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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

درغوغای فساد درایران نان گران می شود!

هفت شهر خشونت! دیکتاتوری بد و دموکراسی خوب!

رهائی زنان و مردان کارگر 
و زحمتکش ایران درچیست؟

چرائی و چگونگی احیای 
خواسته های عهد باندونگ 

و"جنبش کشورهای غیر 
متعهد" در حال حاضر صفحه 13صفحه 12صفحه 10

در جنبش 
جهانی 

کمونیستی

زندانها 
سالخ خانه 

شده اند

وضعیت دردناک زنان 
درجهان!

ازهر 
دری، 
سخنی!
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سرکوب، مقاومت و 
شورش در 

»دولت پلیسی فرگوسن«

این روزها از زبان روشن فکران ایرانی می 
شنویم که در"فرهنگ امروزی" دیکتاتوری 
و  گذارد  می  انسانها  درمعز  زشت  تاثیری 
پرولتاریا  دیکتاتوری  کردن  مطرح  ازجمله 
ترتیب  بدین  شود!!  می  تمام  آن  ضرر  به 
آن خارج  طبقاتی  ازمحتوای  را  دیکتاتوری 
بدون  فرهنگی  ای  مقوله  سطح  به  و  نموده 

ارتباط با مسئله طبقاتی سوق می دهند!!
اسیر  بینهای  نازک  این  به  درجواب  ماهم 
فرهنگی است طبقاتی  امروزی که  فرهنگ 
می  دار،  سرمایه  حاکم  طبقات  نفع  به  و 
گوئیم دست از غیر و یا مافوق طبقاتی دیدن 
بیاندیشید:  مسئله  ُکنه  به  و  بردارید  مقوالت 
درجوامع طبقاتی طی هزاران سال حاکمانی 
از طبقاتی نبوده اند که به اعمال دیکتاتوری 
نپرداخته باشند چون که مناسبات نا عادالنه 
ای نظیر مالکیت خصوصی بروسایل تولید 
بقیه در صفحه دومو استثمار انسان ازانسان را بی پروایانه پیش 

های  عرصه  ی  عیاردرکلیه  تمام  بحرانی 
بحران  اقتصادی،  بحران  نظیر  اجتماعی 
های  عرصه  در  ویژه  به  بحران  سیاسی، 
دزدی، زورگوئی، بهداشتی، امنیت و ... به 
حدی رشد یافته و مانند خوره ای تمامی بدن 
رنجوراجتماعی را فراگرفته است که حالتی 
انفجاری را درکل کشور مستقرساخته و به 
قول معروف همه درانتظار جهش جرقه ای 
هستند تا آتش سراسر کشور را دربر بگیرد. 
درچنین وضعی جالب آن است که به سخنان 
که  داد  گوش  منبرها  در  سران  به  عمامه 
انصاف رژیم سرداده   و  عدالت  از  صحبت 
از  ناشی  المثلی  ضرب  دهند!ازقدیم  ومی 
بوده است  عمل کرد روحانیون ورد زبانها 
بدین معنا که اگرمایل به یاد گرفتن دو روئی 
، دروغ گوئی و پر روئی و توجیه باشید باید 

از آخوندها بیاموزید!"
نظری  روزها  این  اگر  معمولی  هرانسان 

دچار حیرت  بیاندازد  ها  اخبار روزنامه  به 
شدیدی می شود که چه گونه است که درنظام 
جمهوری اسالمی با این همه فساد و ظلم و 
ستم بازهم مدافعان رژیم والیت فقیه که طبق 
آموزش مذهبی شان " دروغ گو دشمن خدا 
است!" این همه به ستایش دروغ آمیزاز این 
نظام می پردازند، بدون این که خم به ابرو 
بیاورند سرتا پا دروغ را برزبان می رانند!! 
برای نشان دادن این واقعیت در وهله ی اول 
بخشی از سخنان مسئووالن امور را در زیر 
نقل می کنیم و نهایتا قضاوت را به خواننده 

گان رنجبر واگزار می نمائیم.
به قدرت  اقتصادی  مفسدین   راغفر: 

وصل هستند 
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء معتقد است که 
ریشه فساد اقتصادی را باید در جایی جستجو 

کرد که قدرت در جریان است.
راغفر  بقیه در صفحه چهارمحسین 

درتاریخ آمده که زمانی که نیروهای متجاوز 
اسکندرمقدونی درایران مستقر شدند، بنا به 
برخی ارزیابیهای مافوق طبقاتی، موضوعی 
که آنها را به شدت تحت تاثیر گذاشت راست 
گوئی ایرانیان درمقایسه با این موضوع در 
روانی  و  روح  وسالمتی  بود  یونان  جامعه 
آنان درحدی بود که فرماندهان ارتش یونانی 
به این نتیجه رسیدند که قادر به حفظ ایران 
زیرسلطه شان نخواهند شد. البته درفرهنگ 
برسه  متکی  زرتشتی  عقاید  زمان  آن  رایج 
اصل »کردارنیک، پندارنیک و گفتارنیک« 
گوئیهای  اغراق  از  نظر  صرف  که  بود 
فرهنگی  ازنظر  مشخصی  تاثیر  تاریخی، 
به  که  داشته  زمان  آن  برمردمان  روانی  و 
یونانیان بازگو شده بود. طبعا با بروز فساد 
بیشتر در جامعه روحانیت آن زمان مردمان 
ایران درادامه تاریخ هرچه به سوی انقراض 
بقیه در صفحه ششم

عدم پرداخت مطالبات 2 سالٔه کارگران 
پارسیلون

نخ  کارخانه  کارگران  حقوقی  مطالبات 
پارسیلون، نزدیک به ۲ سال است که معوق 

مانده است.
یک منبع کارگری در این باره به ایلنا گفت: 
سال   ۲ طی  ساختاری  اصالحات  پی  در 
آباد،  پارسیلون خرم  نخ  کارخانه  در  گذشته 
از  تومان  میلیون   ۱۵ تا   ۱۰ بین  پرداخت 
مطالبات حقوقی کارگران معوق مانده است.

معوقات  با  ارتباط  در  کارگری  فعال  این 
پارسیلون،  کارگران  اخیر  ماه  چند  حقوقی 
سال های  از  که  معوقاتی  بر  عالوه  گفت: 
گذشته باقی مانده و شرکت باید به ما پرداخت 
کند، حقوق جاری کارگران نیز تقریبا هر سه 

ماه یک بار پرداخت می شود.
با  افزود:  وی 

برده و حتا یک ساعت درطی تاریخ آن را 
به باد فراموشی به هنگام تولید نپرداخته اند.
به این معنا دیکتاتوری و دموکراسی خوب 
و  عادالنه  ما  معیارسنجش  نداریم.  بد  و 
بودن  محدود  و  ناعادالنه  یا  بودن  فراگیر 
قرار  ارزیابی  که مورد  مقوالت هستند  این 
اقلیت  دیکتاتوری  مفهوم  این  به  گیرند.  می 
را  استثمارشونده  استثمارگربراکثریت 
ناعادالنه می دانیم و برای ازبین بردن این 
گامها  دراولین  و  داریم  برمی  گام  مناسبات 
را  استثمارگر  بدون  اکثریت  دیکتاتوری 
براقلیت استثمارگر عین عدالت روز می دانیم 
ضمن این که تالش می کنیم تا با ازبین بردن 
کلمه  همیشه  برای  ازانسان  انسان  استثمار 
دیکتاتوری را ازفرهنگ مردم به زباله دانی 
دموکراسی  مصافی  درچنین  بریزیم.  تاریخ 
فضیلتی قائم بالذات نیست بلکه زائیده جامعه 

ی طبقاتی است. 

