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دوره سوم  سال ٣٥

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

قراردادی برای تخریب محیط زیست!

عدم پیروی ازتئوری علمی طبقھ کارگر
تسلیم در برابر ارتجاع امپریالیستی است!

خاورمیانھ، یک مرکز گرھی 
تضادھای امپریالیستھا!

دلواپسان 
بھ نتیجھ ای رسیدند!

ھماھنگی بین المللی 
احزاب و سازمانھای 

انقالبی ـ ایکورـ
صفحھ ١٢صفحھ ٧صفحھ ۶ صفحھ ١١ صفحھ ٩
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جھانی 

کمونیستی
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نامرئی 

ھند

گره کور 
مصنوعی ایجاد 
شده در جنبش 

کارگری!

از نامھ ھای 
رسیده

منصور، ھنوز دیر 
نشده، از صف 

کارگران جدا نشو!

از ھر 
دری 
سخنی 

صفحھ ٢١ صفحھ ٢١صفحھ ٢١

بحران اوکرائین 
و آینده جھان

ماتریالیسم  و  دیالکتیک  ماتریالیسم  درک 
آنھا  بیان فشرده  تاریخی کھ کمونیسم علمی 
دربررسی و درک مبارزه طبقاتی است، و بھ 
کاربردن این درک درعمل ازطریق شرکت 
درمبارزه طبقاتی، سازماندھی آگاھانھ ی این 
سیاسی،  قھرآمیزقدرت  کسب  جھت  مبارزه 
درھم شکستن ماشین دولتی کھنھ ی طبقات 
بھ  طبقاتی  مناسبات  تغییردادن  استثمارگر، 
تابھ  انقالب  ادامھ  و  گان  استثمارشونده  نفع 
آخر می باشد. باحرکتی کورکورانھ و یا یک 
جانبھ نمی توان انتظار پیروزی را درمبارزه 
طبقاتی طبقھ کارگر داشت. بھ ھمین علت، 
اولیھ  انقالبی حرکت  تئوری  بھ  شدن  مسلح 
ی تعیین کننده در پیشبرد گام بھ گام مبارزه 
تشکل  توسط یک  پیروزی  و کسب  طبقاتی 
پرولتاریائی می باشد. عدم پیروی دقیق ازآن 
انحرافات  انواع  بھ  افتادن  معنای  بھ  بقیھ در صفحھ دومنیز  

انعقاد  احتمال  از  رویترز  «خبرگزاری 
قرار داد ساخت ۴ تا ٨ نیروگاه اتمی جدید 
جاری  سال  در  ایران  در  روسیھ  سوی  از 

میالدی خبر داد.
آگاه  منبع  یک  ایران  عصر  گزارش  بھ 
گفت  رویترز  بھ  موضوع  این  بھ  اشاره  با 
مقامات مسئول روسی و ایران در این باره 

در حال گفت و گو ھستند.
در  دیگر  نیروگاه  دو  گفت ساخت  این منبع 
بوشھر در دستور کار مذاکرات طرفین است.

شرکت دولت ”روس اتم “ روسیھ پیشتر از 
ھای  نیروگاه  ساخت  برای  ایران  با  مذاکره 
اتمی بیشتر در این کشور خبر داده بود اما 
مقامات روس اتم بھ خبر روز گذشتھ رویترز 
درباره ساخت ٨ راکتور ھستھ ای جدید از 
سوی روسیھ در ایران واکنشی نشان نداده اند.

نیست  مشخص  ھنوز   : نویسد  می  رویترز 
قرار داد احتمالی ایران و روسیھ برای ساخت 

نیروگاه ھای بیشتر در ایران چھ تاثیری در 
گفت و گوھای در حال انجام ھستھ ای بین 
ایران و گروه ١+۵ خواھد داشت؛ گروھی 
کھ روسیھ نیز یکی از طرف ھای گفت وگو 

در آن است.
طور  بھ  کنون  تا  روسیھ  و  ایران  مقامات 
قرار دادی کھ گفتھ  رسمی جزییاتی درباره 
می شود دو طرف در حال گفت و گو برای 

امضای آن ھستند، ارایھ نکرده اند.
پیشتر خبرھایی مبنی بر احتمال امضای قرار 
داد خرید نفت ایران در قبال کاالھای روسی 
منتشر شده بود. طبق این قرار داد روس ھا 
را صرف  ایران  نفت  پول خرید  از  بخشی 

ساخت نیروگاه در ایران خواھند کرد.
 ٢٠ تا  اند  شده  متعھد   ۵+١ گروه  و  ایران 
و  متن  سر  بر  میالدی  جاری  سال  ژوئیھ 
توافق  بھ  ای  ھستھ  نھایی  توافق  چارچوب 

بقیھ در صفحھ چھارمبرسند.» (آسمان دیلی 

کردن  ثبات  بی  در  امپریالیستھا  نقشھ  طبق 
کشورھای جھان سومی و تجزیھ ی آنھا بھ 
تضادھای  براساس  تر  کوچک  کشورھای 
مناسب  منظور  بھ  نژادی،  و  مذھبی  ملی، 
نواستعماری  کامل  سیطره  اعمال  ساختن 
کارگری  جنبش  وتضعیف  کشورھا  این  بھ 
بعداز آن کھ انتظاربراین بود کھ  درآنھا، و 
بعداز سوریھ نوبت بھ ایران رسیده و تکھ پاره 
کردن آن بھ بھانھ ھای ملی و مذھبی ازطریق 
ایجاد آشفتھ گی و جنگھای داخلی متحقق بشود 
شود؛  می  برده  پیش  فعاالنھ  درخاورمیانھ 
در  ضدانقالبی  سیاست  این  ناکامی  از  پس 
منظور  بھ  و  سوریھ   در  پیروزی  کسب 
تداوم نقشھ سلطھ یابی امپریالیستی درمنطقھ 
بھ  و  مذھبی  نیروھای  از  یکی  خاورمیانھ، 
کھ  داعش  نام  بھ  وحشی  و  مرتجع  شدت 
بقیھ در صفحھ پنجم

طرفدار  نیروھای  ی  اولیھ  تالش  از  پس 
دست  با  درمقابلھ  نئولیبرالھا  گیری  قدرت 
برتر سپاه پاسداران در ھدایت اقتصادکشور 
عنوان  تحت  اعتراضاتی  انداختن  راه  بھ  و 
سپاه  گی  ایستاده  متقابال  و  دلواپسیم!»  «ما 
بھ  اعتراضاتی،  چنین  دربرابر  پاسداران 
بھ  دولت  سخنگوی  توسط  خبرزیر  ناگاه 

اطالع عموم رسید: 
از  دولت  سخنگوی  نوبخت،  «محمدباقر 
ادامھ  برای  روحانی  حسن  دولت  تصمیم 
واگذاری پروژه ھای بزرگ اقتصادی بھ سپاه 

پاسداران خبر داد.
بھ گزارش«سپاه نیوز» سایت رسمی سپاه، 
آقای نوبخت این مطلب را در جمع بیستمین 
سپاه  سیاسی»  «ھادیان  سراسری  ھمایش 

بیان کرده است.
این  در  نوبخت 

طبقات  بھ  خدمت  نھایتا  و  غیرپرولتری 
ارتجاعی می باشد.

قرن  نیم  کھ  باوجودی  مثال،  عنوان  بھ 
با  ازکشور  درخارج  انقالبی"  پیش"سازمان 
اعتقاد بھ ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم 
کھن و  با رویزیونیسم  و مرزبندی  تاریخی 
ایران  در  کمونیست  ایجادحزب  امر  مدرن 
دیگر  لنینیستھای  ـ  مارکسیست  با  دروحدت 
را درپیش گرفت؛ باوجودی کھ انقالب کردن 
امر توده ھای میلیونی می دانست و بھ  را 
داشت؛  اعتقاد  است"  ھا  توده  افیون  "دین 
شان  کردن  وپیاده  آنھا  از  درک عمیقی  اما 
درعمل نداشت، کما اینکھ بدون تحقق و بھ 
اوال  کمونیست،  حزب  ایجاد  رسیدن  نتیجھ 
ای  مسلحانھ  مبارزات  در  شرکت  بھ  اقدام 
بود  آن  کرد کھ نھ نیروی رھبری کننده ی 

اقدام  این  رھبر  نھ  و 

بقیھ در صفحھ ششم



درک درستی از مبارزه علیھ رژیم سلطنتی 
درفارس  مسلحانھ  جنبش  در  داشت(شرکت 
ـ ١٣۴٣، ١٣۴۴ ـ بھ رھبری بھمن قشقائی 
درآن  قشقائی  ایل  افراد  از  اندکی  تعداد  کھ 
حضورداشتند و عالرغم شجاعت و روحیھ 
مبارزاتی شان درجنگ علیھ نیروھای نظامی 
بھ  او  تصمیم  و  بھمن  رفتار  با  شاه،  رژیم 
تسلیم شدن بھ دولت و فریبکارانھ قول امان 
نامھ دادن و بخشیده شدنش و مخالفت رفقای 
گروه  این  و  گرفت  صورت  تسلیم  این  ما، 
ازھم  انقالبی  ای  برنامھ  بدون  پارتیزانی 
پاشید) و یا دفاع رھبری سازمان انقالبی از 
قدرت  بھ  درابتدای  اسالمی  رژیم جمھوری 
دوابرقدرت  خطر  ی  بھانھ  بھ  آن،  رسیدن 
آمریکا و روسیھ در مداخلھ و اشغال ایران و 
دیگر حرکتھائی توسط تشکلھای دیگرنظیر 
چریکھای  توسط  شھری،  چریک  جنبش 
فدائی خلق، قیامھائی درآمل و در کردستان 
(توسط سربداران و سازمان انقالبی زحمت 
کشان کردستان ـ کومھ لھ ) را اگر دقیقا و 
بدون توسل بھ قھرمانیھای مبارزان یا بدون 
این حرکتھا درنظربگیریم،  توجھ بھ ماھیت 
بدون اغراق بھ این نتیجھ می رسیم کھ درک 
شرکت کننده گان و ھدایت گران این حرکتھا 
از مبارزه مسلحانھ توده ای و ملزومات آن 
درپرتو اصول کمونیسم علمی یا بسیار ناچیز 
بوده و یا درمغایرت با رھنمودھای تئوریک 
مارکسیستی صورت گرفتھ اند کھ آنارشیسم 
این  از  بسیاری  بروز  در  مھمی  نسبتا  نقش 

حرکتھا داشتھ است.
کمونیسم  تئوری  بھ  اعتقاد  اگر  ترتیب  بدین 
بھ مثابھ علم طبقاتی و اجتماعی طبقھ کارگر 
داریم و می دانیم کھ علم را ھم ازھر کیسھ 
پرداز  قصھ  آخوندی  جیبھای  نظیر  گشادی 
نمی توانیم بھ راحتی درآوریم و این کھ ھم 
بھ دست  علمی  بندی  جمع  از  اش  کلمھ  ھر 
آمده از مبارزات طبقاتی، مبارزه برای تولید 
و  کارگران  با خون  کھ  علمی  آزمونھای  و 
زحمت کشان و کمونیستھا عجین می باشد، 
حاصل شده و تا زمانی کھ پراتیک جدید و 
موفق مبارزات طبقاتی طبقھ کارگر نادرستی 
یا نادقیق بودن بخشی از رھنمودھای تئوری 
نمی  باشد،  نداده  نشان  را  علمی  کمونیسم 
توان بھ طور القیدانھ ای با استداللھای ذھنی 
گرایانھ کھ اکثرا نیز توسط اتاقھای  فکری 
ردنمود  اند،  شده  کشیده  پیش  امپریالیستی 
اما  قالبی زد.  سازیھای  تئوری  بھ  یا دست 
آخرقرن  درربع  کارگری  انقالبھای  شکست 
گسترده  تجدیدنظرطلبی  ی  اشاعھ  و  گذشتھ 
ای در تئوری کمونیسم علمی درشرایط جدید 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

تداوم پیروی. بقیھ از صفحھ اول

بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی ممکن نیست!

تاریخی، زمینھ را برای بروز انواع تشتت و 
انحرافات نظری فراھم ساخت.

آنارشیسم، رفرمیسم، سازش طبقاتی و  اگر 
تدوین  از  پس  سال   ٨٠ درحدود  دگماتیسم 
برخی  توسط  کمونیست،  حزب  مانیفست 
مثابھ  بھ  زمان  آن  دموکراتھای  از سوسیال 
با  مقابلھ  درعمل  و  درحرف  ابزارتکمیل 
تئوری کمونیسم علمی بھ ویژه توسط افراد 
و تشکلھای الھام گرفتھ از جھان بینی  خرده 
ـ بورژوازی و بورژوازی پیش کشیده شد و 
موفق گشت تا جنبش کارگری متشکل را بھ 
دستھ جات مختلف تقسیم نماید و فرقھ گری را 
درجنبش چپ رواج دھد و بھ مقابلھ با دولت 
کارگری تازه بھ قدرت رسیده در روسیھ از 
خارج آن کشور بپردازد؛ اما پس از پیروزی 
انقالب سوسیالیستی در روسیھ و چین و با 
غیرپرولتری  طبقات  عوامل  کھ  نفوذی 
داشتند، توانستند در درون احزاب کمونیست 
مقامھای باالئی بھ دست آورده و بازھم ھمان 
ایده  مختلف  ھای  درعرصھ  را  انحرافات 
ئولوژیک، سیاسی، تشکیالتی، سبک کاری 
و رھبری غالب گردانند و نھایتا بھ فتح دژ 
تشتت  اقدام کنند، ھم  آن  کارگری از درون 
نظری و ھم انحالل طلبی و فرقھ گرائی را 
چنان دردرون جنبش کمونیستی و کارگری 
رشد دھند کھ اتمیزه شدن این جنبش را فراھم 
ضدانقالبی  پدیده  این  با  ما  اکنون  ساختند. 
ایران روبھ رو  در درون جنبش کمونیستی 
ھستیم کھ وظیفھ اش آگاھانھ یا ناآگاھانھ سنگ 
انداختن دربرابر سازمان یابی ایده ئولوژیک 
طبقھ  کاری  سبک  و  تشکیالتی  ـ  سیاسی  ـ 
و  آگاھانھ  سیاسی  مبارزه  درپیشبرد  کارگر 
قدرتمند می باشد. بھ چند نمونھ ازانحرافات 
موجود در جنبش چپ ایران اشاره می کنم:

درجنبش  سیاسی  پلورالیسم  پذیرفتن  ١ـ 
بدون دست  دربھترین حالت،  یا  کارگری و 
زدن بھ وحدت پیشروان طبقھ کارگر، ایجاد 
تشکلی اعم از حزب یا سازمان و ادعای این 
کھ این تنھا تشکل پیشرو طبقھ کارگر است( 
فعاالن  با  پیوندفشرده  بدون  ھم  آن  البتھ  کھ 
کمونیست طبقھ کارگر و تایید آنھا!) و بدین 
ترتیب درعمل صحھ گذاشتن روی پلورالیسم 
واحد و  اندازی درصف  تفرقھ  و  تشکیالتی 
استداللھای پای چوبی  متحد طبقھ کارگر با 
و  درمغایرت  کھ  است  شده  روز  ُمد  اکنون 
ضدیت کامل با دیدگاه پرولتری یعنی اصول 

کمونیسم علمی دارند!
درھیچ جای تئوری کمونیسم علمی نمی توان 
حتا یک نکتھ یافت کھ بھ توجیھ چنین ادعائی 
بپردازد و بھ ستایش پلورالیسم ویا تسلیم بھ 
آن  شرایط موجود وسرفرودآوردن دربرابر 
را شایستھ بداند. ولی اگر بھ دقت این ادعاھا 

فرقھ  افکار  نفود  ردپای  شوند،  بررسی 
گرایانھ ی خرده ـ بورژوائی خود مرکز بین 
را می توان درآنھا یافت. بنابراین دفاع ازاین 
قرار  علمی  کمونیسم  نظریھ  درمقابل  نظر 
دارد کھ وحدت کمونیستھا و کارگران جھان 
آن  مدافعان  دارد.  اش  خونین  زیرپرچم  را 
نظر درلفافھ اعتقادداشتن بھ کمونیسم علمی 
آن ھم بھ طور دست وپا شکستھ ای در سطح 
مارکسیسم، درسطح بلشویسم و حتا درسطح 
تجارب سوسیالیستی درچین پیش می برند!!

نظام  علمی،  کمونیسم  براساس  ٢ـ 
است  طبقاتی  نظامی  ھنوز  سوسیالیستی 
چندھزارسال  در  را  طبقاتی  جامعھ  ھیچ  و 
دیکتاتوری  بدون طبقات و  یافت  توان  نمی 
طبقھ حاکم ! ولی درجامعھ سوسیالیستی، بھ 
در  تالش وی  و  کارگر  رھبری طبقھ  دلیل 
بروسایل  خصوصی  مالکیت  بردن  ازبین 
ازبین  مزدی،  کار  نھایتا  و  مبادلھ  و  تولید 
بردن بقایای طبقات غیرپرولتری استثمارگر 
بر  بارسنگینی  چون  کھ  سننی  و  عادات  و 
دوش کل جامعھ می افتند و یک روزه ازبین 
نمی روند، دیکتاتوری پرولتاریا برای تحقق 
کامل سوسیالیسم و گذار بھ فاز باالی جامعھ 
دولتھای  شکست  است.  الزم  کمونیستی  ی 
کرد  ثابت  عیان  بھ  گذشتھ  درقرن  کارگری 
کھ اگر انقالب کردن پرولتاریا گام اول در 
تعمیق  باشد، ولی  می  برقراری سوسیالیسم 
فرھنگی  انقالبات  ازطریق  ویژه  بھ  انقالب 
مخرب  مقاومتھای  چنان  با  پرولتاریائی 
و  خودکشور  در  چھ  پرولتری  غیر  طبقات 
داری  سرمایھ  نظامھای  دراثرمداخالت  چھ 
درصورت  کھ  می شود  رو  روبھ  درجھان 
عدم آماده گی ذھنی و عینی دولت کارگری 
درمقابلھ با مدافعان نظام سرمایھ داری، مقابلھ 
ای نابرابر بھ دولت کارگری درشرایط عدم 
توازون قوا، یا با زور و یا با غصب رھبری 

تحمیل شده و این دولت ازھم می پاشد.
تئوری  و  واقعیت،  این  بھ  احترام  عدم 
دیکتاتوری  کھ  این  با  دررابطھ  سازیھائی 
درمارکسیسم  بسیارجدی  نظری  پرولتاریا 
درکل  بار  چند  تنھا  مثال  کھ  چون  نیست 
استدالل  این  است!!  آمده  آثارمارکسیستی 
کودکانھ بھ قدری مضحک و غیرعلمی است 
کھ نشان می دھد، مشکل مدافعان این نظریھ 
مبارزه  و  جان سختی طبقات  درعدم درک 
طبقاتی و براین اساس دولت طبقاتی و ازبین 
بردن حتا بقایای آن ھا می باشد کھ یک روزه 
صورت نمی گیرند! برای درک آن باید بھ 
درک ریشھ و علت بھ وجودآمدن طبقات و 
مبارزه طبقاتی پرداخت کھ رابطھ ای مستقیم 
گی  ازخودبیگانھ  وجودآمدن  بھ  و  تولید  با 

تولیدی  محصوالت  از  بری  درسھم 
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ضرورت مبارزه علیھ رویزیونیسم پست مدرن نئولیبرالیستی!

مالکیت خصوصی  از  ناشی  کھ  دارد 
بروسایل تولید و مبادلھ است.

دیکتاتوری  برخالف  پرولتاریا  دیکتاتوری 
طبقات استثمارگر، کھ طی تاریخ دائما اقلیت 
مبادلھ  و  تولید  وسایل  صاحبان  از  ناچیزی 
زحمت  و  کارگران  براکثریت  اندکھ  بوده 
کشان تحت استثمار و ستم دیکتاتوری اعمال 
اکثریت کارگران و  کردند، دیکتاتوری  می 
و  استثمارگران  از  براقلیتی  کشان  زحمت 
بوده  کھ علیھ سوسیالیسم  آنان است  پیروان 
کنند.  می  اندازی  سنگ  پیشبردآن  در  و 
فراموش نکنیم کھ ازفردای انقالب کارگری 
نمی توان خرده مالکان کھ قشر نسبتا وسیعی 
را درجامعھ تشکیل می دھند یک روزه سلب 
ئولوژیک  ایده  ازنظر  سالح  وخلع  مالکیت 
کرد و مانع اتحاد آنھا بھ طورکامل با بقایای 
دولت  سازی  سرنگون  در  داران  سرمایھ 
کارگری شد! پس وجود و یا قبول دولت بھ 
باشد  می  ناپذیر  آشتی  طبقات  وجود  معنای 
(انگلس). بھ ھمین دلیل بود کھ مارکس ھم 
تاکید نمود کھ: ١) وجود طبقات فقط مربوط 
تولیداست.  تکامل  معین  تاریخی  مراحل  بھ 
بھ  را  کار  ناچار  طبقاتی  مبارزه  اینکھ   (٢
 (٣ سازد.  می  منجر  پرولتاریا  دیکتاتوری 
است  گذاری  فقط  دیکتاتوری  اینکھ خوداین 
بھ سوی نابودی ھرگونھ طبقات و بھ سوی 
جامعھ بدون طبقات.(نامھ مارکس بھ ویدمیر 
می  اضافھ  لنین  و  ۵مارس ١٨۵٢)  مورخ 
کند: "مارکسیست فقط آن کسی است کھ قبول 
نظریھ مبارزه ی طبقات را تا قبول نظریھ 
دیکتاتوری پرولتاریا بسط دھد. وجھ تمایز 
کامال عمیق بین یک خرده بورژوای عادی(و 
ھمچنین بورژوای بزرگ) بایک مارکسیست 
انقالب)  و  است".(دولت  نکتھ  درھمین 
امروز  کھ  دیگر  رویزیونیستی  اندیشھ  ٣ـ 
خود  دادن  نشان  المللھ  وجیھ  درسطح 
دربسیاری ازتشکلھای چپ مدعی کمونیست 
بودن چنان جا افتاده کھ بھ خصوص باتکیھ 
بھ  آن  بھ  احترام  و  ھمگانی"  رای  "حق  بھ 
ھر قیمتی و درانتظار روزی ماندن کھ رای 
کھ  باالبرسند  درک  از  حدی  بھ  گان  دھنده 
رای درستی بدھند، جاافتاده است!! درحالی 
کھ بارھا و بارھا دیده ایم رای اکثریت چھ 
گونھ درخدمت طبقات ارتجاعی قرارگرفتھ 
شرط  و  قید  بدون  "آزادی  تبلیغ  است!  
سیاسی" نشان از گردن گذاشتن بھ رفرمیسم 
پارلمانتاریسم  و  نظری  ی  درعرصھ 
شرایطی  در  و  داشتھ  سیاسی  ی  درعرصھ 
کھ نظام سرمایھ داری جھانی با تمام وسایل 
توده  گرفتارکردن  و  سو  ازیک  اش  تبلیغی 
سخت  معاش  برای  تالش  در  مردم  ھای 
روزانھ کھ امان از کف آنھا ربوده و امکان 

درک مسایل توسط آنان را بسیار محدود و 
ُکند ساختھ است، بھ ویژه این کھ دیکتاتوری 
روزانھ  کھ  چھ  آن  نظیر  ای  افسارگسیختھ 
می بینیم حاکمان کاخ سفید با چھ بی شرمی 
درجھان  انسان  میلیونھا  نظر  کنترل  بھ  ای 
با تکیھ بھ تکنولوژی پیشرفتھ اطالعاتی می 
پردازند، حضرات چپ، مبارزه طبقاتی را 
ازسطح قھرآمیز ونبرد سخت مرگ و زنده 
مبارزه  ی  صحنھ  بھ  طبقات،  محو  تا  گی 
تداوم   بھ  کھ  امری  کشانند؛  می  نرمک  نرم 
ُکش  وآدم  ارتجاعی  و  رحم  بی  جبھھ  حیات 
استثمارگران درعمل و درسوسیالیسم یاری 
کارگری  دولت  سرنگونی  و  رساند  می 
قوا  توازون  عدم  درشرایط  ویژه  بھ  را 
بیند. می  تدارک  ضدانقالب  و  انقالب  بین 

