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دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

آزادی زنان درگرو چیست؟

خاورمیانھ ، نقطھ ای گرھی درتضادھای جھان!

مراکز کار و سازنده گی 
یا سالخ خانھ؟

درگرامی داشت ١۶ آذر، 
روز دانش جو

دستگاه بزرگ شایعھ پراکنی 
 (Bo Xilai) در مورد اخراج بو کسیالی

از دفتر سیاسی حزب کمونیست چین

امپریالیسم درمنجالب 
تضادھایش بیشتر 

فرومی رود! صفحھ ٧

در جبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ٢١ صفحھ ٢١صفحھ ٢١

از ھر دری 
سخنی

با تجاوزات مسلحانھ ی امپریالیستی، دربیش 
از یک دھھ ی اخیر بھ برخی از کشورھای 
منطقھ  یک  بھ  تبدیل  حوالی  آن  خاورمیانھ، 
ی جنگی شده است کھ درآن تضادھا دیگر 
ازطریق صرفا سیاسی قابل حل نیستند. در 
افغانستان، عراق، یمن، سوریھ و  ٥ کشور 
فلسطین دخالت نظامی مستقیم و غیرمستقیم 
مصر،  در  است.  ھویدا  کامال  امپریالیستھا 
عربستان  بحرین  لبنان،  ترکیھ،  ایران، 
بین  کشورھا  این  داخلی  تضادھای  سعودی 
مستقیم  تالش  تاحدی  و  مردم  و  حاکمان 
امپریالیستھا دراستفاده از این فرصت جھت 
ایجاد آلترناتیوی کھ مناسب حال آنان باشد، 

پیوستھ جریان می یابد.
چنین وضعیتی ناشی از وجود منابع طبیعی 
وجود  منطقھ  دراین  کھ  است  انرژی  عظیم 
داشتھ و درعین حال با قرارداشتن خاورمیانھ 
بقیھ در صفحھ دومدر سھ راھی سھ قاره مھم جھان (آسیا، آفریقا 

علیھ  مبارزه  جھانی  روز  نوامبر،   ٢٥
 ١٩٩٥ درسال  زنان،  بھ  نسبت  خشونت 
این  رسید.  تصویب  بھ  ملل  سازمان  توسط 
امر نشان داد کھ فاجعھ ی خشونت علیھ زنان 
چنان ابعادی درجھان بھ خودگرفتھ است کھ 
سازمان ملل نیز برای خالی نبودن عریضھ 
بھ  خواست  خالی  و  خشک  مصوبھ  یک  با 
را  خود  و  پرداختھ  جھان  مردم  زدن  گول 
نھاد بین المللی مدافع زنان نشان دھد! ابعاد 
آنان  نابرابری  زنان و  علیھ  و ستم  استثمار 
تراز  گسترده  مراتب  بھ  مردان  دربرابر 
سازمان  اما  دارد.  ابعاد خشونت علیھ زنان 
و  ندارد  را  آنھا  بھ  گی  رسیده  جرئت  ملل 
ترجیح می دھد تا در سطحی رفرمیستی و 
مدافع  را  خود  عریضھ  نبودن  خالی  برای 
رد خشونت علیھ زنان نشان دھد. امری کھ 
نمایان گر اوج ابتذال نظام جھانی سرمایھ و 

این نھاد سیاسی جھانی آن می باشد.   

تایید  مورد  طورجدی  بھ  مصوبھ  این  اگر 
اعضای سازمان ملل بود، ایجاب می کرد کھ  
حداقل  سازمان  این  کشورھای عضو  دولت 
در روز ٢٥ نوامبر بھ دفاع از حرمت زنان 
و نفی خشونت علیھ آنان، و آگاه کردن مردم 
خفھ خون  آنھا کال  اما  پرداختند.  می  جھان 
دولتھای  ازجانب  گسترده  حرکتی  گرفتند؛ 
زنان  علیھ  خشونت  بھ  دراعتراض  جھان 
مدافع  سیاسی  نیروھای  حتا  نیافت.  ترتیب 
نیز  مختلف  کشورھای  در  زنان  حقوق 
باشکوھی  چندان  نھ  تظاھرات  و  مبارزات 
ھنوز  دھد  می  نشان  خود  کھ  برگزارکردند 
حساسیت و آگاھی الزم دردفاع از حقوق زنان 
بھ مثابھ نیمی ازجامعھ بشریت کھ ھستی آن 
منوط بھ وجود زنان است، صورت نگرفتھ 
و دریافت نشده است کھ آزادی درکل جوامع 
بشری درگرو آزادی زنان است. بررسی علل 

بقیھ در صفحھ سوماین فرو دستی زنان و 

در دوران خفقانی پس از کودتای امپریالیستی 
حکومت  سرکوب  کھ   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨
صدای  کرد،  می  داد  بی  پلیسی  و  نظامی 
گاه  دانش  جویان  دانش  ی  خواھانھ  آزادی 
تپنده  قلب  مثابھ  بھ  فنی  دانشکده  از  تھران 
ی مبارزاتی آنان علیھ ارتجاع و امپریالیسم 
گر  سرکوب  نیروھای  ھجوم  با  و  بلندشد 
بھ  امپریالیستھا  نشانده  دست  سلطنتی  رژیم 
مبارز  جوی  دانش  سھ  خون  دانشکده،  این 
جاری گشت و نشان داد کھ درخت آزادی از 
استثمار و ظلم و ستم این دو دشمن بزرگ 
خون  از  شدن  سیراب  با  خارجی  و  داخلی 
آزادی خواھان سرسبزمانده و نھایتا بھ ثمر 
می رسد. امپریالیسم و ارتجاع داخی دو دشمن 
غداری ھستند کھ کوچک ترین احترامی بھ 

مردم  بقیھ در صفحھ پنجمحقوق 

اوت   ١۶ جنایت  از  ماه  سھ  از  بیش  ھنوز 
بی  کشتار  و  بستن  مسلسل  بھ  در   ٢٠١٢
لونمین  پالتین  معدن  کارگر   ٣۴ رحمانھ ی 
از  بیش  و  ـ  جنوبی  آفریقای  ـ  ماریکانا  در 
و  کارگر   ٢٠٠ دستگیری  و  زخمی   ٨٠
پلیس  توسط  اعتصاب  رھبران  ازجملھ 
داخلی  داران  سرمایھ  درخدمت  کار  جنایت 
و امپریالیستھا نگذشتھ بود کھ این بار بیش 
آشولیا  تزرین  دوزی  لباس  کارگر  از ١١٢ 
در داکا پای تخت بنگالدش در ساعت شش 
و نیم بعدازظھر ٢۴ نوامبر درمیان آتش و 
بزرگی  انحصارات  برای  کھ  شرکتی  دود 
سین  سیرس،  دیزنی،  مارت،  ـ  وال  چون 
ھنس و  آ.  اند  تارجت سی.  انیس،  کومبس/ 
مشخصا  اخیر  درروزھای  و  و...  موریس 

لباس  تھیھ  بقیھ در صفحھ ششمدرخدمت 

مھمی  استراتژیکی  ازموقعیت  اروپا)  و 
این  مردمان  علل  ھمین  بھ  برخورداراست. 
منطقھ ازتجاوز حاکمان ارتجاعی کشورھای 
و  امروزی  امپریالیستھای  دخالت  و  خودی 
استعمارگران دیروزی درامان نبوده و در٤ 
قرن گذشتھ دائما درمعرض جنگ و قحطی 
ندیده  و روزخوشی را  قرارداشتھ  و کشتار 

اند:
درکشورھای  ضددیکتاتوری  خیزشھای 
معروف  «بھارعربی»  بھ  کھ  آفریقا  شمال 
شدند، درمصر بھ علت فقدان نیروی انقالبی 
آن کشوربھ  ای  توده  کننده، خیزش  رھبری 
دیکتاتوری  شد.  تبدیل  عربی»  «خزان 
دیکتاتوری «اخوان  بھ  مبارکی  نوع حسنی 
تغییریافت  مورسی  رھبری  بھ  المسلمینی» 
بھ  مورسی  انتخاب  از  ھنوزچندماھی  و 
ریاست جمھوری نگذشتھ بود، کھ وی برای 

تحکیم قدرتش بھ فکر 



در ٢٢  و  افتاد  خود  نامحدود  تحمیل قدرت 
تصمیماتش  کھ  داشت  اعالم   ٢٠١٢ نوامبر 
باید  قضائی  نظارت  بدون  یعنی  فراقانونی 
نام  بھ  درایران  کھ  چیزی  باشد(نظیرھمان 
حکم حکومتی معروف است و بھ اجرادرمی 
بودن طرحش  موقتی  توجیھ  وی  البتھ  آید!) 
از آن است  ناشی  را نیز مطرح ساخت کھ 
ھای  پایھ  است  نتوانستھ  ھنوز  مورسی  کھ 
حکومتی اش را مستحکم سازد و با این ترفند 
داشت.  را  امتیاز  این  آوردن  بھ دست  قصد 
پیش نویس قانون اساسی نیز کھ شدیدا ُمھر 
مذھبی داشت، و ھنوز درمیان مردم کوچک 
بھ  آن  درمورد  بحث  برای  فرصتی  ترین 
تا  پیشنھادشد  ازجانب وی  بود،  وجودنیامده 
بھ رای عمومی گذاشتھ شود. این دو پیشنھاد 
زورگویانھ، موجی از خشم را درمیان مردم 
برانگیختندـ  چھ ازطرف نیروھای بورژوائی 
و خرده بورژوائی سکوالر و چھ از جانب 
ـ  مصر  کارگری  جنبش  و  چپ  نیروھای 
فرعون  مورسی  نظیر  شعارھائی  با  آنان 
رژیم  خواستار سرنگونی  جدیدمصر، مردم 
خواھدبود  کارگری  مصر  آتی  انقالب  اند، 
و...ـ درشھرھای بزرگ بھ خیابانھا ریختند 
و نزدیک بھ ١٠ نفرازتظاھرکننده گان جان 
باختند. دستگاه قضائی مصرھم دراعتراض 
زد.  اعتصاب  بھ  دست  تصمیمات  این  بھ 
با  کھ  کردند  اعالم  نیز  مسلح  نیروھای 
تظاھرکننده گان بھ مقابلھ برنخواھندخاست. 
جالب این کھ شیخ یوسف الکراداوی از جانب 
درمورد  مصری  گان  دھنده  رای  بھ  قطر 
پذیرش قانون اساسی پیشنھادی مورسی گفتھ 
 ٢٠ ندھید  موافق  رای  آن  بھ  اگر  کھ  است 
میلیارد دالر کمک از جانب قطر بھ مصر 
صورت نخواھدگرفت. تو خودحدیث مفصل 

بخوان ازاین ُمجمل!
«ائتالف  نظیر  اتحادھائی  برخی  گرچھ 
و  حزب   ١٠ بین  دموکراتیک»  انقالبی 
گذشتھ  درماھھای  مصر  چپ  سازمان 
ضعف  و  تمرکز  عدم  اما  گرفتھ،  صورت 
اعتراضی  جنبشھای  درھدایت  نیروھا  این 
کھ  است  شده  باعث  ای  وتوده  کارگری 
بھ  نزدیک  سو  یک  از  کھ  این  بھ  باتوجھ 
پول  المللی  بین  صندوق  دالر  میلیارد   ٥
مصراست  دولت  بھ  قرض  دادن  بھ  حاضر 
، کھ نشانی است از حمایت امپریالیستھا از 
توجھ  با  دیگر،  از سوی  و  مورسی،  دولت 
امپریالیستھا  مصر،  مردم  اخیر  خیزش  بھ 
تا  کارخواھندبست  بھ  را  خود  تالش  تمامی 
موقعیت  تثبیت  بھ  موفق  مورسی  چھ  چنان 
اش نشد، آلترناتیوھای دیگری نظیر «جبھھ 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
خاورمیانھ ... بقیھ از صفحھ اول

امپریالیسم و رژیم حاکم برایران دو دشمن اساسی کارگران و زحمتکشانند

نجات ملی» بھ رھبری محمدالبرادعی و یا 
روی کارآوردن عمر موسا، ارتش و غیره 
انقالب مصر  تعمیق  از  جلوگیری  برای  را 
تقویت نمایند. بدین ترتیب، رژیم وابستھ بھ 
امپریالیستھا حفظ خواھد شد و باتوجھ بھ این 
وضعیت، درگیری بین انقالب و ضدانقالب 
درمصر تا زمانی کھ طبقھ ی کارگر حزب 
بھ  را  خود  پرقدرت  و  انقالبی  سیاسی 
رھائی  انقالب  تکلیف  تا  باشد  وجودنیاورده 
ھدایت  را  کشان  زحمت  و  کارگران  بخش 

کند، ادامھ خواھدیافت.
درسوریھ، ھمان طور کھ تمامی شواھد نشان 
کشورھای  با  راه  ھم  امپریالیستھا  دھند  می 
و  آفریقا  شمال  و  خاورمیانھ  عرب  مرتجع 
از کمک  تمام کوشش خود را  ترکیھ  دولت 
تروریستھای  فرستادن  و  مالی  و  نظامی 
القاعده و سلفی و آلترناتیوسازی بھ کارگرفتھ 
اند،عرصھ را برای حاکمان سوریھ بیش از 
پیش تنگ ترنموده اند و رژیم سوریھ تا بھ 
حال قادر بھ شکست دادن نیروھای مخالفی 
کھ بھ تروریسم و جنگ داخلی می پردازند، 
ضرورتا  سوریھ  سرنوشت  اما  است.  نشده 
ھمانند سرنوشت مصر و یا لیبی نخواھدبود. 
اپوزیسیون داخلی رژیم اسد تاحدی متشکلند، 
نیستند.  پارچھ  یک  و  متحد  کھ  ھرچند 
ای  ساختھ  آلترناتیوامپریالیسم  ھیچ  درنتیجھ 
بھ صورتی  دست  بھ  قدرت  گرفتن  بھ  قادر 
راحت و بدون مقاومت مخالفانش نخواھد شد 
نیروھای حاکم و مخالفانش  و درگیری بین 

ادامھ خواھدیافت. 
اما حلقھ ی مرکزی دراین استراتژی تھاجمی 
ایران  کشاندن  خاورمیانھ،  بھ  امپریالیستھا 
طبعا  باشد.  می  خودشان  ی  سلطھ  زیر  بھ 
خود  با  کنارآمدن  آنان  برای  ترین  مطلوب 
رژیم جمھوری اسالمی است. زیرا بھ دالیل 
تجاوزی  جنگ  بھ  بردن  دست  گوناگونی 
نا  و  زیاد  با خطرات  تواند  می  ایران  علیھ 
راه  ھم  دراین منطقھ  آنان  ای برای  شناختھ 
گردد. اگر تابھ حال آنھا بھ چنین جنگی دست 
نزده و از راھھای مختلف تحریم اقتصادی، 
درجھان،  ایران  دولت  سیاسی  منفردکردن 
پرورش دادن انواع آلترناتیو ضد رژیمی از 
نیروھای بورژوائی و خرده بورژوائی ایران 
درخارج ازکشور و تقویت آنان، استفاده از 
حرکتھای مسلحانھ توسط برخی از نیروھای 
غیره  و  ایران،  ساکن  ملیتھای  بھ  وابستھ 
فشار بر رژیم را افزایش داده اند، برای آن 
نمایند.  تسلیم  بھ  وادار  را  آن  بلکھ  تا  بوده  
مشکالت  کھ  این  بھ  توجھ  با  راستا،  دراین 
رژیم ایران روز بھ روز افزایش یافتھ و در 
شدت  حاکمان  درونی  تضادھای  حال  عین 
جناحھای  از  برخی  است،  گرفتھ  زیادی 

برقراری  گرو  در  را  مسئلھ  رژیم حل  این 
و  دانستھ  آمریکا  دولت  با  مستقیم  رابطھ 
محتاطانھ دراین راستا گام برمی دارند. طبعا 
سوریھ  در  امپریالیستھا  استراتژی  پیروزی 
و برکناری رژیم بعثی اسد، توازون دخالت 
درایران را بھ سود آنان تغییر داده و نوبت 
ایران بھ طورنھائی فراخواھدرسید. بھ ھمین 
علت وقتی کھ در کنفرانس پاریس مجاھدین، 
آمریکا  معروف  مداران  سیاست  از  برخی 
تکلیف  تعیین  برد  درپیش  را   ٢٠١٣ سال 
کنند،  می  مطرح  چنج  رژیم  و  ایران  با 
رژیمی  ضد  تبلیغاتی  جنبھ  از  نظر  صرف 
آن، برخورد سرسری نمی توان بھ آن کرد. 
مورد،  دراین  چین  و  روسیھ  دولتھای  اگر 
ھمانند برخورد بھ دخالتھای امپریالیستی در 
گرفتن  با  و  کنند  بسنده  ُغرولُند  بھ  سوریھ، 
امتیازاتی، دست امپریالیستھا را برای ادامھ 
پشت  طبعا  بازبگذارند،  ایران  بھ  تجاوز 
گرمی حاکمان ایران بھ مدافعان جھانی شان 
کم شده وتمایل شان بھ سازش افزایش خواھد 
ایران  بھ  تجاوز  درغیراین صورت،  یافت. 
بحران  بھ  توجھ  با  و  یافتھ  جھانی  ابعادی 
عمیق و ھمھ جانبھ ای کھ اکنون امپریالیستھا 
با آن دست بھ گریبانند، خطر جنگ جھانی 

دیگر را نمی توان بھ کلی نادیده گرفت.
تھاجمی  استراتژی  این  با  درمقابلھ  اما 
امپریالیستھا بھ منطقھ، فقط بررسی اوضاع 
این  در  حاکم  مرتجع  بانیروھای  دررابطھ 
منطقھ و درجھان، بررسی ای یک جانبھ و 
نیروھای چپ  آیا  باشد.  درنھایت پاسیو می 
و انقالبی و در راس آنھا کمونیستھا و طبقھ 
کارگر درقبال این آتش افروزی کھ مستقیما 
خانھ و کاشانھ و حیات آنان راتھدید می کند 
باید ناظر اوضاع و یا دخالت گر جدی درآن 
بھ حساب آیند؟ مسلما ھر نیروی جدی باید 
گری  دخالت  برای  را  خود  کوشش  نھایت 
مستقالنھ و بھ نفع توده ھای کارگر و زحمت 
ھیچ  بدون  نیز  کار  این  ببندد.  کار  بھ  کش 
تاملی نیاز بھ متشکل شدن و نفوذ در میان 
توده ھای وسیع کارگر و زحمت کش دارد. 
این  کھ  گفتھ شود  است  ممکن  مورد  دراین 
نیروھا دیر ازخواب بیدارشده اند و درآستانھ 
ی بروز جنگ و تغییرات قادربھ انجام چنین 
حفظ  بھ  بھتراست  پس  نخواھندشد،  کاری 
نیروی خودی بپردازند. چنین دیدی مغایر با 
نقش پیشرو و سرکرده گرای آنان در پیش 
رژیم  سرنگونی  جھت  انقالبی  جنگ  بردن 
حاکم و قطع دست تجاوزگر امپریالیستھا و 
امر  این  است.  بھ سوی سوسیالیسم  حرکت 
ایجاب می کند کھ کمونیستھا ھرچھ زودتر 
دست بھ کارشده، خود را درتشکلی واحد با 

رھبری و برنامھ واحد استراتژیکی و 
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بھ  انرژیھای  و  داده  سازمان  تاکتیکی 
یا  و  گرائی  فرقھ  از  ناشی  رفتھ  ھرز 
خود  میان  مایھ  کم  سیاسی  اتحادھای  ایجاد 
را کھ قدرت عملی تغییر ندارند، رھا نموده 
و گسستی جدی با وضعیت حاکم بر جنبش 
چپ در٣٠ ـ ٤٠ سال اخیر نھ تنھا درایران 
، بلکھ نمونھ ای کمونیستی و انقالبی برای 

کل منطقھ بھ وجودآوردند. 
برای  متحدا  امپریالیستھا  کھ  درشرایطی 
ادامھ جھان خواری شان سرسختانھ عمل می 
حرکت  کھ  دھند  نشان  چپ  نیروھای  کنند، 
آنھا و طبقھ کارگر برای رھائی جھان جدی 
از چنین  امتناع  پیش می رود.  تر و علمی 
خطی و ادامھ وضع موجوِد تفرقھ و پراکنده 
خواست  خالف  آبکی  اتحادھای  یا  و  گی 
جھان  تغییر  برای  کمونیستھا  و  پرولتاریا 
و  کارائی،  عدم  علت  بھ  درنھایت  و  است 
فرصت دھی بھ ضدانقالب این خط درخدمت 

نیروھای ارتجاعی قرار می گیرد. 
کھ  بزرگی  تحوالت  ی  درآستانھ  بنابراین 
درمنطقھ و بھ ویژه درایران درحال تکوین 
حزب  ایجاد  و  کمونیستھا  وحدت  است، 
کارگر  طبقھ  با  درپیوند  واحد  کمونیست 

سرلوحھ ی کلیھ وظایف آنان می باشد.  

  

آزادی زنان ... بقیھ از صفحھ اول

ریشھ یابی آنان ازاین جھت اھمیت دارد کھ 
ھنوز درک روشنی از ماھیت تفاوتھای بین 
زن و مرد ازنظر استثمار و ستم نظام سرمایھ 
داری و مردساالری حتا درمیان بسیاری از 
چپھائی کھ بھ آزادی و رھائی زنان معتقدند، 
تا  نوشتھ سعی خواھدشد  وجودندارد. دراین 
برخی نکات اساسی دراین زمینھ مورد بحث 

و بررسی قرارگیرند.
١ـ خشونت جنسی علیھ زنان،بنیادا 

ناشی از وجود جنس مرد نیست!
تکامل  درمورد  تاریخی  بررسیھای  طبق 
جامعھ بشری، در دوران کمون اولیھ نھ تنھا 
خشونت جنسی علیھ زنان وجودنداشت، بلکھ 
بھ دلیل کیفیت و توانائی زنان در تولید انسان، 
زنان حتا ازموقعیت برتری نسبت بھ مردان 
بودند.  برخوردار  اجتماعی  مناسبات  در 
کودکان بھ زنان تعلق داشتند و مورد حمایت 
کل جامعھ بدوی آن زمان بودند. درآن دوره، 

زناشوئی ھنوز درحد ایجاد خانواده مستقل و 
تک ھمسری وجود نداشت.

