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دوره سوم  سال ٣٥

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

تجزیھ کشورھا توسط امپریالیستھا و رد سیاست بی عملی!

جنایات صھیونیست ھا علیھ دوجھان بینی متضاد: اتکاء بھ خود یا بھ دیگران؟
مردم فلسطین تداوم می یابد!

شاگردان عقب مانده نظام 
سرمایھ داری مدافعان 

خصوصی سازیھا ھستند!

رابطھ مکمل میلیتاریسم 
راس نظام با فاز فعلی 
جھانی گرائی سرمایھ 

بھ ویژه درآفریقا صفحھ ٩صفحھ ٩صفحھ ۶صفحھ ۵

در جنبش 
جھانی 
کارگران

درد و رنج  
بی نھایت،  اما 

مقاومت و مبارزه 
 تا بھ آخر!

یک شب تا 
صبح با زنان 
کارتن خواب 

  تھران

از ھر 
دری 
سخنی 

از نامھ 
ھای 
رسیده

صفحھ ١٨ صفحھ ١٨صفحھ ١٨

بھ خدمت نظامی 
درآوردن 

مدارس دولتی در 
ایاالت متحده

اگربھ وضعیت مادی زنده گی طبقھ کارگر 
مبارزان  دستیھای  تنگ  ویژه  طور  بھ  و 
و  دیدن  نظربیاندازیم،  ایران  در  آن  سیاسی 
مزد  از  ناشی  کھ  عظیمی  عسرت  دریافتن 
اندک، بیکارسازی، دیر پرداختن چند ماھھ 
بیمھ  مشکالت  مزدھا،  ی  سالھ  چند  حتا  و 
جھنمی  گی  زنده  چنان  غیره  و  درمان  و 
بھ  کھ  وجودآورده  بھ  کارگران  برای  را 
خصوص کارگران مبارز زندانی و خانواده 
می  بسر  وضعی  ترین  درغیرانسانی  شان 
زنده  برای  پول  حداقل  بھ  نیازشان  و  برند 
گی بخور و نمیرخانواده شان قلب ھر انسان 
آورد.   می  درد  بھ  شدت  بھ  را  شرافتمندی 
باوجوداین طبقھ کارگر کاسھ گدائی بھ سوی 

دشمنانش دراز نمی کند!
خارجی  یا  و  وطنی  از  اعم  داران  سرمایھ 
و مشخصا انحصارگران امپریالیست ضمن 
بقیھ در صفحھ دوماین کھ در تالش برای بلعیدن ھرچھ بیشتر 

از  پس  نارنجی"  "انقالبات  طورکھ  ھمان 
آماده سازی ازجانب امپریالیستھا و نوکران 
درمیان  و  شده  شروع  ناگاه  بھ  آنان  بومی 
مردم چنین وانمود می کردند کھ خبری شده 
است درجھت تغییر و ھرکس بھ آن نپیوندد 
بدین  ماند"؛  خواھد  معرکھ  پس  "کالھش 
راحتی صورت  بھ  ھا  چنج"  "رژیم  ترتیب 
سابقا  کشورھای  در  امر  این  و  گرفتھ،  
بھ سود جناح وابستھ  باموفقیت  سوسیالیست 
کشورھای  در  اما  منجرشد؛  ضدانقالب  بھ 
خاورمیانھ، بھ دلیل نفوذ مذھب و تعصبات 
نوع  حل  راه  دیگر  لعابی  و  رنگ  با  دینی 

"داعشی" پیش کشیده شده است!!
تر  کوچک  واحدھای  بھ  کشورھا  تجزیھ 
ی  سلطھ  حفظ  برای  ملی  دینی،  نژادی، 
طوالنی مدت سرمایھ ھای انحصاری جھانی 
امکان  کھ  چون  است،  مناسب  ازھرنظر 
کوچک  درکشوری  را  انقالب  پیروزی 

دربرابر امپریالیسم و سگان زنجیری داخلی 
اش با ھزاران مشکل تفرقھ در صف واحد 

طبقھ کارگر روبھ رو می کند.
دراین جا نیز ما با دونوع جھان بینی بنیادا 
متفاوت روبھ رو می شویم: طبقھ کارگر کھ 
عزم رھائی از زیر استثمار و ستم طبقاتی، 
ملی، نژادی جنسیتی، مذھبی را داشتھ و بیش 
از ١۶۵ سال پیش با شعار : "کارگران تمامی 
کشورھا متحد شوید!" آن را بھ جھانیان اعالم 
داشتھ، و پیوستھ محکم بھ دست گرفتھ و با 
تمام وجود درتالش برای پایان دادن بھ این 
محنتھای طبقاتی عفریت مالکیت خصوصی 
و استثمارانسان ازانساِن دشمن تراش بھ نبرد 
استثمارگران  درمقابل  اما  است.  پرداختھ 
جھانی و ملی درتالش برای افزودن بھ ثروت 
و حکومت کن!"  بیانداز  "تفرقھ  راه  خویش 
جنگھای  نو،  و  استعمارکھن  طریق  از  را 

بھ  بقیھ در صفحھ سومتجاوزکارانھ، 

صھیونیستی  دولت  گذشتھ  روز  چند  در 
آتشباری،  تمام نیروی  بار دیگر با  اسرائیل 
شھر غزه را با موشک ھا و راکت ھا، بمب 
تھاجم  مورد  دریائی  و  زمینی  ھوائی  ھای 
قرار داده و تا بھ حال بیش از۵٠٠ نفر کشتھ 
و بیش از ٢٠٠٠ نفر زخمی شده اند و باتھدید 
افزایش  شدت  بھ  تعداد  این  غزه،  بھ  حملھ 
گان  شده  کشتھ  از ٧٠٪  بیش   . خواھدیافت 
را زنان و کودکان و مردم غیر نظامی شامل 
می شوند  صدھا خانھ ویران شده است. بر 
را  مسئلھ  اسرائیل  دولت  گذشتھ  روال  طبق 
آن  بودن  مقصر  و  حماس  بودن  تروریست 
مطرح  اسرائیلی  جوان  سھ  کشتن  در  نیرو 
نداشتھ  آن  برای  اثباتی  دلیل  ھیچ  کھ  کرده 
منطقھ  موضوع  این  از  استفاده  سوء  با  و 
نظامی  تھاجمات  ترین  شدید  مورد  را  غزه 
بقیھ در صفحھ چھارم

درجھان  داری  سرمایھ  رشد  تاریخ  بھ  اگر 
داری  سرمایھ  کھ  بینیم  می  کنیم،  نگاه 
و  کرد  حرکت  بودن  ازخصوصی  درابتدا 
یا  بیافزا،  را  ماھیت «یا سرمایھ خود  طبق 
امکان  فردی  سرمایھ  کھ  حدی  تا  بمیر!» 
رشد داشت بھ حرکتش ادامھ داد. ولی قانون 
سرمایھ  ذاتی  نیز  آن  کھ  ھا  سرمایھ  رقابت 
مجبور  را  داران  سرمایھ  باشد،  می  داری 
بھ ایجاد شرکتھای سھامی نمود کھ نھایتا بھ 
انحصارات غول پیکرتبدیل شدند و باالخره 
سود  کسب  در  داری  سرمایھ  رشد  آخرین 
بیشتر، بھ تمرکزسرمایھ دردست دولت و بھ 
وجودآمدن شرکتھای انحصاری دولتی منجر 
گشت، چون کھ بھ انجام رساندن برخی پروژه 

نیاز  بزرگ  ھای 

حال  درعین  و  جھان  کارگران  کار  ثمرات 
و  آنان  طبقاتی  مبارزه  رشد  از  جلوگیری 
ایجاد تفرقھ در صفوف کارگری درمیدانھای 
اعتبار  این  بھ  و  ھستند،  تولیدی  رحم  بی 
گارگران  کار  ازثمره  شان  گدائی  خورجین 
ھیچ گاه پُر نمی شود، با تشدیداستثمار طبقھ 
کارگر سرمایھ ھای شان را بھ حد بی سابقھ 
از ١٠٠  دربیش  اینان  اند.  افزایش داده  ای 
برخی  تطمیع  ازطریق  تنھا  نھ  اخیر  سال 
کارگران و تبدیل آنان بھ کارگران یقھ سفید 
درخدمت نظام سرمایھ داری و سپس شیوع 
کارگران  طبقاتی  درمبارزه  رفرمیسم  دادن 
درصف  را  بزرگی  انشعاب  و  اختالف 
بوجودآوردند،  کارگر  طبقھ  واحد  مبارزاتی 
گرگان  این  چینی،  توطئھ  ی  درادامھ  بلکھ 
درنده ضدانقالبی با درآمدن درلباس میش  و 
ایجاد نھادھائی نظیر "سازمانھای غیردولتی" 

از  برخی  خریدن  و 

بقیھ در صفحھ چھارم



صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

فعاالن کارگری، تفرقھ را ھرچھ گسترده تر 
اند.  داده  سازمان  جھان  کارگری  درجنبش 
زبان  فارس  مردم  تجربھ  براساس  ازقدیم 
ضرب المثل "سالم گرگ بی طمع نیست"! 
رھنمود درستی درمبارزه طبقاتی بوده است 
نمود و  آویزه ی گوش  دائما  را  آن  باید  کھ 
بادیدی مافوق طبقاتی بھ ابراز حمایت طبقھ 

استثمارگر از طبقھ زیراستثمار نگاه نکرد.
براساس  را  واقعیت  این  علمی  کمونیسم 
تحلیلی علمی از روابط و مناسبات و موضع 

طبقاتی چنین فرمولبندی می نماید: 
فعالیت  بھ  فقط  انسان  اجتماعی  "پراتیک 
تولیدی محدود نمی شود، بلکھ دارای اشکال 
متعدد دیگری است: مبارزه طبقاتی، زندگی 
سیاسی، فعالیت علمی و ھنریـ  دریک کالم، 
درکلیھ  موجوداجتماعی  یک  مثابھ  بھ  انسان 
شئون زندگی عملی جامعھ شرکت می کند. 
بھ  اجتماعی،  پراتیک  انواع  این  ...دربین 
ویژه مبارزه طبقاتی ھرفرد بھ مثابھ عضوی 
ازیک طبقھ معین زندگی می کند و ھیچ فکر 
طبقاتی  ُمھر  برآن  کھ  نیست  ای  اندیشھ  و 
درباره  ـ  دون  (مائوتسھ  باشد."  نخورده 

تضاد) ـ تکیھ روی کلمات از ما است.
براین اساس مائو سیاست پرولتاریا درپیشبرد 

مبارزه طبقاتی را چنین فرمول بندی کرد:
باشد؟  مبتنی  اساسی  برچھ  باید  ما  "سیاست 
خودمان  نیروی  بایدبراساس  ما  سیاست 
مبتنی باشد ـ این بھ معنای اتکاء بھ نیروی 
و  کشورھا  تمام  نیستیم؛  ماتنھا  خوداست. 
خلقھای جھان کھ علیھ امپریالیسم می رزمند، 
دوستان ما ھستند. معھذا ما روی اصل اتکاء 
بھ نیروی خود تاکید می کنیم. ما با اتکاء بھ 
نیروی متشکل خود می توانیم کلیھ مرتجعین 
(مائو  بکوبیم."  درھم  را  خارجی  و  داخلی 
از  پس  ما   سیاست  و  ـ وضعیت  دون  تسھ 
پیروزی در جنگ مقاومت علیھ ژاپون ـ ١٣ 
اوت ١٩۴۵، آثارمنتخب، جلد۴ ـ ص ٢٩) 

جال ببینیم درصحنھ ی مبارزه طبقاتی ایران 
پرولتاریائی  بینی  جھان  و  گذرد  می  چھ 
درمقابل جھان بینی خرده بورژوائی دراین 

مورد چھ گونھ قد علم کرده است.
دھھ  حدود یک  ایران  سربلند  آگاه  کارگران 
ی پیش درجریان ایجاد سازمانھای سندیکائی 
تاکید را براین گذاشتند کھ مسائل مالی مربوط 
بھ  مبارزات کارگری را با تکیھ بھ نیروی 
از  گرفتن کمک  از  و  ببرند  پیش  باید  خود 
سنتر  سولیداریتی  نطیر  مشکوکی  تشکلھای 

قاطعانھ اجتناب ورزیدند.
ای  مسخره  جریان  انداختن  راه  بھ  از  پس 
درخارج  بورژوائی  نیروھای  جانب  از 

دو جھانبینی... بقیھ از صفحھ اول

بینش طبقھ کارگر درمبارزه اش اساسا تکیھ بھ نیروی خوداست!

ازکشور و کشاندن حلقھ ی ضعیف کارگری 
خود  سوی  بھ  رفرمیست  اسانلوی  درقامت 
میلیاردھا  از  شندرغاز  با  تا  کردند  تالش 
جیب  بھ  کارگر  طبقھ  استثمار  از  کھ  پولی 
زده اند و قول دادن آن بھ اسانلو تحت عنوان 
راه  تبلیغ  و  نیازمند"  کارگران  بھ  "کمک 
سازش طبقاتی توسط اسانلو با گفتن این کھ 
برای سرمایھ داران مسائل انسانی باالتر از 
و  نموده  تالش  دارد،  قرار  طبقاتی  مبارزه 
می نمایند کھ درمبارزه طبقاتی رو بھ رشد 
و  نموده  ایجاد  خللی  ایران  کارگری  جنبش 
برای  پائی  جای  و  بکشانند  تفرقھ  بھ  آن را 
پرصالبت  صدای  کنند.  پا  و  دست  خود 
کارگران آگاه از درون زندان و با لبی تشنھ، 
شکمی گرسنھ ودرد کمر و گردن بھ شدت 
بھ  افتادن  و  غذا  دراعتصاب  و  دھنده  آزار 
بی ھوشی بعدازبیش از ۴۵ روز اعتصاب 
غذا، بھ حق فریاد برمی آورند کھ پول کثیفی 
کھ از استثمارکارگران توسط سرمایھ داران 
برای خریدن و بھ زیر سلطھ ی خودکشاندن 
و  گرفت  نباید  شود،  می  اھداء  کارگران 
شان  مالی  مشکالت  حل  بھ  قادر  کارگران 
ازطریق تکیھ بھ طبقھ ی خود بھ مثابھ راه 
حل اصلی و بھ دوستان خود بھ مثابھ راه حل 

فرعی می باشند.
سازمانھائی  و  احزاب  میان  دراین  اما 
بورژوائی،  نیروھای  بھ  تکیھ  با  کھ  ھستند 
صھیونیستی و امپریالیستی نیازھای خود را 
می  برآورده  تبلیغاتی  ی  درعرصھ  ازجملھ 
امر  دراین  ای  لحظھ  کھ  این  بدون  سازند 
شک کنند کھ  این دشمنان خونخوار ھرگز و 
ھرگز درخدمت کمک رسانی بھ رشد جنبش 
و  کارگران  توسط  قدرت  و کسب  کارگری 
آنانند،  تاریخی  گورکنان  کھ  کشان  زحمت 
نیستند و با این کمک از ھم اکنون درصفوف 
می  را رخنھ  سیاسی عوامل خود  نیروھای 
دھند تا بتوانند بھ موقع از آنان جھت ضربھ 
زدن بھ جنبش انقالبی کارگران سوء استفاده 
جنبش  راس  در  والسا  لخ  داستان  آیا  ببرند. 
کارگری درلھستان  نمونھ ی عبرت آمیز این 
واقعیت نیست؟! آیا انفجار "حزب کمونیست 
کارگری ایران" بھ دلیل وابستھ گی مالی بھ 
جلو  داری  سرمایھ  دولتھای  ترین  مرتجع 

چشممان نیست؟!
و  انقالبی  طبقاتی  بینی  دوجھان  اکنون 
قرارگرفتھ  دربرابرھم  درایران  غیرانقالبی 
خط  دار  پرچم  آگاه  کارگر  طبقھ  اگر  و  اند 
سیاسی تکیھ بھ نیروی خود است، افرادی از 
ادعای  تشکلھای چپ کھ  و  رھبری احزاب 
کمونیست بودن و ھمراه طبقھ کارگر بودن 
خرده  اپورتونیستی  سیاست  و  کنند،  می  را 
بورژوای سازش با ضدانقالب را برای حل 

طلبانھ  فرصت  برند،  می  پیش  مشکالتشان 
کارگر  طبقھ  دشمنان  سوی  بھ  کمک  دست 
متزلزل  ماھیت  کھ  امری  کنند،  می  دراز 

طبقاتی آنان را برمال می کند.
طبقھ  پیشروان  بھ  پرشورما  و  گرم  درود 
صف  توانائی  بھ  عمیقی  اعتماد  کھ  کارگر 
مشکالت  حل  در  درجھان  کارگری  عظیم 
خود با تکیھ بھ نیروی خود داشتھ و سربلندانھ 
با قاطعیتی تمام و کمال،  گدائی از دشمنان 
طبقھ کارگر را رد می کنند. برای جاانداختن 
جنبش  و  کارگری  درجنبش  روحیھ  این 
نیروھای چپ مبارزه را ادامھ دھیم. نگذاریم 
برخی درلفافھ ی دفاع از طبقھ کارگر وارد 
دریوزه گی در آستانھ ی غدارترین دشمنان 

این طبقھ گردند.
تفسیر روز ـ 
ھیئت تحریریھ رنجبر 
ـ ٢٠ تیر ١٣٩٣

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 



صفحھ ٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بینش طبقھ کارگردرمبارزه اش اتحاد اصولی و بینش سرمایھ داری تفرقھ اندازی است!

تجزیھ کشورھا توسط ..بقیھ از صفحھ اول
محاصره  خونین،  کودتاھای  انداختن  راه 
سازمان  و  ضعیف  کشورھای  اقتصادی  ی 
"غیردولتی"  و  رفرمیستی  نوع  تراشیھای 
درقرن  و  اند  داده  ادامھ  پیوستھ  غیره  و 
یابی  سلطھ  راه  ترین  راحت  نیز  ام   ٢١
بھانھ  بھ  آنھا  درتجزیھ  را  برکشورھا 
عرصھ  در  موجود  داخلی  تضادھای  ی 
مذھبی  ملی،  تراشی  دشمن  نظیر  ھائی 
اند.  گرفتھ  درپیش  دیگری  ھای  بھانھ  و 
نام  بھ  کھ  حرکتھائی  در  دخالت  از  پس 
سیاست  این  شدند،  معروف  "بھارعربی" 
با  سوریھ  در  امپریالیستھا  ضدانقالبی 
تقسیم  نقشھ  و  روشد  روبھ  داخلی  مقاومت 
و  روگشتھ  روبھ  باشکست  آنھا  تجزیھ   و 
بھ  عراق  در  اما  است.  نیافتھ  تحقق  ھنوز 
دلیل وجود یک دولت پوشالی و فاسد شیعی، 
روی  پیش  برای  را  زمینھ  امپریالیستھا 
دیدند  مساعد  کشورعراق  تجزیھ  سیاست 
سنی  مرتجع  نیروھای  دست  بھ  توانستند  و 
کشورھای  دریغ  بی  ازکمکھای  کھ  عراقی 
مرتجع عربی نظیر عربستان سعودی، قطر 
و امارات متحده برخورداربودند و درسوریھ 
عراق  اسالمی  "دولت  ایجاد  عنوان  تحت 
سوریھ  دولت  با  اخیر  درسالھای  شام"  و 
رژیم  بقایای  ماجرا  دراین  و  بودند  جنگیده 
پیش  برای  را  حرکت  نیزاین  حسین  صدام 
روی درعراق مناسب تشخیص دادند، بخش 
بزرگی از عراق را درغرب و شمال غربی 

بھ تصرف خویش درآوردند.
درجریان این حرکت سازمان داده شده توسط 
مرتجعان داخلی و جھانی  حاکمان کردستان 
عراق نیز اوضاع را برای گسترش مرزھای 
کردستان درمناطقی کھ ھنوز کرد نشین بوده 
مناسب  بودند  درنیامده  آنھا  نفوذ  تحت  ولی 
تشخیص داده و اخیرا نیز تصمیم گرفتند با 
برقراری یک ھمھ پرسی درکردستان عراق 
از  جدائی  امر  روی  آینده  ماھھای  درطی 
بگیرند  مستقل تصمیم  دولت  ایجاد  و  عراق 
کھ کامال با دیدگاه استراتژیکی امپریالیستھا 
مع  باشد.  می  ھماھنگ  کشورھا  درتقسیم 
الوصف، جان کری وزیرامورخارجھ آمریکا 
استقرار٣٠٠  جھت  کردستان  بھ  درسفری 
نفر ازمشاوران نظامی درآن جا، و احتماال 
عراق  تجزیھ  زودرس  اعالم  از  جلوگیری 
را  تر  مناسب  شرایط  شدن  ازآماده  قبل 
دولتھای  کھ  این  نموده است. ضمن  گوشزد 
ایران و ترکیھ چنین روی دادی را خطری 

برای تجزیھ کشورخود می دانند.
سھ  بھ  عراق  تجزیھ  سیاست  ترتیب  بدین 
نشین  سنی  و  نشین  شیعھ  کردنشین،  بخش  

قدم بھ قدم با سیاست "یک گام بھ پیش دوگام 
بررسی  عدم  شود.  می  برده  پیش  پس"  بھ 
درعراق  موجود  نیروھای  داخلی  حرکتھای 
بھ ویژه  امپریالیستھا و  این سیاست  درپرتو 
درشرایطی کھ نیروھای پیشرو طبقھ کارگر 
کمونیست در راس حرکتھای توده ای قرار 
ندارند، بھ طور قطع کار را بھ ذھنی گرائی 
فقدان  درشرایط  کھ   چون  کشاند.  خواھد 
مورد  کھ  درعراق  قوی  کمونیست  حزب 
حمایت طبقھ کارگر کلیھ دستجات قومی، ملی 
باشد، ھرگونھ تعییر در وضعیت جغرافیائی 
ابتکارعمل  قرارداشتن  دلیل  بھ  کشور  آن 
نیروھای  سود  بھ  امپریالیستھا،  دردست 
امپریالیستی و مرتجع داخلی تمام خواھدشد.