مدرن  پُست  رویزیونیسم  انحرافات  این 
و  سرمایھ  پیشرفتھ  گلوبالیزاسیون  عصر 
جھانی  اقتصاد  بھ  نئولیبرالیسم  شدن  حاکم 
سرمایھ داری است کھ با سھ تز "پلورالیسم 
و  پرولتاریا"  دیکتاتوری  "رد  تشکیالتی"، 
"تاکید برآزادیھای بدون قید و شرط سیاسی" 
"رد  نظیر  دیگری  انحرافات  عالوه  بھ  و 
یابی  تشکل  "نفی  پرولتاریائی"،  حزبیت 
ماھیت  "نفی  پرولتاریا"،  سندیکائی  ابتدائی 
امپریالیستی سرمایھ ھای مافوق انحصاری"، 
" نفی مرکزیت ـ دموکراتیک بھ مثابھ سبک 
طبقاتی  مبارزات  پیشبرد  در  پرولتاریا  کار 
و تصمیم گیری" و غیره و غیره و با نشان 
دادن خود بھ مثابھ "گرگ درلباس میش" مانع 
بزرگی در متحدشدن و حرکت قدرتمند طبقھ 
درشرایط  کش  زحمت  ھای  توده  و  کارگر 

کنونی تاریخی می باشد.
برای نگھ داشتن انسانھا دربی خبری بارھا 
نقل  آوردن  نقد  بھ  چپ  ازنیروھای  برخی 
اند  پرداختھ  پرولتاریا  آموزگاران  از  قول 
معقول  را  شان  جانبھ  یک  استداللھای  تا 
حداقل  آوردن  از  اینک  ھم  اما  دھند،  جلوه 
ذکرشده  درموارد  فراوانی  قولھای  نقل 
بھ نظر مارکس  درباال اجتناب کرده و تنھا 
"جوان" و مارکس "پیر" بسنده می کنیم کھ 
فلسفی"  و  اقتصادی  ھای  نوشتھ  "دست  در 
"مالکیت خصوصی  درمورد   (١٨۴۴) اش 
و   مرتضوی)  حسن  کمونیسم"(ترجمھ  و 
"نقدبرنامھ گوتا" (ترجمھ ع.م.)١٨٧۵ آمده اند: 
خصوصی  مالکیت  ایجابی  نمود  "کمونیسم 
مالکیت  نمود  نخست  دروھلھ  و  الغاشده 
خصوصی ھمگانی است ... ازیک سو بیانگر 
فرمانروائی مالکیت مادی درابعادی آن چنان 
وسیع است کھ می خواھد ھرآنچھ را کھ بھ 
تملک  بھ  نتواند  خصوصی  مالکیت  عنوان 
دست  ـ   ١۶۶ (ص  نابودکند  درآید،  ھمگان 
نوشتھ...) و ٢ ـ کمونیسمی کھ الف ـ ماھیتا 

ھنوز سیاسی یعنی دموکراتیک و استبدادی 
است، بـ  دولت را محو می کند و برمی چیند 
اما ھنوز ناقص است و تحت تاثیر مالکیت 
تاثیربیگانگی  تحت  است(یعنی  خصوصی 
اگرچھ  دوشکل،  درھر  کمونیسم  آدمی). 
ازادغام مجدد یا بازگشت آدمی بھ خویشتن 
آگاه  آدمی  ازخودبیگانکی  از  فرارفتن  یعنی 
مالکیت  ایجابی  ذات  ھنوز  چون  اما  است، 
تاثیر  ...ازآن  است  درنیافتھ  را  خصوصی 
باالخره  و  ـ ص ١۶٩)  پذیرد"(ھمانجا  می 
بازھم  گوتا"  برنامھ  "نقد  در  "پیر"  مارکس 

تاکید می کند:
درآن  یعنی  کمونیستی  اولیھ  "درمراحل 
موقع کھ این جامعھ پس از دردھای طوالنی 
بیرون  ازبطن جامعھ سرمایھ داری  زایمان 
برابر  (منظور حقوق  کمبودھا  این  آید،  می 
است) اجتناب ناپذیر خواھد بود حق ھیچگاه 
نمی تواند درھرمرحلھ ای باالتر از ساخت 
تابع  فرھنگی  تحوالت  و  جامعھ  اقتصادی  

قراربگیرد." ص٢٢ )
جامعھ  و  داری  سرمایھ  جامعھ  "بین 
بھ  اولی  انقالبی  گذار  دوران  کمونیستی 
دومی قراردارد. منطبق با این دوران، یک 
دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد کھ دولت 
آن چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا 

نمی تواند باشد." (ھمانجا ص ٣٢ـ ٣٣)
انگلس این مقوالت را در جملھ تاریخ جوامع 
طبقاتی پیوستھ "گذار از قلمرو ضرورتھا بھ 
قلمرو آزادی" بوده است، نشان می دھد کھ 
تا زمانی کھ ضرورت مبارزه طبقاتی وجود 

داشتھ باشد رسیدن بھ آزادی ممکن نیست.
امروز  ایران  کمونیستی  جنبش  ترتیب  بدین 
مدرن  پست  رویزیونیسم  با  مبارزه  بدون 
متحدکردن  و  جدی  پیشروی  بھ  قادر 
کمونیسم  پرچم  تحت  کارگری  پیشروان 
حزب  علت  ھمین  بھ  نخواھدشد.  علمی 
از ٣ سال تالش برای  رنجبران ایران پس 
جلب نیروھای چپ بھ وحدتی اصولی و عدم 
در  عضویت  از  مورد  دراین  اش  موفقیت 
نشست احزاب، سازمانھا و نھادھای چپ و 
کمونیست کناره گیری نمود. کھ متن آن را 

درزیر مالحظھ خواھیدکرد.

احزاب،  نشست  درقبال  ما  موضع 
سازمانھا و نھادھای چپ وکمونیست 

رفقا و دوستان
ضمن تقدیر از تشکلھائی کھ بعد از ٣ سال بھ 
ارائھ نظرشان درمورد "مبانی سیاسی" اقدام 
کرده اند؛ تالش برای تھیھ آن بعداز ٣ سال 
کش و قوس رفتنھا، کھ بسیاری از تشکلھای 

را  آن  کاملتراز  سازمانی  و  حزبی 
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مھمترازآن  و  دارند  شان  برنامھ  در 
تعدد  علت  بھ  عملی  ای  پشتوانھ  ھیچ 
مبانی  این  کردن  پیاده  در  مستقل  تشکلھای 
موجودنیست، نشان می دھد کھ حلقھ اصلی 
نشست  نیروھای  را  طبقاتی  زنجیرمبارزه 
کنونی دراین شرایط ھنوز بھ دست نگرفتھ، 
یا نسبت بھ آن عالما و عامدا بی توجھ بوده و 
بھ فرعیات مبارزه طبقاتی کھ جنبھ تفسیری 
بیشتردارند تا جنبھ عملی، دل خوش کرده اند.

تالش  علیرغم  کھ  است  سال   ٣ از  بیش 
حزب ما ازابتدا دراین نشست برای رسیدن 
پیرامون  تشکیالتی  و  اصولی  وحدتی  بھ 
آموزشھای کمونیسم علمی بعداز شکست دو 
تجربھ مشابھ قبلی مان درخارج ازکشور و 
شاھد پراتیکی، نظیر ناتوانی در توافق برسر 
دادن یک اعالمیھ مشترک ، عدم تمکین بھ 
پیشبرد امور براساس مرکزیتـ  دموکراتیک 
دراین نشست، تداوم اختالف نظرھای جدی 
درمورد تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری بھ 
قدرت رسیده، بھ این نتیجھ رسیده ایم کھ نفوذ 
خودمرکزبین،  بورژوائی  خرده  دیدگاھھای 
فرد و گروه گرا بھ حدی ریشھ دار درجنبش 
چپ ایران و ازجملھ درمیان برخی تشکلھای 
شرکت کننده دراین نشست می باشد کھ ایجاد 
سازد.  می  ناممکن  فعال  را  تغییراصلی 
کھ  رفقائی  از  را  زیادی  وانرژی  نیرو 
تقویت جنبش کمونیستی  بھ  صمیمانھ اعتقاد 
در  ایجاد حزب واحد طبقھ کارگر  درجھت 
ولی  گیرد  می  دارند،  تجمع  دراین  ایران 
ایم. نرسیده  ما  ھم  نتیجھ  حداقل  بھ  درعمل 

سازش با این دیدگاھھا و شیوه ھای تفکر، جز 
سرخم کردن ویا دنبالھ روی از ایده ئولوژی 
مانع  و  کشاندن  انحراف  بھ  غیرپرولتری 
تراشی در وحدت جنبش کمونیستی نمی باشد. 
ازھمھ مھمتر اینکھ گوش شنوائی بھ نظرات 
و ھشدارھای رفقای کارگر کمونیست داخل 
کمونیستھا  وحدت  امر  کھ  نداریم  کشوری 
ضمن  مرتبا  را  کمونیست  واحد  درحزب 
حزب  بھ  معتقد  تشکلھای  انواع  کردن  رد 
کنند!   می  تکرار  موجود  بودن  کمونیست 
می  کارگر  طبقھ  مدافع  را  خود  کھ  ما  اگر 
نامیم و بخواھیم بااین رفقا کھ زیر شدیدترین 
طور  بھ  درداخل  رژیم  پلیسی  فشارھای 
واحد  یابی  سازمان  بر  تاکید  پرصالبتی 
شویم، ضروری  ھماھنگ  دارند  کمونیستھا 
کنونی  نوع  آبکی  ازوحدتھای  دست  است 
بھ رفقای  مواضعمان را  مجدانھ  برداریم و 
گسست  با  و   نمائیم  نزدیک  دربند  کارگر 
عزم   ، غیرپرولتری  بند  نیم  روشھای  از 
مان را در وحدت براساس اصول کمونیسم 
تاکتیک  و  برنامھ  اساسی  نکات  و  علمی 
ایران  واحدکمونیست  حزب  خاطرایجاد  بھ 

و  کارگری  جنبش  با  فشرده  پیوند  ازطریق 
نموده و  داخل جزم  در  کمونیست  کارگران 
فرقھ گرائی و سکتاریسمی را کھ تا بھ حال 
کارگری  جنبش  بھ وحدت  فروانی  صدمات 
و  ردکرده  قاطعانھ  است،  زده  کمونیستی  و 
با نوسازی خود و ارج گذاشتن بھ مبارزات 
آگاھانھ طبقھ کارگر و کمونیستھا درجھان کھ 
دست آوردھای عظیمی درگامھای اولیھ داشتھ 
ولی دراثر تخریب ھای خرده بورژوائی و 
بورژوائی و عدم توازون قوا با ناکامی روبھ 
رو شدند درشرایطی کھ امپریالیستھا بیش از 
می  سوق  بربریت  سوی  بھ  را  جھان  پیش 
دھند، گامھای استواری در رسیدن بھ پیروزی 
برداریم. سوسیالیسم  و  کارگری  انقالب 

تجمعی  در  ما شرکت خود را  اساس  براین 
کمونیست،  کارگران  خواست  با  ناھمگون 
و  دانستھ  کمونیست  را  خود  کھ  تشکلھائی 
ازنوسازی کمونیستی خود غافل مانده اند و 
نسبت بھ نظرات ماھم القیدانھ رفتارکرده  و 
پشت گوش انداختھ اند، بھ ضرر پیش روی 
سرفرود  و  کارگری  و  کمونیستی  جنبش 
آوردن دربرابر التقاط گری دانستھ، از ادامھ 
شرکت دراین نشست، جز درحد ناظر،امتناع 
می ورزیم و ھروقت کھ چھ یکی از تشکلھا 
صمیمانھ  نشست  تشکلھای  مجموعھ  چھ  و 
درجھت رسیدن بھ وحدتی اصولی و یکپارچھ 
تشکیالتی آماده گی داشتھ باشند، ما حاضریم 
با کمال میل دراین روند با رفقا ھم گام شویم.

توده ای و کارگری  امروز جنبشھای وسیع 
درشرایط   ، درایران  و  جھان  درسراسر 
بھ  قادر  انقالبی،  کمونیست  احزاب  فقدان 
علیھ  مبارزه  در  رادیکال  تغییری  ایجاد 
حکومتھای سرمایھ دار، امپریالیستی و غیره 
ایجاد  برای  تالش  جھت  این  بھ  اند.  نشده 
چنین احزابی بھ ضرورتی فوری مبدل شده 
است کھ رفرمیسم ، رویزیونیسم، دگماتیسم 
تعیین  نقشی  آن  از  درجلوگیری  اکلکتیسم  و 
دربرابر  کمونیستھا  تفاوتی  بی  دارند.  کننده 
آنھا  عدول  ی  دھنده  نشان  وضعیتی  چنین 
کشاندن  برای  و تالش  کمونیستی  آرمان  از 
و  متفاوت  بندیھای  دستھ  بھ  کارگر  طبقھ 
درنتیجھ غیرمتحِد برخاستھ از ایده ئولوژی 
خرده بورژوائی، می باشد و سرفرودآوردن 
دربرابر چنین حرکتی مغایربا گام برداشتن 
اصولی و انقالبی پرولتاریا است کھ نھایتا بھ 

سود فرقھ گرائی تمام می شود.
ازطرف حزب رنجبران ایران ـ 
ابراھیم ـ 
اردیبھشت ١٣٩٣

ازانرژی سالم موجود درایران در حفظ محیط زیست استفاده کنیم!

قردادی برای تخریب...بقیھ از صفحھ اول

نیوز - ٢ خرداد ١٣٩٣)
در  آگاه  مقام  یک  ایسنا:  گزارش  «طبق 
برخی  درباره  اتمی،  انرژی  سازمان 
و  تھران  میان  مذاکرات  بر  مبنی  اخبار 
ھستھ ای  ھشت رآکتور  ساخت  برای  مسکو 
ایران  میان  کھ  پروتکلی  اساس  بر  گفت: 
امکان  است،  رسیده  تفاھم  بھ  روسیھ  و 
ساخت ھشت رآکتور  برای  توافق  و  مذاکره 
امضا  پروتکل  این  اگر  دارد و  اتمی وجود 
رآکتور  شود در اصل مجوز ساخت ھشت 
ھستھ ای صادر شده است. این مقام آگاه در 
عین حال تاکید کرد مذاکرات برای رسیدن 
رآکتور  دو  ساخت  برای  نھایی  توافق  بھ 
قانونی اش  مراحل  و  دارد  ادامھ  ھمچنان 
می کند.» طی  حقوقی  و  فنی  لحاظ  بھ  را 

توان  احتمالی می  جنبھ  از سھ  را  خبر  این 
مورد بررسی قرار داد: 

احتمال اول این است کھ برای فشار آوردن 
بھ گروه قلچماق ١+٣ باشد کھ اگر با ایران 
آنھا  کار  ای  برنامھ  نرسند، چنین  توافق  بھ 
را درکنترل اتمی ایران دچار مشکل بازھم 
بیشتری خواھدکرد. و شاید رژیم جمھوری 
اسالمی ایران نیز ازاین بلوف درشرایط بھ 
غایت بحرانی اقتصادی کشور کھ توان انجام 
این برنامھ را ندارد، بھ نفع پیشبرد مذاکره 

استفاده نماید.
احتمال دوم این است کھ درچنین قراردادی 
سود  بیشترین  بودنش،  جدی  درصورت 
اگر  کھ  شود  می  روسیھ  دولت  نصیب 
را  کار  بوشھر  اتمی  نیروگاه  تجربھ  طبق 
ارزان  ایران را  نفت  سال  جلوببرد سالھای 
و  فروختھ  جھانی  دربازارھای  و  خریده 
درآمدسرشاری بھ دست خواھدآورد و دولت 
جمھوری اسالمی ایران شاید با بستن چنین 
قراداد احتمالی از دولت روسیھ بخواھد کھ 
امنیتی"  ایران در"حریم  این کھ  بھ  توجھ  با 
نتیجھ  بھ  درصورت  قراردارد  روسیھ 
نرسیدن مذاکرات با ١+۵ ایران ازپشتیبانی 
نظام  برخوردارشود.  روسیھ  دولت  نظامی 
"ھم  ترتیب  بدین  روسیھ  داری  سرمایھ 

ازتوبره خواھدخورد و ھم ازآخور!".
و باالخره احتمال سوم کھ بھتراست راه حل 
درنظرگرفت،  سوم  ضرورت  ویا  منطقی 
جمھوری  رژیم  اتمی  سیاست  این  دربرابر 
چنین  برای  را  راه  کھ  است  ایران  اسالمی 
این  آن  و  ببندد  ماجراجوئی ھائی می تواند 
است کھ امروزمشکالت و خطرات مربوط 
نیروگاھھای  برق  از  گان  کننده  استفاده  بھ 

و اتمی در جھان بعد از حادثھ چرنوبیل 



صفحھ ٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ضرورت وحدت کارگران و زحمت کشان خاورمیانھ برای تحقق دموکراسی و سوسیالیسم

فوکوشیما چنان لرزه ای بھ جان دارنده 
در  کھ  است  انداختھ  نیروگاھھا  این  گان 
ژاپون و آلمان دولتھا تصمیم بھ ازکارانداختن 
نیروگاھھای اتمی گرفتھ اند، چون کھ بروز 
اشکالی تکنیکی دراین نیروگاھھا و یا بروز 
این  نظیر صدمھ خوردن  طبیعی  ای  حادثھ 
سونامی و غیره  بھ دلیل زلزلھ،  نیروگاھھا 
آورد کھ  چنان خطرات جانی بھ وجود می 
طی ھزاران سال ناشی از پخش مواد رادیو 
انسانھا،  سالمتی  برای  طبیعت  در  آکتیو 
بھ  آنھا  از  حیوانھا و محیط زیست، رھائی 

آسانی ممکن نیست.
برق  کمبود  درایران  کھ  این  باالترازھمھ 
سالم خورشیدی  انرژی  از  توان  می  ھم  را 
استفاده  با  ھم  و  موجوداست  فراوان  کھ 
ھیچ  کھ  نمود  فراھم  گازی  عظیم  منابع  از 
گونھ خطری درمقایسھ با نیروگاھھای اتمی 
ایجاد نمی کنند و نھایت کوتھ بینی ھست کھ 
زلزلھ  تمامی  بھ  است  مملکتی  کھ  درایران 
اتمی  نیروگاھھای  ساختن  بھ  اصرار  خیز، 
خطرات  دربرابر  را  ایران  مردم  و  نمود 

ناشی از تشعشعات اتمی قرارداد.
کلیھ  و  کارگر  طبقھ  ی  وظیفھ  امروز 
برای  کھ  است  خواه  آزادی  فھیم  نیروھای 
بھ  درایران  کھ  زیست  محیط  سالمتی  حفظ 
وضعیتی بحرانی رسیده است علیھ سیاست 
ساختن نیروگاھھای اتمی، پرچم اعتراضات 
را بلند کنند و فراموش ننمایند کھ حتا زبالھ 
ھای نیروگاھھای اتمی چنان خطرسازھستند 
آکتیو  رادیو  خطر  بردن  درازبین  ھنوز  کھ 
درجھان  آنھا راه حلی جدی و قطعی  بودن 

پیدا نشده است.
دیگر  و  اتمی  نیروگاھھای  بھ  نھ 
نیروگاھھای تولید کننده گاز اکسید کربن!
ازاین  استفاده  از  ناشی  طبیعت خطرات 

نیروگاھھا را بارھا نشان داده است!
سالم  انرژی  از  استفاده  برای  پیش  بھ 

برای محیط زیست!
ھیئت تحریریریھ رنجبر ـ خرداد ١٣٩٣

دوسال پیش تشکیل شد و قصد ایجاد دولتی 
اسالمی مسلط بر عراق و سوریھ را داشت 
و ازطرف حکومتھای ارتجاعی منطقھ نظیر 
عربستان سعودی و قطر مورد حمایت است 
برای سلطھ یابی برسوریھ بھ فعالیت مسلحانھ 

داعش بقیھ از صفحھ اول

ی بھ غایت وحشیانھ ای مشغول شد.
روبھ  درآنجا  پیروزی  با  نقشھ  این  اما   
نظام  بقایای  کار،  ادامھ  در  و  رونگردید 
بعثی عراق با ارزیابی از وضعیت شکننده 
دولت شیعھ عراق و درعین حال تضاد بین 
سنی ھا و شیعھ ھا درآن و باالخره استفاده 
براندازی حاکمان  برای  کنونی،  ازوضعیت 
عراق و پیشبرد اھداف خود احتماال درجریان 
بخش  در  داعش  نیروھای  اخیردرپیشروی 

سنی نشین عراق بی تاثیرنبوده است.
بدین ترتیب، ازنظر امپریالیستھا زمینھ برای 
پیاده کردن تقسیم عراق بھ سھ منطقھ مستقل 
شیعی نشین درجنوب، سنی نشین در غرب و 
کردنشین در شمال شرقی نظیر آن چھ کھ در 
تشخیص  مناسب  کردند،  پیاده  یوگوسالوی 

داده شده است.
دفاع  بھانھ ی  بھ  ماجرا  دراین  ایران  دولت 
نیروھای  درعراق  شیعھ  مذھبی  مراکز  از 
مناطق  آن  بھ  احتمالی  گسیل  برای  را  خود 
شکست  از  جلوگیری  برای  درواقع  و 
بھ  قدرت  افتادن  و  عراق  دولتی  نیروھای 
دست داعش آماده مداخلھ نموده است. کمک 
خواھی نوری المالکی نخست وزیرعراق از 
دولت آمریکا و موضع دوپھلوی اوباما دایر 
نخواھدشد  فرستاده  عراق  بھ  نیرو  براینکھ 
خواھدشد  گرفتھ  تصمیم  بعدازبررسی  ولی 
توانند  می  بھ دولت عراق  کھ چھ کمکھائی 
مترصد  آمریکا  دولت  کھ  داد  نشان  بکنند، 
آینده  احتمالی  پیروزیھای  و  اوضاع  رشد 
نیروھای داعش است کھ شاید درچنین حالتی 

دست بھ اقدامی بزند!
امپریالیستھا نقشھ ی بھ کنترل کامل درآوردن 
خاورمیانھ بزرگ را ھنوز کنارنگذاشتھ اند 
و درواقع قدم دیگری درجھت نزدیک نمودن 
آتش اغتشاش بھ ایران برداشتھ اند. نیروھای 
اسالمی درمنطقھ تحت انواع و اقسام اسم و 

رسم مھره ھائی بیش دردست اینان نیستند.
بنابراین ضروری است باتوجھ بھ وضعیت 
تیره و تاری کھ با گسترش فعالیت بنیادگرایان 
اوال  است،  منطقھ  مردم  درانتظار  اسالمی 
علیھ  باید  منطقھ  کارگر  طبقھ  و  کمونیستھا 
مرتجع  نیروھای  و  امپریالیستھا  دخالت 
اسالمی متحدا و یک صدا بھ پا خیزند. ثانیا 
و  آگاه  باتجربھ،  رھبری  بدون  حرکت  این 
و  رفت  نخواھد  پیش  کمونیستی  دوراندیش 
"بھارعربی" بھ وضوح این امر را نشان داد 
کھ  تقسیم توده ھای مردم و حتا طبقھ کارگر 
و نیروھای سیاسی چپ  و قرار داشتن آنھا 
سیاسی  نیروھای  اقسام  و  انواع  نفوذ  تحت 
وابستھ بھ طبقات مختلف غیرپرولتری و ھم 
چنین سیاستھای رفرمیستی این نیروھا، قادر 
و  بورژوازی حاکم  مبارزه علیھ  پیشبرد  بھ 

آنان  فعالیت  درعمل  و  نبوده  امپریالیستھا 
درخدمت بھ نیروھای غیرپرولتری قرارمی 

گیرند.
برداشتن  دست  و  کمونیستھا  وحدت  لذا 
نظرات  و  ھا  خودمرکزبینی  انواع  از 
کمونیسم  حول  متحدشدن  و  رویزیونیستی 
تاکتیک  و  برنامھ  اساسی  نکات  و  علمی 
عدم  و  شده  تبدیل  فوری  یک ضرورت  بھ 
منتظر  و  واقعیت  این  روی  گذاشتن  گردن 
بازگذاشتن  در  تنھا  و  تنھا  نشستن  رویدادھا 
دست نیروھای بورژوائی، خرده بورژوائی 
گرفتن  بھ دست  در  امپریالیسم  بھ  و وابستھ 
معنای  اوضاعی،  درچنین  ابتکارعملھا 
احزاب  اتحاد عمل  ھم چنین  ندارد.  دیگری 
کمونیست کشورھای منطقھ درمقابلھ با دست 
اندازیھای امپریالیستی و با تقویت نیروھای 
یک  بھ  پیش  از  بیش  نیز  افراطی  اسالمی 

ضرورت عاجلی تبدیل شده است.
مرتجع  نیروھای  و  امپریالیسم  دست 
اسالمی ازدخالت درامور کشورھا کوتاه 
پیش بھ سوی ایجاد حزب کمونیست واحد 
درھرکشور و اتحاد فشرده کمونیستھای 
داخلی،  ضدانقالب  با  درمقابلھ  منطقھ 