بقیه در صفحه هفتم
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براکثریت  اقلیت  دیکتاتوری  که  وقتی 
برقرارباشد، دموکراسی درآن جز دموکراسی 
برای اقلیت معنا ندارد و لذا خصلتی ناعادالنه 
اقلیت استثمارگر خوب است و  دارد. برای 
برای اکثریت استثمارشونده بد و گول زننده 
و به بی راهه کشاندن اینان است. برعکس 
اقلیت  بر  دیکتاتوری  که  ای  درجامعه 
استثمارگر و ستم گر اعمال شود و اکثریت 
ازدموکراسی  استثمارقرارنگیرند  مورد 
خوب بهره مند می باشند که این دموکراسی 
استثمار  رفتن  ازبین  با  ازنظرتاریخی  هم 
و  ده  و  شهر  بین  تضاد  انسان،  از  انسان 
به  کاریدی  و  کارفکری  بین  گذاری  تفاوت 
قول انگلس به چنان مرحله ی عالی می رسد 
دیکتاتوری  با  راه  هم  و  شود  می  زائل  که 
تاریخ  ی  موزه  به  کمونیستی  ی  درجامعه 

زبانها نیز شاید سپرده شوند.
این روزها کسانی پیداشده اند که سنگ دفاع 
از دموکراسی را چنان به سینه می زنند که 
با مقوالت کمونیسم علمی درمورد حاکمیت 
درجوامع طبقاتی که دیکتاتوری طبقه حاکم 
با  و  نموده  مخدوش  را  برقراراست  درآنها 
درانقالبی  قدرت،  به  کارگر  طبقه  رسیدن 
زیر  به  ازقدرت  را  بورژوازی  قهرآمیز 
می کشد، نه تنها مایل هستند که دیکتاتوری 
پرولتاریا باید کنارگذاشته شود، بلکه با پیش 
کشیدن آزادیهای بدون قید و شرط برای کلیه 
طبقات موجود نه درحد آزادی عقیده و بیان 
بلکه ازجمله آزادی تشکل و آزادی اعتراض 
متشکل که می تواند تا حد شورش هم برسد 
ـ به خصوص در شرایطی که طبقه کارگر 
نرسانده  پیروزی  به  را  اش  جهانی  انقالب 
و درکشوری پیروز شده که درمحاصره ی 
دیده  و  دارد  قرار  داری  کشورهای سرمایه 
دولتهای کارگری درکمون  اند که چه گونه 
و  مداخالت  مورد  چین  و  پاریس، شوروی 
یا تجاوز کشورهای امپریالیستی قرارگرفتند 
ـ اینان با پُر روئی و دریده گی لومپن وار 
آزادی بدون قید و شرط را برای بورژوازی 
و هم پاله گیهای آن طلب می کنند تا نه تنها 
دولت کارگری را به روزگار شکست کمون 
دوام  بیشتر  روز   7۰ تا  بکشانند،  پاریس 
نیاورد بلکه تئوری علمی و انقالبی کمونیسم 
که  بیامیزند  پلیدی  رویزیونیسم  با  چنان  را 
و  سازند.  فلج  را  انقالبی  تئوری  خوداین 
و  انقالبی  درتئوری  تجدیدنظرهای جدید  از 
علمی، یکی دیگر تخطئه ی انقالب کارگری 
به مثابه وظیفه ای اساسی را  آن  تدارک  و 
تحت عنوان "به آگاهی رساندن هرچه بیشتر 
طبقه" که چیزی جز صاف نمودن راه برای 

دیکتاتوری بد ... بقیه از صفحه اول

بدون دیکتاتوری دموکراسی معنا ندارد!

اینان  باشد.  نمی  نیست،  آمیز  گذار مسالمت 
گذار  درشرایط  که  بینند  نمی  و  درخوابند 
هرچه بیشتر نظام سرمایه داری به بربریت، 
و  کارگران  از  بزرگی  بخش  نمودن  آگاه 
زحمت کشان خواب و خیالی بیش نیست! و 
یا بیدارند و وظیفه فلج سازی در حرکتهای 
این  دارند!  درسر  را  کارگر  طبقه  انقالبی 
نکات نشان می دهند که چه حمله ی گسترده 
ای علیه تئوری کمونیسم علمی درلفافه های 
یابد که  آلیستی جریان می  ایده  خیرخواهانه 
ای  مبارزه  حمالت  این  علیه  هشیارانه  باید 

جانانه صورت گیرد.
طبقه کارگر ایران و جهان که درمیدان های 
تولیدی شالق استثمار و ستم سرمایه داران 
را ثانیه به ثانیه حس می کند هرگز حاضر 
حضرات  این  الحیل  لطائف  به  نخواهدشد 
بگذارد  و  داده  فرا  گوش  رویزیونیست  نئو 
اش  طبقاتی  برادران  شده  ریخته  خونهای 
درانقالبات کارگری به ساده گی به هدر رفته 
و نتایج تغییر بزرگ اجتماعی شان به راحتی 

پایمال شود.
حال به "فرهنگ امروز" که کلمه دموکراسی 
که  ودرحدی  شود،  می  قلمداد  الملله  وجیه 
تبدیل به ابزاری دردست ضدانقالب جهانی 
جهت گول زدن مردم و برقراری دیکتاتوری 
نظام سرمایه داری شده است نظری بیافکنیم 

و ببینیم چه گونه عمل می کند:  
اعتراض های مردمی شهرهای 

آمریکا را فرا گرفت  
چندی  که  پلیس  مامور  یک  تبرئه  پی  در 
پیش یک نوجوان سیاه پوست را به ضرب 
شاهد  آمریکا  شهر  بود،چندین  کشته  گلوله 

اعتراض های مردمی شد.
به گزارش  پرنسا التینا، رای اعضای هیات 
تبرئه  بر  مبنی  آمریکا  عالی  دادگاه  منصفه 
سفیدپوست  پلیس  مامور  ویلسون«  »دارن 
آمریکایی که به دلیل قتل»مایکل براون« جوان 
سیاه پوست ۱۸ ساله  این کشور در ۹ آگوست 
گذشته در حالت تعلیق از ماموریت به سر 
می برد، موجی از اعتراض های خشونت آمیز 
انداخت. راه  به  »فرگوسن«  شهر  در  را 
معترضان به حکم صادر شده در مورد قتل 
شکستن  با  شهر  مهم  بخش های  در  براون 
پلیس  خودروی  دو  زدن  آتش  و  پنجره ها 

اعتراض خود را نشان دادند.
استفاده  با  شورش  ضد  پلیس  مامور  ده ها 
تا  کردند  تالش  دودزا  و  اشک آور  گاز  از 

معترضان در فرگوسن را متفرق کنند.
تظاهرات  شاهد  نیز  »نیویورک«  شهر 
گسترده مردمی بود و شرکت کنندگان در این 
تظاهرات با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

شهرهای  در  گسترده ای  اعتراض های 
»لوئیزیانا«،  ایالت  در  »نئواورلئان« 
»نشویل« و »ناکسویل« در ایالت »تنسی«، 
»الن  »ویرجینیا«،  ایالت  در  »ریچموند« 
و  »پنسیلوانیا«  ایالت  شرق  در  تاون« 
»تمپا« در ایالت »فلوریدا« و چندین شهر 

دیگر آمریکا گزارش شده است.
تظاهرات مشابهی در شهر »اوکلند« واقع در 
ایالت »کالیفرنیا« و نیز در شهر »فیالدلفیا« 
در ایالت »پنسیلوانیا« و چندین شهر دیگر 
داد. رخ  آمریکا  مختلف  ایالت های  در 
مسئوالن اتحادیه آزادی شهروندان آمریکایی 
میسوری، بعد از تایید حکم دادگاه در بیانیه ای 
اعالم کرد که حقیقت اتفاق تلخ مرگ براون 
در  خطری  زنگ  به عنوان  نمی توان  را 
استفاده زور توسط ماموران پلیس این کشور 

