار، ھر کس در ھفتھ 
یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر 
می  جای  بیکاران  ردیف  در  صورت  این 

گیرد.
• از نظر مرکز آمار، بیکار کسی است کھ 
ھفت روز پیش از مراجعھ مامور سرشماری 
حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی 

نیز نبوده باشد.
• گزارشھای رسمی نشان می دھد کھ تا سال 
١٣٨۵ کھ دولت محمود احمدی نژاد تصمیم 
بھ تغییر محاسبھ نرخ بیکاری گرفت، ھیچگاه 
یک ساعت کار در ھفتھ مالک سنجش میزان 

بیکاری نبوده است.
و   ١٣۴۵ سالھای  ھای  سرشماری  در   •
١٣۵۵ کسی شاغل بھ حساب می آمد کھ در 

ھفتھ ھشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد.
• در سرشماری ھای عمومی سالھای ١٣۶۵ 
و ١٣٧۵ مبنای محاسبھ میزان بیکاری تغییر 
کرد و ھر کسی کھ در ھفتھ دو روز یا بیشتر 

کار می کرد، شاغل حساب شد.
[ باتوجھ بھ محاسباتی نظیر شاغل بودن بھ 
یک ساعت کار درھفتھ! بھ این نتیجھ منطقی 
می رسیم کھ تعداد بیکاران بھ مراتب بیشتر 

از ارقام رسمی می باشد . رنجبر]

”دولت اسالمی“ ۴ زن را 
در عراق اعدام کرد 

 خبر اعدام ۴ زن در ھفتھ گذشتھ توسط گروه 
بستگان  را  سابق)  (داعش  اسالمی“  ”دولت 
شنبھ  روز  بشر  حقوق  فعاالن  و  زنان  این 
(١١ اکتبر/ ١٩ مھر) مشترکا اعالم کردند.

خبرگزاری فرانسھ بھ نقل از حنا ادوار، فعال 
حقوق بشر عراق گزارش داد کھ سھ تن از 
این زنان روز چھارشنبھ (٨ اکتبر) در شھر 
آنھا پزشک  اعدام شدند. دو نفر از  موصل 
بودند و نفر سوم فارغ التحصیل رشتھ حقوق 
را  داده ھا  این  در موصل  یک پزشک  بود. 

تأیید کرده است.
روز یکشنبھ (۵ اکتبر) نیز یک نماینده پیشین 
تل عفر  شھر  در  عراق  پارلمان  سنی مذھب 
اعدام شد. او در ماه گذشتھ از منزلش ربوده 
بھ  او  اعدام  عامالن  پیش  روز  چند  شد. 
خانواده این زن تلفن زده و اعالم کردند کھ 

او را کشتھ اند.
عراق  در  بشر  حقوق  فعال  ادوار،  حنا 
 ۴ کم  دست  گذشتھ  ھفتھ ھای  در  می گوید، 
توسط  موصل  نزدیکی ھای  در  دیگر  زن 
شدند.  اعدام  اسالمی“  ”دولت  نیروھای 
یکی از این زنان دارای تحصیالت عالی و 
شورای  در  عضویت  برای  سابق  کاندیدای 
شھر موصل بود. ٢٠مھر١٣٩٣ آسمان دیلی 

نیوز.

واکنش مسئول انصار حزب هللا بھ 
اسید پاشی بھ زنان اصفھانی 

 
ایران وایر :  ھر روز موقع بیرون رفتن از 
خانھ چند بار جلوی آیینھ می ایستد، روسری 
را  مانتو  دکمھ ھای  می کند.  سفت  را  اش 
دو  باشند.  مانده  باز  مبادا  کھ  می کند  نگاه 
زیر  نکرده،  آرایش  اصال  کھ  است  ھفتھ ای 
بارانی ھایی کھ آستین گشاد دارند ساق آستین 
بیرون  موقع  باز ھم  اما  کرده  مشکی دست 
پدر و  و ھم  دارد  دلشوره  ھم خودش  رفتن 

مادرش.
اینجا اصفھان است. سارا بیست و یک سالھ 
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ساکن یکی از خیابانھای اطراف جلفا است. 
دو ھفتھ است کھ اخبار اسید پاشی بھ صورت 
زنان بدحجاب از سوی گروھی موتور سوار 
ساکنان  خصوص  بھ  اصفھان  مردم  میان 
اطراف منطقھ جلفا از خیایان حکیم نظامی تا 
خیابان نظر، توحید و مھرداد دھان بھ دھان 

می چرخد.
خبر  و  شد  خبرھا رسمی  البتھ  گذشتھ  روز 
گزاری ایسنا پس از انتشار خبر اسید پاشی 
بر روی صورت زنی کھ سوار بر خودرو 
بوده از احتمال اسید پاشی برای برخورد با 
بدحجابی خبر داد. گرچھ جانشین فرماندھی 
انتظامی استان اصفھان و فرماندار اصفھان 
کرده  مورد عنوان  دو  را  پاشی ھا  اسید  این 
و در گفت وگو با ایسنا اعالم کرده اند ھنوز 
علت اسید پاشی ھا مشخص نیست و پلیس در 
نظر  اصفھان  مردم  اما  است  پیگیری  حال 

دیگری دارند.
ایسنا ساکنان منطقھ  انتشار خبر  با  ھمزمان 
اسید  یک  مارتین  پاساژ  اطراف  در  جلفا 
پاشی دیگر ھم می بینند. خبر این اسید پاشی 
در  نزدیک  از  سارا  اما  نشده  رسانھ ای 
جریان این اسید پاشی قرار گرفتھ است: « 
من می خواستم برای خرید بھ پاساژ مارتین 
شده  جمع  مردم  دیدم  پاساز  بروم.نزدیک 
فکر  اول  بود.  شلوغ  خیلی  خیابان  و  بودند 
کردم تصادف شده. اما وقتی جلوتر رفتم و 
از مردم پرسیدم گفتند:  از پشت با سرنگ 
بھ دو دختر کھ در خیابان قدم می زدند اسید 
پاشیده اند.» او خودش دیر رسیده و آن دو را 
ندیده: «مردم می گفتند: اسید مانتوھایشان را 
سوراخ کرده بود و قسمتی از بدنشان سوختھ 

بود.»
یک منبع مطلع بھ ایران وایر می گوید: « دو 
ھفتھ پیش فقط عده ای موتور سوار بھ قصد 
صورت   روی  را  سطلی  خانم ھا  ترساندن 
سطل  داخل  محتویات  می کردند.  خالی  آنھا 
مواد  گاھی  و  بود  آب  گاھی  نبود.  اسید 
شوینده با ان مخلوط شده بود و کمی صورت 
را  مردم  می خواستند  آنھا  می سوزاند.  را 
بترسانند اما در ھفتھ اخیر  واقعا اسید پاشی 
صورت گرفتھ و حداقل ۶ مورد اسید پاشی 
بھ بیمارستان فیض اصفھان منتقل شده اند.»

بیمارستان فیض اصفھان، مرکز تخصصی 
کھ  کسانی  احتماال  و  است  پزشکی  چشم 
روی  اسید  شده اند  منتقل  بیمارستان  این  بھ 
می گوید:  او  است.  شده  پاشیده  صورتشان 
سال  سی  حدود  افراد  این  سنی  «میانگین 

است.»
اصفھان  پاشی  اسید  موارد  تنھا  این ھا  البتھ 
در روزھای اخیر نیستند. یکی از پزشکان 
نیز بھ  سوانح سوختگی اصفھان  بیمارستان 

اخیر  روز  چند  «در  می گوید:  وایر  ایران 
او  سوختھ اند.»  اسید  با  کھ  داشتھ  بیمار  دو 
در ادامھ می گوید: «البتھ من ھر روز و ھر 
ساعت کھ در بیمارستان نیستم و ممکن است 
نداشتھ  اطالع  کھ  باشند  ھم  دیگری  موارد 

باشم.»
صورت  شرایطی  در  اخبار  این  انتشار 
آمران  از  حمایت  طرح  اخیرا  کھ  می گیرد 
معروف و ناھیان از منکر در مجلس شورا 
تصویب شد و گروه ھای انصار حزب هللا 
در  را  خود  فعالیت  کھ  کردند  اعالم  نیز 

خیابانھا از سر می گیرند.
شھروندان اصفھانی در گفت وگو با «ایران 
وایر» این موضوع را بی ارتباط با برخورد 
با بدحجابان نمی دانند . یکی از آنھا می گوید: 
اسید  ھمگی  بپرسید.  عینی  ازشاھدان  اگر 
و  بوده  بزرگ  موتورھای  بر  سوار  پاشان 
او می گوید:  دارند.»  قیافھ ای مذھبی  تیپ و 
«در شھر ھم بھ طور غیر رسمی مثال توسط 
امام جماعت مساجد و یا در مراسم مختلف 
خانم ھا  کھ  شده  اعالم  مختلف  جاھای  در 
عده ای  تا  کنند  رعایت  را  حجاب ھایشان 

ناراحت نشوند.»
انصار حزب هللا اصفھان  کمیل کاوه رئیس 
است.  او انگار اصال اخبار اسیدپاشی ھا را 
می گوید:  وایر»  «ایران  بھ  و  است  نشنیده 
این  از  اصال  خوشبختانھ  یا  «متاسفانھ 
موضوع خبر ندارم.» او  در ادامھ می گوید: 
« یک انسان مسلمان اگر یک ذره دین ھم 
سرش  بھ  کار  این  فکر  اصال  باشد  داشتھ 
نمی زند.» کمیل کاوه  در پاسخ بھ این سوال 
با  مبارزه  اصفھان  هللا  انصار حزب  آیا  کھ 
بدحجابی را از سر گرفتھ می گوید: «مبارزه 
کھ ما االن توفیقش را فعال نداریم کھ بخواھیم 
نھی از منکر بکنیم.» او درباره چرایی این 
موضوع پاسخ نمی دھد و می گوید: االن من 
در نماز جمعھ ھستم و بیشتر از این نمی توانم 

صحبت کنم.»
انتظامی  نیروی  با  گو  و  گفت  برای  تالش 
بھ جایی نمی رسد. فعال کسی دوست ندارد 
خالف  بر  کند.  صحبت  چیزھا  این  درباره 
مسئوالن مردم با نگرانی و کنجکاوی درباره 

این موضوع ھر روز صحبت می کنند.
سارا از وقتی این اخبار را شنیده، بارھا با 
دیگران درباره اش حرف زده و فکر کرده، 
پاسخی نیست فعال. او می گوید ھر بار کھ بھ 
آینھ نگاه می کند بھ یک موضوع وحشتناک 
فکر می کند: «باور کن ھر بار فکر می کنم 
شاید این آخرین بار است کھ صورتم را سالم 

می بینم.» آسمان دیلی نیوز ١٣٩٣/٧/٢۵ 

ازدواج بیش از چھار ھزار دختر 

زیر ١۵ سال در آذربایجان شرقی
کل  اداره  جوانان  امور  و  فرھنگی  معاون   
ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، میانگین 
 ٢٧٫٨ را  استان  پسران  در  ازدواج  سنی 
سال و دختران را ٢٢٫۶ سال عنوان کرد و 
افزود: در سال ٩٢، سھ مورد ازدواج زیر 
١٠ سال و چھار ھزار و ۴٨٨ مورد ازدواج 
دختران زیر ١۵ سال و شش مورد ازدواج 
آذربایجان  استان  در  سال   ١۵ زیر  پسران 

شرقی ثبت شده است.
بھ گزارش ایسنا ، ”لیال جاویدان“ در نشست 
امور  معاون فرھنگی و  کل و  مدیر  خبری 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با 
اصحاب رسانھ، بھ مناسبت ھفتھ ی ازدواج 
شده  انجام  ھای  بررسی  طبق  کرد:  اظھار 
در سطح کشوری، بحث ھای اعتیاد، طالق 
بر  و  ھستند  مھم  موضوعات  خشونت  و 
احوال گرفتھ شده  ثبت  از  آماری کھ  اساس 
 ٨٢ سال  از  استان  در  طالق  آمار  است، 
سیر صعودی طی کرده و آمار ازدواج نیز، 
معضل  کھ  است  یافتھ  کاھش   ٨٧ سال  از 
بزرگی در استان و کشور است. پیک ایران 