بھ  تولید،  ابزار  رشد  با  کھ  زمانی  از 
نیازھای  دربرآوردن  کار  تقسیم  وجودآمدن 
جوامع اولیھ، و ناشی از آنھا بھ وجودآمدن 
اضافھ تولید و ضرورت محافظت از آنھا، 
دست باالیافتن مردان درتولید بھ دلیل اشتغال 
از کودکان و خانھ داری،  زنان بھ حفاظت 
پیش آمدن معضلی بھ نام ارث بری از اموال 
پدران پس از مرگ، تالش برای باقی ماندن 
و حفظ اموال پدری دردست فرزندان، تک 
ھمسری و تشکیل خانواده فردی و جداشده 
تغییری  مثابھ  بھ  کمونی  ھای  خانواده  از 
اجتماعی  گی  زنده  نظام  درتکامل  جدی 
اولیھ ضرورت یافت. خانواده تحت رھبری 
مادی  نعمات  درتولید  را  باال  کھ دست  پدر 
مردساالری  دوران  یافت.  گسترش  داشت، 
آغازگردید و با این حکم رانی مرد بر زن 
مقدمھ  زن  بر  ستم  و  استثمار  درخانواده، 

تشکیل جوامع طبقاتی بعدی گردید.
اولیھ  اجتماعات  تقسیم  این  سحن،  دیگر  بھ 
بشری بھ خانواده ھا و ازبین رفتن مالکیت 
بھ  کارجمعی  ثمره  انتقال  و  درتولید  جمعی 
تحت  ھا  خانواده  در  و  خصوصی  افراد 
رھبری مردان کھ درآنھا نھ تنھا زن درتولید 
بلکھ  داشت،  فعالیت  و  مسئوولیت  انسان 
می  شرکت  خانواده  مادی  نعمات  تولید  در 
خانواده  برای  نیز  خانواده  کودکان  و  کرد 
تحت ھدایت پدر کارمی کردند و این کارھا 
نمی  ایجاد  کودکان  یا  و  زن  برای  درآمدی 
خانواده  گی  زنده  گذران  درحد  جز  ـ  نمود 
طبقاتی  جوامع  بوجودآمدن  ساز  زمینھ  ـ 
بھ  مرد شروع  درخانواده،  مقدمتا  گردیدند. 
خانواده  ثروت  و  نمود  بچھ  و  زن  استثمار 
این  گسترش  با  و  قرارگرفت  او  دردست 
و  ابزار  صاحب  ازمردان  اندکی  وضعیت، 
زنان  عظیم  اکثریت  و  شدند  تولیدی  وسایل 
و مردان درخدمت تولید درنزداین صاحبان 
درحد  حقی  با  کارپرداختند،  بھ  کار  وسایل 
اجتماعات  ترتیب،  بدین  نمیر.  و  بخور 
اشتراکی اولیھ انسانھا جای خود را بھ دوران 
برده داری داد. بخش بزرگی از نیروی کار 
دراین نظام افرادی بودند کھ دراثر درگیری 
بین قبایل، زندانی این یا آن قبیلھ شده بودند، 
برده حتا  بدون ھیچ گونھ حقوقی! صاحبان 
حق کشتن و یا فروش برده خود را داشتند.  
بنابراین، خشونت جنسی کھ امروز نسبت بھ 
زنان در کلیھ جوامع و درابعادی وحشتناک 
شاھدھستیم، اساسا نھ زائیده ی وجود جنس 
مرد و امری طبیعی، بلکھ محصول طبقاتی 
شدن جامعھ و بروز مالکیت خصوصی بر 
اکثریت  استثمار  و  مبادلھ  و  تولید  وسایل 

مردم توسط اقلیتی ناچیز می باشد. زیربنای 
مناسبات  رشد  و  وجودآمدن  بھ  بھ  تولیدی، 
گندیده ی طبقاتی در روبنای جوامع بشری 
زنان  و  مردان  بین  درمناسبات  ازجملھ 
منجرشد و ابعادی گسترده یافت و تبدیل بھ 
ازاین  نظر  صرف  گردید.  منحط  فرھنگی 
کھ امروز بھ عنوان یک پدیده ی ارتجاعی 
این عادت کھن سال  با  درحد روبنائی  باید 
مبارزه  زن  بر  مرد  زورگوئی  بر  مبتنی 
کرد، اما حل نھائی آن درگرو از بین بردن 
تمایزات یعنی مالکیت خصوصی  ریشھ ی 
انسان  استثمار  و  مبادلھ  و  تولید  بروسایل 
خشونت  الوصف  مع  باشد.  می  ازانسان 
علیھ زنان اکنون چنان ابعاد گسترده ای بھ 
جنسی،  استفاده  است(نظیر سوء  خودگرفتھ 
فیزیکی و روانی، کنترل زنان بھ  خشونت 
صورتھای مختلف ازجملھ درلباس پوشیدن، 
در نداشتن حق سفررفتن مستقالنھ، درگرفتن 
کار، درختنھ کردن دختران، در ممانعت از 
درکشتن  درچندھمسرداشتن،  جنین،  سقط 
زنان بعداز مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، 
کشتن دختران درحالت جنینی و یا کشتن آنھا 
فروش  خانواده»،  شرافت  «حفظ  دلیل  بھ 
دختران، کنترل رحم زنان و...) کھ مبارزه 
برای قطع ھرکدام از آنھا وظیفھ ی کلیھ ی 
انسانھائی است کھ برای ساختن جھانی فارغ 

از ظلم و ستم مبارزه می کنند. 
اگر بھ نمونھ ھائی از جوامع طبقاتی درجھان 
نظری بیاندازیم، عالرغم این کھ پس ازانقالب 
سوسیالیستی ضربھ ای اساسی بر نابرابری 
تغییر  اما،  شود،  می  وارد  مردان  با  زنان 
ستمھای روبنائی نظیرنیروی عادت ھزاران 
سال جوامع طبقاتی و خصوصا مردساالری 
ازبین  سریعا  جامعھ،  دراعماق  یافتھ  رخنھ 
الزم  پیگیر  و  آگاھانھ  ای  مبارزه  و  نرفتھ 
زنان  علیھ  خشونت  ازجملھ  نھایتا  تا  است 
برای ھمیشھ بھ گورستان تاریخ سپرده شود. 
دراین زمینھ لنین بارھا بھ مبارزه با نیروی 
عادت درجوامع سوسیالیستی اشاره نمود کھ 
نمود.  راملغا  آنھا  توان  نمی  فرمان  یک  با 

ازجملھ او می گوید:
منھدم  از  است  عبارت  گام  ترین  «...مھم 
و  زمین  بر  خصوصی  مالکیت  ساختن 
کارخانھ ھا. این و این بھ تنھائی راه را برای 
از  رھائی کامل و کنونی زن،  آزادی اش 
از  گذار  بھ وسیلھ  داری»  خانھ  گی  «برده 
خانھ داری حقیر فردی بھ خدمات خانھ گی 

سوسیالیستی در ابعادی وسیع باز می کند.
این گذار مشکل است، چون کھ مستلزم شکل 
عمیق  با  است  ی  «نظام»  بھ  دادن  جدیدی 
ترین ریشھ، مزمن، کوتھ فکر و متحجر( بی 

شرم و بربرمنشانھ کھ [بیانش] بھ حقیقت 
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بدون شرکت زنان ھیچ انقالبی بھ پیروزی واقعی نمی رسد

نزدیک تر است). اما گذار شروع شده 
است، چرخ کاربھ حرکت درآمده است، 
ایم.(روزجھانی  برداشتھ  جدیدی  گامھای  ما 
 «(٣٢ جلد  آثار،  کلیات   ،١٩٢١ زنان، 

٢ـ ستم بر زنان درجوامع طبقاتی 
کنونی بھ مراتب گسترده تر ازخشونت 

جنسی است!
جامعھ بشری  از  نیمی  مثابھ  مثابھ  بھ  زنان 
عالوه بر تولید نیروی کار جسمی و فکری، 
کھ بدون آن تداوم تاریخ بشر و متعاقب آن 
تداوم امر تولید بھ پایان می رسد، خودمستقیما 
درتولید مواد مصرفی و کال کاالئی شرکت 
آماری کھ سازمان ملل ارائھ  داشتھ و طبق 
داده ٢/٣ کارجھان را انجام می دھند، ١٠٪ 
ابزارتولید  بر  مالکیت   ٪١ و  جھان  درآمد 
را درختیاردارند(بھ نقل از آماری کھ رفیق 
شورای  سمینارپالتالکی  در  جزایری  مریم 
در٥  چپ  و  کمونیست  نیروھای  ھماھنگی 

نوامبر٢٠١٢ ارائھ داد).
در کارخانھ  بھ زنان  پرداخت مزد  اما عدم 
گی، استثمار مضاعف است؛ کھ باید بھ آن 
اضافھ کنیم: عدم پرداخت مزد برابر بھ زنان 
درمقابل کاربرابر با مردان،استثمارنوع دوم؛ 
عدم پرداخت مزد بھ زنان دردوران بارداری 
شیردھی  دوران  در  و  زایمان  از  پس  و 
کودکان ، بجز دردوران کوتاھی قبل و بعد 
استثمارنوع  کودکان،  تربیت  و  زایمان،  از 
وادارکردن  ازطریق  زنان  استثمار  سوم؛ 
استثمار؛  چھارم  نوع  فروشی،  تن  بھ  آنھا 
جھت  درتبلیغات  زنان  از  ابزاری  استفاده 
فروش محصوالت، نوع پنجم استثمار. نفس 
وجود این گونھ استثمارھا، ریشھ در اعمال 
ستم برزنان می باشند؛ ویا محدودیتھائی کھ 
درکشورھای اسالمی نسبت بھ زنان اعمال 
ازحق  (برادر)  مرد  نصف  نظیر  شوند  می 
زن  دھی  شھادت  برخوردارشدن؛  ارث 
نصف مرد بھ حساب آمدن؛ عدم حق طالق 
گیری زنان؛ عدم حق انتخابشان بھ ریاست 
زنان  ازمالکیت  ممانعت  و...؛  جمھوری 
از رسومات کشوری (ھندوستان)  دربرخی 
دولتی،  امورات  دراداره  مردساالری  و 
شرکتھا تولیدی، دانش گاھھا و کال مربوط بھ 
رھبری جوامع دراکثرکشورھای جھان؛ ھمھ 
وھمھ حاکی ازگسترده بودن انواع ستمھائی 
مردساالر  و  طبقاتی  درجوامع  کھ  است 
نسبت بھ زنان اعمال می شود. لذا جمع بندی 
دانشمند فرانسویـ  فوریھـ  دربیش از دوقرن 
گذشتھ کھ : درجھ ی آزادی جوامع را باید 
با درجھ ی آزادی زنان درآنھا دریافت (نقل 
بھ معنا) صحت کامل خود را ھم اکنون حفظ 

کرده است.
امروز نھ تنھا برای رھائی کل جوامع بشری، 

بایدکرد؟»  «چھ  زنان  آزادی  برای  بلکھ 
روز  دردستور  اھمیتش  و  ھیبت  تمامی  با 

ھرانسان آزاده ای قرار دارد. 
٣ـ توسل بھ رفرمیسم راه حلی برای 
تحقق آزادی و برابری زنان با مردان 

نیست!
انواع  توسط  مختلفی  صورتھای  بھ  امروز 
رفرمیست،  و  بورژوائی  خرده  گروھھای 
حقوق  کسب  ازجملھ برخی فمینیستھا، توٌھم 

برابر زنان با مردان تبلیغ می شود.
دربررسی تاریخ جوامع بشری درباال دیدیم 
مردساالری  با  زنان  بر  ستم  و  استثمار  کھ 
ناشی از بروز مالکیت خصوصی بروسایل 
بھ  آن  متعاقب  و  آغازشد  مبادلھ  و  تولید 
بھ صورت  مردان  توسط  زنان  انقیادکشیدن 
بنابراین  آغازگشت.  درخانواده  مردساالری 
و  خصوصی  مالکیت  بردن  ازبین  با  تنھا 
استثمار انسان ازانسان درجھان، ریشھ ھای 
توان  می  را  مردساالری  زھرآگین  درخت 
درآورد  ریشھ  از  را  درخت  واین  خشکاند 
ای  دیگرزمینھ  کھ  زیرا  کشید.  آتش  بھ  و 
مادی برای حکم رانی مردان بر زنان باقی 
موقعیتی  رسیدن چنین  فرا  تا  اما  ماند.  نمی 
درفجیع  مردساالری  تداوم  شاھد  توان  نمی 
ترین ابعادش بود و علیھ ستم مردان برزنان 
مبارزه نکرد. دراین مبارزه می توان برخی 
درحدی  را  زنان  ی  شده  پایمال  حقوق  از 
قسمی بازستاند و از برخی عوارض سلطھ 
فقط  اما  شان ساخت.  رھای  ی مردساالری 
مبارزاتی  دستاوردھای  این  کھ  دانست  باید 
محدود و نا پایدارند. کما این کھ اندک رفرم 
ھای زمان نظام سلطنتی پھلوی دررابطھ با 
زنان، در نظام کنونی جمھوری اسالمی بھ 
طورنسبی و یا بھ کاملی مضمحل شدند(نظیر 
پائین  برعکس  یا  و  زنان  انتخاب شدن  حق 
برای  قانونی  سن  و  ازدواج  سن  آوردن 
استقرار  از  قبل  با  درمقایسھ  دختران 
ھم  زنان  کھ  آن  نتیجھ  اسالمی).  جمھوری 
مردساالر  داری  نظام سرمایھ  درآتش  چنان 
ایران می سوزند. حتا  بر  مانده حاکم  عقب 
کھ  داری  سرمایھ  رفتھ  پیش  درکشورھای 
برای کسب حقوق  از دوقرن است کھ  بیش 
از  بسیاری  شده،  مبارزه  زنان  شده  پایمال 
احکام پلید مردساالری و استثماری موجودند 
کنده  بُن  و  بیخ  از  و  آیند  درمی  اجرا  بھ  و 

نشده اند!
کشورھای  تاریخ  بھ  اگر  کھ  درحالی 
بزرگ  زنان  بیاندازیم  نظری  سوسیالیستی 
ترین پیروزیھا را درجھت رھائی شان پس 
انقالب  و  روسیھ   ١٩١٧ اکتبر  انقالب  از 
ھمین  آوردند.  دست  بھ  چین   ١٩٤٩ اکتبر 
این  در  پرولتاریا  انقالبی  دستاورد  قلم  یک 

باید  تنھائی  بھ  در رھاسازی زنان  دوکشور 
ازاین  سربلندانھ  کمونیستھا  تا  باشد  کافی 
بدبین و  دوانقالب دفاع کنند. ولی نیروھای 
منفی باف چپ ایران کھ حامل ایده ئولوژی 
را  کار  این  تنھا  نھ  ھستند  بورژوائی  خرده 
انتقادات  از  تاسی  با  حتا  بلکھ  کنند،  نمی 
امپریالیستی و ھم چنین نفی گرائیھای خرده 
فمینیستی دھھ ھای ٦٠ و ٧٠  بورژوائی و 
قرن گذشتھ، حتا بھ نقد مارکس و انگلس ھم 
می پردازند کھ گویا توجھ جدی بھ دفاع از 
زنان نداشتھ اند. درحالی کھ آنان ریشھ ای 
از رھائی  دردفاع  را  تحلیلھا  و  نقدھا  ترین 
شان،  گی  زنده  غیرانسانی  از شرایط  زنان 
در بیش از ١٦٠ سال پیش مطرح ساختند :

بھ  پرولتاریا  کامل  گیری  شکل  از  پس   »
تشابھ بشری،  کل بشریت، حتا  مثابھ تجرید 
کھ  آن  از  پس  شد؛  کامل  ای  طور ویژه  بھ 
شرایط زنده گی پرولتاریا فشرده ی شرایط 
زنده گی جامعھ امروزی را دربدترین شکل 
غیرانسانی شان گردید؛ پس از آن کھ انسان 
خود را در درون پرولتاریا حل شده یافت، 
بدون این کھ آگاھی تئوریکی ای ازاین حل 
شدن یافتھ باشد، و بھ فوریت قابل جداکردن 
ظاھرا  توانست  نمی  فوریت  بھ  نبود،  خود 
تغییر بیابد، نیاز مطلقا ضروریـ  بیان عملی 
ضدبشریت  این  علیھ  مستقیما  ـ  ضرورت 
کھ  شد  این  نتیجھ  کشاند،  اش  شورش  بھ 
پرولتاریا می تواند و باید خود را رھا سازد. 
زنده  تمامی شرایط  نابودکردن  بدون  او  اما 
رھاسازد.  را  خود  تواند  نمی  خودش   گی 
بدون  را  اش  گی  زنده  شرایط  تواند  اونمی 
نابودکردن تمامی شرایط  ضدانسانی جامعھ 
گی  زنده  درشرایط  کھ  نابودکند،  امروزی 
نیست  فایده  بی  است.  شده  خالصھ  خودش 
کھ این ازطریق سخت گیری ھم چون مکتب 
کار ممکن می گردد. مسئلھ برسراین نیست 
کھ این یا آن پرولتر، و حتا کل پرولتاریا این 
را بھ مثابھ ھدف خودش درنظرمی گیرد. این

پرولتاریا  کھ  این  از  است  عبارت  مسئلھ 
تاریخا  ھستی  این  با  درتوافق  و  کیست،  
فعالیت  اھداف و  است.  آن  انجام  بھ  مجبور 
تاریخی اش بھ طور روشن و قطعی توسط 
وضع زنده گانی و ھم چنین کل سازمان یابی 
امروزی جامعھ سرمایھ داری ازپیش معلوم 
شده است.(«خانواده مقدس»، ١٨٤٦، کلیات 

آثار مارکس و انگلس، جلد ٤)». ویا :
«تقسیم کار درخانواده، توزیع دارائی را بین 
زن و مرد تنظیم نمود. این تقسیم کار بدون 
تغییر باقی مانده و اکنون رابطھ خدمت کاری 
وارونھ بھ صورتی ساده با وجود تغییرتقسیم 
سرجایش  بازھم  ازخانواده  درخارج  کار 

را  زن  قبال  کھ  اصلی  عامل  است. 
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داد،  برترقرارمی  درموقعیت  درخانھ 
درکارخانھ  محصورشدنش  ازجملھ، 
مرد  برتری  کننده  تامین  بھ  اکنون  گی، 
زن  گی  کارخانھ  است:  انجامیده  درخانھ 
لوازم  درتھیھ  کارمرد  دربرابر  را  اھمیتش 
زنده گی ازدست داده؛ مرد ھمھ کاره شده، 
گردیده  ناچیزدرخانھ  بخشی  زن  سھم  و 
خصوصی  مالکیت  خانواده،  است.(منشاء 
و  آثارمارکس  منتخبات  دولت،١٨٨٤،  و 

انگلس، جلد ٣)» و باالخره:
«خانواده مدرن دربرگیرنده نطفھ نھ تنھا برده 
گی(خدمت کاری) بلکھ سرواژ ھم ھست، کھ 
ازھمان ابتدا دررابطھ با خدمات کشاورزی 
درونش  در  خانواده  این  قرارداشت. 
[تضادھای]  تمامی  تر  کوچک  درمقیاسی 
آشتی ناپذیری را کھ بعدا درسطح جامعھ و 
دولت بروز کرد، شامل می شد.(ھمان جا)»

این  از  آگاھی  ضمن  کمونیستھا  بنابراین 
خصوصی  مالکیت  بردن  ازبین  با  تنھا  کھ 
بروسایل تولید و مبادلھ و ھمراه با آن مبارزه 
علیھ مردساالری کھ بھ صورت عادتی کھن 
داری  سرمایھ  درجامعھ  فراوانی  نفوذ  سال 
کنونی داشتھ  و اعمال می شود، نھایتا درپایان 
کمونیسم  بھ  سوسیالیسم  از  گذار  دوران 
ھمیشھ  برای  را  زنان  بر  ستم  و  استثمار 
حرکت  اما  انداخت.  برخواھند  بُن  و  ازبیخ 
خواستھای  طرح  بھ  نیازمند  جھت  دراین 
زنان، متشکل شدن و یا آماده گی زنان برای 
درعرصھ  شان  برحق  خواستھای  از  دفاع 
ی تاکتیکھای مبارزاتی پرولتاریا می باشد. 
چون کھ بدون چنین آماده گیھا وبدون آگاھی 
دوش  بھ  دوش  زنان  یابی  تشکل  و  علمی  
خواستھای  قطعی  ساختن  متحقق  پرولتاریا 
تاکتیکی و استراتژیکی زنان ناممکن شده و 

یا محدود باقی خواھدماند.
٤ـ رھائی زنان از چھ طریقی 

ممکن است؟
ھیچ خواست طبقات و اقشار استثمارشده و 
متکی  آن  یابی  سازمان  بدون  ای  دیده  ستم 
درست  تاکتیکی  و  استراتژیکی  خطوط  بر 
و ماتریالیستی ـ دیالکتیکی و شرکت مستقیم 
یافتھ ی خودشان درکسب حقوق  و سازمان 
بسیار  جنبشھای  نیست.  ممکن  خویش، 
فقدان ھدف جدی،  بزرگی درتاریخ بھ دلیل 
رو  روبھ  ناکامی  با  یابی  سازمان  فقدان  و 
شده اند. داشتن ھدف نیز بدون شناخت عینی 
قوا  توازون  ازجملھ  طبقاتی،  وضعیت  از 
افکاردرست  تمرکز  محکوم،  و  حاکم  بین 
پیشروان آن طبقھ یا قشراجتماعی در سیاست 
و  مبارزات  این  دھی  سازمان  و  مبارزاتی 
آنان  روان  پیش  تجمع  بدون  کالم  دریک 
پیوندی  دارای  و  مبارز  فھیم،  درتشکلی 

فشرده باطبقھ یا قشری کھ بھ آن تعلق دارند، 
ممکن نمی باشد. 

این  شوند.  متشکل  باید  زنان  ترتیب،  بدین 
زنانھ  و  جنسی  کامال  درسطح  ھم  تشکل 
داشتن  دلیل  بھ  ھم  و  گیرد  صورت  باید 
درصورتی  مردان،  اکثر  با  مشترک  دردی 
دونوع  ھر  کھ  خواھدشد  موفقیت  با  راه  ھم 
بھ  باشد.  داشتھ  درستی  گیری  سمت  تشکل 
دیگر سخن رھائی زنان بھ تمامی و صرفا 
دردست خودشان نمی باشد، درست بھ ھمان 
گونھ کھ رھائی مردان تحت استثمار و ستم 
نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم 

درمبارزات شان، ناممکن است. 
استثمار  این کھ  توجھ بھ  با  دیدیم کھ  درباال 
وجودآمدن  بھ  ساز  زمینھ  مرد  توسط   زن 
این  محو  پس  شد.  طبقات  و  مردساالری 
مردساالری  ازجملھ  و  ستم  و  استثمار 
درگرو نابودکردن مناسبات طبقاتی متکی بر 
مبادلھ  و  تولید  بروسایل  مالکیت خصوصی 
زنان  بخش  رھائی  جنبش  بنابراین  است. 
جنبش  با  فشرده  درپیوندی  باید  تردید  بدون 
مناسبات سرمایھ  نابودکردن  برای  کارگری 
داری و ماقبل سرمایھ داری قراربگیرد، بھ 
را زنان  نیمھ جنبش کارگری  کھ  خصوص 
بدون  ھم  انقالبی  ھیچ  و  دھند  می  تشکیل 
بھ  تا  آن  سطوح  درکلیھ  زنان  فعال  شرکت 
حال بھ پیروزی نرسیده و ازاین بھ بعد نیز 

نخواھد رسید. 
ازوضعیت  زنان  آگاھی  دیگر  مھم  ی  نکتھ 
عینی و ذھنی جوامع بشری و درنتیجھ ھمان 
سیاسی  خط  بھ  رسیدن  شد،  گفتھ  کھ  طور 
دراین  است.  درست  تشکیالتی  و  مبارزاتی 
تئوری  از  برتر  انقالبی  تئوری  ھیچ  زمینھ 
بادقت  را  زنان  رھائی  راه  علمی  کمونیسم 
افتادن  دلیل  ھمین  بھ  است.  نداده  ارائھ 
واکثرا  جانبھ  یک  تئوریھای  دنبال  بھ  زنان 
خرده بورژوائی و بورژوائی فمینیستی جز 
کشیده شدن آنان بھ سوی سراب رھائی چپ 
وراست، نتیجھ ای نخواھدداد، چھ خودنظام 
اش  استقرارچندصدسالھ  با  داری  سرمایھ 
نشان داده است کھ نفعی در رھائی زنان از 
استثمار و ستم کھ اساس وجودی این نظام را 
تشکیل می دھند ندارد، و وضع فعلی زنان 
را مناسب حال خود می داند. بنابراین، توجھ 
کمونیسم  مبارزاتی  اصول  آموزش  بھ  زنان 
جھش  درعمل  آنھا  کاربستن  بھ  و  علمی 
بزرگی را درمبارزات رھائی بخش زنان بھ 

وجودخواھدآورد.
و  ایران  جامعھ  عینی  شرایط  بھ  باتوجھ 
آموزشی،  نظام  و  دولت  بر  دین  حاکمیت 
در  دین  دخالت  براندازی  برای  مبارزه 
نظامی  ایجاد  و  آموزشی  نظام  و  دولت 

زنان  رھائی  گامھای  اولین  جزو  الئیک، 
نھ تنھا باید ھم راه  باشد. این براندازی  می 
با براندازی سلطھ ی سرمایھ داری وماقبل 
سرمایھ داری باشد، بلکھ درجامعھ ی برآمده 
ازبین  برای  زنان  سوسیالیستی،  ازانقالب 
بردن مردساالری و کال نیروی عادت ستم 

برزنان، مبارزه شان را ادامھ دھند.
دراین راستا مسائل مشخص فراوانی نظیر: 
بردن حق  ازبین  اجباری،  براندازی پوشش 
چند ھمسرداشتن مردان، مزد و حقوق برابر 
مبارزه  مردان،  با  زنان  کاربرابر  درمقابل 
با تفکیک جنسی در مدارس و دانش گاھھا  
جنایاتی  بردن  ازبین  غیره،  و  بیمارستانھا 
بردن حق  ازبین  ختنھ،  و  سار  سنگ  نظیر 
برابر  حق  کسب  فروشی،  سکس  و  صیغھ 
دختر  کودکان  ازدواج  و  گرفتن  طالق  در 
کلیھ ی  کھ  موجودند  و...  آنان  فروش  یا  و 
مردان  و  زنان  انقالبی  و  پیشرو  تشکلھای 
این تجاوزات بھ  و یا مختلط باید برای حل 

حقوق زنان مبارزه کنند. بنابراین :
آگاھانھ و انقالبی  پیش بھ سوی سازمانیابی 
مبارزات  با  فشرده  درپیوندی  و  زنان 
رھبری  تحت  و  کشان  زحمت  و  کارگران 

حزب واحد پیشرو کمونیست ایران!

 

کارگر و زحمت کش نداشتھ و جز با مبارزه 
تا بھ آخرعلیھ آنان، ھمای آزادی در آسمان 

ایران بھ پرواز درنخواھدآمد.
مبارزه ی درخشان  این  وقوع  از  سال   ٥٩
می گذرد. طی این مدت، دانش جویان ایران 
درفواصل مختلف مبارزه برای دموکراسی 
جان  نثار  با  و  نساختھ  رھا  را  آزادی  و 
عزیزشان و تحمل زندان و شکنجھ و اخراج 
از دانش گاه نشان داده اند کھ بُعد مبارزاتی 
شان بسیار وسیع تر ازمبارزه ١٦ آذر١٣٣٢ 
بوده و مکررا ثابت کرده اند کھ «دانش جو 
خیزشھای  پذیرد!».  نمی  ذلت  میرد،  می 
درمبارزه   ١٣٨٠ تا   ١٣٥٠ ھای  دھھ  مھم 
بی  نام  کھ  فقیھ  والیت  سلطنتی  رژیم  علیھ 
مسمای جمھوری را باخودیدک می کشد، و 
بھ ویژه توجھ این مبارزات بھ سوی دفاع از 
آزادیھای  تامین  و  زنان  کارگران،  مصالح 

دموکراتیک شاھد این مدعا می باشند.