علیه رنگین پوستان نادیده گرفت.
معترضان 12 ساختمان را در 

فرگوسن به آتش کشیدند
معترضان آمریکایی حداقل ۱۲ ساختمان در 
شهر »فرگوسن« در ایالت »میسوری« را 

به آتش کشیدند.
تبرئه  به  معترضان  رویترز،  گزارش   به 
مامور پلیس سفیدپوست آمریکایی در جریان 
براون« جوان سیاه پوست ۱۸  قتل »مایکل 
ساله  در فرگوسن، حداقل ۱۲ ساختمان را 
در این شهر به آتش کشیدند و از برخی از 
مناطق صدای شلیک گلوله شنیده شده است.
با  درگیری  در جریان  فرگوسن  پلیس شهر 
معترضان حداقل ۲۹ نفر را دستگیر کردند.
نیروهای پلیس فرگوسن همچنین برای متفرق 
پالستیکی،  گلوله های  به  معترضان  کردن 

گاز اشک آور و دودزا استفاده کردند.
تبرئه  حکم  به  معترضان  حال،  همین  در 
شهرهای  در  دادگاه  توسط  قاتل  پلیس 
»سیاتل«،  »شیکاگو«،  »نیویورک«، 
»لوس آنجلس«، »اوکلند«، واشنگتن و ده ها 

شهر دیگر تظاهرات کردند.
سازمان عفو بین الملل خواستار 
احترام به حقوق معترضان در 

فرگوسن شد
سازمان عفو بین الملل در گزارشی از نقض 
در  واقع  در شهر »فرگوسن«  بشر  حقوق 
از  و  داد  خبر  آمریکا  »میسوری«  ایالت 
مسئوالن قضایی آمریکا خواست تا به حقوق 

معترضان احترام بگذارند.
عفو بین الملل در گزارش خود تاکید  کرد که 
ماموران پلیس ضدشورش آمریکا باید توسط 
نقض  اتهام  به   کشور  این  قضایی  مقام های 

حقوق بشر مورد بازجویی قرار گیرند.
بین الملل  عفو  سازمان  گزارش  در 
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گلوله های  از  استفاده  که  است  آمده 
پالستیکی، گاز اشک آور و بمب های 
دودزا و نیز خودروهای سنگین نظامی ضد 
شورش برای سرکوب اعتراض های مسالمت 
آمیز در فرگوسن نمونه آشکار نقض حقوق 

بشر است.
عفو  سازمان  بشر  حقوق  بر  نظارت  تیم 
آگوست   ۲۲ تا   ۱۴ روزهای  طی  بین الملل 

گذشته در فرگوسن حضور داشتند.
اعتراضات در فرگوسن به 1۷0 
شهر دیگر آمریکا هم کشیده شد

دامنه اعتراضات نسبت به تبرئه یک مأمور 
پلیس از اتهام قتل یک نوجوان سیاه پوست در 
شهر فرگوسن، به سراسر آمریکا کشیده شده 
است. همزمان این مأمور پلیس در نخستین 
که  است  گفته  برائت،  از  پس  مصاحبه اش 

"احساس عذاب وجدان ندارد." 
مبنی  دادگاه  تصمیم  به  معترضان  شمار 
پلیس  مأمور  ویلسون"،  "دارن  تبرئه  بر 
نوجوان  براون"،  "مایکل  که  سفیدپوستی 
شلیک  با  فرگوسن  شهر  در  را  سیاه پوست 
گلوله از پای درآورد، بیشتر و بیشتر می شود.
آمریکا معترضان  ایالت  به ۳۰  نزدیک  در 
خیابانی زدند. در ۱7۰  تظاهرات  به  دست 
شهر آمریکا نیز مسدود شدن خیابان ها رفت 
مواجه  شدید  اختالل  با  را  خودروها  آمد  و 

ساخته یا به طور کامل متوقف کرد.
هیئت منصفه دادگاهی که رسیدگی به پرونده 
اخیرا  داشت،  عهده  بر  را  ویلسون  دارن 
علیه  کافی  شواهد  عدم  دلیل  به  کرد  اعالم 
کرد.  نخواهد  جرم  اعالم  پلیس  مأمور  این 
و  ناآرامی  بروز  باعث  تصمیم  این  اعالن 
آشوب در شهر فرگوسن و بازداشت ۶۱ تن 
شکستن  و  سنگ  پرتاب  با  معترضان  شد. 
پلیس  با  ساختمان ها  و  مغازه ها  شیشه های 
درگیر شدند و پلیس نیز در مقابل با پرتاب 

گاز اشک آور به مقابله با آن ها پرداخت.
اوباما: آشوب و خشونت قابل توجیه 

نیست
روز  آمریکا،  رئیس جمهور  اوباما،  باراک 
خشونت های  آذر(  نوامبر/۴   ۲۵( سه شنبه 
رخ داده در شهر فرگوسن را محکوم کرد و 
خواستار آرامش و خویشتن داری معترضان 

خودروها  کشیدن  آتش  به  وی  گفته  به  شد. 
جان  انداختن  خطر  به  نیز  و  ساختمان  و 

انسان ها "قابل توجیه نیست".
ویلسون: عذاب وجدان ندارم

شامگاه سه شنبه به وقت محلی دارن ویلسون، 
مأمور پلیسی که مایکل براون را کشته است، 
برای نخستین بار در یک مصاحبه تلویزیونی 
حاضر شد. او از مرگ این نوجوان ۱۸ ساله 
سیاه پوست ابراز تأسف کرد، اما گفت، اگر 
امروز نیز آن شرایط دوباره تکرار می شد، 

همین کار را انجام می داد.
دارن ویلسون: احساس عذاب وجدان ندارم
انتقاد شدید وکیل خانواده مایکل 

براون
وکیل خانواده براون در یک نشست خبری 
بزرگ  شهر  دومین  لوئیس،  سنت  شهر  در 
ایالت میسوری، با انتقاد شدید از حکم هیئت 
"کامال  را  پرونده  بررسی  روند  منصفه، 

ناعادالنه" خواند. 
را  میسوری  دادستان  مک کاال،  رابرت  او 
متهم به داشتن روابط گرم و نزدیک با پلیس 
دلیل، حضور  به همین  گفت  و  محلی کرده 

وی در این پرونده اشتباه بوده است.
خانواده  مدافع  وکیل  گری،  آنتونی  گفته  به 
طوری  را  شواهد  عمدا  دادستانی  براون، 
ارائه کرده تا علیه دارن ویلسون اعالم جرم 
نشود. پس از تبرئه دارن ویلسون از سوی 
اکنون  براون  مایکل  هیئت منصفه، خانواده 
تنها این امکان را دارند که از وی به خاطر 
زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی فرزندشان به 

دادگاه شکایت کنند.
در  دقت  و  رویداد  این  به  اولیه  نگاه  یک 
بی  و  حاکمان  توسط  شده  ارائه  نظرات 
می  نشان  وضوح  به  بورژوائی  دادگاههای 
دهد که دموکراسی در پرقدرت ترین کشور 
درخدمت  معنا  تمام  به  امپریالیستی  جهان 
دیکتاتوری این نظام قراردارد و آن چه که 
حرف اول را می زند دفاع بی قید و شرط از 
آزادی حاکمیت سرمایه داران است و نه دفاع 
بی قید و شرط از عدالت و احترام به حقوق 
دموکراتیک  حقوق  به  احترام  و  شهروندان 