بھ  از  نیروھائی  است  ممکن  میان  دراین 
خصوص ملت کرد یا چپ ادعا کنند کھ مگر 
سیاست " حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت 
مستقل" را کمونیستھا سالیان سال مورد دفاع 
نیروھای  حرکت  بنابراین  اند؟  نداده  قرار 
ھیچ  استقالل  اعالم  بر  دایر  درعراق  کرد 

منافاتی با این دیدگاه ندارد! 
اما جواب بھ این ادعا ساده است: ھرشعاری 
یابد.  می  تکامل  پیش،  بھ  تاریخ  حرکت  با 
اگر شعار تشکیل دولتھای ملی در زمانی کھ 
کشوری  فئودالیسم  و  بورژوازی  از  رھائی 
و  امپریالیسم  بھ  گی  وابستھ  و  استعمار  و 
کسب  و  درجھان،  سوسیالیسم  قطب  وجود 
حقوق دموکراتیک تا میزانی حقانیت داشت. 
امروز با جھانی شدن ھرچھ بیشتر مناسبات 
سرمایھ داری و تضعیف روزافزون سرمایھ 
با  درتضاد  درگذشتھ  تاحدی  کھ  ملی  ھای 
قرار  امپریالیستی  انحصارات  ھای  سرمایھ 
با  زمانی  کھ  کشورھا  استقالل  داشتند، 
بود  ممکن  سوسیالیستی  کشورھای  حمایت 
بھ دست  ملی  امر رھائی  لذا  و  رفتھ  ازبین 
و  کشوری  درسطح  کارگر  طبقھ  کفایت  با 
جھانی ممکن است کھ بھ جای تجزیھ صفوف 
خودش درھرکشور ضمن بھ رسمیت شناختن 
و  داوطلبانھ   ، آزادانھ  اتحاد   ملی،  حقوق 
احترام متقابل و حقوق برابر ملتھا بر اساس 
را  کشور  کشان  زحمت  و  کارگران  اتحاد 
دشمنی  ایجاد  جای  بھ  و  سازد  می  متحقق 
ملی دوستی و رفاقت ملی و حتا جھانی را 
را  جدائی  حق  ترتیب  بدین  دھد.  قرارمی 
می  تعیین  ستم  ملیت تحت  کارگر ھر  طبقھ 
کند و نھ بورژوازی و یا خرده بورژوازی 
طور  بھ  روزھا  این  کھ  آن!  فئودالی  و 
باشند. می  امپریالیسم  بھ  وابستھ  تنگاتنگی 

بنابراین ھم صدا شدن با تجزیھ کشورھاـ  آنھم 
بادست مرتجعترین نیروھا درھرکشور ـ ھم 
صدا شدن با امپریالیستھاست.  برای مقابلھ با 
این سیاست ضدانقالبی نیز راھی جز وحدت 

برای  آنان  تالش  و  کمونیست  نیروھای 
مبارزه با این سیاست امپریالیستیـ  مرتجعان 
ملی نمی باشد. بھ این اعتبار درفردا روز، 
چنین وضعی می تواند درایران نیز بھ مورد 
درصفوف  تفرقھ  درایجاد  و  درآمده  اجرا 
طبقھ کارگر دست بھ اخالل زده و با توجھ 
مختلف  مذاھب  تعدد  و  بودن  کثیرالمللھ  بھ 
ضدبشری  شدت  بھ  داخلی  جنگ  درایران 
بالکانیزاسیون  شود.  سبب  را  ویرانگر  و 
نیست! ملی  رھائی  درجھت  گام  کشورھا 

دراین جا سخن ما با کسانی است کھ درظاھر 
خود را با ادعای بھترین کمونیست بودن بھ 
حفظ تفرقھ درصف کمونیستی دامن می زنند 
کردن  پیاده  از  خودمرکزبینی  علت  بھ  و 
درایران  کمونیسم  و  کارگر  طبقھ  دیدگاه 
عاجزمانده و فردا روز نیز ناظران بی عمل 
کھ  چون  خواھندماند  باقی  پاسیو  و  اوضاع 
آنھا  بھ  شده  پاره  تکھ  درایران  کسی  دیگر 
اعتمادی نخواھدنمود. بھ این اعتبار آیا زمان 
آن نرسیده است کھ این قایق نشینان گرفتار 
سیاستی  را  بورژوائی  خرده  دریائی  توفان 

دیگر راھنماگردد؟ 
 ک.ابراھیم  ـ ٢٠ تیر ١٣٩٣
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حل مشکل فلسطین درگرو وحدت طبقھ کارگراسرائیل و فلسطین است!

رحمانھ  بی  جنایات  این  است.  داده  قرار 
صھیونیست ھا بھ طور دائم  چھ در گذشتھ 
و چھ در وضعیت اخیر از طرف دولتمردان 
آمریکائی مورد پشتیبانی قرار گرفتھ است. 
جنایاتی از این دست توسط دولت اسرائیل نھ 
اولین و نھ آخرین آن ھا خواھد بود. از زمان 
بوجود آمدن دولت اسرائیل، صھیونیست ھا 
اشغال تمامی سرزمین ھای فلسطینی ھا را 
در  آنرا  و  اند  داشتھ  خود  کار  دستور  در 
شرایط مختلف سیاسی با کمک امپریالیست 
ھا بھ پیش برده اند کھ نشان واضحی است 

از جباریت نظام سرمایھ داری جھانی. 
کمک  با  ھا  امپریالیست  کھ  شرایطی  در 
ھا،  صھیونیست  و  اسالمی  مرتجعین 
پایان  بی  ھای  کشمکش  بھ  را  خاورمیانھ 
ایجاد  و  عشیرتی  ملی،  مذھبی،  خونین 
اکثر  و  اند  کشانده  انسانی  کور  ھای  نفرت 
کشورھای خاورمیانھ را بھ بی ثباتی سیاسی 
ھای  صندوق  کردن  تھی  یا  و  اقتصادی   –
پولی سوق داده اند و تقریبا بیشتر نیروھای 
جملھ  از  بخش  رھائی  ھای  جنبش  مدافع 
فلسطین را درھم شکستھ و یا بھ تحلیل برده 
و بھ حاشیھ رانده اند. حملھ کنونی آنھم در 
حالیکھ خود جنبش فلسطین بھ دو بخش جدا 
شده توسط الفتح و حماس تبدیل شده است می 
فلسطین و  تواند بھ اضمحالل بیشتر جنبش 
تشدید اشغالگری علیھ سرزمین ھای بیشتر 

فلسطین توسط اسرائیل بیانجامد. 
حقوق  احقاق  برای  فلسطین  ملت  مبارزات 
حقھ خود در چند دھھ اخیر نشان داده است کھ 
سرنوشت این جنبش با جنبش آزادی خواھی 
و رھائی بخش و عدالت خواھی حداقل در 
کرده  پیدا  تنگاتنگی  پیوند  خاورمیانھ  منطقھ 
است و بھ ھمین دلیل درھم شکستن دولت ھا 
و نیروھای سکوالر خاورمیانھ و فروپاشی 
بھ  آنھا  تبدیل  و  عربی  عمدتا  کشورھای 
جوامع کوچک حاشیھ ای جھان کنونی طرح 
با  ھا  کھ صھیونیست  است  گوناگونی  ھای 
ھمراھی امپریالیست ھای غربی و دولت ھای 
طور  بھ  سعودی  عربستان  نظیر  مرتجعی 
پیشبرد  در  موفقیت  اند.  کرده  دنبال  پیگیر 
خاورمیانھ  کنونی  شرایط  با  ھا  ین طرح  ا 
اسرائیل داده است  بھ دولت   امکان را  این 
کھ بدون توجھ بھ افکارعمومی  بین المللی 
و نیروھای مترقی جنایات بی حد و حساب 
خود را علیھ مردم فلسطین و دیگر خلق ھای 
خاورمیانھ بھ پیش برده و خود را ملتزم بھ 
جوابگوی قراردادھای بین المللی، نمی داند. 
نکات دیگری در این حمالت افسار گسیختھ 
علیھ غزه وجود دارد از جملھ تشدید آشفتگی 

دو جنایت صیھونیست ھا... بقیھ از صفحھ اول بین  بیشتر  جدائی  و  فلسطین  جنبش  در 
جریان سیاسی حماس و الفتح و بھ پاسیویتھ 
تقویت  و  سکوالر  نیروھای  شدن  کشانده 
این  جنبش.  این  درون  مذھبی  نیروھای 
سیاست کامال با روند اسالمیزه کردن سیاسی 
خاورمیانھ و تشدید درگیری ھای مذھبی بین 
منافع  و  داشتھ  ھمخوانی  و...  و سنی  شیعھ 
نھ تنھا سیاسی دولت ھا و نیروھای مرتجع 
منطقھ بلکھ کمپانی ھای بزرگ فراملی نفتی 
و غیره را ھم تامین می کند. در این کشاکش 
در  کھ  ای  عمده  ھای  نیروی  سیاسی،  ھای 
مردم  اند  گرفتھ  قرار  نبرد  این  جبھھ  جلوی 
بھ  کنونی  حملھ  ھستند.  و زحمت کش  فقیر 
نشان  مجددا  دفاع  بی  مردم  کشتار  و  غزه 
آگاھی  در  کھ  مردم  عظیم  نیروی  کھ   داد 
مرتجعین  پوزه  توانند  می  بودن  متشکل  و 
ولی  بمالند  خاک  بھ  را  ھا  امپریالیست  و 
توپ  بھ گوشت دم  ناآگاھی  و  پراکندگی  در 
دیگران تبدیل می شوند. صحنھ ھای کشتار 
جریحھ  را  انسانی  ھر  احساس  غزه  مردم 
دار می کند ولی این احساس خشم و نفرت  
این  نیست.  کافی  کنونی  دنیای  تغییر  برای 
فعال  نیروی محرک و  احساس باید بھ یک 
پیشرو  و  مترقی  یک قطب  ایجاد  در جھت 
(مرکب ازکارگران و زحمت کشان فلسطینی 
و اسرائیلی) تبدیل شود تا بتواند دنیای پُر از 
رنج ومحنت کنونی برای خود و بشریت را 

از پایھ و اساس تغییر دھد. 
فلسطین  کشتار مردم  ایران  حزب رنجبران 
در  را  خود  و  کند  می  محکوم  قاطعانھ  را 
مبارزه آنان برای رھائی و عدالت اجتماعی 

شریک می داند. 
ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار متجاوز 

و اشغالگر صھیونیست اسرائیل
فلسطین  مردم  انقالبی  جنبش  باد  زنده 
در  و  امپریالیسم  و  صھیونیسم  علیھ 
عدالت  و  تعیین سرنوشت  از حق  دفاع 

اجتماعی خویش 
حزب رنجبران ایران 
 ٢٠ تیرماه ١٣٩٣

شاگردان عقب مانده... بقیھ از صفحھ اول
سرمایھ  کھ  داشت  ھائی  سرمایھ  چنان  بھ 
خصوصی حتا درسطح شرکتھای انحصاری 
قادر بھ تامین آن نبودند و بدین ترتیب سرمایھ 
داری دولتی عالی ترین مرحلھ ی رشد نظام 

سرمایھ داری گشت.
سرمایھ  نظام  کنیم  نگاه  تاریخ  بھ  اگربازھم 
داری درایاالت متحده آمریکا اوج عمل کرد 
سرمایھ ھای خصوصی را نشان می دھد و 

ھم اکنون می بینیم کھ این کشور یکی از عقب 
افتاده ترین کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری 
در  کھ  است  اجتماعی  درعرصھ ی عدالت 
چنبره ی سرمایھ ھای خصوصی دربحران 
سختی بسر می برد و لذا نظام سرمایھ داری 
درون  در  رفتھ  پیش  ای  نمونھ  خصوصی 
نظام سرمایھ داری نیست و وضعیت اسف 
کھ  را  آمریکا  مردم  اجتماعی  رفاه  انگیز 
محرومند  اجتماعی  ای  بیمھ  ازداشتن  ھنوز 
و دھھا فساد اجتماعی دیگر نشان می دھند 
حل  راه  مثبت  نمونھ  سازی  خصوصی  کھ 

پیشروی نظام سرمایھ داری نیست.
اما درایران کھ بھ علت وجود دولت متمرکز 
فعالیتھای  پیش   سال   ٢٥٠٠ از  پادشاھی 
اقتصادی کشور دردست پادشاه متمرکزبوده، 
درواقع دولت تا بھ امروز نقش ھدایت بزرگ 
ترین بخش اقتصادی کشور را داشتھ و لذا 
ھم اکنون سرمایھ داری دولتی نیز قویترین 

بخش این نظام را تشکیل می دھد.
داران خصوصی  سرمایھ  امروز  اگر  حال 
برای  درتالش  امپریالیستھا  خواست  طبق 
نظام  کشاندن  صدد  در  سازیھا  خصوصی 
رشدش  اولیھ  مراحل  بھ  داری  سرمایھ 
بھ  این  باشند،  پیش  سال  تا ٥٠٠  در ٣٠٠ 
سرمایھ  کھ  است  چاھی  بھ  افتادن  معنای 
ی  نقشھ  طبق  امپریالیستی  انحصاری  ھای 
زیرا  اند!  کنده  شان  برای  ریگان  ـ  تاچر 
ازاین طریق آنھا می توانند بھ دلیل ضعف 
ھای  سرمایھ  با  رقابت  در  ھا  سرمایھ  این 
سلطھ  مقھور  و  مطیع  را  آنان  انحصاری 
داران  سرمایھ  بسازند.  بزرگ  سرمایھ  ی 
اخیر  ی  چنددھھ  طی  درایران  خصوصی 
امکانات  تا  اند  کرده  تالش  وجود  باتمام 
موجود درایران جھت بھ راه اندازی پروژه 
ھا را ازدست سرمایھ ھای دولتی درآورده 
و حتا با حمایت نھادھای امپریالیستی اموال 
عمومی دولتی شده را بھ بھائی ارزان بخرند 
داری  برده  بھ  تر  نزدیک  ھرچھ  نظامی  و 
ھیچ  بنابراین  برقرارسازند.  را  کارمزدی 
باشند. نمی  ناشناختھ  واقعیتھا  ازاین  کدام 

البتھ بررسی این تاریخ رشد سرمایھ داری 
در  داری  سرمایھ  نظام  از  دفاع  معنای  بھ 
ھیچ یک ازمراحل تکاملی اش نیست. ندیدن 
رقابت  دوران  بھ  گرد  عقب  و  تکامل  این 
سرمایھ داری حداقل بھ معنای تداوم بخشیدن 
این  و طوالنی ترکردن زنده گی انگل وار 

نظام می باشد.
ایران  در  کارگران  مقاومت  اکنون  ھم  اما 
بھ روشنی  سازیھا  مورد خصوصی  در  را 
ھای  سرمایھ  حاکمیت  با  چراکھ  بینیم  می 
بھ  وار  برده  ازحد  بیش  فشار  خصوصی 

نمونھ  کھ  کند  می  وارد  کارگران 
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در  را  کارگران  مبارزه  درخشان 
کارگر  ھزار   ٥ اعتصاب  و  مخالفت 
کارگران  نفراز  و١٤٠٠  بافق  آھن  سنگ 
علیھ  شرقی  البرز  سنک  زغال  معادن 
بودیم.  شاھد  معادن  این  سازی  خصوصی 
مضافا براین کھ با خصوصی سازی دست 
شرکتھای خارجی در خرید سھام و درنتیجھ 
بھ دست گرفتن ھدایت این معادن فراھم می 
تدریج  بھ  ایران  اقتصادی  استقالل  و  شود 
ازبین رفتھ و ھمراه این وابستھ گی ، تابعیت 
سیاسی کامل دولت آغازشده و ایران بعداز 
رھائی از نیمھ مستعمره بودن گرفتار سلطھ 

ی استعمارنو می گردد.
سازی  خصوصی  سازمان  گزارش  طبق 
 ١٨٦ كرد،  اعالم   ١٣٩٣ اردیبھشت  در 
٢٧شرکت  قالب  در  واگذاری  قابل  شركت 
 ٣١ بزرگ،  شرکت   ٧٦ بزرگ،  بسیار 
شرکت متوسط و ٣١ شرکت دیگر بھ ھمراه 
و  بورسی  شرکت   ٩ در  دولت  خرد  سھام 
١٢ شرکت (بورسی و غیربورسی) را در 
شده  گنجانده  امسال   واگذاریھای  فھرست 
نفت  پاالیشگاھھای  از  فھرست  این  است. 
بندرعباس، الوان و کرمانشاه و نیز شرکتھای 
اسالمی  جمھوری  ھواپیمایی  حفاری،  ملی 
ایران، پتروشیمی دماوند را در برمی گیرد 
تا ھیلدینگ گاز ایران، مھاب قدس، صبا و 
زاھدان،  سھند،  رجایی،  شھید  نیروگاه ھای 
مفتح، خلیج فارس و آذربایجان!  (بھ نقل از

( http://nahadha.blogpot.com
مبارزه  کھ  شود  می  مالحظھ  ترتیب  بدین 
ھمراه  باید  سازیھا  سیاست خصوصی  علیھ 
با دیگر خواستھای طبقھ کارگر در فھرست 
از  جلوگیری  برای  کارگران  مبارزاتی 
برده  نظام  حکم  مشابھ  وضعی  برقراری 
داری در نھادھای تولیدی  بھ پیش برده شود 
و نھایتا ازافتادن اداره اقتصاد کشوربھ دست 
عمل  بھ  جلوگیری  امپریالیستی  انحصارات 
آید . البتھ نباید فراموش کرد کھ نظام سرمایھ 
کارگران  استثمار  جز  چیزی  دولتی  داری 
سرمایھ  دوران  با  فرقش  تنھا  و  نیست 
کارگران  کھ  است  دراین  خصوصی  داری 
سرمایھ  بھ  نسبت  بیشتری  ابتدائی  ازحقوق 
ھای خصوصی کھ افسارگسیختھ بھ استثمار 
کارگران می پردازد، برخوردار می شوند. 
نگاھی بھ وضعیت کارگران در کارگاھھای 
کوچک و مزدھای بھ مراتب کمتر از مزد 
شده  تعیین  درماه  ھزارتومان   ٦٠٠ حداقل 
واقعیت.  براین  است  گواھی  درسال١٣٩٣ 
رھبر  مبارز،  کارگران  بھ  پرشورما  درود 

سرسخت انقالب ایران! 
تفسیر روز ـ تیرماه ١٣٩٣  

خصوصی سازی تبعیت از نئولیبرالیسم انحصارات است!

درد و رنج بی نھایت،  اما 
مقاومت و مبارزه تا بھ آخر!

روزی نیست کھ اخباری از تجاوز وحشیانھ 
بھ  زندانھا  در  رژیم  سرسپرده  نوکران  ی 
زندانیان سیاسی مبارز و سربلند را نشنویم کھ 
بیانگر رسیدن حاکمان بھ آخر خط حاکمیت 
سیاسی شان می باشد و برای حفظ موقعیت 
ھر  انجام  حاضربھ  درقدرت  ممتازخود 
جنایتی ھستند کھ با ھیچ اصل پیشروئی کھ 
بشریت درطی حیات مشترک چندھزارسالھ 

اش بھ آن رسیده است، قرابتی ندارند.
سیاسی  زندانیان  از  نفر   ١١ اخیر  دربیانیھ 
می  زندانھا  در  رژیم  کرد  عمل  درافشای 

خوانیم :
« سال ھا است کھ رژیم جمھوری اسالمی 
ایران بر خالف اصل قانون، شحصی بودن 
باید  مجازات  میدارد  اذعان  کھ  مجازات 
طوری باشد کھ بھ خانواده تسری پبدا نکند. 
و  قانون  زندانی، خالف  تبعید  کھ  حالی  در 
مجازات  خانواده ھا است، نھ خود زندانیان، 
قانونی بودن جرم مجازات کھ اذعان  اصل 
می دارد کھ تبعید یک مجازاتی است و باید 
صالحھ  دادگاه  بوسیلھ  و  قانون  اساس  بر 
حکمش صادر شود، در حالی کھ ھیچ کدام 
حکمش  اسالمی  جمھوری  در  تبعیدھا  از 

توسط دادگاه صادر نشده است ...
از این رو ما امضاء کنندگان این بیانیھ این 
جوامع  از  کرده  محکوم  را  رژیم  حرکت 
جھانی و نھادھای  حقوق بشری می خواھیم 
رعایت  بھ  وادار  را  رژیم  نیرو  تمام  با  کھ 
قانون کرده تا دست از تبعید زندانیان سیاسی 
ھا  خانواده  بر  را  مشکالت  بار  و  برداشتھ 

کم کنند.