١٦ آذر ... بقیھ از صفحھ اول
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دانشجویان چپ! با رفرمیسم و فرقھ گرائی درجنبش دانشجوئی مبارزه کنید

دوران  در  جوئی  دانش  مبارزات  اما 
رژیم جمھوری اسالمی، عالرغم رشد 
از  ناشی  کھ  شدنش  سراسری  و  سابقھ  بی 
دانش  تعداد  افزایش  و  جویان  دانش  ازدیاد 
گاه ھا می باشد، اما درروشنی خط سیاسی 
توده  دشمنان  بھ  در برخورد  اش  مبارزاتی 
صف  وحدت  درمورد  و  ایران  مردم  ھای 
پیش روان مبارزه دانش جوئی، دچار تردید 

و تعلل بھ ویژه در دو زمینھ شده است:
از یک سو، بھ علت خفقان عظیم تحمیل شده 
فقیھ،  والیت  رژیم  توسط  جویان  دانش  بر 
تمرکز اساسی تاحد مطلق مبارزات آنان را 
بھ مبارزه علیھ این نماینده ی ارتجاع خون 
متوجھ  متحجرحاکم  و  افتاده  عقب  و  ریز 
الزمی  درست  موضع  این  است.  ساختھ 
مبارزه  دراین  نیست!  کافی  ولی  است، 
با  کھ   امپریالیسم  دیگریعنی  اساسی  دشمن 
آمده  میدان  بھ  خواھی  دموکراسی  ماسک 
را خوش خط  اش  بربرگونھ  دموکراسی  تا 
نشان دھد، برخالف دھھ ی ١٣٣٠  و خال 
کھ دانش جویان بھ حق از تبدیل شدن ایران 
داشتند،  نفرت  مستعمره  نیمھ  کشوری  بھ 
جوئی  دانش  درجنبش  واھی  خیال  تاحدی 
نسبت بھ دموکراسی خواھی امپریالیستھا بھ 
کھ  است  درحالی  این  و  است.  وجودآورده 
امپریالیستھا  عظیم  جنایات  رسوائی  کوس 
نسبت بھ ملل تحت ستم جھان برسر ھرکوی و 
برزن درسراسرجھان و ایران بھ صدا درآمده 
است. دراین گیر و دار، برخی از رھبران 
این دوره علیھ رژیم  مبارزات دانش جوئی 
اسالمی، سر از آمریکا درآورده و بھ آستان 
بوسی سیاست مداران امپریالیسم در کنگره 
آمریکا و غیره شتافتند کھ بھ حرکت آزادی 
جویان  دانش  آخر  بھ  تا  مبارزه  و  خواھانھ 
اسالمی   جمھوری  گر  سرکوب  نظام  علیھ 
است.  واردساختھ  امپریالیسم خدشھ  علیھ  و 
از سوی دیگر، عالرغم وجود دیدگاه التقاطی 
درمیان دانش جویان چپ در دھھ ی ١٣٣٠، 
اما بھ دلیل تعداد اندک نیروھای سیاسی چپ 
تفرقھ  جوئی،  دانش  درجنبش  نفوذشان  و 
چندان بزرگی دراین جنبش بھ وجود نیامده 
وحرکت دموکراتیک و ضدامپریالیستی اش 
را تضعیف نمی کرد. درحالی کھ از دھھ ی 
درمیان  گرائی  فرقھ  تشدید  بعد،  بھ   ١٣٥٠
دانش  محیط  در  آن  تاثیر  و  چپ  نیروھای 
جوئی، از قدرت نظری و عملی این جنبش 
بھ میزان قابل مالحظھ ای جلوگیری نموده 
رشد فکری  با وجود  دانش جوئی  و جنبش 
درمبارزه  ازخود  را  باالئی  کیفیت  قادرنشد 
علیھ رژیم جمھوری اسالمی و امپریالیسم  و 
دفاع از جنبش کارگران و زحمت کشان بھ 
دلیل این تشتت نظری و سازمانی ارائھ دھد 

بھ  دربرخورد  و چپ روی  و راست روی 
حاکمیت و امپریالیسم ونقض وحدت آلترناتیو 

انقالبی چپ درآن رشد پیداکرد.
دانش  شد،  اشاره  درباال  کھ  طور  ھمان 
اخیر  سال   ٧٠  ،٦٠ در  ایران  جویان 
اما  اند.  داشتھ  بزرگی  مبارزاتی  حرکتھای 
١٦ آذر بھ دلیل قدمت تاریخی اش بھ روز 
دانش جو تبدیل شد چراکھ مبارزه تا بھ آخر 
اساسی کارگران  دانش جویان علیھ دشمنان 
اما  بود.  گرفتھ  درپیش  را  کشان  زحمت  و 
مبارزات  کھ،  نظراتی  برخی  ھستند  امروز 
بھ  را   ١٣٨٠ تا   ١٣٥٠ ھای  دھھ  سالھای 
پیش  جویان  دانش  مبارزاتی  سمبل  عنوان 
تاریخی  اھمیت  دیدگاھی  چنین  اند.  کشیده 
دالیل  با  و  گرفتھ  نادیده  را  انقالبی  حوادث 
یک جانبھ ای بھ اخالل در وحدت مبارزاتی 

دانش جویان دست می زند. 
آیا درجھان کارگران و زنان درقرن گذشتھ 
عظیم  مراتب  بھ  و  تر  درخشان  مبارزات 
شیکاگو  کارگران  اعتصابی  مبارزه  از  تر 
زن  کارگران  یا  ١٨٨٦و  مھ  ماه  اول  در 
 ٨ در  درنیویورک  دوزی  لباس  شرکت 
کھ  اند  نداده  انجام  درآمریکا  مارس ١٩٠٨ 
انترناسیونال  درکنگره  درسال ١٨٨٩  اولی 
روزجھانی  مثابھ  بھ  سوسیالیست  دوم 
کنگره  در   ١٩١٠ درسال  دومی  و  کارگر 
بھ مثابھ روز جھانی زن  زنان سوسیالیست 
کھ  ھربار  آیا  و  قرارگرفتند؟  موردپذیرش 
درابعاد  را  مبارزاتی  چنین  مردان  و  زنان 
وسیع تر پیش می برند این سمبلھای مبارزاتی 
قابل  و  تغییریابد  باید  زن  و  مرد  کارگران 
سوئال است کھ اگر چنین باشد چھ لزومی بھ 
سمبل سازی ھست و حتا چرا باید از بروز 
اکتبر ١٩١٧ روسیھ  انقالب  نظیر  انقالباتی 
حرفی بھ میان آورد و بھ دفاع از آنھا پرداخت؟

حافظھ  کردن  پاک  بھ  ھائی  دیدگاه  چنین 
جای  بھ  و  شده  منتھی  مبارزاتی  تاریخی 
خدمت بھ رشد جنبشھای انقالبی و ھم بستھ 
باخون  تجارب  از  درآموختن  جھانی  گی 
دراین  تفاوتی  بی  بھ  گذشتھ،  ی  شده  نوشتھ 
مبارزات منجرشده و نھایتا بھ سود ارتجاع 
جھانی تمام خواھد شد. لذا گرامی داشت ١٦ 
آذر بھ عنوان روز دانش جو و ادامھ مبارزات 
دانش جوئی دراین روز درایران علیھ رژیم 
انقالبی مثبتی  امر  امپریالیسم  فقیھ و  والیت 

است کھ باید بدون درنگ ادامھ یابد.

حزب رنجبران ایران ـ 
١٦ آذر ١٣٩١

بنگالدش ... بقیھ از صفحھ اول

ارزان برای شرکت وال ـ مارت آمریکائی 
و با مزدی حدود یک سوم دالر درساعت، 
و  شدند  خفھ  یا  و  سوختھ  کردند  کارمی 
مشکالت  با  و  زخمی  دیگر  تعدادبسیاری 

تنفسی روبھ رو گشتند.
تا ٢٠٠٠ کارگر  بین ١٨٠٠  درشرکتی کھ 
امنیتی  وسایل  حداقل  حتا  کردند  کارمی 
راه  آتش،  کردن  خاموش  درمورد  موثر 
ازمحل کار  بیرون رفتن سریع  اضطراری 
کھ  باکفایتی  مسئووالن  و  لزوم  درصورت 
نجات  درفکر  اضطراری  حالتھای  درچنان 
جان کارگران باشند، موجود نبود و نھ تنھا 
انسانھای  چنان  مسئووالن  این  بلکھ  این 
خودفروختھ بھ سرمایھ داران بودند کھ وقتی 
کارگران فاجعھ را بیان نمودند از فرار آنھا 
بیرون ممانعت کرده و درھای خروجی  بھ 
را بستند کھ مورد تایید پلیس و کارکنان آتش 
سرمایھ  نوکر  رژیم  قرارگرفت.  نیز  نشانی 
دل  ی  حادثھ  ازاین  پس  بنگالدش  داران 
خراش سھ نفر از مسئووالن متوسط کارخانھ 
تزرین را بازداشت نمود کھ چندروزبعد آنھا 
بزرگ  انحصاری  شرکتھای  آزادشدند.  نیز 
 ، نیاوردند  خود  روی  بھ  نیز  امپریالیستی 
گوئی کھ این فاجعھ مربوط بھ آنھا نمی شود!

این  گان  بازمانده  بھ  بنگالدش،  قانون  طبق 
فاجعھ مبلغی معادل مزدکامل دوران کارگری 
ھرکارگر باید بپردازند، بھ کارگران زخمی 
و صدمھ دیده ھم مبلعی پرداخت شود و بھ 
علت بی کارشدن دیگر کارگران نیز ۴ ماه 
حرف  از  اما  گیرد.  می  تعلق  آنھا  بھ  مزد 
درنظام سرمایھ داری  بھ خصوص  تاعمل 
دررابطھ با احترام گذاشتن بھ حق و حقوق 
حداقلی کھ مربوط بھ خانواده ھای کارگری 
است.  آسمان  تا  زمین  از  فاصلھ  می شود، 
جان کارگران دربازار بی رحم سرمایھ داری 
ارزان و حتا بی ارزش بھ حساب آورده می 
طمع  قربانی  کارخانھ  این  کارگران  شود! 
کاری صاحب کارخانھ و شرکتھای بزرگ 
انسانھای  از دست رنج  اند کھ  شده  فراملی 

کار و زحمت گنج می سازند. 
دریافت  برای  باید  کارگران  کھ  پدیده  این 
شندرغاز مزد جان شان را درطبق اخالص 
در  بگذارند  داری  خوار سرمایھ  جھان  دیو 
آفریقای جنوبی و یا دربنگالدش خالصھ نمی 
شود. کارگران معدن و بھ ویژه معدن ذغال 
ایران  در  ازجملھ  و  درسراسرجھان  سنگ 
دائما قربانی می دھند. درایران بھ دلیل عدم 
مراعات امنیت کارگران در بناسازی، مرتبا 
خبر از ریزش دیوار برسر کارگران، افتادن 

کارگران از داربستھا بھ ھنگام ساختن 
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کارگران شرکتھای فراملی! پرچم مبارزه کارگران جھان را برافرازید

بناھای بلند چندطبقھ بر زمین، لھ شدن 
ھا،  کارخانھ  پرس  درزیر  کارگرانی 
انفجار درماشین آالت نظیر انفجار کوره ذوب 
سال  آذر  در٢٠  فوالد غدیردراصفھان  آھن 
گذشتھ کھ بھ کشتھ شدن ١٨ کارگرمنجرشد، 
جان باختن درمعادن ذغال سنگ و انواع و 
اقسام حادثھ ی دیگر کھ اساسا ناشی از عدم 
مراعات مسائل ایمنی است، کھ درمطبوعات 
بعضا گزارش می شوند. مطمئنا فاجعھ ھا بھ 
مراتب ازاین بیشترھستند و سعی می شود با 

سکوت کردن، بھ طورشفاف برمال نشوند!
ھرچھ نظام سرمایھ داری دچار بحران مالی 
و اقتصادی بیشتری شود، دامنھ ی این قبیل 
کشتھ شدن کارگران و زحمت کشان درمحیط 
کار افزایش می یابد. میدانھای کار بھ جای 
کارگران  برای  راحتی  و  شاد  کھ محل  این 
و  تولید  انجام  بھ  درخدمت  کشان  و زحمت 
اجتماعی  و  فردی  نیازھای  دیگر  برآوردن 
جامعھ بشری جھان باشند، سالخ خانھ ھائی 
برای ازبین بردن این انسانھای فداکار گشتھ 
سرمایھ  نظام  براین وحشی گری  غلبھ  اند. 
نظام  این  بردن  ازبین  ازطریق  جز  داری 
وسایل  بر  مالکیت خصوصی  بر  متکی  کھ 
تولید و مبادلھ و استثمار و ستم جھت انباشت 
نخواھدشد.  حاصل  است،  سرمایھ  بیشتر 

ریشھ  از  کشان  زحمت  و  کارگران  آگاھی 
ستم  و  استثمارگر  نظام  این  کرد  عمل  ھای 
گر، و اراده کردن آنھا برای مبارزه علیھ این 
نظام و دراین راستا متحد و متشکل شدن آنھا 
راھی  تنھا  پرولتری،  انقالبی  رھبری  تحت 
است کھ دربرابر کارگران و زحمت کشان 
باید حرکت دراین  قرار دارد.  سراسرجھان 
بھتر  زودترو  ھرچھ  را  بخش  نجات  راه 
شروع کنند. بھ قول شعر انترناسیونال: برما 
نبخشد فتح و شادی ـ خدا، نھ شھ، نھ قھرمان 
درپیکارھای  ـ  آزادی  خودگیریم  بادست  ؛  
کھ  کنونی  درشرایط  امر  این  امان.  بی 
امپریالیستھا برای ادامھ حاکمیت برجھان گام 
بیشتری در برقراری بربریت برمی دارند، 
ضرورت انجام انقالب جھانی علیھ این نظام 
کھنھ و پوسیده ھرچھ بیشتر نمایان می شود. 
تفکر  شیوه  اخالل  بھ  تاریخی  نبرد  دراین 
خرده بورژوائی کھ محرک تفرقھ و پراکنده 
جنبش  در  و  کارگری  آگاه  نیروھای  سازی 
ایران  کارگری  جنبش  در  ویژه  بھ  و  چپ 
است،  باید نقطھ پایانی گذاشتھ شود. نابودی 
نظام طبقاتی در گرو طرد منافع خصوصی 

و گروھی درجنبش کارگری است.   
از حرارت شعلھ ھای آتش تا 

برودت زمین :

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.

ازھر دری، 
سخنی!

******
مقامات اسرائیل درختستانھای 
زیتون، چاھھای آب، انبارھای 
علوفھ و طویلھ حیوانات را 

درنزدیکی ھبرون نابود می کنند
اخبار ماآن ـ ٢٩ نوامبر ٢٠١٢-١٢-٢٣ 
سرزمین  تحقیقاتی  مرکز  گزارش  بھ  بنا 
چھارشنبھ  در  اسرائیلی  مقامات  فلسطین، 
درنزدیکی ھبرون در جنوب ساحل غربی،  
درختستانھای زیتون را ازجا کنده و چاھھای 

آبیاری و طویلھ حیوانات را ویران کردند.
مسئووالن  با  راه  ھم  اسرائیل  نیروھای 
کھ  اوال  بیت  در  الختامی  وادی  غیرنظامی 
جا  از  بودند،  کاشتھ  زیتون  درخت  درآن 
کھ  ساختند  ویران  را  آب  چاه  سھ  کندند، 
انبار  سھ  و  رفتند  کارمی  بھ  آبیاری  برای 
بزرگ  ھای  خانھ  عنوان  بھ  مردم  کھ  را 
یکسان  باخاک  دادند  قرارمی  مورداستفاده 
و  کنده  را  زیتون  نھال   ١٠٠٠ نمودند. 

بارماشین نموده بردند.
شھردار بیت اوال محمد االمالح بھ ماآن گفت 
را  زیتون  درختھای  اسرائیل  نیروھای  کھ 
دزدیدند. او گفت کھ زمینھا متعلق بھ سلیمان 
دارابی، ابراھیم االتراش، توفیق الئوویوی، 

سمیح االمالح و برادرش محمد بود. 
درسھ شنبھ در رام هللا، مسئووالن فلسطین 
این عمل را بھ عنوان تجاوز اسرائیل بر مردم 
و اموالشان در ساحل غربی محکوم کردند. 
بعداز دیدار ھفتھ ای اعالمیھ ای صادرشد کھ 
تصویِب ایجاد یک پارک باستان شناسی در 
جنوب دیوار مسجد االقصا درمنطقھ اشغالی 
بربولدوزر  عالوه  «این  کرد:  محکوم  را 
درمناطق  گر  اشغال  ارتش  انداختن 
ریشھ  از  و  اللحم  بیت  جنوب  کشاورزی 
درآوردن بیش از ٤٠٠ اصلھ درخت زیتون 
  ٢٥٠ از  بیش  بازداشت  ھبرون،  درمنطقھ 
قانون  ازجملھ ٦ عضو شورای  و  شھروند 
گذاری بھ ھنگام حملھ بھ غزه، می باشند.» 
www.uruknet.info?p=93065

******



صفحھ ٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
با صحبت سوزان رایس ، 

موج جدید نسل ُکشی درکنگو 
نمودار می شود

گلن فورد ـ ٢٩ نوامبر ٢٠١٢ 
(خالصھ شده)

سوزان رایس زنی است با اعمال مخوف: 
نسل  بھ  مربوط  واقعیات  ی  کننده  حذف 
ُکشی درکنگو، رئیس آمریکائی جنگ طلب 
درآفریقا. باوجوداین، سیاست مداران آمریکا 
برای  ای  نمونھ  مثابھ  بھ  وی  از  دفاع  بھ 
جوانان سیاه و بھ ویژه زنان برمی خیزند.

کنگو  دموکراتیک  جمھوری  بھ  تجاوز  با 
اوگاندا کھ  و  توسط رواندا  در سال ١٩٩٦ 
بھ  کشی  نسل  باشند،  می  آمریکا  متحدان 
کنگوئی  کشتھ  میلیون   ٦ و  شد  انداختھ  راه 
ازکشتارھای  جدیدی  موج  جاگذاشت.  بھ 
وسیع با اشغال گوما، شھریک میلیونی واقع 
تحت  «شورشیان»  توسط  کنگو،  شرق  در 
است.  نمودارشده  اوگاندا  و  رواندا  کنترل 
کامبال موساوولی از دوستان کنگو گفت : « 
مردم درکنگو باید روشن شوند کھ ما درکنگو 
برای چھ مبارزه می کنیم». « ما با قدرتھای 
غربی می جنگیم نظیر آمریکا و انگلیس، کھ 
آموزش  را  اوگاندائی  و  رواندائی  نظامیان 
بردن  درازبین  گرعمده  بازی  دھند».  می 
کنگو  گان  ھمسایھ  نقش  درمورد  اطالعات 
آمریکا  سفیر  جریان،  درحال  ُکشی  درنسل 

درسازمان ملل سوزان رایس می باشد.
رئیس  توسط  گی  سالھ   ٢٨ درسن  وی   ...
بھ   ١٩٩٣ درسال  کلینتون  جمھوربیل 
عضویت درشورای امنیت ملی برگزیده شد، 
وزیرامورخارجھ  مشاور  بھ  درسال ١٩٩٧ 
درمورد مسائل آفریقا نظیر رواندا و اوگاندا 
کھ در شرق کنگو شلوغی راه انداختھ بودند، 
دریائی ازخون کنترل منابع معدنی  درمیان 
او  یافت.  ارتقاء  بودند،  آورده  دست  بھ  را 
اقلیت  رھبری  با  طورخصوصی  بھ  اکنون 
توتسی و ازجملھ رئیس جمھور پول کاگامھ، 
و  فرماندھی  توسط  کھ  رحم  بی  سربازی 
پایگاه  در  آمریکا  ارتش  باالی  مسئوولین 
دیده،  آموزش  درکانزاس...  ورث  لیون 

رابطھ فشرده ای دارد.
پاک سازی  با  « رایس یک کلمھ دررابطھ 
قومی و قتل عام منظم نژادی علیھ لیبیائیھای 
صحرای  مھاجرجنوب  کارگران  و  سیاه 

آفریقابرزبان نیاورده است.»
مداخالت  از  شدیدا  رایس  بوش  درزمان 
دفاع  بھ  درآفریقا  «بشردوستانھ»  نظامی 
برخاست، پیشنھاد حمالت ھوائی و دریائی 

آمریکا  حمایت  سنگ  و  داد  را  سودان  بھ 
ازتجاوز اتیوپی بھ سومالی را درسال ٢٠٠٦ 
بھ سینھ زد. مشاور برجستھ سیاست خارجی 
اوباما در تیم تبلیغاتی درسال ٢٠٠٨  رایس 
مخفی نکرد کھ امید دارد بھ وزارت خارجھ 
ملل،  سفیرسازمان  عنوان  بھ  شود.  انتخاب 
آفریقا  در  برتر  سالح  مثل  ِسَمت  دراین  او 
بوده و تمرکز درتجاوزات خارج از حد داده 
است... او درمورد این کھ نیروھای قذافی با 
مصرف زیاد ویاگرا دست بھ تجاوز بھ زنان 
می زنند، اخباری دروغین پخش می کرد و 
جاسوسی  دستگاه  مقامات  کھ  آن  بعداز  حتا 
ارتش آمریکا گفتند کھ « دلیلی برای استفاده 
نیروھای قذافی از ویاگرا و تجاوز بھ زنان 
درمنطقھ شورشیان نیافتھ اند» او بازھم آن را 
نپذیرفت و یک کلمھ نیز درمورد لیبیائیھای 
ازجنوب  مھاجر  کارگران  و  پوست  سیاه 
صحرا بھ لیبی و سندی کھ تاکید داشت تاورگا 
نگفت... است،  نشین  پوست  سیاه  شھری 

مسئلھ  بیشتر  کنگو  زنان  با  رایس  رابطھ 
برانگیز است. کامبال موساوولی از دوست 
داران کنگو می گوید کھ چھ کار خستھ گی 
موردتجاوز  زن  قربانیان  درپشت  ناپذیری 
قرارگرفتھ درشرق کنگو ھست: « چرا شما 
می خواھید بھ زن کنگوئی کھ مورد تجاوز 
بھ  شما  کھ  زمانی  کنید،  کمک  قرارگرفتھ 
تجاوز گران بھ زنان کمک مالی می کنید؟ 

این کاری متناقض است».
دردوره ی اوباما، رابطھ سیاھان آمریکا با 
آفریقا از چنین تناقضی دچار خفھ گی می شود.

******
رئیس جمھور و منطق سھ گانھ 
ُکشنده روابط آمریکا، مصر و 

اسرائیل
عمرو علی ـ ٢٨ نوامبر ٢٠١٢

درسال ٢٠٠٧، محمد مورسی رئیس بخش 
کمیتھ  عضو  و  المسلمین  اخوان  سیاسی 
قابلیت واشنگتون در درک  ازعدم  اجرائی، 
ارتقاء دموکراسی در مصر توسط وی زبان 
ِشکوه گشود. او گفت کھ اسرائیل عالقھ ای 

چنینی  این  دموکراتیک  مصری  وجود  بھ 
ندارد.  فلسطینیان»  از  بیشتر  «دردفاع 
اکنون، مورسی با واسطھ شدن درمورد آتش 
بس درغزه نشان داد کھ سیاست وی درمورد 
دوره  سیاستھای  از  تر  متفکرانھ  فلسطینیان 
آمریکا  توافق  نتیجھ  بخشا  و  نیست  مبارک 
باشد  می  دموکراتیک  گردی  عقب  دراتخاذ 

کھ در خیابانھای مصر جرقھ خورد.
مورسی سھوا و بخشا قربانی منطق سھ جانبھ 
قرارداد  درمورد  مصر  دوجانبھ  روابط  در 
کامپ دیوید    ١٩٧٩ با آمریکا می باشد.

. کوک درکتابش درمورد  این توسط استیون اِ
است:  شده  تعریف  چنین  درمصر  مبارزه 
روابط  تحریر،  میدان  تا  ناصر  دوره  از 
استرتژیکی مشکوک بین مصر و آمریکا ھم 
خوب  روابط  رسمی  غیر  نیاز  با  بوده  راه 
مصریھا ـ اسرائیلیھا کھ، «بھ این فشرده گی 
از ابتدا ساختھ شده و معنایش این است کھ 
واشنگتون بیش از ھرچیزی ھمیشھ بھ مصر 
از طریق منشور اسرائیل نظر داشتھ است».

انگیزبودن  تعجب  بدون  ای،  قضیھ  چنین 
بھ  قوی  گرایشی  غزه،  داستان  با  دررابطھ 
سیاستھای غیردموکراتیک دارد، ھمان طور 
کھ مورسی برای حمایت آمریکا و صندوق 
قوه قضائیھ  نقش  الغای  بھ  پول،  المللی  بین 
درمورد مصون ماندن حکم اش ویا متقابال 
قانون  برمجلس  اسالمی  تسلط  از  حمایت 
گذاری بدون حق انحالل آن توسط قوه مقننھ 

و یا ھر چیزدیگر، پرداخت.
تظاھرات در میدان آزادی در روز انتخابات

وضع با دوره مبارک فرق چندانی ندارد کھ 
درآن، عالرغم تجاوز بھ حقوق بشر، رابطھ 
این  جھت  بود  ای  برنده  کارت  اسرائیل  با 
سو آن سو کردن کاخ سفید و کنگره آمریکا. 
سال پشت سال، ٣. ١ میلیارد دالر کمک می 
بایستی واریز می شد، با پوشش دیپلوماتیک 
و مالی کمک بین المللی برای رژیم مصر.

این قرارداد است کھ باعث شده تا خالدفھمی 
برچسب « اسرائیلی شدن» سیاست خارجی 
مسئلھ  تا  کرد  کمک  این  بزند:  را  مصر 
بین  قانون  درمورد سوئاالتی نظیر  فلسطین 
المللی، حق بازگشت، محاصره غزه، دزدی 
سرزمین، بھ مالحظات امنیتی محدود گردد...

کھ  ازاین  نظر  دیوید(صرف  کمپ  روحیھ 
درابتدا چھ معنائی داشت) ازھمان روزھای 
اول فرونشانده شد زمانی کھ دوحملھ ھوائی 
توسط ارتش اسرائیل، یکی بھ نیروگاه اتمی 
دیگری  و   ،١٩٨١ ژوئن  دراوایل  عراق 
دروسط ژوئیھ بھ بیروت صورت گرفت کھ 
درآن صدھا غیرنظامی کشتھ شدند. ھر دو 
حادثھ بین ٤٨ ساعت بعداز دیدار بین سادات 

و مناخیم بگین رھبر اسرائیل رخ داد. 