منطقھ ای و جھانی!
منطقھ،  ارتجاعی  دولتھای  سرنگونی 
عدالت  آزادی،  استقالل،  تحقق  جھت 

اجتماعی و انقالب سوسیالیستی!
حزب رنجبران ایرانـ  ٢۵ خرداد ١٣٩٣ 

ـ ١۵ ژوئن ٢٠١۴ 
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دلواپسان... بقیھ از صفحھ اول

ھمایش گفتھ دولت نمی خواھد «سپاه با بخش 
خصوصی رقابت کند، ولی کارھای بزرگی 
را کھ از توان بخش خصوصی خارج است 

باید سپاه انجام دھد.»
ھم  «اآلن  یازدھم  دولت  سخنگوی  گفتھ  بھ 
مسلح  نیروھای  بھ  را  پروژه ھا  این گونھ 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا واگذار  بھ ویژه 

خواھیم کرد.»
تصدی  ماه  نخستین  در  نیز  روحانی  حسن 
قوه مجریھ در جمع فرماندھان سپاه از آن ھا 
خواستھ بود تنھا پروژه ھای بزرگ اقتصادی 

را دنبال کنند.
ماه ھای  در  پاسداران  سپاه  و  دولت  روابط 
اخیر بر سر اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» 
و بی اعتنایی دولت بھ طرح ھای سپاه و بسیج 

در این زمینھ تا حدی تیره شده است.
حمالت  نیز  مدت  این  طی  سپاه  رسانھ ھای 
کھ  بودند  داده  افزایش  را  دولت  علیھ  خود 
ستاد  رئیس  فیروز آبادی،  حسن  ھشدار  با 
 « شدند.  مواجھ  مسلح  نیرو ھای  مشترک 

(آسمان دیلی نیوز ـ ٢ خرداد ١٣٩٣)
بورژوازی  کھ  کرد  فراموش  نباید  البتھ 
لیبرال ایران با امیدبستن بھ قبلھ امپریالیستی 
اروپا و ژاپون) شدیدا تالش می  ( آمریکا، 
کند تاھدایت اقتصاد درایران را ھرچھ بیشتر 
بھ سمت نزدیکی فشرده با غرب سوق دھد 
فوق  ھای  سرمایھ  صورتی  درچنین  کھ 
انحصاری غرب درایران مقام رھبری کننده 
را بھ دست آورده و بھ نوعی از سپاه دراین 
زمینھ خلع ید خواھند کرد و بھ این اعتبار 
مبارزه بین دوجناح سرمایھ داری خصوصی 
و دولتی پیوستھ درایران طی حاکمیت رژیم 
نشده و سیاست  لحظھ ای قطع  نیز  اسالمی 
تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی کارخانھ 
ھای دولتی و فروش آنھا بھ قیمتھای ناچیزی 
مقامات  و  حاکمیت  دوربر  ھای  زاده  آقا  بھ 
روحانی نمودی از این واقعیت بود کھ پس 
از بھ ریاست جمھوری ایران رسیدن ھاشمی 
رفسنجانی ماشھ ی آن کشیده شد و ھنوز نیز 
عالرغم مقاومت مدافعان سرمایھ ھای دولتی 
بھ نتیجھ ی نھائی بھ سود خصوصی سازی 

عمده وسایل تولید درایران نرسیده است.
دردست  نھ  درایران  اقتصادی  بحران  حل 
است.  دولتی  نھ  و  ھای خصوصی  سرمایھ 
حاکمیت  و  امکانات  این  کردن  اجتماعی 
طبقھ کارگر در اداره کشور تنھا راه  نجات 
جامعھ  ایجاد  و  بحران  از  کشور  اقتصادی 
از فقر و گرسنھ گی  و  ای است کھ درآن 
بی کاری و دردسر در دوران بازنشستھ گی  
برای ھمیشھ اثری برجا نخواھد ماند و برای 

علیھ تجاوزات امپریالیستی و تقسیم کشورھا و ملتھا بپاخیزیم!

رسیدن بھ چنین آینده ی درخشانی کارگران 
باید متشکل شده  و بھ مثابھ تولیدگران اصلی 
دست  بھ  را  آن  ھدایت  سرنوشت  کشور 
بگیرند و نظام مالکیت خصوصی را برای 

ھمیشھ بھ زبالھ دانی تاریخ بسپارند. 
تفسیر روزـ اول تیر ١٣٩٣

گره کور مصنوعی 
ایجاد شده در

جنبش کارگری!
جنبش  در  کوری  گره  کھ  دارد  حقانیت  آیا 
حرکت  از  مانع  کھ  وجودآمده  بھ  کارگری 
برای  آن شده است؟  و خم  پرپیچ  مسیر  در 
کسانی کھ بھ تاریخ و وضعیت کنونی جھان 
با دیدی علمی و مستدل نگاه می کنند، وضع 
تیره و  ایران آن قدر ھم  درجنبش کارگری 
تار و غیرقابل تشخیص نشده است. اما برای 
آن بخش از انسانھا کھ نھ بھ طور عینی بلکھ 
طبقاتی  موضع  و  وضعیت  و  ذھنی  دید  از 
کنند،  می  نگاه  ھا  پدیده  بھ  خود  متزلزل 
سوئال  عالمت  زیر  و  گرائی  نفی  بدبینی، 
بردن حتا ابتدائی ترین واضحات اثبات شده 
متحجری  موضع  بھ  تبدیل  طبقاتی  مبارزه 
بینش  ازاین  رھائی  راه  کھ  شده  آنان  برای 
ُکشنده با موانعی جدی روبھ رو است. و اگر 
بھ دنبال گره کور برویم باید سری بھ جنبش 
کارگری  جنبش  خودرامدافع  کھ  بزنیم  چپ 

ولی بادیدگاھھائی غیرپرولتری می داند! 
«افراد  لنین:  استدالل  بنا بھ  تاریخی  ازنظر 
ای  ویژه  کامال  چیز  کوشند  می  بیھوده 
تالش  فرط  از  و  نمایند  ازخوداختراع 
می  پیدا  مضحکی  وضع  فروشی  درفضل 
طبقات  بھ  ھا  توده  کھ  دانند  می  ھمھ  کنند. 
تقسیم می شوند... ـ کھ طبقات را معموال و 
متمدن  درکشورھای  اقل  ال  موارد،  دراکثر 
نمایند؛  می  معاصر احزاب سیاسی رھبری 
توسط  معمول  طبق  سیاسی  احزاب  کھ  ـ 
اتوریتھ  با  از  ثابتی  بیش  و  کم  گروھھای 
کھ  افرادی  مجربترین  و  متنفذترین  ترین، 
برای پرمسئوولیت ترین مقامات انتخاب می 
می  اداره  شوند،  می  نامیده  پیشوا  و  گردند 
گردند. ھمھ اینھا الفباء است. ھمھ اینھا ساده 
ـ  و روشن است...»(آثارمنتخب یک جلدی 
ـ  درکمونیسم  کودکی «چپ روی»  بیماری 

صص ٧٤٢ـ ٧٤٣)

عنوان  بھ  کمونیستھا  اگر  مورد  دراین 
شیره  بدون  ابتدا  از  کارگر  طبقھ  پیشروان 
زحمت  و  کارگر  ھای  توده  سر  بر  مالیدن 
کمونیست  واحد  پیشرو  حزب  ایجاد  کش، 
آنی  «منافع  مدافع  باید  کھ  درھرکشوررا 
ساختند  مطرح  باشد  کارگر  طبقھ  آتی»  و 
تاریخ  انقالبات  کھ  بودند  احزاب  ھمین  و 
سازی نظیر انقالب اکتبر ١٩١٧ روسیھ و 
انقالب اکتبر ١٩٤٩ چین و غیره را رھبری 
داری  سرمایھ  نظام  مدافعان  ولی  نمودند، 
و  بورژوازی  توسط  قدرت  کسب  از  پس 
طبقات  متشکل شدن  از  ممانعت  منظور  بھ 
دراحزاب واحدسیاسی خود، احزاب سیاسی 
گوناگونی را بھ وجودآوردند کھ بھ ھیچ وجھ 
دیگر  بایک  اساسی  اختالفات  احزاب  این 
بیشتر  بر پایھ اختالفات جزئی و  نداشتند و 
استراتژیکی، خود را بھ عنوان  تا  تاکتیکی 
معرفی  بورژوازی  جامعھ  احزاب  بھترین 
تفرقھ  و  تجزیھ  بھ  اساس  براین  و  نمودند 
تا  زدند  دامن  مختلف  احزاب  در  انسانھا 
سیاست «تفرقھ بیانداز و حکومت بکن!» را 
تحقق بخشند. امری کھ تضاد دوجھان بینی 
عیان  بھ  را  بورژوائی  و  پرولتری  متضاد 

نشان داد. 
را  بورژوائی  احزاب  حرکت  اگرسیر  حتا 
در چندصدسال اخیر نگاه کنیم، می بینیم کھ 
اکنون  ھم  کھ  است  شده  ختم  آنجا  بھ  عمال 
بزرگ  دوحزب  کشورھا  از  دربسیاری 
می  دست  بھ  را  قدرت  متناوبا  بورژوائی 
گیرند و دراین میان تعداد دیگری از احزاب 
بورژوائی و خرده بورژوائی کوچک ویالن 
و سرگردان بھ دنبال این یا آن حزب بزرگ 
بورژوائی روانند و آتش بیار معرکھ ی بھ 
قدرت رسیدن این یا آن جناح بورژوازی می 
گردند. امری کھ بھ وضوح تحلیل دقیق لنین 

را نشان می دھد.
پیشرو  کارگران  اکنون  ھم  مشخصا  ولی 
درایران پرچم ایجاد حزب واحد پیشرو خود 
دھند  می  نشان  و  اند  کرده  بلند  حق  بھ  را 
کھ وفادار بھ تئوری کمونیسم علمی خویش 
می باشند. اما احزاب و سازمانھای موجود 
را  بودن  کمونیست  داعیھ  کھ  درایران  چپ 
دارند، بھ جای دفاع قاطعانھ از این خواست 
خود  ھای  فرقھ  بھ  یا  پیشرو،  کارگران 
ـ  دیگران  نفی  اصالت علمی قایل شده و با 
آن ھم درشرایطی کھ می بینند خودشان قادر 
پیشروان کارگری  از جانب  گرفتن تایید  بھ 
بھ عنوان تشکیالت حزبی کارگران پیشرو 
نشده اند ـ بھ فکر ایجاد قطبی از نیروھای 
بھ مثابھ  اند و امر حزب سازی  چپ افتاده 
نیروی مادی تغییر را درحد صرفا سیاسی 

و لذا ذھنی قطب سازی بدون پشتوانھ 
درپیش  جدی  ی  تغییردھنده  عملی  ی 



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

زنان نامرئی ھند

گرفتھ اند.
حزب رنجبران ایران از ابتدای تشکیل 
مرج  و  ھرج  بھ  دادن  پایان  برای  شدنش 
تالش  پیشنھاد  ایران  چپ  درجنبش  کنونی 
برای وحدتی اصولی برپایھ کمونیسم علمی و 
نکات اساسی برنامھ و تاکتیک را داد، و بعد 
از بارھا شرکت کردن درتجمعات نیروھای 
چپ کھ امر وحدت ایده ئولوژیک ـ سیاسی 
ـ تشکیالتی ـ سبک کاری و فرماندھی واحد 
را نادیده گرفتھ و ازحد وحدتھای نوع جبھھ 
در  باالخره  گذاشتند،  نمی  فراتر  را  پا  ای 
پرچم  پیشرو  کارگران  کھ  کنونی  وضعیت 
ایجاد حزب واحد کمونیست را بلند کرده اند، 
سازی  قطب  و  سازی  جبھھ  سیاست  ازاین 
چنین  تداوم  و  گرفتھ  فاصلھ  چپ  نیروھای 
طبقھ  خواست  بھ  دادن  جواب  را  حرکتی 
ھمین  بھ  داند.  نمی  جھان  و  ایران  کارگر 
نیروھای  از  تجمعی  سوم  درنشست  دلیل 
رجوع  نمود.(  اعالم  را  خود  جدائی  چپ 
کنید بھ نوشتھ ای زیر تیتر «عدم پیروی از 
تئوری علمی طبقھ کارگر در ھمین شماره)  
عملی  و  ذھنی  ازنظر  کوری  گره  درواقع 
برای افراد پیشروطبقھ کارگر وجود ندارد. 
غیر  طبقات  ئولوژی  ایده  تداخل  کور  گره 
در  بورژوائی  خرده  ویژه  بھ  و  پرولتری 
جنبش کارگری است کھ گروه گرائی را بر 
می  ترجیح  علمی  کمونیسم  رھنمود  اجرای 
دھند و ضروری است کارگران پیشرو علیھ 
این دیدگاه ھرچھ بیشتر موضع گیری نموده و 
مانع از تداخل و خراب کاری ایده ئولوژیھای 
شوند. خود  درصفوف  غیرپرولتری 
ھیئت تحریریھ رنجبر ـ 
خرداد ١٣٩٣

بخش ھندی بی بی سی  - ٠۴ مھ ٢٠١۴ - 
١۴ اردیبھشت ١٣٩٣ 

[ اگربراین باوریم کھ بدون آگاه، بسیج، متشکل 
کردن زنان و شرکت فعال آنھا درپیشبرد امر 
نیمی  این کھ زنان  دلیل  کارگری بھ  انقالب 
نیمی کھ  آن  از  باالتر  انسانھای جھان و  از 
ای  استثمارچندالیھ  چنگال  گرفتار  تنھا  نھ 
از  بلکھ  ھستند،  برجھان  حاکم  نظام طبقاتی 
تولد تا پایان عمر با چنان تحقیرھا، ستمھا و 
رذالتھائی از جانب غول بی رحم و انصاف 
مردساالری روبھ رو می باشند کھ زنده گی 
قلبشان  گذرانند،  می  عظما  مصیبتی  در  را 

ماالمال ازدردی است کھ درمانش درانقالب 
اگر  باشد؛  می  وار  برده  نظام  این  محو  و 
براین باوریم کھ زنان درمبارزه برای رھائی 
کھ  اند  داده  نشان  قھرمانیھائی  و  استواری 
ذکر آنھا حتا درمحدوده ی ایران و جنایات 
سنگ  زنان،  برخوردبھ  در  اسالمی  رژیم 
دل ترین مردان را وادار بھ سرفرود آوردن 
دربرابر این عظمت مبارزاتی زنان می کند؛ 
تداوم  عنوان  بھ  کھ زنان  باوریم  براین  اگر 
و  باشند  بشرمی  جھانی  جامعھ  حیات  بخش 
کھ  یافت  درجھان  توان  می  را  زبانی  کمتر 
فرزندان  بھ  زنان  محبت  و  مھر  ھای  ترانھ 
اگر...؛  نباشند؛  سروده  را  بالعکس  و 
بایستی  مرد  کمونیستھای  صورتی  درچنین 
با تمام وجود در احترام بھ استواری اعتقاد 
و  مبارزاتی  صداقت  پذیری،  مسئوولیت   ،
انقالبی،  مبارزات  درپیشبرد  زنان  توانائی 
ھای  اندیشھ  گورسپردن  بھ  برای  درتالش 
و  برداشتھ  گام  پیوستھ  درخود  مردساالرانھ 
دراین راه سترک مبارزاتی از کمک دھی بھ 

ھمرزمان مبارز زن کوتاھی نکنند.
درزیر گزارشی کھ بخش کوچکی از ستمھائی 
"بزرگترین  درھندوستان،  زنان  بر  کھ 
دموکراسی جھان"، روامی شود را می آوریم 
کھ نمونھ ای است از زنده گی تلخ ۴٠ میلیون 
زنان کارگر و زحمتکش و فقیرطالق گرفتھ 
از شوھرانشان و محدودیتھای عظیم جامعھ 
ی مردساالر کھ حساسیتی نسبت بھ این ظلم 
نامرئی  آشکار  معضل  این  و  ندارد  جھنمی 
آزادی  انسانھای  ازتمام  جلوه داده می شود! 
بررسیھای  تجارب و  خواه دعوت می کنیم 
را  درایران  زنان  وضعیت  درمورد  شان 
درنشریھ  بیشتر  جھت اطالع رسانی ھرچھ 

رنجبر بھ ما بفرستند. با تشکر قبلی. 
(ھیئت تحریریھ رنجبر) ] 

بیوه ھای ساکن شھر ورینداوان – آنھا توسط 
پناه  اینجا  بھ  و  شده  طرد  ھایشان  خانواده 

دختری  قتل  تجاوز و  می آورند.سال ٢٠١٢ 
اول  خبر  دھلی  در  اتوبوسی  در  دانشجو 
جرقھ  حادثھ  این  شد،  رسانھ ھا  از  بسیاری 
خشونت  بھ  اعتراض ھا  شروع  برای  ای 
علیھ زنان در ھند شد. زنان مجرد در ھند 
و  ھستند  روبرو  بسیاری  دشواری ھای  با 

معموال زندگی عادی ندارند.
زرد  پیراھن  دیدم،  را  کودو  کھ  بار  اولین 
بلندی پوشیده بود و با موھای بافتھ و روغن 
کارھای  مشغول  روستایی اش  خانھ  در  زده 
نظرم  بھ  کودو  لحظھ  یک  برای  بود.  خانھ 
دختری  آمد.  سال  و  سن  کم  خدمتکار  یک 
کوچک کھ آشپزی و نظافت می کرد. درست 
مثل میلیونھا دختر جوان ھندی کھ در خانھ 
اما وقتی  ھا و روستاھای ھند کار می کنند. 
چھره  زد،  من  بھ  مالیمی  لبخند  و  برگشت 
 . اندوه  و  شرم  با  دیدم.  را  میانسال  زنی 

فھمیدم کھ کودو مستخدم خانھ نیست.
پر  خانواده  یک  با  بیوه اش  مادر  و  کودو 
جمعیت در یک خانھ شلوغ زندگی می کردند. 

ھمراه خالھ ھا و دایی ھا و خانواده ھایشان.
کودو حدود پنجاه سال داشت و ھنوز مجرد 
و  گوشھ  در  برادرش  و  خواھر  چھار  بود، 
کنار ھند مشغول کار بودند. پدرش سال ھا 
پیش فوت کرده بود. کودو بھ مرور زمان از 
یادھا رفتھ بود، او در کارھای طاقت فرسای 
کامال  خانواده  و  بود  شده  غرق  روزانھ 
"نمونھ  او را  بود. خانواده  کرده  فراموشش 
اعضای  از  یکی  خواند،  می  بار"  مصیبت 
نظر  بھ  "گاھی  گفت  من  بھ  اش  خانواده 
می رسید کودو اصال وجود خارجی ندارد".

لباس  ھا  دختربچھ  مثل  چرا  پرسیدم  ازش 
داد  جواب  او  جای  بھ  مادرش  پوشی؟  می 
زن  مثل  نباید  و  است  مجرد  "کودو  کھ 
خانواده  بپوشد".  لباس  کرده  ازدواج  ھای 
نمی توانست بپذیرد کھ یک زن می تواند آدم 
نکرده باشد،  باشد ولی ھنوز ازدواج  بالغی 
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برای آنھا کودو دختر بچھ ای بیش نبود.

کودو نمونھ ای از ھزاران دختر ھندی 
شده اند.  سپرده  بھ دست فراموشی  کھ  است 
مجرد بودن آنھا بھ انتخاب خودشان نبوده، 
بلکھ محصول شرایط یا سرنوشتی است کھ 

با یک اتفاق تغییر کرده.
بر سنت، زمانی  بنا  زن  کھ  این جامعھ  در 
با  ترجیحا  کند-  ازدواج  کھ  می شود  کامل 
مردی کھ والدینش برای او انتخاب می کنند- 
تجرد می تواند سخت و غیر قابل تحمل باشد.

زنان  تعداد   ٢٠٠١ سال  شماری  سر  طبق 
مجرد، مطلقھ و بیوه باالی سی سال در ھند 
حدود ٤٠ میلیون نفر است. این یک تخمین 

محافظھ کارانھ است.
امروزه بسیاری از دختران ھند ازدواج نمی 
کنند و سعی می کنند با استقالل از خانواده، 
مخالفت خود را با این رسوم نشان دھند و مانند 
کودو بھ کمک پر منت نزدیکان وابستھ نباشند.

در  سرعت  بھ  ھند  بزرگ  شھرھای  چھره 
آرام  آرام  مجرد  زنان  و  است  تغییر  حال 
پذیرفتھ می شوند. اما این روند برای زنانی 
کھ ھر روز با مشکالت تجرد دست و پنجھ 
نرم می کنند بھ شدت ُکند و آزار دھنده است.

وقتی تجرد یک زن او را تا این حد بھ حاشیھ 
می راند، می شود تصور کرد کھ طالق چقدر 
می تواند ترسناک باشد. جامعھ از طالق یک 
ننگ می سازد و با آن زندگی زنان را احاطھ 
برای  کھ  دار  خانھ  زنان  ویژه  بھ  می کند. 

گذران زندگی بھ ھمسر وابستھ اند.
داستان اینجا تمام نمی شود، وقتی یک زوج 
از ھم جدا می شوند، زن برای دریافت سھم 
عادالنھ از خانھ و زندگی راھی سخت در پیش 
دارد. حتی تعیین آنچھ حق اوست در سیستم 
می شود. گرفتار  ھند  دادگاھھای  ُکند  بسیار 

دیپالی از ننگ اجتماعی طالق می ترسد
دیپالی بیست و پنج سالھ و اھل بمبئی است. 
او یکی از مثال ھایی است کھ نشان می دھد 

اجتماعی  بدنامی  و  ُکند  دادگاھھای  چگونھ 
مادر  یک  علیھ  ناخواستھ  می توانند  طالق 

مجرد دست بھ دست ھم دھند.
او در یک اتاق محقر با پسر چھار سالھ اش 
انجام  کوچک  کارھای  کند.  می  زندگی 
می دھد: از پیش خدمتی در مراسم عروسی 
تا نظافت خانھ ھای مردم. خانواده شوھرش 
او را نمی پذیرفت، و باالخره شوھر دیپالی 
رفت.  طالق  دنبال  بھ  و  کرد  ترک  را  او 
دیپالی می گوید شوھرش در سھ سالی کھ از 
ھم جدا ھستند ھیچ خرجی بھ او نداده است. 
نشان  را  ھند  جامعھ  واقعیت  دیپالی  تصمیم 
می دھد : او می  گوید حاضر است دوباره بھ 
زندگی مشترک برگردد. زندگی با شوھری 

کھ مرتب او را کتک می زد.
دیپالی می گوید " من طالق نمی خواھم، من 
و پسرم احتیاج بھ نام یک مرد در زندگی مان 
داریم تا از خفت جامعھ دور باشیم. نمی خواھم 

بھ فرزندم بھ چشم حرامزاده نگاه کنند."
این  تمام مشکالت  با  ترجیح می دھم  " من 
زندگی بسازم تا اینکھ مطلقھ باشم. اگر طالق 
بگیریم ، وقتی کھ پسرم بزرگ شد راجع بھ 
مادرش چھ فکر خواھد کرد. یک زن خوب 

کھ طالق نمی گیرد."
است.  کارمند  و  سالھ  سی  زنی  نیمیشا 
خوب"  "زن  یک  اش  جامعھ  تعریف  با  او 
محسوب نمی شود. او بھ تعداد کم اما رو بھ 
علیرغم  کھ  دارد  تعلق  ھندی  زنان  افرایش 
از  طالق،  مالی  و  اجتماعی  مشکالت  تمام 
نیمیشا  تصمیم  می شوند.  جدا  ھمسرانشان 
بھ  را  خانواده  دو  ھر  آبروی  طالق  برای 
شرایط  ھمھ  تدریج  بھ  ولی  انداخت.  خطر 
قبول کردند. نیمیشا می  او را  جدید زندگی 
بسیار  ھند  در  بودن  مطلقھ  یا  "مجرد  گوید 
بھ  را  بودن  مجرد  من  ولی  است  سخت 
حضور در یک رابطھ زناشویی یک طرفھ 

و آزاردھنده ترجیح می دھم."