منفرد،  اکبری  رضا  خیزی،  امیر  محمد 
افشین  حردانی،  خالد  بداقی،  رسول 
پور،  سالم  علی  زمانی،  شاھرخ  حیرتیان، 
علی  محمد  کھندل،  صالح  شھابی،  رضا 

منصوری، اصغر قفان»
رفقا و دوستان زندانی! رژیم کوچک ترین 
انسانی  حقوق  بھ  گذاشتن  احترام  بھ  تعھدی 
حتا  و  زندان  درداخل  چھ  و  خارج  در  چھ 
بھ قانونی کھ خود نوشتھ است، ندارد. اصل 
ی  سلطھ  حفظ  ایران،  درتمامی  بالتغییرش 
طبقاتی استثماری اش، زیرپا گذاشتن حقوق 
تنھا راھی کھ برای  انسانھا ست و متقابال، 
آنانی کھ جان خود را درخدمت رھائی بشر 
باقی  اند،  گذاشتھ  جورحاکمان  و  ظلم  از 

مانده مبارزه تابھ آخر علیھ این ددمنشان و 
سرنگونی آنان و استقرارحکومتی است کھ 
کارگران و زحمت کشان در راس آن قرار 
اصلی  عامل  خصوصی  مالکیت  بگیرند؛ 
ظلم و جور را از بیخ و بُن براندازند و بھ 
انسانھائی کھ سربلندانھ با شرکت در امورات 
سطح  ارتقاء  درخدمت  اجتماعی  و  تولیدی 
زنده گی کلیت بشریت درجامعھ ای جھانی 
وسایل  صاحب  طبقات  ی  ازسلطھ  رھا  و 
تولید خصوصی می باشند، کوچک ترین بی 
را  شان  کردن روی  بلند  و دست  احترامی 
صورت ندھند و زنده گی شرافت مندی را 

برای آنان و خانواده شان تامین نمایند.
طبعا کمک خواھی از افکارعمومی جھانیان 
در کم کردن  ای تاثیری  ممکن است لحظھ 
فشار رژیم بھ زندانیان داشتھ باشد و بھ ھمین 
دلیل ارزشمند می باشد، اما راه حل رھائی 
روزمره  تجاوزات  از  زندانیان  درنجات 
حاکمان نیست. لذا باید کارگران متحدشده و 
تشکلھای اقتصادی و سیاسی شان درسطوح 
پیشرو  سیاسی  حزب  مشخصا  و  مختلف 
کمونیست خود را بھ وجودآورند و مبارزه تا 
بھ آخر را برای سرنگونی رژیم پیش ببرند. 
طبقاتی  حاکمیت  درب  صورت  درغیراین 
پاشنھ  برھمین  گران  ستم  و  استثمارگران 
انسانھای  آزادی  کھ  چون  خواھدچرخید. 
ایرانی بھ دست خودشان تنھا با ازھم دردیدن 
و  تولید  بروسایل  مالکیت خصوصی  قانون 
مبادلھ حاصل می شود. طبقھ کارگر درایران 
و جھان نیاز بھ انقالب برای تغییر دارد و 
نھ مبارزه برای انجام رفرمھائی، ھرچند کھ 
مبارزاتی برای رفرم، ضروری می باشند و 

رفرمیسم را باید قاطعانھ طرد کرد.
شھابی  رضا  روزه   ٤٥ ای  غذ  اعتصاب 
برای  دارد  ادامھ  چنان  ھم  مبارزکھ  کارگر 
زندانبانان  غیرقانونی  اعمال  بھ  اعتراض 
رژیم و فرستادن وی از زندان اوین بھ زندان 
گوھردشت؛ اعتصاب غذای ٥٠ روزه دکتر 
لطیف حسینی در زندان رجائی شھر کرج؛ 
درپی  زندانیان  شخصی  وسایل  آوری  جمع 
و  دشت  گوھر  زندان  بند٥  مدیریت  تغییر 
ھزاران دست درازی شکنجھ گران رژیم بھ 
است  نشانی  سیاسی  زندانیان  ابتدائی  حقوق 
بھ زانو  برای  ددمنشی حاکمان درتالش  از 
و  زندانیان  ی  قھرمانانھ  مقاومت  درآوردن 

ایجاد  بھ خصوص زندانیان سیاسی و 
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یک شب تا صبح با زنان 
کارتن خواب تھران

سکوتی گورستانی در زندانھا.
اما برای تمام کسانی کھ تاریخ مبارزات 
انسانھا را درزندانھای ایران ازقدیم خوانده 
افتاده  باشند و یا کسانی ھم موقتا بھ زندان 
کرده  مالحظھ  را  دوستاقبانان  رفتارھای  و 
باشند، فرصت متوجھ شدن بھ مبارزات بی 
شکنجھ  و  انسان   ھزار  ھزاران  از  امانی 
درمی  آنان را  دربرابر  گریھا  و وحشی  ھا 
یابند و متوجھ می شوند کھ رھائی انسانھا از 
زیردست این جالدان درگرو بھ زیرکشیدن 

آنھا ازقدرت است. 
مبارزان  کھ  است  امری  چنین  تحقق  برای 
اصیل کارگری باید قد برافرازند  و درمیان 
نظام  حاکمان،  دربراندازی  آتش  و  خون 
و  برابری  و  صلح  شورانگیزسوسیالیستی 
احترام متقابل و رفاه و خوشبختی و نمونھ 

ای از زنده گی نو را سازمان دھند. 
رفقا و دوستان زندانی! ما کھ در خارج از 
زندان و بھ ویژه درخارج ازکشور از آزادیھا 
و تحرک بیشتری نسبت بھ شما برخورداریم، 
نظرات  شبکھ ی عنکبوتی  در  بھ حدی  اما 
ضعیف  تشکلھای  انواع  و  گرایانھ  فرقھ 
ادعای رھبریت جامعھ رو بھ رو ھستیم کھ 
درحقیقت قادرنشده ایم دربرابر جانفشانیھای 
بی شمارشما سربلندانھ و متحد فعالیت نموده 
و بھ وظایف خود درقبال زندانیان و بھ ویژه 

زندانیان سیاسی بھ تمام معنا عمل کنیم.
درودپرشورما بھ مقاومت و تداوم مبارزات 
آرزوی  و  است  ما  بخش  الھام  کھ  شما 

پیروزی تان را دراین مبارزات داریم.
کارگران و زحمت کشان! حول پرچم خونین 

و با افتخار کارگران کمونیست متحدشوید!
حزب رنجبران ایران ـ 
 ٢٣ تیر ١٣٩٣

خبرخوش پایان اعتصاب غذای مشروط ٥٠ 
دادستانی  خاطرقول  بھ  رضاشھابی  روزه 
رابھ  اش  قھرمانانھ  مقاومت  بھ  تبریک  و 

ھنگام انتشارشنیدیم

معرفی  را  اعتماد  قابل  خانم  یک  می خواھم 
کنند، یک شب تا صبح ھمراھم باشد برای 
کارتن خواب.  زنان  پاتوق ھای  بھ  سرزدن 
خانم الف را معرفی می کنند. قرارمان ساعت 
١٢شب حوالی دروازه غار. مانتوی مشکی 
پوشیده. سبزه رو است با تھ لھجھ جنوبی. شال 
رنگی بھ سردارد با آرایشی نھ چندان غلیظ. 

و  کم پشت  ابروھایی  ریز،  مشکی  چشم ھای 
داستان  راوی  او  است  قرار  گوشتی.  بینی 
ما و راھنمایمان باشد. می آید می نشیند روی 
صندلی و تندتند حرف می زند کھ «باید بریم 
شوش،  پارک  ستاری،  اتوبان  ستارخان، 
پشت ترمینال جنوب و…» تند و تند حرف 
سال ھای  آن  شده اند  کھ  جنگ زده  می زند. 
موبایل  شماره  سھ  آمده اند.  تھران  بھ  جنگ 
می دھد. شماره ھای خودش و بھار دخترش. 
خانھ شان  در  از  ھشت شب  می گذاریم  قرار 
برویم  پاتوق ھا  بھ  او  و  من  کنیم.  سوارش 
و راننده منتظرمان بماند. یکی از ھمکاران 
دلشوره  کمی  من ھمراه می شود.  با  آقایمان 
دارم. ھر چھ بھ ھشت شب نزدیک می شویم 
دلشوره ام بیشتر می شود از آنچھ قرار است 
با  تا  می گیرد  تومان  بیفتد.۵٠ھزار  اتفاق 
ھشت متری  اتاقی  خانھ اش  شود.  ھمراه  ما 
قمرخانم  خانھ  حیاط  شبیھ  حیاطی  در  است 
بھ  غار.  دروازه  کوچھ پس کوچھ ھای  در 
پسرکی  ابوالفضل  می کنیم.  پیدا  زحمت 
بور  موھای  با  می کند.  باز  را  در  سھ سالھ 
پشت بلند. خالھ و دایی صدایمان می کند و بھ 
خانم الف می گوید عمھ. از ھشت تا ١٠شب 
منتظر می مانیم تا ھوا تاریک شود و زنان 
جمع آوری  گشت ھای  بی واھمھ  کارتن خواب 
بھ پاتوق ھایشان بیایند. با آب خوردن و تخمھ 
کھ  چیزھایی  تنھا  می کند؛  پذیرایی  ما  از 
دارد. پایپ و جلدھای نوشمک خالی توجھم 
را جلب می کند. جلد نوشمک را برمی دارد. 
لولھ  و  نوشمک را سوراخ کرده  وسط  جلد 
پایپ را کرده تو. کنار دستش نعلبکی است 

با دستمال کاغذی ھای خیس.
و  «بھار»  الف  خانم  دختر  و  می زنند  در 
دو  ھر  داخل.  می آیند  «مرضیھ»  دوستش 
خانم  با  ابوالفضل  جوان.   و  ھستند  زیبا 
تخمھ  برایش  الف  خانم  است.  الف صمیمی 
مغز می کند. ابوالفضل می گوید: «عمھ چرا 
شب بخیر  اومدم  نکردی  باز  را  در  دیشب 
ما  کھ  «شب ھا  می گوید:  الف  خانم  بگم؟» 
نیستیم ابوالفضل میاد شب بخیر بگھ می گیم ما 
خواب بودیم.» بعد اشاره می کند بھ ابوالفضل 
و می گوید: «مادرش ایدز داشتھ مرده، بھش 
گفتن بیمارستانھ. پدرش ھم دزده، شبا می ره 
و  مسلحانھ  سرقت  سنگینھ  خالفش  سرقت. 

انبار خالی کردن و اینا.»
کمی  بھار.  دست  تبلت  روی  می افتد  نگاھم 
دایما  موبایل ھایشان  می روند.  و  می نشینند 
زنگ می خورد. از خانم الف درباره بھار و 
مرضیھ می پرسم. می گوید: «مرضیھ دوست 
دنیا  بھ  بچھ اش  ھشت ماھیھ  ٢١سالشھ.  بھار 
اومده اما پدرش فراریھ. دخترم بھار دوبار 
شوور کرده. شوور دومیش زندونھ بھ جرمھ 

داره.  پاکی  سال  یھ  االن  موادمخدر.  حمل 
اولشھ،  شوور  پیش  اولی  داره.  بچھ  تا  سھ 
فروخت، سومی رو  دومش  شوور  دومی رو 
بعد  می زند.  پک  دو  بھزیستی.»  دادیم  ھم 
پایپ را با دستمال کاغذی ھا خنک می کند و 

از نو.
ساعت از ١٠ می گذرد و می رویم برای شام. 
تا خیابان ھا باز ھم خلوت تر شود. در را قفل 
دخترش  برای  می گذارد  را  کلید  و  می کند 
و  ماشین  سمت  می رویم  جاکفشی.  توی 
با  می آید  وقتی  می شود.  غیب  دقیقھ ای  چند 
بستنی می آید. می گوید:  و  نوشمک  تخمھ و 
کھ روشن  نمی گذره» ضبط را  «بی تنقالت 
می افتیم.   راه  می شود.  خوشحال  می کنیم 
زنان و مردان گروه گروه در خیابان مولوی 
پھن کردن رختخواب ھایشان ھستند؛  مشغول 
الف  خانم  اصلی.  خیابان  پیاده رو  کنار 
می گوید: «معموال ھر کدوم از زن ھا با یک 
گروه سھ، چھارنفره مردان ھمراه می شھ یا 
دوتا دوتا، تک نمی افتن. اینطوری اگر گشت 
بیاد، می گن زن وشووریم و آدرس یھ خونھ 

را ھم حفظ می کنن کھ بدن تا دربرن.»
می پرسم «چی میل دارین؟» می گوید: «من 
می رم.»  ھانی  و  البرز  و  اروندکنار  فقط 
باال  را  ولیعصر  تا  غار  دروازه  مسیر 
تلویزیون  برسیم.  رستوران  بھ  تا  می رویم 
دارد.  جام جھانی  ویژه برنامھ  رستوران 
است  دقیق  فوتبال  از  الف  خانم  اطالعات 
فقط  افتاده  خوب  «قرعھ مون  روز:  بھ  و 
آرژانتینش سختھ. دیدین برنامھ ٩٠ نشون داد 
قلیونش را نداده  تیم جوانان ٢٠ میلیون پول 
ورزشکارایین  چھ  اینا  نمی دونم  من  است؟ 
کھ آنقدر قلیون می کشن.» شام چلو جوجھ ای 
می دھد  سفارش  ٧٠ھزارتومن  قیمت  بھ 
ظرف  نمی خورد.  را  غذایش  نصف  ولی 
«شب ھا  می گوید  خانھ.  ببرد  کھ  می گیریم 
گرسنھ ام می شود. شب ھایی  بیدارم  تا صبح 
سوپرمارکت  از  می روم  ستارخان  کھ  ھم 
و  ساندویچ  بنزین،  پمپ  کنار  شبانھ روزی 
می پرسم  می افتیم…  راه  می خرم».  کالپ 
می دھد  توضیح  ستارخان؟  می روی  چطور 
بی آرتی  سوار   ١٢ حدودای  «ھرشب  کھ 
خاوران بھ آزادی می شم بعد از اونجا میرم 

ستارخان.» پاتوقش آنجاست.
از پشت سرم صدای چلیک چلیک پایپ خانم 
الف می آید. از توی آینھ عقب را نگاه می کنم 
دارد شیشھ می کشد. «خیلی از کارتن خواب ھا 
اتوبوس ھای  ھمین  تو  صبح رو  تا  شب 

خاوران- آزادی صبح می کنن.»
راھی  نیست.  خبری  ھنوز  ستارخان  در 
گلفروش ھای  بھ  می شویم.  ستاری  اتوبان 

اشاره می کند و می گوید:  زن و دختر 
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کارای  برا  پوشش  کارشون  «اینھا 
دیگھ ست. » می گوید: «جنگل و پارک 
موادفروشای  پاتوق  ستاری  اتوبان  حاشیھ 
زن و مرد است.» با چراغ قوه می زنیم بھ 
اتوبان  حاشیھ  درختکاری شده  محدوده  دل 
می دود  آن سوتر  زنی  نیست.  خبری  اما 
«حتما  می گوید:  می شود.  پنھان  دید  از  و 
ماموربازار شده من خیلی شبا میام اینجا برا 
کھ  را  انتظامی  نیروی  گشت  مواد.»  تھیھ 
اینقدر خلوتھ  چرا  می گوید: «گفتم  می بینیم، 
ماموربازاره.» می رویم سمت تخت طاووس 
پارک  نیست.  خبری  ھنوز  فاطمی،  و 
کریم خان  پل  زیر  نیست.  خبری  ھم  ساعی 
است.  دو  نزدیکی ھای  ساعت  می رویم. 
ماشینی  از  جوان  و  خوش پوش  دخترکی 
پیاده می شود و سوار ماشینی دیگر می شود. 
اتوبان  بھ  مشرف  پارک  بعدی مان  مقصد 
شیخ فضل هللا ھمت است؛ باالی تپھ. دوستم 
علی  کھ  است  جایی  ھمان  «اینجا  می گوید: 
اینجا  کرده اند.»  فیلمبرداری  را  سنتوری 
پاکسازی شده است؛ این را نگھبان بوستان 

می گوید.
کنیم؟  چھ کار  کھ  می کنم  را صدا  الف  خانم 
کجا برویم؟ جواب نمی دھد. رو برمی گردانم. 
می رسیم  کھ  فلسطین  حوالی  برده.  خوابش 
بیدار می شود. زنگ می زند ١١٨ می گوید: 
ببخشید  نھ  می خوام  را  ستارخان  «شماره 
بھ  بعد  رو.»  ستارخان  در   . داروخانھ… 
نمی دھند.  جواب  می زند.  زنگ  داروخانھ 
می پرسم برای چی؟ می گوید: «آمار بگیرم 

چھ خبر بوده جواب نمی دن.»
می رویم سمت شوش. در پارک محلھ ای شوش 
زن جوانی با پسر و پیرمردی نشستھ اند. از 
دارند.  اعتیاد  کھ  است  مشخص  چھره شان 
می پرسم  وقتی  است.  چھارصبح  ساعت 
می گویند:  انکار  بھ  «کارتون خوابید؟» 
اینجا  اومدیم  ھمین جاست.  خانھ مان  ما  «نھ 
میدان  دور  کارتن خواب ھا  بخوریم.  ھوایی 
می نشینن.» تمام نیمکت ھای پارک و ایستگاه 
تاکسی پر از کارتن خواب ھای خواب است. 

می رویم سمت میدان.
سیاھش  ریشھ  کھ  است  بور  موھایش  زن 
دارد.  سر  بھ  سنتی  شال  و  مانتو  درآمده. 
بھ  نشستھ  شوش  میدان  دور  سکوی  روی 
ھمراه دو مرد. کمی آن سوتر ردیف آدم ھا تا 
میانھ خیابان نشستھ اند مواد می کشند. انگار 
کھ دارند آب می خورند یا ساندویچ. بی ھیچ 

ترسی.
شما کارتن خوابید؟

می گوید: من بچھ دارم، خونھ دارم الحمدهللا. 
است.  خونھ  تو  کارم  دارم.  شوور  من 
نگھداری  را  بیچاره  بدبخت  یک  پرستارم. 

می کنم. منیژه کوچیکم؛ کنیز شمام ۴٠سالمھ.
االن اومدی دنبال مواد؟

من مواد می کشم. اما گاھگداری. ھر دقھ و 
ثانیھ نمی کشم. تریاک می خورم.

االن اینجا چیکار می کنی؟
اومدم منتظرم کسی بیاد منو برسونھ.

اشاره می کنم بھ آقای کنار دستش و می پرسم 
االن این آقا دوستتونھ؟

نھ آشناست.
اینجا نشستی نمی ترسی؟

نھ چون از خودم اطمینان دارم دیگھ سنی از 
من گذشتھ.

ردیف مردھا نشستھ اند بھ چرخیدن پایپ ھا، 
کشیدن ھرویین. یکی شان رو بھ من می گوید: 

«بفرمایید شیشھ»
دور میدان شوش. دنیای  ساعت چھارصبح 
با  دارد.  فرق  روزھایش  دنیای  با  شبانھ  اش 
حوالی  این  ھم.  تھران  نقاط  دیگر  شب ھای 
کارتن خواب  معتادان  حکمرانی  پاتوق 
است.  ریزنقش  دارد.  سر  بھ  کاله  است.  
زنان  تمام  با  ظاھرش  بستھ.  دستمال گردن 
اینجا فرق دارد. چشم ھای عسلی دارد. حدودا 
و  تورفتھ  گونھ ھای  با وجود  حتی  ۴٠سالھ. 
زیباست. پسر  ھم  دندان ھایش  ردیف ریختھ 
جوانی ھمراھش است. می ایستد بھ صحبت.

اعتیاد داری؟
تقریبا.

چی مصرف می کنی؟
شیشھ و دوا.

اینجا دنبال موادی؟
نھ.