صفحھ ٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کھ  بودند  عقیده  براین  مفسران  اکثر 
تا  منظوربود  بدین  دوحادثھ  ھر  زمان 
طور  بھ  آن  بھ  کھ  بفھمانند  رھبر مصر  بھ 
دیوانھ  طور  بھ  یا  و  کند  نگاه  ای  پیچیده 
سادات  رژیم  رغبت  عدم  باوجوداین،  وار. 
خطرناکی  وضع  شایستھ  جوابی  دادن  بھ 
قابل درک  راحتی  بھ  کھ  آورد  بھ وجودمی 
توسط نخبھ گان عمل کننده خارجی و داخلی 
شد.   می  تلقی  مصر  دائمی  وسکوت  بود، 
سادات نمی خواست کاری کند کھ پس دادن 
چنین  کھ  ھرچند  بیافتد،  مخاطره  بھ  سینائی 

کنارماندنی نتایج طوالنی مدتی داشت..... 
خواستار  مصریھا  چھارم  سھ  از  بیش 
تا  ھستند  دیوید  کامپ  درقرارداد  تجدیدنظر 
این راه گریز و اثرات یک جانبھ ی آن را 
بلکھ  مصر  نفع  بھ  تنھا  نھ  این  کنند.  ترمیم 
سھ  ھنوزھم  باشد.  می  نیز  اسرائیل  نفع  بھ 

چھارم مصریھا خوشبین شده اند.
انفراد  برای  را  خطر  زنگ  اخیر  حوادث 
مصریھا بھ خاطر مداخلھ شان درسیاستھای 
جھانی ـ منطقھ ای بھ صدا درآورده و برخی 
زمان  بھ  بیشترمایل  خارجی  عامالن  از 
تا  اسرائیل  از  کھ  مصرند  برای  مبارک 
دولتھای خلیج  بھ نفع آنھا بود. برای مجریان 
کافی  جانبھ  سھ  منطق  درمقابل  مصری 
امنیت  زیان  بھ  گرا»  «واقع  خودرا  نیست 

کشورشان، فلسطین و تمامی منطقھ بدانند.
وزیربرنامھ  فقید،  عبدهللا  صبری  اسماعیل 
ریزی سادات اظھار تاسف کرد «اگر ما می 
خواھیم مناسبات خوب با ایاالت متحده داشتھ 
آویو  تل  در  شب  یک  داریم  نیاز  ما  باشیم، 
بمانیم.» اکنون باردیگر، مصریھا نیاز دارند 
یک شب (وشبھا) در میدان تحریر بمانند تا بھ 
دولت مورسی بگویند کھ اوال و برای ھمیشھ 
از مردم می  یک رابطھ خوب، از مراقبت 
گذرد، نھ برای خودشان، پایتختھای خارجی 

را بھ حال خود بگذار.. 
******

صنایع ریختھ گری اصفھان در 
آستانھ تعطیلی ھستند

٢٠١٢/١٢/١٢  ـ آسمان دیلی نیوز
رئیس انجمن صنایع ھمگن ریختھ گری خانھ 
با  استان اصفھان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ریختھ گری  واحدھای  اغلب  اینکھ  بھ  اشاره 
استان اصفھان با حدود ۶٠ درصد ظرفیت 
واحدھای  در  گفت:  می کنند،  کار  خود 
کارگر   ۵٠٠٠ اصفھان  استان  ریختھ گری 
طور  بھ  نفر   ۵٠٠ و  ھزار   ٨ و  مستقیم 

غیرمستقیم مشغول بھ فعالیت ھستند.
بدھی  موسوی  حسن  سید  ایلنا،  گزارش  بھ 
شدن  فعال  نیمھ  موجب  را  نقدینگی  نبود  و 

واحدھای ریختھ گری استان اصفھان دانست 
و افزود: بیشتر واحدھای ریختھ گری استان 
خود  اصفھان در حدود ۶٠ درصد ظرفیت 
قرار  تعطیلی  معرض  در  و  می کنند  کار 

دارند.
و  فوالد  صنعت  قطب  را  اصفھان  وی 
ریختھ گری کشور خواند و تصریح کرد: این 
صنعت سھم باالیی در ایجاد اشتغال و درآمد 

برای استان دارد.
ریختھ گری  ھمگن  صنایع  انجمن  رئیس 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانھ 
واحدھای  اینکھ  بر  تاکید  با  افزود  اصفھان 
مذکور برای جبران کمبود نقدینگی خود بھ 
ریختھ گری شمش فوالد کھ فروش محصول 
آورده اند،  روی  است  نقدی  صورت  بھ  آن 
با  روش  این  حاضر  حال  در  شد:  یادآور 
توجھ بھ افزایش قیمت قراضھ و کاھش قیمت 

شمش فوالدی مقرون بھ صرفھ نیست.
وی بین ١٠تا ١۵ درصد از ھزینھ تھیھ مواد 
اولیھ این صنعت را مربوط بھ واردات این 
مواد عنوان کرد و ادامھ داد: در حال حاضر 
این  شده  تولید  محصوالت  از  درصد   ٩٨

صنعت، بھ مصرف داخلی می رسد.
مشکالت  حل  در صورت  موسوی  گفتھ  بھ 
این صنعت، توان تولید واحدھای ریختھ گری 
بخش خصوصی کشور تا ٣ میلیون تن انواع 
محصول در سال افزایش می یابد در حالی کھ 
اکنون این میزان معادل یک میلیون تن است…

رئیس انجمن صنایع ھمگن ریختھ گری خانھ 
اصفھان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
چالش ھای  ھمان  را     صنعت  این  مشکالت 
افزود:  و  دانست  صنایع  تمام  عمومی 
بخشنامھ ھای روزانھ، نرخ باالی سود بانکی 
و اقتصاد دولتی از مھم ترین این چالش ھاست.

وی در خصوص کیفیت محصوالت تولیدی 
گواھینامھ  واحد ھا  بیشتر  گفت:  صنعت  این 
توسط  ھم  مشتریان  و  دارند  کیفیت  کنترل 

ناظر، کیفیت محصول را کنترل می کنند.
******

’کمبود شدید انواع ویتامین، آھن و 
روی در کودکان ایرانی‘

٢٠١٢/١٢/١٢   ـ آسمان دیلی نیوز
از  یکی  اطفال  گروه  مدیر   : سی  بی  بی 
ایرانی  کودکان  تھران گفت کھ  دانشگاه ھای 
با کمبود شدید ویتامین ھای آ و دی و کمبود 

موادی چون روی و آھن رو بھ رو ھستند.
اطفال  گروه  مدیر  سیاری،  اکبر  علی  دکتر 
تھران  بھشتی  شھید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت کھ کمبود روی در بیش از ١٨ درصد 
از کودکان ١۵ تا ٢٣ ماھھ ایران وجود دارد 
و  جنوب  منطقھ  در  آن  میزان  باالترین  کھ 

میزان ۶٨  تا  کھ  بوده  ایران  شرقی  جنوب 
درصد نیز می رسد.

 ١٠) آذر،   ٢٠ دوشنبھ  روز  سیاری  آقای 
دسامبر) در ھشتمین کنگره ”اورژانس ھا و 
تھران  در  کودکان“  طب  شایع  بیماری ھای 
گفت: ”کم خونی در کودکان ۶ سالھ بیش از 
١٣ درصد است کھ بدترین وضعیت مربوط 
بھ جنوب و جنوب شرقی ایران با حدود ۵٣ 

درصد است.“
 ۵۴ عامل  سوءتغذیھ  سیاری  آقای  گفتھ  بھ 

درصد مرگ کودکان در ایران است.
آن  طی  کھ  سال ١٣٧۴  آمار  مقایسھ   با  او 
در  قد  کوتاھی  و  وزن  کمبود  شاخص ھای 
استان سیستان و بلوچستان ٢٧ درصد بوده 
است با سال ١٣٨٩ کھ این رقم بھ ٢٣ درصد 

رسیده است از کاھش این مسالھ خبر داد.
آمارھا  کھ  کرد  تاکید  حال  عین  در  او 
و  است  ایران  در  تغذیھ  بی عدالتی  نشانگر 
مشکالتی چون کمبود وزن در خانواده ھای 
فقیر، کم سواد و محروم از لحاظ بھداشتی و 

درمانی بیشتر است.
زیر  کودکان  مرگ  شاخص  سیاری  آقای 
یک سال را ١٨ مورد در ھر ھزار مورد 
تولد اعالم کرد و گفت کھ : ”شاخص مرگ 
کودکان در ایران نسبت بھ کشورھای جھان 
سوم خوب است اما در مقایسھ با کشورھای 

توسعھ یافتھ خیلی عقب ھستیم.“
******

جنگ کارگران آمریکا
استفن لندمن ـ ١٣ دسامبر٢٠١٢ ـ 

خالصھ شده
کارگر   .١٩ آمریکااز قرن  کارگران  جنگ 
بھ طریق سختی آن چھ را کھ برای پیروزی 

الزم است، آموخت.
نیاز بھ سازمان یابی، پافشاری روی خواستھ 
کردن،  اعتصاب  ریختن،  خیابانھا  بھ  ھا، 
بایکوت نمودن، درگیری با پلیس و نیروھای 
نثار  چنین  ھم  و  مدیریت،  مدافع  گاردملی 
نتایجی  بھ  رسیدن  برای  گی  زنده  و  خون 

ھست.
کار  ٨ ساعت  کارگران  شدند.  متحقق  اینھا 
کردن،  گی  زنده  برای  مزدی  روز،  در 
امتیازاتی مھم، بازنشستھ گی، ترک روستا 
درسال ١٩٣٥  واگنر  قانونی  ماده  براساس 
برای اولین بار، چانھ زنی جمعی درکار با 

مدیریت بھ طور برابر.
مبارزات پایھ ای الزم آمدند. مدیریت و دولت 
چیزی را جز با زور ندادند. امروز، عمال 
است.  رفتھ  از دست  آمده  دست  بھ  ھرچیز 
درسطح  دموکراتھا  و  خواھان  جمھوری 

فدرالی، ایالتی و محلی درمورد حقوق 
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کارگران جنگ می کنند.

در  کار  شروع  بعداز  مستقیما  اوباما 
راس سیاستھایش، دفاع از شرکتھای تجاری 
او   ،٢٠٠٩ درمارس  گرفت.  عھده  بھ  را 
گفت خودکارباشیم. «ما نمی توانیم، نباید و 

نخواھیم گذاشت صنعت بخوابد.»
پیام او کامال روشن بود. کسب و کار درحال 
شود.  فروختھ  کارباید  است.  نشینی  عقب 
امتیازات  دادن  بھ  مجبور  پائین  افراد سطح 

سخت می باشند.
و  موقتی  کار  دائمی،  کاری  بی  شامل  اینھا 
تر،  کم  مزد  وقت،  کارتمام  جای  بھ  گذرا 
ازبین  کار،  قوانین  حذف  تر،  کم  امتیازات 
رفتن بیمھ بازنشستھ گی و امتیازات استعفا 
دھی و دیگر ازخودگذشتھ گی ھا می شوند.

توانند  می  دموکراتھا  کھ  داد  نشان  اوباما 
خواھان  ھمانند جمھوی  را  کارگران  حقوق 
نادیده انگارند. او مایل است کھ بھ کارگران 

با سلطھ گری قرن نوزدھم رفتارشود...
ھاری ترومن از «قرارداد برده دارانھ کار» 
صحبت کرد. او بھ طور ریاکارانھ ای ١٠ بار 
این را بر زبان آورد. ھیچ رئیس جمھوری 
پس از وی علیھ این حرف نزد. این بھ شدت 
برد... ازبین  را  واگنر  فون  ماده  امتیازات 

روسای جمھور تاحد جلوگیری ازاعتصابات 
توافق  روز   ٨٠ مدت  بھ  دستوردادگاه  بھ 
بھ  را  ملی  امنیت  نیروھای  آنھا  کردند. 

ھردلیلی می توانند فراخوانند...
توافق  بھ  رسیدن  داشتن،  کار  حق  ماده 
اتحادیھ ھا و کارگران را برای انجام حرکتی 

مشترک  قدغن کرده است. ..
و  دولتی  بخش  کارگران   ٪٢٠ کمتراز 
خصوصی سازمان یافتھ اند. ماده حق کار غیر 
سازما یافتھ گی را بازھم بیشتر تامین می کند.

دانیلز  میچ  فرماندای  تحت  ایندیانا،  ایالت 
جمھوری خواه اولین ایالت در پذیرش این ماده 
بود. اوکالھوما درسال ٢٠٠١ بھ آن پیوست. 
رھبران اتحادیھ مسئوولیت بزرگی دارند. یک 
ھفتھ مقاومت می کنند، سپس تسلیم می شوند. 
آنھا موضوعات دروغین را می پذیرند دایر 
براین کھ مزدپائین و امتیازات کم تر باعث 
رقابتی شدن شرکتھا و ایالتھا می شوند. آنھا 
کنند. می  خیانت  روند  دراین  کارگران  بھ 

برای  کارگران  بین  پائین  در  ای  مسابقھ 
است.  درجریان  دارانھ  برده  مزد  پذیرش 
درنوامبر ٢٠٠٣، ماده اختیارآزادانھ کارکن 
امید ایجادنمود. درحاکمیت بوش، این بھ جائی 
نرسید. اوباما برخورد توافق آمیز با آن نداشت.

سناتورھای  با  او   ،٢٠٠٩ سال   درژوئیھ 
آن  ازآمدن  کھ   رسیدند  توافق  بھ  دموکرات 

درماده ممانعت بھ عمل آورند.
این بھ کارکنان امکان  حق سازمان یابی را 

می داد، درصورتی کھ اکثرکارگران کارت 
اتحادیھ را آزادانھ و بھ طورآشکار امضا می 
کردند. امید بھ این گذار ازبین رفت. حقوق 

کارگران این گونھ شد.
مدیریت  درطرف  بیشتر  اتحادیھ  روسای 
پایھ.  کارگران  طرف  تا  گیرند  قرارمی 

دربخش دولتی چنین است....
کارگران   ٪٣٥ تقریبا   ،  ١٩٥٠ ی  دردھھ 
تقریبا   ١٩٧٩ درسال  بودند.  یافتھ  سازمان 
 ٪١٦  .٨ بھ  ریگان  دوره  درپایان   .٪٢٤
رسید. درسال ٢٠٠٧ ، ١٢٪ درسال ٢٠١١، 

٨. ١١٪ و این تنزل یابی ادامھ دارد.
اعضای اتحادیھ در نھادھای دولتی ٣٧٪ و 
کمترین  این  است.   ٪٧ از  کمتر  خصوصی 
زمان  از  اخیراست.  سال  در١٠٠  درصد 
بروز مبارزات سازمان یافتھ بھ ھنگام رکود 
عضویت کارگران در اتحادیھ بھ کم ترین رسید.

دموکراتھا، جمھور خواھان و رھبران اتحادیھ 
درمورد مرگ و زنده گی کارگران با قواعد 
مبتنی بر بازارعلیھ آنان توطئھ می ریزند...

کارگران برای دھھا سال بد نماینده گی شدند. 
درسال ١٩٨١ اعتصاب سازمان کنترل کننده 
بسیار مبتکرانھ  ھوائی  آمد  و  ماھرانھ رفت 
بیش  یافتھ.  کارتشکل  درجلو  ای  وزنھ  بود. 
از ١١٠٠٠ کارگر کارشان را ازدست دادند. 
در  ریگان  رونالد  با  کیرکلند  خط  رئیس 
ورشکستھ ساختن اتحادیھ توطئھ ریختند. تنھا 
دردھھ ی ١٩٨٠، اعتصاب کارگران معدن، 
خودرو و بستھ بندی غذا درھم شکستھ شدند.

رھبران اتحادیھ منافع کارگران را فروختند. 
آنھا موثرترین سالح خود را رھا کردند. آنھا 
آنھا  زنند.  می  اعتصاب  بھ  دست  ندرت  بھ 

جلو مبارزات جمعی را می گیرند.
گویند،  می  چیز  یک  پائین  اعضای  بھ  آنھا 
بعد بھ طور خصوصی آن را رد می کنند. 
آمریکا  کارگران  اتحادیھ  رئیس  کینگ  باب 
با اسنودر فرماندار میشیگان نقشھ ی توطئھ 
آمیز این کھ دیگر رھبران اتحادیھ ھمراه با 

مدیریت چھ باید بکنند را ریختند...
در ژانویھ، کینگ ھزاران دالر اتحادیھ را برای 
سفر بھ داووس درسوئیس خرج کرد. او در 
فوروم اقتصادجھانی ٢٠١٢ شرکت نمود...

رئیسان اتحادیھ دشمنان و نھ دوستان کارگران 
آنھا  علیھ  باید  پایھ  کارگران  این  عضوند. 
مبارزه کنند. آنھا از راھھای دیگری قادر بھ 

کسب حقوق ازدست رفتھ شان نخواھندشد.

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

حزب  ساختمان  پرولتاریائی  درراه  مبارزه 
عمده تا ازطریق ٧ امکان زیرین پیش رفت:

اوال، وظیفھ ی مارکسیستـ  لنینیستھا عبارت 
بود از اثبات علمی دربرابرتوده ھا کھ حزب 
غیرقانونی کا. پ.د. و جانشین اش د.کا.پ.، 
بھ رویزیونیسم درغلتیده اند. این بھ تنھائی 
آنھا حق تاسیس حزب جدید مارکسیست  بھ 
ـ لنینیستی را می داد. ھرچیزی غیراز این 

آنھا را تجزیھ طلب می نمود.
آلمان/  کمونیست  حزب  اصولی  اعالمیھ 
لنینیست(کا.پ.د./د.کا.پ.)  ـ  مارکسیست 
کھ بھ طور زود رس تحت رھبری ارنست 
این  شد  تشکیل  سال ١٩٦٩  درآخر  آئوست 
ھدف را ثابت ننمود. رفقای پرولتر نزدیک 
بھ ویلی دیکھوت متعھدشدند تا این اثبات را 
ازطریق یک ارگان تئوریک، راه انقالبی، 

شماره ١ و ٢ بھ انجام برسانند
کارگرآلمان(کا.آ.ب.د.)  کمونیستھای  جامعھ 
درسال ١٩٧٢، قبل از ام.ال.پ.د.، ایجادشد 
کھ بھ عالوه تحلیل  قابل فھمی دررابطھ با 
استقرار مجددسرمایھ داری دراتحادشوروی 
کمونیست  حزب  بیستم  کنگره  با  کھ  نمود 
بود.  شده  شروع   ١٩٥٦ درسال  شوروی 
کلیھ سازمانھای بھ اصطالح جنبش م.المی 
با  اختالف  اساسی  خط  این  نتوانستند 

رویزیونیسم مدرن را بکشند.
بھ  مدرن  رویزیونیسم  با  مبارزه  از  غیر 
دردرون  عمده  ئولوژیک  ایده  دشمن  مثابھ 
با  کارگر، ضرورت کنارآمدن  جنبش طبقھ 
حزب  مثال،  شد.  مطرح  چپ  رویزیونیسم 
پرچم سرخ) کھ  ـ  آلمان(کا.پ.د.  کمونیست 
توسط جنبش دانشجوئی برلن منتشرمی شد در 
فوریھ ١٩٧٠ تحت رھبری ھورلمن و سملر 
خصلت سوسیال ـ امپریالیستی اتحادشوروی 
را در «اعالمیھ پراگماتیکی» خود درایجاد 
آنھا   ، آن  جای  بھ  نمودند.  رد  «کا.پ.د.» 
انتقاد تروتسکیستی رویزیونیسم را با اعالم 
و  شرقی  اروپای  شوروی،  احزاب  کھ  این 
کمینترن باید سازمانھائی درنظرگرفتھ شوند 
و  فاسدشده  لنین  زمان  از  بعد  درگذشتھ  کھ 

رویزیونیست گشتند، پذیرفتند.
دوما، باتوجھ بھ تجربھ کارگران، ضروری 
شد کھ نفوذ رفرمیستی بھ عقب رانده شده 
ریشھ  کاری  صورت  بھ  طبقاتی  آگاھی  و 
و  کارسخت  این  اما  شود.  داده  رشد  ای 
بورژوای  ـ  برای رھبران خرده  پرحوصلھ 
«جنبش م.المی»، کھ بھ طورساده غرق در 
ماجراجوئی، بی طاقتی و تب انقالبی گری 
سیاسی  فعالیت  بود.  درک  غیرقابل  بودند، 
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از  بود  عبارت  کا.پ.د.  جویان  دانش 
تبلیغی»  گروھھای   » سازماندھی 
امپریالیسم»  ضد  «اجتماع  یک  ایجاد  و 
جوئی  دانش  ای  توده  «سازمان  مثابھ  بھ 
آلمان  کمونیستی  جامعھ  ضدامپریالیستی». 
درسال  شده  تشکیل  غربی(کا.ب.و.)، 
بورژوائی  ـ  خرده  جنبش  روی   ،١٩٧٣
وظیفھ  و  داد،  تمرکز  مردم»  «مبارزات 
مبارزه  دھی  سازمان  را صرف  اش  عمده 
ادعای  توجیھ  برای  نمود.  دموکراتیک 
رھبری خرده ـ بورژوائی، در برنامھ اش بھ 
دفاع از استقالل روشن فکران بھ مثابھ یک 
آشتی  درتضاد  کھ  نمود  جدید  متوسط  طبقھ 

ناپذیر با طبقھ کارگر قرار ندارد.
مشی  خط  روی  کھ  بود  ضروری  سوما، 
کارشده  پرولتری  طبقاتی  مبارزه  آشکار 
این  داد.  رشد  باالتری  سطوح  بھ  را  آن  و 
تنھا درصورتی ممکن بود کھ در ارتباط با 
تجارب بدست آمده درعمل و ھدایت مبارزه 
ایده ئولوژیک فعالی علیھ گرایشات راست و 
و روشن  د.کا.پ.  توسط  اپورتونیستی  چپ 
طبقھ  جنبش  در  بورژوا  ـ  خرده  فکران 

کارگر انجام پذیرد.
شده  تصویب  کا.آ.ب.د.  اصول  اعالمیھ 
مشخص  کارگیری  بھ  شامل    ١٩٧٢ در 
مارکسیسم ـ لنینیسم و اندیشھ مائو تسھ دون 
درشرایط سرمایھ داری انحصاری ـ دولتی 
وحدت  برپایھ  آلمان  فدرال  جمھوری  در 
اعالمیھ  شد.  می  پراتیک  و  تئوری  زنده 
پرولتاریائی  تاکتیھای مشخص  استراتژی و 
و  انحصارات  دیکتاتوری  در سرنگونی  را 
آوردن  حساب  بھ  با  سوسیالیسم،  ساختمان 
درآلمان  طبقاتی  مبارزه  مختلف  مراحل 
این، «جنبش  با  در مخالفت  بود.  داده  رشد 
سیاستھائی  بورژوائی  ـ  خرده  م.المی» 
طرز  و  راست  اپورتونیسم  مشخصھ  با 

تفکرآرزوئی مافوق چپ را رشد داد.
برای  کارگری  «جامعھ  طورمثال،  بھ 
دوباره سازی کا.پ.د.»، تشکیل شده توسط 
کھ  چھارم  انترناسیونال  تروتسکیستھای 
عمدتا درجنوب آلمان فعالیت داشتند، ازمردم 
سوسیالیست  حزب  بھ  کردند  درخواست 
آلمان در انتخابات فدرال ١٩٧٢ رای بدھند 
انحصاری  بورژوازی  زائده  بھ  را  خود  و 
ھفتاد،  ی  دھھ  درآغاز  کردند.  مبدل 
کا.پ.د.م.ل(سپیده دم سرخ) اعالم نمود کھ 
گرایش  بیرگ  فیختلگھ  کوھستان  در  « حتا 
عمده انقالب است»، و در شناخت فروکش 
فدرال  جمھوری  در  طبقاتی  مبارزه  نسبی 
آلمان کامال ناتوان ماند. دلیل بیشتر این کھ 
ھرقدر «جنبش م.المی» خرده ـ بورژوائی 
فعالیتش  شد،  می  منفرد  کارگران  توده  از 

ماجراجویانھ تر گشت. «حملھ بھ سالون شھر 
دیگر  و  کا.پ.د.  جویان  دانش  توسط  بُن» 
مافوق چپھا، آنارشیستھا و تروتسکیستھا در 
١٦آوریل ١٩٧٣، دراعتراض بھ حضور تیو 
رئیس جمھور ویتنام جنوبی، ضربھ بزرگی 
در  واردساخت.  ضدامپریالیستی  مبارزه  بھ 
فوریھ ١٩٧٧، کا.ب.و. از تظاھرکننده گان 
علیھ ساختن نیروگاه اتمی در بروک دورف 
خواست کھ بھ محل ساختمان آن حملھ کنند، 
با پخش توٌھم خطرناکی کھ «نیروھای پلیس 
روحیھ ندارند» و « ارتش آماده وارد عمل 

شدن نیست». 
لنین  درخواست  با  درھماھنگی   چھارم، 
کارگران  پرولتاریائی،  سازمان  یک  در  کھ 
کھ  بود  ضروری  باشند،  دراکثریت  باید 
تربیت  و  صنعتی  کارگران  جلب  در  تمرکز 
این   . شد  می  گذاشتھ  پرولتری  کادرھای 
و  ھا  درکارخانھ  کارحزب  خواستار  امر 
عمده  مشی  مثابھ  بھ  کارگری  ھای  اتحادیھ 
موقعیت  یا  و  منشاء  با  رفقائی  است.  نبرد 
خرده ـ بورژوائی باید بر شیوه تفکر خرده ـ 
بورژوائی خود غلبھ نموده و بھ طور فعالی 
بھ شیوه تفکر پرولتاریائی  روند دست یابی 
در  فراگیرند.  تربیت  تجدید  طریق  از  را 
کا.پ.د./م.ل(سپیده دم سرخ) مبارزه دومشی 
تاسیس  بعداز  درست  مورد  دراین  سختی 
درمقابلھ  شد.  شروع   ١٩٦٨ درسال  حزب 
باسلطھ خرده ـ بورژوائی درشکل دانش جو 
طرزتفکر  پذیرش  و  اعضاء  اکثریت  بودن 
داد  پیشنھاد  دیکھوت  ویلی  کارگر،  طبقھ 
منظم  طور  بھ  حزب  وظیفھ  مدتی  طی  کھ 
کارگران  و  یدی  ازکارگران  عضوگیری 
طی  گیرد.  صورت  ھا  کارخانھ  در  اداری 
تقاضای عضویت  برای  نامعینی  دوره  یک 
استثنائاتی  جز  بھ  معلمان   و  جویان  دانش 
ـ بورژوائی  ایست داده شد. نیروھای خرده 

این پیشنھاد را رد کردند و اعالم نمودند:
بھ دلیل وضعیت نگون بختانھ طبقاتی، برای 
پرولتاریا غیرممکن است کھ بتواند فراتراز 
شناخت  بھ  و  رفتھ  اش  احساسی  دیدگاه 
و  ژانویھ  سرخ،  پیداکند.(صبح  جھش  عقالئی 

فوریھ ١٩٧٠).
طبقھ  توانائی  ای  مغرورانھ  طور  بھ  آنھا 
کارگر را درپذیرفتن مارکسیسم ـ لنینیسم  و 
انکارکردند.  جامعھ  انقالبی  رھبری  کسب 
بورژوا  ـ  آن، روشن فکران خرده  جای  بھ 
و  قراربگیرند،  رھبری  درمقام  بایستی  می 
درتاکید این نظر آنھا از حزب کا.پ.د./م.ل 

انشعاب کردند.
پرولتاریائی  حزب  یک  ساختمان  پنجم، 
عنوان  بھ  دموکراتیک  مرکزیت  نیازبھ  
فراھم  برای  دارد.  اش  تشکیالتی  اصل 

و  سیاسی  ئولوژیکی،  ایده  الزمھ  ساختن 
درسال  ام.ال.پ.د.  تاسیس  جھت  تشکیالتی 
بورژوائی  ـ  خرده  نظر  با  مبارزه   ،١٩٨٢
درساختمان  بوروکراتیک  سانترالیسم 
سرخ)  (پرچم  درکا.پ.د./م.ل  کھ  حزب 
چسبیدن  با  امر  این  و  گرفت،  می  انجام 
محفلھا کھ در جامعھ  بھ  اولترا دموکراتیک 
گرفت،  می  صورت  کمونیستی(کا.ب.) 