بیوه کھ توسط پسرانش مورد  داسی  شاکتی 
ضرب و شتم قرار می گیرد

مجرد  زنان  از  دیگری  مثال  داسی  شاکتی 
سالھ  پنج  و  شصت  ای  بیوه  او  است.  ھند 
است کھ در شھر ورینداوان مالقاتش کردم. 
ورینداوان شھری مقدس است کھ بسیاری از 
فرار از زندگی طاقت  برای  بیوه ھند  زنان 
می برند.  پناه  آن  بھ  خانوادگی شان  فرسای 
شاکتی در حالیکھ اشک از چشمانش جاری 
است با صدایی گرفتھ می گوید "وقتی شوھرم 
از  بعد  کرد.  می  مراقبت  من  از  بود  زنده 
اینکھ او درگذشت، مثل یک بچھ یتیم شدم. 
پسران و عروس ھایم دیگر برای من ارزشی 
کتکم  حتی  و  می دادند  آزارم  و  نبودند  قائل 
پسرم  دعواھا  این  در  کھ  بار  یک  می زدند. 
پای مرا شکست، فھمیدم کھ دیگر نمی توانم 

در کنار خانواده ام بمانم."
شاکتی مثل خیلی از بیوه ھای شھر ورینداوان 
چیزی  آیند،  می  فقیر  ھای  خانواده  از  کھ 
او  کھ  زندگی  نداشت.  دادن  از دست  برای 
برایش دھھ ھا از عمرش را داده قبال از او 

گرفتھ شده بود. او حاال تنھا در 
ورینداوان  در  داسی  شاکای  محقر  کلبھ 

زندگی می کند
در  کھ  است  اجتماعی  فعال  سینگ  وینی 
کند.  می  کار  بیوه  زنان  با  ورینداوان  شھر 
ھا  تنش  این  باعث  مالی  دالیل  گوید  می  او 
بین زنان بیوه و خانواده ھای آنھا می شود. 
نان خور  بھ چشم یک  بیوه را  زن  آنھا یک 
اضافھ می بینند کھ ممکن است روزی ادعای 
مالکیت بخشی از اموال خانواده را ھم بکند. 
او معتقد است کھ این مشکالت ریشھ عمیقی 
"این  می گوید  وینی  دارند.  ھند  فرھنگ  در 
بیوه ھا امیدوارند کھ پس از مرگشان نگذارند 
جسدشان روی زمین بماند و آتش رو جسد 
آنھا را روشن کنند. پسری کھ پای تو را می 
کھ  می زند  آنچنان  را  تو  کھ  پسری  شکند، 
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************
٩٠ درصد کارگران ایران قرارداد 

موقت دارند 
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
رفاه اجتماعی در اصفھان گفت: در سال ٩٢ 
قرار داد موقت  از ٩٠ درصد نیروھا  بیش 
آن  بازدھی  و  کار  بر  مسئلھ  این  کھ  داشتند 
تأثیر قابل توجھی می گذارد و باید برای رفع 

آن اقدام کنیم.
تن ظھر  ھفده   سید حسن  تسنیم،  گزارش  بھ 
اجرایی،  کل  مدیران  گردھمایی  در  امروز 
معاونین و روسای روابط کار سراسر کشور 
شد،  برگزار  اصفھان  پیروزی  ھتل  در  کھ 
دچار  کشور  کھ  شرایطی  در  کرد:  اظھار 
و  برنامھ سازی  در  و  بوده  تورم  و  رکود 
بسیاری  و  محدودیت  دچار  برنامھ  اجرای 
و  نزول  بھ  رو  اجتماعی  شاخص ھای  از 
بعضا منفی بوده، بدون شک شرایط کار نیز 
دشواری ھای خاص خودش را دارد اما اگر 
در  مجدد  بازنگری  باشیم و  با ھم ھماھنگ 
می توانیم  باشیم،  داشتھ  کار  وزارت  روابط 
نیروی کار اعم از کارگر و کار آفرین را بھ 

اوج عزت و کرامت برسانیم.
از  ناشی  حوادث  ھزینھ  اینکھ  بیان  با  وی 
افزود:  بوده،  باال  بسیار  ما  کشور  در  کار 
ھزار   ٣٠ از  بیش  حوادث  این  ھزینھ ھای 
میلیارد تومان بر آورد شده کھ دو سوم درآمد 
ناشی از ھدفمندی یارانھ ھا را شامل می شود 
ھزارھا  این حوادث در سال ١٣٩٢  رقم  و 
منجر  آن ھا  از  مورد   ١٨٠٠ و  بوده  حادثھ 
بھ فوت شده و ... باید برای کم کردن و بھ 
صفر رساندن حوادث ناشی از کار تدبیری 

اندیشیده شود.
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
در  اینکھ  از  تاسف  ابراز  با  اجتماعی  رفاه 
امر جلب و جذب  در  نتوانستیم  گذشتھ  سال 
بھ  کرد:  تصریح  کنیم،  سرمایھ گذاری  کار 
ھمین دلیل است کھ اقتصاد ما کوچک مانده 
و باید بدانیم کھ روابط کار و اشتغال تاثیرات 
متقابل دارند و کارکردھای ھرکدام بھ شدت 

ازھر دری، 
سخنی!

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.

یا  مثبت  تاثیر  دیگر  در حوزه ھای  می تواند 
تاسف دارد  بنابراین جای  باشد  داشتھ  منفی 
کھ در سال ٩٢ بیش از ٩٠ درصد نیروھا 

قرار داد موقت داشتند.
وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازی کنیم، 
خودی  بھ  کار  روابط  مشکالت  بدون شک 
نیروی  عرضھ  کھ  چرا  می شود  حل  خود 
تن  می شود.ھفده   تعادل  دچار  تقاضا  و  کار 
خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نیروی 
خوبی  دستاورد  نامھ ھا  آیین  حوزه  در  کار 
داشتیم اما بھ ھمان نسبتی کھ تراکم قوانین و 
مقررات بود، افزایش چشم گیر آیین نامھ ھا 
را ھم نیز داشتیم اما با تجزیھ و تحلیل می بنیم 
کھ شاھد کاھش مطلوب حوادث ناشی از کار 
قوانین بھ  این مسئلھ نشان می دھد  و  نبودیم 
تنھایی نمی تواند کار کرد مطلوبی داشتھ باشد.

ھزار   ٢٠٠ اکنون  مثال  برای  گفت:  وی 
قرار  قضاوت  میز  روی  کارگری  دعوای 
دارد و علت آن عدم شفاف سازی آمارھای 
در  خطا  بروز  سبب  کھ  است  شده  ارائھ 

برنامھ ریزی می شویم.
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
رفاه اجتماعی بیان کرد: متاسفانھ در حوزه 
حال  در  گذاری  سیاست  مسئولیت  ستاد 
ورود بھ پدیده تصدی گری ھستیم و در این 
از  یکی  ھمچنین  شدیم  غفلت  دچار  زمینھ 
فاز  در  خطا  دلیل  بھ  کھ  امروز  معضالت 
آمد، کم  بھ وجود  یارانھ ھا  ھدفمندی  نخست 
شدن سھم مزد کارگران در قیمت تمام شده 
تولید و قدرت خرید شاغالن و نیروی کار 
بھ دو سوم میزان قبلی بوده کھ سبب کاھش 

بھره وری شده است.
غفلت ھای  از  یکی  اینکھ  بھ  اشاره  با  وی 
تشکل ھای  ظرفیت ھای  از  غفلت  مسئوالن، 
کارگری و کاریابی بوده، تصریح کرد: اگر 
از ظرفیت تشکل ھای کارگری استفاده کنیم، 
می توانیم بسیاری از معضالت را حل کنیم.

صرف  نگاه  کرد:  خاطرنشان  تن  ھفده  
بھ  کھ  آفرینی  زبون  و  ذلیالنھ  حمایتی، 
ندانیم  کھ  شده  سبب  داشتیم،  کار  نیروی 
نیروی کار چھ اعجازی می تواند داشتھ باشد 
در  و  شود  کشف  قابلیت ھایش  نگذاریم  و 
یک کالم کمبود، فقدان و کاھش اثر بخشی 
دستگاه ھای دولتی در اقتصاد مقاومتی بسیار 

قابل مشاھده است.
مرور  را  آسیب ھا  وقتی  کرد:  اظھار  وی 
در  باید  کھ  می رسیم  نتیجھ  این  بھ  می کنیم، 
برنامھ ھا و سیاست  ھا تجدید نظر کنیم و شاه 
بیت آن بر آینده  نگری، پیش بینی و پیشگیری 
بوده بنابراین باید درمان نواقص کنیم برای 
مثال باید دنبال توانمند سازی کارگر باشیم تا 

ببینیم کارگر با خالقیت اش چھ می کند.

جمجمھ ات می شکند، پسری کھ حاضر 
است کود گاو در دھان تو بریزد و تو ھنوز 
روی  ھیزم  مرگ  از  پس  پسرت  میخواھی 
جسدت را روشن کند. ما باید این طرز تفکر 

را از بین ببریم."
طرز  می گوید  اجتماعی  فعال  سینگ  وینی 

فکرھا باید عوض شوند
بھ عنوان زنی مجرد و تنھا کھ در اواخر سال 
ھای ١٩٩٠ در مھمانسرایی در پایتخت ھند 
زنان  جامعھ  کھ چگونھ  دیدم  کرده،  زندگی 
را گاھی با نام حفاظت کنترل و محدود می 
کند. باید قبل از ساعت ھفت شب بھ اتاقت 
برمی گشتی، نمی توانستی قبل از ساعت شش 
صبح مھمانسرا را ترک کنی، نمی تواستی 
مھمان مرد داشتھ باشی، و سھمیھ ای محدود 
برای شب ھای خارج از مھمانسرا داشتی کھ 
بود. الزم  محلی"  "سرپرست  اجازه  برایش 

مجرد  کھ  ھند  در  من  دوستان  از  دستھ  آن 
بودند ھم ھمین مشکالت را داشتند. پیدا کردن 
ای برای یک زن مجرد بسیار سخت  خانھ 
بود، نگاه بد صاحبخانھ و ھمسایگان ھمیشھ 
آنھا را دنبال می کرد و ھیچوقت نمی توانستند 
دوست مردی را بھ خانھ شان دعوت کنند.

ھمھ چیز در حال تغییر است ولی با روندی 
کھ  است  ای  پیچیده  جامعھ  بسیار ُکند.  ھند 
این حال  با  زن پرستش می شوند و  خدایان 

ھنوز تبعیض علیھ زنان بسیار است.
با  روبرویی  و  ھند  زنان  با  مصاحبھ 
تجربھ  گذشتھ  ھای  ماه  در  مشکالتشان 
بھتر  ھستی،  مجرد  اگر  بود.  ناخوشایندی 
است ناپدید شوی. اگر مطلقھ ھستی یا جدا از 
ھمسرت زندگی می کنی، تمام عمرت را در 
دشواری می گذرانی و بھ ھمین دلیل بسیاری 
از زنان سعی می کنند با زندگی نا مطلوب 
زناشویی شان بسازند و دم نزنند. در بعضی 
خانواده ھا حتی تصور بیوه بودن محال است.
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تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
کار  دستور  در  را  تشکل ھا  توسعھ  باید  ما 
قرار دھیم و از مداخلھ و مھندسی کردن در 
انتخابات تشکل ھا جلوگیری کرده و بگذاریم 
تشکل ھای کارگری برتر شکل بگیرد؛ ھمین 
طور در اولویت کاری بحث بازرسی کار را 
با روش جدید داشتھ باشیم و سھم فساد را در 
تولید کاھش دھیم کھ اگر این کار انجام بگیرد 
می یابد.  افزایش  برابر   ٣ یا  تا ٢  مزد  سھم 
گردھمایی، «علی مصریان»  این  ادامھ  در 
گفت:  کار  وزارت  تحقیقات  مرکز  رییس 
ساالنھ ٩٠٠ ھزار نفر در جھان بر اثر کار با 
مواد شیمیایی جان خود را از دست می دھند.

جھانی  سازمان  اعالم  اساس  بر  فزود:  وی 
کار، ساالنھ ٣٢١ ھزار نفر بر اثر حوادث 
شغلی و حدود دو میلیون و ٣٠٠ ھزار نفر 
بیماری ھای شغلی جان خود را  اثر  بر  نیز 

از دست می دھند.
بھ گفتھ این مقام دولتی، ھزینھ ھای ناشی از 
حوادث کار در دنیا بیش از دو تریلیون دالر 

است. ھمانجا
کلمھ ٢٢ مھ ٢٠١۴ـ  آینھ روز  ١ خرداد ١٣٩٣

************
وزیر نیروی ایران: 

اگر مصرف آب مدیریت نشود، 
کشاورزی تعطیل می شود

پنج شنبھ ٢٢ مھ ٢٠١۴ - ١ خرداد ١٣٩٣ 
وزیر نیروی ایران می گوید با ھزینھ فعلی 

آب، کشاورزی مقرون بھ صرفھ نیست
گفتھ  ایران  نیروی  وزیر  چیان  چیت  حمید 
نکنیم  مدیریت  را  آب  مصرف  اگر  است: 
ھای  آب  از  غیرمجاز  برداشت  جلوی  و 

زیرزمینی را نگیریم «بھ مرور شاھد پایین 
رفتن سطح آب، شوری دشت ھا، خشکسالی 
و در نتیجھ تعطیلی کشاورزی خواھیم بود.»

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا بھ نقل از آقای 
چیت چیان نوشتھ کھ «با بازده کنونی آبیاری 
و ھمچنین ھزینھ ای کھ صرف استخراج آب 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  شود،  می 

کشور مقرون بھ صرفھ نیست.»
ایران چند سال است کھ دوره خشکسالی را 
پشت سر می گذارد و بخش ھای زیادی از 
تاالب ھا و دریاچھ ھای داخلی نظیر ھامون 

و ارومیھ خشک شده است.
نیمی  دھد کھ  می  نشان  گزارش ھای رسمی 
از جمعیت ایران با کمبود آب آشامیدنی روبھ 
بھ  کھ شھروندان  در صورتی  و  ھستند  رو 
بزرگ صرفھ جویی  در شھرھای  خصوص 
تابستان  در  شد  خواھد  ناچار  دولت  نکنند، 
آب آشامیدنی را در برخی مناطق نظیر شھر 

تھران جیره بندی کند.
وزارت نیرو بھ دنبال جدا کردن آب آشامیدنی 
نظیر مصارف  دیگر مصارف  برای  با آب 
بھداشتی است و سعی دارد تا از این طریق 
بتواند مشکل آب آشامیدنی را کمتر کند اما 
این یک برنامھ درازمدت است و بھ ھزینھ 

زیادی نیاز دارد.
این  «امیدواریم  کھ  گوید  می  نیرو  وزیر 
طرح را طی چھار سال آینده عملیاتی کرده 
و یا دست کم زیرساخت مناسب را برای این 

کار فراھم کنیم.»
بارش  کمبود  کارشناسان خشکسالی،  برخی 
و عدم مدیریت در استفاده از آب رودخانھ ھا 
بروز  دالیل  از  را  سدھا  بی رویھ  احداث  و 

وضعیت فعلی عنوان کرده اند.
ایران نسبت بھ مصرف بی  نیروی  «وزیر 
باید محدودیت  داده و گفتھ کھ  رویھ ھشدار 
بیشتری برای مصرف آب ایجاد کنیم تا در 

آینده مشکالت بیشتری ایجاد نشود»
سطح آب ھای زیرزمینی نیز بھ دلیل استفاده 
بیش از حد و بی رویھ از طریق حفر چاه ھای 
عمیق بھ شدت افت کرده و کشاورزی ایران 

را با مشکل جدی رو بھ رو کرده است.
اگر  کھ  داده  ھشدار  ایران  نیروی  وزیر 
مصرف آب در بخش کشاورزی و مصرف 
خانگی مدیریت نشود، «مشکالتی کھ امروز 
با آن مواجھ ھستیم در آینده بھ مراتب بیشتر 

و پیچیده تر خواھد شد.»
بھ گفتھ آقای چیت چیان، متوسط ارزش افزوده 
با  ایران  در  کشاورزی  تولیدی  محصوالت 
مصرف ھر مترمکعب آب حدود ١٠ ھزار 
رقم  این  کھ  درحالی  است  (٣٠ سنت)  لایر 
است. دالر  دو  حدود  منطقھ  کشورھای  در 

وزیر نیرو در عین حال گفتھ کھ اگر الگوی 

کشت و آبیاری بھ سمت کشاورزی صنعتی 
افزوده  «ارزش  توان  می  کند،  پیدا  سوق 

محصوالت کشاورزی را افزایش داد.
آقای چیت چیان در دیدار با محمد احمدی، 
آب  کمیسیون  اعضای  و  فارس  استاندار 
محدودیت  «باید  کھ  کرده  تاکید  مجلس 
ھایی در مصرف آب ایجاد کنیم تا در آینده 
مشکالت بیشتری برای مردم ایجاد نشود.»

استاندار فارس در این دیدار گفتھ کھ بھ دلیل 
فارس  استان  کھ  «بھایی  ھا،  مدیریت  سوء 
برای تبدیل شدن بھ قطب کشاورزی کشور 

پرداخت کرد بسیار سنگین بود.»
بھ گفتھ استاندار فارس، استفاده از شیوه ھای 
سنتی در کشاورزی، افزایش بی رویھ سطح 
زیرکشت و برداشت ھای بی رویھ از سفره 
جبران  خسارت ھای  زمینی  زیر  آب  ھای 

ناپذیری بھ استان فارس وارد کرده است.
************

لیست محرمانھ بدھکاران بانکی
«حمید بقایي» ٣١٠٠ میلیارد 
تومان / «صادق محصولی» ؛ 

٢٣٧٠ میلیارد تومان
در سایت ھا  و وبالگ ھای مختلفی منتشر 
حتما   : نیست  آن مشخص  اول  منبع  شده و 
کھ  سالی  ھشت  در  کھ  ھست  خاطرتان 
محمود احمدی نژاد «ریاست دولت» را در 
در مالقاتھا،  بارھا  بر عھده داشت ،  ایران 
سخنرانی ھا و سفرھای استانی اش از وجود 
لیستی از بدھکاران بانکی سخن می گفت کھ 
قسمت عمده ای از منابع بانکھا را در اختیار 
داشتھ و از پرداخت بدھی ھای خود بھ نظام 

مالی کشور خودداری می کردند!
نیز   ١٣٨٨ سال  انتخاباتی  مناظرات  در 
بارھا در میتینگ ھا و مناظراتش از وجود 
دوبار  ، حتی یکی  گفت  لیستی سخن  چنین 
دستھایش را در جیب کناری کتش فرو برد تا 
مثال این لیست را در بیاورد و بقول خود آنرا 
افشا نماید. اما او اینکار را انجام نداد.چرا؟؟

بدینوسیلھ برای نخستین بار لیست مطالبات 
اسالمی  جمھوری  مرکزی  بانک  معوقھ 
ایران را در این وبالگ منتشر میکنم. افشای 

این لیست بھ دو دلیل صورت می گیرد:
از  مردم  مطالبات  وصول  بھ  کمک   - یک 
دست بدھکاران میلیاردی بھ بانک مرکزی و 
در آوردن حربھ از دست قوه قضاییھ و دولت 
ایران برای پیگیری نکردن این مطالبات با 

ذکر «محرمانھ بودن» این لیست.

دستان و کھ  پاک  دولت  دقیق  دوم- شناخت 
از قضا فاسدترین دولت تاریخ این سرزمین 

لقب گرفت.
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و  بانكی  سیستم  بھ  افراد  بدھی  مقدار 
در  كھ  دالری  میلیارد   ٧٠ از  بخشی 
طی ٨ سال دولت اقای احمدی نژاد بھ خزانھ 

واریز نشد: 
-آقای «محمد شریف ملك زاده» و شركت 
رنوس»؛  «شرکت  بنام  وی  مدیریت  تحت 

٦٠٠٠ میلیارد تومان

-آقای «آرمین محمدی» ؛ شاگرد كامپیوتر 
فروشی كھ بھ وارد كننده آلمینیوم تحت نام 
«ھولدینگ یاس» تبدیل شد ؛ ٦٠٠٠ میلیارد 

تومان
آقای  شریك  خوشرو»؛  «مجتبی  -آقای 
«آرمین محمدی» سازنده برج در كامرانیھ؛ 

٤٠٠٠ میلیارد تومان 

- آقای «بابك زنجانی» ؛ ٧٠٠٠ میلیارد تومان

-آقایان «امیر منصور آریا»، «خاوری» و 
دار و دستھ ؛ ٣٠٠٠ میلیارد تومان

رییس  معاون سابق  بقایی» ؛  -آقای «حمید 
جمھور ایران ؛ ٣١٠٠ میلیارد تومان

محل  از  مشایی»  رحیم  «اسفندیار  -آقای 
كمیسیونھای مختلف معامالت دولتی

نفتی)؛  قراردادھای  تا  گرفتھ  مھر  (مسكن 
٨٩٠٠ میلیارد تومان

- دانشگاه ایرانیان متعلق بھ «محمود احمدی 
نژاد» ؛ ١٢٠٠میلیارد تومان 

در زمان تصدی  -آقای «سعید مرتضوی» 
 ١٣٤٠ اجتماعی؛  تامین  سازمان  ریاست 

میلیارد تومان
-  آقای «صادق محصولی»؛ ٢٣٧٠میلیارد تومان

-معاون وقت بانک مركزی ؛ ١٣٠٠ میلیارد تومان

احمدی  اول  «معاون  رحیمی  -محمدرضا 
نژاد» در اختالس از شرکت بیمھ؛   ١٤٠٠ 

میلیارد تومان
-آقای پوستین دوز مدیرعامل سابق شرکت 
از مرز دستگیر  سایپا كھ در ھنگام خروج 

شد ؛ ٢٥٠٠ میلیارد تومان

اسبق  عامل  مدیر  ظھیری  بھزاد  آقای    -
اوین بود و آزاد شد ؛  در  ایساكو كھ مدتی 

٣٠٠ میلیارد تومان

 و ٤٥ نفر دیگر جمعا بھ مجموع ٥٦ ھزار 
میلیارد تومان.)پیک ایرانـ  ١٩خرداد ١٣٩٣)

************
سکس، موادمخدر و تولید ناخالص 
داخلی(ت. ن. د.):١٠ میلیارد لیره 

انگلیس بھبود در محاسباتش
سارا دو کورنر ـ لندن تایمزمالی، 

٣٠ مھ ٢٠١۴ 
 ١٠ باید  وموادمخدر  فروشی  تن  دالالن  
میلیارد لیره  بھ بریتانیا جھت بھبود اقدامات 

اقتصادی اش بدھند.
بریتانی دیروز گفت کھ شاید تن فروشی و 
ملی  درمحاسبات  را  غیرقانونی  موادمخدر 
بخشی  حرکت  این  بیاورد.  بار  اولین  برای 
می  سپتامبر  از  تغییراتی  طرح  ازچندین 
باشد کھ ۵٪ تولید ناخالص داخلی انگلیس را 

افزایش خواھدداد...
انگلستان تنھا کشوری نیست کھ این اقدام را 
بین  جدید  استانداردھای  ی  نتیجھ  مثابھ   بھ 

المللی است کھ دراروپا پذیرفتھ شده است.
اعالم  ایتالیا  آمارگیری  دفتر  گذشتھ  ھفتھ 
فروش  درنظرگرفتن  بھ  شروع  کھ  داشت 
دیگر  ھمراه  سکسی  خدمات  و  کوکائین 
فعالیتھا می نماید.  و درسال گذشتھ  آمریکا 

اضافھ  با  را  اش  گذاری  سرمایھ  تعریف 
کردن۶. ٣٪ بھ تولیدناخالص داخلی ٢٠١٢ 

گسترش داده است.
نمود  اعالم  انگلیس  ملی  آمارگیری  دفتر 
بھ  لیره  میلیارد   ۵  .٣ سکس  فروش 
مخدر  مواد  و  افزود  خواھد  ت.ن.د.٢٠٠٩ 

غیرقانونی ۴. ۴ میلیارد لیره.
...ارزیابی شده کھ درانگلستان ۶٠٨٧٩ تن 
فروش  تقریبا ھریک ٢۵ مشتری درھرھفتھ 
متوسط  بھای  با  اند،  داشتھ   ٢٠٠٩ درسال 
۶٧ لیره. ھمچنین درانگلیس ٣٨٠٠٠   .١۶
فروش  و  بودند  ھروئین  کننده  نفرمصرف 

مواد در خیابان ٣٧ لیره برای ھرگرم بود.
درمجموع با تغییرات بوجودآمده ٣٣ میلیارد 
اضافھ  بھ سطح ت.ن.د.   ٪٢ یا ٣.  و  لیره 
شده است. برای سالھای بعد ھنوز محاسبھ 
تا  اروپا  اتحادیھ  استاندارد در  نشده است و 
ماه ژوئن اعالم خواھدشد. محاسبات دیگری 
کمکھای  ازجملھ  و  خانواده  مخارج  برای 
بھ   ٪١  .٧ یا  و  لیره  میلیارد   ٢۴ خیریھ 
کسانیکھ  شود.  می  اضافھ  ت.ن.د.٢٠٠٩ 
برای خودخانھ ساختھ اند ۴ میلیارد لیره یا 

٣. ٠٪ در ض٠٠٩ ٢ می شود.
  ONS جو گریس رئیس مشاور اقتصادی در
اقتصادی،  شدن  وکامل  رشد  «با  گفت: 
رابھ  آنھا  گیری  اندازه  و  استفاده  باید  آمار 

کارببرد.»
]

منصور، ھنوز دیر نشده، از 
صف کارگران جدا نشو!!!