پس چیکار می کنی؟
قدم می زنیم.
کارت چیھ؟

ضایعات جمع می کنیم.
کار دیگھ ای نداری؟

کار  اینجا  کھ  ھستم  زنی  تنھا  من  اصال  نھ 
دیگھ ای نمی کنم.

این آقا کیھ؟
آشنامونھ.

نمی ترسی؟
پسر میاد جلو و می گوید: «می خوایی خیالت 
رو راحت کنم. من خودم انجمنی ھستم. یک 

سالھ پاکم انبار دارم.»
عسل می گوید: «من از ترسم دارم راه می رم 
چون بھ محض اینکھ بخوام یھ جایی بایستم 

و استراحت کنم خفتم می کنند.»
کارتن خوابی؟

آره.
چھ مشکالتی داره؟

«بزرگ ترین مشکل خفت گیریھ. با زن ھای 

دوتا  برقرار کنم. من  ارتباط  نمی تونم  اینجا 
پسر دارم یکی شون متولد ۶٧ و یکی ٧٣٫ 
دیپورت  آمریکا  از  من  ندیدمشون.  ٢٠سالھ 
شدم ایران. چون طالق گرفتم. دیگھ سفارت 
تو  ٢٠سالھ  االن  بیارم.  بچھ ھامو  نذاشت 
١۵سال  می کنم.  زندگی  تنھا  دارم  ایران 
سابقھ آموزش رانندگی دارم. برا خودم خونھ 
صیغھ ای  شوھر  یھ  داشتم.  زندگی  داشتم 
بودم  کسی  اولین  من  داشت.  اعتیاد  کردم. 
کھ تو ایران مربی خانم شدم. چون تصدیق 
بین المللی داشتم. بعد آموزش دادم برا خانم ھا. 
ھم  خودم  و  شوند  مربی  کھ  گذاشتم  کالس 
آموزش می دادم. تقدیرنامھ دارم از آقای… 
کالس  پنج صبح  از  پرکارترین.  بھ عنوان 
من  مربی شون  فعال ترین  ١٠شب.  تا  داشتم 

بودم.»
این شوھر من «ھی یھ دود بگیر یھ دود بگیر 
خستگی ات درمیره» مام ھی یھ دود بگیر، 
می کشیدم  شیشھ  شدم.  معتاد  بگیر  دود  یھ 
کارتم رو  فھمید  سرھنگ  بپرونھ.  رو  چرتم 
ندادن.  بھم  کار  اجازه  دیگھ  سوراخ کردن. 
رفتم پرستار سالمندان شدم. اونجام باالخره 
می کنم.  مصرف  مواد  فھمیدن  پنج سال  بعد 
دیپورتم کردن. حاال ضایعات جمع می کنم. 
چون  می پرم  سنی  این  بچھ ھای  با  ھم  اگھ 
احساس می کنم پسر خودم ھمرامھ. اینھا ھمھ 
بھم می گن ننھ عسل یا مھربون جون. زن ھای 
نمی تونم  من  دارن  خالف  کار  چون  دیگھ 

باھاشون ارتباط برقرار کنم.»
یھ ٢۴ ساعتت رو تعریف می کنی کھ چیکار 

می کنی؟

«من از ساعت ٩شب تا پنج صبح ضایعات 
می برم  صبح  ضایعاتم رو  می کنم.  جمع 
می فروشم تا ھشت، ھشت جرمم (مواد) رو 
می کشم.  می شینم  گوشھ  یھ  می رم  می گیرم 
بعد میرم دی آی سی ناھارم رو می خورم. تا 
بکنم دی آی سی  سھ حمومی چیزی می خوام 
می کنم. سھ بھ بعد ھم ھمین طوری می چرخم 

تا ٩ شب شھ.»
فوج  بی آرتی.  ایستگاه  سمت  «می رویم 
فوج جمعیت معتادان نشستھ اند بھ مصرف. 
روبھ رویشان معتادانی دیگر بساط کرده اند. 
دمپایی،  دستھ دو،  کفش  کوچک؛  بساط ھای 
لباس ھای  میھمانی،  کیف  گوشی،  شارژر، 
است.  گرفتھ  را  فضا  دود   . دو و…  دستھ 
خانم الف مردی میانسال با پیراھن چھارخانھ 
را نشان می دھد و می گوید: «این موادفروش 
و  دختران  دوکیلو.»  یک کیلو،  است،  عمده 
آدم ھا  ردیف  از  را  کارتن خواب  زن ھای 

نشان می کنم برای مصاحبھ.»
دختر موھای فر دارد. چشم ھای درشت. 
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کنارش  می نشینم  گل گلی.  روسری 
را  سوالم  چندتا  «می شود  می گویم:  و 
در  دستش  کنار  جوان  پسر  بدھی؟»  جواب 
آتش  برای  کاغذی  دستمال  لولھ کردن  حال 
می گوید:  است.  ھرویین  زیر زرورق  زدن 
بفرمایید بفرمایید.» پسر یک  «الزم نکرده 
جفت کفش می گذارد جلو دختر و می گوید: بیا. 
دختر دمپایی ھای پاره و پوره را درمی آورد 
می پوشد. را  دستھ دو  کتانی  کفش ھای  و 

می گویم:چندسالتھ؟ چیکار می کنی؟
الزم  نکرده.  الزم  می شود  عصبانی  پسر 

نکرده. بفرمایید.
بدین  اجازه  کنم  خواھش  می گویم:می شھ 

جواب بده؟
من  بفرمایین.  ببخشین  می گوید:  دخترک 
نمی خوام جواب بدم. اینم بگھ جواب نمی دم.

نشستھ.  مقنعھ  با  دیگری  میانسال  خانم 
می نشینم کنارش و باز درخواستم را تکرار 

می کنم و می گویم:
از مشکالت کارتن خوابی می گوییم

می گوید: «مشکلی ندارم با من حرف نزن.»
می پرسم:

چی مصرف می کنی؟
می گوید: از این ھمھ آدم بپرس چی مصرف 
ھرویین،  من.شیشھ،  ھم  یکیش  می کنن. 

کراک؟
ھرویین نمی کشم از ھرویین بدم میاد.

چرا؟
نمی زنم.  حرف  الکی…  ھمین جوری 

بفرمایید.
و  می شود  رد  دست  بھ  پایپ  جوانی  پسر 
سی  ان ان.»  نیوز،  «بی بی سی  می گوید: 
ما  با  بیا  کھ  می زنند  صدایم  معتاد  مردان 
حرف بزن. پسرکی کیف میھمانی را نشانم 
می دھد کھ بیا این را بخر. آن یکی می گوید: 
سی دی شاد می خوای؟ خانم الف می آید جلو 
یک  می دھی  من  بھ  تومن  «دو  می گوید: 
دخترک  این گیرو دار  در  بخرم؟»  سی دی 
جوان بھ سراغم می آید و می گوید: «بیا اینجا 
حرف بزنیم» می رویم آن سوی خیابان کنار 
در بستھ گاراژی می نشینیم بھ صحبت کردن 

می گوید: دنبال چی ھستی؟
زنان  وضعیت  درباره  گزارش  تھیھ   -

کارتن خواب.- کھ چی شود؟
- کھ رسیدگی کنند.
یعنی جمعمان کنند؟

نھ. امکانات برایتان بگذارند مثل مردان.
می گوید: باور می کنی من االن موندم واسھ 
نمی دونم کجا  مادرمھ.  کھ دست  شناسنامھ ام 
بزرگم  برادر  و  خواھر  کھ.  می کنھ  زندگی 
بھشون  نمی دم  وکالت  اینکھ  سر  می دونن. 
االن  نمیگن.  من  بھ  بابام  ورثھ  و  ارث  سر 

ثبت نام  کھ  یارانھ  اصلی  موسسھ  نمی دونم 
دست  شناسنامھ ام  چون  کجاست.  می کنن 

مادرمھ.
صدایش گرفتھ انگار کھ ساعت ھا گریھ کرده 

باشد. چشم ھایش ھم غم دارند. خیلی.
می گوید: بابام تازه فوت کرده.

چند سالتھ؟
٢٨ سال.

چند وقتھ اعتیاد داری؟
بچھ  آخرین  من  بود.  معتاد  بابام  بچگی  از 
خونواده بودم. بابام مامانمو طالق داد. ٩سالھ 
رفیق بازی  رفیقاش  و  دوست  با  بعدم  بودم. 
می کرد. زیاد دست بھ خودکشی و خودزنی 
زدم کھ بابائھ موادرو بذاره کنار. از رفیق بازی 
تازه  اصال  نداشت.  فایده  اما  برداره.  دست 
روزایی  اولین  بیرون.  می کرد  پرت  منو 
و  پنج سال و شش ماه  شدم  کارتون خواب  کھ 
دھکده  خونمون  داشتم.  پاکی  ھشت روز 
وضعشم  بود  کرده  بود. زن صیغھ  المپیک 
خراب بود. بعدشم دیگھ زنھ رو گرفت. زیاد 
می رفتیم  داشتم.  رھجو    ٢٨ داشتم.  دعوا 
صندوق ھای ایران کاوه رو مونتاژ می کردیم. 
بیرون. انداخت  و  زد  پا  با  مارو  کھ  بعدم 

چند  بودم.  برداشتھ  قسطی  ھاچ بک  یھ  من 
شنیدم  بیرون  انداخت  منو  کھ  بعدش  وقت 
خونھ رو  و  گرفتھ  کار  بھ  بابائھ رو  مخ  زنھ 
بھ اسم زنھ کرده. بابائھ رو می ندازه بیرون. 
آخرسرم میره خونھ بھبودی شھرک کاروان 
قسط  کھ  ھشت ماه  ھفت،  بعد  می خوابھ. 
ماشین رو می دادم با صاحبکارم می خواستیم 
یک سری کار و بار ببریم نیشابور بفروشیم. 

دوماھی طول کشید کھ جمع وجور کنیم.
بود و می خواستیم  ننھ  چون شناسنامھ دست 
بریم خونھ بگیریم بھ اسم بابائھ زدیم ماشینو. 
کھ  نداد  ماشینمو  پول  از  یک قرون  آخرسر 
حسی  می زند  کھ  را  ماشینش  حرف  نداد.» 

مانند غرور در چھره اش می دود.
االن چیکار می کنی؟

ول می چرخم تو خیابونا.
چند وقتھ؟

نزدیک ٩سالھ.
چھ سختی ھایی داری؟

حسابش رو بکن چقدر راحتی با لباس راحت 
بکنی.  بخوایی  ھرکاری  خونھ.  تو  بگردی 
کسی نگھ باالی چشت ابروئھ. ما نھ امنیت 

جانی داریم نھ مالی نھ… .
یھ ٢۴ ساعت رو تعریف می کنی چھ کار می کنی؟

صبح پا میشم، یک دو می کنم واسھ پول، نیم 
یا یک گرم دوایی کھ می گیرم یک خردش رو 
واسھ خودم برمی دارم. بقیھ اش ھم چی؟ سھ، 
رو  دوا  می کنم  درست  پنجی  دونھ  چھار 
درمیارم.  فردامو  دوای  خرج  می فروشم. 

از  بھتر  باز  درمیارم.  خرجم رو  اینطوری 
دزدی  یا  بکنم  را  کارھا  فالن  برم  کھ  اینھ 
بکنم. جرمم رو کشیدم تمام شد واسھ خورد و 
خوراک بعضی بچھ ھا ھستن زیاد باھاشون 
چھ  باشھ،  لباس مباس  واسھ  چھ  خودمونی ام 
خوردوخوراک. خالصھ مصرف می کنیم کھ 
زندگی کنیم زندگی می کنیم کھ مصرف کنیم.
اینجا امن ھست؟ کسی ھست حمایتت کند؟

بھ  بستگی  آدم  می کنید خطرناکھ.  چرا فکر 
خودش داره. آخھ خر کھ دیگھ نیستیم طرف را 
کھ نگاه کنیم می فھمیم. من زیاد با آشناھا نشست 
غریبھ ھا.  بھ  برسھ  چھ  نمی کنم  برخاست  و 
چون می دونم دیگھ اول و آخرش بھ چی ختم 
نمی دم. قرار  موقعیتش  تو  خودمو  می شھ. 

آرزوت چیھ؟
آرزوم اینکھ برم ترک کنم. برم زودتر ارث 
و ورثھ ام رو بگیرم. برم یھ جای دورتر از 
اینجا. واسھ اینکھ فکر مواد تو سرم نیاد برم 
یھ جایی ھست کارگاه شابلون زنی. ھمھ شون 

پاکی باالن، کار کنم.
«فری» خانم کوتاه قد، با ابروھای تتو، آرایش 
غلیط، موھای چتری. سیگار بھمن می کشد. 
باھات. می زنم  حرف  من  بیا  می گوید: 

چندسالتھ؟
۴٢ سال.

اعتیاد بھ چی داری؟
شیشھ.

یھ ٢۴ ساعت رو تعریف می کنی؟
دربھ در.  تو خیابون، آواره،  سخت می گذره 
این  با  نھ  می گذره؟  آسون  نظرت  بھ 
کرایھ خونھ ھای گرون. اتاق ھای پولی، پولی 
کھ ما نداریم. اتاقم بھمون نمی دن. مشکالت 
بچھ و نداری و بیماری و دربھ دری. صبح 
کھ بلند می شیم اینقدر بدو بدو، این ور اون ور، 
می کنیم بتونیم پول عملمون رو جور کنیم. با 
کار خونھ مردم. مردم ھم برای رضای خدا 

یھ چیزی میدن بھ ما.
شب ھا اینجایی؟ تو پاتوق؟

زندگیمونھ.  برای  جاییھ  کھ،  نیست  پاتوق 
ھمین  چیز  ھمھ  زندگی،  خونھ  خونمونھ. 
ما  اینجا است.  نداره  جاست. ھر کی خونھ 
بزرگ تر و قدیمی تر اینجاییم. اولین نفریم. ما 
کھ اعتیاد داریم نمی تونیم بریم گرمخونھ. اگھ 
می تونیم  با غم و غصھ چطور  نکشیم شب 
سر کنیم. بعدم اینکھ مگھ شب بتونیم یھ پولی 
کھ  روز  فردامون.  عمل  واسھ  کنیم  جور 

مامورا نمی ذارن.
االن چی می خوایی از زندگی؟

از ما گذشت، ھرکاری می کنن واسھ دختر 
زمان  و  زمین  از  اینا  بکنن.  اینجا  پسرای 
مونده و رونده ان. اگھ آدم کمبود نداشتھ باشھ 

بچھ ھام  دوتا  االن  نمیره.  مواد  سراغ 



صفحھ ٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بھزیستی ان چھارسالھ نرفتم ببینمشون. 
یکی ١۵سالشھ، یکی ١٠سالشھ. کمی 
آن سوتر تنھا نشستھ بر لبھ جدول. با موھای 
زرد کوتاه. مقنعھ، مانتو فرم و شلوار جین. 
با  دستش  کنار  می نشینم  سمتش،  می روم 
حوصلھ  من  شو.  «بلند  می گوید:  پرخاش 
ھیچی رو ندارم.» و بلند می شود و می رود. 
بیا حرف  بیا،  خانم الف می رود دنبالش کھ 
بزن ندا. نمی ماند. می زند بھ دل خیابان. بعد 
پریروز  رو  «بچھ اش  می گوید:  الف  خانم 
تو پارک دزدیده ان. چرتش برده کھ بچھ را 

بردن.»
مطمئنی نفروختھ؟

اون در  و  این در  این قد  می فروخت  اگھ  آره، 
نمی زد برای پیداکردنش.

را  الف  خانم  است.  پنج و نیم صبح  ساعت 
می رسانیم و راه می افتیم سمت خانھ. آفتاب 
دارد باال می زند و پایپ ھا ھمچنان می چرخند 
و شبی دیگر برای کارتن خواب ھا می گذرد 

با سختی و نشئگی.
مرکز گذری کاھش آسیب زنان

معتاد  یک  حول  کھ  معتادانی  رھجو: 
بھبودیافتھ در گروه ھای ان ای جمع می شوند.

پاکی باالن: چندسالی از پاکی آنھا گذشتھ.
تاریخ ١٧ /  منبع: روزنامھ شرق زنان در 

٠۶ / ٢٠١۴ منتشر شده  درسایت آینھ  روز
جھنمی  گی  زنده  خراش  دل  گزارش  [این 
تماما  را  سوزند"  می  درجھنم  کھ  "گلھائی 
و  پلید  نظام  را  وضع  این  دھد.  می  نشان 
است  وجودآورده  بھ  داری  سرمایھ  کثیف 
دور  شرق  از  و  تاتھران  نیویورک  از  کھ 
ازآنھا  فراوانی  ھای  نمونھ  تاون  کیپ  تا 
دیده می شود. راه نجات چیزی جز انقالب 
سوسیالیستی بھ رھبری طبقھ کارگر نیست. 

ـ رنجبر] 

ازنامھ ھای 
رسیده

با  سالم
برای  حزب  گیری  تصمیم  خصوص  در 
بگویم  خواستم  می  نشست،  از  گیری  کناره 
اعضای  برخی  کھ  حزب  نظر  این  با  کھ 
غیرکارگری  دیدگاھھای  حامل  نشست 
بیھوده  آنھا  با  وحدت  برای  تالش  و  ھستند 
کھ  جایی  تا  ولی  موافقم.  است  زیانبار  یا 
تشکلی از دمکراسی بورژوایی حمایت کند 

کرد.  آن ھمکاری (نھ وحدت)  با  توان  می 
دمکراسی  مسئلھ  کھ  جایی  تا  نیز  بلشویکھا 
تزاری  استبداد  تعدیات  دفع  و  بورژوایی 
بدون  داشتند  آرھا  اس  با  ھمکاریھایی  بود، 
و  تخیلی  سوسیالیسم  افشاء  از  دست  اینکھ 
بھ  توھمی  یا  و  بردارند  آنھا  غیرکارگری 
ایجاد وحدت حزبی با آنھا داشتھ باشند. اگر 
ھای  زمینھ  برای  کارگروھھایی  ایجاد  امر 
مختلف مبارزاتی توسط نشست جدی گرفتھ 
شود، می توان در مواردی کھ در آنھا امکان 
ھمکاری بین پرولتاریا و خرده بورژوازی 

وجود دارد، دست بھ کار مشترک زد.
موفق باشید

ـــــــــــــــــــــــ
دوست یا رفیق گرامی سالم

موجودیت  اعالم  و  تشکیل  تاریخ  بھ  اگر 
احزاب،  در"نشست  کننده  شرکت  نیروھای 
سازمانھا و نھادھای چپ و کمونیست" نگاه 
کنید دربیانیھ اول آنھا مدعی کمونیست بودن 
بھ  وابستھ  ظاھرا  نیروئی  و  اند  کرده  را 

طبقات غیرپرولتری حضورنداشتھ است.
کمونیستھا رابطھ ای جبھھ ای باھم برقرارنمی 
کنند. برعکس آنھا باھم باید وحدت کرده و 
از تفرقھ پیشروان طبقھ کارگر درتشکلھای 
دلیل  ھمین  بھ  پرھیزکنند.  مختلف  سیاسی 
بودیم و  ازابتدا ما خواستار وحدت اصولی 

نھ ھمکاری!
پذیرش ھمکاری بین "کمونیستھا"، مغایر با 
اصول کمونیسم علمی درمورد ایجاد حزب 
واحدکمونیست درھرکشوراست و افتادن بھ 

دام نظرات خرده بورژوائی و بورژوائی!
کشور  دریک  واحدی  کمونیست  اگر حزب 
بھ وجودآید و درپیشبردن سیاستھای مشخص 
کوتاه مدت و درازمدت اش تشکلھای دیگری 
غیرپرولتری  سازمانھای  و  احزاب  از 
اتحادی  چنین  باشند،  ھمکاری  حاضربھ 
ھرتشکل  استقالل  با  مشروط  و  موقتی 
درمیان طبقھ  آن  با توضیح  و  درست است 
کارگر و توده ھای زحمت کش توسط حزب 
بھ  آنھا  درمیان  نظری  التقاطی  کمونیست، 
وجود نمی آید. اما درزمانی کھ مثل امروز 
احزاب رنگارنگ مدعی کمونیست بودن و 
بھترین حزب، وجود دارند و حتا بھ خواست 
کارگران مبارز فعال درداخل درایجادحزب 
توجھی نمی کنند، سرخم کردن دربرابر این 
بھ  دچارشدن  حالت  دربھترین  گری  التقاط 
و  است  تشکیالت  و  درسیاست  اپورتونیسم 
کمونیسم  تئوری  ی  درعرصھ  رویزیونیسم 

علمی.
توجھ داشتھ باشید کھ درفقدان حزب کمونیست 
درچنین  دقیق  نظرات  و صاحب  اتوریتھ  با 
قلمکاری،  شلھ  معروف  قول  بھ  نشست، 

ھیچ کدام از دیدگاھھای پرولتاریائی را نمی 
توان تبدیل بھ نظر اکثریت نمود و لذا میدان 
ساخت و پاخت نظری و عملی بازبازاست. 