آنان!!
بدون  آزادی  از  دفاع  انگیزه  اعتبار  این  به 

که  برای همه ولو در کشوری  قید و شرط 
تازه درآن انقالب شده و طبقات استثمارگر 
تنها  نه  آنها  به  متمایل  واقشار  گر  ستم  و 
موجودند بلکه برای به دست آوردن بهشت 
هرگونه  به  دست  شان  داده  دست  از  برین 
توطئه و سازمان دهی می زنند، چیزی جز 
سرمایه  نظام  بازگشت  درخدمت  زدن  سینه 
دفاع  درظاهر  که  کشورنیست  درآن  داری 
طبقاتی  مافوق  روش  همان  دموکراسی  از 
نظام  گان  نماینده  که  گیرند  کارمی  به  را 
دفاع  درظاهر  داری  سرمایه  گر  سرکوب 
یا  و  مانده  ازدموکراسی درکشورهای عقب 
ضعیف، "انقالبهای رنگی" و تجاوز نظامی 
راه می اندازند. آیا می توان بیان کننده گان 
کمونیسم  تئوری  مدافع  را  نظراتی  چنین 
انقالبی دانست یا این که باید به طور روشنی 
طبقه  طبقاتی  درموضع  افراد  این  که  گفت 
کارگر قرار نداشته و قادربه درک این امر 
درشروع  پرولتاریا  دیکتاتوری  که  نیستند 
کار به خصوص تداوم جنگ مرگ و زنده 
گی برای جلوگیری از بازگشت نظام سرمایه 
کشاندن  شکست  به  از  ممانعت  و  داری 
انقالب را دارد و نمونه های کمون پاریس، 
سوسیالیسم درشوروی و درچین نشان دهنده 
ی این واقعیت سترک می باشند که مارکس 
و انگلس روی آن انگشت گذاشتند و حرفشان 
به  طلبان  نظر  تجدید  و  تفسیرپذیرنیست  هم 

دنبال تفسیر برای فرار از آن می باشند!!
کمونیسم  تئوری  رشد  پای  پابه  رویزیونیسم 
انقالبی دراشکال مختلف و همانند مارخوش 
خط و خالی وارد کارزار برای به شکست 
کشاندن این تئوری انقالبی و عمل کننده گان 
شایع  برای  محمل  بهترین  گردند.  می  آن 
نمودن این انحراف بسیج قشر وسیع روشن 
تشکلهای  به  ورود  با  که  باشد  می  فکران 
ابزار  به  تردید  زهر  کارگری  کمونیستی 
تئوریک را پخش می کنند.  شکست  بٌُرنده 
کشورهای سوسیالیستی  نه نادرستی تئوری 
انقالبی و علمی طبقه کارگر، بلکه عدول از 
آنها است که در ۱۰۰ سال اخیر قدم به قدم 
توسط آموزگاران طبقه کارگر نشان داده شده 
راست  و  چپ  اشکال  در  رویزیونیسم  اند. 
درتئوری، اپورتونیسم درشکل چپ و راست 
در سیاست، انحالل طلبی و لیبرالیسم درشکل 
و  دگماتیسم  تشکیالت،  در  راست  و  چپ 
تفکر  شیوه  در  راست  و  چپ  الگوبرداری 
مغایر با دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیکی بوده و 
هیچ گونه اصولیتی نداشته و نهایتا به تفکر 
زمینه  و  داده  راه  متافیزیکی  و  آلیستی  آیده 
را  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  شکست 
فراهم می سازند. این امر هشیاری نیروهای 
طلب  کارگری  درجنبش  را  کمونیستی  آگاه 

بدون حاکمیت طبقاتی دیکتاتوری بی معنا می شود!
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"ابداعات"  هرگونه  دنبال  تا  کند  می 
و  نروند  عملی  پشتوانه  بدون  جدید 

معیار سنجش حقیقت را در پراتیک بیابند.
ک.ابراهیم  ـ 21 آذر 1393  

 

با قدردانی از کمکهای 
مالی رفقا و دوستان 
به حزب ذکراین نکته 
را ضروری می دانیم 

که تکیه ی حزب 
به اعضاء وتوده ها 
در پیشبرد مبارزه 
طبقاتی،  روشی 

انقالبی و پرولتاریائی 
است درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  نشدن 
از طبقه کارگر و

 توده ها 

در غوغای فساد... بقیه از صفحه اول

اقتصاددان       و عضو هیئت علمی دانشگاه 
با  آریا،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  الزهراء 
فساد  اگر  داشت:  اظهار  فوق،  مطلب  بیان 
در جامعه ای شکل بگیرد، باید ریشه آن را 
در نهاد هایی که قدرت را در دست دارند، 
بر  تاکید  با  اقتصاددان  این  کرد.  جستجو 
در  همه گیری  معضل  اقتصادی  فساد  اینکه 
ادامه  شود،  می  قلمداد  مختلف  کشورهای 
داد: فساد روی داده در کشور های پیشرفته 
به  نسبت  کوچکتری  اشل  در  صنعتی  و 
دهد. توسعه روی می  در حال  کشور های 

)۱۳۹۳/۹/۲۲(
ایرنا : سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده 
مجلس گفت: 7۰ درصد سهام دو بانک تازه 
تاسیس و یک موسسه اعتباری متعلق به یک 

فرد خاص است.
گفت  در  شنبه  سه  روز  کیاسری  شجاعی 

وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: برپایه 
قانون اساسی، تملک این میزان سهام خالف 
بوده و به همین دلیل اختالس در این بانک 

ها محرز است. 
در  اسالمی  شورای  مجلس  ناظر  عضو 
داد:  ادامه  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد 
هیچ فرد حقیقی نمی تواند باالی ۵۰ درصد 
سهام بانک ها را در اختیار داشته باشد، ولی 
تا 7۰ درصد سهام برخی  افراد ۶۰  برخی 
بانک ها را در اختیار خود و خانواده خویش 

دارند. )۱۳۹۳/۹/۱۸(
هزار   12 فساد  در  بانک   ۵ دخالت 

میلیاردی 
و  آمل  مردم  نماینده  یوسفیان مال  عزت هللا 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
فساد  کشف  خبر  اعالم  به  اشاره  با  فارس، 
مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: 
چند وقت پیش آقای وزیر اقتصاد برای پاسخ 
به سؤال یکی از نمایندگان در مجلس حضور 
یافته بود که بنده در این زمینه از وی سؤال 
میلیارد  هزار   ۱۲ فساد  رقم  این  که  کردم 

تومان است یا 7۰ میلیارد تومان؟
به گفته وزیر اقتصاد ۴ یا ۵ بانک در این 
تومان  میلیارد  هزاران  بودند،  دخیل  فساد 
این چند بانک با آن پول کار اقتصادی انجام 

دادند که تخلف است. )۲۰۱۴/۱۲/۱۱(
غارت اموال عمومی

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از یک فساد در وزارت کار رونمایی کرد 
ونک  محدود  در  ای  خانه  آن  اساس  بر  که 
به  تومان  میلیارد   ۱۰۶ معادل  ارزشی  با 
قیمت ۳۰ میلیارد تومان فروخته شده است.
از  یکی  به  متعلق  ای  خانه   « گفت:  وی 
و  کار  تعاون،  وزارت  تابعه  های  سازمان 
رفاه اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش 
 ۳۰ قیمت  به  بوده  تومان  میلیارد   ۱۰۶ آن 
بودند.  فروخته  خانم  یک  به  تومان  میلیارد 
همچنین برای انجام یک سرمایه گذاری فردی 
یک میلیارد تومان آورده داشته و در مقابل 
تومان  میلیارد   ۹۹ یادشده  های  سازمان  از 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ منافع  و  کرده  دریافت 
اند.« کرده  تقسیم  خود  بین   ۵۰  –  ۵۰ را 

اشاره  دیگری  مثال  به  رابطه  این  در  او 
کرد و جزییات آن را اینگونه شرح داد: » 
میلیارد  یکهزار  که  شرکتی  مدیر  همچنین 
تومان فروش داشته این مبلغ را که سود آن 
خود  حساب  در  بوده  تومان  میلیارد   ۲۲۰
نگه داشته و زمانی که می خواستیم جلوی 
پیدا  مدعی  آنقدر  بگیریم  را  کار  این  تداوم 
شد که حتی می خواستند مدیر ما را به علت 