تلویزیونی  برنامھ  یک  در  شدیم  خبر  با 
بھ  مرتبط  آن  صاحبان  شود  می  گفتھ  کھ 
توجھی  قابل  مبلغ  ھستند،  پھلوی  تشکیالت 
تا  است  شده  واگذار  اسانلو  بھ  مالی  کمک 
ایشان در میان فعالین کارگری تقسیم کنند. 
ما کھ بھ خوبی می دانیم حتی یک لایر از 
این پول ھا نتیجۀ دست رنج صاحبان آن ھا 
نبوده، بلکھ برعکس، نتیجۀ استثمار امثال ما 
است  کننده  ناراحت  بسیار  است،  کارگران 
دریافت  از  تنھا  نھ  اسانلو  منصور  کھ چرا 

زدگی  شوق  با  بلکھ  نکرد  امتناع  آن 
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ازنامھ ھای رسیده

با قدردانی از کمھای 
مالی رفقا و دوستان 

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

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقھ کارگر 

و توده ھا 

آشتی طبقاتی بیان  جمالتی در وصف 
معنی  بھ  تواند  می  این  ما  نظر  از  کرد. 
کارگران  طبقاتی  دشمنان  با  سازش  پروسۀ 
باشد، مراحل قبلی آن را عمدتا بھ صورت 
و  فعالیت  ھای  روش  و  ھا  تاکتیک  اتخاذ 
برنامھ ای و ھمچنین نظرات سیاسی منعکس 
می کرد، اما اکنون با نشستن پشت میز آشتی 
طبقاتی و دریافت مبالغی کھ معنایی بھ جز 
تا  رود  ندارد، می  طبقاتی  آشتی  این  تثبیت 
را،  طبقاتی  سازش  پروسۀ  بر  پایانی  نقطۀ 
نمایان کند. ما کارگران زندانی علیرغم عدم 
دسترسی بھ منبع درآمد، صد بار ترجیح می 
دھیم وضعیت نابسامان مالی خود و خانوادۀ 
خود را تحمل کنیم، اما از پذیرش چنین پول 
ھای کھ آلوده بھ خون کارگران است و برای 
کارگری و  جنبش  مبارزات  منحرف کردن 
کارگران خرج می شود   میان  افکنی  تفرقھ 

امتناع می کنیم. 
ما وقتی کھ از جنبش مستقل کارگری حرف 
نھ تنھا می  کھ  این معنی است  می زنیم بھ 
کارگری  سیاست  در  را  استقالل  خواھیم 
بھ  بلکھ  کنیم،  حفظ  کارگری  تشکیالت  و 
مستقل  مالی  نظر  از  خواھیم  خصوص می 
باشیم.  خود  ھای  ای  طبقھ  ھم  بھ  متکی  و 
 ، ھا  میلیارد  داران  سرمایھ  دانیم  می  ما 
میلیارد تومان از استثمار کارگران سود بھ 
سازش  چنین  پروسھ  در  زنند،و  می  جیب 
با  را  آن  از  چیزی  نا  بسیار  بخش  ھای 
و  اندازی  تفرقھ  برای  دقیق  ریزی  برنامھ 
فعالین  و  کارگران  میان  پراکندگی  گسترش 
این  طریق  از  و  کنند  می  ھزینھ  کارگری 
شرایط  تابع  را  کارگران  آلوده  ھای  پول 
نتیجھ  دارند،  می  نگھ  موجود  انسانی  غیر 
این گونھ سازش ھا ادامھ گرسنگی ، سلطھ 
سرمایھ داران و فقر و فالکت دائمی برای ما 
کارگران است، خصلت ذاتی سرمایھ داران 
این است، ھر ریالی کھ ھزینھ می کنند بھ 
و  آورده  حساب  بھ  گذاری  سرمایھ  عنوان 
سود  آن  قبل  از  لایر  ھزاران  خواھند  می 
ببرد. در حال حاضر سرمایھ داران و دولت 
ھای حامی انھا از پولی کھ می خواھند از 
طریق منصور اسانلو بھ کارگران یا فعالین 
کارگری بدھند این است کھ در دوره بحرانی 
کھ  بگویند  کارگران  بھ  اسالمی  جمھوری 
یعنی  ما)  ندارد،(و  وجود  طبقاتی  مبارزه 
نمی  استثمار  را  کارگران  داران  سرمایھ 
و  کارفرماھا  میان  اختالفی  ھیچ  و  کنیم، 
کارگران وجود ندارد، ھر گاه چنین فکری 
را کارگران بپذیرند مبارزه منحرف شده و 
بقای سرمایھ داری تضمین خواھد شد، یعنی 
سازش طبقاتی اتفاق خواھد افتاد، و امروز 
اسانلو  منصور  بھ  داری  از سرمایھ  بخشی 

برای فریب کارگران چنین مسئولیتی را داده 
است. اما منصور اسانلو با پس داد این پول 
عنوان  بھ  کارگر  طبقھ  در  ھنوز  تواند  می 
فعال کارگری جایگاه خود را حفظ کند، اگر 
پس ندھد یعنی خدمت کاریی سرمایھ داری 

را پذیرفتھ است. 
بھ ھمین دلیل و بھ این وسیلھ اعالم می داریم 
کھ نھ تا کنون بھ ریالی از این نوع پول ھای 
مستقل  فعالیت  نھ  و  ایم  بوده  نیازمند  آلوده 
مان اجازه می دھد از این پس بھ آن نیازمند 
کارگری  فعالین  سایر  بھ  ھمچنین  باشیم. 
پول  چنین  دریافت  از  کھ  دھیم  می  ھشدار 
ھایی امتناع ورزند، چرا کھ قبول چنین پول 
کننده  یافت  در  کار  خود  بطور  آلوده  ھای 
صف  بھ  کرده،  جدا  کارگری  صف  از  را 

دشمنان کارگران متصل می کند.
بنا براین بھ منصور اسانلو نیز توصیھ می 
کنیم، پول ھای دریافتی مذکور را پس داده 
جنبش  صفوف  از  این  از  بیش  را  خود  و 

کارگری جدا نکند. 
اگر فعالین واقعی کارگری قصد آلوده شدن 
با این پول ھا را داشتندو بھ جای مبارزه تن 
بھ سازش طبقاتی می دادند  زجر زندان را 
متحمل نمی شدند، و زندگی آن ھا این قدر با 

سختی و مشقت مالی سپری نمی شد. 
ما منتظر شنیدن خبر پس دادن این پول توسط 
منصور اسانلو در اسراع وقت و اعالم علنی 
از طبقھ  و  ھای خارج  با گرایش  او  تقابل 
دشمن طبقۀ کارگر ھستیم، تا بتوانیم دوستی 
حفظ  سابق  مانند  را  خود  طبقاتی  اتحاد  و 
کنیم، اگر منصور اسانلو در پس دادن پول 
ھای فوق کوتاھی و تعلل کند بھ این معناست 
جدا  کارگر  طبقھ  از  آگاھانھ  خواھد  می  کھ 
شده و بھ خدمت سرمایھ داران، کارفرمایان 

و دولت ھای سرمایھ داری بپردازد.
شاھرخ زمانی از زندان گوھر دشت کرج 
رضا شھابی از زندان گوھر دشت کرج 
محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز 
تاریخ: ١٣٩٣/٣/١۵ 

[تالش این رفقای کارگر زندانی درھشدار بھ 
اسانلو ازاین جھت آموزنده است کھ درجھت 
تصحیح خط غلط وی می باشد. ولی بھ قول 
انگلس کسی کھ گامش را دریک سرازیری 
تند ی بگذارد، ادامھ حرکتش جز فرو رفتن 
وسرنگونی کامل درآن منجالب نخواھدبود و 
عمل کمک گیری ازسرمایھ داران تنھا بخشی 
از فعالیتھای رفرمیستی وی در ادامھ کارش 
می باشد و درھمان "دوران طالئی" وی کارش 
پیش می برد. رنجبر] را درخط رفرمیستی 

با  سالم
دقت  با  نشریھ  کھ  کنم  پیشنھاد  خواستم  می 
بیشتری آماده شود و قبل از انتشار عمومی 
متأسفانھ  کنند.  بررسی  آنرا  نفر  چند  آن، 
زیاد  موجودند  نھایی  فایل  در  اشتباھاتی کھ 
ھستند. مثال در پایین صفحھ ٢ نشریھ ١٠٩ 
منافع  نوشتھ شده «تضاد  با حروف درشت 
حاکمان ضرورت تشدید مبارزه کارگران و 
زحمتکشان با آنھا» کھ بی معنی است. حتی 
اگر این جملھ را اینطور معنی کنیم کھ تضاد 
زحمتکشان،  و  کارگران  با  حاکمان  منافع 
تشدید مبارزه با آنھا را بھ امری ضروری 
و  است  بدیھی  چیزی  این  کند،  می  تبدیل 
شود.  درج  درشت  حروف  با  نیست  نیازی 
نوشتھ   ۴ صفحھ  پایین  در  آن،  از  بدتر  یا 
شده است «با سرنگونی نظام سرمایھ داری 
نجات جان کارگران تقلیل می یابد». نیازی 
نیست کھ بگویم این جملھ چقدر اشتباه است. 
قبل  را  مقاالت  توانم  می  من  خواستید  اگر 
اصالح  بر  عالوه  و  کنم  مرور  انتشار  از 
نظر  از  کنم  سعی  نوشتاری،  اشتباھات 

محتوی نیز بھ بھبود آن کمک کنم.
در مورد نشست مشترک، بھ نظر من تشکیل 

فعالیت،  برای  خاص  کارگروھھای 
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بوروکراتیک" دولت کارگری را درنظرگرفت 
دراثرش  استالین  ص.٢۴).  جا،  (ھمان 
کرد:  اعالم  سوسیالیسم"  مسائل  "درمورد 
خواست  بھ  دقیقی  طور  بھ  باید  «کھ حزب 
توده ھا؛ بھ غریزه ی انقالبی توده ھا توجھ 
داشتھ باشد؛ کھ باید عمل مبارزاتی توده ھا 
را مطالعھ کند و براین اساس صحت سیاست 
تنھا  نھ  درنتیجھ،  کھ  بیازماید؛  را  خودش 
ازآنھا  چنین  ھم  بلکھ  بیاموزد،  ھا  توده  بھ 
بیاموزد.» (استالینـ  آثار، جلد ٩، ص. ۴۶)

سیاسی  ھدایت  درمورد  او  حال،  درعین 
و  پرولتاریا"،  "دیکتاتوری  کارگر،  طبقھ 
نباید  کھ  داد  ھشدار  حزب"،  "دیکتاتوری 

دچار آشفتھ گی شد، چون کھ
ترین  جدی  از  یکی  شدن  خودبین  «خطر 
خطرھا برای حزب در وظیفھ اش درھدایت 
درست توده ھا می باشد.» (ھمان جا، ص.۶۴)

مبارزه برای وضعیت فراحزبی راستین 
در خود ـ سازمانیابی زنان

طریقی کھ سازمانھای توده ای باید خود را 
طبق مصوبھ "تحت نقش رھبری کننده حزب 
پلیسی  ی  وسیلھ  بھ  قراردھند،  کمونیست" 
سرمایھ  بوروکرات  فاسد  رویزیونیستھای 
دار تبدیل شدند، یکی از زننده ترین جوانب 
درکشورھای  داری  سرمایھ  استقرارمجدد 
بود. پیروزی رویزیونیسم  سابقاسوسیالیست 
مرکزیت ـ دموکراتیک جامعھ سوسیالیستی 
متحجردر  بوروکراتیک  ـ  مرکزیت  بھ  را 
توده  بین  جدید  استثماری  روابط  برگیرنده 
ھا وبوروکراسی حاکم در رھبری مرکزی 

حزب، دولت و اقتصاد تغییر داد. 
سوسیالیسم  بردن  ازبین  از  قبل  حتا 
ساختمان  درابتدای  و  دراتحادشوروی، 
دموکراتیک  جمھوری  در  سوسیالیستی 
مرتد،  خروشچف  بوروکراسی  با  آلمان، 
یافتھ  مرکزیت  بوروکراتیک  روشھای 
رھبری بھ طور فزاینده ای پیش کشیده شد. 
بیان علنی انتقادات از عمل کردھای اس.اِ.د. 

را می توان درمیان سایر چیزھاخواند:
«چھ گونھ ما می بایست نقش رھبری کننده 
انجام  بھ  ای  توده  سازمانھای  در  را  حزب 
مطلقا  طور  بھ  را  این  رفقا  اکثر  برسانیم؟ 
احساسی موقعیتھای رھبری کننده سازمانھای 
توده ای، زیرمجموعھ ھای سیاسی و اداری 
موضعی  فھمند...  می  حزبی  رفقای  توسط 
باعث  کھ  حزب  نقش  بھ  نسبت  نادرست 
جای  بھ  شود.  می  حزب  درپی  پی  اشتباه 
صادرمی  دستور  ما  مردم،  متقاعدکردن 

تراست.»  راحت  طبعا  این  کنیم. 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

امری بسیار مثبت است و اتحاد را از 
کشد.  می  عمل  میدان  بھ  کاغذ  روی 
امیدوارم کھ ھر کدام از شرکت کنندگان کار 
خود  منفرد تشکل  کار  بر  مقدم  را  گروھی 
بدانند تا از طریق عمل مشترک، ھم کمیت 
و ھم کیفیت مبارزات ارتقاء پیدا کنند و در 
دراز مدت زمینھ برای فعالیت تحت رھبری 

حزبی واحد آماده شود.
موفق باشید

دوست و رفیق گرامی سالم و با تشکر از 
انتقادی کھ از دو شعار شماره ١٠٩ رنجبر 

و مسئلھ وحدت کرده اید.
شد  می  دقیقتر  شاید  اول  شعار  بھ  راجع 
و  تضاد  وجودآمدن  بھ  ولی  کرد.  فرمولھ 
تفرقھ ھرچھ زیادتر بھتر در صف حاکمان 
باعث تضعیف نیروی ارتجاع می شود و باید 
ازاین فرصت برای تقویت صف کارگران و 
زحمت کشان سود جست. شما حتما موافق 
درونی  وحدت  از  حاکمان  اگر  کھ  ھستید 
کارگران  مبارزه  برخوردارباشند  استواری 

علیھ آنان مشکلتر پیش خواھد رفت
کھ  ھستید  موافق  شما  دوم  شعار  درمورد 
ھمیشھ تدابیر پیشگیری مثال مرض یا حادثھ 
کند.  می  آنھا  شدن  کم  بھ  موثری  کمک 
دست  منظوربھ  بھ  داری  سرمایھ  درنظام 
در  تدابیرالزم  بیشتر  ھرچھ  سود  آوردن 
داربست  در  معدنھا  در  مثال  کار  میدانھای 
خرج  اش  الزمھ  کھ  غیره  و  ساختمانھا 
کردن برای ایجاد استحکام بیشتر محیط کار 
توجھ نمی شود.  دربرابرخطرات می باشند 
ولی دولت کارگری موظف است برای حفظ 
تدابیر را جدی بگیرد و  این  جان کارگران 
کمتری  کارگران  طبعا  آن  گرفتن  جدی  با 
ولی  باشند  می  حادثھ  از  نجات  بھ  نیازمند 
شده  باعث  شعار  جای  محدودیت  نیز  اینجا 

روشنی کافی شعارنداشتھ باشد
کمونیستھا  باوحدت:  دررابطھ  باالخره  و 
تا بدانجا معتقدند  اھمیت و ضرورت آن  بھ 
تمامی کشورھامتحد  "کارگران  با شعار  کھ 
بھ  را  کمونیست  حزب  مانیفست  شوید" 
ھرقیمتی  بھ  وحدت  ولی  رساندند.  پایان 
کار را بھ خرابی می کشاند. ازجملھ دراین 
میدانند  کمونیست  را  خود  ای  عده  نشست 
بسیاری  مورد  در  کمونیسم  تئوری  از  ولی 
از مسایل جدی مبارزه طبقاتی عدول کرده 
نموده اند.  و تجدیدنظر در اصول کمونیسم 
وقتی کھ ما می بینیم اینھا کوچکترین تمایلی 
بھ کنارگذاشتن نظرات ارتجاعی خودندارند 
تالش  با  دانند  می  ھم  کمونیست  خودرا  و 
برای وحدت با آنان ، ما کارگران و زحمت 
کشان و بھ ویژه پیشروان آنان را بھ وحدت 
التقاطی  کھ  کنیم  می  دعوت  غیراصولی 

التقاط  دوران وامصیبتا مبلغ  دراین  و  است 
گری می شویم. ما ازابتدا کھ درتشکیل این 
بیائید  تاکید کردیم کھ  نشست شرکت داشتیم 
روی اصول کمونیسم علمی و نکات اساسی 
برنامھ و تاکتیک پرولتری متحد شویم و ٣ 
سال ھم دراین نشست بھ کار ادامھ دادیم ولی 
انحرافی  بھ ماثابت شد کھ نظرات  باردیگر 
ریشھ  چنان  بورژوائی  و  بورژوائی  خرده 
در جنبش چپ ایران دارد کھ بھ سادگی آنھا 
و  نیستند  ازآنھا  برداشتن  دست  بھ  حاضر 
دربرابر  آوردن  سرفرود  آنھا  با  کار  ادامھ 
رویزیونیستھا می باشد. بھ ھمین علت ترجیح 
دادیم با کارگران کمونیست درایران ھم صدا 

بشویم تا با جریان منحرف خارج کشوری.
موفق باشید
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(١٩۴٩ ژوئن   ٢۴ (اخبارآلمان، 

برخورد صوری بھ موقعیت فراحزبی 
(د.ز.آ.)  آلمان  زنان  دموکراتیک  جمعیت 
مورد توافق رھبران اس.اِ.د. بود.. مقالھ ای 
از "شورای زنان آلمان" دراین مورد نسبتا 

افشا گرانھ است:
د.ز.آ.  نفوذ  با  گذاران  پایھ  کھ  وقتی   »
بین  سازمان  رھبری  بخش  از  بازنشستھ 
سالھای ١٩۴٨ تا ١٩۵٣ شدند و جای خالی 
.د. پرکردند راه برای  آنھا را اعضای اس.اِ
ادغام د.ز.آ. در نظام سیاسی ج.د.ر. بازشد. 
مھم  تصمیمات  در  را  نفوذش  اس.اِ.د. 
با اکثریت حداقل ۵٠ یا ٪۶٠  انجمن زنان 
درکمیتھ ھای اجرائی تامین نمود. این روند 
دسامبر ١٩۵٧  در  ملی  کنگره  ششمین  در 
نھایتا تکمیل شد. پذیرش نقش رھبری کننده 
تصریح  و  د.ز.آ.  اساسنامھ  در  اس.اِ.د. 
برگرفتھ  اصول  و  سازمانی  ساختارھای 
کننده  ١٩٨٩تعیین  نوامبر  تا  اس.اِ.د.  از 
(شورای  ماندند.»  باقی  آن  خصوصیتھای 
زنان آلمان، "طریق ویژه اطالع رسانی بھ 
زنان" ،١٩٩١، صص.٧-٨ ؛ تاکیدات از ما 

است ـ ناشران راه انقالبی)
ویللی دیکھوت این توضیح متکی بر تجربھ 

خودش و زنش لوئیز را تایید نمود:
تاسیس  آلمان"  زنان  دموکراتیک  «جمعیت 
نھ  و  بود  دموکراتیک  نھ   ١٩۴۶ در  یافتھ 
فراحزبی. رھبری اس.اِ.د. نھ تنھا سیاستھای 
آن ، بلکھ ھمچنین ترکیب اعضای رھبری 
ھم  غربی  درآلمان  کرد.  می  تعیین  را  آن 
کھ  تلخی  تجربھ  بود.  گونھ  ھمین  بھ  وضع 
داشت  درکارش  آن  انجام  بھ  مجبور  لوئیز 
آلمان  از مرکز " جنبش صلح زنان  کنترل 
کھ  بود  شمالی  وستفالی  ـ  راین  در  غربی" 
می  نشان  را  آن  غیردموکراتیک  خصلت 
دھد.» (نامھ بھ کمیتھ مرکزی ام.ال.پ.د. ـ 

٢٨ مارس ١٩٩١) 
تجربھ  ازاین  تا  آمد  الزم  ام.ال.پ.د.  برای 
ام.ال.پ.د.  بگیرد.  اساسی  نتایج  منفی 
سازمان  درساختمان  را  تالشھایش 
مارکسیستـ  لنینیست زنان بھ نفع حمایت از 
واقعی  فراحزبی  زنان  سازمان  یک  ساختن 

تصحیح کرد.
سطح  مدرن،  صنعتی  درتولید  تجربھ 
آموزشی و تربیتی و باالرفتن نارضایتی بین 
توده ھا و پایھ ھای مادی برای تالش خودبھ 
خودی توده ھا بھ خود سازمانیابی و مستقل 
گرائی  ریاست  و  بوروکراتیک  قیمومت  از 
زنان  سھم  باشند.  می  انحصارات  احزاب 
درسال   ٪٣١ ھا۴.  اتحادیھ  در  درعضویت 
بزرگ  دراعتصابات  یافت.  افزایش   ١٩٩٣
فلزکار  کارگران  مبارزه  ازجملھ  کارگران، 

در کروپ واقع در دیسبورگ ـ راینھاوزن یا 
درمبارزه کارگران معدن ھوکلھوون، کمیتھ 
گان  کننده  اعتصاب  از  دردفاع  زنان  ھای 

تشکیل شد.
سازمان  خود  گام  امروز  مردم  از  بسیاری 
شده  متوجھ  کھ  چون  دارند  برمی  را  یابی 
اما  کارشوند.  بھ  دست  باید  خود  کھ  اند 
بھ  وابستھ  ھنوزھم  آنھا  درتفکراتشان 
انحصارات  احزاب  ھای  برنامھ  و  افکار 
در  کار  ازاین  درکی  اغلب  آنھا  باشند.  می 
آنانی  بھ خصوص  ـ  دارند  سیاستمدارشدن  
راتکان  خود  دستھای  ـ  اند  دراس.پ.د.  کھ 
در  خود  مسئوولیتھای  موافق  و  بدھند 
فعالیت  فشار  اگر  باشند.  می  دادنھا  رای 
بورژوا  سیاستمداران  وادارکردن  در  آنھا 
اینان  ظاھرشود،  ھا  توده  مسائل  بیان  بھ 
مسائل  از  بھ صرفنظرکردن  متمایل  دوباره 
خودشان می شوند. این جائی است کھ وظیفھ 

خودسازماندھی فراحزبی شروع می شود.
کوراژ بھ مثابھ انجمن زنان حقیقتا فراحزبی 
سازمان  این  شد.  تشکیل   ١٩٩١ درسال 
نمائی  خصلت  کننده"  تعیین  "حرکت  سھ 
 (٢ فراحزبی؛  واقعا  خصلت   (١ داد:  انجام 
در  مالی.  استقالل   (٣ و  وسیع  دموکراسی 
اضافھ  دیگری  کننده  تعیین  حرکت   ١٩٩۴
شد ـ انترناسیونالیسم: "ارتباط جھانی زنان."

انجمن  زنان،  گروھھای  از  اندکی  تعداد  از 
در۴ سال با تجمع ۶۵ گروه با ۶۵٠ عضو 
زنان  انجمن  این  رشدکرد.  درسراسرآلمان 
کارگر وزنانی از خرده ـ بورژوازی متوسط 
را متحدنمود. این جوابی بود بھ بحرانی کھ 
فمینیسم خرده ـ بورژوائی دچارآن شده بود.