ـ ۵مھر١٣٠٣
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در جبھھ جھانی کمونیستی...  بقیھ از 
صفحھ آخر

توسط  سابق  دموکراسی  ـ  سوسیال   •
دادن  بھ  ملتزم  کھ  رھبری  شخصیتھای 
می  مشخص  نبودند  کس  ھیچ  بھ  گزارش 
ارگانھای  حزب  کردن  بلشویکی  شود. 
کامال  وظایف  کھ  ایجاد کرد  جمعی  رھبری 
معینی داشتند. درسطح مرکزیت، اصوال این 
پلنوم کمیتھ مرکزی  و گروھھای سیاسی و 

سازمانی تشکیل شده از آن بودند.
بلشویکی  تاریخی،  ھای  پیشرفت  درتمامی 
کردن حزب کمونیست آلمان بھ طورقاطعی 
تشخص  ماتریالیستی   دیالکتیک  متد   با 
نیافت. روابط  مکانیکی، نفی کردنھای ساده 
و جداشدنھا جوانب مختلف تشکیل دھنده ی 
رابطھ  و  سازی  مستدل  دیالکتیکی  وحدت 
نمی  مشخص  را  کردن  بلشویکی  عملی 

کردند:
• انگشت گذاشتن بھ حق روی اھمیت حوزه 
درمناطق  کار  نفی  راه  ھم  شرکتی  ھای 
کار  و  وسیع  ھای  توده  درمیان  مسکونی، 

دراقشار بینابینی شد.
• کنترل مرکزیت "بیشتر" بھ یک دموکراسی 
شود.  می  منجر  اعضاء  وحقوق  "کمتر" 
رابطھ     بین پایھ و رھبری   و محتواھای 
بھ طریق  شده  رھبری  درچھارچوب  کاری 

زیر صادرشدند:
دائم  دررابطھ  باید  رھبری  «ارگانھای 
آنھا  بین  را  کار  و  باشند  حزب  بااعضای 
کنند  کنترل  بدھند،  رھنمود  کنند،  تقسیم 
کارآنھا را وغیره، تا بدین طریق آنھا ادغام 
شوند بھ طور فعال درکار حزبی. بھ کمک 
دستورات  حزبی  سازمان  کھ  است  اعضاء 
حزب  تاکتیک  و  کند  می  پخش  را  حزبی 
رساند.   می  تحقق  بھ  ھا  توده  درمیان  را 
اعضاء  توسط  حزبی  سازمان  حال  درعین 
ازوضعیت طبقھ کارگر و روحیھ توده ھا کھ 
کنند،  کارمی    اعضای حزب  آنھا  درمیان 

مطلع می شود.» (١٧)
درسازمانھای  کمونیستھا  کارضروری   •
فعالیت  بھ طور صریحی برمحور  ای  توده 
بھ  درنھایت  کھ  قرارگرفت  فراکسیونی، 
مثابھ  بھ  ای  توده  سازمانھای  ابزارکردن 

دنبالچھ حزب منجرشد.
و  جمعی  سیاسی  تصمیم  •ھرقدرکھ 
باشد،  درست  درعمل  کنترل  و  سازماندھی 
بھ ھمان اندازه اثر جدائی اکیدی بین بخش 
ھای سیاسی و سازمانی منتفی می شود و 
تشکیالتی  ساختمان  برای  در"رھنمودھائی 

حزب" درسال ١٩٢۵  آمده است:
سیاسی  مسائل  درمورد  «"دفترسیاسی" 

موضع گیری کرده و تصمیم می گیرد.(...)
مسائل  تمامی  بھ  دفترتشکیالتی"...   "
سازمانی پرداختھ و رھبری تقسیم نیروھای 

فعال حزبی را دارد.»(١٨)
تقسیم  روی  چھارچوبی  و  سازماندھی  کار 
و  آنھا  بھ  مربوط  نیروھای  وظایف، 
ترتیب،  بدین  یافت.  تمرکزمی  کار  کنترل 
کامال  کادرھا   و اختصاص  کارسازماندھی 
توسط  شده  کارگرفتھ  بھ  برمحورتصمیمات 
بین  جدائی  درمجموع  این  بود.  دفترسیاسی 
گرفتن تصمیمات سیاسی و اجرای سیاسی ـ  

تشکیالتی آنھا بود.
تمامی جوانب متد متافیزیکی نھ تنھا تاثیرات 
مھم ایده ئولوژیکی ـ سیاسی، بلکھ ھمچنین 

درسیاستھا و تاکتیکھا می گذاشت.
دفتر  گاه  ھیچ  ام.ال.پ.د.  در  آگاھی  با 
نبودند،  جداازھم  دفترتشکیالتی  و  سیاسی 
ولی دبیرخانھ کمیتھ مرکزی ھمیشھ مجموعھ 
واحد  یک  مثابھ  بھ  را  سیاسی  رھبری  ی 
وظایف  تقسیم  و  سازمانی  سیاسی،  مسائل 
کار  درک  الوصف،  مع  درنظرداشت. 
سازماندھی و تقسیم وظایف درحدی بود کھ 
این دردرجھ اول بھ جذب و بھ عمل درآوردن 
خط ایده ئولوژیک ـ سیاسی نزدیک می شد.

حزب   ساختمان  جوانب  تمامی  درحقیقت، 
منفرد  مورد  درھر  وچھ  عام  درسطح  چھ 
و  تئوری  دیالکتیکی  متقابل  برتاثیرگذاری 

پراتیک قراردارند.
درکھای  و  پراتیکھا  تعدد  ترتیب،  بدین   »
خط  نمودن  بھتر  و  قاطعیت  در  تئوریکی 
ادغام  درھم  حزب  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده 
می شوند. خط ایده ئولوژیک - سیاسی واحد 
بھ  نسبت  فعال  بھ صورتی  خودش  نوبھ  بھ 
ھای  سازماندھی  توسط  متفاوت   شرایط 

مشخص بھ عمل درخواھدآمد.» (١٩)
مسئولیت  و  تشکیالتی  کار  نظام  ماھیت 
از  است  عبارت  جدید  درنوع  کادرھا  دھی 
سازماندھی وحدت اساسی قاطعیت و تکامل 
و  آموزش  با  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  خط 

کنترل برای جذب وبھ عمل درآوردن آن.

مورد رسیده گی صحیح قراردادن 
تضادھا

درگذار بھ وضعیت جدید

ھرتغییر  مارکسیستی،  دیالکتیک  براساس 
کیفی  جھشی  روند،  یک  تکامل  در  اصلی 
است. در راه انقالبی شماره ٢۴ دراین مورد 

می خوانیم:

« تکامل طبیعت و جامعھ بھ طور تدریجی 

و افزایش ممتد نبوده و با پرش صورت می 
گیرد. تداوم ظاھری قطع می شود و تغییر 
کمی بھ کیفی و برعکس بھ وجود می آید.» 

(٢٠)
علت  مثابھ  بھ  کٌمی  درتکامل  انسان  اغلب 
می  اشتباه  دچار  جدید  کیفیت  در  جھش 
شود. درواقع، تکامل کمی جز شرط اساسی 
برای این کھ خصوصیت متضاد داخلی  ھر 
کھ  شود،  شکوفا  درحدی  بتواند  کھ  روندی 
نو بر کھنھ غلبھ کند، نیست. مائو تسھ دون 

درمورد این مسئلھ می نویسد:
کھ  است  برآن  ماتریالیستی...  دیالکتیک   »
داخلی  علل  و  تحول  شرط  خارجی   علل 
خارجی  علل  کھ  این  و  اند،  تحول  اساس 
ازطریق علل داخلی موثر واقع می شوند.» 

(٢١)
علت اساسی ھر جھش کیفی قانون مبارزه 
و وحدت اضداد است، کھ بھ ھر رشد و ھر 
تشریح  دون  مائوتسھ  است.  مربوط  روندی 
می کند کھ چھ گونھ مبارزه و وحدت اضداد 

تکامل می یابند:
را  حالت  دو  حرکتش  در  ای  ھرپدیده   »
و  نسبی  سکون  حالت  یک  دھد،  می  نشان 
یک حالت تغییر آشکار. این دو نوع حالت 
دراثرمبارزه بین دو عنصر متضاد دردرون 
پدیده  آیند. وقتی کھ  بھ وجودمی  پدیده  خود 
تغییرات  فقط  باشد،  اول  حالت  در  حرکتش 
گیرد.  می  صورت  درآن  کیفی  نھ  و  کمی 
وقتی کھ پدیده درحرکتش درحالت دوم باشد، 
تغییرات کیفی صورت می گیرد کھ درحالت 
دراثریک  حداکثر  نقطھ  بھ  رسیدن  با  اول 
تغییر کیفی باعث گسست وحدت در پدیده ، 
می شود؛ درآن جا تغییر آشکاری ظاھرمی 

گردد.» (٢٢)
یک  از  ھرگذار  کھ  است  معنا  بدان  این 
کیفیت بھ کیفیت دیگر پیوستھ وابستھ است بھ 
شکوفائی تضادھا. جوانب متضاد در روند 
تکامل مبارزه شان بھ نتیجھ تبدیل روندکیفی 

سابق بھ روند کیفی جدید منتھی می شود.
این وظیفھ ی ھر رھبری است کھ مواظب 
صورتی  بھ  گذرا  وضعیت  چنین  کھ  باشد 
غیر خصمانھ تکامل یابد. نتیجھ ھمیشھ باید 
باالرفتن بھ سطحی عالی تر وحدت تئوری 
تضادھا  خصمانھ  تکامل  باشد.  پراتیک  و 
تفکر  شیوه  برتری  با  است  معادل  برعکس 

خرده ـ بورژوائی.
بھ  گذار  وضعیت  کھ  این  برای  اصلی  متد 
طور غیرخصمانھ رشد یابد عبارت است از 

تکامل کنترل شده تضادھا:
پیش بردن آگاھانھ مبارزه  این بھ معنای   •

خرده  و  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  ـ بین 
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بورژوائی است با تضمین این کھ شیوه 
کننده  رھبری  نقش  پرولتاریائی  تفکر 
اش را حفظ کرده و این کھ شیوه تفکر خرده 

ـ بورژوائی پیش روی نکند.
•ھر وضعیت گذرا در رابطھ است با مبارزه 
پرولتاریائی و  تفکر  شیوه  بین  دقیقی  بسیار 
خردهـ  بورژوائی، کھ درعین حال بھ طریقی 
قابل رویت می باشد. برای انجام آن ، باید از 
جانب ایده ئولوژیک ـ سیاسی درھر وظیفھ 

ای حرکت نمود.
در  داخلی  تضادھای  کھ  این  بھ  توجھ   •
حزب درھوا جریان نیافتھ، رجوع کردن بھ 
وظایف درمبارزه طبقاتی اساسی می باشد. 
کنترل وظایف حزبی  درھرتغییرکارحزبی، 
درمبارزه طبقاتی، درباالبردن سطح درگیری 
خودسازمان  ارتقاء  و  حزب  ساختمان  بین 
یابی توده ھا و کسب رای اکثریت قاطع طبقھ 

کارگر بھ خاطر سوسیالیسم مھم است.
• گذار کنترل شده کیفیت کارحزبی بھ کیفیت 
دیگر ھمیشھ وابستھ است بھ عمل کرد خوب 
سھ  توسط  کھ  حزب،  خودکنترلی  سیستم 