پیگیری به زندان بیاندازند. )۱۳۹۳/۹/۲۰(
رقابت سیاسی در ایران به نام مبارزه 

با فساد 
به  ایران  دولت  که  کنفرانسی  سی:  بی  بی 
نام مبارزه با فساد بر پا کرده بود به صحنه 
ای برای باال گرفتن رقابت جناح های عمده 

سیاسی تبدیل شد.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی با 
امتناع از صدور پیام برای این کنفرانس و با 
لحنی نسبتا تند، در باره ضرورت برگزاری 
کنفرانس ابراز تردید کرد. در مقابل، حسن 
سخنان  در  ایران  جمهوری  رئیس  روحانی 
را  قدرت  تمرکز  کنفرانس،  این  در  خود 
تفنگ،  شدن  جمع  از  و  دانست  فساد  عامل 
پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد 
ای  اشاره  را  آن  ناظران  که  سخنانی  کرد. 
به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آقای 

خامنه ای تلقی کردند.
رئیس  الریجانی  علی  سخنان  همزمان، 
خارج  احتمال  از  کنفرانس  این  در  مجلس، 
نظارت  از  فساد  با  مبارزه  سازمان  شدن 
نظر  زیر  سازمانی  به  آن  انتقال  و  دولت 

رهبر جمهوری اسالمی خبر می دهد.
جنگ بر سر اطالع رسانی

و  دادگستری  وزیر  محمدی،  پور  مصطفی 
دبیر »همایش ملی سالمت اداری و مبارزه 
با فساد« که روز دوشنبه ۱7 آذر و همزمان 
شد،  برگزار  فساد  با  مبارزه  روزجهانی  با 
نشان  را  کنفرانس  این  برگزاری  از  هدف 
دادن تالش دولت و نظام در مبارزه با فساد 

اعالم کرده بود.
میزان،  گزارش  بر  بنا  حال  عین  در 
خبرگزاری قوه قضاییه ایران، آقای رئیسی 
سازمان  رئیس   ۱۳7۳ سال  در  خود  که 
بازرسی بوده است، با ابراز تعجب از سیر 
گفت  کشور  در  مالی  فساد  میزان  افزایش 
»در آن زمان پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی 
برخورد  دیگر  های  پرونده  با  بعدها  و  بود 
نمودیم که آخرین آن پرونده ۳ هزار میلیارد 
 ۱۲ به  عدد  این  امروزه  اما  بود،  تومانی 

هزار میلیارد تومان رسیده است.«
جلوگیری از خدشه به حیثیت نظام

دولت  در  فساد  های  نمونه  باره  در  بحث 
های  مقام  از سوی  که  نژاد  احمدی  محمود 
موضوع  است،  شده  منتشر  فعلی  دولت 
سخنان  بود.  دوشنبه  روز  کنفرانس  اصلی 
روحانی  آقای  از  پس  که  الریجانی  صادق 
سخن می گفت به صراحت ناخرسندی مقام 
در  رسانی  اطالع  از  را  قضاییه  قوه  های 
بر  بنا  کرد.  اعالم  فساد  های  پرونده  باره 

گفت:  الریجانی  آقای  ایرنا،  گزارش 
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منشاء بروز فساد استثمار و ستم طبقاتی و حاکمیت دین است!

فساد گرفته  ها جلوی  این همایش  »با 
نمی شود و همه باید دست به دست هم 
بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد نشود. «
قضائیه  قوه  رئیس  گزارش،  همین  بر  بنا 
خطاب به رئیس بانک مرکزی که درهمایش 
حضور داشت، گفت: »شما هم اینجا حضور 
دارید و می گویند که بانک ها و موسسات 
به نظارت بیشتری نیاز دارد، چند بار باید 
سوراخ  یک  از  عاقل  انسان  ببینیم،  لطمه 
اعالم  برای  برخی  شود.  نمی  گزیده  دوبار 
میلیاردی  ۱۲هزار  فساد  مانند  فساد  یک 
نشان  را  خود  توانایی  که  اند  گرفته  سبقت 
دهند، اما نباید سیاه نمایی کنیم چرا که پولی 
خورده نشده و فساد با اختالس فرق دارد.«

اجازه  »نباید  گفت:  همچنین  آقای الریجانی 
وسیله  یک  به  تبدیل  موضوع  این  که  دهیم 
با  مبارزه  مسئله  شود،  سیاسی  ابزار  و 
فساد عالمت دارد. بنده خودم در دولت قبل 
منتقدترین فرد بودم، اما نباید تمام فسادها را 

گردن دولت قبل انداخت.«
توضیحات ربیعی و زنگنه

ایسنا، بیژن زنگنه،  به گزارش خبرگزاری 
بودن  سابقه  بی  به  اشاره  با  نفت،  وزیر 
بازنگرداندن پول محموله های نفتی فروخته 
شده از زمان جنگ تا سال ۱۳۸۹ گفت : » 
کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر 
روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین، و 

تصمیم های فردی است. «
آقای زنگنه بیان این که بیش از ۸ هزار میلیارد 
تومان در این اقدام از کشور خارج شده، گفت: 
تومان  میلیارد  از هزار  کمتر  این حال  »با 
به کشور برگردد،  این پول ممکن است  از 
است.« شده  خورده  کشور  پول  بنابراین 
همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر 
نفت با اشاره به اینکه این پرونده تنها به این 
موضوع ختم نمی شود و خیلی بزرگ است، 
گفته: »پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت 
با چهارصد  برابر  آن  ارقام  که  دارد  وجود 

میلیارد تومان و ۲٫۵ میلیارد یورو است.«
جهانگیری: مگر این که کنار بروم

رئیس  اول  معاون  جهانگیری   اسحاق 
جمهوری که درخواستش از آقای خامنه ای 
استقبال  با  این همایش  به  پیام  برای صدور 
خواندن  به  کنفرانس  آغاز  در  نشد،  روبرو 
حاشیه  در  اسالمی  جمهوری  رهبر  پاسخ 
دیگر  بار  که  پاسخی  بسنده کرد.  نامه خود 
از  را  اسالمی  جمهوری  رهبر  ناخشنودی 
های  پرونده  باره  در  آشکار  گوی  و  گفت 

فساد در جمهوری اسالمی آشکار ساخت.
از  پس  و   ۱۳۹۰ سال  در  هم  این  از  پیش 
مطرح شدن جزییات پرونده فساد معروف به 

اختالس ۳ هزار میلون تومانی، آقای خامنه 
بود  خواسته  ها  رسانه  از  تند  لحنی  با  ای 
آقای خامنه  ندهند«.  تا »این قضیه را کش 
ای این بار نیز اطالع مسووالن سه قوه از 
دانسته و  کافی  فساد در کشور را  وضعیت 
است:  نوشته  جهانگیری  آقای  به  پاسخ  در 
»این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه 
ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسووالن 

سه قوه روشن نیست؟«
الریجانی: نظارت از باال

تعیین  شاید  مجلس،  رئیس  الریجانی  علی 
زبان  بر  همایش  در  را  سخنان  ترین  کننده 
آورد. سخنانی که هم نشان از احتمال سپرده 
فساد  های  پرونده  پیگیری  مسوولیت  شدن 
هم  و  داشت  دولت  از  فراتر  مرجعی  به 
و  گفت  ماندن  محدود  احتمال  از  دورنمایی 
گو در باره فساد به نشست های داخلی و نه 

عمومی ارائه داد.
گفت:  الریجانی  آقای  ایرنا،  گزارش  بر  بنا 
تشخیص  مجمع  و  انقالب  معظم  »رهبر 
بن  از  بسیاری  راهگشای  نظام  مصلحت 
بست ها در کشور هستند«. او همچنین گفت:  
»باید سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از 
فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر 