ضرورت یافت.
مانع  شد،  تاسیس  کا.پ.د./م.ل  کھ  طریقی 
لنینیستی  ـ  مارکسیست  گروھھای  وحدت 
جاه  گردید.  زمان  آن  در  غربی  درآلمان 
طلبی خرده ـ بورژوائی «خودرا رھبر طبقھ 
حزب  ایجاد  منجربھ  کردن  کارگر»معرفی 
اش  نتیجھ  و  شد  انگیزی  ھیجان  طور  بھ 
ترکیبی غیراصولی  انشعابات و  فلک  چرخ 
گشت. اصل وحدت خرده ـ بورژوائی، طلب 
«پیشروطبقھ  بھ  گروھھا  دیگر  قیمومیت 
باعث  کھ  کند،  می  را  خودنامیده  کارگر» 
گردد.  می  م.المی»  «جنبش  بیشتر  تقسیم 
موفقیت  طور  بھ  وحدت  پرولتاریائی  اصل 
اتحاد  مثابھ  بھ  کا.آ.ب.د.  درتاسیس  آمیزی 
وستفالیای  ـ  کا.پ.د./م.ل  و  کا.آ.ب.(م.ل.) 
این  گرفت.  صورت  در١٩٧٢  راین  شمال 
رشدیابنده  تر  فشرده  ھمکاری  روند  برپایھ 
برابر،  مناسبات  با  مختلف،  گروھھای  بین 
درکارمشترک مشی ایده ئولوژیک ـ سیاسی 
انتقاد  برپایھ  نظرات  اختالف  کھ  این  تا  ـ 
مبارزه  درجریان  ـ  انتقادازخود  و  رفیقانھ 

مشترک ـ ازبین رفتند.
ششم، ساختمان حزب پرولتاریائی درخواست 
انتقادپذیری، پیش روی، تکامل سرزنده و 
لنینیسم  ـ  مارکسیسم  مشخص  کارگیری  بھ 
مثابھ راھنمای عمل  بھ  را   اندیشھ مائو  و 
دارد. این عمده تا از طریق ارگان تئوریک 
دیکھوت  ویلی  رھبری  تحت  انقالبی  راه 
انجام پذیرفت. کلید کار عبارت بود از تحقق 
وحدت دیالکتیکی تئوری و پراتیک ازطریق 
«عناصر  واقعی  گی  درزنده  کارگیری  بھ 
«رھبران  از  بسیاری  لنین.  دیالکتیکی» 
ازسوئی  کارگر»،  طبقھ  شده  خودمنصوب 
دیگر، بھ اصول خرده ـ بورژوائی «تئوری 
واقعی اش  معنای  کھ  عمده»  مثابھ جنبھ  بھ 
«تنھا تئوری» بود، متمایل شدند. ھرچندکھ، 
با دانش کتابی شان آنھا قادر بھ تمایز گذاری 
ـ  مارکسیسم  کالسیکھای  عام  حقایق  بین 
لنینیسم و اظھاراتی کھ تنھا درحالتھای ویژه 
ای درستند ـ ازجملھ تکامل بیشتر مارکسیسم 
ـ لنینیسم ھم راه با حرکت امپریالیسم بھ پیش 
ـ  دولتی  انحصاری  داری  سرمایھ  سوی  بھ 
کا.پ.د.  اشتباھات  دربررسی  آنھا  نشدند. 

وایمار  موردجمھوری  در  قدیمی 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
وسیاست  شدند  گوئی  دچارمزخرف 
سکتاریستی «اتحادیھ انقالبی مخالف» 
فاشیسم»  «سوسیال  ساز  سرنوشت  تز  و 
این  سردادند.  را  آلمان  سوسیالیست  حزب 
بھانھ ای خوش آیند بھ جناح راست رھبران 
اتحادیھ داد برای تصویب قطعنامھ ھائی کھ 
اعالم می کردند کھ عضویت مارکسیست ـ 
لنینیستھا « دراتحادیھ در تناقض» با آن بوده 

و باید آنھا را ازاتحادیھ بیرون انداخت.
در  تنھا  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  از  ھفتم، 
صورتی می توان دفاع کرد و تقویت نمود 
کھ بھ طور پیوستھ ای علیھ شیوه تفکر خرده 
معنای  بھ  این  این  نمود.  مبارزه  بورژوائی 
مبارزه قاطع علیھ انحالل طلبی مدرن است. 
کا.پ.د.، کا.پ.د./م.ل. و کا.ب.و.، بھ عنوان 
استراتژی  «م.ل.»  تشکلھای  ترین  وسیع 
سیائوپینگ  دن  ضدانقالبی  تاکتیکھای  و 
درمورد «تئوری سھ جھان» را درنیمھ دھھ 
آنھا  سکتاریسم،  شیوع  با  پذیرفتند.   ٧٠ ی 
با چرخش بھ دورخود، موضع اپورتونیستی 
راست «دفاع از مام میھن» امپریالیسم آلمان 
کا.پ.د./م.ل.  «انتقادازخود»  پذیرفتند.  را 
توسط ارنست آئوست عبارت بود از ملحق 
بھ  درحملھ  انورخوجھ  بھ  دیرتر  کمی  شدن 
اقتصادی  وضعیت  تغییر  دون.  تسھ  مائو 
بی  بروز   ،٧٠ ی  دھھ  درنیمھ  سیاسی  و 
کاری دائمی توده ای و نزول نسبی مبارزه 
طبقاتی طبقھ کارگر، امید نیروھای خرده ـ 
طبقھ  سریع  شدن  درانقالبی  را  بورژوائی 
تفکر  شیوه  خاطر  بھ  اما  داد.  برباد  کارگر 
خرده ـ بورژوائی  آنھا نھ خواست و نھ توان 
داشتند.  را  انتقادازخوداساسی  کاربستن  بھ 
مارکسیسم»  دلیل «بحران  بی  آنھا  رھبران 
رفتن  و  دانستند  شان  شکست  مسئوول   را 
ـ بورژوائی سبزھا  خود را بھ حزب خرده 

توجیھ نمودند.
درمبارزه  آمده  دست  بھ  تجربھ  کا.آ.ب.د. 
علیھ انحالل طلبی، درک تئوریک از مبارزه 
دومشی بھ مثابھ یک قانون عینی در تکامل 
مجلھ  داد.  رشد  را  حزبی  درون  تضادھای 
راه انقالبی درشماره ١٩ چنین بیان داشت: 
ھرچھ نفوذ افکارخرده ـ بورژوائی دردرون 
حزب طبقھ کارگر قویتر باشد، بیشتر گرایش 
بھ عقب انداختن مبارزه طبقاتی دارد. ھرچھ 
اثر افکارخردهـ  بورژوائی درحزب پرولتری 
بیشتر زمینھ حضور بیابد،  این استواری ایده 
ئولوژیکی و سیاسی اعضاء راـ   بھ صورتی 
منفی و یا مثبت ـ بیشتر تحت تاثیرقرارمی 
خرده  تفکر  شیوه  نفوذ  تحت  برخی  دھد.  
کھ  درحالی  کنند،  می  سقوط  بورژوائی  ـ 
ئولوژیک  ایده  ازنظر  خودرا  دیگران 
سیاسی درمبارزه علیھ آن تقویت می نمایند. 

درجریان  را،  حزب  مبارزه  درنتیجھ، 
پرولتری  تفکر  ھای  شیوه  بین  زورآمائی 
و خرده ـ بورژوائی، رشد می دھد.  تفکر 
خرده ـ بورژوائی بیان مشی ایده ئولوژیک ـ 
سیاسی خودرا بھ طور ریشھ ای درمخالفت 
بین  مبارزه  یابد.  می  پرولتری  مشی  با 
دومشی باحدت بروز یافتھ و شدت می گیرد.

مشی خرده ـ بورژوائی ـ مقدمتا بھ صورت 
گرایشی  بھ مثابھ تضاد درون خلقی ظھور 
آشتی ناپذیر مبدل  بھ یک تضاد  و  می کندـ 
می شود. از مشی پرولتری باید بھ صورتی 
تھاجمی علیھ مشی خردهـ  بورژوائی با ھدف 
بھ زیرکشیدن مشی خرده ـ بورژوائی و بھ 
دفاع  بھ  پرولتری  مشی  رساندن  پیروزی 
برخاست. پیروزی مشی خرده ـ بورژوائی 
انحالل  و  رویزیونیسم  پیروزی  معنای  بھ 
(ویلی  باشد.  می  پرولتری  درحزب  طلبی 
داری  سرمایھ  استقرارمجدد  دیکھوت، 

دراتحاد شوروی، ص. ٣٥١)
علیھ  شده  کشیده  خطی  روشن  مرزبندی 
توسط  بورژوائی  ـ  خرده  م.المی»  «جنبش 
ایده  مبارزه  و  پرولتری  انقالبی  نیروھای 
شرایط  طلبی،  انحالل  علیھ  فعال  ئولوژیک 
آمیز حزب   برای ساختمان موفقیت  ای  پایھ 
بود.   ١٩٨٢ درسال  ام.ال.پ.د.  تاسیس  در 
ـ  خرده  م.المی»  «جنبش  سابق  رھبران 
بورژوائی، باوجوداین، بھ عروسکھای تمام 
عیار رسانھ ھای بورژوائی تبدیل شدند. بھ 
در  موقعیتی  آنھا  گان  ازنماینده  نفر  چندین 
توسط  ھنر  و  نگاری  روزنامھ  سیاست، 
انحصارات بھ طور دلخواه داده شد تا بھ کمک 
شھادت دھی بی دلیل این پشیمانان  درمورد 
ھا  توده  لنینیسم»،  ـ  مارکسیسم  شکست   »
دورنمایند: علمی  سوسیالیسم  بھ  ازتوجھ  را 

فرد  شمیرر،  (جوشا)  گرھارت  ھانس 
اپورتونیستی  سکتاریستی  سیاستھای 
شد  کمون  مجلھ   ناشر  کا.ب.و.،  راست 
بندیت  کوھن  «رئالیست»  دارودستھ  کھ 
توسط  ھم  گاھی  و  کرد  می  حمایت  را 
فرانکفورتر  مونوپولھای  گوی  سخن 
گرفت. قرارمی  ستایش  مورد  آلگماینھ 

وزیر  کا.ب.و.،  ازرھبری  فوکس،  رالف 
محیط زیست  در ائتالف حزب سوسیالیست 
آلمانـ  حزب سبز دردولت درشھر برمن شد.

کا.ب.و.  گان  ستاره  از  یکی  ساوتر،  دیتر 
درایالت بادنـ  وورتمبرگ، مخبر خاورمیانھ 

ای اخبارتلویزیون ملی آلمان گردید.
کا.پ.د.(پرچم  عضو  زیسمر،  برند 
سازمان  مرکزی  کمیتھ  و  سرخ) 
بورژوائی  روزنامھ  گزارشگر  جوانان، 
اکنون  و  شد  درمسکو  ھندلسبالت 
است. درژاپون  گزارشگر»اقتصادھفتھ» 

آندرئا لدرر، از رھبری کا.ب.، بعداز انحالل 
سکرتر  و  پیوست،  پ.د.اس.  بھ  کا.ب. 
پارلمانی درلیست پ.د.اس./چپ درپارلمان 

فدرال آلمان درسال ١٩٩٣ گردید.
آنتیھ رولمر، کشیش پروتستان و از رھبری 
کا.پ.د.(پرچم سرخ)، بھ مثابھ عضوحزب 

سبز معاون پارلمان فدرال آلمان شد.
کریستا سالگر رفیق کا.ب. او پیشرفت کرده 
و سخنگوی کمیتھ ملی ائتالف ٩٠/سبزھا شد.
متحد  سوسیالیست  حزب  رھبری  اعضای 
تروتسکیستی(و.اس.پ.) بھ پ.د.اس. ملحق 
شدند. چاکوب مونتا حتا عضو کمیتھ اجرائی 
پ.د.اس. شد.  وینفرید ولف بھ مثابھ نماینده 
ملی  پارلمان  بھ   ١٩٩٤ درسال  پ.د.اس. 

انتخاب شد.
بیش  و  کم  ھنوز  شان،  شکست  باوجود 
ـ  خرده  م.المی»  «جنبش  از  بقایائی 
می  ادامھ  کارشان  بھ  درآلمان  بورژوائی 
دھند. کا.پ.د.(سپیده دم سرخ)، کھ خود را 
ادامھ دھنده کا.پ.د./م.ل. می نامد، وجامعھ 
ھنوز  غربی(ب.و.کا)  آلمان  کمونیستھای 
گروه  دو  ھر  سازمانی،  ازنظر  موجودند. 
درنظرگرفتھ شوند  ھستھ ای  بھ عنوان  باید 
و  کارگرمنفردند  طبقھ  از  ازنظرسیاسی  کھ 
باشند. ب.و.کا.،  می  ناچیز  ازنظراجتماعی 
 ١٩٩٣ درمارس  جداشد،  کا.ب.و.  از  کھ 
تصمیم گرفت کھ واحدھای منطقھ ای اش باید 
بھ پ.د.اس. بھ مثابھ «گروه کار» بپیوندند. 
بدین ترتیب، بھ طور آشکاری او پایھ ھای 
مارکسیستی ـ لنینیستی خود را کنار گذاشت: 
دھی  سازمان  تجدید  در  جاری  مواضع 
چارچوب  در  کمونیستی/سوسیالیستی  
و  ای  پایھ  مواضع  ب.و.کا.،  سازمانی 
کردند...  بازی  مھمی  نقش  زیر،  عینی 
و  رفرمیسم  کھ  دیدگاه  این  از  حرکت  با 
انقالب  دربرابر  عمده  سد  رویزیونیسم 
اجتماعی می باشند(پولیتیش بریشتھ، شماره 
١١،١٩٩٤،ص.١٣ تاکید ازماـ  ناشر ار.و.)
بورژوا  ـ  خرده  م.المی»  «جنبش  بقایای 
سوسیالیستی  خیزش  در  مثبت  شرکت  در 
تالش  آنھا  کارکرد  اصلی  ناتوانند.ھدف 
پرولتری  حزب  ساختمان  در  اخالل  برای 
و خراب کاری درمبارزه طبقاتی پرولتری 
نیروھای  تمام  کھ  پذیرفت  باید  است.  
د.کا.پ.،  رویزیونیستھای  از  اپورتونیستی 
آنارشیستھای  تا  سرخ)  دم  کا.پ.د.(سیده 
دکترین  با  آزادکارگران(اف.آ.ئو.)  اتحادیھ 
کردند.  می  مبارزه  بایستی  تفکر  شیوه 
دم سرخ)،  از کا.پ.د.(سپیده  مولر  دیتھارد 

یک بار و بدون اثبات تاکید نمود:
ـ  و خرده  پرولتری  تفکر  شیوه  از  صحبت 

بورژوائی بھ مثابھ فاکتور تعیین کننده و 
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«فراموش کردن» تحلیل مادی شرایط 
وجودی طبقات است، و سوئال از خود 
درمورد این است کھ آگاھی سیاسی توده ھا 
تا کجا بھ طور درستی درمورد این شرایط 
بھ کارگرفتھ شده وساختن قلعھ ھائی درھوا 
است و ایجاد تردید درمورد ادامھ دادن تنھا 
حزب،  حزب.(راه  وتربیتی  تعلیم  اھداف  بھ 
ارگان تئوریک کا.پ.د. ، سپتامبر ١٩٩٤، ص.٤٧). 
دیتھارد مولر بھ طور روشنی فکر نمی کند 
کھ حتا دردسر مطالعھ تحلیل ماتریالیستی ـ 
دیالکتیکی ام.ال.پ.د. درمورد معنای شیوه 
و  است.  ضروری  طبقاتی  درمبارزه  تفکر 
دکترین  آوردن  حساب  بھ  از  او  ھم  ھنوز 
متافیزیکی  ماتریالیسم  دیدگاه  با  تفکر  شیوه 
تیره و تارش اجتناب می ورزد. او در صبح 

سرخ ٢٠ ژوئیھ ١٩٩٥، نوشت :
خاطرتحت  بھ  تا  عمده  امروز  پرولتاریا 
تاثیر خرده بورژوازی یا «شیوه تفکر» آن 
برعکس،  است.  نشده  ضعیف  قرارگرفتن 
ضعف  دلیل  بھ  تا  عمده  میانی  ھای  توده 
اند.  شده  بورژوازی  بھ  متمایل  پرولتاریا 
ضعیف بھ چھ معناست؟ این درتحلیل نھائی 
شود...تغییر  می  مربوط  مادی  عوامل  بھ 
امکانات  بدترشدن  اش  نتیجھ  مادی  شرایط 
بر  ئولوژیکی  ایده  دراثرگذاری  بورژوازی 
مناسب  امکانات  ایجاد  و  است،  پرولتاریا 

برای ترویج آگاھی سوسیالیستی.(ص.٨) 
تاچھ اندازه وضعیت توده ھا باید بد شده باشد 
تا راه انقالبی را اتخاذکنند؟ چرا نباید بیشتر 
ایجادشده  بحران  کھ  شد  حساس  این  روی 
توسط امپریالیسم، بی کاری وسیع کھ تاثیر 
دریک میلیارد نفر ازمردم جھان گذاشتھ، و 
انقالبی  باعث  ھنوز  بربرمنشانھ،  جنگھای 
شدن توده ھا نشده است؟ مولر، مارکسیسِت 
این  درک  بھ  قادر  روشنی  طور  بھ  کتابی 
توجیھ  برای  او   ،٨٠ ی  دھھ  در  نیست. 
پرستش تئوریک جنبش خودبھ خودی نوشت:

«اگر موقعیتی انقالبی بروزکند، حزب نفوذ 
چندانی درآن نخواھدداشت». بیشتر، بحران 
و  آگاھی  درجھ  بھ  توجھ  «بدون  انقالبی 
می  بروز  بوژوازی»  یا  پرولتاریا  خواست 
کند.(صبح سرخ، شماره ٢، ١٩٨٧، ص.٣)

این انکار آگاھی بھ مثابھ نیروئی کھ جامعھ 
را عوض می کند کا.پ.د. را بھ طور کاملی 
درتضاد با تئوری ماتریالیسم ـ دیالکتیکی و 
فردریک  قرارداد.  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  متد 
انگلس در نامھ ای بھ ژوزف بلوک نوشت :

براساس درک مادی از تاریخ، عنصر تعیین 
گی  زنده  بازتولید  و  تولید  درتاریخ،  کننده 
ھیچگاه  من  نھ  و  مارکس  نھ  است.  واقعی 
بیش ازاین نگفتھ ایم. از این رو اگر کسی با 
اقتصاد تنھا  پیچ و تاب دادن این بگوید کھ 

موضوع  این  او  است،  کننده  تعیین  عنصر 
معنا  بی  انتزاعی،  توخالی،  ای  جملھ  بھ  را 
تغییر می دھد. شرایط اقتصادی پایھ است، 
اما عناصر متعددی از روبناـ  اشکال سیاسی 
قوانین  یعنی:  اش،  نتایج  و  طبقاتی  مبارزه 
مختلف  طبقات  توسط  شده  برقرار  اساسی 
بعد از نبردی موفقیت آمیز، وغیره، اشکال 
قضائی، و حتا انعکاس تمامی این مبارزات 
تئوریھای  کنونی درمغز شرکت کننده گان، 
سیاسی، قضائی، فلسفی، دیدگاھای مذھبی و 
نیز  ـ  دگمی  نظامھای  بھ  آنھا  بیشتر  تکامل 
درجریان مبارزات تاریخی اعمال نفوذ می 
کنند و دربسیاری از حاالت درتعیین اشکال 
آنھا مقدم تر می گردند. تاثیر متقابل گذاشتن 
حوادث  میان  دراین  کھ  عناصر  این  تمامی 
بی شماری روی می دھند(چنین است،چیزھا 
و حوادثی کھ روابط درونی آنھا جزئی و یا 
غیرممکن برای اثبات اند کھ ما می توانیم آنھا 
نھایتا  بشماریم)،  ناچیز  یا  و  غیرموجود  را 
جنبش اقتصادی انگشت روی ضرورتش می 
تئوری  کارگرفتن  بھ  دیگر  بھ سخن  گذارد. 
ازراه حل یک  تر  تاریخی ساده  درھردوره 
باشد.(«انگلس  می  اول  درجھ  ساده  معادلھ 
 ،«١٨٩٠ سپتامبر   [٢٢]٢١ ج.بلوک،  بھ 
منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد ٣، ص. 

(٤٨٧
بین  ناتوانمندانھ  سرخ)  دم  کا.پ.د.(سپیده 
خالص  آلیسم  ایده  و  مکانیکی  ماتریالیسم 
درنوسان است.اغتشاش فکری کامل آنھا در 
برنامھ جدیدی کھ درفوریھ ١٩٩٣ پذیرفتند، 
کھ درآن خصوصیت شوروی رویزیونیستی 
 ١٩٥٦ درسال  خروشچف  ارتداد  از  بعد 
درعین  اما  جدید»،  استثماری  «جامعھ 
سرمایھ  بھ  گذار  ی  «درمرحلھ  حال 
داری»(ص.٢٧) ذکرشد. این نوع جدید نظم 
نبود،  سوسیالیستی  دیگر  کھ   » اجتماعی، 
نبود....»(صبح  اما ھنوز سرمایھ داری ھم 
فرضا   (٧ ص.   ،١٩٩٥ ژوئیھ   ٢٠ سرخ، 
ایده آلیسم  این  نداشت.  خصوصیت طبقاتی 
طور  بھ  ھا  متافیزیک  برای  است.  خالص 
ساده غیرقابل فھم است کھ خصلت اجتماعی 
اتحادشوروی چھ گونھ می توانست بھ طور 
اساسی  بھ خاطر فسادتدریجی بوروکراتیک 
نوع  دار  سرمایھ  طبقھ  رسیدن  قدرت  بھ  و 
جدید،عوض شود. با پی ریزی ایده ئولوژیک 
ـ سیاسی جدید رویزیونیسم مدرن، سوسیالیسم 
تغییریافت. سرمایھ  بھ مخالف تاریخی خود 
ماشھ  کھ  شد  واردعمل  بوروکراتیک  داری 
ادغام کشورھای سابقا  ناپذیر  برگشت  روند 
سوسیالیست را درنظام سرمایھ داری جھانی 
برای یک شیوه  فاکتھا ظاھرا  این  بکشد.   ،
نیست.  فھم  قابل  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر 

و  مولر  دیتھارد  حمالت  رسد  می  نظر  بھ 
اش  دگماتیک  بورژوایانھ  ـ  خرده  ادعاھای 
ی  دھھ  نیمھ  فروپاشی  در  بیشتری  توجیھ 
کا.پ.د./ بقایای  بھ  او  رھبری  برای   ،٨٠

م.ل. ، در بخش مقاومش گردید.
 - خرده  م.المی»  «جنبش  شدن  ورشکستھ 

بورژوا ثابت می کند کھ :
با شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی نمی توان 

حزب پرولتری ساخت!
با شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی نمی توان 
اندیشھ مائو  ـ لنینیسم و  جوھر مارکسیسم 

تسھ دون را درک کرد!
توان  می  بورژوائی  ـ  تفکر خرده  با شیوه 

حزب پرولتری را داغان کرد!
خرده  تفکر  شیوه  بر  پرولتاریا  پیروزی 
برساختمان  است  ای  مقدمھ  بورژوائی  ـ 

موفقیت آمیز حزب مارکسیستی ـ لنینیستی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطعنامھ ایکور:
موجی از اعتصابات توده ای مستقل 

درآفریقای جنوبی ـ
نقطھ مرکزی مبارزه طبقاتی بین 

المللی را نشان می دھد.
اعتصابات  از  موجی   ٢٠١٢ اوت  اول  از 
توده ای درآفریقای جنوبی درحال گسترش 
ھزار   ١٠٠ تا   ٨٠ دراکتبر  درابتدا  است. 
کارگر دست بھ اعتصاب زدند. ھستھ مرکزی 
مثابھ  بھ  معدن  کارگران  را  اعتصابات  این 
بخش مبارز پرولتاریای صنعتی بین المللی 
 ANCدولت باحمایت  دادند.  می  تشکیل 
(کنگره ملی آفریقا) و رھبران اتحادیھ دست 
راستی NUM(اتحادیھ ملی معادن)، شرکت 
ھوده  بی  لونمین  بریتانیائی  معدن  انحصار 
تالش کردند اعتصاب مستقال سازمان یافتھ 
کارگران معدن پالتین لونمین در ماریکانا را 
بھ انشعاب بکشانند. تالش برای بھ شکست 
بھ  نیز  قھرآمیز  ازطریق  اعتصاب  کشاندن 
اوت  در١٦  کشتارپلیسی  انجامید.  شکست 
با حداقل ٣٤ ُکشتھ، توفان خشم و ھم بستھ 
گی را درآفریقای جنوبی و درسراسرجھان 
اعتصابی برانگیخت. کارگران  با کارگران 
بدون ھراس  و خانواده شان  با زنان  معدن 
مبارزه  بھ  دولتی  دستگاه  علیھ  ازمرگ 
برخاستند. حاکمان بی ھوده تالش کردند تا 
ازگسترش مبارزه از طریق تضمین برخی 
امتیاز دھی درمورد مزدھا جلوگیری کنند. 
مبارزه برای آزادی فوری رھبران کارگری 
دستگیرشده و علیھ ترور دولتی ادامھ یافت. 
بین  تولیدی  مراکز  دیگر  بھ  مبارزه  این 
المللی و ازجملھ تولید خود رو و حمل و نقل 

کشانده شد.
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پرولتاریای  رھبری  تحت  مبارزه 
لبھ  بھ  را  جنوبی  آفریقای  صنعتی، 
بحران نظام کشانده است. بعد از سرنگونی 
نظام تبعیض نژادی، کنگره ملی آفریقا قدرت 
خود  دولت  این  گرفت.  دست  بھ  را  دولتی 
را بیش از پیش بھ طور آشکاری درخدمت 
و  استثمار  داد.  قرار  جھانی  مالی  سرمایھ 
ستم سرمایھ داری در آفریقای جنوبی ازبین 
برده نشد. آفریقای جنوبی بھ مرکز سرمایھ 
گذاری پیش رفتھ ترین تولید سرمایھ داری 
مبدل گردید. در آفریقای جنوبی  قوی ترین 
آفریقا   المللی  بین  صنعتی  کارگران  گردان 

قراردارد.
آخر  بھ  مردم  ھای  توده  و  کارگران  صبر 
رسیده است. فساد و ثروتمندشدن بی شرمانھ 
وچتراتحادیھ  آفریقا  ملی  کنگره  رھبران  ی 
ای فدراسیون کوساتو، ھم راه با اتحادیھ ملی 
معادن، بیش از پیش افتضاح آمیز شده است. 
بین  انحصارات  طبقاتی  کاری  ھم  سیاست 
المللی، دولتھا و رھبران رفرمیست اتحادیھ 
ای عمیقا بھ لرزه درآمده است. جوھر خیانت 
کمونیست  حزب  رویزیونیستی  طبقاتی 
آفریقای جنوبی، کھ عضوی از دولت است 
علیھ  دولتی  ترور  از  واضحی  بھ طور  کھ 
کامال  برخاست،  دفاع  بھ  مبارز  کارگران 

برمالشد.
آفریقای جنوبی بھ مرکز مبارزه طبقاتی بین 
مبارزات  پیروزی  است.  شده  تبدیل  المللی 
ھمراه  زیادی  مشکالت  با  کشور  یک  در 
می شود(و حتا کمترازقبل است). ھماھنگی 
فرامرزی و انقالبی شدن این مبارزات اکنون 
فوری  درنتیجھ  است.  شدن  شروع  درحال 
ترین وظیفھ ی انقالبیون جھان عبارت است 
از تقویت منظم ساختمان حزب انقالبی طبقھ 
ی  کننده  رھبری  نیروی  مثابھ  بھ  کارگر 
انقالب جھانی و حمایت متقابل از یک دیگر.