وجھی از وحدت دیالکتیکی می باشند.
١. کنترل رھبری توسط پایھ، ازطریق انتقاد 

و انتقادازخود،
٢. توسط خودکنترلی کادرھا، معادل توانائی 
درغلبھ بر شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی بھ 

طور مستقالنھ، و
کمیسیون  ازطریق  ازباال  کنترل  توسط   .٣
شیوه  کنترل  درآن  کھ  مرکزی،  کنترل 
چنین  بدون  یابد.  تمرکزمی  حزب   تفکر 
تفکر  شیوه  کنترل   ، کنترل  کمیسیونھای 

حرفی توحالی باقی می  ماند.
سیستم  این  حزبی،  وظیفھ  ھر  درمورد 
مشخصا  و  اساسا  باید  حزب  خودکنترلی 
کمیسیون  توسط  و  مرکزی   کمیتھ  توسط 
کنترل مرکزی سمت گیری یابد. بااین سیستم 
لنینیستھا  ـ  مارکسیست  حزب،  خودکنترلی 
سالح مھمی را برای برخورد بھ تضادھای 
درون حزبی بھ صورتی خالق و رشدیابنده 

مسائل می سازند.
• شکوفائی کنترل شده تضادھا درساختمان 
حزب بھ ھنگام گذار ازیک کیفیت بھ کیفیت 
دیگر بھ طور فشرده ای وابستھ است بھ متد 
تحت فشارقراردادن مسائل ثانوی، درزمانی 
کھ مسائل اصولی بایستی بھ فوریت روشن 
شده و تبدیل بھ تصمیمات گردند. آنھائی کھ 
برعکس مسائل اصولی را تحت فشارقرارمی 
دھند خطر خصمانھ شدن دردرون حزب را 
انحالل  جریان  تاحد  کھ  دھند  می  افزایش 
طلبی پیش می روند. باوجوداین، آنھائی کھ 
بگذارند  برتضادھا را کنار  متد فشارآوردن 
شیوه  نشده  کنترل  رفتھ  پیش  دچارخطر 

می  کھ  شوند  می  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر 
صدمھ  حزب  ساختمان  بھ  درنتیجھ  تواند 
با  نواخت  یک  تمرکزدھی  شروع  بزند. 
ایجاد تغییرات در ھمھ ی مسائل بدون ایجاد 
سردرگمی غیرممکن است. طبعا، ارجحیت 
مثابھ  بھ  کنترل  و  آموزش  تغییر  بھ  مقدمتا 
کارحزبی   خودتغییردھی  در  مرکزی  مسئلھ 
حفظ  شود.  می  داده  ویژه  درموردھرمسئلھ 
حل  راه  از  عنصری  تضادھا  موقتی  فشار 
آگاھانھ تضادعمده است، و وابستھ بھ شرایط 

کامال مشخص می باشد.
قوانین پیش روی شیوه 
تفکر خرده ـ بورژوائی 

سیستم خودکنترلی باید بھ قانون مبارزه بین 
شیوه تفکر پرولتاریائی و خرده ـ بورژوائی 
روی  پیش  قانون  این  طبق  بگذارد.  احترام 
درکارحزبی  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر  شیوه 
گیرد: می  صورت  مرحلھ  سھ  در 

جداگانھ  عالمات  و  پیدایش  اول  •مرحلھ 
شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی  درتئوری و 
در پراتیک روزمره کارحزبی است.  اینھا 
می توانند بھ صورت اشکال متحجر، اتھام 
ناپذیری،  نرمش  تاکتیکی،  اشتباھات  ذھنی، 
ریزی،  برنامھ  معیار  درانتخاب  جانبداری 
گرفتن  نادیده  نیروھا،  اشتباه  دھی  نمایش 
خود  تمامی  باشند.  حزب،  ازجوانب  برخی 
نیستند.  ای  مسئلھ  بازھم  اشتباھات،  این 
بحث  ازطریق  آنھا  حزب،  درکارمعمولی 
یا  رھبری،  یا  گروھی  آئیھای  درگردھم 

درروند تحلیل کار برطرف می شوند.
• باوجوداین، اگر از تصحیح اشتباھات امتناع 
شوند،  متمرکزتر  اشتباھات  برخی  یا  شود، 
یا این کھ اگر با سرسختی و مخلوط کردن 
برخی اشتباھات، بھ تکامل نادرست برسیم، 
این بھ معنای دومین مرحلھ ی پیشروی شیوه 
تفکر خرده ـ بورژوائی می باشد. شیوه تفکر 
خرده ـ بورژوائی آن وقت ملبس بھ خصلتی 
ایده  جنبھ  نشینی  عقب  گردد.  می  گرایشی 
ارزیابی  ازحد  زیاده  سیاسی،  ـ  ئولوژیک 
خود  انتقاداز  و  انتقاد  خود،  از  عمومی 
کیش شخصیت،  گرائی،  اراده  غیراصولی، 
رھبری  روشھای  سندیکائی،  گرائی  قانون 
برنامھ  فقدان  انضباط،  عدم  بوروکراتیک، 
این  داشتن و غیره جزئی از آن می باشند. 
مرحلھ درشیوه تفکر خردهـ  بورژوائی ملبس 
شود.  می  خالصھ  اصولی   خصوصیت  بھ 
یعنی این کھ علیھ اصول حزبی بھ پا برمی 
خیزد. این مرحلھ تھدیدی پوشیده درمبارزه 
بین دومشی می باشد.  بزرگ ترین ھشیاری 
انقالبی ضروری است و با شکوفائی انتقاد 
اصولی  اشتباھات  ازخوداصولی،  انتقاد  و 

بایستی برمال و تصحیح تا حد ریشھ ی ایده 
موضع  وضعی،  درچنین  شوند.  ئولوژیکی 
تعیین  انتقادازخود اصولی  انتقاد و  دربرابر 
کننده ھمھ چیز می شود. در راه انقالبی ٢۶، 
دراین مورد می توان خواند: " بھ کارگیری 
انتقاد و انتقادازخوداصولی خط تمایزی بین 
شیوه تفکر پرولتاریائی و شیوه تفکر خرده 

ـ بورژوائی می باشد!."(٢٣)
اصولی  اشتباھات  چھ  چنان  این،  جای  بھ   
توجیھ و تعمیق شده باشند، شیوه تفکر خرده 
ـ بورژوائی می تواند درکارحزبی غلبھ کند.

شیوه  پیشروی  سومین مرحلھ ی  گذاربھ   •
تفکر خرده ـ بورژوائی عبارتست از: شیوه 
ای  مشی  درخط  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر 
دھد.  می  نظم  خود  بھ  بورژوائی  ـ  خرده 
تجربھ نشان می دھد کھ این روند بھ مثابھ  
نظم دھی متدھای خرده ـ بورژوائی درعمل 
بازھم  وضعی،  درچنین  کند.  می  بروز 
امکان غلبھ برشیوه تفکر خرده ـ بورژوائی 
ازطریق اقدامات ویژه گرفتھ شده دررابطھ 
باشکوفا سازی انتقاد و انتقادازخود اصولی 
شیوه  اگر  اما  دارد.  وجود  حزب  درتمامی 
تفکربا مشی ای خرده ـ بورژوائی خود را 
بیان کند، تضادبین شیوه تفکر پرولتاریائی 

و خرده ـ بورژوائی بھ تضادی آشتی ناپذیر 
تغییر می یابند. مبارزه ای آشکار بین دومشی 
شروع می شود. مشی خرده ـ بورژوائی بھ 
درھم  بایستی  حزبی  وحدت  نجات  خاطر 
شکستھ شود. اگر مشی خردهـ  بورژوائی غلبھ 
یابد، حزب مارکسیستـ  لنینیست ازھم پاشیده 
و یا بھ حزبی رویزیونیستی تبدیل می گردد.

نظم خودکنترلی حزب و پراتیک اش بایستی 
ھمیشھ این قانون را درپیشروی شیوه تفکر 
خردهـ  بورژوائی بھ اجرا در  آورد تا بھ طرز 
کند.  حل  درھرلحظھ  را  تضادھا  صحیحی 
بورژوائی  ـ  تفکر خرده  مبارزه علیھ شیوه 
بایستی درھرمرحلھ ای با روشھای متفاوت 

پیش برده شود.
بھ کاربردن آگاھانھ ی روش 

دیالکتیکی
درسطح آموزش تفکر

دیالکتیکی   متد  ی  آگاھانھ  کارگرفتن  بھ 
نقش  تحلیل  تفکر  شیوه  آموزش  درسطح 
اجتماع  درتکامل  تفکر  شیوه  ناپذیر  اجتناب 
و  استراتژی  برای  ازآن  گیری  نتیجھ  و 
تاکتیک درمبارزه برای شیوه تفکر توده ھا، 
درساختمان حزب مارکسیستـ  لنینیست و در 
آماده سازی انقالب بین المللی ضروری می 
باشد. تحقق آن معادل شیوه تفکر پرولتاریائی 
بھ مثابھ پایھ است. این بھ معنای بھ کارگیری 

خالق  مارکسیسم ـ لنینیسم درھرمسئلھ 
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مشخص مبارزات طبقاتی و ساختمان 
آگاھانھ ی متد  بھ کارگیری  در  حزب 
اصولی  معیارھای  باشد.  می  دیالکتیکی 
پرولتاریائی   تفکر  شیوه  برپایھ  کارحزبی 

عبارتند از:
١. سیستم پنج جانب اساسی ساختمان حزب 
بھ مثابھ وحدت دیالکتیکی تئوری و پراتیک

٢. سیستم راه انقالبی بھ مثابھ پایھ ایده ئولوژیک 
پراتیک تئوری و  ـ سیاسی وحدت عمومی 

چارچوب  در  و  کارسازمانی  سیستم   .٣
ترازنوین بھ مثابھ کنش و واکنش منظم بین 
ئولوژیک  ایده  مشی  کردن  کامل  و  تعیین 
و  انتقادازخود  و  انتقاد  درک  و  سیاسی  ـ  

خالقانھ بھ عمل درآوردن
بخش  با  درپایھ  روزانھ  کار  ۴.سیستم 
مرکزی کنش و واکنش عمومی بین ساختمان 
حزب و ارتقاء  خودسازماندھی توده ھا، بھ 

خصوص بھ طور نھائی
مثابھ  بھ  حزب  کنترلی  خود  سیستم   .۵
شیوه  کادرھا  مسئلھ  حل  برای  متداصلی 
تفکر پرولتاریائی بھ مثابھ کار پایھ ای حزب 
سیستم  تحقق  و  درک  خواستار  مصرانھ 
وحدت تئوری و پراتیک کارحزب درتمامی 
درچھارچوب  کار  است.  درعمل  جھاتش 
درعمل  ترازنوین  لنینیستی  ـ  مارکسیست 

کردن درست این مواد خالصھ می شود.
یکی از مھمتر ین  دستاوردھای  بھ کارگیری 
خالق  و تکامل بخش مارکسیسمـ  لنینیسم جھت 
ھماھنگ کردن آن با شرایط کنونی مبارزه 
طبقاتی تالش ویللی دیکھوت عبارت بود از 
کارگیری  بھ  مثابھ  بھ  کارحزبی  مرزبندی 
در  ترتیب،  بدین  دیالکتیکی.  متد  آگاھانھ 
و  استراتژی  تعریف  بھ   ،٢٠ انقالبی  راه 
مثابھ  بھ  لنینیستی  ـ  مارکسیست  تاکتیک 
دیالکتیکی  متد  آگاھانھ  گیری  کار  بھ   ..."
بھ  مبارزه طبقاتی  باالبردن  برای ھدایت و 
سطحی عالیتر." (٢۴) پرداخت. این درک 
فعالیتھای مختلف حزب بھ مثابھ  بھ کارگیری 
درقراردادن  کلیدی  دیالکتیکی  متد  آگاھانھ 
کار برپایھ شیوه تفکر پرولتری می باشد.