سه قوه نظارت داشته باشد. «
در  که  این  بر  تاکید  با  ایران  مجلس  رئیس 
دولت فعلی اراده الزم برای مبارزه با فساد 
احتیاج  ما  کشور  »در  گفت:  دارد،  وجود 
فساد  درباره  همایش  برگزاری  به  زیادی 
این  برگزاری  جای  به  باید  ندارد.  وجود 
انجام  اجرایی  و  عملی  کارهای  ها  همایش 
و  دهند  نظر  و  بنشینند  متخصصان  و  شود 
اگر الزم بود در سطح کالن تر و در جای 
دیگری تصمیم گیری شود. راه قانونگذاری 
در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل 
عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود.«
آقای  سخنان  که  حالی  در  ترتیب  این  به 
همایش  کنندگان  برگزار  دیگر  و  روحانی 
مبارزه با فساد نشان دهنده تاکید بر ضرورت 
صاحبان  بر  ای  رسانه  و  قانونی  نظارت 
قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت به عنوان 
عاملی برای مقابله با فساد در سیستم است، 
بر  همچنان  قضاییه  قوه  و  الریجانی  آقای 
باره  در  گو  و  گفت  نشدن  علنی  ضرورت 
فساد و حل و فصل آن در درون ساختارهای 

اداری حکومتی تاکید کرده اند.
به این ترتیب به نظر می رسد که دیدگاه های 
حدودی  تا  فساد  با  مبارزه  باره  در  دوگانه 
زیر سایه رقابت سیاسی جناح های شریک 
در قدرت در جمهوری اسالمی، در همایش 

مبارزه با فساد بازتاب یافته است )همانجا(

گران  درصد  نانوایی ها ۴۴  آرد  نرخ 
شد 

 رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: هر چند 
بهای نان ۳۰ درصد افزایش یافته است اما 
نرخ آرد نیز در مقابل ۴۴ درصد گران شد.

محمد رضا نظر نژاد، رییس اتحادیه نانوایان 
در  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سنگکی 
داشت:  اظهار  نان،  نرخ  افزایش  خصوص 
نان  نرخ  افزایش  موافق  صورتی  در  ما 
با  اما  نکند  تغییری  آرد هیچ  بودیم که نرخ 
افزایش ۳۰ درصدی نرخ نان شاهد رشد ۴۴ 

درصدی بهای آرد هستیم.
کیفیت  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
پخت نان بهتر از گذشته شده است یا خیر؟ 
وزن  کردیم  اعالم  نانوایان  همه  به  افزود: 
نان مرغوب باید ۴۰۰ گرم باشد نه یک گرم 
کمتر نه یک گرم بیشتر و نرخ نان سنگک 
 ۸۰۰ هم  کنجد  بدون  و   ۱۰۰۰ دار  کنجد 
تومان است و در صورت هرگونه تخلف با 

آن ها برخورد خواهد شد.) ۹۳/۹/۲۰ (
در  نان  درصدی   ۵9 قیمت  افزایش 

برخی شهرها 
نماینده مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد 
نان  بخش  به  را  ثروتمندان  یارانه  دولت 
این  در  مردم  مشکالت  تا  دهد  اختصاص 

زمینه کاهش پیدا کند.
و  محالت  مردم  نماینده  سلیمی  علیرضا 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  دلیجان 
دولت  از  فارس،  خبرگزاری  با  گفت وگو 
خواست در تصمیم گیری های اقتصادی خود 
ویژه  صورت  به  را  محروم  قشر  به  نگاه 

مدنظر قرار دهد.
یک  در  گفت:  نان  گرانی  از  انتقاد  با  وی 
سو در الیحه بودجه ۹۴ میزان یارانه ها را 
افزایش نمی دهند اما شاهدیم به یکباره قیمت 
موضوع  همین  که  می کند  پیدا  افزایش  نان 
مشکالتی را برای مردم در پی خواهد داشت.
حوزه  در  نان  که  کرد  اعالم  سلیمی 
افزایش  درصد   ۵۹ تا  انتخابیه اش 
قیمت  افزایش  همین  که  داشته  قیمت 
است.« کرده  مشکل  دچار  را  مردم 
قیمت  گران شدن  دربرابر  گان  بازنشسته   

نانها چه می گویند:
 ۸۰۰ هرعدد  سنگک  نان  که  درشرایطی 
لواش  تومان،   7۰۰ بربری  تومان، 
علی  مهر  گزارش  به  شده  ۲۲۰تومان 
بازنشسته  عالی  کانون  رئیس  اصغربیات  
گان دستمزدبگیران سازمان تامین اجتماعی 
می گوید: ۶۵% بازنشسته گان فقط نان می 
خورند. با افزایش قیمت نان این نیاز آنها نیز 

برطرف نمی شود.)۱۶ آذر۱۳۹۳(
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درعرصه ی بهداشت: 

دیابت  نفر،  هزار   ۱۳۶ جان   قلبی  سکته 
۹% جمعیت بین ۲۵ تا ۶۰ سال را دربرمی 
سرطان  به  مبتالیان  سن  آمدن  پائین  گیرد، 
قربانی در رده سوم مرگ  با ۳۰ هزارنفر 
نیز  دیگر  ارقام  است.  قرارگرفته  میر  و 
مرگ  دیگر  عوامل  که  دهند  می  نشان 
مصرف  با  که  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نظیر 
دخانیات به حدود  ۱۸۰۰ نفر در۸ ماه اخیر 
درتصادفات  میر  و  اند مرگ  امسال رسیده 
اعدام  و  درسال  نفر  درمرز ۲۰هزار  جاده 
از مرز  که  نیروهای سیاسی و غیرسیاسی 
۸۰۰ نفر درسال گذشته، کشته شدن کارگران 
درمیدانهای کار و غیره نشان دهنده ی وضع 
و  بهداشت و خشونت  و وحشتناک  اسفناک 

بی مباالتی حاکمان می باشد.
مسئووالن  راحتی  به  که  این  درجریان  اما 
امور می گویند ۸۰۰۰میلیارد تومان ازبانکها 
آن  7۰۰۰میلیارد  از  بیش  و  شده  خارج 
خورده شده و بازنخواهدگشت، آفتابه دزدها 
محکوم به قطع دست می شوند! درشرایطی 
نظام  آبروی  حفظ  برای  ای  خامنه  حتا  که 
و  تحقیق  هرنوع  اش  فقیه  والیت  گندیده 
نامناسب  را  دزدیها  درمورد  افشاگری 
دانسته و می خواهد ازآنها حرفی زده نشود 
روئی  پر  مهر۱۳۹۳درکمال   ۲۶ در  ولی 
به  هنوز  انسانی  درعلوم  "تحول  گوید:  می 
سرانجام مطلوب نرسیده و به تعویق افتادن 
انقالب  متوجه  بزرگی  خسارت  امور  این 
جزتالش  چیزی  که   " خواهدکرد  اسالمی 
دانش  افکار  از روشنگری  برای جلوگیری 
بی  ظلمت  در  آنان  داشتن  نگه  و  جویان 
باشد و غیره نشان می دهد که  خبری نمی 
وقتی که انسانهای کار و زحمت درایران حتا 
بانان نمی توانند شکم خود و خانواده شان را 
سیر کنند، این امر چیزی جز حقانیت یابی 
شورش علیه این وضع را بیش از پیش طلب 
نمی کند و وقت انتقام ازحاکمان کنونی جهت 
برقراری  و  داری  سرمایه  نظام  براندازی 
نظام سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر به 

ضرورتی روزانه تبدیل شده است.
قبل ازبراندازی نظام مطلقه قاجار و با توجه 
درنظام  مرسوم  کار  شیوه  بودن  رایج  به 
فئودالی، ده خدا در نقد آن نظام در روزنامه 
واقعا  ببینید  "مثال   : نوشت  صوراسرافیل 
شاعرخوب گفته است که عقل و دولت قرین 
فکر  بزرگان  که  وقتی  مثال  است.  یکدیگر 
نان  استطاعت  و  فقیرند  مردم  که  کنند  می 
گندم خوردن ندارند و رعیت همه ی عمرش 
را باید بزراعت گندم صرف کند و خودش 

همیشه گرسنه باشد ببینید چه می کنند؟
روزاول سال نان را با گندم خالص میپزند. 