ایکور بھ انتشار جرئت نمونھ وار کارگران 
ھای  خانواده  و  جنوبی  آفریقای  مبارز 
خواھدداد،  ادامھ  المللی  بین  درسطح  شان 
ازمبارزت  حمایت  عملی  سازماندھی  بھ 

مشترک فرا مرزی خواھدپرداخت.
و  نقش  درجھان  معدن  کارگر  میلیون   ٢٢
آماده  درنتیجھ  دارند.  ای  ویژه  مسئوولیت 
المللی  بین  کنفرانس  اولین  تشکیل  و  سازی 
مورد  مارس ٢٠١٣  در  پرو  در  معدنچیان 
با  حمایت سازمانھا و احزاب عضو ایکور 

توجھ بھ امکاناتشان می باشد.
آفریقای  کننده  اعتصاب  کارگران  بھ  ما 
جنوبی و خانواده ھای شان اعالم می کنیم :

مبارزه شما مبارزه ما ھم ھست!
زنده باد ھم بستھ گی بین المللی!

کارگران تمامی کشورھا، متحدشوید!

دیده،  ستم  ملل  و  کشورھا  تمامی  کارگران 
متحدشوید!
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- Office of the ICC -
Buerer Strasse 39
D-45899 Gelsenkirchen
Germany
Phone:+49-209-3597479
Email: 
coordinationint@yahoo.co.uk
Website: www.icor.info

ــــــــــــــــــــــــــــ
خالصھ ای از: نطق افتتاحیھ 

رفیق سلیم دبیرکل حزب کمونیست 
بنگالدش در دھمین کنگره حزب ـ 

١١ اکتبر ٢٠١٢
چندجانبھ  مسائل  با  اکنون  کشور  ....مردم 
این  با  ھمراه  روھستند.  روبھ  بحران  و 
بحرانھا، بحران اضافی دیگر عبارت است 
برای  بحرانھا  ازاین  خروج  راه  کھ  این  از 
توده ھای وسیع مردم تاکنون ناروشن مانده 
روشنائی  عالمت  فقر  تونل  آخر  در  است. 
بسیار تیره است. درنتیجھ، مردم و ازجملھ 
عمیقا  شان  رنجھای  تمامی  کارگربا  طبقھ 
دچارسرخورده گی می باشند. این سرخورده 
این  نفرت تبدیل می شود. اما،  گی دارد بھ 
غیرسازمان  و  خودی  خودبھ  قراری  بی 
دموکرات  و  مترقی  نیروھای  است.  یافتھ 
قادرنشده اند این مردم خشمگین را درحدی 
سیاسی  نیروھای  از  بدیلی  تا  دھند  سازمان 
دراکثرمواقع،  درنتیجھ،  وجودآورند.  بھ  را 
این سرخورده گی و حرکتھای خودبھ خودی 
مورد استفاده ی نیروھای ارتجاعی داخلی و 
خارجی قرارمی گیرند. بدین ترتیب، گرفتار 
و زندانی شدن در دایره منحوس این مسائل 

و بحرانھا درحال افزایش ھستند.
تحمل  کشورحوصلھ  مردم  کھ  ست  ھا  دھھ 
صاحبان قدرت و نحوه ی اداره شدن کشوررا 
ندارند. آنھا مایل بھ خروج ازاین وضع می 
وضعیت   ازاین  رھاشدن  عالمت  اما  باشند. 
مالحظھ  قابل  مناسب  نیروھای  حضور  و 
از  شوند.  نمی  دیده  آنان  رھائی  این  برای 
دیدگاه سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور، 
می  نشان  را  ما  درگیری  ترین  عمده  این 
ھد. درگیری ای کھ غالب بر مردم زحمت 
حزب  برای  عمده  و  باشد  می  کشور  کش 
کمونیست. پیدا کردن راه وظایف مبارزاتی، 
وظیفھ ی عمده کنگره دھم ما نیز می باشد.

...
اقتصاد بازار بھ تولد «سیاستھای بازاری» 

خاطر  بھ  امورسیاسی  است.  انجامیده 
تجارتی و جنائی شدن دچار مرض شده اند. 
المللی،  با کمک غارت گران داخلی و بین 
امورسیاسی شرارت آمیز باعث  فساد حاکم 
بر امورسیاسی برخاستھ از ایده ئولوژی شده 
تمرکزیافتھ  سیاسی،  محفل  بندی  قطب  اند. 
در دوحزب عوامی لیگ(AL) وحزب ملی 
این سیاستھای شرارت   (  BNP)بنگالدش
کمک  با  آورند.  درمی  عمل  بھ  را  آمیز 
آمیز  شرارت  امورسیاسی  دوحزب،  این 
شده  تبدیل  امورسیاسی  ی  عمده  جریان  بھ 
دوحزب  سیاسی  واقعیت  بھ  توجھ  با  است. 
روبھ  آن  با  ما  کھ  چھ  آن  شده  بندی  قطب 
نخبھ گان  نتیجھ مھندسی سیاسی  رو ھستیم 
از  کھ  آنانی  باشد.  می  المللی  بین  ـ  داخلی 
با  کنند  می  کنترل  را  کشورما  پرده  پشت 
تشدید این کنترل این نظام را بھ وجودآورده 
اند، طوری کھ ھم حکومت و ھم اپوزیسیون 
باچنین  مانند.  می  وفادار  آنان  بھ  پیوستھ 
را  کشور  دائمی  کنترل  برنامھ  آنھا  روشی 

زیرنظر خود دارند.
امپریالیسم  ویژه  بھ  امپریالیسم،  ی  سلطھ 
حتا  است.  یافتھ  افزایش  کشور  بر  آمریکا 
دریائی،  نیروی  آمریکا،  ویژه  نیروی 
اعضای سازمانھای جاسوسی و غیره منظما 
وارد بھ کشور و خارج ازآن می شوند تا بھ 
بھانھ ھای مختلف و بدین ترتیب حضورشان 
بنگالدش  آنھا  کنند.  تضمین  دربنگالدش  را 
نظیر قراردادمخفی  چندین  گرفتار  را 
HANA، SOFA و غیره کرده اند، ناوگان 
بھ  ورود  برای  فرصت  دنبال  آمریکا  ھفتم 
فزاینده  فشاری  آنھا  است.  بنگال  خلیج 
آمریکا  دریائی  نیروی  حضوردائمی  برای 
دولت  بھ  آنھا  کنند.  می  وتردد  درکشورما 
کند،  امضا  را   TICFA تا  آورند  فشارمی 
ازنظراقتصادی ازطریق رشتھ ای استثماری 
با ربودن نفت، گاز و منابع طبیعی، دولت 
اتھامات  کنند.  می  آنھا  پذیرش  بھ  ملزم  را 
بنگالدش  دولت  فساد  درمورد  فراوانی 
اند.  شده  مطرح  پادما»  «پل  درموضوع 
شکایات مشابھی علیھ بانک جھانی درمورد 
این موضوع انجام گرفتھ است. با استفاده از 
بھانھ فساد، بانک جھانی از دادن اعتبار بھ 
آنھا  اکنون  ساختن پل پادما امتناع کرده، و 
اعالم کرده اند کھ با شرایط جدیدی کھ برای 
است  ننگین  و  آور  زیان  بسیار  بنگالدش 
فعالیت  باشند.  می  پول  پرداخت  بھ  حاضر 
خراب کارانھ ی پاکستان و فعالیت جاسوسی 
مسائل  است.  نشده  قطع  بنگالدش  در  آنھا 
زیادی دررابطھ با ھندوستان نظیر تقسیم آب 
در رودخانھ ھای مشترک ازجملھ رودخانھ 

تیستا، سد تیپایموخ، ُکشتارھای مرزی، 
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کشور  فرورفتھ  مناطق  دریائی،  مرز 
بیقا»،  در ھندوستان، راه عبور «تین 

نابرابری تجاری و غیره الینحل مانده اند.
دوستان گرامی،

امپریالیسم اکنون ھدفش را تبدیل مناطق صلح 
آمیز آسیا بھ فعالیت عمده خود، قرارداده است. 
آنھا اعالم کرده اند کھ ٦٠٪ نیروی دریائی 
بھ کارگرفتھ خواھدشد.  این منطقھ  شان در 
با استراتژی «جلوگیری از چین»، تاکتیک 
کھ  ھرچند  است.  چین  ی  محاصره  آنھا 
برخی اختالف منافع بین ھندوستان و آمریکا 
ھست، آمریکا توانستھ است بھ میزان زیادی 
بکشاند.  خودش  دراستراتژی  را  ھندوستان 
دراین شرایط برای امپریالیسم راحت تر می 
شود کھ بنگالدش را درچنگالھایش بھ کاملی 
گیربیاندازد و آنھا مایوسانھ بھ این کاردست 
می زنند. امپریالیسم نھ تنھا درشرق و جنوب 
بھ  تبدیل  جھان  مردم  کل  برای  بلکھ  آسیا، 
امپریالیسم  است.  شده  یک  شماره  دشمن 
فعالیتھای تھاجمی اش را با برخی از تئوریھا 
نظیر استعمار نو، «حق حاکمیت محدود»، 
«رژیم چنج»، «حملھ پیش گیرانھ» و غیره 

بھ اجرا درمی آورد.
عملیات  و  ضدامپریالیست  نیروی  کمک  با 
مشترک آنان، ما باید این دشمن بشریت را 
بنگالدش  کمونیست  حزب  دھیم.  شکست 
ھم  او  نگرفتھ،  الھام  پرستی  ازمیھن  تنھا 
انقالبی  انترناسیونالیسم  روحیھ  از  چنین 
بھ  خود  نقش  بھ  ما  حزب  برخورداراست. 
مثابھ سربازی درمبارزه بزرگ جاری بین 

المللی برای رھائی بشریت ادامھ می دھد.
...

بدون  کھ  آموزد  می  ما  بھ  اخیر  تجارب 
وحدت  پایگاه  ایجاد  قوی،  کمونیست  حزب 
آلترناتیو  نیروی  مثابھ  بھ  دموکراتیک  چپ 
کننده  تامین  تنھائی  بھ  این  نیست.  ممکن   ،
حرکت بدون اپورتونیسم راست و چپ می 
باشد. لذا، حزب کمونیست بنگالدش نیاز بھ 
ای  توده  پیوند  ازنظر کیفی،  قدرتمندترشدن 
تاریخی  تالش  این  دارد.  انقالبی  روحیھ  و 
کنونی حزب است. بحث عمده دراین کنگره 
حزب،  یابی  قدرت  گونھ  چھ  بھ  مربوط 
و  طبقاتی  جنبشھای  ھا،  توده  سازماندھی 

توده ای خواھدشد.
...

با  دررابطھ  ھشداردھنده»  «زنگھای 
ما  اند.  درآمده  صدا  بھ  بورژوائی  دولتھای 
باید کشور را نجات دھیم. ما باید مردم مان 
ازشر  باید  دلیل،  این  بھ  کنیم.  حفاظت  را 
رھاسازیم.  خودرا  بورژوائی  دیکتاتوری 
درنتیجھ، من مایلم آن چھ را کھ نورالدین می 
گوید « برادران بیدارشوید! تمامی شما کجا 

نداشتھ  ھراس  و  یاس  تکرارکنم.  ھستید؟» 
باشیم. ما مطمئنا روزگارخودمان را بھ روز 

امید نزدیک تر خواھیم کرد.
ــــــــــــــــــ

کمیتھ ھماھنگی بین المللی ـ ٢٣ 
نوامبر ٢٠١٢ 

بھ اعضای ایکور ـ
 قطع بمباران غزه

را  اسرائیل  دولت  اخیر  ُکشی  نسل  ایکور 
این  کند.  می  محکوم  نوارغزه  دربمباران 
و  ھوا  از  وحشیانھ  صورتی  بھ  بمبارانھا 
دریا بھ مدت ٥ روز صورت گرفتند. طبق 
اطالعات موجود جریان برق و آب ساکنان  
پیران  و  جوانان  منطقھ قطع شده، کودکان، 
رسانی  ازکمک   اند.  شده  کشتھ  زیادی 
دولت  توسط  نیز  منطقھ  بھ  بشردوستانھ 
آمده  عمل  بھ  ممانعت  اسرائیل  صھیونیست 
است. این بھ طور واضحی نشان از جنایت 
جنگی دولت اسرائیل دارد کھ باید بی درنگ 
بھ  نیست،  اتفاقی  امری  این  شود.  محکوم 
زودی دراسرائیل انتخابات برگزارخواھدشد 
و موج حمالت را می توان بھ عنوان مبارزه 
قدرتھای  بنیامین نتانیاھو پنداشت.  انتخاباتی 
امپریالیستی بھ مثابھ تماشاگر ساکت خودرا 
نیزدرمورد  ھا  روزنامھ  اند.  کنارکشیده 
جھنمی کھ بھ وجودآمده کم صحبت می کنند. 
و  دموکراتھا  تمام  و  کارگر  طبقھ  ایکوراز 
ستم دیده ھای جھان می خواھد کھ بھ کمک 
بھ خیابانھا ریختھ  برخیزند،  نوارغزه  مردم 
محاصره  و  بمباران  فوری  خواستارقطع  و 

کامل غزه شوند.
زنده باد فلسطین آزاد!

ــــــــــــــــــــ
طبقھ کارگر پاکستان حملھ قھرآمیز 
وحشیانھ اسرائیل بھ مردم فلسطین 

در غزه را شدیدا محکوم می کند
فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری 

 (APTUF)کل پاکستان
، ٢١ نوامبر ٢٠١٢  

بیانیھ
فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری کل پاکستان 
حمالت وحشیانھ ارتش اسرائیل در١٤ نوامبر 
٢٠١٢ بھ فلسطینیان بی گناه و ازجملھ زنان 
و کودکان در غزه را شدیدا محکوم می کند. 
این حملھ آخرین مرحلھ ی سیاست تنبیھ جمع 
غزه  مردم  علیھ  اسرائیل  کشتار  پراتیک  و 
را  غیرقانونی  ای  محاصره  اسرائیل  است. 
بشری  بحران  و  درآورده  اجرا  بھ  غزه  در 
ویران گرانھ ای را بر ٥. ١ میلیون نفر مردم 

گرفتارشده درآن جا تحمیل کرده است.

جنگ  از  آمریکا  دولت  حمایت   APTUF
درغزه وتشویق اسرائیل بھ ادامھ استفاده از 
درسواحل  جنگی  ھای  کشتی  و  ھواپیماھا 
فلسطین و ریختن بمبھا و موشکھا بدون ھیچ 
تمایزی و بھ تمام معنا بی مالحظھ بھ حقوق 
و حیات بشری مردم فلسطین را محکوم می 

کند.
جنایت  را  غیرنظامیان  بھ  حملھ   APTUF
و  دانستھ  بشریت  علیھ  جنایت  و  جنگی 
ھولناک  حمالت  این  کند.  می  محکوم 
ازطریق کمکھای ادامھ دار مالی، نظامی و 
اسرائیل توسط دولتھای  حمایت دیپلوماتیک 

غربی ممکن شده است. 
کھ  را  ترور  و  جنگ  سیاست   APTUF  
ھیچ گاه بھ صلحی عادالنھ و قابل قبول منجر 

نشده است، محکوم می کند.
مردم  مبارزات  از  حمایت  بھ   APTUF
استقالل و حق حاکمیت ملی  برای  فلسطین 

ادامھ می دھد.

بعد  بھ  تاریخ  آن  از  کرد.  ترک  خود  پای 
او در بازداشتگاه دولت چین بسر می برد. 
و  تعمق  ھا،  رسانھ  در  خارجی  گزارشات 
گمانھ زنی در انیترنت را تقویت کرده اند، 
با این نتیجھ گیری کھ انواع شایعات دراین 
 – گــردد  می  بھ پخش شدن  مــورد شــروع 
دراین  کھ  شد  داده  نشان  آنھا  از  برخی  کھ 
بود  در واقع شایعاتی  مورد صحت دارند.: 
لیجون  کھ مبارزه بین بو کسیالی و وانگ 
بر سر قدرت بود؛ در مورد وجود فساد در 
استطاعت  (آنھا چگونھ  کسیالی  بو  خانواده 
فرستادن فرزند خود بھ ھاررو، اکسفورد و 
ھاروارد را دارند؟)؛ در مورد تالش برای 
کودتا توسط بو کسیالی و ژو یانگ کانگ، 
رئیس نیروھای امنیتی و انتظامی چین، در 
مورد زد و بندھای معامالتی کسب و کار و 
جاسوسی؛ در مورد ارتباط بین بو کسیالی 
و مرگ مرموز تاجر انگلیسی، نیل ھی وود 
آزمایش  داران  حتی طرف  نوامبر.  ماه  در 
معروف بھ مدل چونگ کینگ – اصالحات 
تحت نظر بو کسیالی کھ در سال ٢٠٠٧ دبیر 
حزب شد بھ اجرا درآمد – تمایلی نداشتند کھ 
نگرفتھ  تخلفی صورت  یا  فساد  ھیچ  بگویند 
ایست  بھانھ  این  ــروزه،  ام چین  در  اســت. 

برای حملھ بھ دشمن سیاسی خود.

دستگاه بزرگ شایعھ پراکنی ...  
بقیھ از صفحھ آخر
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برابر  چندین  شایعات  کھ  گونھ  ھمان 
شدند، دو تفسیر عمده از آن استخراج 
شد. اول- تأیید شده با مقدار زیادی اطالعات 
چونگ  حادثھ   – شده  یافتھ  درز  بیرون  بھ 
یک  کھ  مــوردی  تنھا  عنوان  بھ  را  کینگ 
رھبر محلی قانون را شکستھ است. دومی، 
این حادثھ را بھ اختالفات سیاسی مرتبط می 
سازد. چونگ کینک با جمعیت ٣٢ میلیون، 
با  است،  بزرگی  شھرھای  چھار  از  یکی 
چین  ای  ــوده  ت جمھوری  مرکزی  کنترل 
(PRC، مثل: پکن، شانگھای، تیان جین). 
شھر  این   ،  ١٩۴٠ و   ١٩٣٠ سالھای  در 
مرکز تولید سالح ھای مھم برای کومین دان 
بود و امروز بھ عنوان مرکزی برای بیشتر 
می  قرار  استفاده  مورد  چین  غربی  جنوب 
نھادھای  قلب  در  کینگ  مدل چونگ  گیرد. 
در  موجود  توسعھ  ساختارھای  و  سیاسی 
چین عمل می کرد کھ تأکید بر جلب کسب 
ولی  شد،  ھا می  گــذاری  و سرمایھ  کار  و 
شامل اصالحات اجتماعی کامًال مشخص نیز 
ساختی  زیر  و  صنعتی  توسعھ  گردید.  می 
با  ای  ئولوژی  ایــده  با  بــزرگ  مقیاس  در 
بودند-  داده  ھم  دست  در  دست  باال،  کیفیت 
بھ مقامات توصیھ شده بود، مثل بقیھ مردم، 
"ھمان غذا را مثل ھمھ میل کنند، بھ ھمان 
ھمھ  کھ  را  کار  ھمان  و  کنند  زندگی  نحوه 
انجام می دھند، بکنند"- و کمپین پُرتکاپوئی 
را علیھ جرائم سازمان یافتھ بھ کار انداختند. 
بحث و مشارکت عمومی تشویق می شد و 
سیاستھا بر این اساس تنظیم می شدند. ھیچ 
گونھ برنامھ سیاسی و اقتصادی دیگری در 
چنین مقیاس بزرگی بھ طور آشکار از دوران 
اصالحات در سال ١٩٧٨، کھ بالفاصلھ بعد 
از مرگ مائو آغاز شد، انجام نگرفتھ بود.

ھر دو تفسیر، ارجحیت خصوصیت سیاسی 
وقایع چونگ کینگ را منکر و یا جزئی بھ 
آیا  کھ  این است  مھم  سئوال  آوردنــد.  شمار 
آمده، توسعھ سیاستھای  این رسوائی بھ بار 
مشارکتی دمکراتیک را تشویق می کند یا این 
کھ صرفاً در نھایت منجر بھ تقویت ممارست 
لحظھ  شد.  خواھد  پرده"  "پشت  سیاستھای 
جیابائو،  ون  کھ  رسید  فرا  موقعی  بحرانی 
نخست وزیرچین، در تاریخ ١۴ مارس، در 
یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان دو جلسھ 
کنفرانس  و  چین  خلق  ملی  کنگره  مالقاتی- 
کرد.  شرکت  پکن  در  سیاسی-  مشورتی 
چگونگی  مورد  در  کھ  مختلفی  نظرات  از 
برخورد بھ حادثھ وانگ لیجون موجود بود، 
یا  بھ رفتار بو کسیالی و  مشکالت مربوط 
برده  بود، کھ در دو جلسھ نام  اش  خانواده 
این کار  اما  بودند.  مناسب بحث و بررسی 

ھرگز اتفاق نیافتاد. 

صبح  در  ھا،  رسانھ  گزارشات  بھ  توجھ  با 
روز سوم مارس، ھی گواکیانگ، یکی از ٩ 
کمیسیون  دبیر  سیاسی و  دفتر  دائمی  عضو 
نمایندگی  ھیئت  انضباطی  بازرسی  مرکزی 
بازدید  برده  نام  جلسھ  دو  از  کینگ  چونگ 
کیفان،  ھانگ  و  کسیالی  بو  توسط  و  کرد 
مورد  گرمی  بھ  کینگ  چونگ  شــھــردار 
استقبال قرار گرفت. در روز ٨ مارس، ژو 
کونگ کانگ، یکی دیگر از اعضای کمیتھ 
دائمی (دفتر سیاسی) و دبیر کمیتھ مرکزی 
چونگ  ھیئت  جلسھ  در  مجلس  و  سیاسی 
کینگ در مورد سیاست شور و مشورت در 
کنگره ملی خلق چین صحبت کرد. در روز 
٩ مارس، ھیئت نمایندگی چونگ کینگ یک 
درآن  کھ  کرد  برگزار  مطبوعاتی  کنفرانس 
مدت  بھ  تقریباً  کیفان  ھانگ  و  کسیالی  بو 
این  با  دادنــد.  پاسخ  سئواالت  بھ  ساعت  دو 
حال، در خاتمھ این کنفرانس مطبوعاتی در 
جانب  (از  نھائی  سئوال  مارس،   ١۴ روز 
خبرنگار رویتر) بود کھ پاسخ آماده ای در 
مورد شرایط چونگ کینگ، از جانب  ون 

جیابائو بھ آن داده شد.
او شروع کرد بھ اذعان دستآوردھای متوالی 
را  خود  لحن  بعد  اما  کینگ،  چونگ  دولت 
و رھبری  کنونی  کینک  تغییرداد: «چونگ 
لیجون  وانگ  حادثھ  از  بازتابی  باید  دولت 
بھ  اشاره  او  بگیرد».  درس  آن  از  و  باشد 
کرد،   ١٩٧٨ سال  در  مرکزی  کمیتھ  پلنوم 
زمانی کھ شروع سیاست رفرم اعالم شد، و 
حتی کنایھ دار تر و نیشدار تربھ «قطعنامھ 
در  ١٩٨١ CCP در مورد مسائل خاصی 
تاریخ حزب ما» اشاره نمود، کھ رسماً اعالم 
شد کھ انقالب فرھنگی « یک فاجعھ برای 
کشور و مردم ما بوده است». او ادامھ داد: 
«ما آنرا حل و فصل کردیم، ما باید ذھن خود 
حقیقت  جوی  و  ُجست  در  و  سازیم  آزاد  را 
دستورالعمل  ما  و  باشیم،  واقعیت  درون  از 
اساسی را برای حزب مان فرمولھ کردیم».