طبق این متد، تبلیغ و ترویج مارکسیست ـ 
آگاھانھ  کارگیری  بھ  مثابھ  بھ  باید  لنینیستی 
و  برانگیختن  برای  دیالکتیکی  متد  ی 
باالبردن آگاھی طبقھ پرولتر بھ سطح عالی 
لنینیستی  ـ  مارکسیست  کار  شود.  تردرک 
بھ  از  است  عبارت  جوانان  درمیان  حزب 
برای  دیالکتیکی  متد  ی  آگاھانھ  کارگیری 
جوانان   از  وسیعی  تعداد  عضوشدن  جلب 
لنینیست.  ـ  مارکسیست  حزب  ساختمان  در 
کارگیری  بھ  اصولی  انتقادازخود  و  انتقاد 
تکامل  جھت  دیالکتیکی  متد  ی  آگاھانھ 
عمومی تئوری و پراتیک حزب می باشند. 

آگاھانھ  کارگیری  بھ  دموکراتیک   مرکزیت 
ی متد دیالکتیکی برای تقویت و رشد وحدت 
بھ  کنترل  و  آموزش  است.  حزب  اصولی 
کارگیری آگاھانھ ی متد دیالکتیکی در درک 
درآوردن  عمل  بھ  و  انتقادازخود  و  انتقاد 
توسط  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  مشی  خالق 
تجارب  درتحلیل  حزب  اعضای  و  کادرھا 
عملی درتئوری و پراتیک بھ خاطر تکامل 
بخشیدن و معین کردن مشی ایده ئولوژیک ـ 

سیاسی می باشند. 
کارگیری  بھ  میدانھای  این  از  ھریک 
برعکس  دارد.  را  خود  ویژه  دیالکتیک 
را  دیالکتیکی  متد  متافیزیکی  تفکر  شیوه 
تنھا بھ مثابھ  یک انتزاع،  جداازتئوری و 
پراتیک ساختمان حزب درنظر می گیرد. یا 
تنھا مثل  متد ویژه ای بین بسیاری از آنھا 
می شناسد. نتیجھ آن کھ شیوه تفکر خرده ـ 
بورژوائی درکارحزب درشکل متافیزیکی و 
ایده آلیستی نفوذ می یابد و درساختمان حزب 
خراب کاری ایجادمی کند.  بدین جھت پایھ 
بھ معنای درک و  پرولتاریائی   تفکر  شیوه 
تحقق عمومی ھروظیفھ درساختمان حزب و 
مبارزه طبقاتی، بھ مثابھ بھ کارگیری آگاھانھ 

ی متد دیالکتیکی است.
« این سھ فکر را ضروری می سازد:

١. نفکر عمیق: بررسی نیروھا و گرایشات 
متضاد، کشف جوانب و روابط جدید.

٢. تفکر دورنمائی: برنامھ ریزی، گذار از 
کمیت بھ کیفیت

٣. فعالیت منظم: وحدت بررسی و سنتز، و 
کنترل منظم ـ روند دائمی تعمیق آگاھیھا.» 

(٢۵)
ـ  مارکسیست  حزب  توسط:   منتشرشده 

لنینیست آلمان(ام.ال.پ.د)، 
Koststrasse8, 
D-45899 Gelsenkirchen

مسئول انتشارات: 
D.Grunwald,Köningsbergstr.30, 
D+45881Gelsenkirchen
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اعماق  از  شده  کشیده  رادیوآکتیو  مواد   .٢
سوراخ  آب  توسط  بیرون  بھ  شده  ریختھ 
دراطراف  دارند.  سرطانی  اثرات  کننده، 
چاھھا زلزلھ ھائی نیز بھ کرات رخ داده اند.

٣. سوختن گاز حاوی متان  باعث افزایش 
گازکربنیک شده و بدین ترتیب تھدید فاجعھ 

آمیزی را درآب و ھوا باعث می شود.
ازبین  ھا،  قاره  و  اقیانوسھا  شدن  آلوده   »
اوزون،  قشر  و  باران  با  حنگلھا  رفتن 
نفت،  ذغالسنگ،  گاز،  خطرناک  استخراج 
جدی  باعث  اولیھ  مواد  دیگر  و  اورانیوم 
ترین صدمات بھ بخش بیو سفر(بخش ھوای 
فزاینده  شدن  آلوده  و  مترجم)  ـ  تنفس  قابل 
جھانی  سطح  در  ھا  توده  برای  سٌمی  مواد 
دومین کنگره ایکور  می گردد.» (قطعنامھ 
درمبارزه علیھ تھدید فاجعھ زیست محیطی 
در  انتشاریافتھ   ،٢٠١٤ آوریل  در  جھانی 
ترتیب،  بدین   . ایکور)  اینترنتی  صفحھ 
بھ  گذار  در  دیگری  اصلی  عامل  فراکینگ 

فاجعھ زیست محیطی جھانی می گردد.
فراکینگ  بیشتر  نمودن  قبول  قابل  برای 
ازجانب توده ھا، قول «فراکینگ تمیز»  و 
حفاظت مناطق آب آشامیدنی داده می شود. 
ولی کیسھ ھای آب زیرزمینی آرام نمی مانند 
موادسمی  افزودن  کارش  تنھا  فراکینگ  و 
کردنھای  سوراخ  ھدف  باشد.  می  آنھا  بھ 
آزمایشی بھ منظور آرام کردن ساکنان است، 
ولی درواقع آنھا درخدمت ایجاد یک واقعیت 
ازمحیط  حفاظت  برای  باشند.  می  داده  رخ 
ھستی  طریق  ازاین  و  مان  طبیعی  زیست 
بشریمان،  بھ جز مبارزه برای خواستھایمان 

راه دیگری نیست:
غدغن کردن فراکینگ با آبـ  درتمامی جھان!  
بھ انرژی ١٠٠ در١٠٠ قابل تجدید! گذار 

وقتی کھ کشوری  مثل فرانسھ و بلژیک یا 
بھ حال  تا  منطقھ  دولتھای  کمونھا و  برخی 
فراکینگ را غدغن کرده اند، احتمال اینکھ 
کمیسیون  خواست  توسط  آنان  علیھ  دعوا 
برای  تنھا  وجوددارد.  شود  اقامھ  اروپائی 
ھرحال  بھ  و  فراکینگ.  حداکثر  پذیرش 

انسانی  پایھ ھای ھستی  تخریب  جھت 

اعالمیھ کمیتھ ھماھنگی 
بین المللی ... بقیھ از صفحھ آخر
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فراخوانھای  امپریالیستی.  نظام  توسط 
جھت دار «با دلیل» توسط حاکمان بھ 
دومین  درقطعنامھ  نخواھندآمد.  کاری  ھیچ 

کنفرانس جھانی ایکورآمده:
« درچنین شرایطی، جنبش زیست محیطی 
جھانی  سطحی  گیری  جھت  باتجدید  باید 
فعال  مقاومت  باید  آن  پایھ  بیابد.  جدید 
سود  اقتصاد  از  زیست  محیط  نجات  برای 
اجتماعی  نظام  برای یک  باید  این  باشد.  ده 
بدون استثمار انسان و طبیعت آماده شود.»

« مارکس و انگلس روی وحدت بشر با طبیعت 
نمودند. تاکید  مترقی  اجتماعی  تکامل  برای 

جدید  دادن  آگاھی  ی  وظیفھ  با  باید  ایکور 
ھا  توده  درمیان  و  خودش  درون  در  باال 
و  محیطی  زیست  مسئلھ  فوریت  درمورد 
انقالب  تحقق  سازی  آماده  با  اش  حل  راه 
درگیرشود.  جھانی،  درسطح  سوسیالیستی 
بدون دفاع از درسھای مارکسیسم ـ لنینیسم 
طبیعت  با  انسان  اساسی  وحدت  درمورد 
دفاع  بدون  عالیتر،  سطحی  بھ  آنھا  رشد  و 
ازدستاوردھای سوسیالیستی درمورد سیاست 
حفظ  برای  مبارزه  بدون  محیطی،   زیست 
توان  نمی  امروز  طبیعی،  ھستی  ھای  پایھ 
انقالب سوسیالیستی جھانی را تدارک دیده و 

با موفقیت متحقق ساخت!.»
درزمان  اتحادشوروی  پیروزی  این 
سوسیالیست بودنش بود،  کھ ارجحیت را بھ 
انرژی ازآب داد باوجودی کھ منابع عظیمی 
از ذغال و گاز طبیعی داشت و بدین ترتیب 

وحدت بشر و طبیعت را تکامل بخشید.
درتمامی  فراکینگ  علیھ  مقاومت  امروز، 
جھان درحال رشداست. احزاب و سازمانھای 
متعلق بھ ایکور در اروپا با تمامی وجود از 
فعالیتھای مقاومتی حمایت می کنند و برای 
ساختن جبھھ ی مقاومت بین المللی علیھ تھدید 
درگیرند.  زمین  محیطی  زیست  ی  فاجعھ 
نظام  طبیعت،  و  انسان  وحدت  حفظ  برای 
امپریالیستی باید سرنگون شود. دراین مبارزه 
ی  طبقھ  بھ  متعلق  رھبری  نقش  انقالبی  ی 
کارگر است.  احزاب ایکور از این واقعیت 
سوسیالیسم  پیروزی  با  تنھا   » کھ  آگاھند 
درسطح جھانی می توان از فاجعھ ی زیست 

نمود.»  جلوگیری  داری  سرمایھ  محیطی 
ایکور) دوم  جھانی  کنفرانس  قطعنامھ   )

محیط اقتصادی را از سود نجات دھیم!
پرولتاریای ھمھ ی کشورھا، متحد شوید!

تحت  ملل  و  کشورھا  ی  ھمھ  پرولتاریای 
ستم، متحدشوید!

احزاب ایکور را تقویت کنید!
امضا کننده گان

(بھ تاریخ ٢٠١٤/٠٩/٢٩، امضاھای 
دیگر نیز ممکن است):

خط  لنینیست  ـ  مارکسیست  حزب   .١
پرولتاریائی مراکش

جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب   .٢
(مارکسیست ـ لنینیستھای متحد)

٣. سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان
٤. حزب کمونیست بنگالدش

کمونیست ھندوستان (مارکسیست  ٥. حزب 
ـ لنینیست)

٦. حزب رنجبران ایران
٧. حزب کمونیست نپال (متحدشده)

٨. حزب کمونیست نپال (مشال)
سرخ)  (زاویھ  کمونیستی  انقالبی  گروه   .٩

روس سفید
١٠. حزب کمونیست بلغارستان

١١. حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان
١٢. سپیده سرخ ھلند

١٣. پالتفرم مارکسیست ـ لنینیستی روسیھ
١٤. گروه مارکسیست ـ لنینیستی سوئیس

١٥. حزب کار یوگوسالوی
١٦. مقاومت ـ حزب کارگران اسلواکی

کارگران  حزب  ـ  کمونیست  حزب   .١٧
چکسلواکیا، جمھوری چک

١٨. حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست 
ترکیھ/ کردستان شمالی

١٩. شورای ھماھنگی جنبش کارگری اوکرائین
٢٠. حزب کمونیست کلمبیا ـ مائوئیست

٢١. حزب کمونیست (مارکسیست ـ لنینیست 
جمھوری دومینیکن)

٢٢. حزب کمونیست پاراگوئھ (مستقل)
٢٣. حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو

٢٤. حزب پرولتاریائی پرو

ایکور بھ ھنگام تاسیس اش در٢٠١٠، تصمیم 
درھرسال  مبارزه  روزمشترک   ۴ گرفتن  بھ 
گرفت: ٨ مارس روزبین المللی مبارزه برای 
المللی  بین  روز  مھ  ماه  اول  زنان؛  رھائی 
مبارزه طبقھ کارگر؛ یک روز مبارزاتی بین 
المللی علیھ فاشیسم و جنگ در٩/٨ ماه مھ؛ ۶ 
المللی  بین  مبارزه  روز  اول سپتامبر  یا  اوت 
برای نجات محیط زیست.  این در ۶ دسامبر 
کنفرانس  با  ھمزمان  جھانی  درسطح   ٢٠١۴

جھانی آب و ھوا در لیما برگزار می شود.