جو،  تلخه،  من  یک  درهرخروار  روزدوم 
مثال  شن  یونجه،  اره،  خاک  سیاهدانه، 
گلوله  چارکه،  کلوخ،  کنم،  مختصرعرض 
دریک  است  معلوم  میزنند.  مثقالی  هشت 
خروار گندم که صدمن است یک من ازاین 
چیزها هیچ معلوم نمی شود. روز دوم دو من 
میزنند. روزسوم سه من و بعداز صد روز که 
سه ماه و ده روز میشود صدمن گندم صدمن 
تلخه، جو، سیاهدانه، خاک اره، کاه، یونجه، 
شن شده است درصورتیکه هیچکس ملتفت 
نشده و عادت نان گندم خوردن از سرمردم 
افتاده است. )به نقل از کتاب چرند و پرند(
اما درشرایطی که نظام سرمایه داری حاکم 
شده است عالوه بر سوء استفاده این چنانی 
درسطحی  منتها  عصرفئودالیسم  به  متعلق 
پیش رفته ـ نظیر استفاده از بنزین آلوده که 
که  طور  آن  ـ  شده  سرطان  افزایش  باعث 
درباالدیدیم با گاوبندی در بانکها به راحتی 
طوری  و  کشند  می  بیرون  پول  میلیاردها 
راحتی  به  درنهایت  که   چینند  می  برنامه 
 7۰۰۰ دیگر  گوید  می  نفت  وزیر  جناب 
میلیارد قابل پیداکردن نیست و از هضم رابع 
این  و  است  گذشته  بزرگ  داران  سرمایه 
درعرصه ی  داری  نظام سرمایه  فواعد  از 
باشد. درحالی که یک  دزدی و کالشی می 
دهم این دزدیها برای خریدن گندم و فروش 
ارزان آن طی سالها درایران کافی می بود!

و  نیست  برحق  نظامی  چنین  براندازی  آیا 
باید رمل و اسطرالب انداخت و یا ضروری 
است که متحدا به پا خیزیم به قول معروف : 
وقت ضرورت چونباشد گریز ــ دست بگیرد 
لب شمشیر تیز. شمشیر را به دست بگیریم 
و تجاوزات به حقوق حقه مردم طی هزاران 

سال درایران را پایان بخشیم؟

هفت شهر خشونت... بقیه از صفحه اول

نزدیک  اسالم  پذیرش  و  ساسانی  دولت 
ترشدند، تجاوز آشکار طبقات حاکم به زور 
سر نیزه و شمشیر به آنان و با اشغال ایران 
توسط نیروهای اسالمی، آن سه اصل به جز 
در میان اندک معتقدان جدی عقاید زرتشتی 
موجود  نسبی  روانی  و  روحی  سالمت  در 
به خشونت،  را  خود  جای  مردم،  زمان  آن 
را  انسانها  حقوق  به  احترام  عدم  بدبینی، 
گرفت و عرصه چنان بر آنان توسط نیروی 
حاکم اسالمی تنگ ترشد که تدریجا قیام از 
اعراب  سلطه ی  علیه  ایران  کنار  و  گوشه 
تامین  ایران  استقالل  نهایتا  و  گرفت  شکل 
ـ بوروکراتیک حاکم  فئودال  شد. ولی نظام 
درایران تداوم یافت ونظام حاکم با یاد گرفتن 
از خشونتی که اشغالگران اسالمی درایران 
به کارگرفته بودند و خشونت ارباب رعیتی 
و سپس بروز انواع جنگهای ماهیتا فئودالی 
آن  راه  هم  و  امنیت  عدم  چنان  زمان  آن 
را  خود  حفظ  برای  روئی  دو  و  زورگوئی 
درفرهنگ ایران متداول نمود که دیگر هیچ 

گاه از ساحت جامعه رخت برنبست.
بهمن ۱۳57 سلطه ی شوم  انقالب  از  پس 
ئولوژیکی  ازنظرایده  داری  سرمایه  نظام 
متکی بر اسالم و شیعه گری در به کارگیری 
مذهب برای سلطه ی بی چون و چرا که بیان 
عمل کردهای رژیم اسالمی به قول معروف 
مثنوی 7۰ من کاغذ می شود، مشکل فرهنگی 
که  وقتی  یافت.  سرتاسری  شیوع  روانی  و 
اعدام  پذیرش  اسالمی  نظام  حاکمان  توسط 
متهمان به بزهکاری ازنظرآنان درحدی که 
بسیاری از نوجوانان پس از رسیدن به سن 
بلوغ درزندان مانده و اعدام شدند؛ وقتی که 
اعدام  آبستن حکم  به دختران جوان سیاسی 
باکره قبل ازاعدام  یا به دختران  داده شد و 
که  وقتی  گرفت؛  صورت  تجاوز  درزندان 
تبلیغ  دادن کودکان دختر ۹ ساله را  شوهر 
 5 از  بیش  که  وقتی  درآوردند؛  اجرا  به  و 
هزار زندانی سیاسی محکوم شده را دراثر 
به  محکوم  کوتاهی  مدت  در  عقاید  تفتیش 
آزاده  انسانهای  این  نعشهای  و  نموده  اعدام 
را مخفیانه در سرتاسرایران به طور جمعی 
چال کردند؛ دورانی که اعدام انسانها درحد 
تر  راحت  آب  خوردن  از  هزارنفری  دهها 
گردید و رسم پلید اعدام بی وقفه توسط آنان 
ازحق  را  زنان  که  وقتی  شد؛  کارگرفته  به 
پوشیدن لباس دلخواه محروم نموده و دست 
از  بیش  بازار  و  کوچه  در  آنان  به  درازی 
یک سوم قرن رسمیت یافته و مورد اذیت و 
آزار و توقیف و اخاذی از آنها جهت رهائی 

از دستشان، قرارگرفتند؛ وقتی که حتا 

به تارنما های 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعه کنید و 

نظرات خود را در 
آنها منعکس کنید!

خشونت درآمریکا موید دیکتاتوری درآن است!
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در دانشگاه ها جداکردن دانش جویان 
دختر از پسر و ممانعت از درس دادن 
که  وقتی  دادند؛  رواج  را  اجتماعی  دروس 
دستگاه قضائی رژیم به درجه ای از سقوط 
رسید که حکم اعدام دادن درزمان کمتر از 
وکیل  اطالع  و  وجود  بدون  و  آب  خوردن 
دربسیاری  دادگاهها  بی  تشکیل  از  مدافع 
به  مدافعان  وکیل  و  گردید  رایج  ازحالتها 
روانه  را  خودشان  زندانی،  از  دفاع  جای 
وقاحت  درنهایت  که  وقتی  کردند؛  زندانها 
مزد کار کارگران برای ماهها و بعضا سالها 
داده نشده و کارگران برای گرفتن حق خود 
می  متشکل  یا  و  زده  تظاهرات  به  دست 
شوند، که جرم به حساب آورده شده و بساط 
زندانی، زجر و شکنجه و سالها محکومیت 
به  کارگری  خانواده  کشاندن  آن  متعاقب  و 
فقر و فاقه و انواع فساد خودفروشی جهت 
تهیه نان بخور و نمیری برای فرزندان، آن 
هم درشرایطی که کارنبوده و بی کاری به 
معضل عمده جامعه تبدیل شده است؛ وقتی 
که درمقابل مزدهای ناچیز بهای اجناس به 
یافته  افزایش  روزانه  حتا  وحشتناکی  طرز 
واکثریت مردم فقیر و زحمت کش حتا هفته 
ها قادر به خرید تکه ای گوشت و سیرکردن 
دامنه  و  نیستند  شان   گرسنه  کودکان  شکم 
نمودن  شایع  باذکر  را  سامانیها  نابه  این  ی 
مواد مخدر، خودفروشی، کار کودکان، شایع 
نمودن ازدواج مرد با چند همسر و هزاران 
ازآنها  ازاین دست که هرکدام  پلید  عارضه 
باعث بروز خشونت درخانواده ها وخیابانها 
کرد  تعجب  توان  می  بازهم  گردند،  می 
»مشکل  فقط  خشونت  ایران  درجامعه  که 