موفق باشید

ازھر دری، 
سخنی!

 ************
آمار تکان دھنده تعطیلی واحدھای 

صنعتی 
 بھ گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان 
بھ  زاده  نعمت  محمدرضا  (ایسنا)،  ایران 
دولت  ھیات  بھ  گزارشی  ارائھ  با  تازگی 
کوچک  صنایع  وضعیت  آخرین  زمینھ  در 
کھ  داد  خبر  کشور  صنعتی  شھرکھای  و 
صنایع  حوزه  در  صنعتی  واحد  ھزار   ١۴
کوچک و متوسط طی سالھای گذشتھ بھ دلیل 
مشکالت مختلف تعطیل و متوقف شده اند...

البتھ بھ غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دیگر مسئوالن این وزارتخانھ نیز بھ صورت 
موردی بھ آمار مربوط بھ تعطیلی واحدھای 
در  اینکھ  جملھ  از  کنند.  می  اشاره  صنعتی 
معاون  یزدانی،  علی  اظھارنظر  ترین  تازه 
صنعت،  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعھ 
معدن و تجارت در سفری بھ گرگان اعالم 
کرد کھ شرایط اقتصادی کشور باعث شده تا 
از ٣٠ واحد صنعتی استان گلستان بھ  بیش 

صورت ١٠٠ درصد تعطیل شوند.
بھ گزارش ایسنا طبق آخرین آمارھای ارائھ 
 ٩٢ حدود  متوسط  و  کوچک  صنایع  شده 
می  شامل  را  کشور  صنایع  کل  از  درصد 
بر  بالغ  نیز  آنھا  اشتغال موجود در  شوند و 
این رقم حدود  نفر می شود کھ  یک میلیون 
۴۵ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را 

در بر می گیرد.
بھ گفتھ حسین ابویی مھریزی معاون وزیر 
حاضر  حال  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
معدنی  و  صنعتی  طرح  ھزار   ٢٩ حدود 
ھزار   ٣٢٠ گذاری  سرمایھ  با  تمام  نیمھ 

دارد  در کشور وجود  تومانی  میلیارد 
یک  برسند  برداری  بھره  بھ  اگر  کھ 
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در کشور  میلیون و ١٧٠ ھزار شغل 
(١٣٩٣ شود.(٢١تیر  می  ایجاد 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جنگ 
نرم نھاد نمایندگی ولی فقیھ: 

از کتب داروینیسم درسی برداشتھ 
شود

قم فردا: آخوند سعید عبداللھی رئیس مرکز 
تحقیقات و آموزش جنگ نرم نھاد نمایندگی 
ھمایش  در  کشور  دانشگاه ھای  در  ولی فقیھ 
ویژه فرھنگیان  ماھواره  آسیب ھای  بررسی 
تربیت  در سینما  امروز  کھ صبح  قم  استان 
برگزار شد با اشاره بھ تعاریف جنگ سخت 
از  برخی  متأسفانھ  داشت:  اظھار  نرم  و 
مسئولین جنگ نرم دشمن را قبول ندارند و 

این کار مقابلھ با آن را دشوار می کند...
از صحبت ھای  دیگری  بخش  در  عبداللھی 
در  داروینیسم  ترویج  از  انتقاد  با  خود 
کھ  است  خیانت  این یک  گفت:  درسی  کتب 
داروینیسم را بھ صورت یک نظریھ ثابت شده 
تبلیغ کنیم درصورتی کھ ھنوز مخالفان زیاد و 
سؤاالت جواب داده نشده بسیار در مورد آن 

وجود دارد.( پیک ایران ـ ٢٠ تیر ١٣٩٣)
ایده  و  دیالکتیکی  ماتریالیسم  میان  جنگ   ]
از  درھر بخش  امروز  را  آلیسم متافیزیکی 
وضوح  بھ  توان  می  اجتماعی  موضوعات 
دادن  نشان  برای  ھم  آخوندھا  ازجملھ  دید: 
خود بھ علمی بودن داروینیسم را غیرعلمی 
معرفی می کنند. ولی ُدم خروس غیرعلمی 
آفتاب  روشنتراز  خوداینان  نظرات  بودن 
درتوجیھ  علمی  استدالل  یک  حتا  آیا  است. 
علمی بودن نظرات دینی  وجود دارد؟ مسلما 
جواب نھ است و ارتجاع دینی درمقابل علم 
روزبھ  کھ  نحیفش  حفظ وجود  برای  تکامل 
آبروتر می گردد، دست  بی  روز نحیفتر و 
بھ تالش بھ مصداق آلغریق و یتشبث بھ کل 

حشیش می زند!! ـ رنجبر]
افزایش جمعیت دانش آموزان معتاد 

کشور 
بھ گزارش تسنیم، علیرضا جزینی، قائم مقام 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ھماھنگی  شورای 
از  مخدر را  مواد  با  مبارزه  قزوین،  استان 
خواستھ ھای اصلی مردم از مسووالن خواند 
و افزود: در یک نظرسنجی انجام شده، مواد 
بھ خود  مخدر ٩٢ درصد نگرانی مردم را 
اختصاص داده است و مسووالن عالی رتبھ 
تھدید  و  آسیب  یک  را  موضوع  این  نظام 

جدی برای کشور می دانند.
مواد  با  مبارزه  اینکھ  بر  تاکید  با  جزینی 
مخدر در مدارس و دانشگاه ھا را باید جدی 
آموزی  دانش  معتاد  جمعیت  گفت:  گرفت، 

از ٠٫۵ درصد بھ یک درصد افزایش یافتھ 
است و این در حالی است کھ تنھا ٨ درصد 
از مدارس کشور در حوزه پیشگیری تحت 

پوشش قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حرفھ 
آموزی، توانمندسازی و اشتغالزایی را حلقھ 
مفقوده در فرایند بازگشت معتادان بھ جامعھ 

یاد کرد.....١٨ تیر ١٣٩٣
ازدواج ٣٠ھزار دختر زیر ١۵ سال 

در ٩ ماھھ نخست ٩٢ 
اخیرا  ایران  ثبت احوال  سازمان  شرق:   
نمودار توزیع سني زوجین در زمان ازدواج 
است.  کرده  منتشر  را   ٩٢ سال  ٩ماھھ  در 
از  این نمودار ٣٠ھزارو٩۵۶نفر  بر اساس 
مربوط  ازدواج  ۵٧٩ھزارو٨٧١  مجموع 
کھ  بوده  ١۵سال  زیر  دختران  ازدواج  بھ 
شامل  را  ازدواج ھا  کل  مجموع  ٣/۵درصد 
این  طی  آمار  ھمین  اساس  بر  می شود. 
زنانی  یک سوم  از  بیش  ھمواره  ھفت سال 
کھ ازدواج آنھا ثبت شده، زیر ١٩سال بوده 
٩ماھھ  در  گزارش،  این  اساس  بر  است. 
ثبت شده  ازدواج  ترکیب  بیشترین   ٩٢ سال 
ترکیب سنی مردان ٢۴-٢٠سالھ  بھ  مربوط 
با زنان ١٩-١۵سالھ بوده کھ تعداد آن برابر 

با ٩٨ھزارو٩٨٣ واقعھ است.
[جلوگیری از رشد دختران درعرصھ ھای 
وابستھ  و  ادبی  ھنری،  جسمی،  تحصیلی، 
افراد  بھ  شان  شدن  تبدیل  و  مالی،  گی 
موثراجتماعی و بدین ترتیب نگھ داشتن آنان 
در زیر سلطھ ی پست مردساالری، از جملھ 
و  بوده  ازابتدا  ایران  اسالمی  رژیم  اھداف 
این  سرنگونی  تا  آنان  درحق  ظلمی  چنین 
ادامھ  ھم  باز  سوسیالیسم  برقراری  و  رژیم 

خواھدیافت. رنجبر]
احمد توکلی: فساد در کشور بھ 

مرحلھ سیستمی رسیده است
در  تھران  نماینده  توکلی  احمد  الف:  سایت 
حال حاضر فساد  ˈدر  اینکھ  بیان  با  مجلس 
است رسیده  سیستمی  مرحلھ  بھ  کشور  در 

آنگاه  ˈ، گفت: اگر امید مردم مایوس شود، 
سرمایھ ھای اجتماعی نظام را از دست می 

دھیم.
توکلی در سلسلھ نشست ھای بزم اندیشھ با 
عنوان «زنگ خطرھایی برای دولتمردان» 
نیم  و  ماه  دو  فعلی  دولت  در  کرد:  اظھار 
مکاتبھ کردم تا مسئلھ فساد و رانت خواری 
باید  یازدھم  دولت  معتقدم  شود.  حذف 
و  دست  نباید  مسائلی  چنین  کھ  متوجھ شود 
دولت  این  بھ  چھ  آن  البتھ  بگیرد؛  را  پایش 
رسیده خرابتر از آن است کھ بتواند حریف 

مشکالتش شود.

وی با بیان اینکھ «اگر بنده حرفی می زنم 
از سر دشمنی نیست؛ چراکھ خیرخواه دولت 
آنان  است  ممکن  ھرچند  ھستم؛  و  بوده  ھا 
اشتباھاتی نیز داشتھ باشد» خاطرنشان کرد: 
مرحلھ  بھ  کشور  در  فساد  حاضر  حال  در 
معنای  بھ  اتفاق  این  است؛  رسیده  سیستمی 
آلودگی دستگاه ھای مبارزه با فساد است و 
در این نوع از فساد جرم یقھ سفیدھا بیشتر 

می شود.
ظاھر  در  اشخاص  سفیدھا  یقھ  افزود:  وی 
محترم ھستند کھ در جامعھ بھ شکل ویژه ای 
جرم مرتکب شده و پول مردم را می بلعند؛ 
در حقیقت بر خالف یقھ آبی ھا. یقھ سفیدھا 
از مناسبات پیدا و پنھان خویش استفاده کرده 
و با پنبھ سر می برند. اما جرم یقھ سفیدھا 
غارت بدون خشونت و سرقت خانھ ھا بدون 

ورود بھ منزل ھاست.
«فضای  کھ  این  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
محابا  بی  و  گسترده  گذشتھ  دولت  در  فساد 
بود» ابراز عقیده کرد: فاسد ھمانند خود را 
بر سر کار می آورد. در حال حاضر نیز بھ 
دلیل گسترده شدن فضای فساد مقابلھ با این 

امر قدری سخت و مشکل شده است.
توکلی ھم چنین با بیان این کھ « من ریاست 
روی  از  اما  نداشتم،  قبول  را  نژاد  احمدی 
اضطرار بھ او رای دادم» افزود: در زمان 
اعتنایی  مشورت  و  عقل  بھ  نژاد  احمدی 
نمی شد. در زمان او تصمیمات در کشور 
اتخاذ می شد؛ بھ عنوان  استبدادی  بھ شکل 
نمونھ پروژه مسکن مھر کھ معتقدم یکی از 
بھترین طرح ھا بود بھ خاطر افزایش مقیاس 
سبب  مرکزی  بانک  سوی  از  پول  چاپ  و 
تورم و رشد نقدینگی شد. (آسمان دیلی نیوزـ 

١تیر١٣٩٣)
مخالفت "نمایندگان" (!) زن مجلس 
با حضور بانوان در ورزشگاه ھا : 

کار زن بچھ دار شدن و تربیت فرزند و 
شوھرداری است نھ دیدن مسابقھ والیبال

پیام نو:  اصرار زنان برای دیدن مسابقات 
والیبال تیم ملی در ورزشگاه بھ حاشیھ ھای 
جدید در بازی مقابل ایتالیا کشیده شد، حاشیھ 
بازتاب  اجتماعی  ھای  شبکھ  در  کھ  ھایی 
فراوانی داشتھ است؛ اما در این میان  ھای 
مجلس  زنان  فراکسیون  اعضای  اکثریت 
ورزشگاه  در  بانوان  حضور  بھ  اعتقادی 
را  بحث  این  آن،  از  فراتر  حتی  و  ندارند 
بھره برداری سیاسی علیھ نظام می خوانند. 
ھای  حاشیھ  جملھ  از  نو،  پیام  گزارش  بھ 
برخی  با  انتظامی  نیروی  برخورد  دیروز 
ورزشگاه.  در  حضور  متقاضی  زنان  از 

تعدادی  کھ   بود  این  ھم  دیگر  حاشیھ 
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از خانم ھای خبرنگار کھ آی دی کارت 
ابتدا  بودند،  ھم گرفتھ  فدراسیون والیبال را 
دقایقی مسئوالن  از  وارد سالن شدند و پس 
از  بیرون  بھ  را  آن ھا  انتظامی  نیروی 
نیروی  مسئوالن  کردند.  ھدایت  ورزشگاه 
فقط  کھ  گفتند  خبرنگاران  این  بھ  انتظامی 
مسابقھ  اجرایی  عوامل  از  کھ  خانم ھایی 

ھستند حق حضور در سالن را دارند.
تیم  بازی  در حاشیھ  کھ  در حالی است  این 
شد  گزارش  برزیل  با  ایران  والیبال  ملی 
پوشیدن  با  ملی  تیم  ھوادار  زنان  از  برخی 
پیراھن ھای تیم برزیل و با ایجاد این تصویر 
کھ از ھواداران رقیب ھستند توانستند وارد 
ورزشگاه شوند. این ھمھ در حالی است کھ 
رئیس جمھور  معاون  موالوردی،  شھیندخت 
بود  گفتھ  خرداد   ٢۶ روز  زنان،  امور  در 
شده  قرار  روحانی  حسن  دستور  بھ  کھ 
وزیر  گودرزی،  محمود  با  گفتگوھایی  تا 
در  زنان  حضور  مسئلھ  مورد  در  ورزش، 

سالن مسابقات والیبال صورت بگیرد.
ممانعت از ورود زنان بھ ورزشگاه آزادی 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  تھران 
سخنگوی  داشت.  ھمراه  بھ  را  واکنش ھایی 
ھیئت رئیسھ مجلس بھ خبرگزاری خانھ ملت 
برای حضور زنان  گفت کھ «مخالفت کلی 
در ورزشگاه ھا وجود ندارد، بلکھ تنھا باید 
شرایط آن را مھیا کرد». در ھمین حال کمال 
روز  علنی  جلسھ  در  نیز  موذن  پیر  الدین 
یکشنبھ ھفتھ گذشتھ علنا بھ موضوع جلوگیری 
از ورود زنان بھ ورزشگاه اعتراض کرد و 
ایرانی دانست.  از حقوق مسلم زنان  آن را 
پیش  والیبال  فدراسیون  دبیر  ھمھ  این  با 
در  خانم  است  «بھتر  کھ  بود  گفتھ  این  از 
کنند». دعا  تیم شان  برای  و  بنشینند  خانھ 

در این شرایط ۶ نفر از اعضای فراکسیون 
و  گفت  در  اسالمی  شورای  مجلس  زنان 
اتفاقات  درباره  را  خود  نظر  نو  پیام  با  گو 
و  ایران  والیبال  ھای  تیم  دیدار  ای  حاشیھ 
این ۶  از  نو  پیام  سوال  کردند.  بیان  ایتالیا 
برخورد  از  شده  منتشر  اخبار  درباره  نفر 
حاضر  زنان  از  برخی  با  انتظامی  نیروی 
و  آزادی  نفری  ھزار   ١٢ ورزشگاه  در 
ھمچنین نظر آنھا درباره تسھیل ورود زنان 
بھ ورزشگاھھا است. یکم تیر ١٣٩٣ برابر 

با بیست و دوم ژوئن ٢٠١۴ 
نیره اخوان بی طرف، نماینده اصفھان 

می خواھند علیھ نظام بھره برداری سیاسی کنند
شھال میر گلو بیات، نماینده ساوه 

زنان نیمی از جامعھ ھستند و باید بھ خواستھ 
ھای آنھا توجھ شود

دنبال  اللھ افتخاری، نماینده تھران 
بھبود نیستند، می خواھند سر و صدا راه بیاندازند

سکینھ عمرانی، نماینده خمینی شھر 
خانم ھا در خانھ بنشینند و والیبال نگاه کنند

زھره طبیب زاده نوری، نماینده تھران 
نظری ندارم 

فاطمھ آلیا، نماینده تھران 
کار زن شوھرداری است نھ والیبال دیدن

[ بھ قول معروف: وای بھ حال بخش ناچیزی 
ازاین  زنی  گان  نماینده  ادعای  کھ  ازمردم 
باورکنند و  از حقوق زنان  قبیل را دردفاع 

درجھل مرکب باقی بمانند! رنجبر]

پورمحمدی: از ھر ١٠٠ ھزار 
ایرانی، ٢٨٣ نفر در زندان است/

نزدیک ١٠ میلیون پرونده در سال 
٩٢ وارد قوه قضائیھ شده 

دادگستری  وزیر  پورمحمدی،  مصطفی 
ایران اعالم کرده است کھ بھ طور متوسط 
در ازای ھر ١٠٠ ھزار نفر جمعیت کشور، 

٢٨٣ نفر در زندان بھ سر می برند.
آقای پورمحمدی از کاھش ٣ و ٧ درصدی 
زندانیان در سال ٩٢ نسبت بھ سال ٩١ خبر 
داده و گفتھ ٢١٧ ھزار و ٨۵١ نفر مددجو 

اکنون در زندان ھای ایران ھستند.
وزیر دادگستری ایران در ھمایش سالیانھ قوه 
قضائیھ کھ با حضور روسای جمھور، مجلس و 
قوه قضائیھ برگزار شده سخنرانی کرده است.

آقای پورمحمدی بودجھ قوه قضائیھ ایران را 
۴ھزار و ٧٢٨ میلیارد تومان اعالم کرد.

در  پورمحمدی،  آقای  ھای  گفتھ  اساس  بر 
و ٨١۶  میلیون   ٩ در مجموع  سال ١٣٩٢ 
ھزار و ۴٢٨ پرونده وارد قوه قضائیھ شده 
کھ ۶ میلیون و ٢٢٠ ھزار و ٩٩۵ پرونده بھ 
واحدھای قضایی و ٣میلیون و ۵٩۵ ھزار و 
٣٣٣ پرونده بھ شورای حل اختالف فرستاده 

شده است.
بی بی سی ـ ٢٢ ژئون ٢٠١۴

سازمان ملل: تعداد پناھندگان و 
آوارگان در سال ٢٠١٣ از پنجاه 

میلیون گذشت 

آژانس پناھندگان سازمان ملل متحد می گوید 
از  (٢٠١٣)بیش  میالدی  گذشتھ  سال  در 

پنجاه میلیون نفر بھ خاطر جنگ یا شکنجھ 
و آزار و اذیت در طبقھ بندی پناھندگان قرار 
گرفتند یا در داخل کشورھایشان آواره شدند.

بیشترین  این  جھانی،  دوم  جنگ  زمان  از 
در سطح جھان است.  آوارگان  میزان رشد 
این رقم، ھمچنین شش میلیون نفر بیشتر از 

سال قبل از آن است.
از  نفر  میلیون  ھفده  حدود  تعداد،  این  از 
کشورھای خود فرار کرده اند و بیش از سی 
و سھ میلیون نفر نیز در داخل کشورھایشان 

آواره شده اند.
بسیاری از آوارگان، سال ھا در اردوگاه ھای 

پناھجویان زندگی می کنند.
افزایش تعداد  جنگ در سوریھ علت اصلی 
آوارگان است اما در دو کشور سودان جنوبی 
مناقشاتی  نیز  مرکزی  آفریقای  جمھوری  و 

تازه در جریان است.
می گوید  ملل  سازمان  پناھندگان  آژانس 
ھزینھ  پناھندگان،  تعداد  بی سابقھ  افزایش 
در  شکست  برای  کھ  است  سنگینی  بسیار 
جلوگیری از نبردھا و مناقشات باید پرداخت.

این آژانس ھمچنین گفتھ است کھ کشورھای 
از پناھندگان را  بیشتری  تعداد  باید  ثروتمند 

پذیرا شوند.

آوارگان سوری
در ھمین حال آنتونیو گوتراس، رییس آژانس 
پناھندگان سازمان ملل از لبنان خواستھ است 
ھمچنان افرادی را کھ می خواھند از سوریھ 

وارد لبنان شوند، بپذیرد.
روز پنج شنبھ، یک وزیر لبنانی گفت دولت 
نزدیک  مناطق  اھل  پناھجویان  بھ  تنھا  او 
مرز دو کشور کھ نبرد در آنھا جریان دارد، 

اجازه ورود می دھد.
یک  از  بیش  میزبان  حاضر  حال  در  لبنان 

میلیون پناھجوی سوری است.
با  مذاکره  گفت  بی بی سی  بھ  گوتراس  آقای 
لبنان در جریان است اما افزود زادگاه آدم ھا 

نباید مالک پذیرش پناھجویی آنھا باشد.
وی گفت اگر بھ این شکل مانع ورود افراد 
شویم، این خطر وجود دارد کھ یک موقعیت 

ناگوار بھ یک فاجعھ تبدیل شود.
بی بی سی
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بھ توافق رسیدیم. تمامی تصمیمات بھ اتفاق 
آراء گرفتھ شدند.