پیشینھ و ریشھ ھای جنبش ھای توده ای 
رو بھ سوسیالیسم در تاریخ جھان 

 بقیھ از صفحھ آخر
نظام جھانی ، بھ ھیچ وجھ محدود 
بھ کشور چین و ایران نبوده و بلکھ در ھمان 
دوره تاریخی کشورھای گوناگون و متعددی 
، مصرو  آسیا  در  ھندوستان  ویتنام و  از   )
آفریقای جنوبی در آفریقا و ... تا مکزیک ، 
ونزوئال ، کلمبیا ، بولیوی و... در آمریکای 
التین ) بودند کھ در درون جنبش ھای توده 
آن  امپریالیستی  ضد  و  استعماری  ضد  ای 
بھ  حرکت  در  انسان  آرزوی   ، کشورھا 
قابل مالحظھ ای  سوی سوسیالیسم بھ طور 
بھ  تاکنون  کھ  داشت  عینی  و  فعال  حضور 
بقای خود ادامھ داده است . در اینجا پیش از 
بررسی ریشھ ھای دودمانی خواست انسان 
در جھت استقرار سوسیالیسم در کشورھای 
چین و ایران بھ عنوان نمونھ ھائی از مشرق 
زمین ( کشورھای پیرامونی در بند نظام ) 
بپردازیم ، بگذارید نیم نگاھی بھ موقعیت و 
این دو کشور  اقتصادی  وضعیت سیاسی و 
در دوران پیش از نیمھ مستعمره گشتن آنھا 

، بیاندازیم .

نکاتی پیرامون موقعیت 
چین و ایران

در دوره پیش از نیمھ 
مستعمره گی 

- بررسی مقایسھ ای مدارک و اسناد متعدد 
ھستند  دسترس  در  کھ  تاریخی  گوناگون  و 
نشان می دھد کھ چین در شرقی ترین بخش 
غربی  جنوب  آسیای  قلب  در  ایران  و  آسیا 
(خاورمیانھ بزرگ ) برخالف ھندوستان و 
سیالن ( مستعمرات انگلستان ) و کشورھای 
امپراتوری  از  بخشی  مجموعاَ   ) عربی 
عثمانی ) و کشورھای ماچین ( مثل اندونزی 
، مالزی ، ویتنام و... ) برای مدت ھای مدید 
استعماری و غارتگری  تھاجمات  در مقابل 
تا  و  کرده  مقاومت  مرکز  کشورھای  ھای 
نیمھ اول قرن نوزدھم ( ایران تا سال ١٨٢٧ 
را  خود  استقالل   (  ١٨۴٠ سال  تا  چین  و 
در مقابل ھجوم نیروھای استعماری اروپای 
کھ  زمانی  تا  واقع  در   . کردند  حفظ  غربی 
تھاجمات پی در پی نیروھای نظامی روسیھ 
درھــای  انگلستان  امــپــراتــوری  و  تــزاری 
سوی  بھ  را  چین  سپس  و  ایران  ترتیب  بھ 
تھاجمات نظامی و غارتگری ھای اقتصادی 
خود باز نکرده بودند ، ھم ایران و ھم چین 
طبق مدارک تاریخی موجود دو تا از قطب 

ھای اصلی جذب و ادغام سرمایھ در 
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اقتصاد   . گشتند  می  محسوب  جھان 
بھ ویژه در قرن ھای ھفدھم و  ایران 
ھیجدھم و اقتصاد چین تا آغاز قرن نوزدھم 
در  و  ــوده  ب خــود  بھ  متکی  اقتصادھای   ،
مقایسھ با اکثر کشورھای آن زمان ، منطبق 

با نیازمندی ھای ایران و چین بودند. 
- ھمراه با رشد صنایع نساجی در شھرھای 
بزرگ و ظھور و رشد شھرھای جدید تجاری 
، نطفھ ھای اصلی بورژوازی بازرگانی در 
نیمھ دوم قرن شانزدھم و نیمھ اول قرن ھفدھم 
گرفتھ و  ایران شکل  و  در کشورھای چین 
بھ سرعت رشد یافتند . ولی بعد از افول و 
اضمحالل حاکمیت متمرکز صفویھ در ایران 
و سپس تضعیف سلسلھ چینگ در چین قدرت 
ھای استعماری اروپا کھ در نواحی و مناطق 
ھمجوار ایران و چین بھ ترتیب در شبھ قاره 
ھندوستان و در ماچین ( کشورھای کنونی 
اندونزی ، مالزی ، ویتنام و... ) از موقعیت 
 ، بودند  برخوردار  نظامی  برتری  و  مسلط 
توانستند با اشتعال جنگ ھای بیست سال " 
و  چین  )در   ١٨۴٠  –  ١٨۶٠  )  " تریاک 
جنگ ھای گلستان و ترکمنچای در ایران ( 
١٨١٣و ١٨٢٧ ) بورژوازی جوان تجاری 
طبیعی  و  گسترده  بازار  از  آن کشورھا را 
و  ایران  شرایط  این   . سازند  محروم  خود 
استعماری  نمائی  قدرت  صحنھ  بھ  را  چین 
 ) استعمارگر  نیروھای  رقابت  عرصھ  و 
روسیھ  تزاریسم  و  انگلستان  امپراتوری 
دیگر  و  انگلستان  وامپراتوری  ایــران  در 
نمود.  تبدیل  در چین )  نیروھای استعماری 
از  بعضی  کھ  آمیز  شتاب  انحطاط  این   -
مورخین تاریخ اقتصاد نظام جھانی سرمایھ 
شدن  مستعمره  نیمھ   " پروسھ  آغاز  را  آن 
بھ  ایران  و  چین  تبدیل  آنرا  ھا  بعضی  و   "
پیرامونی و حاشیھ  نیافتھ  توسعھ  کشورھای 
ای و بعضی دیگر آن را آغاز جذب و پیوند 
سرمایھ  جھانی  نظام  محور  بھ  کشورھا  آن 
نامیده اند ، فقط و صرفا بھ کشورھای ایران 
و چین محدود نمی گشت . بلکھ در آن دوره 
کشورھای  نوزدھم  قرن  طول  در  ویژه  بھ 
تایلند  و  نپال   ، آفریقا  در  مراکش  و  اتیوپی 
بھ  ھیچوقت  ایران  و  چین  مثل  کھ  آسیا  در 
نیروھای  ــی  ارض و  رسمی  مستعمرات 
تبدیل  ژاپن  و  آمریکا  و  اروپا  استعمارگر 
ایران  و  چین  بھ سرنوشت  نیز  بودند  نشده 

دچار گشتند. 
مستعمره شدن  نیمھ   " بار  فالکت  پروسھ   -
" و یا " توسعھ نیافتگی " چین و ایران در 
تجاری  بـــورژوازی  تنھا  نھ  نوزدھم  قرن 
چنین  ھم   ) چین  و  ایــران  نوپای  صنایع  و 
بلکھ   ( شده  نیمھ مستعمره  دیگر کشورھای 
روستاھای  و  شھر  صنعتگران   ، کارگران 

یکی  ھر  دوره  این  در  کھ  را  کشورھا  آن 
کمتر از ١٠ در صد نیروی کار را در آن 
کشورھا تشکیل می دادند ، نیز بھ فالکت ، 
بیکاری و دربدری کشید . در آن دوره در 
بورژوازی  بزرگ  بازرگانی  بخش  حالیکھ 
تجاری چین و ایران ( سردمداران سرشناس 
توانائی   (  " ابریشم  راه   " تجاری  و متمول 
آن را داشتند کھ با خرید اراضی خالصھ و 
سرمایھ  عبودیت  پذیرش  الجرم  و  نزدیکی 
ھستھ  و  داده  نجات  را  خود  خارجی  داران 
چین  بورژوازی " کمپرادور "  ھای اصلی 
و  ، صنعتگران  آورنــد  بوجود  را  ایــران  و 
کارگران و دیگر زحمتکشان شھر و روستا 
با از دست دادن وسایل محقر تولید خود با 
بیکاری ، بی خانمانی و گرانی مزمن روبرو 
گشتھ و راه مھاجرت بھ خارج از مرزھای 
کشورھای خود ( مثل ژاپن در مورد چین و 
روسیھ تزاری در مورد ایران ) را در پیش 

گرفتند . 
- شایان ذکر است کھ علیرغم این تالطمات 
فالکت بار و اوضاع و انفسای نیمھ مستعمره 
گی و شیوع استبداد ، بیکاری و بی خانمانی 
منبعث از آن اوضاع کھ نزدیک بھ صد سال 
( از آغازین سال ھای قرن نوزدھم تا آغازین 
قرن بیستم ) طول کشید ، ما شاھد شکلگیری 
ای  تــوده  ھای  جنبش  و  ھا  اندیشھ  رشد  و 
سوسیالیسم  بھ  رو  ھای  خواستھ  بــروز  و 
درس  کھ  ھستیم   ، ھا  جنبش  این  درون  در 
آموزی از آنھا امروز برای چالشگران ضد 
نظام جھانی سرمایھ داری – امپریالیستی ، 

ضروری و حائز اھمیت ھستند.  

شجره نامھ تاریخی حرکت رو 
بھ سوسیالیسم 

در درون جنبش ھای توده ای 
کشورھای دربند:

چین و ایران 
- اولین انقالب سوسیالیستی ( کمون پاریس ) 
در یک کشور توسعھ یافتھ متروپل ( فرانسھ 
آغاز  آن زمان (  ) بھ وقوع پیوست کھ در 
دھھ ١٨٧٠ ) بعد از انگلستان مقام دوم را 
در جھان سرمایھ داری امپریالیستی بھ خود 
اختصاص داده بود . ولی قیام تایپینگ چین ( 
ایران  ١٨۶۴-١٨۵١) و انقالب مشروطیت 
بخش  از  کشورھائی  در   (١٩٠۵-١٩١٢  )
پیوستند  وقوع  بھ   ، نظام  پیرامونی  بند  در 
در  مستعمره  نیمھ  عنوان  بھ  تازگی  بھ  کھ 
درون سرمایھ داری امپریالیستی ادغام گشتھ 
در  پیرامونی  وسیع  بخش  از  ای  منطقھ  و 
بند نظام جھانی را ، تشکیل می دادند . این 

استبدادی سلسلھ ھای  دو انقالب رژیم ھای 
چینگ را در چین و استبداد ناصری را در 
بھ چالش جدی طلبیده و ضربھ ھای  ایران 
نظام ھای مالک رعیتی (  شدیدی بر پیکر 
فئودالیسم ) در آن کشورھای سوق الجیشی ، 
وارد ساختند . مضافاَ این انقالبات مداخالت 
مسلط  کشورھای  امپریالیستی  نیروھای 
مرکز را کھ از استبداد مالکین حاکم در این 
جوامع حمایت می کردند ، قاطعانھ رد کردند 
انقالب مشروطیت  تایپینگ ،  انقالب  . مثل 
حاکمیت  استبداد  عملکرد  و  وجــود  ایــران 
سرمایھ  مــداخــالت  آمــد  پی  را  ایــران  در 
روسیھ   ) بیگانھ  نیروھای  امپریالیستی 
و  دانستھ   ( انگلستان  امپراتوری  و  تزاری 
با گذراندن مقررات و قوانین ملی در دوره 
اول مجلس شورای ملی تقال کرد کھ جامعھ 
و ملت – دولت ایران را از پیوند بھ نظام 
جھانی سرمایھ و مداخالت نیروھای بیگانھ 