بھ طور خاص، ما تصمیم عمده را درمورد 
رفرم و بازگشائی در چین گرفتیم. تصمیمی 
مھم  بسیار  آینده و سرنوشت چین  برای  کھ 
دھد  می  نشان  افتاده  اتفاق  کھ  چیزی  است. 
باید  دھیم  انجام می  را کھ ما  ھر عملی  کھ 
تاریخ  از  کھ  درسھائی  و  تجربھ  براساس 
منافع  خدمت  در  باید  و  بوده  ایم   آموختھ 
اقداماتی را کھ ما می کنیم باید  مردم باشد. 
قادر بھ ایستادن در برابر آزمونی از تاریخ 
و واقعیت باشد. من اعتقاد دارم کھ ھر کسی 
در کشور چین این را می داند و من بھ آینده 

خودمان اعتقاد دارم. 
تقریباً چھل سال است کھ از انقالب فرھنگی 
قابل  چین  در  امروز  وضعیت  و  گذرد  می 

براین  بنا  نیست.   ١٩٧٠ سالھای  با  مقایسھ 
چونگ  مدل  خواست  می  جیاباُئو  ون  چرا  
کینگ را با انقالب فرھنگی مرتبط سازد؟(١) 
را  خود  نقایص  قطعاً  کینگ  چونگ  مدل 
دارد، و آنھا بحث قابل توجھی را دامن زدند، 
ولی انتقادھا می بایست منجر بھ بھبودی ھا 
در  ای  مالحظھ  قابل  مشکالت  شدند.  می 
مناطق دیگر موجود بوده اند- گوانگ دونگ 
و ون ژو بھ عنوان مثال- اما ستایش لفظی- 
جیاباُئو  ون  ـ   rhetorical invocation
انقالب فرھنگی برای منفرد کردن مدل  از 
چونگ کینگ بود کھ بھ این طریق مھر و 
مومش کرد، درست مثل انقالب فرھنگی بھ 
خودی خود و بھ عنوان موضوع ممنوعھ، کھ 
در دسترس عموم برای بحث و یا تجزیھ و 
تحلیل تاریخی نیست و فقط برای محکومیت 
سیاسی بھ کار می رود. کسانی کھ در ارتباط 
با آن ھستند حاال می توانند بھ عنوان قدرت 
طلبان، توطئھ گران، ُمبلٌغان و یا ارتجاعیون 
کھ می خواھند «چرخ تاریخ را بھ عقب باز 

گردانند»، بد نام گردند.
حدود ساعت ٩ صبح روز بعد، وب سایت 
 ،(Weibo) روزنانھ مردم  در مورد ویبو
اعالم  بھ  ای  ــاره  اش توییتر  چینی  نسخھ 
بھ  لیجون  وانگ  (حادثھ  کرد  مھمی  اخبار 
شد).  گذاشتھ  مردم  اختیار  در  شیوه  ھمان 
در ساعت ١٠:٠٣ صبح، خبرگزاری سین 
بھ  کسیالی  بو  درمــورد  ویبو  گزارش  خوا 
عنوان دبیر حزب چونگ کینگ حذف شده 
است را منتشرکرد. درست پس از این خبر، 
بھ  شروع  چپ  ھای  سایت  وب  از  تعدادی 
داشتن مشکالت فراوانی شدند، کھ بھ مدت 
بدین طریق،  انجامید، و  بھ طول  روز  پنج 
فعاالن از ذکر این موضوع در ویبو (توییتر 
در طول  کھ  اتفاقی   » شدند.  ممنوع  چینی) 
دو روز بعد از ساعت١٣:۴۵ در تاریخ ١۴ 
بھ  توان  می  را  داد،  ُرخ   ،  ٢٠١٢ مارس 
عنوان "کودتای قصری" وصف کرد» (بھ 
گفتھ خبرنگاری برای وب سایت ھای چینی 

کھ متعلق بھ فاینانشیال تایمز است). 
آنھا می  افرادی کھ بھ اندازه کافی سنی از 
گذرد بھ خاطر می آوردند کھ در آن زمان، 
لین  مائو،  جانشین  مرموز  مرگ  از  پس 
بیائو در سال ١٩٧١ ، شرایط چگونھ بود. 
اطالعات، با توجھ بھ نیاز سیاسی انتخاب یا 
ساختھ شده، سپس از طریق کانالھای تعیین 
شد.  می  منتشر  مالحظات،  ھمان  با  شده 
شایعات در خارج و داخل چین شکوفا گشت 
و نشانھ ھائی از توطئھ در ھمھ جا دیده می 
پشت  سیاستھای  محصول  شایعات  این  شد. 
پرده می باشند و ھم زمان وسیلھ ای ھستند 

بھ منظور  برای سیاستھای پشت پرده 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دھم  روز  در  بیرون.  بھ  کــردن  پیدا  درز 
بود  قرار  دولت  شد:  دیگری  شایعھ  آوریل، 
خبر مھمی را اعالم کند. این بیانیھ در بولتن 
خبری اصلی ساعت ھفت بعد از ظھر اعالم 
نشد، اما در اخبار ساعت یازده بعد از ظھر، 
اعالم شد کھ ھمسر بو کسیالی، گوکایلی بھ 
ظن قتل ھیوود دستگیر شده است. تعلیق بو 
کسیالی از دفتر سیاسی و کمیتھ مرکزی را 
اجازه  ھم اعالم کردند – کھ گفتھ می شود 
داده شده کھ موارد جدی نقض نظم و انضباط 
حزب باید بررسی گردد. ھمان طور برای 
ھیوود، بسیاری از گزارشات ذکر شده بیش 
بیانیھ  این  باشند:  می  نقیض  و  ضد  حد  از 
رسمی، او را یک تاجر می نامد، اما برخی 
از گزارشگران انگلیسی اظھار کردند کھ او 

ممکن است یک جاسوس بوده باشد.
یوتوپیا  جملھ  از  دولت  منتقد  سایتھای  وب 
ممانعت  بــرای   ،(Wuyou Zhixiang)
این  سانسوردرمورد  ــدون  ب نظردھی  از 
داده  کھ  دلیلی  ھرچند  شدند،  بستھ  شخص 
شد عبارت بود از حذف بحث ھای نادرست 
درمورد تصمیم گرفتھ شده توسط کنگره ملی 
بستھ  مردم. در حالی کھ وب سایتھای چپ 
وب  جملھ  از  خارجی،  سایتھای  شدند،  می 
 Falun) سایتھای مخالف، مثل فالون گونگ
Gong) کھ معموًال مسدود بودند، بھ طور نا 
گھانی و انتخابی رفع انسداد شدند، کھ تبدیل 
بھ مجرای شایعات بیشتری در چین گردیدند. 
خیلی  خود  خــودی  بھ  اتقاقی  چنین  اھــداف 
چیز ھا را بھ ما می فھماند، یعنی ھمکاری 
و  آمریکائی،  مقامات  با  چینی  مقامات  بین 
و  داخلی  ھای  رسانھ  بین  تعامل  چنین  ھم 
تمایزی  بتوان  کھ  شد  این  مشکل  خارجی. 
وال  تایمز،  فاینانشیال  تایمز،  نیویورک  بین 
استریت جورنال و منبع فالون گونگ، تایمز 
اپوک (Epoch Times) قائل شد، یا فرقی 
بین آنھا و روزنامھ ھا و وب سایتھای چینی 
قائل بشویم. سئوال در این جا این است کھ آیا 
یک حرکت جاسوسی در کاراست، یا شبکھ 
دست  بھ  بــرای  دست  ھم  نیروھای  از  ای 

آوردن نتیجھ ای خاص؟
کھ مطمئن  رسد  نمی  بھ نظر  ھمیشھ  دولت 
کنفرانس  با  کند.  انتخاب  امررا  کدام  باشد 
کسیالی  بو  اخراج  جیابائو،  ون  مطبوعاتی 
و دستگیری گو کایلی، چیزی کھ در ابتدا بھ 
بھ یک  بود،  شده  تلقی  جدا"  "اتفاقی  عنوان 
وضعیت پراھمیت سیاسی حد اکثر تبدیل شده 
است. بحث ون جیابائو از اصالحات چونگ 
انقالب فرھنگی می  تکرار  از  کینگ، خبر 
داد کھ بھ نظر می رسید او قصد داشتھ کھ 
نشان دھد بھ سیاستھای درھای باز– آزمایش 
مختلف  مواضع  بین  رقابت  و  اجتماعی 

سیاسی، درگیر در چین ـ اجازه داده نخواھد 
ھم  فرھنگی،  انقالب  با  عمده  (شباھت  شد. 
بدان  اینترنتی  مفسران  از  بسیاری  کھ  چنان 
بو  آن  با  اند، سرعتی است کھ  اشاره کرده 

کسیالی حذف گردید.) (٢ )
این  اھمیت  مورد  در  الزم  توضیح  از  پس 
کم  را  حادثھ  این  کرد  سعی  دولت  حادثھ، 
اھمیت جلوه دھد. انتشار اطالعات از طریق 
بو  قانون شکنی  مورد  در  مختلف  کانالھای 
این  بازیگران  کھ  او،  خانواده  و  کسیالی 
موضوع اند بھ خاطر این بود کھ آن را بھ 
عنوان صرفاً جنائی در قالبی مشخص قرار 
دھد. فاینانشیال تایمز ادعا کرده است کھ این 
امر نشان می دھد کھ « پرده ای کھ اسرار 
پوشش  را  چینی  حاکمان  از  باالترین سطح 
می دھد، ھنوز آن قدر باز نیست.»، اما این 
شمردن  مجاز  منظور  بھ  ھمواره  "پــرده"، 
در لحظات مناسب  پخش اطالعات کوچک 
فعلی،  ھای  مانور  از  ھدف  است.  شده  باز 
منظور  بھ  است  سیاسی  آزادیھای  سرکوب 
مردمی  ضد  کھ  نئولیبرالی  اقدامات  اعمال 
می باشد. در اواخر سالھای  ١٩٨٠ پس از 
چندین تالش نا موفق برای فشار از طریق 
از  بسیاری  گذاری»  قیمت  در  «اصالحات 
سابق  رھبر  ازمرگ  پس  اساسی،  کاالھای 
حزب، ھویائوفنگ  – کھ چند سال قبل عزل 
پذیری  نرمش  خاطر  بھ  ای  انــدازه  تا  شد، 
الھام   – دانشجویان  تظاھرات  مورد  در  او 
بخش آن چنان نارضایتی بود کھ خود را در 
آشکار  دیگر  جاھای  و  من   آن  تیان  میدان 
ساخت. پس از این کھ دانش آموزان سرکوب 
شدند، اصالحات در قیمت گذاری را بدون 
اعتراضات دیگر، اعمال کردند. جای تأسف 
است کھ در جشن سالگرد « مأموریت جنوب 
» دن سیائوپینگ و فراخوان او برای سرعت 
نمی  ذکر  کس  ھیچ  اصالحات،  بھ  بخشیدن 
کند کھ پیش شرط تسریع بازار آزاد  در سال 
١٩٩٢، براساس تصمیمات سال ١٩٨٩ بود.

خصوصی  برای  را  راه  جنوب  مأموریت 
منجر  کھ  کرد،  باز  دولتی  سازی شرکتھای 
بھ اخراج ھا و فساد سیستم در مقیاسی عظیم 
باعث بحران در  شد. اصالحات کشاورزی 
سیستم  کھ  حالی  در  شد،  روستائی  مناطق 
بــازارآزاد  اختیار  تحت  را  اجتماعی   بیمھ 
بھ  منجر  درمانی،  بیمھ  جملھ  از  نھادند، 
افزایش نابرابری بین غنی و فقیر ، روستائی 
و شھری شد. این امر در سال ٢٠٠٨ منجر 
بھ نا آرامی شد، شورای دولتی اعالم کرد کھ 
در ھمین سال، ١٢٨٠٠٠ «حادثھ ناشی از 
اعتراض جمعی» رخ داد. از آن سال بھ بعد 
شمارش این گونھ اعتراضات بھ ١٨٠٠٠٠ 
بحث  است.  یافتھ  افزایش  ساالنھ  طور  بھ 

دولتی،  شرکتھای  مشکالت  از  ای  گسترده 
افزایش ھزینھ آموزش  بحران کشاورزی و 
و پرورش، مسکن و مراقبتھای پزشکی کھ 
از آنھا بھ اصطالح « سھ کوه عظیم جدید 
در  است.  شده  زده  دامن  برند،  می  نام   «
یک  مشکالت،  این  ھمھ  بھ  نسیت  واکنش 
دستور العمل « دادن توجھ بیشتر بھ برابری 
کمیتھ  سیاست  گزین  جــای   « اجتماعی 
مرکزی در سال ١٩٩۵ یعنی « الویت دادن 
برابری  گرفتن  نظر  در  با  وری،  بھره  بھ 
حاضر  حال  در  حال،  این  با  شود.  می   «
نمایندگی  کھ ھوجین تائو  و ون جیابائو – 
می  دارا  را  ملی  رھبران  از  جدیدی  نسل 
باشند – قدرت خود را تثبیت کرده اند، مھر 
و  زدند  سیاسی  اصالحات  روی  بر  توقف 
با  دولتی  ساختارھای  کردن  بوروکراتیک 

شتاب ھر چھ تمام تر ادامھ پیدا کرده است.
ظھور مدلھای مختلف محلی در تضاد کامل 
با این روند بود. در چند سال گذشتھ ناظران 
مطالعھ  برای  بودند  آمده   از سراسر جھان 
چونگ  در  آزمایشی  مدلھای  بررسی  و 
و  سونان   ، چنگدو  ندونگ،  گــوا  کینگ، 
بیشتر  مناطق دیگر، کھ مدل چونگ کینگ 
گرفت.  قرار  توجھ  مورد  ای  ھرمنطقھ  از 
دائماً  شھرھا  ایــن  تمام  در  مدلھا  تمامی 
نتیجھ  یک  عنوان  بھ  حدی  تا  شدند،  تعدیل 
از رقابت ما بین آنھا ولی ھم چنین بھ دلیل 
سیاست  تعیین  درمــورد  بحث  در  مشارکت 
از  کھ  منطقھ  مردم  زندگی خود  بھ  مربوط 
غنی،  و  فقیر  بین  و شکاف  شغلی  موقعیت 
اند. ناراضی  روستائی  و  شھری  ساکنان 
آن جا در چونگ کینگ تأکید بیشتری نسبت 
بھ برخی نقاط دیگر در توزیع مجدد، عدالت 
این  کھ  این  دلیل  بھ  و  شد،  می  برابری  و 
استان ھم اکنون بھ شدت صنعتی شده است، 
اھمیت  از  مدل  این  برای  دولتی  شرکتھاتی 
چونگ  آزمایش  بودند.  برخوردار  فراوانی 
کینگ با اجاره مسکن ارزان، آزمایش آن با 
اسناد رسمی داد و ستد زمین، استراتژی آن 
درجھت تشویق سرمایھ گذاریھا برای جھانی 
بخش  ھم   » روال  تحت  اینھا  تمام  شــدن: 
دولتی پیشرفت می کند، ھم بخش خصوصی 
پیشرفت می کند »، کمک بھ دامن زدن بحث 
ممکن  کینگ  چونگ  مدل  کرد.  جامعھ  در 
نکرده  عرضھ  را  طرح  ترین  کامل  است 
بو  آیا  بدانیم  کھ  است  مشکل  این  و  باشد، 
این  معماران  اما  است،  بوده  فاسد  کسیالی 
مدل تأکید بر اھمیت  برابری و رفاه عمومی 
داشتند و سعی کردند در آن جھت قدم ھای 

مثبتی بردارند.(٣ ) 
بھ   ٢٠٠٧ سال  در  کینگ  چونگ  آزمایش 
با  بود  شده  زمان  ھم  و  درآمد  اجرا  مرحلھ 
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بحران مالی جھانی کھ نسل جدید را 
بھ اعتماد کمتر نسبت بھ مزایای ایده 
سیاستھای  بود.  کشانده  آزاد  بازار  ئولوژی 
گر  بیان  کینک،  چونگ  در  شــده  دنــبــال 
پیشروی بھ دور از نئولیبرالیسم بود، زمانی 
کھ رھبری ملی با مشکالت زیادی در پیاده 
چیزی  بود.  شده  مواجھ  نئولیبرالیسم  کردن 
در حال حاضر بھ  کھ حادثھ چونگ کینگ 
ارائھ می دھد، فرصتی است برای  مقامات 
خود.  نئولیبرالی  ھای  برنامھ  گیری  از سر 
مرکز  کسیالی،  بو  اخــراج  از  بعد  درست 
توسعھ و تحقیقاتی شورای  دولتی، فورومی 
را در چین برگزار کرد کھ در آن برجستھ 
اقتصاد  جملھ  از  چین،  در  نئولیبرالھا  ترین 
 ،(Wu Jinglian) دانانی مثل، ووجینگلیاَن
 ،(Zhang Weiying) ویینگ  ژنگ  و 
خصوصی  کردند:  اعــالم  را  خود  برنامھ 
سازی  خصوصی  دولتی،  شرکتھای  سازی 
در  تقریباً  مالی.  بخش  سازی  آزاد  و  زمین 
یک زمان، در تاریخ ١٨ مارس، کمیسیون 
در  را  گزارشی  ملی  اصالحات  و  توسعھ 
در  اندازھائی  چشم  و  مھم  نکات   » مورد 
مورد تعمیق اولویتھای اصالحات ساختاری 
شامل  گزارش  این  داد.  انتشار   « اقتصادی 
بخش  سازی  خصوصی  برای  ھائی  طرح 
و  ــوزش  آم آھــن،  و  راه  از  عظیمی  ھــای 
ارتباطات،  ــان،  درم و  بھداشت  ــرورش،  پ

منابع انرژی و غیره می باشد.
حال  در  ــاره  دوب نئولیبرالیسم  ّمد  و  جزر 
چالش  بدون  سیاست  این  اما  است.  افزایش 
وب  کھ  زمانی  حتی  رفــت،  نخواھد  پیش 
سایتھای جناح چپ بھ دستور مقامات چینی 
دو  ھر  گذشتھ  روز  ده  در  اند.  شده  تعطیل 
روزنامھ  مردم و روزنامھ روزانھ گووانگ 
دســتــاوردھــای  بــھ  صفحھ  چندین  مینگ  
شرکتھای دولتی و بحث و استدالل در برابر 

خصوصی سازی اختصاص داده اند. 
ــــــــــــــ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــ   

مزدھا   ،  ٢٠١٠ و   ١٩٨٣ سالھای  بین   (  ١)
بھ ٣۶٫٧  ملی  ناخالص  تولید  از ۵۶٫۵ درصد 
پائین  را  بھره  نرخ  دولت  یافت.  کاھش  درصد 
نگھ می دارد تا پس انداز کننده گان را مجازات 
دولتی ١۶١ میلیارد  بانکھای  کند، در حالی کھ 
دالر سود داشتھ اند، ولی کیفیت زنده گی برای 
یافتھ  بسیار آھستھ تر بھبود  خانواده ھای چینی 
است. (مدل چونگ کینگ با موفقیت بھ مرحلھ 
 ٨  ،(Kevin Lu) لوو  ِکوین  ـ  آمد  در  اجــرا 
اگوست ٢٠١٢،. بھ نقل از مجلھ ماھانھ مانتلی 

ریویو، اکتبر ٢٠١٢ )
بھ  سال  در  دالری  میلیارد   ١٫۵ برنامھ   (  ٢)
از  حاضر  در حال  کھ  درختھا،  کاشتن  منظور 
ای  گسترده  طور  بھ  چینی  ھای  رسانھ  جانب 
تحت عنوان بی فایده بودن این برنامھ انتقاد می 

گردد، تفاوت زیادی در بھبود ھوای محیط یک 
نا  تولید  سالیانھ  است. رشد  کرده  شھر صنعتی 
خالص چونگ کینگ در پنج سال گذشتھ ١۵٫٨ 
در صد در مقایسھ با ١٠٫۵ در صد در سراسر 
چین بوده، کھ شکاف بین چونگ کینگ و دیگر 
شھرھائی کھ با مدیریت مرکزی اداره می شوند 

را کمتر می کند. (ھمانجا)
بو کسیالی، چونگ کینگ را بھ عنوان مکانی 
آزمایش سیاستھای مختلف در جھت رفع  برای 
سالیان دراز تنش بین شھر و روستا ترویج کرد. 
از سال ٢٠١١ ، چونگ کینگ مبلغ ١۵ میلیارد 
دالر صرف ساختن ١٣ میلیون متر مربع مسکن 
عمومی برای خانواده ھای فقیر، با برنامھ ریزی 
برای ۴٠ میلیون متر مربع دیگر کھ می تواند ٢ 
میلیون نفر دیگر را دارای مسکن کند، انجام داد. 
 (Hukou)ھوکو میلیون   ٣ چنین  ھم  شھر  این 
یا اجازه اقامت شھری برای کارگران روستائی 
مھاجر صادر کرده کھ بھ آنھا دسترسی بھ مراقبت 
ھای بھداشتی، آموزش و امنیت اجتماعی – یک 
عمل بی سابقھ در سراسر چین – می دھد. این 
فقط نیروی مبارزات توده ای نیست کھ او برای 
بھره برداری عمومی بھ کار انداختھ، بلکھ این 
اساسی است کھ سیاستھای بو کسیالی  اقدامات 
را در چونگ کینگ محبوب ساختھ، حتی بعد از 
عزل او. مدل چونگ کینگ تجربھ شجاعانھ ای 
است در استفاده از سیاست و منابع دولت، الزم 
در حین حفظ  مردم عادی،  منافع  پیشبرد  برای 

نقش حزب و دولت. (ھمانجا)
در  این مدل  از واقعھ بو کسیالی،  . پس   (  ٣)
خصوص  بھ  باشد،  می  شدن  اعتبار  بی  حال 
توده ھای عظیمی  جنبش « سرود سرخ » کھ 
را برای خواندن سرودھای انقالبی بسیج کرد، 
 « کوبیدن  ھم  در  آمیز  تھدید   » قاطعیت  با  و 
کمپین علیھ جرائم سازمان یافتھ بود. بسیاری ار 
بھر حال، درآن  مدل چونگ کینگ  فعال  افراد 
منطقھ ھم چنان محبوب ھستند. درک این نکتھ 

مھم است کھ از خود سئوال کنیم چرا.(ھمانجا)

آمریکا در منجالب ...  بقیھ از صفحھ آخر

حتا حق  زنان  کھ  است  درحــدی  زنــان،  بھ 
ندارند ومجازات  راننده گی خود رو ھا را 
دزدان  پای  و  وقطع دست  زنی  گردن  نوع 
قرون وسطائی حاکمان  از عمل کرد  نشان 
برخی  با  راه  ھم  باشد.عربستان،  می  آن 
فارس،  خلیج  جنوب  ساحل  امیرنشینان  از 
امپریالیستی  جھانی  ضدانقالب  پایگاه  یک 
با  مناسباتشان  و  باشند  می  درخاورمیانھ 
امپریالیسم آمریکا تا بھ ان حد نزدیک است 
مالی  بحران  از  آمریکا  درآوردن  برای  کھ 
سالح  دالر  میلیاردھا  ساالنھ  اقتصادی،   و 
از آمریکا می خرند(با ارقامی نظیر ٣٠ تا 

میلیارد  صدھا  و  غیره)  و  میلیارددالر   ۶٠
دالر ازذخیره پولی شان دربانکھای آمریکا 
درچرخاندن امورات این کشور موثرند. اگر 
آمریکا بھ راستی مدافع دموکراسی بود، می 
با  را  ای  سالھ  دھھا  مداوم  ضدیت  بایستی 
ازخود  غیره  و  درریــاض  حاکم  رژیمھای 
نشان می داد و ازجملھ ازطریق ترفند تحریم 
کره  با  دررابطھ  است  نیم قرن  از  بیش  کھ 
دردھھ  و  درآورده  اجرا  بھ  کوبا  و  شمالی 
ھای اخیر علیھ رژیم بعثی عراق و جمھوری 
این  است.  کاربستھ  بھ  نیز  ایــران  اسالمی 
نیم  دموکراسی  کھ مدافع  داد  می  نشان  امر 
اما  نظام سرمایھ داری است!  بند درخدمت 
آمریکا و دیگر کشورھای امپریالیست متحد 
بی قید و شرط این حکام اند کھ عصاره ی 

ارتجاع درکشورھای عربی می باشند.
کشور  دیگر  اسرائیل  صھیونیستی  رژیــم 
نظر  از  حقانیتی  ھیچ  کھ  است  ارتجاعی 
امپریالیستھا  بھ کمک  و  نداشتھ  موجودیتش 
پس از جنگ جھانی دوم و با مسلح کردن 
انداختن  راه  بھ  صھیونیست،  بنیادگراھای 
ترور فاشیستی و راندن ٣ میلیون فلسطینی 
ازسرزمین آبا و اجدادی شان بھ مثابھ پایگاه 
وجود  بھ  درخاورمیانھ  ارتجاعی  دیگر 
آورده شد. یھودیانی از اقصا نقاط جھان و 
بھ ویژه از اروپا و آمریکا بھ اسرائیل، این 
دست ساز امپریالیستی برده شدند تا تدریجا 
فلسطینیان  مانده  باقی  بر  یھودیان  تعداد 
درداخل اسرائیل جدیدالتاسیس فزونی یابند. 
کیست کھ نداند صھیونیستھای حاکم بر این 
تجاوز  بھ  دست  پیوستھ  امپریالیستی  پایگاه 
کشتار  بھ  زده،  منطقھ  عربی  کشورھای  بھ 
قطعنامھ  برخالف  و  داده  ادامھ  فلسطینیان 
بین  مــرزی  ـــورد خــط  ملل درم ســازمــان 
فلسطین و اسرائیل در سال ١٩۶٧، نھ تنھا 
کشورفلسطین  از  بخشھائی  ازاشغال  دست 
برنداشتھ بلکھ اکنون تمامی خاک فلسطین را 
بھ جز تکھ ھای جدا افتاده از یک دیگر جزو 
خاک اسرائیل نموده، بلندیھای جوالن را از 
اقدامی  ھیچ  و  داشتھ  خود  دراشغال  سوریھ 
جدی توسط امپریالیستھا درمورد جلوگیری 
بھ  ـ  صھیونیستی  آشکار  تجاوزات  ازایــن 
غیراز پس دادن شبھ جزیره سینا بھ مصر، 
با  مصر  ضدیت  بھ  دھی  پایان  خاطر  بھ 
ـ  لبنان  از  کامل  نھ  نشینی  و عقب  اسرائیل 
صورت نگرفتھ است. امروز ھمھ گان شاھد 
اسرائیل  صھیونیستی  رژیــم  تاز  و  تاخت 
بوده  سالحھا  ترین  مدرن  با  برفلسطینیان 
بیشتر و  تروریستی  این حمالت  قربانیان  و 
کھ  ھستند  فلسطینی  زنان  و  کودکان  بیشتر 
در زندانی بھ بزرگی فلسطین تکھ پاره شده 