بھ  اعتراضی  قطعنامھ  یک  دیدار  دراین   •
بھ خاطر  شد  تھیھ  آلمان  بلژیک و  دولتھای 
کارشکنی در کار گروه ھماھنگی بین المللی. 
آنھا از ورود عضوانتخاب شده از کنگو بھ 
نام اوژن جلو گیری نمودند. بھ او با دالیل 
ظاھری بی پایھ و ازجملھ ممانعت از تشکیل 

ھماھنگی بین المللی معدنچیان ویزا ندادند.

• گزارشات از کشورھا و قاره ھا بھ ما دیدی 
کلی نسبت بھ وضعیت و تکامل اوضاع  و 
کھ  شد  روشن  دادند.  معدنچیان  مبارزات 
در  تاثیر  معدنچیان  جھانی  کنفرانس  تاثیر 
بزرگی  انتظارات  کھ  دارد  ھا  قاره  تمامی 
از  جدید  ارتباطات  بسیاری  و  دارند  آن  از 
است. آمده  بوجود  تجمع  این  ایجاد  تاریخ 

دیسیاک/ تا  عمده  کننده  ھماھنگی  •گزارش 
ازآلمان بھ اتفاق آراء پذیرفتھ شد و وظایف 
ارائھ  دقیقتر  بازھم  ی عمده  کننده  ھماھنگ 
گروه  توسط  تصمیمات  کھ  شد  تایید  گردید. 
است. شده  گرفتھ  المللی  بین  ھماھنگی 

• دومین کنفرانس بین المللی کارگران معدن 
برگزارمی  ھندوستان  در   2017 درسال 
درھندوستان  سندیکائی  انجمن  چندین  شود. 
موافق حمایت از آنند. آنھا مایل بھ اندیشیدن 
مشترک  ساختمان  در  گیری  تصمیم  و 
باسندیکاھای کارگران معدن در 6 ماه آینده 

می باشند.
اولین  از  مشترک  ارزیابی  درمورد  ما   •
کنفرانس بین المللی کارگران معدن در2013 
در پرو توافق کردیم. گزارش مختصری از 
یافت  انتشارخواھد  زودی  بھ  ارزیابی  این 
تجربھ  کھ  این  فرستاده می شود.  بھ شما  و 
برای  خوب  ای  پایھ  کنونی  شده  ارزیابی 

ھماھنگی کارگران معدن می باشد.

اولین  ونقش  اسناد  ترین  مھم  درمورد  ما   •
معدن   کارگران  المللی  بین  کنفرانس 
کارکردیم. این جزوه ای برای توزیع وسیع  
شناساندن  درمورد  زیاد  درخواست  است. 
ھماھنگی بین المللی کارگران معدن و جلب 
اعضای جدید می شود. جزوه بھ مثابھ یک 
پوشھ ای بھ زبانھای مختلف انتشار می یابد.

بیشتر  سازماندھی  روی  تمرکز  دردیدار   •

کارگران ھمھ کشورھا، متحد شوید!

در جبھھ جھانی کارگران ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

تاکید کردیم  چھ کسی  ما  کھ  بود  مھم  بود. 
بخشی از ھماھنگی کارگران معدن براساس 
معدن  کارگران  اول  المللی  بین  کنفرانس 
ھای  اتحادیھ  و  جنبشھا  سازمانھا،  بایدباشد. 
ھماھنگی  عضو  توانند  می  معدن  کارگران 
بین المللی باشند. آنھا باید  قطعنامھ تاسیس و 
اطالعیھ پایانی اولین کنفرانس را در آرکویپا 
در2013 بپذیرند.  آنھا حق فرستادن نماینده 
نماینده  ھیئت  درانتخاب  شرکت  یا  گان 
درسطح کشور، قاره و بین المللی دارند. آنھا 
موظف بھ شرکت در ساختمان ھماھنگی بین 
المللی کارگران معدن طبق امکانات شان و 
آنھا  باشند.  می  آن  بھ  کردن  مالی  درکمک 
با این سند می توانند ازشما درخواست کنند 
تا تقاضای عضویت بدھید و یا عضو جدید 
بشوید. با پرکردن آن سند و امضای آن بھ 
دفتر گروه ھماھنگی بین المللی و یا مسئوول 

در قاره ھا باید فرستاده شود.

• ما درمورد افراد مسئوول در قاره ھا ، و 
تصمیم نھائی را درمورد آنانی کھ بھ دیدار 

نیایند تصمیم گرفتیم. آنھا عبارتنداز:
       

 درآفریقا: اوژن بادیگانا کاپونگو/ کنگو (و 
نماینده دیگر، درصورت امکان از آفریقای 

جنوبی)

 درآمریکا: فردی آرناس کاما / پرو و جائیم 
آروالو یا آلھاندرو فوررس / کلمبیا

 درآسیا: پرادپ بورگوال کومار / ھندوستان 
و امیلیا یانتی / اندونزی.

در اروپا: آندرآس تادیسیاک /آلمان (پیشنھاد 
اسپانیا  یا  لھستان  از  دیگری  نماینده  کھ  شد 

شرکت کنند)

 درشمال اروپا/ شمال آسیا : پاول شومکین / 
قزاقستان ( و نماینده دیگر احتماال از روسیھ)

 آنھا وظیفھ حمایت از اعضاء و ارتباط در 
منطقھ شان و جذب افراد جدید را دارند.

المللی  بین  شبکھ  ایجاد  بھ  ماتصمیم   •
مترجمان را گرفتیم. از ھرعضو درخواست 
این  گرفتن مسئوولیت دراین باره می شود. 
در  اطالعات  و  سند  کردن  تھیھ  معنای  بھ 
زبانھای مختلف  درصورت امکان ، و فراھم 
گروه  مترجم  گروه  برای  مترجمان  نمودن 
ھماھنگی بین المللی است. تمامی مقاالت را 
کھ  زبانھایی  بھ  وبسایت  در  توان  می  تنھا 
فرستاده شده گذاشت. اسناد و مقاالت گروه 

ھماھنگی بین المللی درآن صفحھ در 5 زبان 
و  روسی  اسپانیائی،  فرانسوی،  انگلیسی، 

آلمانی گذاشتھ می شود.

ماتصمیم  کارھا گ.ه.ب.  مالی  تامین  برای 
مسئوول  ھرعضو   ، اول  درجھ  در  گرفتیم 
است  کارش  تمامی  برای  مالی  دھی  کمک 
آوری  پول جمع  ھا  توده  بھ  تکیھ  با  باید  و 
بھ قوت  بھ عالوه، اصل ھم بستھ گی  کند. 

خودباقی است.

بھ  شود  می  درخواست  ازھرعضو   •
سازماندھی مالی گ.ه.ب. کمک کند و طی 

یک ھفتھ کمک مالی درسال جمع کند.

المللی  بین  بھ مثابھ فعالیت اول، ما روز   •
محیط زیست را تدارک می بینیم (6 دسامبر 
ملی.  فرا  فعالیت  یک  عنوان  بھ   (2014
فراخوان دیگر گ.ه.ب.داده خواھدشد برای 
جنبش مبارزه جویانھ کارگران معدن در15 
اکتبر، کھ تمامی اعضاء و حمایت کننده گان 
آن  می توانند  برای بسیج و مبارزه عملی 

روز بھ کارگرفتھ شوند. 

• ما تصمیم بھ 2 روز مبارزه درسال گرفتیم. 
بعداز روز مبارزه برای محیط زیست، ھم 
المللی مبارزه  بین  روز  مھ   ماه  اول  چنین 
 2015 مھ  ماه  دراول  کارگر.  طبقھ  برای 
آژانس،  علیھ   مبارزه  و  مزد  مسئلھ  روی 
بھ طورموقت و قرارداد کاری  تمرکز می 
اطالعات،  بھ  نیاز  ما  منظور،  بدین  دھیم. 
درخواست  برای  پیشنھادات  و  تحلیلھا 
بدھیم  مشترکی  فراخوان  تا  داریم.  مشترک 
( لطفا آنھا را بھ پرادیپ کومار / ھندوستان 
 2014 اکتبر  اول  تا  گ.ه.ب.  دفتر  بھ  یا 
نوشتھ  فوریھ  اول  تا  فراخوان  بفرستید). 
می شود و امضاھا می توانند تا 15 مارس 
2015 انجام پذیرند. سپس فراخوان ھمراه 

امضاھا انتشارخواھدیافت.  

www.miners- المللی   بین  سایت  وب 
وسیلھ  یک  فرضا   conference.org
عضو  ازھرسازمان  شد.  خواھد  کارمھمی 
طور  شودبھ  می  درخواست  ه.ب.ک.م. 
تر  تازه  برای  و  نموده  گزارشدھی  منظمی 
مقاالت  کنند.  اقدام  سریعا  اطالعات  نمودن 
شده  فرستاده  و  شده  نوشتھ  کھ  زبانی  بھ 
انتشارات  گ.ه.ب.  خواھدشد.  انتشارداده 
خودرا ترجمھ خواھدکرد. وبسایت مرتبا بھ 

روز می شود.

ھمان طوری کھ مالحظھ می کنید ما 
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تمامی  داشتیم.  کاری  موفق  روزھای 
تصمیمات بھ اتفاق آراء گرفتھ شدند. ما 
دوست داریم از تمامی آنانی کھ با تمام وجود 
شامل  ویژه  بھ  این  کمک کردند تشکرکنیم. 
سازماندھی جشن جنبش کارگران مبارزمعدن 
”Kampel fur AUF ” می شود. آنھا یک 
ھم بستھ گی بزرگی را برای روی داد شنبھ 
بخش  تقبل  با  کردند،  سازماندھی  عصر 
بزرگ مالی برای  مخارج سفر و دیدارمان.

رفقای عزیز،
ما درراه درستی قرارگرفتھ ایم. من مطمئن 
رشدیافتھ  ما  سازمان  جدید  شکل  کھ  ھستم 
حمایت  و  جدید  ازنیروھای  زیادی  وتعداد 

کننده گان را جلب خواھدکرد.
اجاره دھید این کار را پیش ببریم، بگذارید 
آنان  مبارزات  و  معدن  کارگران  ھماھنگی 
را بھ پیش ببریم. ما نگاه بھ آینده داریم برای 

گزارشات، پیشنھادات و ابتکارات.

تقاضای عضویت
اسم

.....................................
ـ  کشور  معدنچیان  جنبش  سازمان 

تاریخ
.....................................

آدرس برای تماس گرفتن
.....................................
بین  ھماھنگی  عضو  خواھیم  می  ما 

المللی معدنچیان شویم
.....................................

آخری  اطالعیھ  و  تاسیس  اعالم  ما   
معدنچیان  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
می  در2013  پرو  آرکویپا،  در  را 

پذیریم.
امضاء

.....................................
درمورد سازمان ما :

سھمی  بتوانیم  داریم/شاید  دوست  ما 
المللی  بین  ھماھنگی  آینده  درکنگره 

معدنچیان داشتھ باشیم :

رابطھ مکمل ... بقیھ از صفحھ آخر

اتحادیھ اروپا ) و نابودی ھر تالشی از سوی 
از  ھر کشوری در جھت رھائی و گسست 
فرامین و مقررات بازار آزاد نئولیبرالی نظام .

- در این نوشتار بعد از اشاره اجمالی بھ مولفھ 
ھای جھانی گرائی عصر کنونی بھ تشریح 
نظامیگری راس نظام و فجایع آن در جھان 
کنونی بھ ویژه در قاره آفریقا می پردازیم.

مولفھ ھا و ویژگی ھای جھانی گرائی 
عصر کنونی 

از  بیش  امروز  سرمایھ  تمرکز  و  تجمع   -
داری  سرمایھ  تاریخ  گذشتھ  در  زمانی  ھر 
گشتن  تر  مالی  سرآغاز  و  منبع  انحصاری 
نظام سرمایھ داری شده است . از این طریق 
اولیگوپولی ھا ارزش اضافی جھانی را کھ 
 ، گردد  می  اخذ  نظام  تولیدی  بخش  توسط 
بلعیده و بدین وسیلھ در صد سود خود را بھ 
طور نجومی افزایش می دھند . این برداشت 
و وصول توسط اولیگوپولی ھا با دسترسی 
بر  آنان  و شرط  قید  بی  کنترل  بالمنازع و 
گردد:  می  میسر  مالی  و  پولی  بازارھای 
بازارھائی کھ امروز بھ اََبر بازارھای مسلط 
بخش  بھ  متعلق  تولیدی  بازارھای  برتمام 

مولده نظام ، تبدیل شده اند .
- مالی تر سازی ، بیش از پیش یک شرط 
ضروری برای بازتولید و رشد اولیگوپولی 
ھای عمومی تر شده است . بھ عبارت دیگر 
بازار  در  ھا  اولیگوپولی  این  کھ  زمانی  تا 
موقعیت  و  امتیازات  از  نئولیبرالی  آزاد 
خصوصی بودن برخوردار بوده و الیگارشی 
ھای دولتی تحت فرمان آنھا در "بازار آزاد" 
بزرگی این جھان در خدمت حفظ منافع  بھ 
آنھا (انباشت سرمایھ) ھستند، عمومی تر و 
بھ پروسھ عمر خود  تر شدن سرمایھ  مالی 
ادامھ  ملزوم ھم  الزم و  پدیده  دو  عنوان  بھ 

خواھند داد. 
- مضافا سرمایھ داری عمومی تر و مالی تر 
اولیگوپولی ھا نیز بھ طور روز افزونی بھ 
ویژه در ۴٠ سال گذشتھ جھانی تر گشتھ اند. 
در اینجا دوباره باید بر این نکتھ اشاره کرد 
(گلوبالیزاسیون)  سرمایھ  گرائی  جھانی  کھ 
تواند یک ویژگی جدید  بھ ھیچ عنوان نمی 
محسوب  داری  سرمایھ  در  نوینی  و  الخلقھ 
گردد. پیشینھ جھانی گرائی سرمایھ بھ آغاز 
چھاردھم  قرن  آخر  ھای  دھھ  در  آن  تولد 
پانصد سال  از  متجاوز  در طول  می رسد. 
این  و  بوده  جھانی  سرمایھ  حرکت  گذشتھ، 
شکاف  ویژگی  با  پیوستھ  گرائی  جھانی 
اندازی = پوالریزاسیون (ایجاد شکاف مادی 
و معنوی روز افزون بین مرکزھای مسلط 

نظام و پیرامونی ھای دربند) در تمام مراحل 
تاریخی سرمایھ داری ، بازتولید گشتھ است. 
گرائی  جھانی  فعلی  فاز  در  کھ  آنچھ  اما   -
(بازار آزاد نئولیبرالی) شایان ذکر و توجھ 
گرائی  جھانی  پروسھ  کھ  است  این  است 
کنونی و بقای ویرانساز آن با ظھور و عروج 
امپریالیسم سھ سره (آمریکا ، اتحادیھ اروپا 
، ژاپن) در ٢۴ سال گذشتھ (از ١٩٩١ بھ 
این سو تا بھ حال ٢٠١۴) ارتباط تنگاتنگ و 
مستقیم داشتھ است . بھ عبارت دیگر جھانی 
آزاد  بازار  (گسترش  حاضر  عصر  گرائی 
نئولیبرالی در دوره بعد از پایان جنگ سرد 
= از آغاز دھھ ١٩٩٠ بھ این سو) یک امر 
دسترسی  بالمنازع  کنترل  از  ناپذیر  جدائی 
بھ منابع طبیعی کره خاکی توسط امپریالیسم 
سھ سره (ھستھ گرھی جھان تک قطبی) ، 
بوده است . توضیح اینکھ در عصر کنونی 
شمال  (تالقی  پیرامونی  و  مرکز  بین  تضاد 
– جنوب) یک گره مھم ( و کلید اصلی ) 
در روند ھر نوع دگردیسی در جھت عبور 
"جھانی  بھ  موجود  واقعا  داری  سرمایھ  از 
بھتر" محسوب می گردد. دقیقا بھ این جھت 
سھ  سران  نظر  از  جھان"  نظامی  "کنترل 
مطلق  ضرورت  یک  بھ  جھانی  نظام  گانھ 
برای بقای آنھا در دوران ما در آمده است 
بھ جنگ  دست  نظام  راس  اساس  این  بر   .
ھا و ماجراجوئی ھای نظامی خانمانسوزی 
ھای  کشور  در  ویــژه  بھ  جھان  اکناف  در 
سالھ  تاریخ ١٢۵  پیرامونی می زند کھ در 
کم  عموما  انحصاری  داری  مرحلھ سرمایھ 

سابقھ و حتی بی نظیر می باشد. 
ساخت  ــای  ھ جنگ  و  نظامیگری 

آمریکا در اکناف جھان 
- جنگ ھای ساخت آمریکا در جھت تامین 
بھ  خود  ھژمونیکی  موقعیت  تامین  و  بقاء 
جھانی  داری  سرمایھ  نظام  راس  عنوان 
فقط  ساختاری)  بحران  از  عبور  با  (ھمراه 
و  مرئی  خانمانسوز  ھای  جنگ  بھ  محدود 
آشنا (مثل جنگ ھای یوگسالوی، افغانستان، 
عراق، لیبی و...) نمی شوند . بلکھ امروز 
 ١٢٠ تا   ٧٠ در  تحقیقا  شرکاء  و  آمریکا 
ھائی  درگیر جنگ  جھان  اکناف  در  کشور 
ھستندکھ عموما برمال و رسانھ ای نگشتھ و 
بلکھ بھ طور مخفی و نامرئی بھ پیش برده 
می شوند. در این کشورھا کھ آمریکا دارای 
حضور  یا  (و  نظامی  عظیم  ھــای  پایگاه 
طور  بھ  ھا  جنگ  این  است  قوی)  نظامی 
مخفی توسط درون ھا (پھپادھا) و یا "نیروی 
ھای ویژه نظامی" متعلق بھ سازمان "سیا" 
و ٢۵ سازمان نظامی – اطالعاتی متعلق بھ 

پیش  بھ  آمریکا،  امنیتی"  ملی  "آژانس 
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رشد  بھ  رو  اوضــاع  شوند.  می  برده 
نشان می دھد کھ با گذشت مدت زمان 
ھای  فعالیت  و  ھا  اندیشھ  امواج  عروج  و 
اروپا،  و  آمریکا  کشورھای  در  جنگ  ضد 
نوع جنگ ھای نامرئی و مخفی در مقایسھ 
افزایش فوق  آشکار  مرئی و  ھای  با جنگ 
العاده یافتھ است . بازیگر اصلی جنگ ھای 
مخفی مرکز فرماندھی عملیات ویژه (جی. 
آخرین  بھ  مسلح  کھ  اســت  ســی)  او.  اس. 
پھپاد  منجملھ  پنتاگون،  ساخت  نو  تسلیحات 

ھا است. 
(بعد  سال ١٩٨٠  در  "جــی.اس.او.ســی"   -
ھای  گروگان  آزادی  در  آمریکا  ناکامی  از 
تھران)  در  آمریکا  سفارت  از  آمریکائی 
ایجاد  پنتاگون  توسط رژیم رونالد ریگان و 
گشت و بالفاصلھ بھ عنوان یک نھاد مرموز 
دولت  نظامی  ھیرارشی  در  آمیز  اسرار  و 
دوره  در  نھاد  این  گرفت  قــرار   ، آمریکا 
ریاست جمھوری جورج بوش پسر گسترش 
یافت و در دوره ریاست جمھوری اوباما بھ 
در  گیری  تصمیم  بزرگ  نھاد  یک  عنوان 
تاروپود نظام پلیسی – نظامی – امنیتی راس 

نظام ادغام گشت. 
در  ــژه"  وی نیروھای  "سازمان  اینکھ  با   -
جنگ ھای نامرئی با سازمان سیا ھمکاری 
آن  با  نظام  کند ولی در مقابل صاحبان  می 
سازمان دو تفاوت اساسی دارد کھ اشاره بھ 
آنھا حائز اھمیت ھستند . یکم اینکھ سازمان 
جنگ  بحبوحھ  در   ١٩۴٧ سال  در  کھ  سیا 
ایجاد گشت بھ اصطالح موظف است  سرد 
کھ عملیات خود را بھ کنگره گزارش دھد . 
در صورتی کھ "نیروی ویژه" موظف ھستند 
فقط بھ  (آنھم مھم) خود را  فعالیت ھای  کھ 
"شورای امنیت ملی" در کاخ سفید گزارش 
سیا موظف است  سازمان  اینکھ  دوم  دھد . 
کھ مدارک مربوط بھ ھر واقعھ ای را کھ در 
مرداد  کودتای ٢٨  مثل  داشتھ (  آن شرکت 
١٣٣٢ = ١٩۵٣ ) بعد از گذشت پنجاه سال 
در معرض عموم قرار دھد . در صورتی کھ 
سازمان نیروھای ویژه این چنین وظیفھ ای 
نھاد ویژه  این  نتیجھ جنایات  ندارد . در  را 
از یمن ،  امنیتی در کشورھای پیرامونی ( 
جیبوتی، سومالی، سودان جنوبی و... گرفتھ 
مشمول  کھ  و...  فلیپین  برمھ،  پاکستان،  تا 
جنگ ھای "نامرئی" نظام گشتھ اند) برمال و 
در دسترس عموم منجملھ مردم آمریکا قرار 
نگاران  از سوی روزنامھ  مگر  نمی گیرند 
ھرش  سیمور  مثل  واالئــی  گزارشگران  و 
ادوارد  مثل  وجدانی  با  کنندگان  رسوا  یا  و 