در امور داخلی ایران ، رھا سازد . 
- انقالبات تایپینگ و مشروطیت بنای تاریخی 
اندیشھ ھای سوسیالیستی  اولین  امواج  فراز 
گوناگون  علل  بھ  کھ   ) کشورھا  ایــن  در 
اقتصادی و ژئوپولیتیکی گرھگاه ھای سوق 
الجیشی در مناطق توفانی نظام محسوب می 
شدند و ھنوز ھم از آن موقعیت برخوردار 
انقالب  در جریان   . بنا ساختند  ھستند ) را 
تایپینگ در دوره ١٨۶۴-١٨۵١ و سپس در 
انقالب مشروطیت در دوره ١٩١١-١٩٠۵ 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  انقالبی  رھبران 
نظام جھانی سرمایھ مسائل اجتماعی فالکت 
تعدد  مثل   ) خود  زمان  فراگیر  ولی  و  بار 
زوجات ، صیغھ و تن فروشی ) را بھ بحث 
و بررسی گذاشتھ و در جھت منع و الغای 

آن ھا ، کوشیدند . 
- رھبران و سیاست ھای تایپینگ در چین 
و  رواج  با  ایران  در  انقالب مشروطیت  و 
اشاعھ مولفھ ھای عدالت اجتماعی پایھ ھای 
بخش  ھای  خلق  انقالبی  استراتژی  اصلی 
امپریالیسم  علیھ  را  جھانی  نظام  پیرامونی 
 ) رعیتی   – مالک  گوناگون  ھای  رژیم  و 
 " اجداد   " عنوان  بھ  و  ریختھ   ( فئودالیسم 
انقالبات خلق ھای جنوب کھ در طول قرن 
بیستم در کشورھای " مناطق توفانی " جھان 
سوم ( آفریقا ، آسیا ، و آمریکای التین ) بھ 
مدارک   . گشتند  معروف   – پیوستند  وقوع 
تاریخی موجود و در دسترس بھ خوبی نشان 
امپریالیستی  ضد  ھای  ارثیھ  کھ  دھند  می 
این انقالبات بعدھا در اواسط قرن بیستم در 
دوره فراز اولین امواج خروشان بیداری و 
رھائی منابع الھام بخش برای مائو ، ھوشی 
مینھ و رھبران جنبش ھای رھائی بخش ملی 

استقرار  برای  جدیدی  مسیر  و  گشتھ 
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استقالل ( حاکمیت ملی ) و گسست از 
سرنگونی  و  امپریالیسم  جھانی  نظام 
ریزی  پی  را  کمپرادور  بومی  ھای  رژیم 
بشریت  ھای  توده  بھ  کھ  مسیری   : کردند 
اندیشھ  ترویج  با  کھ  داد  فرصت  زحمتکش 
ھای سوسیالیستی وارد مرحلھ گذار طوالنی 

رو بھ سوسیالیسم ، گردند . 
نشان  موجود  تاریخی  اسناد  و  ــدارک  م  -
بھ صد سال  نزدیک  دوره  در  کھ  دھند  می 
بھ  چین  و  ایــران   ( تا ١٩١١  از ١٨٢٨   )
پیشگامان نادر در شکلگیری و بسط اندیشھ 
ھای رھائی بخش ملی ھمراه با اشاعھ اندیشھ 
ھای تجددطلبی رو بھ سوسیالیسم و مقاومت 
نیروھای  نفوذ  و  تھاجم  علیھ  مــبــارزه  و 
و  بزرگ  ھای  در خطھ  مقتدر  امپریالیستی 
ژئوپولیتیکی خاورمیانھ و شرق آسیا در دھھ 

ھای آغازین قرن بیستم ، تبدیل گشتند . 
انقالب  و  چین  در  تایپینگ  ــالب  ــق ان  -
و  تبلیغ  و  ترویج  با  ایــران  در  مشروطیت 
پیشبرد مبارزات ضد استبدادی علیھ حاکمین 
و  سو  یک  از  قاجار  و  چینگ  کمپرادور 
مقاومت ھای متنوع مسالمت آمیز و مسلحانھ 
امپریالیستی روسیھ  نیروھای  توده ای علیھ 
ایران  در  انگلستان  امپراتوری  و  تــزاری 
از  در چین  برخاستھ ژاپن  نو  امپریالیسم  و 
روند  دو  تشدید  بھ  توانستند   ، دیگر  سوی 
مترقی و رو بھ پیش در داخل و خارج از 
مرزھای چین و ایران دامن بزنند . این دو 

روند ، عبارت بودند از : 
١ – تکامل روند مدرن و متجدد ھمبستگی 
نیمھ  در  چین  ساکن  متنوع  ھای  ملیت  بین 
دوم قرن نوزدھم و ملیت ھای ساکن ایران 
آن ملیت  در اولین دھھ قرن بیستم و ادغام 
و  واحد  ھای  دولت   – ملیت  درون  در  ھا 
مشخص چین در آسیای شرقی و ایران در 

آسیای جنوب غربی ( خاورمیانھ ) و 
رو  ھای  اندیشھ  اشاعھ  انتقال و  روند   – ٢
بھ سوسیالیسم موجود در درون جنبش ھای 
رھائی بخش از چین و ایران بھ کشورھای 

ھم جوار آن دو کشور . 
- بدون تردید کمون پاریس ( از مارس تا مھ 
١٨٧١ ) صرفا یک فصل در تاریخ کشور 
فرانسھ محسوب نمی شود . زیرا وقایع دھھ 
ھای متمادی بعد از وقوع انقالب کمون بھ 
طور نمایان نشان می دھند کھ اندیشھ ھا و 
برنامھ ھای آزادی خواھی و برابری طلبی 
تنھا  نھ  اروپا  نقاط  اقصی  پاریس در  کمون 
مبارزات  فراز  بھ  منجر  بلکھ  یافتند  شیوع 
و  اروپا  متعدد  کشورھای  در  سوسیالیستی 
آمریکای شمالی و حتی آمریکای التین نیز 
قیام  نگارنده  این  نظر  بھ  چنین  ھم   . گشتند 
تایپینگ و مشروطیت نیز  انقالبات  ھا و یا 

و  چین  تاریخ  در  ترتیب  بھ  فقط یک فصل 
جنب  و  انقالبات  این  زیرا   . نبودند  ایــران 
آنھا  بھ سوسیالیسم درون  و جوش ھای رو 
نیز سرآغاز و پیشآھنگ جنبش ھای رھائی 
از  بزرگی  بخش  در  استعماری  ضد  بخش 
کشورھای پیرامونی دربند کھ در ھمسایگی 
این کشورھا قرار داشتند ، گشتند . بھ عنوان 
متنوع  ادبیات  و  انقالبی  تجارب   ، مثال 
سیاسی درون مشروطیت منجملھ اندیشھ ھای 
سوسیالیستی اجتماعیون – عامیون ، بھ دو 
علت اساسی و بھ طور طبیعی از ایران بھ 

کشورھای ھمسایھ آن نفوذ یافتند . 
- یکم اینکھ ایران از منظر جغرافیای سیاسی 
و فیزیکی گرھگاه و نقطھ اتصال و ھمسایھ 
 ) روسیھ  بزرگ  تمدن  سھ  دیوار  بھ  دیوار 
حلقھ ضعیف امپریالیسم ) در شمال ایران ، 
تمدن اعراب خاورمیانھ و آفریقای شمالی در 
غرب و جنوب ایران و تمدن ھند در شرق 

، بود. 
جمعیت  بندی  ترکیب  و  شکل  اینکھ  دوم   -
 ( ملی   – تباری   ) اتنیکی  نظر  از  ــران  ای
تبادل  ھای  راه  فرھنگ  و  زبــان  ویــژه  بھ 
و  ملی  بخش  رھائی  ھای  اندیشھ  انتقال  و 
ادبیات سیاسی بھ آن کشورھا ( کھ جملگی 
تزاری  روسیھ  ھای  امپراتوری  تسلط  تحت 
طور  بھ  را   ( بودند  انگلستان  و  عثمانی   ،
 . ساخت  آســان  و  سھل  ای  مالحظھ  قابل 
تشدید این دو روند ( روند مدرنیتھ استقرار 
اشاعھ  و  نفوذ  روند  و  واحد  دولت   – ملت 
اندیشھ ھای رھائی بخش ھمراه با حرکت بھ 
سوی سوسیالیسم ) در مورد کشور چین نیز 
بیستم صدق می  قرن  آغازین  ھای  دھھ  در 
کرد . در آن دوره اندیشھ ھای رھائی بخش 
نیمھ  چین  از  مبارزاتی  ھای  استراتژی  و 
ھمجوار  و  متنوع  کشورھای  بھ  مستعمره 
ماالیا کھ   ، برمھ   ، ، کامبوج  چین ( ویتنام 
فرانسھ  امپراتوری ھای  جملگی مستعمرات 
و انگلستان بودند ) نیز انتقال یافتھ و فراگیر 
لنین  فعال  با حضور  روند  دو  این   . گشتند 
جھانی  نظام  ضد  ھــای  بلشویک  دیگر  و 
آغاز  ھای  دھھ  در   ( امپریالیسم   ) سرمایھ 
قرن بیستم تشدید یافتھ و گسترش چشمگیری 

در کشورھای مشرق زمین یافتند . 

دستاوردھای لنین و نظراتش 
اوضــاع  از  مارکسیستی  تحلیل  با  لنین   -
متالطم جھان در دھھ ھای اول و دوم قرن 
عروج  از  منبعث   ) امپریالیسم  پدیده  بیستم 
مرحلھ انحصاری و مالی سرمایھ داری ) را 
نھ تنھا بھ نیروھای ضد نظام سرمایھ داری 
در اروپا بلکھ بھ نیروھای رھائی بخش ملی 

در کشورھای " مشرق زمین " نیز معرفی و 
شناساند. لنین در پرتو یک تحلیل مارکسیستی 
از اوضاع جھان در دوره جنگ اول جھانی 
فراز  بھ  توجھ  با  و   (  ١٩١۴  –  ١٩١٨  )
سال  در  رھائی  و  بیداری  خروشان  امواج 
ھای بالفاصلھ بعد از پایان جنگ جھانی اول 
( ١٩٢٢- ١٩١٨ ) در کشورھای " مشرق 
زمین " ( ایران ، ھندوستان ، چین ، ویتنام 
و....) دو پی آمد عملکرد ی امپریالیسم را 
پیرامونی  دربند  کشورھای  با  ارتباط  در 
خود  بھ قوت  نیز  امروز  مطرح ساخت کھ 
دیگر  انقالب"   " اینکھ  یکم   . ھستند  باقی 
 ) کشورھای غرب  مالکیت  و  انحصار  در 
اروپا و آمریکا ) نیست بلکھ دقیقاَ و برعکس 
مشرق   " کشورھای  ھای  برنامھ  صدر  در 
زمین " قرار دارد . دوم اینکھ بلشویک ھا 
و دیگر چالشگران رادیکال ضد امپریالیست 
پایداری  و  انقالب  حراست  و  حفظ  بــرای 
نیروھای  پی  در  پی  تھاجمات  در مقابل  آن 
با  کھ  است  ضــروری  و  باید  امپریالیستی 
کشورھای  در  ملی  بخش  رھائی  نیروھای 
 = سوم  جھان  کشورھای   ) زمین  مشرق 
در بند پیرامونی نظام ) اعالم ھمبستگی و 