خودشان  مسئوولیت  زیر  ھا  توده  فعالیت 
شامل ھمکاری افراد با جھان بینی و وابستھ 
ایده  بحثھای  و  مختلف  حزبی  ھای  گی 
ئولوژیکـ  سیاسی بایدآزادانھ صورت گیرد. 
الوصف  مع  فراحزبی،  یابی  خودسازمان 
سازمان  و  فاسد  نقش  علیھ  مبارزه  در  تنھا 
کھ  بورژوائی،  ـ  خرده  تفکر  شیوه  شکنی 
سازمانیابی  خود  کردن  گزین  جای  درفکر 
با خودحرکتی خرده ـ بورژوائی است کھ در 
آن تصور فردی، مطلوب نشان دادن افراد و 
گروھھا، بی توجھی بھ تصمیمات مشترک و 

غیره حاکمند قادر بھ رشد کردن می شود. 
تظاھراصلی  بورژوائی  ـ  خرده  فمینیسم 
شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی درجنبش زنان 
خصوصیتھایش  ترین  برجستھ  باشد.  می 

عبارتند از:
بر  رھبری  خواست  بورژوا  ـ  خرده  ـ 

"انسانھا" را دارد؛
ـ  سکتاریسم و دشمنی با توده ھا؛

ـ  نفی مسئلھ طبقاتی، پایھ تعیین کننده برای 

تحقق برابری بین مرد و زن؛
"راه  بھ  ویژه  توجھ  در  نظرانھ  تنگ  دید  ـ 
حل زنان" نظیر خانواده، تربیت کودکان و 

جنسیت؛
ـ "راه حلھای" ظاھری درمورد تبعیض علیھ 
زنان نظیر سھمیھ بندی، کنارگذاشتن مردان، 

یاخلق کلمات جدید؛
کنارگذاشتن  و  ضدکمونیسم  حفظ  تشویق  ـ 

ام.ال.پ.د.؛
ـ پخش روش نفی گرایانھ عدم اعتماد، ترس 

و غیره؛
رویزیونیستی  و  رفرمیستی  توھمات  ـ 

درمورد نظم اجتماعی سرمایھ داری.
در  شرکت  از  آمده  دست  بھ  تجربھ  برپایھ 
انجمن کوراژ زنان، ما می توانیم خصوصیات 
عمده بین کاراقناعی مارکسیست ـ لنینیستی 
یافتھ  خودسازمان  سازمانھای  حمایت  و 

فراحزبی را بھ طریق زیر عمومیت دھیم:
مبارزه  برپایھ  تنھا  سازمایابی  خود  ١ـ 
اقتصادی، سیاسی و حقوق فرھنگی توده ھا 

می تواند رشد کند.
برای  مثبت  برنامھ  یک  منظور  بدین  ٢ـ  
برای حل مسائل اجتماعی با ھزینھ سرمایھ 

انحصاری الزم است.
شامل  باید  خودگردان  سازمان  فعالیت  ٣ـ  
تمامی اندیشھ ھا، احساسھا و اعمال مردم  
کمک  مشترک؛  ومبارزه  یادگیری  درحال   
و مشورت متقابل؛ فرھنگ ھم بستھ گی در 

شادیھا و در اندوه ھای مشترک گردد.
وسایل  با  تصمیمات  تمامی  بھ  رسیدن  ۴ـ  
تنھا  نھ  گانی  ھمھ  توافق  با  و  دموکراتیک 
نیازمند ساختارھای شفاف دموکراتیک بلکھ 
طرحھای  و  ھا  نقشھ  پیشنھادات،  چنین  ھم 
نظرات  بھ  مربوط  کامل  اعالم  مثل  مثبت 

مختلف می باشد.
زمانی  تنھا  ھا  توده  کرد  عمل  خود  ۵ـ 
کامل  مسئوولیت  ھا  توده  کھ  کند  می  رشد 
درتصمیم گیری و اجرای  وظایفی کھ گرفتھ 
یادگیری  راه  تنھا  این  باشند.  داشتھ  شده 
اتخاذ چھ گونھ گی سیاستھا و کنترل روی 
سیاست در دستھا و باالبردن اعتماد بھ خود 
است کھ پایھ اصلی خود رھائی توده ھا می 

باشد.
خود  در  بیشتر  ھرچھ  فعال  نیروھای  ۶ـ 
سازماندھیـ  نیروھای با دیدگاھھای مختلف، 
با یا بدون وابستھ گیھای حزبی، از ملیتھا، 
ـ  مختلف  غیره  و  اشتغال  طبقاتی،  وضع 
مشی  ماورای  حزبی  فراخوان  باشند،  فعال 
بزرگتر  اجتماعی  استحکام  با  و  حزبی 
از  خواست  ولی  شود.  می  رو  روبھ  خود 
برای  بیشتر  گاه  آن  لنینیستھا  ـ  مارکسیست 

جنبش  با  فشرده  دررابطھ  و  تحقق 



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کارگری و متقاعدکردن مردم است در 
این کھ سوسیالیسم حقیقی تنھا آلترناتیو 

اجتماعی می باشد.
و  رفرمیستی  نفوذ  علیھ  مبارزه  ٧ـ 
سکتاریستی  فمینیسم  علیھ  و  رویزیونیستی 
ازطریق  پیوستھ  بایستی  بورژوائی  ـ  خرده 
روند  در  خودمردم  تجربھ  برپایھ  مشخصی 
یادگیری جمعی درحال انجام صورت  گیرد.

٨ـ  آن چھ کھ بھ نیروھای خرده ـ بورژوا 
پذیرش تدریجی تفکر پرولتاریائی را تسھیل 
می کند، تنھا جدائی بیشتر از نظرات و عمل 
بلکھ  نیست  بورژوائی،  ـ  خرده  کردھای 
کمک موثر بھ انتقاد و انتقاد ازخود، ھم گام 

با پیشنھادات سازنده می باشد.
در  باید مھارت  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  ٩ـ  
ساختن و ترقی دادن دقیقا آن ابتکارات توده 
ھا بیابند کھ پیشنھاد خود رھائی و ایجاد یک 
روابط اعتماد متقابل بین حزب مارکسیست 
این سازمانھای خودـ سازمانده  ـ لنینیست و 

فراحزبی تحقق پذیرد.  
سازمانھای خودـ  سازمانده فراحزبی بھ مثابھ 
یک نیروی سیاسی قدرتمند درمبارزه طبقھ 
کارگر و توده ھای مردم برای خود ـ رھائی 
خصوصیتھا  این  تحقق  از  منتج  تواند  می 
دقیقا  آنھا  کششی  و  بسیجی  تاثیر  باشد. 
مبتنی است بر این واقعیت کھ خود توده ھا 
و  فرھنگی   و  سیاسی  فعالیتھای  درجریان 
در زنده گی شخصی و اجتماعی مربوط بھ 
مزد و مبارزه با شیوه تفکر پرولتری خود ـ 

رھائی می آموزند.
در  کارسازنده  برای  تغییریافتھ  شرایط 

اتحادیھ ھا
اتحادیھ ھا بھ خاطر ترکیب پرولتاریائی ، اما 
با میلیونھا  توده ای شان،  ھم چنین خصلت 
ـ  خود  شکل  ترین  مھم  شک  بدون  عضو 
و ممکن  الزم  باشند.  می  ھا  توده  سازمانی 
است کھ توده ھا را درمبارزه شان بھ مثابھ 
در  متقاعدنمود.  اتحادیھ  اعضای  و  طبقھ 
درجھ اول، این شامل مبارزه ایده ئولوژیک 

ـ سیاسی در مورد شیوه تفکر می شود.
کار  اساسی  وظیفھ  این   برای  شرایط 
سیاست  خاطر  بھ  ھا  اتحادیھ  در  سازنده 
انحصارات  بین  طبقاتی  ھمکاری  جدید 
راستی  دست  سندیکائی  بوروکراسی  و 
خصلت  حال  بھ  تا  اگر  است.  تغییرکرده 
برای  تالش  ازطریق  سندیکاھا  رفرمیستی 
باال  شرایط  درمورد  تضادھا  مالیم  پیشبرد 
سطح  ترین  درپائین  مزدکار  بردن  پائین  یا 
صورت می گرفت، بدون این کھ خود نظام 
اکنون،  شود.  برده  سئوال  زیر  گیری  مزد 
بوروکراسی رفرمیست سندیکائی مایل است 
بردن  پیش  در  بعد  بھ  این  از  بھ طورفعالی 

خود  مثابھ  بھ  داری  سرمایھ  تولید  استادانھ 
اداره کننده "عقالئی تر" مداخلھ کند. دراین 
ھیئت  سیاست  ای  پایھ  سند  دریک  رابطھ، 
 (۵) IG Metal وسیع اجرائی اتحادیھ فلزکاران
درمورد سمت گیری جدید سیاست آموزشی 

اتحادیھ ای تزھای زیر را پیش کشید: 
آلترناتیو  برای  مبارزه  ی  آگاھانھ  رد  ١ـ 
کھ  چون  داری،  سرمایھ  جای  بھ  اجتماعی 
سوسیالیسم بھ مثابھ راه غلط ادعائی خود را 

نشان داد.
٢ـ  ادعای ازبین رفتن ساختارطبقاتی و تقابل 
طبقاتی بین طبقھ کارگر وطبقھ سرمایھ دار 
خلق  "فاعل  بین  درمبارزه  موجود  تاکنون 
کارفرما)  ھمکار  و  ارزشھا"(کارفرما  کننده 

و وضعیت بغرنج تولید جھانی شده.
٣ـ  "روند موثرشرایط تاثیرگذارکار و تولید" 
گیری  جھت  ازطریق  کھ  باصرفھ،  درتولید 
بھ  گرفتھ  پایان  تواند  می  بھ سوددھی  کامل 
مبارزه  شود.  منتھی  تر"  انسانی  "جامعھ 
شد؛  نخواھد  منظورپذیرفتھ  بدین  طبقاتی 
"خیال پروری و خالقیت" ضرورتی بسیار 

بزرگ ترخواھندیافت. 
نھ  سندیکائی  مبارزه  گیری  جھت  ۴ـ 
"مزد  اصطالح  بھ  انتزاعی"  درمورد"منافع 
احتیاجات  روی  بلکھ  کارگران"  حقوق  و 
منطقھ،  کارخانھ،  شرایط  محیطی"،  "ویژه 

محل ویژه و غیره  خواھدبود.
۵ـ  توانائی اعضای سندیکا در جھت گیری 
"کارمند  نیازھای  درمورد  شان  "مستقل" 

مدرن" درچھارچوب ھمکار مدیریتی.
ـ  خرده  تفکر  شیوه  اساسی  خطوط  اینھا 
امروز  کھ  ای  گونھ  بھ  ھستند،  بورژوائی 
توسط  سندیکاھا  عضو  ھای  توده  درمیان 
رھبران رفرمیست سندیکاھا پخش می شوند:

ـ  سازش باسرمایھ انحصاری درتالش برای 
وتخریب  پذیری  شکست  قدرت،  و  سود 
خودباوری درمبارزه برای منافع کارگران؛

ازصحبت  داری  خود  و  بدبینی  طرد،  ـ 
درمورد سوسیالیسم حقیقی و جنبش انقالبی 

کارگری؛
ـ ھمکاری طبقاتی تحت ھمکاری مدیریتی بھ 
مثابھ توٌھم بھبود تدریجی شرایط کار و زنده

 گی بھ عنوان یک آلترناتیو ادعائی مبارزه 
طبقاتی؛

سازمانھای  مثابھ  بھ  سندیکاھا  انحالل  ـ 
بھبود  جھت  کارمندان  و  کارگران  مبارزه 

مزد وشرایط کار؛ 
داران انحصار  ادعای سرمایھ  از  اطاعت  ـ 

طلب درتالششان دربازار جھانی رقابت بین 
المللی برای کسب بزرگ ترین سھم فروش 

و سود در بازارجھانی.
ضعف استراتژیکی سیاست ھمکار مدیریتی 
دراین است کھ ھدف واقعی اش استحکام و 
حفظ نظام سود دھی می باشد. تضادطبقاتی 
ھرچھ  یابد.  می  شدت  بلکھ  شود  محونمی 
جدید  ظریف  بازی  کارگر  طبقھ  زودتر 
رفرمیسم را دریابد، زودتر خیزش تھاجمی 
طبقھ کارگرشروع خواھدشد. الزم است کھ 
مارکسیست ـ لنینیستھا ھمراه با طبقھ کارگر 
آگاه، سیاستھای  انحالل طلبانھ ی ھمکاری 
بھ  قادر  و  بکشانند  شکست  بھ  را  مدیریتی 
تھیھ کردن یک برنامھ متقابل کارسندیکائی 
سازنده گردند و آن را گام بھ گام تحمیل کنند.

کار سندیکائی سازنده مھم ترین کارتوده ای 
حزب است و شامل عناصر زیر درشرایط 

کنونی می باشد:
مبارزاتی  سازمانھای  ازسندیکاھا  ١ـ 
شرایط  بھبود  و  دفاع  برای  بایدساخت  ای 
کاری و مزدی کارگران. سندیکاھا نباید بھ 
شوند،  تبدیل  طبقاتی  ھمکاری  سازمانھای 
طبقھ  منافع  درخدمت  تنھا  اجبارا  برعکس 
کارگر بایدقراربگیرند. درعین حال، فرض 
واقعی  سازمان  بھ  تبدیل  سندیکاھا  کھ  این 
مبارزه طبقاتی شوند، توھمی بیش نیست. ھم 
چنین فرض این کھ بوروکراسی راست ترین 
سندیکا را می توان ازآن دورکرد نیز توھم 
خواست  داری  سرمایھ  درجامعھ  آوراست. 
بھ   تنھا  است   ممکن  کھ  چھ  آن  از  بیشتر 

انشعاب درسندیکا منجر می شود.
فراحزبی  خصلت  انجام  برای  مبارزه  ٢ـ  
حقیقی سندیکاھا. این مستقیما علیھ خواست 
تبدیل  در  سندیکاھا  رفرمیست  رھبری 
سرمایھ  نظام  دستورات  نفع  بھ  سندیکاھا 
داری ازطریق وابستھ کردن آنھا بھ احزاب 
انحصارات می باشد. تنھا چنانچھ کارگران 
سوسیال  کارگران  احزاب،  با  رابطھ  بدون 
دموکرات، کارگران مارکسیست ـ لنینیست، 
و کارگران با جھان بینی ھای مختلف باھم 
برپایھ ای برابر در مبارزه ھم کاری کنند، 
است کھ سندیکاھا می توانند قدرت الزم را 
بدست آورند. ازسوی دیگر، ما مارکسیست 
ـ لنینیستھا  سیاست بی طرفی اتحادیھ ھا را 
تنگ  بھ  را  سندیکالسم  کنیم چونکھ  می  رد 
میلیونھا عضو  کشاند.  می  تحجر  و  نظری 
اتحادیھ ھا را باید جھت مبارزه برای جامعھ 

سوسیالیستی جلب کرد.
طور  بھ  باید  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  ٣ـ 
فعالی خود را درگیر بحث درمورد آینده ی 
دفاع  موضع  ازاین  آنھا  بنمایند.  سندیکاھا 

بستگی بھ  آینده سندیکاھا  می کنند کھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها  انسان   " تولِل،  هارمتوت  و  درا  کالوس  ـ   (۵)
موجود  سیاست  در:  منافع"؛  تضاد  مرکز  در 

کارخانه ای، شماره ١، ١٩٩۵ 
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اتحادیھ  واقعی  درشکل  دھی  وحدت 

عمومی کار دارد.
ی  کننده  کارمنعکس  عمومی  اتحادیھ  این 
واقعیتی است کھ مبارزه برای منافع طبقاتی 
باالتر  آن  جوانان  صفوف  و  کارگر  طبقھ 
مختلف،  درصنایع  نظرانھ  تنگ  منافع  از 
یا  متخصص  گروھھای  شاغل،  گروھھای 

منطقھ ای ویژه می باشند.
برای  درمبارزه  وسیلھ  موثرترین  ۴ـ 
علیھ  سندیکا  در  داخلی  دموکراسی  تحقق 
عبارت  سندیکا  ترین  راست  بوروکراسی 
است از حمایت و سازماندھی مستقل مبارزه 
انحصارات و دولت آنان  طبقھ کارگر علیھ 
درعرصھ ی خواستھای اقتصادی و سیاسی. 
این مبارزه بھ طور تنگاتنگی دررابطھ است 
درمورد  اعتصاب  قانونی  حق  خواست  با 

ھمھ ی موضوعات.
۵ـ  وابستھ گی فزاینده انحصارات بھ قدرت 
باید  باصرفھ  تولید  در  خالقانھ طبقھ کارگر 
حقوق  درگسترش  قراربگیرد  مورداستفاده 
آزادیھا  و  شھروندی  حقوق  و  اجتماعی 
بھ  ویژه کسب یک قانون مترقی در قانون 

روابط کاری درمحل کار.
مخالفت  در  ھست  فوری  ضرورتی  ۶ـ 
دولت  و  انحصارات  تالش  ھر  با  قاطعانھ 
آزادیھای  و  حقوق  محدودکردن  در  آنان 
در  تالشھا  علیھ  تنھا  نھ  این  سندیکاھا. 
یا   موجود  جمعی  توافقات  اثرساختن  بی 
ھم چنین  بلکھ  باشد،  می  آنھا  ازکارانداختن 
سندیکا  درفعالیتھای  محدودیتھا  تمامی  علیھ 

درمیان اقشارپائینی موسسات است.
٧ـ  مارکسیستـ  لنینیستھا باید بھ طور خستھ 
گی ناپذیری نفوذ رفرمیستی ورویزیونیستی 
درتوده عضو سندیکا ھا را بھ عقب برانند. 
این یعنی کمک بھ اعضای میلیونی سندیکا 
ھا در جھت گیری خودشان و عمل کردن با 
بھ راه خودشان. مھم این است  اعتماد یابی 
بھ جای  گیری دیگران  باگرایش تصمیم  کھ 
ابتکارات مستقل را  خودشان مخالفت کرد، 
سازنده  روشھای  و  پیشنھادات  طریق  از 
فعال  بھ  درکشاندن توده ھای عضو سندیکا 
شدن ارتقاء داد. مارکسیستـ  لنینیستھا باید با 
بوروکراسی سندیکا درکسب  مزایا و سازش 
کارسندیکائی  اش  روشن  نمونھ  کھ  طبقاتی 
پرولتاریائی  تفکر  شیوه  با  است  تفاوت  بی 
ـ  مارکسیست  معنا  این  بھ  کنند.  مقابلھ 
کارسندیکائی  ی  وظیفھ  ھمچنین  لنینیستھا 
جانب  از  شدن  پیشنھاد  درصورت  را 
کارگران جھت تقویت سندیکاھا می پذیرند.

از  است  عبارت  این  با  فشرده  رابطھ  ٨ـ  
تصمیمات  راندن  عقب  بھ  برای  مبارزه 
غیردموکراتیک و تبعیض آمیز "ناسازگاربا 

مارکسیست  علیھ  شده  گرفتھ  عضویت" 
فدراسیون   سندیکاھای  توسط  لنینیستھا  ـ 
سندیکائی آلمان تحت این بھانھ کھ آنھا می 
خواھند درسندیکاھا انشعاب بھ وجودآورند. 
ناسازگارمقدمتا  تصمیمات  این  درحقیقت، 
اجتماعی  آلترناتیو  علیھ  گیری  جھت  با 
سندیکاھا  در  کھ  است  واقعی  سوسیالیسم 
انتشاریافتھ است. بدون دورنمای سوسیالیسم 
مبارزه  یک  سندیکائی  مبارزه  حقیقی، 
مدرسھ  بھ  قادر  و  مانده  باقی  رفرمیستی 
مبارزه طبقاتی طبقھ کارگرشدن نمی شود. 

٩ـ  بھ این دلیل پیوستھ تالش برای برقراری 
طبقھ  انقالبی  حزب  بین  تنگاتنگ  رابطھ 
کارگر و سندیکاھا ضروری می باشدـ  بدون 
سندیکاھا  فراحزبی  وضعیت  طبعا  کھ  این 

درنظرگرفتھ نشود.
می  المللی  بین  دررقابت  انحصارات  ١٠ـ 
کوشند تا کارگران کشورھای مختلف را علیھ 
ھم دیگر کنند. جواب بھ این باید ھماھنگی 
جنبشھای  و  کارگر  طبقھ  المللی  بین 
لنینیستھا  ـ  مارکسیست  باشد.  سندیکائی 
مخالف محلیگری و ملی گرائی بوده و برای 
وحدت کارگری بین المللی مبارزه می کنند. 
مبارزه  روحیھ  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  ١١ـ 
طبقاتی را قاطعانھ بھ سندیکاھا می برند. آنھا 
از آمیزش درخواستھای اقتصادی و سیاسی 
حمایت می کنند و مبارزات اقتصادی را بھ 
تبدیل می نمایند. درتحلیل  مبارزات سیاسی 
کارگر  طبقھ  برسرجلب  موضوع  نھائی، 
دیکتاتوری  سرنگونی  سیاسی  مبارزه  بھ 
حقیقی  سوسیالیسم  ساختمان  و  انحصارات 

است.
ویژه گیھای سازمان جوانان توده ای 

مارکسیست ـ لنینیست
ای  توده  جوانان  سازمان  یک  ایجاد  برای 
مارکسیست ـ لنینیست، کنگره چھارم حزب 
بھ  ١٩٩١تصمیم  سال  درآخر  ام.ال.پ.د. 
موجودحزب  جوانان  دوسازمان  وحدت 
ربل  جوانان  جمعیت  تشکیل  منظور  بھ 
کنونی  ی  وظیفھ  کنگره  گرفت.  (شورشی) 
تمرکز  ضمن  را  جوانان  ای  توده  سازمان 
دادن در جلب جوانان و کودکان طبقھ کارگر 
اتحاد  درمورد  "قطعنامھ  کرد.  تصریح 

سازمانھای جوانان" گفت:
با  جوانان  ای  توده  سازمان  یک  «ایجاد 
سیمای خودش شرطی تعیین کننده در تشویق 
و  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  دادن  رشد  و 
عقب راندن شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی و 
ضدکمونیسم مدرن  درمیان جوانان کارگران 
می باشد.» (قطعنامھ ھا و تصمیمات پذیرفتھ 
ام.ال.پ.د.،  حزب  برلین  کنگره  در  شده 

اسن، ١٩٩٣، ص. ٢٠)

جوانان دردرجھ ی نخست حرکت و مبارزه 
حاد  مسائل  دربرابر  مقاومت  و  اعتراضی 
وسیع،  بیکاری  کنند:  می  آینده  بھ  مربوط 
زیست،  محیط  جھانی  فاجعھ  بھ  اولیھ  گذار 
محروم  پیشرفتھ،  درکشورھای  فقیرشدن 
شدن از حقوق، وحشت آفرینی نو فاشیستی، 
نظامی گری و خطر رشدفزاینده جنگ. رد 
سنتی  احزاب  عمیق  اعتمادی  بی  و  وسیع 
را  بورژوائی  سیاستمداران  و  انحصاری 
کنند.  می  متداول  امروزه  جوانان  درمیان 
جامعھ،  نیروھای  از  ھیچیک  برخالف 
جوانان آماده بحث درمورد آلترناتیوی اساسی 
و درسھای خیانت بھ سوسیالیسم  و فروپاشی 
باشند. می  بوروکراتیک  داری  سرمایھ 

حضور  گسترش  و  طبقاتی  ساختار  تغییر 
گسترش  باعث  دیگر،  ازسوی  درمدارس، 
دانش  و  کارگر  جوانان  کردن  نفوذ  درھم 
آموز شد. فرھنگ جوانان بورژوا نفوذ قابل 
توجھی درافکار و احساس جوانان و کودکان 
و  پخش  با  ای،  توده  ھای  رسانھ  ازطریق 

تغذیھ شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی یافتند.
جمعیت  امروز،  تغییریافتھ  شرایط  تحت 
ماھیتا  لنینیست  ـ  مارکسیست  جوانان 
می  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  ی  مدرسھ 
باشد. برای تحقق ساختار برپایھ شیوه تفکر 
پرولتاریائی نیاز بھ رھبری ایده ئولوژیک و 
سیاسی ام.ال.پ.د.، ھمکاری عملی فشرده، 

و استقالل سازمانی جمعیت جوانان دارد.
اساس  مثابھ  بھ  پرولتاریائی،  تفکر  شیوه 
جمعیت جوانان مارکسیست ـ لنینیست نیازبھ 
صنعتی  کارگران  دادن  ورشد  پیروزشدن 
جوان بھ مثابھ ھستھ مرکزی طبقھ درجمعیت 
ویژه  بھ  درمدارس،  کار  درجریان  دارد.  
درمدارس باالترمتوسطھ، درآمیزی با زنده 
گی و مبارزه طبقھ کارگر و جوانانش اھمیتی 
تربیت دانش  تجدید  تعیین کننده درتقویت و 

آموزان با مبداءخرده ـ بورژوازی دارد. 
جوانان  ای  توده  جمعیت  بھ  ربل   تکامل 
ایستاده  بھ  بستگی  لنینیست  ـ  مارکسیست 
و  ئولوژیک  ایده  رھبری  مرتدشدن  یا  گی 
سیاسی ام.ال.پ.د. دارد. پیش شرط درونی 
رشد ایده ئولوژیک ـ سیاسی وجود ھستھ ی 
مناسبی ازکادرھا درجمعیت جوانان می باشد 
باشند.  می  حزب  قدم  ثابت  اعضای  از  کھ 
تفکر  در  تغییرات  و  حرکت  ویژه  اشکال 
رفقای جوان بایستی ھمزمان درنظر گرفتھ 
شوند: یک چیز درموردتکامل آنھا خارج از 
ربل  جنبش خودبھ خودی جوانان درعضو 
تئوریک  سطح  تکامل  دیگری  است؛  شدن 
مارکسیست ـ لنینیست آنان می باشد. ھردو 
نفود  با  را  دیالکتیکی  وحدتی  شکل حرکت 

دریکدیگر تئوری مارکسیستـ  لنینیست 
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ایکور.. بقیھ از صفحھ آخر

مورد بحث دراجالس قرارگرفت. روشن شد 
کھ ایکور نھ تنھا ١٢٪ طی این مدت ازنظر 
ازنظر  بلکھ  کــرده،  رشد  عضو  تشکلھای 
نیز  سازماندھی  سیاسی و  ـ  ئولوژیکی  ایده 
 ۴۵ شامل  ایکور  اکنون  اســت.  رشدکرده 
از  سازمانھایی  و  احزاب  از  مرکب  عضو 
٣۴ کشور می باشد. گزارش مالی نشان داد 
کھ اصل استقالل مالی بھبود رشد یابنده ای 

داشتھ است.
برخی تغییرات در اساسنامھ ایکور بھ منظور 
موثرترساختن و دموکراتیک ترکردن آن در 
طور  بھ  گرفت.  صورت  کارھایش  انجام 
المللی  بین  ھماھنگی  کمیتھ  ترکیب  ویژه، 
پرقدرت تر و نماینده ترازقاره ھای مختلف 
انجام گرفت. تغییرات بھ خاطر امکان دادن 
بھ کار انعطاف پذیرترکنفرانسھای قاره ای 

و پراتیک ربلی تشکیل می دھند. نفوذ 
درخود  بورژوائی  ـ  تفکر خرده  شیوه 
بھ  لنینیست،  ـ  مارکسیست  جوانان  جمعیت 
سکتاریستی  درانفرادی  گرایش،  یک  مثابھ 
با  اپورتونیستی  تطبیق  یا  جوانان  ازتوده 
جنبش خودبھ خودی جوانان را نشان می دھد.