اسنودن. 
- بھ ھر رو، امروز بر اساس تصمیم دولت 
"نیروھای  نھاد   ،  ٢٠٠٩ سال  در  اوباما 

ھای  فعالیت  کھ  اســت  موظف  عملیات" 
را  آمریکا  نظامی  و  امنیتی   – جاسوسی 
در سراسر جھان گسترش دھد. این نیروی 
خاورمیانھ،  کشورھای  در  ترتیب  بھ  ویژه 
آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و سپس در 
اتیوپی،  (سومالی،  آفریقا  شاخ  کشورھای 
جیبوتی ) و متعاقبا در شرق ، غرب ، شمال 
و جنوب قاره آفریقا در سال ھای اخیر (از 
پیدا  مخفی  حضور   (٢٠١۴ تاکنون   ٢٠٠١
و  جاسوسی  ھای  فعالیت  بھ  دست  و  کرده 
نظامی زده اند . ولی جنگ ھای نامرئی و 
جاسوسی   – نظامی   – امنیتی  ھای  فعالیت 
و  کشورھا  بھ  محدود  فقط  ویژه  نیروھای 
مناطق آسیا و آفریقا نبوده بلکھ در سال ھای 
اخیر (از ٢٠١٢ بھ این سو) در کشورھای 
و  اقیانوسیھ)  ــاره  (ق آرام  اقیانوس  کناره 
آمریکای  (کــشــورھــای  التــیــن  آمــریــکــای 
نیز  کارائیب)  جزایر  و  شمالی  مرکزی، 

حضور فعال پیدا کرده اند. 
در  را  اصلی  نقش  کھ  ــژه  وی نیروھای   -
پیشبرد جنگ ھای مخفی – نامرئی دارند در 
تاروپود نیروھای نظامی از نظر ھیرارشی 
در  آمریکا  فرماندھی  مقرھای  فرمان  تحت 
تعدادشان  کھ  ھستند  جھان  گوناگون  مناطق 
در حال حاضر بھ شش مقر منطقھ ای می 

رسند، کھ عبارتند از:
سال تاسیس  منطقھ استقرار 
١٩۴٧ ١ – مقر اروپائی (یوروکام)  
١٩۴٧ ٢ – مقر کناره پاسیفیک و آسیا (پاکام) 

آمریکای مرکزی،  مقر فرماندھی جنوب:   – ٣
 ١٩۶٣ جنوبی و جزایر کارائیب (سات کام)  
آسیای مرکزی  مقر فرماندھی خارومیانھ و   -۴
 ١٩٨٣ (سنت کام)  

۵ – مقر فرماندھی آمریکای شمالی 
 ٢٠٠٢ (نورث کام)  
 ٢٠٠٧ ۶ – مقر فرماندھی آفریقا (افری کام)  
متعلق  دولتمردان  کھ  تصویری  برخالف   -
بھ نظام سھ سره امپریالیستی و رسانھ ھای 
گروھی فرمانبر روزانھ در اختیار مردم می 
گذارند در حال حاضر راس نظام و شرکاء 
در متجاوز از ١٠٠ کشور یک رشتھ جنگ 
ھای مخفی و نامرئی را بھ پیش می برند کھ 
٧۵ در صد آن جنگ ھا توسط ستاد "افری 
بھ  آفریقا  قاره  در  ویژه"  "نیروھای  و  کام" 
ھای  جنگ  برخالف  کھ  پیوندند  می  وقوع 
عراق، افغانستان، لیبی، سوریھ و... برمال و 
رسانھ ای تر نگشتھ اند. چون عطف توجھ بھ 
بررسی جنگ ھای نامرئی ساخت آمریکا در 
است,  اھمیت  حائز  و  بررسی  شایان  آفریقا 
نکتھ  دو  بھ  کوتاه  اشــاره  از  بعد  اینجا  در 
توضیحی در مورد این مقولھ بھ چند وچون 
این جنگ ھای خانمانسوز و فالکت بار در 

قاره آفریقا می پردازیم: 

در  آمریکا  فرماندھی  (مقر  کــام  افــری   -
قرار  آلمان  در  بلکھ  آفریقا  در  نھ  آفریقا) 
آفریقا  در  کشوری  ھیچ  تاکنون  و  دارد 
نخواستھ و یا نتوانستھ کھ مھمان داری مقر 
علت   . بپذیرد  را  آمریکا  نظامی  فرماندھی 
مردمان  فراگیر  و  جدی  مخالفت  امر  این 
کشورھای آفریقا با این نوع "مھمان داری" 
است. اولیگارشی ھای حاکم در کشورھای 
سھ سره امپریالیستی تالش کرده و امیدوار 
بودند کھ بعد از سرنگونی رژیم معمر قذافی 
آلمان بھ کشور  مقر فرماندھی آفریقا را از 
لیبی منتقل سازند ولی ھنوز بعد از دو سال 
و نیم کھ از سرنگونی رژیم قذافی می گذرد، 
آن مقر بھ  انتقال  بھ  اند موفق  نتوانستھ  آنھا 

لیبی گردند. 
- نکتھ دوم اینکھ آفریقا در ٢۴ سال گذشتھ (از 
١٩٩٠ بھ این سو) بھ تدریج بھ ثروتمندترین 
خاکی  کره  در  قاره  ترین  الجیشی  سوق  و 
تبدیل گشتھ است . اکتشاف منابع طبیعی و 
مواد معدنی متنوع و متعدد در سراسر قاره 
آفریقا (از لیبی گرفتھ تا آفریقای جنوبی در 
دھند  می  نشان  خوبی  بھ  قاره)  این  جنوب 
(تکنولوژی،  ــزرگ  ب انحصار  چھار  کھ 
تسلیحات  و  ارتباطات   – اطالعات  مالی، 
کشتار ھمگانی) نمی توانند بدون تسلط کامل 
(انحصار  معدنی  مــواد  و  طبیعی  برمنابع 

پنجم) بھ بقای خود ادامھ دھند. 
قاره  در  آمریکا  نظامیگری  گسترش 

آفریقا 
- از یازده سپتامبر ٢٠١١ بھ این سوما شاھد 
حرکت ھای نظامی راس نظام در قاره آفریقا 
ھستیم . علیرغم قول و قرارھای "افری کام" 
آمریکا  نظامی  ھای  فعالیت  اینکھ  بر  مبنی 
در قاره آفریقا باید بسیار محدود و در "حد 
تحقیقی  گزارش  طبق  ولی  بمانند  باقی  کم" 
در  آمریکا  سال ٢٠١٣  در  پیچ"  دیس  "تام 
۴٩ کشور آفریقائی از کل ۵۴ کشور موجود 
در قاره آفریقا ، حضور نظامی پیدا کرده و 
نامرئی  و  ھای مرئی  کلیھ جنگ  در  تقریبا 
آفریقا بھ عنوان یک عامل اصلی نقش اساسی 
ایفاء می کند . ولی بررسی اوضاع رو بھ 
آمریکا  نظامی  ھای  ماجراجوئی  و  رشد 
نشان می دھد کھ اولیگارشی آمریکا علیرغم 
پنجگانھ"  "انحصارات  آرزوی  و  خواست 
ھنوز نتوانستھ کنترل نظامی خود را بر کل 
قاره آفریقا، اعمال نموده و مقر "افری کام" 

را از آلمان بھ آفریقا منتقل سازد . 
آمریکا  کھ  کشورھائی  اھم  رو،  ھر  بھ   -
آنھا حضور قوی نظامی داشتھ  در  توانستھ 
اوگاندا،  سومالی،  لیبی،  از:  عبارتند  باشد، 
آفریقای مرکزی، سودان جنوبی،  جمھوری 

مالی، نیجر ، چاد، موریتانیا، نیجریھ، 
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گینھ، بورکینافاسو، ساحل عاج، توگو، لیبریا، 
کنیا، کنگو (کین شاسا)،  گامبیا، سیرالئون، 
امپریالیستی  کشورھای  و....  بــورونــدی 
غرب بعد از حملھ ھای نظامی مستقیم و یا 
اشتعال جنگ ھای نیابتی در تعدادی از این 
کشورھا (بعد از فرسوده و درمانده ساختن 
بوجود  قوی  نظامی  حضور  توانستھ  آنھا) 
چاد،  کنگو،  مالی،   امروز سومالی،  آورد. 
جمھوری آفریقای مرکزی و... نمونھ ھائی 

از این نوع کشورھا ھستند. 
- مضافا دولت ھای آمریکا و شرکاء برای 
تشدید نفوذ و گسترش نظامی در قاره آفریقا 
گشتھ  متوسل  دیگری  ھای  بھانھ  و  حیل  بھ 
مثال،  طور  بھ  ھستند.  اھمیت  حائز  کھ  اند 
سال  در  سپس  و  دھھ ٢٠٠٠  دوم  نیمھ  در 
٢٠١٠، دولت اوباما با تشدید حمایت نظامی 
موفق  سودان  جنوب  طلبان  جدائی  از  خود 
از  حمایت  بھانھ  بھ  سال ٢٠١١  در  کھ  شد 
و  سو  یک  از  ملی"  سرنوشت  تعیین  "حق 
با توسل بھ استراتژی "مداخلھ بشردوستانھ" 
از سوی دیگر، ملت – دولت سودان را طی 
یک رفراندوم قالبی بھ دو کشور سودان و 
سودان جنوبی، تقسیم کند. ھدف اولیگوپولی 
سھ  فرمانبر  ھای  دولــت  (و  پنجگانھ  ھای 
بھ  سودان  تقسیم  از  آنھا)  امپریالیستی  سره 
دو کشور در وھلھ اول تسلط کامل بر بخش 
اعظم کشور سودان کھ در بخش جنوب آن 
قرار دارد، بود. ولی تسلط کامل بر  کشور 
نظام  جھانی  سیاست  از  بخشی  نفت سودان 
از  جلوگیری  و  چین  مھار  با  ارتباط  در 
قاره  در حال عروج در  آن کشور  گسترش 
آفریقا منجملھ شرق آفریقا (بھ ویژه سودان)، 

می باشد. 
اســاس روشــن اســت کھ سیاست  ایــن  - بر 
آمریکا ھیچ ربطی نھ با خواست ملی مردم 
نھ  و  داشتھ  ســودان  جنوب  در  تبار  دینکا 
بشردوستانھ  حمایت  جھت  در  حرکتی  یک 
ھم  امروز  و  بوده  جنوبی  سودان  مردم  از 
(تابستان  اکنون  ھم  اینکھ  توضیح  ــدارد.  ن
٢٠١۴) کشور سودان جنوبی کھ با "حمایت 
و کرامت" راس نظام در سال ٢٠١١ بوجود 
آمد در باتالق یک جنگ داخلی خانمانسوزی 
بین دو ملیت دینکا و نوئر فرو رفتھ کھ اگر 
درماندگی  از  بعد  را  کشور  آن  یابد  ادامــھ 
ھای  دولــت   – ملت  صف  بھ  فرسودگی  و 
تحلیل رفتھ (مثل سومالی ، مالی  وامانده و 

و...) ملحق خواھد ساخت. 
- بررسی اوضاع بھ رشد سیاسی در آفریقا در 
٢٠ سال گذشتھ نشان می دھد کھ دولتمردان 
"جنگ  پایان  از  بعد  دوره  در  نظام  راس 
طبیعی  منابع  بر  کامل  تسلط  بــرای  ســرد" 
آفریقا  در  چین  نفوذ  از  جلوگیری  و  آفریقا 

(در  مرئی  و  مستقیم  ھای  بھ جنگ  متوسل 
سومالی، لیبی و...) و یا جنگ ھای نیابتی و 
نامرئی (در مالی، سودان، جمھوری آفریقای 
و  ھا  بخش  در  است.  گشتھ  و...)  مرکزی 
کشورھائی کھ آمریکا و شرکا نتوانستھ اند بھ 
حربھ ھای گوناگون جنگی دست بزنند الجرم 
متوسل بھ حیل و بھانھ ھای غیر جنگی گشتھ 
و نتیجتا در آن بخش ھا و کشورھا نیز موفق 
بھ گسترش و تقویت حضور نظامی خود (در 
جیبوتی ، کنیا ، اوگاندا ، نامیبیا و...) گشتھ 
اند. یکی از نمونھ ھای این حیل و بھانھ ھا 
آن متوسل گشت اعالم  بھ  آمریکا  اخیرا  کھ 
کمک ھای امنیتی و نظامی آمریکا بھ دولت 
نیجریھ در جھت "رھائی" نزدیک بھ ٣٠٠ 
نیجریھ  شمال شرقی  دختر و زن جوان در 
است کھ توسط سازمان بنیادگرای بوکوحرام 

بھ عنوان گروگان ربوده شده اند. 
- بھ عبارت دیگر آمریکا بھ بھانھ رھائی این 
نظامی  خواھد حضور  زنان می  دختران و 
خود را در کشور نیجریھ (کھ از نظر جمعیت 
و نیروی کار ھشتمین کشور بزرگ جھان و 
از نظر اقتصادی اولین کشور ثروتمند قاره 
آفریقا است) گسترش داده و در آنجا پایگاه 
نظامی "افری کام" را بنا سازد. با کمی دقت 
دیگر  شاھد یک شعبده بازی  بھ روشنی ما 
آمریکائی در قاره آفریقا می باشیم . توضیح 
اینکھ نجات و آزادی این دختران و زنان بی 
گناه بدون قلع و قمع بوکوحرام ، امکان ندارد 
. ولی آیا رھبران و فعالین اصلی بوکوحرام 
جنایت دست  این  بھ  خود  فکری  استقالل  با 
از  بعضی  ھویت  بھ  نگاھی  نیم  انــد؟  زده 
ابوبکر   ، یوسف  (محمد  بوکوحرام  رھبران 
شیکائو و...) نشان می دھد کھ پیشینھ تعلیم 
و   ( (بنیادگرایانھ  مذھبی   – دینی  تربیت  و 
بھ  آنھا  تروریستی  نظامی –  آموزش  سپس 
دھھ ھای ٨٠ ، ٩٠ و ٢٠٠٠ بھ افغانستان، 
کشورھای  و  سومالی  بھ  سپس  و  پاکستان 
خلیج فارس می رسد و از نظر طبقھ بندی 
نیز بھ سلفیست ھای تکفیری (بخش القاعده) 

تعلق دارند. 
و  احـــزاب  و  ھــا  جنبش  و  سلفیھ  پــدیــده   -
صرفا  آنھا  از  برآمده  سیاسی  ھای  سازمان 
از درون متون کالسیک و سنتی اسالمی و 
پیشا  و  استعماری  پیشا  جوامع  درون  از  یا 
پدیده  تحقیقا  و  نیامده  در  مسلمانان  مدرنیتھ 
داری  سرمایھ  انحصاری  عصر  در  جدید 
جھانی بھ ویژه در دوره بعد از پایان جنگ 
سرد است. این امر در مورد تمام بنیادگرایان 
دینی – مذھبی دیگر نیز  صدق می کند. بھ 
ھر رو، بھ صرف اینکھ سازمان بنیادگرای 
بوکوحرام مثل دیگر بنیادگراھا پدیده "مدرن" 
کافی  معاصر است،  تاریخ  در  نو ظھور  و 

برای شناسائی آن نیست. ضروری است کھ 
ما بعد از بررسی دیدگاه ھا و عملکردھای 
نیز  آنھا  کھ  دریابیم   ، بوکوحرام  رھبران 
مثل وھابی ھا، والئی ھا، صھیونیست ھا، 
ایوانجلیکاھا و...  ھندوتواھا، المائیست ھا، 
خواھان انتقال جامعھ بھ پیش و شرکت در 
تنظیم  و  فعلی  جھان  بر  حاکم  سیستم  تغییر 
"جھانی بھتر" نیستند. در یک کالم رھبران 
و  نیاندیشیده  خود  مغز  با  نیز  بوکوحرام 
 – امنیتی  نظامی،   – پلیستی  ھای  سازمان 
امپریالیستی  سره  سھ  کشورھای  اطالعاتی 
انحصارات  کنترل  زیــر  در  دربست  (کــھ 
پنجگانھ اولیگوپولی ھای جھانی ھستند) بھ 

جای آنھا می اندیشند.
نتیجھ اینکھ 

مالی  تر،  عمومی  ھای  الیگوپولی  ھدف   -
نیروھای  با  (ھمراه  گشتھ  تر  جھانی  و  تر 
سیاسی فرمانبر خود) در کشورھای سھ سره 
امپریالیستی عبور از بحران ساختاری نظام 
و تامین بقای ھژمونیکی نظامی خود بر کلیھ 
کره زمین است. ولی تامین بقای نظام بدون 
تاراج منابع طبیعی کشورھای پیرامونی از 
مرئی  پایان  بی  ھای  جنگ  اشتعال  طریق 
الجرم  گــردد.  میسر  تواند  نمی  نامرئی  و 
بحران  از  عبور  و  بقا  این  اصلی  قربانیان 
توده  نظام ، ملیت – دولت ھا و  ساختاری 
ھای میلیاردی در بخش جنوب خواھند بود. 
"جنوب –  ھای  وقوع تالقی  اساس  این  بر 
شمال" در آینده بیش از ھر زمانی درگذشتھ 
فراگیرتر و شدیدتر خواھد بود. عکس العمل 
ھا و راه حل ھائی کھ مردمان "جنوب" در 
مقابلھ با جنگ ھا و ماجراجوئی ھای راس 
منابع  تــاراج  ھدفشان  (کھ  شرکاء  و  نظام 
طبیعی قاره آفریقا است) اتخاذ خواھند کرد 
احتمال قوی در تغییر و دگردیسی نظام  بھ 
جھانی سرمایھ نقش تعیین کننده ایفاء خواھند 

کرد. 
- این پاسخ ھا و استراتژی ھا با اینکھ در 
را  داری  کھ خود سرمایھ  دارد  امکان  اول 
قرار  زیر ضربھ  بھ طور مستقیم  ضرورتا 
مطمئنا خطوط و  تردید و  بدون  ولی  ندھند 
فرامین جھانی گرائی را در آینده نزدیک بھ 

چالش جدی تاریخساز، خواھند کشید. 
- در پرتو این اوضاع پر ازتالطم و 
تاریخساز کھ روندش دائما تشدید می یابد، 
چالشگران رادیکال ضد نظام چھ باید 
بکنند؟ بھ قول خوزه مرسی معاون رھبر 
جنبش زاپاتیستا (کھ در بیستمین سالگرد 
قیام زاپاتیستاھا در مکزیک طی اعالمیھ 
ای بھ مردم آمریکای التین تھنیت گفت) 

بھ ما چالشگران ضد نظام کھ معتقد 



صفحھ ١٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
در  نیویورک  سازی  خانھ  «سیراکیوس،  بھ 
مخروبھ» و «صنعت زدائی و بیکاری در 

سیراکیوس، نیویورک»).
فرصت ھای شغلی برای دانش آموزان تنگ 
اندک  و  معدود  بسیار  پذیر  آسیب  و  دست 
می  معدود  نیز  معقول  و  مناسب  مشاغل  و 
باشند. در نتیجھ آنھا را بھ خاطر فقر زدگی 
اجباری  سربازی  خدمت  ھدف  معرض  در 
برای نیروھای ارتش و پلیس قرار می دھند. 
عالوه بر این، آکادمی رھبری جدید خدمات 
عمومی بھ استخدام کنندگان دسترسی زودتر 
را اھدا کرده، بھ آنھا اجازه می دھد کھ سریعاً 
وارد شوند کھ از میان این جوانان مستاصل 
و حاضر اسیر بھ خدمت نظام گمارده شوند.

عکس زیر، کارخانھ رھا شده در مجاورت 
دبیرستان فاُولر را نشان می دھد.