ھمکاری کنند . 
کشید  طول  سال  تا ۵   ۴ بھ  نزدیک  البتھ   -
گیری  نتیجھ  و  بندی  جمع  این  بھ  لنین  کھ 
در  لنین  ھای  نوشتھ  بررسی   . یابد  دست 
دھد  می  نشان   ١٩٢١ تا   ١٩١٨ ھای  سال 
پیروزی  از  بعد  اول  ھای  سال  در  او  کھ 
انقالب اکتبر امیدوار بود کھ وقوع انقالبات 
مرکز  امپریالیستی  کشورھای  در  کارگری 
آنھا  پیروزی  و   ( و....  فرانسھ   ، آلمان   )
در  انقالب  ادامھ  و  جوان  بقای شوروی  بھ 
کرد.  خواھد  موثری  ھــای  کمک  روسیھ 
سرکوب  حتی  و  انقالبات  این  شکست  ولی 
فیزیکی رھبران آنھا ( روزالوکزامبورگ ، 
کارل لیبکنشت ، بالکن و...) در سال ھای 
١٩١٩ و ١٩٢٠ بھ لنین آموخت کھ انقالب 
در کشورھای امپریالیستی با شکست روبرو 
گشتھ و درعوض روند انتقال ثقل و جاذبھ 
انقالب بھ کشورھای دربند پیرامونی ( چین 
، ایران ، ویتنام ، امپراتوری عثمانی و دیگر 
کشورھای نیمھ مستعمره و مستعمره در آسیا 

و آفریقا ) تشدید پیدا کرده است . 
- علیرغم دست آوردھای لنین در زمینھ ھای 
امپریالیسم و شناسائی مارکسیستی از وقوع 
و انتقال و شیفت امر انقالب از کشورھای 
بند  در  کشورھای  بھ  مرکز  امپریالیستی 
کھ  دانشی  و  تجارب  براساس  پیرامونی 
امروز داریم باید بھ این نکتھ اساسی اشاره 
کنیم کھ لنین و خیلی از لنینیست ھا نتوانستند 

" مسئلھ دھقانان " را بھ عنوان یک گره 



صفحھ ١٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
عمده و مرکزی در انقالبات جدیدی کھ 
در کشورھای دربند پیرامونی در حال 
شکوفائی بودند ، مورد مداقھ قرار دھند. در 
و  لنین   ، انقالب  پیروزی  بحبوحھ  در  واقع 
بھ  را  دھقانان  مسئلھ  اینکھ  عوض  یارانش 
اصل  یک  و  استراتژیکی  امر  یک  عنوان 
بھ سوسیالیسم  در پیشبرد انقالب رو  کلیدی 
ارزیابی کنند بھ آن یک برخورد تاکتیکی و 
موقتی کرده و بھ این نتیجھ رسیدند کھ انقالب 
دھقانان  اختیار  در  را  زمین  باید  روسیھ 
اصلی  مالکین  را  آنھا  و  داده  قرار  روسیھ 
زمین محسوب دارند. این سیاست با اینکھ بھ 
درستی و بھ حق بھ اھمیت استثمار دھقانان 
روسیھ ( کھ در آغاز دھھ دوم قرن بیستم و 
بحبوحھ انقالب اکتبر نزدیک بھ ٧٢ در صد 
نیروی کار را در روسیھ تزاری تشکیل می 
داد ) توجھ صمیمانھ داشتند ولی آنھا درک 
نازل از این اصل کھ " زمین کاال نیست " 
داشتند . در این برھھ از تاریخ جنبش ھای 
دون و  بھ سوسیالیسم مائوتسھ  توده ای رو 
یارانش را داریم کھ در دھھ ھای ٢٠ و ٣٠ 
قرن بیستم وظیفھ حل مسئھ ارضی و دھقانان 
کاال  زمین  کھ  اصل  این  کردن  پیاده  با  را 
برده و باالخره  نیست ، با موفقیت بھ پیش 

در ١٩۴٩ بھ پیروزی رساندند . 

- دستآوردھای مائو در تکامل 
مارکسیسم در کشورھای دربند 

پیرامونی  
فرزندان  عموما  کھ  رفقایش  و   مائو   -
با درس آموزی  بودند  قیام تایپینگ  راستین 
تاریخی  ھــای  محدودیت  و  اشتباھات  از 
در  ھا  بلشویک  سپس  و  دوم  انترناسیونال 
روسیھ یک خط مشی سیاسی کامال متفاوتی 
دھقانان  و  ارضی  مسئلھ  گستره حل  در  را 
در چین پیاده کردند . بعد از پیروزی انقالب 
١٩۴٩ اراضی کشاورزی در چین برخالف 
کلیھ  بلکھ  نگردیدند  خصوصی   ، روسیھ 
کمون  نمایندگی  بھ  کشور  آن  در  اراضــی 
نیست  کاال  زمین  اساس  بر  روستائی  ھای 
گرفتھ  قرار  چین  دولت   – ملت  اختیار  در 
و فقط حق دسترسی و استفاده از آن ھا بھ 
امر  این  . در صورتی کھ  داده شد  دھقانان 
در روسیھ بعد از انقالب بھ وقوع نھ پیوست 
 ١٩١٧ انقالب  پیروزی  از  بعد  آنجا  در   .
زمانی کھ بلشویک ھا شاھد قیام ھای دھقانی 
تقسیم  جریان  در  کھ  پذیرفتند   ، گردیدند 
شوند  اراضی  صاحبان  دھقانان   ، اراضی 
ھا  بلشویک  کھ  را  ھدفی  آن  رو  ھر  بھ   .
نتوانستھ بودند بھ آن برسند، حزب کمونیست 

چین تحت رھبری مائو در چین بعد ازانقالب 
اصل  این  استقرار   : رسید   ١٩۵٠ دھھ  در 
مشمول  و  بوده  طبیعت  بھ  متعلق  زمین  کھ 
خرید و فروش مثل یک کاال نیست از طریق 
بین  استراتژیکی  تنگاتنگ  اتحاد  یک  اتخاذ 
کارگران و دھقانان در چین . ولی در روسیھ 
تقسیم  و   ١٩١٧ تابستان  در  دھقانان  قیام   ،
پیروزی  بحبوحھ  در  ھا  بلشویک  اراضــی 
جھت  در  فرصتی  نوع  ھر  اکتبر  انقالب 
دست  از  را  دھقانان  با  استراتژیکی  اتحاد 
صاحب  دھقانان  زیرا  گرفت.  ھا  بلشویک 
از  دفاع  و  حفظ  بھ  متمایل  شدت  بھ  زمین 
کھ   ) خود  اراضی  مالکیت خصوصی  حق 
تصویب  انقالب  پیروزی  از  بعد  بالفاصلھ 
گشتھ بود ) شدند . در نتیجھ ، نزدیک بھ یک 
انقالب اکتبر وقتی کھ  از پیروزی  بعد  دھھ 
حزب کمونیست شوروی برنامھ ھای مترقی 
و سوسیالیستی کولخوزھا و سووخوزھا را 
و  زمین  صاحب  دھقانان  اکثر  کرد،  پیاده 
متوسط الحال و حتی نیمھ مرفھ عمدتا ترجیح 
با کوالک  بلکھ  با کمونیست ھا  نھ  دادند کھ 
استراتژی را کھ  آن  رو  بھ ھر   . بروند  ھا 
کارگران  وحدت  با  ارتباط  در  ھا  بلشویک 
و دھقانان نتوانستھ بودند در جریان انقالب 
اکتبر و سال ھای بالفاصلھ بعد از آن برسند، 
بھ  انقالب ١٩۴٩  کمونیست چین در  حزب 
آن رسید : اتحاد ارگانیک و استراتژیک با 
اکثریت دھقانان و دیگر روستانشینان براین 
اصل کھ زمین متعلق بھ طبیعت بوده و نھ 

باید کاال محسوب گردد . 
پیروزی  تاریخی،  ــداز  ان چشم  یک  در   -
چشمگیر کمونیست ھای چین در حل مسئلھ 
-١٩۴٩) ــان  زم آن  در  کھ  چین  دھقانان 

١٩۶٠) نزدیک بھ ٧٨ درصد جمعیت ۴۵٠ 
میلیون نفری چین را در بر می گرفتند، تاثیر 
در  بزرگ در روند انقالب و رشد اوضاع 
این  گسترش  و  شیوع   . گذاشت  چین  خود 
اندیشھ کھ زمین کاال نیست و نمی تواند ملک 
خصوصی ، شخصی و بنگاھی باشد بھ فراز 
خروشان امواج بیداری و رھائی خلق ھای 
در بند پیرامونی در آسیا ، آفریقا و آمریکای 
نوین  فصلی  الجرم  و  بخشیده  شدت  التین 
بُعد  با  معاصر  مارکسیسم  تکامل  تاریخ  در 

جھانی تر گشود . 
ادامھ سیاست ھای  انقالب ١٩۴٩ چین و   -
عھد  در  آن  از  منبعث  سوسیالیسم  بھ  رو 
ضد  استراتژی   یک  اشاعھ  بھ  منجر  مائو 
دربند  کشورھای  سراسر  در  امپریالیستی 
پیرامونی ( جنوب گلوبال ) ، گشت کھ ھنوز 
 ، یکم  و  بیست  قرن  در  خود  قوت  بھ  ھم 
باقی است : استراتژی ادغام تنوع ھای ضد 
بھ  رو  ھای  با حرکت  جھانی سرمایھ  نظام 

سوسیالیسم . 

نتیجھ اینکھ 
- در پرتو اوضاع پر از تالطم رو بھ رشد 
و فراز امواج خروشان خلق ھا و توده ھای 
زحمتکش برای بیداری و رھائی کھ امروز 
در  فلسطین  مردم  تاریخی  مقاومت  ادامھ  با 
نوار غزه متجلی تر گشتھ است ، چپ ھای 
امروز  ؟  بکنند  باید  چھ  نظام  ضد  رادیکال 
سراسر  در   " ھا  پائینی   " کھ  است  مبرھن 
جھان چھ در بخش مسلط مرکز امپریالیستی 
از   ، نظام  پیرامونی  دربند  بخش  در  چھ  و 
دست " باالئی ھا " بھ ستوه آمده و بھ مبارزات 
متنوع و گوناگون علیھ آنھا روی آورده اند. 
نامھ  اجمالی شجره  بررسی  کھ  طور  ھمان 
ھای  رھبران حرکت  تاریخی  ھای  ارثیھ  و 
رو بھ سوسیالیسم بھ روشنی نشان می دھد 
امر پیروزی پائینی ھا علیھ باالئی ھا زمانی 
میسر می گردد کھ ما بھ عنوان چالشگران 
ضد نظام سرمایھ بھ آرمان ھای ھمبستگی ، 
ھمدلی و ادغام تنوع ھا در دل و ذھن و عمل 

میلیاردھا انسان ، دامن بزنیم . 
-در اینجا بگذارید ، پاسخ مشترک تعدادی از 
شرکت کنندگان سخنران در کنفرانس فوروم 
چپ در نیویورک بھ این پرسش کھ چپ ھای 
بھ رشد  رو  اوضاع  در  نظام  رادیکال ضد 
کنونی چھ باید بکنند ؟ را در سھ پاراگراف ، 

جمع بندی کنیم : 
١ – در کشورھای مسلط مرکز ( امپریالیستی 
مدت  کوتاه  استراتژی  در  رادیکال  چپ   (
انحصارات   " مصادره  و  انحالل  باید  خود 
توده  بین  در  عام  مالء  در  را   " پنجگانھ 
ھای مردم تبلیغ کرده و ترویج نمایند . امر 
انحالل و مصادره این انحصارات با حمایت 
ھمگانی   – عمومی   ) ملی  ھای  سیاست  از 
در  سازی  با خصوصی  تقابل  در  سازی   (
سوسیالیزه  ترویج  و  تبلیغ  با  و  اول  مرحلھ 
سازی دموکراتیک مدیریت جامعھ در مرحلھ 
در جریان   . گردند  میسر  توانند  می   ، دوم 
کلی این مسیر طوالنی است کھ پروسھ ھای 
وحدت اضداد و یا " ادغام تنوع ھا " تشدید 
یافتھ و جامعھ را در جھت استقرار " جھانی 
بھ  مرکز  جوامع  در   ( (سوسیالیسم   " بھتر 