زنده  آمیزی  درھم  بھ  آگاھانھ  توجھ  تنھا 
تئوری و پراتیک جمعیت جوانان را قادرمی 
شوند، جوانان  حقیقی  دربرگیرنده  بھ  سازد 

 جذب بخش مبارز جنبش جدید جوانان، و 
درعین حال عمل کردن بھ مثابھ مدرسھ ی 
آماده گی،  منبع و ابزار حزب مارکسیست ـ 
لنینیست. در این سھ وظیفھ ی اساسی، ویژه 
گیھای جمعیت جوانان مارکسیستـ  لنینیست 
درمقایسھ با دیگر انجمنھای خودسازمان یافتھ 
توده ای درعین حال ھمزمان جمعبندی شوند.

لنینیستی  ـ  کارمارکسیست  خصلتھای  این 
جمعیت توده ای جوانان در پی ریزی شیوه 
تفکر پرولتاریائی اشکال زیر بھ خود می گیرد: 
ایده  خط  استادانھ  یادگیری  و  شناختن  ـ 
و  جست  ام.ال.پ.د.  سیاسی  ـ  ئولوژیک 
با حزب.  داشتن  جوی دائمی وحدت محکم 
تشویق مطالعھ مستقالنھ مارکسیسم ـ لنینیسم 

و روش اش توسط رفقای جوان.
جوانان  توده  با  بایستی  جوانان  جمعیت  ـ 

متحد شود.
فعالیتھای  دھی  سازمان  و  سازی  آماده  ـ 
مبارزه اتی جوانان در جست و جوی منافع 
مشترک  مبارزه   از  دفاع  و  شان  ویژه 
جوانان و پیران. تکامل دادن سیاست فعالی 

درفعالیت مشترک برمبنای مبارزاتی.
بھ  گذاشتن  احترام  بھ  جوانان  تربیت  ـ 
انسانھای کارگر و نقش تاریخی طبقھ کارگر 

در تغییردادن جامعھ. 
ترویج  در  فعال  ئولوژیک  ایده  مبارزه  ـ 
نفوذ  با  مبارزه   پرولتاریا.  بینی  جھان 
مدرن  رویزیونیسم، ضدکمونیسم  رفرمیسم، 

و قدرت ستیز.
ای  توده  درسازمانھای  فعال  شرکت  ـ 
گروھھای  ورزشی،  درکلوبھای  فراحزبی، 
موسیقی و فرھنگی، و بھ ویژه درسازمانھای 

سندیکائی جوانان.
متقاعد  برای  جوانان  درمیان  کارفعال  ـ  
تحت  عمل،  و  درحرف  آنان،  نمودن 

شعار"شورش برحق است".
و  ھا  درکارخانھ  انقالبی  کار  دادن  یاد  ـ 
سندیکاھا. ورود بھ این وظیفھ و درآمیزی و 

ھمکاری باحزب.
جوانان  انترناسیونالیستی  کار  تحقق  ـ  
آگاھی  درداشتن  آنان  آموزش  و 

انترناسیونالیستی.
تفریحی  و  کارفرھنگی  دادن  تکامل  ـ 

در  ای  وسیلھ  مثابھ  بھ  جوانانھ  پرولتاریائی 
تقویت و آموزش خود ـ رھائی.

ـ  آموختن اصل انتقاد و انتقاد ازخود و انجام 
خود کنترلی روزانھ توسط ھر عضو.

و  ربل  برای  زیادی  تعداد  عضوگیری  ـ 
عضویت  برای  جوان  رفقای  تعداد  افزودن 

در ام.ال.پ.د. .
ربل  ازجانب  شناختھ شده  رھبران  ـ تربیت 

درجنبش جوانان.
ـ خصوصیت متمایز و مستقل روباھان سرخ 

بھ مثابھ سازمان کودکان ربل.
ھای  ازتوده  عضوگیری  شرط  مھمترین 
وسیع جوانان عبارت است از کارھمھ جانبھ 
ام.ال.پ.د.باید سیاست  درعین حال،  حزب. 
درتمامی  را  جوانان  بھ  مربوط  مخصوص 
مسئوولیت  ام.ال.پ.د.  دھد.  رشد  سطوح 
تربیت و تمرین دھی جمعیت جوانان را دارد. 
ماھیت کار آموزشی مارکسیست ـ لنینیستی 
پرولتاریائی  تفکر  شیوه  باالبردن  و  تقویت 
باشد.  می  اعضایش  و  جوانان  جمعیت  در 
این کار بایستی شامل تمامی افراد و احساس 
تنھا  این  گردد.  جوان  رفقای  بھ  احترام 
درصورت داشتن اعتماد متقابل ممکن است. 
بی طاقتی نشان دادن، گفتن بھ افراد از سوی 
دیگر این کھ دربرخوردبھ مسایل بھ صورت 
الگوبردارانھ کھ اثر فاسد کننده ای دارد، چھ 
آموختن  آماده  باید  نیز  حزب  اما  کرد.  باید 
را  جدید  سازنده  ونظرات  باشد،  جوانان  از 
بپذیرد و جوانان بتوانند تمامی توانائی خالق 

شان را بھ کاراندازند.

مورد قبول واقع شد.
مفصل  بحث  از  بعد  مختلفی  ھای  قطعنامھ 
روی  تمرکز  ازنظرسیاسی،  شدند.  پذیرفتھ 
اھمیت  بھ  مربوط  اولی  بود:  قطعنامھ  دو 
کل  در  دموکراسی  و  رھائی  برای  جنبشھا 
درمــورد  دومــی  ایکور؛  وظایف  و  جھان 
و  محیطی  زیست  فاجعھ  بھ  برخوردجھانی 
ایکور در ساختن جبھھ مقاومت  مسئوولیت 
جھانی بود. اتفاق آراء درپذیرش این قطعنامھ 
المللی  بین  انقالبی  جنبش  شناختی  رشد  ھا 

طبقھ کارگر در دوسال اخیر را نشان داد.
آزادی  بــرای  جنبشھا  ـــورد  درم دربــحــث 
ــورد  درم بزرگی  قسمت  دمــوکــراســی،  و 
شرکت  گرفت.  صورت  جنبشھا  مختصات 
کننده گان از کشورھایی مثل تونس، ترکیھ، 
وضعیت  اول  دست  تجارب  غیره  و  نپال 
کشورھای  ـــورد  درم جزئیات  و  کنونی 

مربوطھ را ارائھ دادند.
درمورد تاثیر بحران مالی جھانی در تحرک 
بخشیدن بھ این حرکتھا بھ خاطر دموکراسی 
دراین  موجودبود.  توافقی عمومی  آزادی  و 
بحث درمورد آماده گی طبقھ کارگر و توده 
ھای تحت ستم دراین کشورھا برای مبارزه 
صحبت  تر  دموکراتیک  ای  جامعھ  جھت 
شد. نیروھای ذھنی ھنوز بھ قدرکافی قوی 
انقالبی  بدیل  ارائــھ  برای  یافتھ  سازمان  و 
شد  توافق  نبودند.  جنبشھا  دراین  مشخصی 
کھ با سرعت و خشونتی کھ چنین جنبشھائی 
در  ستمدیده  خلقھای  و  کارگر  طبقھ  توسط 
نیاز  تنھا  گرفتند،  انجام  جھان  سراسر 
نیروھای  بین  ھماھنگی  و  ھمکاری  بھ 
مارکسیست ـ لنینیست و انقالبی  در سراسر 
جھان را روشن نمود. ھم چنین نیاز بھ وجود 
مورد  آن  تقویت  برای  ایکور  نظیر  تشکلی 

تاکید قرارگرفت.
بحث درمورد مسئلھ محیط زیست بھ طور 
درک  ازنظر  بــاال  درسطحی  و  طوالنی 
در  گــان  کننده  شرکت  شــد.  انجام  سیاسی 
محیط  از  حفاظت  بــرای  جنبشھائی  چنین 
درمورد  گزارشاتی  جھان  درتمامی  زیست 
شد  تشریح  ــد.  دادن جنبشھا  این  مشخصات 
محیط  تخریب  بھ  گونھ  چھ  امپریالیسم  کھ 
زیست دراثر طمع  پایان ناپذیری درجست 
و جوی سود می باشد. بحث شد کھ با تعمیق 
منابع  و  انسانھا  استثمار  امپریالیسم،  بحران 
طبیعی درابعادی وسیع ترجھت تجدید حیات 

سودھایش انجام می گیرند. 
برخی از شرکت کننده گان براین نظربودند 
کھ تضاد مربوط بھ مسئلھ محیط زیست بھ 
امروزی  جھان  اساسی  تضادھای  از  یکی 
تبدیل شده است، کھ موجودیت حیات بشری 

را در این سیاره تھدید می کند.



صفحھ ١٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ھم چنین بحث زیادی برسر ماھیت اتحاد 
نومستعمره  درکشورھای  کارگر  طبقھ 
در  قرارگرفتن  در  جدید  طبقات  بافت  و 
توسط  کھ  جنبشھا  مھم  بخشھای  رھبری  
گرفت  صورت  شدند،  سرکوب  امپریالیسم 
دایر براین کھ اینان آیا زنان یا مردمی علیھ 
تخریب محیط زیست یا جنبشھائی ازبومیان 

یا جنبشھای دیگر بودند.
ھم چنین بحث مفصلی درمورد ماھیت دقیق 
آن  دچار  اکنون  ھم  امپریالیسم  کھ  بحرانی 
است و این کھ تا چھ حدی قادر بھ جبران این 
ازبی پشتوانھ  ناشی  بحران  بحران بھ دنبال 
تصویری  بررسی  اســت.  شده   ٢٠٠٨ گی 
توسط یک تشکل عضو بھ طور مبسوط و 
مقایسھ ای و تحلیلی ازمنابع مختلف ارائھ شد.

بحث شد کھ یکی از دالیلی کھ چرا بحران 
این زمانھا بھ بحرانھای سیاسی و حتا  مھم 
انقالبی درکشورھای مختلف بھ خاطر ضعف 
نیروھای ذھنی منجر نمی شود. امروزه امپر 
المللی  بین  یالیسم بھ طور گذرا بھ مدیریت 
پردازد کھ  می  مالی  تالش عظیم  با  بحران 
باوجوداین،  کند.  نمی  سقوط  اثرتعدیلی   بھ 

انقالب گرایش عمده درجھان است.
قطعنامھ ھائی درمورد ھم بستھ گی با مردم 
افغانستان، ایران، روجاوا و ترکیھ صادرشد.

قطعنامھ ھائی در حمایت از دومین کنفرانس 
کارگران معدن کھ قراراست در ٢٠١٧ در 
دومین  از  حمایت  برگزارشود،  ھندوستان 
کنفرانس جھانی زنان درنپال در ٢٠١۶، و 
ھماھنگی کارگران بارانداز کشتی در ٢٠١۴ 
(اکتبر) مورد تایید اکثریت ایکور قرارگرفت.

کنفرانس کمیتھ ھماھنگی جدید بین المللی را 
انتخاب نمود. استفن انگل از ام.ال.پ.د. بھ 
ھماھنگ کننده اصلی و رفیق سانجی سینقوی 
از حزب کمونیست ھندوستان(مارکسیست ـ 
کننده  ھماھنگ  معاون  عنوان  بھ  لنینیست) 

اصلی برای دومین بار انتخاب شدند.
درتمامی کنفرانس روحیھ ی رفیقانھ، و بحث 
فرھنگی پرولتری حاکم بود. تمام تصمیمات 
درگزارشھا، دراساسنامھ و قطعنامھ ھا دقیقا 
برپایھ رای مستقل براساس اساسنامھ ایکور 

گرفتھ شدند.
و  ســازنــده  و  ـــھ  آزادان بھ صــور ت  بحثھا 
صادقانھ با روحیھ بھ پیش روی و ھم بستھ 
در  کنفرانس   گرفتند.  فزاینده صورت  گی 
بھ صورت سرورانگیزی  اول شروع  روز 
برنامھ  با یک  و  آغازشد  تھنیت  پیامھای  با 
ھنری عصرانھ در روزآخر با شرکت افراد 

از تمامی جھان بھ اجرادرآمد. 
بھ  سرودانترناسیونال  خواندن  با  کنفرانس 

زبانھای مختلف پایان یافت.

قطعنامھ درمورد ایران 
Resolution of the ٢nd ICOR 

World Conference 

 
 قطعنامھ دومین کنفرانس جھانی ایکور

رژیم جمھوری اسالمی ایران بھ مثابھ رژیمی 
سرکوب گر و درخدمت نظام سرمایھ داری، 
کلیھ ی حقوق کارگران، زنان، معلمان، دانش 
جویان، پرستاران و اقلیتھای ملی و مذھبی 
را بھ طور وحشیانھ ای زیرپا گذاشتھ است.

کارگران مبارز ایران درکسب حقوق خود و 
ازجملھ ایجاد اتحادیھ ھای کارگری مستقل، 
دستگیر، شکنجھ و زندانی شده و شدیدترین 
بھ  فقر  و  مشقت  و  رنج  و  بدنی  صدمات 

خانواده ھای آنان وارد شده است.
دومین کنفرانس جھانی ایکور ھمدردی خود 
تمامی  و  زندانی  کارگران  مبارزات  با  را 
ایران  دیده  ستم  و  شده  استثمار  ھای  توده 
قید  بدون  آزادی  خواستار  و  کند  می  اعالم 
زندانیان  دیگر  و  زندانی  کارگران  و شرط 

سیاسی می باشد.

برای تقویت انترناسیونالیسم پرولتری بھ ایکور بپیوندیم!

بحران اکراین... بقیھ از صفحھ آخر

محسوب  استثناء  شرقی  ــای  اروپ در  و... 
خدمت  در  دربست  را  خود  کھ  گردند  می 
مقولھ  اند.  داده  قرار  نظام  راس  اختیار  و 
"جامعھ بین المللی" کھ رسانھ ھای گروھی 
آمریکا و اروپای  فرمانبر و دولتمردان در 
آتالنتیک بطور مدام بھ آن استناد می ورزند 
چیزی غیر از جلسات نمایندگان کشورھای 
جی ٧ بھ اضافھ عربستان سعودی، لھستان 
و... نیستند کھ در آن ھا "اجماع واشنگتن" 
درون  پنجگانھ  انحصارات  نھائی  (تصمیم 
نظام سھ سره  بر سر ھر موضوعی مورد 
تائید بی قید وشرط نماینده ھا قرار می گیرد 
و سپس از سوی رسانھ ھای گروھی فرمانبر 
واندیشکده ھای متعلق بھ انحصارات پنجگانھ 

بر انظار و افکار عمومی حقنھ می گردد. 
- در پرتو اوضاع بحرانی در اوکرائینی ھا 
ما شاھد این ھستیم کھ دولت پوتین از سوی 
فرمانبر  گروھی  ھای  رسانھ  و  دولتمردان 
معرفی  سره  سھ  نظام  "دشمن"  عنوان  بھ 

می شود . زیرا دولت پوتین چون می داند 
کشور  الحاق  و  جذب  از  آمریکا  ھدف  کھ 
ناتو محاصره  اروپا و  اتحادیھ  بھ  اوکرائین 
روسیھ و مھار دولت پوتین است، در نتیجھ 
بھ  اوکرائین  در  آمریکا  سیاست  مقابل  در 
جنگ  دوره  در  اســت.  برخاستھ  مقاومت 
سرد (از ١٩۴٧ تا ١٩٩١) مستقل از اینکھ 
ما چالشگران ضد نظام سرمایھ جھانی چھ 
آن  و  داشتیم  شــوروی  بھ  نسبت  دیدگاھی 
کشور را سوسیالیست، سوسیال امپریالیست 
کشورھای   ، دانستیم  می  دیگری  چیز  یا  و 
آمریکا  سرکردگی  بھ  غرب  امپریالیستی 
بھ  نسبت  ای  ــژه  وی خصومت  و  دشمنی 
بھ  را  شوروی  آنھا  زیرا  داشتند  سوویتیسم 
عنوان یک چالش جدی در صحنھ بین المللی 
محسوب می داشتند. چالشی کھ می خواست 
در مرحلھ گسست از نظام باقی مانده و بھ 
توسعھ مستقل از حاکمیت غرب ادامھ دھد. 

- بعد از فروپاشی و تجزیھ شوروی و پایان 
مفسرین سیاسی  از  خیلی  دوره جنگ سرد 
این  بھ  در خود روسیھ  بویژه  دولتمردان  و 
چون  کھ  ــد  آوردن روی  آمیز  توھم  تصور 
روسیھ ھم در عمل و ھم رسما بھ یک کشور 
و  آمریکا  پس  است  شده  تبدیل  کاپیتالیستی 
شرکا دست از خصومت و دشمنی برخواھند 
داشت. حتی برخی از این مفسرین سرشناس 
منجملھ سولژنیتسین بر آن شدند ھمان طور 
علیرغم  فاشیستی  ژاپن  و  نازی  آلمان  کھ 
شکست شان در جنگ جھانی دوم در دوره 
صلح بھ برکت و کرامت "برنامھ مارشال" 
بھ رفاه و امنیت رسیدند پس دولت و کشور 
سرنوشت  ھمان  با  نیز  روسیھ  کاپیتالیستی 
شکوفا و پر از امن و امان روبرو خواھند 
گشت. این مفسرین و دولتمردان (گورباچف، 
یا  و  دانستند  نمی  یا  و...)  ــادزه  ن ــوارد  ش
ھای غربی  قدرت  کھ  می کردند   فراموش 
از پایان جنگ جھانی دوم بازسازی و  بعد 
مرمت کشورھای فاشیستی سابق را دقیقا بھ 
خاطر رویاروئی و تقابل خصمانھ با سیاست 
ھای مستقل شوروی در دوره جنگ سرد بھ 
بعد  وقتی کھ  پیاده می کردند.  و  برده  پیش 
از پایان دوره جنگ سرد خطر و چالش از 
سوی شوروی برطرف گشت، راس نظام و 
شرکا ھدف خود را مھار روسیھ (تضعیف 
و  مقاومت  در  روسیھ  ظرفیت  نابودی  و 
جھانی  سیاست  پروژه  مقابل  در  ایستادگی 

راس نظام) قرار دادند. 
بحران اوکرائین واقعیت  - رشد و گسترش 
این ھدف امپریالیسم سھ سره را از یک سو 
و مقاومت روسیھ را در تقابل با این ھدف 
از سوی دیگر بھ روشنی بھ تصویر کشیده 

کیف  در  آمریکا  راستا  این  در  است. 
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پایتخت اوکرائین دست بھ ایجاد ائتالفی 
اولترناسیونالیستی،  ھــای  گــروه  از 
ھدف  بھ  تا  زد  فاشیست  و  نــازی  پانیستی 
اوکرائین در جھت  در  ("تغییر رژیم"  خود 
طریق  از  روسیھ)  کردن  اختھ  و  تضعیف 
جدائی ملیت ھای اوکرائینی و روس برسد: 
تکامل  در تاریخ شکلگیری و  دو ملیتی کھ 
ھزارسالھ کشور روسیھ بھ عنوان "خواھران 
دو قلو" معروف اند. چرا آمریکا و کشورھای 
اتحادیھ اروپا در رسیدن بھ ھدف خود دست 
دینی  بنیادگرای  نیروھای  تسلیح  و  بسیج  بھ 
– مذھبی نزدند؟ این پرسش کھ توسط خیلی 
و مفسرین سیاسی  نظام  چالشگران ضد  از 
تامل  قابل  و  بجا  بسیار  گــردد  می  مطرح 
سرد  جنگ  پایان  از  بعد  دوره  در  اســت. 
پیرامونی  ھای  کشور  در  دولتی  کھ  زمانی 
(مثل عراق و لیبی و...) و یا در کشورھای 
نیمھ پیرامونی (مثل یوگسالوی و...) بھ ھر 
امواج تھاجمی  در مقابل  انگیزه ای  دلیل و 
بازار آزاد نئولیبرالی نظام جھانی ایستادگی 
کرده و از اعمال سیاست باز کردن درھای 
آن کشور بھ سرمایھ گذاری ھای انحصارات 
با  نظام  راس  جستند،  می  دوری  پنجگانھ  
می  برنامھ  راه  و  وسیلھ  چندین  بھ  توسل 
ریخت و می ریزد کھ در آن کشور سیاست 
تغییر رژیم خود را پیاده کند . این راه ھا و 

وسایل عبارتند از: 
١ – حملھ نظامی و فتح کشورھا از طریق اشتعال 
(افعانستان ، عراق و...)  جنگ ھای مرئی 
و یا نامرئی (یمن، سومالی، فلسطین و...) .