اس  (پی  عمومی  خدمات  رھبری  آکادمی 
حرفھ  آکــادمــی  چھار  از  مرکب  ای)  ال 
آکادمی  بر  شد. عالوه  خواھد  تشکیل  ای،  
اداره امنیت ملی نیز  آکادمی  علوم نظامی، 
آکادمی  و  واکنشگران  آکادمی  اول،  ھست، 
کارآفرینان. . این آکادمی ھا در طول چھار 
سال بھ وجود خواھند آمد، از آغاز سپتامبر 
نھم سروکار  آموزان کالس  دانش  با  امسال 
آن  بھ  تحصیلی  کالس  یک  سالی  و  دارنــد 

اضافھ خواھد شد.
ازاین  را  خود  کار  نظامی  علوم  آکادمی 
شامل  برنامھ  این  کند.  می  شروع  سپتامیر 
نیروی دریائی  سپاه  افسران ذخیره  آموزس 
می باشد، کھ بھ بخشی از بودجھ ناحیھ مدارس 
نام  سیراکیوس متکی است. کسانی کھ ثبت 
دریائی،  میراث  در  ای  شالوده  اند،  کرده 
عملیات  ــول  اص ــی،  ــائ دری ــدرت  ق اھمیت 
نوردی،  دریا  در  مھارت  دریایئ،  نیروی 
ناوبری و ھوا شناسی را بدست می آورند.

جنائی  مسائل  حل  ملی  امنیت  اداره  آکادمی 
و  سایبری  امنیت  کامپیوتر،  طریق  از  را 
اطالعات جغرافیائی ویژه نشان خواھد داد. 
آکادمی اولین واکنشگران تمرکز را برروی 
دانش آموزان خواھند گذارد از افسران پلیس، 
آتش نشان، و تکنسین ھای اورژانس پزشکی، 
دانش  بھ  آفرینی  کار  آکادمی  کھ  حالی  در 
آموزان، آموزش در لوازم آرایشی و سلمانی، 
دھند. الکتریکی می  معامالت  در  ھم چنین 

کرده  نام  ثبت  آموزان  دانش  براین،  عالوه 
اداره  آکادمی  واکنشگر،  اولین  آکادمی  در 
امنیت ملی و آکادمی علوم نظامی، ھم چنین 
چھارسال زبان عربی، زبان انگلیسی با اشاره 
و یا اسپانیائی را فرا می گیرند. اگر در این 
زبانھا  این  نباشیم،  کمرو  و  محجوب  مورد 
در  آمریکا  امپریالیسم  نیاز  مورد  واقع  در 
درگیریھای تجاوزکارانھ بیشتر، و وب سایت 
ایالتی مرکز آموزشی منطقھ ای سیراکسوس 
می باشد، کھ «جامعھ مأموران آگاھی در این 
مورد نیاز بھ مترجمان، مھندسان، دانشمندان 
را  زبانھا  این  کھ  ھائی  ای  حرفھ  دیگر  و 
برای  کامًال   کھ  ــد،  دارن کنند  می  صحبت 
مدیریت اضطراری/ فاجعھ ضروری اند.»
از  بخشی  ذخیره  افــســران  آمــوزش  سپاه 
تصویب قانون دفاع ملی سال ١٩١۶ است 
کھ بھ منظور تالش برای استخدام نیرو می 
در  متحده  ایاالت  ارتش  کھ  چنان  باشد، ھم 
جنگ جھانی اول در حال گسترش بود، ھم 
زمان بارشد مخالفتھای توده ای مردم علیھ 
دستیابی بھ جنگ نیز روبرو بود. این قانون 
در جستجو و  کھ  دارد  می  مجاز  ارتش را 
تماس با دانش آموزان ١٧ سال بھ باال باشد 
اما، یک برنامھ درست شده ای است برای 
برقراری تماس آغازین با دانشجویان سنین 
تا ١١ سال برای مدرسھ راھنمائی دانشکده 
سپاه  ھا،  دھھ  از  بسیاری  بــرای  افسری. 
آموزش افسران ذخیره نوپا بھ عنوان باشگاه 
در دبیرستانھای دولتی عمل می کردند. چیزی 
دبیرستانھا  کلیھ  کھ  اینست  است  جدید  کھ 
اند.   شده  تبدیل  نظامی  آموزشی  مراکز  بھ 
و  لر  فــاُ  دبیرستان  شــدن  بستھ  و  تعطیل 
خدمات  رھبری  آکادمی  با  آن  جایگزینی 
عمومی (پی اس ال ای)، بخشی از طرحی 
ای  منطقھ  آمــوزشــی  مرکز  توسط  اســت 
منظور  بھ  دی)  اس  سی  (اس  سیراکیوس 
سیراکیوس.  در  دبیرستان  تعدادسھ  بستن 
عالوه بر این دبیرستانھا، مدارس ناحیھ ای، 
مدرسھ ابتدائی دلوور را خواھند بست، ھم 
چنین در بخش غربی شھرو مدرسھ ابتدائی 
ھیوز کھ واقع در جنوب شھر می باشد بستھ 

خواھند شد.
ــوق  عــکــس ف
سایت  وب  از 
ای  ـــھ  ـــاحـــی ن
شھر  ــدارس  م
ســیــراکــیــوس 
شده  گرفتھ  بر 
کـــھ آکــادمــی 
نظامی  علوم 
می  ترویج  را 

کند.

بزرگ شیکاگو قرار دارند. کلیھ این مدارس 
بھ سپاه آموزش افسران ذخیره (ریزرو) نوپا 
عبارتند  اھدافشان  کھ  سی)،  تی  اُ  آر  (جی 
از تلقین دانش آموزان با «میھن پرستی»، 
«اطاعت از قدرت»، و افزایش روزافزون 
ایاالت  مسلح  نیروھای  نقش  بھ  «احترام 

متحده در حمایت از اھداف ملی.» 
بسیاری از این مدارس در محلھ ھای طبقھ 
کارگر و فقیر نشین قرار دارند و تکیھ بر عدم 
وجود گزینھ ھای شغلی و کالج برای دانش 
آموزان کھ از این طریق بھ آنھا فشار وارد 
بپیوندند. مسلح  نیروھای  بھ  کھ  سازند  می 

ای  منطقھ  چنین  سیراکیوس  غربی  بخش 
است. فقر و فاقھ سراسر این منطقھ شھر را 
کھ با افزایش نا برابری در برنامھ «بھبود 
از  متناوبی  با سطوح  اوباما، و  اقتصادی» 
فقر، بھ ویژه در میان کودکان می باشد، فرا 
گرفتھ است. فقر خردساالن بھ ۵٠ در صد 
سنین ٢۴  در  کھ  کسانی  برای  و  رسد  می 
کھ درست  کسانی  یعنی   - باشند  می   ١٨  -
از دبیرستان فارغ التحصیل شدند - در صد 
کنید  (نگاه  رسد.  می  سوم   دو  بھ  بیکاری 

”استقرار جھانی دیگر امکان دارد 
ھستیم“ نباید آرام بنشینیم زیرا زمان 
و نوبت ما با امیدواری عشق بھ زندگی 
برای استقرار جھانی بھتر فرا رسیده است  

..........................................
منابع و مآخذ

"امپراطوری  مــارشــال،  ــدروجــی  ان  –  ١
اوباما: جنگ ھای سری آمریکا در متجاوز 
از ١٠٠ کشور در اکناف جھان"، در مجلھ 

زی، دسامبر ٢٠١٣.
٢ – نیک ترز، "جنگ ھای نیابتی آمریکا 
در آفریقا"، در مجلھ پمبازوکا، شماره ۶٧٢، 

چھار آوریل ٢٠١۴ .
نوشتھ  از  "بــخــشــی  ســمــیــرامــیــن،   –  ٣
انــداز  "چشم  نشریھ  در  سمیرامین"  ھــای 

کمونیستی"، ٢٣ دسامبر ٢٠١٣ .
زاپاتیست  "نئو  والرشتاین،  امانوئل   –  ۴
نشریھ  "بیگمتن  : بیست سال بعد"، در  ھا 

یونیورسیتی"، اول ماه می ٢٠١۴ . 
در  "بوکوحرام"  گروگانگیری  درباره   – ۵
نیجریھ و سیاست آمریکا در قبال آن، رجوع 
شماره  پست“،  واشنگتن  روزنامھ  بھ:  کنید 

ھای ۵ تا ١٣ ماه می ٢٠١۴ .

بھ خدمت نظامی... بقیھ از صفحھ آخر



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
موشکافی و تھدید برای تنظیم تشکیالت 
توسط   ٢٠٠٩ سال  در  مدارس  مجدد 
وزارت آموزش و پرورش ایالت نیویورک 
(ان وای اس ئی دی) و با یک بررسی اخیر 
عملکرد  بھ  اشــاره  کھ  رسید،  خود  اوج  بھ 
لر می کند و باال  ممتد ضعیف دبیرستان فاُ 
تر از ھمھ نیاز بھ لزوم مداخلھ شدید دارد. 
وزارت آموزش و پرورش ایالت نیویورک 
تصمیم خود را بر اساس پیشرفت نا رسای 
تحصیلی، کھ با در نظر گرفتن آنچھ دولت 
بھ عنوان «سرمایھ گذاری مالی قابل توجھی 

در فاُ لر» وصف کرده است، گذاردند.
مدیریت  منظور  بھ  دولت  توسط  کھ  پولی 
حال  بھ  تا   ٢٠١٠ سال  از  لِر  فاُ  دبیرستان 
و ششصد  بھ پنج میلیون  ھزینھ شده رویھم 
مدت  این  در طی  است.  رسیده  دالر  ھزار 
کسر بودجھ ھای دیگر با این وجود امکان 
و  یافتھ  کاھش  آمــوزگــاران  تعداد  داد  می 
درسی  کالسھای  حجم  ھم،  آن  مــوازات  بھ 
افزایش یابد، کھ ھمراه است با استیصال و 
درماندگی آموزگاران، دانشجویان و والدین. 
منفی  گذار  تأثیر  اصلی  عامل  شک،  بدون 
نسبت بھ دستاورد دانشجویان بھ ندرت ذکر 
شده اند، در زمانی کھ اصالحات مورد بحث 
قرار می گیرند: فقر و نابرابری کھ بھ عنوان 
علل اصلی زوال و نیستی سیستم آموزش و 
پرورش است، بی اھمیت و بھ حاشیھ رانده 

شده است.
لیندسی گوردون، معاون او، جو باسک، با 
سوسیالیستی  جھان  سایت  گزارشگران وب 
(دبلیو اس دبلیو اس) صحبت کرد. ھنگامی 
کھ از او در مورد کمبود منابع برای آموزش 
برآشفتھ  طور  بھ  او  شد،  و پرورش سئوال 
پاسخ داد، «بھ جای خرج  و آزردگی شدید 
برعکس،   دیگر،  چیزھای  پول روی  کردن 
ما  کودکان  پرورش  و  آموزش  از  باید  آنھا 

دفاع کنند.»
از  نفر   ٨۵ کھ  بود  مطلع  آمــار  این  از  او 
بیشتر از سھ  ثروتمند ترین افراد در جھان 
میلیارد و نیم از فقیر ترین ھا ثروت دارند. 
او با پرخاش ندا در می داد، «این باید شرم 
کوچکترین  «آنھا  گفت،  می  و  باشد»  آور 
کاری برای آینده ما انجام نمی دھند ، کودکان 

ما آینده ما ھستند.»
روشن  آینده  برای  باید  «پول  افــزود:  وی 
بودجھ  کاھش  دلیل  بھ  گردد؛  صرف  تری 
فرزندان ما، بھ نظر نمی رسد کھ از آموزش 
و پرورش و کمک مناسبی برخوردار باشند. 
بھ  نسبت  عادالنھ  فرصت  یک  ما  فرزندان 
یک آموزش و پرورش عادالنھ نمی گیرند.»

مورد  در  او  کھ چگونھ  داد  لندسی توضیح 
آینده فرزند خود نگران است. او گفت: «من 

یک دختر دو سالھ دارم.» «او در سھ سال 
قصد  من  و  رفت،  خواھد  مدرسھ  بھ  آینده 
دارم کھ مطمئن باشم او آموزش و پرورش 
مناسبی در یافت می کند. من فکر نمی کنم 
مانده  (عقب  کودکان  باشد.  عادالنھ  این  کھ 
کھ بدست فراموشی سپرده شدند) این مناطق 
می  دریافت  را  بودجھ  کاھش  (ھــمــواره) 
غیر  و  عادالنھ  غیر  کامًال  براین  کنند....بنا 

اخالقی است.»

جو باسک در مورد برنامھ ھای نظامی برای 
دبیرستان فاُ لِر اظھار نظر کرد و گفت، « ما 
پول برای جنگ خرج کردیم، کھ بھ اعتقاد 
من می توانست بھ مراتب بیشتر بھ منظور 
نیازھای ما در این کشور خرج شود. داستان 
دروغی را بھ خورد ما دادند کھ با فرستادن 
نیروی نظامی بھ آنجا دمکراسی می آورد و 
من فکر می کنم آن چیزیست کھ باید بھ عھده 
مردم آنجا گذاشتھ شود تا خودشان در مورد 
آن تصمیم بگیرند. » وی اضافھ کرد، « ھیچ 
کس نظر ما را نخواست قبل از اینکھ وارد 
حاضر  حال  در  گفت،  او   « شویم.  جنگ 
برای یک بیمارستان با ١۵ دالر در ساعت 
می  را  دیگران  از  بسیاری  و  کند  می  کار 
دستی، کاھش  تنگ  با بیکاری و  شناسد کھ 
در پول تغذیھ (فوود استامپ) و فقدان بیمھ 

درمانی تالش می کنند.
تعدادی از جوانان کھ نخواستند نامشان فاش 
شود بھ شدت در مورد شرایط اقتصادی در 
این منطقھ ابراز نگرانی می کنند. یک نفر 
جوان گفت، « من می خواھم بگویم کھ تجربھ 
من کھ دو سال قبل در دبیرستان فاُ لِر بودم، 
بزرگتر (تعدادمحصلین) و  دارای کالسھای 
با  مقدار چیزھائی کھ فرا می گرفتیم برابر 
زمانی نبود کھ من در یک دبیرستان حومھ 

شھر مشغول درس بودم. »
اخیراً  کھ  آخر  سال  ارشــد  دانشجوی  یک 
امتحانھای نھائی را بھ پایان رسانده بود، در 
از چھار  بیش  با  از ظھر گفت، کھ  بعد  آن 
لِر، کاھش قابل  سال تجربھ در دبیرستان فاُ 
توجھی در کیفیت آموزش و پرورش را آنجا 
آینده  برنامھ  گفت:  او  است.  کرده  مشاھده 
او اینست کھ برای آموزش عالی برود، اما 
تقریباً از ھر ٣ دانشجو، ٢ نفر از دبیرستان 

فاُ لِر سال آخر ترک تحصیل می کنند و در 
نتیجھ، فارغ التحصیل نمی شوند.

آسیب  جوانان  اشتغال،  برای  فرصت  فقدان 
پذیر را وادار بھ پیوستن بھ خدمت نظام می 
مؤسساتی  بھ  دولتی  دبیرستانھای  گذار  کند. 
مثل آکادمی رھبری خدمات عمومی در شھر 
سیراکیوس، ادامھ استقرار نظامی گری سیاسی 
جامعھ است، بھ منظور حمایت از سیاستھای 
اقدامات  از  استفاده  و  متحده  ایاالت  نظامی 
پلیسی است بھ منظور اعمال سطوح  دولت 
اجتماعی.    برابریھای  نا  از  تر  عمیق  حتی 
[ توسل بھ نظامی کردن مدارس پیامی جز 
ھای  سرمایھ  حاکمیت  برای  خطر  احساس 
کودکان  انتخاب  با  کھ  باشد  نمی  انحصاری 
نظامی  ماجراجوئیھای  بھ  کشاندن  بــرای 
فرستادن  یــادآور  ایــن  اســت.  شــده  مشغول 
کودکان بھ جبھھ جنگ توسط رژیم ھیتلری 
در اواخر جنگ جھانی دوم می باشد. زنگ 
بھ  آمریکا  پوسیده  نظام  حیات  خطرپایان 

شمارش افتاده است! رنجبر]

 

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.



   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

رابطھ مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز
فعلی جھانی گرائی سرمایھ بھ ویژه درآفریقا

درجنبش جھانی کارگران
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بھ خدمت نظامی درآوردن مدارس دولتی در ایاالت متحده
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بین  ھماھنگی  گروه  آمیز  موفقیت  دیدار 
المللی  بین  ھماھنگی  از  المللی(گ.ه.ب.) 

کارگران معدن 
بھ تمام شرکت کننده گان اولین کنفرانس بین 

المللی کارگران معد ن
عالقمند  و  کننده  شرکت  نیروھای  تمام  بھ 

شرکت در روند آماده سازی
رفقای عزیز،

درمورد  و  کرده  رجوع  شما  بھ  ما  امروز 
مھم ترین نتایج دومین دیدارگروه ھماھنگی 
ـ   18 بین  کھ درآلمان  المللی(گ.ه.ب.)  بین 
20 آوریل 2014 برگزارشد شما را مطلع 

می سازیم.
معدن  کارگران  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
بیش  پرو کمی  آرکویپا /  (ک.ب.ک.م.) در 

از یک سال پیش تشکیل شد.
المللی  بین  ھماھنگی  گروه  دیدار  دومین 
تمرکزاش را روی مفھوم کارھماھنگی بین 
تشکیالت  مورد  در  معدن  کارگران  المللی 
بیشتر و دردرجھ اول تصمیم گیری درمورد 
فعالیتھای مشترک برپایھ کنفرانس بین المللی 

اول کارگران معدن خواھدگذاشت.
ما  و  آمیزبود  موفقیت  بسیار  دیدار  این 
تصمیمات  و  وظایف  ترین  اساسی  درمورد 

استیو فلیپس و دان باِرت، 
پنجم ژوئیھ ٢٠١۴ 

World Socialist Web site
 

در این پائیز سیراکیوز، نیویورک بھ لیست 
ھنوز ھم کوچک، ولی در حال رشد مدارس 
آموزش  بھ  شده  داده  اختصاص  کھ  دولتی، 
سربازی  خدمت  منظور  بھ  آمــوزان  دانش 
خواھند  متحده،  ایاالت  مسلح  نیروھای  در 

پیوست.
در ماه آوریل گذشتھ، مرکز آموزشی منطقھ 
ای سیراکیوس (اس سی اس دی) بستھ شدن 

نشین غربی  فقیر  در بخش  فاولر  دبیرستان 
را بھ تصویب رساند و تبدیل آن بھ آکادمی 
رھبری خدمات عمومی (پی اس ال ای) شد، 
کھ در آموزش دانشجویان در خدمات نظامی 
گری تمرکز خواھد داد، کھ در اداره امنیت 
نشان  آتش  یا  پلیس  افسر  عنوان  بھ  یا  ملی، 

اشتغال یابند. 
بھ  نظامی  آکادمی   ١٨ متحده،  ایــاالت  در 
عنوان بخشی از سیستم مدارس دولتی وجود 
دارد. تعداد شش تا از این مدارس در شھر 

فاز  در  داری  ســرمــایــھ  جھانی  نــظــام   -
آزاد  بــازار  (گسترش  گرائی  جھانی  فعلی 
تجمع  و  تمرکز  از  مرحلھ  بھ  نئولیبرالی) 
سرمایھ رسیده کھ با شرایط حتی پنجاه سال 
گذشتھ نظام قابل مقایسھ نیست . البتھ کنترل 
تر  ھای عمومی  اولیگوپولی  توسط  سرمایھ 
تازگی نداشتھ  بھ ھیچ وجھ و عنوانی  گشتھ 
داری  سرمایھ  تاریخ  در  جدید  پدیده  یک  و 
نیست.  این سو)،  بھ  انحصاری (از ١٨٨۵ 
تعداد  است  نظیر  بی  و  جدید  کھ  آنچھ  ولی 

در  کھ  است  انحصارات  معدود  و  محدود 
بھ   ١٩٧٠ دھھ  اول  نیمھ  از  اخیر  قرن  نیم 
بحران  رشد  و  شکلگیری  آغاز   = سو  این 
و  تجمع  با  سرمایھ،  جھانی  نظام  ساختاری 
تمرکز بیش از پیش سرمایھ ، تالش کرده اند 
کنترل تصمیم گیری بر تمام امور اقتصادی 
جھان را تقریبا دربست در اختیار خود قرار 
دھند. این انحصارات و یا اولیگوپولی ھا کھ 
پنجگانھ" معروف گشتھ  بھ نام "انحصارات 
و تعدادشان در درون بخش مسلط مرکزھای 

نظام جھانی (کشورھای سھ سره امپریالیسم) 
بھ ۵٠٠ شرکت فراملی می رسند، برای بقاء 
و تامین ھژمونی خود از دو وسیلھ کھ مکمل 
و الزم و ملزوم ھمدیگر ھستند، دائما استفاده 

می کنند: 
١ – جھانی تر ساختن "بازار آزاد" نئولیبرالی 
برای گسترش و بسط سرمایھ مالی تر گشتھ 
انحصارات پنجگانھ در پنج قاره کره زمین.

راس  توسط  زمین  کره  نظامی  کنترل   – ٢
ناتو و  (کشورھای  و شرکایش  نظام جھانی 
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