پیش ، سوق می دھد . 
نظام  بند  در  پیرامونی  کشورھای  در   –  ٢
ضد  ــکــال  رادی چــپ  نیروھای   ، سرمایھ 
از  آموزی  با درس  با جسارت و  باید  نظام 
رو  ھای  حرکت  تاریخ  بار  موھبت  ارثیھ 
بھ سوسیالیسم در درون جنبش ھای رھائی 
اجــزاء  از  اتحادی  اتخاذ  بھ   ، ملی  بخش 
آیند  نایل  خود  اجتماعی  متنوع   اجتماعی 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
پایگاه  مقابل  در  بدیلی  بھ  بالقوه  کھ 
لومپن  و  کمپرادور  ــورژوازی  ب اجتماعی 

حاکم ، تبدیل گردند . 
٣ – پیروزی چپ ھای رادیکال ضد نظام 
در پیاده کردن این وظایف آن و مرحلھ ای 
کھ  گردد  می  میسرتر  و  تر  ممکن  زمانی 
آنھا چھ در کشورھای مرکز امپریالیستی و 
با درس  پیرامونی  دربند  در کشورھای  چھ 
تاریخی  ھای  ارثیھ  از  یادگیری  و  آموزی 
حرکت بھ سوی سوسیالیسم در درون جنبش 
ھای توده ای رھائی بخش و ایجاد و گسترش 
بین  در  تنھا  نھ  ھا  ھمبستگی  و  ھا  ھمدلی 
خود  بین  در  بلکھ  آمده  ستوه  بھ  ھای  توده 
چپ رادیکال ، سیاست ھای میلیتاریستی و 
جنگ ھای مرئی و  نامرئی راس نظام را با 

ناکامی روبرو سازند . 
ریزش  و  فرود  بحران  نھائی  تحلیل  در   -
و  نظام  راس  نفوذ  و  پرستیژ   ، قدرقدرتی 
آن  نامحبوبی  و  اعتباری  بی  درجھ  افزایش 
در سراسر کشورھای جھان ھمراه با فراز 
امواج خروشان بیداری ، مقاومت و رھائی 
در بین پائینی ھای بھ ستوه آمده از یک سو 
متحدین  از  بخشی  توسط  ھا  مخالفت  بروز 
و شرکای خود راس نظام ھمراه با مخالفت 
ھای تعدادی از کشورھای نوظھور متعلق بھ 
" بریکس " نسبت بھ ادامھ ھژمونی خواھی 
چپ  نیروھای  بھ  دیگر  سوی  از  آمریکا 
رادیکال ضد نظام فر صت داده کھ در مقطع 
بھ طور مشخص  تابستان ٢٠١۴ )   ) فعلی 
بھ  را  خود  جانبھ  ھمھ  حمایت  نھائی  حد 
رھائی خلق فلسطین از یوغ اشغال ، آپارتاید 
وسیلھ  بدین  و  داده  انجام  بالکانیزاسیون  و 
 ، خاورمیانھ  در  نظام  راس  ناکامی  امر  بھ 

حتمیت بخشند . 
منابع و مآخذ

 " سالنامھ  در   ،  " سخنرانان  ضمائم   "  –  ١
کنفرانس فوروم چپ" ، نیویورک ٢٠١۴ .

٢ – والدیمیر لنین ، " مسئلھ ارضی و مبارزه 
برای آزادی " نوشتھ ١٩٠۶ در " مجموعھ آثار 

لنین " ، جلد ٢٢ ، چاپ مسکو ١٩۶۴ .
٣ – والدیمیر لنین ، " رھائی ملی ، سوسیالیسم 

و امپریالیسم " ، نیویورک ١٩۶٨ . 
۴ – سمیرامین ، " چین ٢٠١٣ " در مجلھ مانتلی 
ریویو ، سال ۶۴ شماره ١٠ ، مارس ٢٠١٣ و 
" جنبش ھای توده ای رو بھ سوسیالیسم " ، سال 

۶۶ شماره ٢ ژوئن ٢٠١۴ . 
سالھ  صد  تاریخ   "  ، بناب  پارسا  یونس   –  ۵
احزاب و سازمان ھای سیاسی ایران " (١٢٨۴-

١٣٨۴ ) ، جلد اول ’چاپ واشنگتن ٢٠٠۴ . 

بجز نوشتھ ھایی 
کھ با امضای 

تحریریـھ منتشر 
مـی گردد و 

بیانگر نظرات 
حزب رنجبـران 
ایران می باشد، 
دیگر نوشتھ ھای 
مندرج در نشریھ 
رنجبر بھ امضا 

ھای فردی است و 
مسئولیت آنھا با 

نویسندگانشان می 
باشد.

ای شــرف دودٔە نوع بشـــــر   شــاد بمـان ای ُھنــری رنجـبـر   
ھیچ نبود ارآه وجودت نبود  ای زتــو آبــاد جھــان وجــود  

راحت اعیان ثمر رنج توست دولت شـاھان اثر گنج تــوست   
یكســـره نابود شــود روزگار  گر تو دو روزی ندھی تن بكار   

رنجبــرا معنی آدم – توئـی  باعــث آبـــادی عـــالم تـوئــی   

                                                ابوالقاسم الھوتی



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :
       

آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     
ranjbar.ranjbaran@yahoo.com

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran.info@yahoo.com 

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

اعالمیھ کمیتھ ھماھنگی بین المللی ـ٢٢ سپتامبر ٢٠١٤ 

درجنبش جھانی کمونیستی
صفحھ ٢١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پیشینھ و ریشھ ھای جنبش ھای توده ای 
رو بھ سوسیالیسم در تاریخ جھان 

بھ کاربستن آگاھانھ روش دیالکتیکی 
درسطح آموزش شیوه تفکر

(بخش پایانی)
سیستم کار تشکیالتی و 

چھارچوبی ترازنوین
کمیتھ مرکزی درسھای اساسی از رشد نظام 
متدھای خرده ـ بورژوائی درمورد آموزش 
سیستم  یک  درنتیجھ،  گرفت.  کنترل  و 
شیوه  برپایھ  چھارچوبی  و  کارتشکیالتی 
تفکر پرولتاریائی را بھ مثابھ عاملی مرکزی 

درنظام خودکنترلی حزب معمول ساخت.  
چھارچوبی  و  کارسازمانی  سازی  منظم   

ـ  سیاسی  تغییر  ترین  قاطع  ترازنوین 
تشکیالتی درجنبش مارکسیست ـ لنینیستی و 
کارگری از بلشویکی کردن حزب کمونیست 

آلمان درسالھای ١٩٢٠ می باشد.
درتمامی  کمونیست  کردن احزاب  بلشویکی 
جھان براساس اصول تکامل یافتھ لنین برای 

احزاب ترازنوین حکم فرما شد:
• احزابی کھ برپایھ یک مشی ایده ئولوژیک 
و سیاسی روشنی کار کنند و طبق مرکزیت 

دموکراتیک سازمان یافتھ باشند؛

• فعالیت سیاسی ھرعضوحزب درمیان توده 

پاسیو یا اعضای دائمی کھ بھ حزب سوسیال 
ـ دموکرات حق عضویت می دھند؛

کارکمونیستی  و  شرکتھا  در  تمرکز   •
ھای  حوزه  سندیکاھا؛  و  شرکتھا  درسطح 
اساسی  گیری  جھت  جای  بھ  شرکتھا  فعال 
داده  سازمان  انتخاباتی  درمبارزات  شرکت 

شده در مناطق مسکونی؛
درمورد  جمعی  گیری  تصمیم  و  بررسی   •
بھ  منظم  سازماندھی  و  احزاب  سیاست  
عمل درآوردن و کنترل اش برخالف سبک 
تصمیمات زبانی قاطع، کھ ھیچ کس آن را بھ 

عمل درنمی آورد.

مورخین  ادعــاھــای  و  نوشتھ  برخالف   -
مدرنیست   – پست  و  محور  اروپــا  سیاسی 
ھای قرن بیست و یکمی شجره نامھ و ریشھ 
ھای جنبش ھای توده ای رو بھ سوسیالیسم 
کشورھای  بھ  محدود  تاریخ  در  وقت  ھیچ 
امپریالیستی  مسلط  مرکزھای  یافتھ  توسعھ 
در اروپا نبوده و بلکھ طبق مدارک موجود 
پیشینھ خواست و آرزوی بشریت زحمتکش 

در جھت استقرار " جھانی بھتر " ( با چشم 
اندازھای سوسیالیستی ) در کشورھای دربند 
پیرامونی ( آسیا ، آفریقا و آمریکای التین ) 
، نیز بھ دھھ ھای اواسط قرن نوزدھم و دھھ 

ھای آغازین قرن بیستم می رسد . 
پس  نوشتار  این  پایانی  و  دوم  بخش  در   -
از بررسی تحلیلی شجره نامھ و ارثیھ ھای 
تاریخی حرکت بھ سوی سوسیالیسم در درون 

جنبش ھای توده ای دو کشور پیرامونی چین و 
ایران در آن دوره تاریخی ( ١٩۵٠ – ١٨۵٠ 
) بھ ویژگی ھا و کیفیت رشد سوسیالیسم در 
نیمھ اول قرن بیستم در کشورھای پیرامونی 
شایان  البتھ   . پــردازیــم  می  نظام  بند  در 
خواست  دودمانی  ھای  ریشھ  کھ  است  ذکر 
انسان بھ استقرار سوسیالیسم در کشورھای 
بند  در  پیرامونی  بخش  یعنی  زمین  مشرق 

فراکینگ  کردن  غدغن  برای  فعال  مقاومت 
درسراسر دنیا!

جھانی  روز  مناسبت  بھ  اکتبر   ١١  ، شنبھ 
نھ بھ فراک، مبارزان  مخالف فراکینگ بھ 
جلوگیری  سازماندھی  بھ  ریختھ،  خیابانھا 
رسانی  اطالع  شبھای  برگزاری  یا 
بھ ویژه  خواھندپرداخت. درتمامی قاره ھا، 
مقاومت علیھ  اروپا،  آمریکای شمالی و  در 
آب)  با  حفر  یا  شکستن  (درھم  فراکینگ 

درحال رشدیابی است.
گروھھای بزرگ انرژی نظیر اگزون موبیل، 
ب.پ.، باسف و شاخھ وینترشل یا سپ (نفت 

درھزاران  گچ  قشرھای  مرکزی)  اروپای 
می  را  گاز  منابع  دارای  زمین  عمق  متر 
آموزشی  واحد  درچارچوب  برنامھ  شکنند. 
افق ـl›UE Horizon  ـ آماده تقبل مخارج 
بھ  انرژی  انحصارات  آب  با  درھم شکستن 
با  و  مطمئن،  «انرژی  یک  احیای  خاطر 
ئورو  میلیارد   ٢٠٢٠ تا   ٨٠ با  بازدھی» 
درآمد، قراردارد. اما تنھا چیزی کھ مطمئنا 
بھ  کھ  است  حداکثری  سودھای  دارد  وجود 

جیب انحصارات انرژی ریختھ می شود.
رسانھ ھای بورژوائی اروپا عمل فراکینگ را 
حداکثر درحد «ھمراه بودن باخطر» معرفی 

بدین  کاملی  مناطق  کھ  درحالی  کنند.  می 
اند: طریق درآمریکا غیرقابل سکونت شده 

١. مخازن آب زیرزمینی کھ آب چشمھ ھا را 
تامین می کنند طی این عملیات برای مدت   
زمانی طوالنی آلوده بھ شن و مواد شیمیائی 
بافشارقوی تزریق شده بھ سیستمھای زیست 
رساند.  می  آسیب  زیاد  اعماق  در  محیطی 
توسط  تمیز  آشامیدنی  آب  بھ  رسی  دست 
آب  و  شده،  ناممکن  حیوانات  و  انسانھا 
رودخانھ ھا نیز ٢٥٪ آلوده بھ این آبھا گشتھ 
کھ پس از آمدن روی سطح زمین ھوا را نیز 

آلوده می سازند.