٢ – حملھ نظامی غیر مستقیم (یعنی مداخلھ 
 = نظام  راس  شرکای  توسط  کشور  فتح  و 
جمھوری  مالی،  لیبی،  ناتو):  کشورھای 

آفریقای مرکزی و....
مذھبی   – دینی  بنیادگرایان  بسیج   –  ٣
در  و...)  دیوبندی   ، وھابی  ھای  (سلفیست 
کشورھای ھمجوار و اعزام آنھا بعد از دادن 
آموزش بنیادگرائی و نظامی بھ کشور مورد 

تھاجم قرار گرفتھ (سوریھ و...)
- شایان توجھ است کھ در پیاده کردن برنامھ 
نظام سھ سره   ، اوکرائین  در  چنج"  "رژیم 
نمی توانست از وسایل و راه ھای سھ گانھ 
فوق الذکر، استفاده کند. علت این امر دقیقا 
فقدان شرایط اجتماعی و سیاسی مساعد در 
اوکرائین در بازتولید یکی از راه ھا و وسایل 
فوق الذکر بود کھ بعدا بطور اجمالی در ھمین 
نوشتار مورد بررسی قرار خواھند گرفت. 
سھ  امپریالیسم  جھانی  سیاست  معماران  لذا 
در  رژیم  تغییر  بھ  موفق  اینکھ  برای  سره 
اوکرائین گردند این دفعھ سیاست و تاکتیک 
"تفرقھ بیانداز و حکومت کن" را با تعمیق 
ایدئولوژیکی   – سیاسی  شکاف  گسترش  و 

انداختند : بسیج  بین مردم اوکرائین ، بکار 
نئونازی   ، پانیست  ھای  اولتراناسیونالیست 
(چھ روسی  اوکرائین  در  ھا  فاشیست  و  ھا 
تبار و چھ اوکراینی تبار) براساس الحاق بھ 
"اتحادیھ اروپا" و "ناتو" در تقابل و ضدیت 
توده ھای مردمی ضد فاشیست و ضد نازی 
تبار ) کھ  اوکراینی  (چھ روسی تبار و چھ 
خواھان  و  آتالنتیک  اروپای  بھ  الحاق  علیھ 
آسیا"  یورو  گمرگی  "سازمان  با  ھمکاری 
قزاقستان   ، بالروس   ، روسیھ  (کشورھای 

و...) بودند. 
عمومی  ھای  رسانھ  تبلیغات  ھا،  لفاظی   -
اروپای  و  آمریکائی  دولتمردان  و  جاری 
آتالنتیک مبنی بر اینکھ ھدف نظام و راس 
گسترش  بشردوستانھ"  "مــداخــالت  از  آن 
است،  جھان  در  بشر  حقوق  و  دموکراسی 
بکلی بی پایھ و دورغ محض می باشد. در 
اقصا نقاط جھان کشوری را سراغ نداریم کھ 
دموکراسی  نظام  اعضای سھ سره  آنجا  در 
(حتی دموکراسی بورژوائی) را پیاده کرده 
نظام  ھای  دولت  عکس،  بر  درست  باشند. 
سھ سره بطور سیستماتیک از شکلگیری و 
رشد ضد دموکرات ترین و در بعضی مواقع 
فاشیست ترین نیروھای بومی در کشورھای 
بیست  در  پیرامونی بویژه  نیمھ  پیرامونی و 
و اندی سال گذشتھ دوره بعد از جنگ سرد 
حمایت کرده اند. در دھھ ١٩٩٠ ، دولت ھای 
آمریکا و اتحادیھ اروپا با استفاده از نیروھای 
سپس  و  کروآسیا  ایاالت  در  فاشیستی  شبھ 
اسلووانی از یک سو و با حمایت از نیروھای 
ایاالت  در  سلفیستی   – وھابی  بنیادگرای 
بوسنی – ھرزگوین و سپس کوزوو کشور 
درماندگی، ویرانی و  از  بعد  یوگسالوی را 
فرسودگی بھ ھفت واحد کشوری مجزا از ھم 
(اسلووانی، کرواسیا، صربستان، بوسنی – 
ھرزگوین، مقدونیھ، کوزوو ومونتی نگرو) 
تقسیم کردند. در ھمان دھھ ھمین سیاست ھای 
تھاجمی در دیگر کشورھای اروپای شرقی 
(لیتونی، استونی و التونی در منطقھ بالتیک 
و رومانی، مجارستان و...) از سوی آمریکا 
و کشورھای ناتو بطور مستقیم و غیر مستقیم 
بھ پیش برده شد . در واقع امروز در پرتو 
تداوم بحران اوکرائین و با عطف و توجھ بھ 
اوضاع متحول در اروپای شرقی در بیست 
و اندی گذشتھ (از سال ١٩٩١ بھ این سو) بھ 
روشنی شاھد این امر تاریخی می گردیم کھ 
بھ  شرقی  اروپای  کشورھای  ادغام  سیاست 
اتحادیھ اروپا و سازمان ناتو بر خالف لفاظی 
ھای دولتمردان آمریکا و اتحادیھ اروپا نھ بر 
بھ  عمال  بلکھ  برابر"  "شرکای  اصل  اساس 
اتحادیھ  کشورھای  مستعمرات  نیمھ  عنوان 
برده شد. در واقع خصلت و  اروپا بھ پیش 

شرقی  اروپای  کشورھای  بین  روابط  نحوه 
(اروپای جدید در ادبیات سیاسی نومحافظھ 
کاران نئولیبرال) و اروپای غربی از جھاتی 
آمریکا  روابط  نحوه  و  خصلت  بھ  شباھت 
دیگر  عبارت  بھ  دارد.  التین  آمریکای  و 
راس نظام در دوره بعد از پایان جنگ سرد 
توانست تعدادی از کشورھای اروپای شرقی 
مثل رومانی ، مجارستان ، لھستان و... را 
(اروپای  آتالنتیک  اروپای  خلوت  حیاط  بھ 
اخیر  در سال ھای  کند. ولی  تبدیل  غربی) 
بویژه از سال ٢٠١١ بھ این سو آمریکا در 
جھانی  یعنی  خود  جھانی  سیاست  پیشبرد 
مونرو"  "دکترین  (گلوبالیزاسیون)  گرائی 
– تبدیل مناطق کشورھای پیرامونی و نیمھ 
نظام  راس  خلوت  ھای  حیاط  بھ  پیرامونی 
تنھا  ژاپن) _-نھ  و  اروپا  (اتحادیھ  و شرکا 
با  بلکھ  کشورھا  آن  مردمان  ایستادگی  با 
مقاومت ھای دولت ھای در حال عروج و 
حاضر  حال  در  است.  گشتھ  روبرو  مقتدر 
اوکرائین یکی از آن کشورھائی است کھ در 
آنجا بخش بزرگی از مردم در مقابل پروژه 
ھای الحاق کشورشان بھ اروپای آتالنتیک بھ 
مقاومت ھمھ جانبھ مسالمت آمیز و قھرآمیز 
متوسل گشتھ اند. بدون تردید در این مقاومت  
و ایستادگی مردم اوکرائین از حمایت جدی 
بھ  (کھ  پوتین  رھبری  تحت  روسیھ  دولت 
خاطر جلوگیری از سیاست مھار و محاصره 
الحاق  جدی  مخالف  آمریکا  توسط  روسیھ 
کشورھای ھمجوار روسیھ – مثل اوکرائین، 
بال روس و... – بھ اتحادیھ اروپا و سازمان 
عامل  ولی  ھستند.  برخوردار  است)  ناتو 
علیھ  ایستادگی  این  در  عمدتا  کھ  دیگری 
ایفاء  مھمی  نقش  نظام  راس  الحاقی  برنامھ 
می کند. ویژگی جامعھ سیاسی – فرھنگی 
اشــاره  اینجا  در  کھ  اســت  اوکرائین  خــود 

اجمالی بھ آن حائز اھمیت می باشد 
- نظام جھانی سرمایھ و در راس آن آمریکا 
در طول ٢۴ سال دوره بعد از پایان جنگ 
سرد در پیشبرد سیاست جھانی خود (جھانی 
سازی "دکترین مونرو") در کشورھای واقع 
در مناطق استراتژیکی جھان (از افغانستان، 
مالی،  تــا  گرفتھ  مصر  و  لیبی  عـــراق، 
سومالی، جمھوری آفریقای مرکزی و...) با 
استفاده و حمایت از نیروھای بھ غایت ضد 
اسالمی)  (بنیادگرایان  بومی  دموکراتیک 
در  و فرسودگی  درماندگی  گسترش  از  بعد 
بھ حیاط ھای خلوت  ھا را  آن  آن کشورھا 
امپریالیسم سھ سره، تبدیل کرده است. ولی 
در  مونرو"  سیاست جھانی سازی "دکترین 
پروژه تسلط بر اوکرائین توسط نظام سھ سره 
از طریق بسیج و حمایت نیروھای بنیادگرای 

بومی امکان پذیر نبود. توضیح اینکھ 
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اکثریت بزرگی از جمعیت ۴۴ میلیون 
غرب،  (شامل  اوکرائین  کشور  نفری 
شبھ  اضافھ  بھ  اوکرائین  جنوب  و  شــرق 
دین  ارتــدوکــس  شاخھ  بھ  کریمھ)  جزیره 
نگارنده  کھ  آنجا  تا  دارنــد.  تعلق  مسیحیت 
اطالع دارد این شاخھ و یا مذھب نھ تنھا در 
ھای  شاخھ  تمام  بین  در  بلکھ  دین مسیحیت 
مذھبی دیگر ادیان جھان تنھا شاخھ و مذھبی 
است کھ پدیده بنیادگرائی در میان پیروان آن 
وجود ندارد و اگر ھم وجود داشتھ باشد بقدر 
قابل مالحظھ ای غیر متشکل و بی تاثیر در 
ارتدوکس  بھ  متعلق  جوامع  سیاسی  تاریخی 
معاصر  تاریخ  ھای  بررسی  است.  بوده  ھا 
ارمنستان،  گرجستان،  اتیوپی،  کشورھای 
بال  اوکرائین،  روسیھ،  قبرس،  فلسطین، 
روس، رومانی، صربستان و... کھ اکثریتی 
ھستند،  شاخھ  این  بھ  متعلق  مردمانشان  از 

این واقعیت را تائید می کنند. 
رحمت"  ــاران  "ب این  فقدان  در  رو  بھر   -
نظام  راس  اوکرائین  در  دینی)  (بنیادگرائی 
غایت ضد  بھ  نیروھای  بھ  متوسل  و شرکا 
دموکراتیک بھ اصطالح سکوالر (فاشیست 
ھا، نئونازی ھا و پان ایست ھای شوونیست) 
در اوکرائین گشتند کھ بعد از حمایت و بسیج 
بھ  اوکرائین  الحاق  سیاست  آنھا  جانبھ  ھمھ 
اروپا  (اتحادیھ  غربی  اروپای  خلوت  حیاط 
رشد  بھ  رو  اوضاع  کنند.  پیاده  را  ناتو)  و 
امر  شواھد  و  اوکرائین  مختلف  مناطق  در 
نشان می دھند کھ امپریالیسم سھ سره و راس 
آن آمریکا تاکنون (کھ نزدیک بھ ھشت ماه 
متوالی از آغاز بحران کنونی اوکرائین می 
گذرد) در الحاق آن کشور بھ "حیاط خلوت" 
اروپای آتالنتیک با ناکامی روبرو گشتھ اند. 
نظام سھ  فعلی  ناکامی  نگارنده  این  نظر  بھ 
سال  در  آن  ناکامی  مثل  اوکرائین  در  سره 
ھای اخیر در ارتباط با عدم پیروزی نظامی 
در سوریھ و ناکامی آن در حل مسئلھ فلسطین 
عالمت  و  عارضھ  و..،  صھیونیسم  نفع  بھ 
دیگری از فرتوتی، بی ربطی و فرود آشکار 
راس نظام از قلھ قدرقدرتی در جھان امروز 
و احتمال تبدیل جھان از وضعیت تک قطبی 
بھ جھانی دوقطبی و حتی چند قطبی است. 

و  تحویل  این  احتمال  گرفتن  نظر  در  با   -
ایستادگی  در  پوتین  روسیھ  سیاست  تحول، 
در مقابل پروژه نظام در جذب اوکرائین بھ 
در  امپریالیستی سھ سره  نظام  حیاط خلوت 
این برھھ از تاریخ باید مورد توجھ و حتی 
حمایت چالشگران ضد نظام و دولت ھائی 
را  درھای کشورھای خود  خواھند  نمی  کھ 
باز  نئولیبرالی  آزاد  بازار  صاحبان  بسوی 
این حمایت و  قرار گیرد. ھم چنین  سازند، 
ایجاد  مورد  در  کھ  است  استقبال ضروری 

رھبری  توسط  کھ  آسیا"   – یورو  "جامعھ 
روسیھ در تقابل با امپریالیسم سھ سره نظام 
باید  نیز  است  رشد  و  شکلگیری  حال  در 

مورد توجھ قرار گیرد. 
سوی  از  مقاومت  و  ایستادگی  این  ولی   -
روسیھ در مقابل پروژه فالکت بار نظام سھ 
فنا  و  ناکامی  بھ  محکوم  امپریالیستی  سره 
است مگر اینکھ دولتمردان روسیھ و حامیان 
خود  المللی"  بین  "سیاست  پیشبرد  در  آنھا 
(مقاومت جدی علیھ پروژه نظام سھ سره و 
ایجاد جامعھ "یورو آسیا" در تقابل با اتحادیھ 
اروپا و ناتو، بھ دام دو تلھ نیافتند. یکم اینکھ 
بھ  کھ  روسیھ  دولتمردان  کــارزار،  این  در 
پشتیبانی مردم روسیھ و نیروھای دموکراتیک 
خلق ھای ساکن اوکرائین و دیگر کشورھای 
مــولــداووی،  ـــالروس،  (ب روسیھ  ھمجوار 
مبادا  دارند  مبرم  احتیاج  و...)  بلغارستان 
و  ھا  اندیشھ  اشتعال  و  ھا  لفاظی  دام  بھ 
عملکردھای شوونیستی و اولتراناسیونالیستی 
"مثبت"  و  پیشرو"   "ناسیونالیستی  حتی  و 
در  یا  و  اوکرائین  در  فاشیسم  زیرا  بیافتند. 
دیگر کشورھای اروپای شرقی را نمی توان 
از طریق فاشیزم روسی بھ یک چالش جدی 
طلبید. تنھا راه مناسب برای جلب پشتیبانی 
ــوده ھــای مــردم روسیھ در ایــن کــارزار  ت
و  اقتصادی  ھــای  سیاست  تنظیم  و  تعبیھ 
اجتماعی "توده محور" در جھت تامین منافع 
باشد.  می  در روسیھ  کار و زحمت  طبقات 
- دوم اینکھ در این رویاروئی با راس نظام 
ساختن  (جھانی  آن  جھانی  پروژه  چالش  و 
دکترین مونرو از طریق مھار روسیھ و در 
مثل  نباید  نھائی محاصره چین) روسیھ  فاز 
دھھ ھای آخر عمر شوروی (دھھ ھای ۶٠ 
ویرانساز  تلھ  بھ  بیستم)  قرن   ٨٠ و   ٧٠ و 
بھ   – آنھا  بھ  (رسیدن  آپ   – کچ  سیاست 
از  نظام –  امپریالیستی سھ سره  مرکزھای 
طریق سبقت) بیافتد. در یک کالم پیروی از 
سیاست ھای شووینیسم ملی و "کچ – آپ" نھ 
تنھا روسیھ را از موھبت کسب استقالل از 
نظام سھ سره و اتخاذ یک سیاست بین المللی 
محروم خواھد ساخت بلکھ جھان کنونی را 
در مدار فالکت بار تک قطبی و تک محوری 
داشت.  خواھد  نگاه  تری  طوالنی  مدت  بھ 

نتیجھ اینکھ
ادامھ  اوکرائین،  در  متالطم  بحران  تداوم   -
حل  در  نظام  موفقیت  عدم  سوریھ،  جنگ 
صھیونیسم  نفع  بھ  فلسطین  تاریخی  مسئلھ 
امنیتی،  نھادھای  ھای  رسوائی  ھمراه  بھ 
از  اطالعاتی و... امپریالیسم سھ سره نظام 
بیداری  خروشان  امواج  عروج  و  سو  یک 
و  مختلف  کشورھای  در  ھا  رھائی  و  ھا 
متنوع جھان بویژه در "مناطق طوفانی" از 

سوی دیگر دال بر این امر ھستند کھ نھ تنھا 
از  فرود  و  نزول  سراشیب  در  نظام  راس 
گرفتھ  قرار  خود،  بالمنازع  ھژمونیکی  قلھ 
بلکھ احتمال دارد کھ جھان ما بعد از گذشت 
نزدیک بھ ٧٠ سال از ١٩۴۵ بھ این سو از 
شکل و شمایل دو قطبی و تک قطبی بھ شکل 
و شمایل چند قطبی و چند محوری تحویل و 

تحول یابد.
از تک محوری  تبدیل جھان  تردید  بدون   -
چند قطبی  و  چند محوری  بھ  قطبی  و تک 
حرکت  بھار  آغاز  معنی  و  عنوان  ھیچ  بھ 
مردم جھان در جھت ساختمان "دنیای بھتر" 
و "دیگر" نیست. ولی بررسی ھا و پژوھش 
نشان  روشنی  بھ  جھان  سیاسی  تاریخ  ھای 
بویژه  و  قطبی  دو  جھان  در  کھ  دھند  می 
چند قطبی ، خلق ھا و دولت ھای واقع در 
(کھ  پیرامونی  نیمھ  و  پیرامونی  کشورھای 
نظر  از  ھم  را  کنونی  جھان  صد  در   ٨٠
جمعیت و نیروھای کار و زحمت و ھم از 
نظر منابع طبیعی، در بر می گیرند) توانستھ 
و  تضادھا  از  استفاده  با  بھتر  و  بیشتر  اند 
تالقی ھای موجود بین قطب ھای قدرت بھ 
کسب مطالبات و حقوق ملی و دموکراتیک 
خود دست یابند. لذا بر چالشگران جدی ضد 
نظام بویژه در کشورھای واقع در "مناطق 
سرخ  "نشان  زدن  با  کھ  اســت  طوفانی" 
بلندپروازی  بھ  خود  ھای  سینھ  بھ  دلیری" 
نظام  از محور  ھای خود در جھت گسست 
و ساختمان دنیای دیگر و بھتر شدت بخشند. 

منابع و مآخذ
- روزنامھ  "واشنگتن پست"، شماره ھای ماه آوریل 

. ٢٠١۴
- سمیرامین، "بحران روسیھ – اوکرائین و سیاست 
اینترنتی  مجلھ  در  ســره"  ســھ  امپریالیسم  ــای  ھ
مارس   ٢۶ کوبا"،  با  ھمبستگی  در  ھا  "جامائیکائی 

. ٢٠١۴
- امانوئل والرشتاین، "موقعیت جغرافیائی – سیاسی 

اوکرائین"،  ١۵ فوریھ ٢٠١۴ .
- سمیرامین، "انفجار درونی سرمایھ داری معاصر"، 

نیویورک ٢٠١۴.
نیویورک  پایان"،  بی  "بحران  فاستر،  بالمی  جان   -

.٢٠١٣
- مقاالت مجلھ "نیشن" درباره بحران اوکرائین، در 

شماره ھای ژانویھ تا آوریل ٢٠١۴. 



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

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

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

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

ھماھنگی بین المللی احزاب و سازمانھای انقالبی ـ ایکورـ
١ آوریل ٢٠١٤ ـ اطالعیھ درمورد دومین کنفرانس جھانی ایکور

درجنبش جھانی کمونیستی
صفحھ ٢١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بحران اوکرائین و آینده جھان

فصل٣. حزب سازی و مبارزه طبقاتی 
براساس شیوه تفکر پرولتاریائی 

توده  سازماندھی   - خود  اھمیت   .٣
و  درسندیکا،  کارمثبت  فراحزبی،  ای 
لنینیستی  ـ  مارکسیست  یابی  سازمان 

توده ای جوانان
نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر  بھ 
درجنبش طبقھ کارگر ـ استفن انگل ـ ١٩٩۵

نقش  درباره  اش  رانی  "سخن  در  لنین 
نظام  تحت  کھ  تاکیدکرد  کمونیست"  حزب 
قادر  ھرگز  انقالبی  حزب  داری  سرمایھ 

صفوف  در  وسیع  ای  توده  سازماندھی  بھ 
اقلیتی  یک  تنھا ھمیشھ  بلکھ  نیست،  خودش 

ازطبقھ کارگر با آگاھی طبقاتی می باشد:
« یک حزب سیاسی فقط می توانداقلیتی از 
طبقھ کارگر را دربربگیرد، بھ ھمان طریق 
واقعا کارگران با آگاھی طبقاتی درھر جامعھ 
را  کارگران  از  اقلیتی  تنھا  داری  سرمایھ 
بھ  مجبوریم   ما  درنتیجھ  دھند.  می  تشکیل 
پذیریم کھ تنھا ھمین اقلیت با آگاھی طبقاتی 
توده  رھبری  و  ھدایت  تواند  می  کھ  است 
وسیع کارگران را انجام دھد.» (لنین ـ کلیات 

آثار، جلد ٣١، ص ٢٣۵)

درنتیجھ سوسیالیسم 
انتقالی"  ھای  "تسمھ  از  تعدادی  بدون   »
پیشرو،  طبقھ  در  ھا  توده  تا  ازپیشروان 
 ) کشان.»  زحمت  توده  با  آنھا  وازطریق 
لنین ـ "درمورد اتحادیھ ھا"، کلیات آثار، جلد 

٣٢،ص. ٢١) نمی تواند تحقق یابد.
گیری  ارتباط  تکامل روشھای درست برای 
حزب با توده ھا تعیین کننده موفقیت مبارزه 
تا  صریحا  لنین  است.  پرولتاریائی  طبقاتی 
کارگری  ھای  اتحادیھ  بھ  کھ  رفت  جا  بدان 
"منافع  از  حفاظت  ی  وظیفھ  درسوسیالیسم 
تاب  و  "پیچ  توده ھا علیھ  معنوی"  مادی و 

- تم اصلی صحنھ بین المللی جھان در فاز 
می  (گلوبالیزاسیون)  گرائی  جھانی  فعلی 
تواند در تالش مرکزھای تاریخی امپریالیسم 
راستای  در  ژاپن)  اروپا،  اتحادیھ  (آمریکا، 
زمین،  کره  بر  آنان  کامل  کنترل  و  تسلط 
ھدف  این  بھ  دستیابی  برای  گردد.  خالصھ 
استراتژیکی و نھائی، مرکزھای تاریخی کھ 
بھ اسم "امپریالیسم سھ سره" نیز معروفند، از 
دو وسیلھ کھ مکمل و الزم و ملزوم ھمدیگر 

ھستند، استفاده می کنند: 

١ – جھانی سازی "بازار آزاد نئولیبرالی" 
مالی  سرمایھ  بیشتر  بسط  و  گسترش  برای 
اکناف  در  پنجگانھ"  "انحصارات  فراملی 
بر  شرط  و  قید  بی  کنترل  جھت  در  جھان 
تصمیم گیریھای نھائی در کلیھ امور جھان 
بھ نفع صاحبان این انحصارات (باالئی ھا = 

یک درصدی ھا) و 
راس  توسط  زمین  کره  نظامی  کنترل   – ٢
و  ــن  ژاپ و  ناتو  شرکایش  و  جھانی  نظام 
نابودی ھر تالشی از سوی ھر کشوری در 

جھت رھائی از یوغ نظام امپریالیستی. 
کشورھای  تمام  چــھــارچــوب،  ــن  ای در   -
پیرامونی و نیمھ پیرامونی کھ در درون بخش 
مرکز امپریالیسم سھ سره قرار نمی گیرند و 
تک  جھانی  نظام  مدار  از  گسست  خواھان 
پروژه ھای  از سوی معماران  قطبی ھستند 
جھانی راس نظام و شرکا دشمنان واقعی و 
یا بالقوه نظم حاکم محسوب می شوند. البتھ 
در این محاسبات کشورھائی مثل عربستان و 
قطر و... در خاورمیانھ و لھستان، رومانی 

دومین کنفرانس جھانی ایکور چندھفتھ پیش 
کنفرانس  دراین  برگزارشد.  اروپا  در وسط 
 ٢ و  کشور   ٢۴ از  حزب   ٢٨ گان  نماینده 
ھیئت نماینده گی مھمان از ٢ حزب شرکت 

کردند.
ھماھنگ  مقدماتی  صحبت  بــا  کنفرانس 
کننده  ھماھنگ  ک.ه.ب.(کمیتھ  اصلی  کننده 
شرکت  بھ  خوشامدگوئی  و  المللی)،  بین 
روی  پیش  وظایف  شد،  شروع  گان،  کننده 
شروع  و  داد  توضیح  را  کنفرانس  دومین 

اجالس را اعالم نمود. نتیجتا تمامی نماینده 
آرزوی  و  خود  معرفی  با  مھمانان  و  گان 
تاکید  و  کنفرانس  بــرای  موفقیت  بھترین 
بھ  کنونی  درشرایط  آن  تشکیل  براھمیت 
دریافتی  پیامھای  سپس   . پرداختند  صحبت 
ازجانب تشکلھای مختلف ایکور کھ حضور 
از  برخی  شرکت  شد.  خوانده  بودند  نیافتھ 
تراشی  مانع  علت  بھ  جدی  بطور  تشکلھا 
در  بوروکراتیک  سازی  غیرممکن  وبخشا 
دولتھای  دیگر  و  آلمان  توسط  ویــزا  دادن 

تبریک  پیامھای  گرفت.  صورت  اروپائی، 
مبارزات  المللی  بین  (جامعھ   ILPS صدر 
مردمی)، خوزه ماریا سیسون، اوتو وارگاس 
و ایرن آلونسو از PCR (حزب کمونیست 
(حزب   CPA(ML) و  آرژانتین)،  انقالبی 
لنینیست])  ـ  استرالیا[مارکسیست  کمونیست 

خوانده شد.
کار  ــزارش  گ قبلی  کننده  ھماھنگ  کمیتھ 
گزارش  داد.  را  بعد  بھ   ٢٠١٠ از  ایکور 
توسط اعضای دبیرخانھ ایکور خوانده شد و 