ساکن اند و با فقر و مرارت و وحشت 
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و  اسرائیل  فاشیستی  ارتش  حمالت  از 
دست  گی،  زنده  اولیھ  امکانات  فقدان 
فلسطین  جوانان  و  نوجوانان  گریبانند.  بھ 
متجاوز  ارتــش  توسط  مــداوم  طور  بھ  نیز 
درزندان  سالھا  دستگیرشده،  صھیونیستی 
بدون محاکمھ عمرشان تلف می شود و مورد 

انواع شکنجھ و آزارجنسی قرارمی گیرند.
امپریالیستی  ابرقدرت  دو  دردھھ ی ١٩٧٠ 
و شوروی،  آمریکا  امپریالیستی  و سوسیال 
سالحھای  ازنظر  خود  برتری  حفظ  برای 
را  سالت  بھ  معروف  پیمانھای  ای،  ھستھ 
بستند تا تعداد سالحھای مخرب خود را از 
گسترش  منع  قطعنامھ  نبرند.  باالتر  حدی 
بھ  ملل  درسازمان  نیز  را  اتمی  سالحھای 
دولت   ١٩۵٠ ی  دردھھ  رساندند.  تصویب 
بعد  بھ   ١٩۶٠ ی  دھھ  از  سپس  و  فرانسھ 
رسانی  کمک  کشور  دو  آمریکا،  ــت  دول
یابی  دست  جھت  اسرائیل  دولت  بھ  عمده 
مسلح  از  دقیقا  و  بودند  اتمی  سالح  بھ  اش 
اند.  مطلع  سالحھا  این  بھ  کشور  این  شدن 
را  خود  کوشش  تمامی  صھیونیستی  رژیم 
برای مخفی نگھ داشتن ساخت این سالحھا 
این  حال  درعین  و  کاربست  بھ  دراسرائیل 
قطعنامھ را امضاء ننموده، پیوستھ از ورود 
برای  اتمی  المللی  بین  آژانس  کارشناسان 
بررسی وضع تسلیحات اتمی اش جلوگیری 
بھ  نیز  امپریالیستی  دولــت  ھیچ  و  ــرده   ک
وضعیت  شدن  روشن  خواستار  جدی  طور 
خاطراین  بھ  و  نشده  زمینھ  دراین  اسرائیل 
تخطی اسرائیل، مورد تحریمی اقتصادی و 
تسلیحاتی  کمکھای  سیل  و  نگشتھ  یاسیاسی 
و  بنیادگرا  متجاوز  دولــت  این  بھ  مالی  و 
آنان  ازجانب  درخاورمیانھ  صھیونیست 
شورای  سکوت  است.  بوده  جاری  پیوستھ 
امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی اتمی 
آئینھ ی تمام نمائی است از وابستھ گی این 

دونھاد بھ سیاستھای امپریالیستی!!
بنیادگرا،  و  ارتــجــاعــی  کــشــور  سومین 
کھ  است  ایــران  اسالمی  فقیھ  والیت  رژیم 
وتوده  دموکراتیک  انقالب  کھ  درشرایطی 
رفت  می   ١٣۵٠ ی  دھھ  دوم  نیمھ  در  ای 
تا بنیاد نظام سلطنتی را ازبیخ و بُن برَکند، 
نظام  حفظ  بھ  را  خــود  امید  امپریالیستھا 
جلوگیری  برای  و  دادند  دست  از  سلطنتی 
با  درایران  انقالب دموکراتیک  پیروزی  از 
روی کارآمدن دارودستھ خمینی توافق کردند 
و غیره خود را  تبلیغاتی  امکانات  تمامی  و 
امپریالیسم شوروی  ـ  با سوسیال  در رقابت 
بھ کارگرفتند تا جمھوری اسالمی ایران بھ 
قبل  ایران  کھ  این  بھ  باتوجھ  اما  وجودآید. 
بسیارمطمئنی  پایگاه   ،١٣۵٧ انقالب  از 
درمنطقھ  آمریکا  امپریالیسم  مداخالت  برای 

امکان  تمام،  نیمھ  انقالب  این  از  بود و پس 
دوران  رژیم  حالت  بھ  جدید  رژیم  برگشت 
سلطنتی و تداوم سلطھ ی آمریکا نبود، غول 
وحشی رژیم جدید کھ از شیشھ آب و نمک 
آمد  بیرون  جھانی  ارتجاع  ی  شده  خوابانده 
مذھبی  پرچم  نفوذش،  گسترش  برای  بود، 
دست  بھ  را  اسرائیل  و  آمریکا  با  مخالفت 
گرفت و متعاقب آن امپریالیستھا رژیم بعثی 
نمودند  ایران  بھ  حملھ  بھ  تشویق  را  عراق 
خود  سابق  ی  سلطھ  بھ  برگشتن  فرصت  تا 
ترتیب  بدین  کھ  جنگی  بیابند.  را  ایران  بھ 
معلول  و  زخمی  و  کشتھ  میلیونھا  درگرفت 
بھ  دالر  میلیارد  صدھا  و  گذاشت  جا  بھ 
ھرکشور صدمھ رساند و ویرانی عظیمی بھ 

جا گذاشت.
جالد  خمینی  رھبری  بھ  شیعھ  بنیادگرایان 
"حزب  شعار  با  خــود  سلطھ  تامین  جھت 
و  احــزاب  فعالیتھای  جلو  هللا"  حــزب  فقط 
تشکلھای  از  غیر  بھ  را  موجود  سازمانھای 
آنھا  قمع  و  قلع  بھ  و  گرفتند  رژیــم  مدافع 
اسالمی  قوانین  کردن  پیاده  برای  پرداختند. 
با  آزادی زنان را  بھ  حملھ  دردرجھ نخست 
بھ اجرا درآوردن مراعات حجاب  و پوشش 
بنیادگرایان  کردند.  شروع  اسالمی  اجباری 
اسالمی استثمارو ستم را درابعادی عظیم بر 
کلیھ ساکنان ایران تحمیل نمودند. زندانھا را 
شکنجھ  پرکردند.  خواه  آزادی  انسانھای  از 
ھای قرون وسطائی، اعدامھای افسارگسیختھ 
و دست و پا قطع کردنھا و سنگسار وحشیانھ 
سکھ ی رایج روز شد. اما، این بارامپریالیسم 
نفوذمجددش  آوردن  دست  بھ  برای  آمریکا 
از  دفاع  ی  گرانھ  حیلھ  درکسوت  درایران، 
دموکراسی وارد عمل شد و دراولین اقدامات 
را  اش  نظامی  و  اقتصادی  تحریمھای  اش 
ھیئت حاکمھ  ایران شروع کرد.  علیھ رژیم 
ی ایران کھ قصد صدور انقالب اسالمی را 
داشتند و تحت فشار کشورھای امپریالیستی 
قرارگرفتھ بودند، درکنار ارتش سنتی، ارتش 
پاسداران را کھ از بنیادگرایان شیعھ تشکیل 
آن و  تقویت  در  بھ وجودآوردند و  می شد، 
دست یابی اش بھ سالحھای پیشرفتھ دست بھ 
کارشدند. ازجملھ درشرایطی کھ ساختن یک 
توسط  شاه  رژیم  درزمان  کھ  اتمی  نیروگاه 
آلمانیھا شروع شده بود، بھ علت تحریمھای 
بھ  تا  وادارکــرد  را  اسالمی  رژیم  ذکرشده، 
این  ساختمان  و  شود  متوسل  روسیھ  دولت 
ادامھ یافت. درنھایت  نیروگاه توسط روسھا 
مخالفت امپریالیستھا برسر فروش میلھ ھای 
اورانیوم غنی شده با غلظت باالی ٩۵٪ بھ 
این  است  سال  چندین  کھ  شد  باعث  ایران، 
نیروگاه عاطل و باطل مانده است و بھ راه 
خود  افتد.  می  تاخیر  بھ  دائما  اش  انــدازی 

رژیم اسالمی برای حل این مشکل دست بھ 
غنی سازی اورانیوم زد و این بھانھ ای شد 
تا تحریمھای عظیم تری را بھ رژیم اسالمی 
کھ دودش عمده تا و اساسا برچشم توده ھای 
می  سالھاست کھ  ایران  مردم  دھھا میلیونی 
ماموران  کھ  سالھاست  شود.  تحمیل  رود، 
ایران  اتمی  مراکز  از  المللی  بین  آژانــس 
مرکز  کنند و گزارش خود را بھ  دیدن می 
و  اما  ھربار  و  دھند  می  ارائھ  آژانس  این 
تشدید  بھ  این  و  شود  می  یافت  جدید  اگری 
تحریمھا منجر می گردد. و این بازی گربھ 
ادامھ می  و موش برای قاپیدن نھائی موش 
دیپلوماتیک  ازطریق  اگر  باالخره  تا  یابد 
رسیدن بھ توافقاتی منجر نشود، آغاز جنگ 
و تجاوز بھ ایران، راه برای حل مسئلھ شان 
جمھوری  رژیم  شود.  فراھم  زور  ازطریق 
اسالمی عالرغم امضای پیمان عدم گسترش 
بین  آژانس  در  عضویت  و  اتمی  سالحھای 
المللی انرژی اتمی درپی فرصت نیز ھست 
بھ سالح  تا بتواند درصورت امکان خودرا 
عالوه  بیند  می  کھ  چرا  مجھزنماید،  اتمی 
پاکستان  و  ھندوستان  دوکشور  اسرائیل  بر 
تبدیل بھ قدرت اتمی شده اند و امپریالیستھا 
انرژی  المللی  بین  آژانس  و  ملل  و سازمان 
اتمی شان نھ تنھا کاری نکردند، بلکھ بھ دلیل 
ھمکاری دولت ھندوستان با آمریکا، آمریکا 
نیروگاھھای  ساختن  بھ  رسانی  درکمک 
می  نیز  یاری  ھندوستان  بھ  بیشتری  اتمی 
رساند. امری کھ نشان می دھد این ھمھ داد 
و فغانھای امپریالیستی درمورد خطر ایران 
گسترش  و  اتمی  بھ سالح  یابی  دست  برای 
سالح  افتادن  و  جھانی  درسطح  سالح  این 
شانتاژی  صرفا  تروریستھا،  دست  بھ  اتمی 
نھ  و  امتیازات  گرفتن  برای  است  سیاسی 
ترس واقعی از گسترش سالحھای ھستھ ای!

امپریالیستھا  کــھ  بینیم  مــی  ترتیب  بدین 
اعتراضی بھ ششمین کشور صاحب بمبھای 
حکومتی  وبا  متجاوز  اسرائیل  ـ  ای  ھستھ 
اشغال گر و بنیادگرا ـ نمی کنند، ولی قشقرق 
شان علیھ رژیم بنیادگرای جمھوری اسالمی 
تحریمھا  تحمیل  با  کھ  رسیده است  بھ جائی 
 ٧٠ از  بیش  المللی  بین  مبادالت  درانجام 
فقروفاقھ  سوی  بھ  را  ایــران  مردم  میلیون 

بازھم بیشتر کشانده اند؛
فلسطین  مردم  بھ  مرتبا  صھیونیست  دولت 
حملھ کرده، آنھا را می ُکشد و سرزمینھای 
بیشتری از آنان را اشغال می کند، ولی رئیس 
ارتش  اخیر  حملھ  از  پس  آمریکا  جمھور 
و  غزه  بھ  اسرائیل  فاشیستی  ـ  صھیونیستی 
کشتن انسانھای بی گناه، دفاع از اسرائیل را 
برای دھھا و شاید صدھا بار تکرارمی کند 

و بھ محکوم کردن جنایت صھیونیستھا 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
درغزه نمی پردازد؛

عنوان  ــھ  ب فلسطین  ــرش  ــذی پ ـــی  درپ
ملل  سازمان  ناظر  ولی  کشورغیرعضو 
بھ  حتا  آمریکا  دولت  نوامبر٢٠١٢،  در٢٩ 
رای نداد.  فلسطینیان  مسلٌم   حداقل حق  این 
فاشیست  و  لومپن  وزیــر  نخست  نتانیاھو 
مجمع  رای  این  از  بعد  بالفاصلھ  اسرائیل 
عمومی سازمان ملل، اعالم کرد کھ ٣٠٠٠ 
دستگاه منزل درخاک فلسطین برای اسکان 
یھودیان خواھدساخت و جز اعالم ناراحتی 
وزیرامورخارجھ  کلینتون  ھیالری  توسط 
کشورھای  تــذکــردھــی  برخی  و  آمریکا 
اروپائی، ھیچ اقدامی علیھ این تجاوزآشکار 
بھ حقوق مردم فلسطین کھ از خانھ و کاشانھ 
کشاورزی  زمینھای  شوند،  می  رانده  خود 
ودرختستانھای زیتون آنان از بیخ بریده می 
کل سرزمین  تدریجی  گری  اشغال  تا  شوند 
فلسطین تکمیل گردد، نکرده و بدین ترتیب 
توسط  کھن  استعمارگری  شیوه  درقرن ٢١ 

دولت صھیونیستی ادامھ می یابد؛ 
نقیض  و  ضد  سیاستھای  این  بیان  ی  دامنھ 
کشورھای  دولتھای  دیگر  و  آمریکا  دولت 
امپریالیستی را می توان گسترش داد، امری 
کھ نشان می دھد کلیھ ی سیاستھا و حرکتھای 
برپایھ  تنھا  تنھا و  امپریالیستی جھانی  نظام 
زورگوئی و کسب موقعیت ممتازتر درجھان 
می باشد و درجائی از مرتجع ترین دولتھای 
دوستان  از  کھ  خیزند  برمی  دفاع  بھ  جھان 
و یا اقمار آنھا بھ حساب می آیند و درجای 
دیگر دررابطھ با دولتھای مرتجع دیگر کھ 
اقمار بالواسطھ ی آنھا نیستند، بھ یاد استقرار 
"دموکراسی" دراین کشورھا می افتند ـ آن 
ھم نھ بھ منظور برقراری دموکراسی، بلکھ 
بھ منظور کشاندن آنھا بھ زیرسلطھ خودشان! 
این امر بھ تمامی منجالبی را بھ عیان نشان 
می دھد کھ نظام امپریالیستی حاکم برجھان 
درست کرده است و خود درآن افتاده و برای 
ھرسوئی  بھ  اش  شدن  غرق  از  جلوگیری 
دست و پا درازمی کند و مشقتھای سھمگینی 

را برای ملل جھان می آفریند. 
دراین جا این سوئال باقی می ماند کھ درقبال 
امپریالیستھا  توسط  ایجادشده  منجالب  این 
رژیم  براندازی  برای  مبارزه  بایدکرد؟  چھ 
و  ایــران  اسالمی  جمھوری  کــار  جنایت 
مبارزه  از  جدا  نظام سوسیالیستی،  استقرار 
قطع  و  صھیونیستھا  ـ  امپریالیستھا  علیھ 
قطع  ازجملھ  و  درایران  آنان  گری  مداخلھ 
تحریمھای اقتصادی و تھدیدات جنگی آنان، 
است  روشــن  سیاسی  خط  باچنین  نیست. 
جنبشھای  و  کارگری  جنبش  توان  می  کھ 
را  ایران  دیده  ستم  ملل  و  جوانان  و  زنان 
استثمار  از  رھا  و  آزاد  ایرانی  ایجاد  برای 

و ستم بھ پیروزی رساند. کلیھ ی جریانات 
بھ  یا  کھ  را  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی 
زیربال کرکس سرمایھ جھانی خزیده اند و یا 
درفکر "اصالح" رژیم ضدبشری جمھوری 
اسالمی ھستند، باید افشانمود. اینان دوستان 
از  نیستند،  ایران  کشان  و زحمت  کارگران 
و  داخلی  دشمن  دو  ھر  حیوانی  تجاوزات 
جھانی بر بیش از ٩٠٪ مردم ایران پشتیبانی 
می کنند و حقیرانھ بھ دنبال منافع خود ھستند 
تغییر  ی  درآستانھ  ایران  کھ  درشرایطی  تا 
دیگری قرار گرفتھ است بھ آالف و علوفی 
بھ طبقھ  باید پیوستھ  این واقعیت را  برسند. 
آنھا  کارگر و زحمت کشان گفت و درمیان 
داخلِی  دشمنان  این  زھر  درمقابل  پادزھری 

ھم دست دشمنان بین المللی ایجاد نمود.
دوست  درلباس  داخلی  دشمنان  این  فعالیت 
(بھ مفھوم مخالفت با رژیم جمھوری اسالمی 
تعدادی  طرف  از  حرکاتی  بعداز  ــران)  ای
بورژوائی  خرده  و  بورژوائی  نیروھای  از 
درخارج از کشور و با حمایت امپریالیستھا 
سوئد،  نظیربلژیک،  مختلف  کشورھای  در 
دادن  ترتیب  انگلستان و...  جمھوری چک، 
در  مجاھدین  ازجانب  المللی  بین  کنفرانس 
عنوان  تحت   ٢٠١٢ نوامبر   ١٧ در  پاریس 
سخنرانی  و  درایــران"  تغییر  انــداز  "چشم 
دراین  کننده  شرکت  سیاسی  شخصیتھای 
از  حمایت  درمـــورد  ازآمریکا  کنفرانس 
"رژیم چنج" تحت رھبری مجاھدین درسال 
تدارکات  و  مداخالت  آشکارترین   ،٢٠١٣
ی  حاکمھ  ھیئت  فشارگذاشتن  تحت  بــرای 
کنونی ایران برای سازش با امپریالیستھا و یا  
درصورت عدم موفقیت تبدیل ایران بھ لیبی 
و یا سوریھ جدید در آینده و روی کارآوردن 
حاضربھ  کھ  اســت  جدیدی  طلبان  ــدرت  ق
سال   ١۵٠ از  بیش  مبارزات  زیرپاگذاشتن 
مردم ایران برای رھائی از زیر استثمار و 
ستم و مداخالت استعمارگران و امپریالیستھا 
توده  و  کارگر  ی  بنابراین طبقھ  باشند.  می 
وضعیت  این  با  درمقابلھ  کش  زحمت  ھای 
نبرد شوند و  آماده  باید  و خطرناک  حساس 
کرختی  نھ  کمونیستھا  وظایف  راستا  دراین 
سست  تحرکاتی  و  اوضــاع  تماشاکردن  و 
کمونیستی  رھبری  ایجاد  بلکھ  شکننده،  و 
انقالبی واحد، فھیم، جدی و مبارز می باشد 
و  امپریالیستی  دخالت  ھرگونھ  از  مانع  تا 
روی کارآمدن جناح دیگری از بورژوازی 
برای  گردند کھ  ایران  بــورژوازی  و خرده 
کاخھای  درآستانھ  حاضرند  قــدرت  کسب 
استدعا  دست  امپریالیستی  و چرکین  خونین 
چکمھ  و  درازکنند  خواران  جھان  سوی  بھ 

را لیس بزنند. تــجــاوزگــران 
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امپریالیسم درمنجالب تضادھایش بیشتر فرومی رود!

فصل ٢ـ شیوه تفکر خرده بورژوائی و 
اثر تباه کننده اش درجنبش کارگری

٦ـ نقش تباه کننده «جنبش مارکسیست ـ 
لنینیست» خرده بورژوا در ساختمان حزب

تفکر  شیوه  با  مبارزه  کتاب:  از  نقل  بھ 
درجنبش کارگری ـ استفن انگل ـ ١٩٩٥ 

وقتی کھ حزب کمونیست آلمان(DKP) در 
یک  معاملھ ای ناروشن با وزیرکشور فدرال 

آلمان در سال١٩٦٨ بعداز تکفیرمارکسیسم ـ 
لنینیسم و انقالب پرولتاریائی بھ مثابھ حزبی 
ساختمان حزب  تجدید  شد،   پذیرفتھ  قانونی 
مطلق  بھ ضرورتی  غربی  درآلمان  انقالبی 
چندان  درآن شرایط  امر  این  اما  شد.  تبدیل 

ساده نبود:
کا.پ.د.  کادرھای  از  معدودی  تعداد  «تنھا 
را  کا.پ.د./د.کا.پ.  رویزیونیستی  انحطاط 
بازشناختند و ایجاد حزب طراز نوین انقالبی 
را ضروری دانستند. در راس این، مبارزات 
مدت  طوالنی  خاطررشد  بھ  کارگر  طبقھ 
رفرمھای  و  تا ١٩٧٠  از ١٩٥٢  اقتصادی 

زیرکانھ ازباال توسط انحصارات، بھ سختی 
رشد کرده بود.

ـ  خرده  جوئی  دانش  جنبش  کھ  وقتی 
بورژوائی در١٩٦٨ـ  ١٩٦٩ از دورخارج 
شد،  تعدادقابل مالحظھ ای از دانش جویان 
بھ  شده  جلب  آمدند،  کارگر  طبقھ  سوی  بھ 
سرگرم  را  خود   ،١٩٦٩ اعتصابات  خاطر 
بین  مبارزه  نمودند.  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 
بورژوازی  ـ  و مشی خرده  پرولتاریا  مشی 
شد.(تاریخ  شروع  حزب  درساختمان 
ام.ال.پ.د.، بخش ١، اشتوتکارت، ١٩٨٥، 

ص.١١)»

ھرچھ  ورود  دوم  جھانی  جنگ  بعداز  اگر 
ی  صحنھ  بــھ  آمریکا  بیشترامپریالیسم 
از  دفاع  ظاھر  با  درخاورمیانھ،  مداخالت 
صورتی  بھ  کھ  بود  ترفندی  "دموکراسی"، 
این  ساکن  ملل  درفریب  توانست  تراژیک 
شدن  عیان  از  بعد  امروز  موثرافتد،  منطقھ 
عمل کرد بھ غایت ضد دموکراتیک آمریکا 
و  درجھان  امپریالیستی  کشورھای  دیگر  و 
خواھی  "دموکراسی"  حنای  درخاورمیانھ، 
آنھا  این سیاست  امپریالیستھا رنگ باختھ و 
بھ کمدی افشاگرانھ ای علیھ آنان تبدیل شده 

است.
درخاورمیانھ  واقــع  بنیادگرای  کشور  سھ 
و  اسرائیل  دوکشور  کھ  درنظربگیریم  را 
دوستان  ترین  نزدیک  از  سعودی  عربستان 
نقطھ مقابل  ایران  امپریالیستی و  کشورھای 

آنھا ازنظرامپریالیستھا، قراردارند: 
عربستان سعودی کھ مرکز ارتجاع درمیان 
نفوذ  درگسترش  اســت  عربی  کشورھای 
از  دفاع  سیاه  باپرچم  درخاورمیانھ،  آمریکا 
تروریستھای اسالمی و اساسا سلفی و وھابی 
فعال است. دولت این کشور، با دادن انواع 

سالحھای مدرن بھ تروریستھا، دردرجھ ی 
اول مشغول توطئھ چینی و تخریب آن دستھ 
بھ  حاضر  کھ  است  اسالمی  کشورھای  از 
و  نیستند  آمریکا  امپریالیسم  ی  سلطھ  قبول 
مستمرا  نیز  ایران  رژیم  با  شان  مخالفتھای 
ادامھ می یابد. نسبت بھ این مداخالت آشکار 
درسطح  اعتراضی  ھیچ  کشور  این  دولت 
سازمان  نظیر  امپریالیستی  جھانی  بنیادھای 
ملل ـ حتا جھت نشان دادن چھره بی طرف 
این نھادـ  صورت نمی گیرد. ضدیت حاکمان 
ازجملھ  آزادی،  و  دموکراسی  با  این کشور 

 London Review of ـ  ھوی  وانگ 
٣۴ Books, no ٩، ١٠ می، ٢٠١٢ 

چھارده مارس روزی است کھ از بھ عنوان 
شود.  می  یاد  چین  در  تبت  ھای  آرامــی  نا 
در حال حاضر حادثھ چونگ کینگ کھ در 

سال ٢٠١٢ اتفاق افتاد، از آن نیز نام برده 
بردن سیاست در یک  می شود. برای پیش 
شھر این حادثھ غیر معمولی است کھ چنین 
اثری را درسطح ملی از خود باقی بگذارد، 
باشد کھ عذررھبر  می  نادر  بسیار  و ھنوز 
منطقھ ای بزرگ را بھ این سادگی بخواھند 
گردد.  المللی  بین  مھم  خبر  بھ  تبدیل  این  و 
بو  اخــراج  کھ  معتقدند  ناظران  از  بعضی 
مھم  کینگ  چونگ  رھبرحزب  کسیالی، 
سال  از  پس  چین  در  سیاسی  رویــداد  ترین 

١٩٨٩ می باشد.
بھ  شروع  موضوع  فوریھ،  ششم  روز  در 
درز پیدا کردن در میان مردم کرد، زمانی 
کھ رئیس پلیس چونگ کینگ، وانگ لیجون 
، بھ کنسول آمریکا در نزدیکی شھر چنگدو 
یا  چینی  مقامات  از  کدام  ھیچ  شد.  پناھنده 
بھ  صحبتی  واقعھ  این  مورد  در  آمریکائی 
میان نیآوردند. مقامات آمریکائی فقط مطرح 
کنسول  با  مالقاتی  قــرار  وانــگ  کھ  کردند 
با  را  جا  آن  ھم  بعد  روز  و  داشت  آمریکا 