فرهنگی و روانی« است؟!
کردن  با  وار  کبک  بهداشت،  وزیر  جناب 
و  نظام  وقلدری  زور  لجن  درون  سرخود 
جلسه  »در  که:  است  مدعی  حاکم  دولت 
یکشنبه هیئت دولت هم تأکید کردم که جامعه 
ما به سوی خشونت پیش می رود. این یک 
هرچه  که  است  روانی  و  فرهنگی  مشکل 
اندیشید.  چاره ای  آن  حل  برای  باید  زودتر 
حرف  باهم  بگیریم  یاد  باید  شروع  برای 
تمرین  شفاهی  تعامالت  برای  باید  بزنیم. 
کنیم؛ از خانه تا مدرسه و جامعه، رسانه ها 
دارند.  سنگینی  مسئولیت  این زمینه  در 
امیدوارم همه به میدان بیاییم و اجازه ندهیم 
ناهنجاری  رفتارهای  چنین  با  مردم  آرامش 

خدشه دار شود.«
طی  شما  تا  عمده  را  جامعه  وزیر  جناب 
سوی  به  ُکشی  حق  و  زورگوئی  سال   ۳6
خشونت پیش برده اید: سرمایه و دین دست 
ای  افسارگسیخته  وضع  چنان  هم  دردست 
اید  شده  نگران  حاال  که  اید  کرده  درست 

به مثال »آتش  بنا  این خشونت  ممکن است 
زمان  سوزد«  می  تر  و  خشک  گرفت  که 
باشد.  رسیده  جنایتکارشما  رژیم  سوختن 
اگر قراراست متهمی پیداکنید این خود نظام 
اکثریت  نه  و  است  شما  اسالمی  جمهوری 
درآتش  که  کشان  و زحمت  کارگران  عظیم 
اید  افروخته  است  ناعدالتیهائی که ۳6 سال 
ولی  اند  کرده  اعتراض  دائما  و  اند  سوخته 
فرانداده  گوش  قدرت  برمسند  نشسته  شماها 
دزدی  و  مردم  چاپیدن  مشغول  چنان  و  اید 
بوده اید که حتا حسابهای میلیاردمیلیاردی از 
مدت  دراین  و  است  دررفته  ظاهرا  دستتان 

کوتاه بارتان را بسته اید.
ازاین  جامعه  آوردن  بیرون  ی  وظیفه 
لجنزاری که  درست کرده اید تنها با دست 
طبقه کارگر و زحمت کشان ممکن است و 
قلدری  با سرنگون ساختن حکومت زور و 
که  پرولتاریائی  فرهنگ  که  است  شما 
فرهنگ دوستی، احساس مسئوولیت نسبت به 
یکدیگر، نابودکردن استثمار و ستم طبقاتی، 
زنان  به  احترام  عقیده،  آزادی  به  احترام 
مادران  و  کشور  جمعیت  از  نیمی  مثابه  به 
مردساالری،  نابودکردن  فردا،  و  امروز 
ایران  ساکن  ملیتهای  به  اشتن  گذ  احترام 
گی  زنده  یکدیگر  با  کامل  دربرابری  که 
متعالی  فرهنگ  و  برده  پیش  را  مشترک 
ملیتها  موجود  فرهنگهای  مجموعه  از  ای 
بسازند؛ دیگر گرسنه ای نخواهد ماند و نه 
مشتی ازمیلیاردرها؛ تمام ثروتهای تولیدشده 
گی  زنده  شیوه  ارتقاء  و  بهبود   در  جامعه 
و سطح فرهنگی همه به کارخواهد رفت و 
زندانهای امروزی شما تبدیل به موزه هائی 
مالکیت  نظام  وحشیگری  دادن  نشان  برای 
خصوصی بروسایل تولید و مبادله و نتیجه 
ی حاکمیت دین در دولت خواهندشد و دیگر 
خیال  درعالم  شما  دروغین  موعود  بهشت 
ازبین رفته و بهشت مادی و عینی روزمره 
بوجودخواهدآمد  ساکنان  تمامی  برای  ای 
و  پلیس  نیروی  نظامی،  نیروی  اینهمه  و 
پلیس مخفی و شکنجه گر و زورگوئیها در 
عکس  و  معلمان  و  مدیران  توسط  فرهنگ 
العمل چاقو زدن شاگرد به معلم و یا  لقد زدن 
معلم به شاگرد برای همیشه ازجامعه رخت 

برخواهدبست.  
ما مبارزه درسراسر جهان را برای نابودی 
نظام طبقاتی این انگل جهانی را برای همیشه 
افسارگسیخته  نظام  با  و  برد  خواهیم  پیش 
زنده  جهان  منابع  درغارت  داری  سرمایه 
بسیار  ی  مرحله  به  که  را  زمین  روی  گی 
کرده  مبارزه  است  رسانده  نابودی  حساس 
ازبین  نه  و  طبیعی  امکانات  به  احترام  و 
بردن بی رحمانه ی آنها نظیر آن چه که هم 

رهایی زنان و مردان کارگر ...
بقیه از صفحه اول

هفتٔه  در  تنها  دادیم،  انجام  که  پیگیری هایی 
جاری توانسته ایم حقوق شهریور را دریافت 
پرداخت  ماه گذشته  کنیم و هنوز حقوق دو 

نشده است.
حق  پرداخت  در  تاخیر  به  همچنین  وی 
آنکه  باوجود  افزود:  و  کرد  اشاره  بیمه ها 
کارفرما هر ماه مبلغی را بابت پرداخت بیمه 
می کند  کسر  پارسیلون  کارگران  حقوق  از 
اما سهم بیمه ای خود را برای پرداخت حق 
پرداخت  اجتماعی  تامین  به  کارگران  بیمه  

نمی کند.
به گفته این کارگر، کارفرما در توجیه عدم 
پرداخت به موقع حق بیمه ها، کمبود نقدینگی 
و منابع مالی را مطرح می کند، در حالیکه 
اگر مشکلی برای کارگران پیش بیاید با این 
شرایط نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی 

استفاده کنند.
در حال حاضر نزدیک به ۱7۰ نفر کارگر 
رسمی و بیش از ۳۰۰ نفر نیروی قراردادی 
بنا  این شرکت مشغول به کارهستند که  در 
بر گفتٔه این منبع آگاه، بیش از ۱7۰ نفر از 
آن ها به دلیل انچه کمبود منابع مالی خوانده 
می شود در شرایط سختی به سر می برند و 
بودند.  مطالباتشان  پیگیر  گذشته  دوسال  در 

)سوم آذر ۱۳۹۳ ـ پیک ایران(
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا:

هم  امروز  مرتضوی  مرتضوی  سعید   
برای  بار  این  یافت؛  حضور  دادسرا  در 
اختالس،  همچون  اتهاماتی  به  پاسخگویی 
در  و تصرف غیرقانونی  امانت  در  خیانت 
کفالت  قرار  با  نهایت  در  او  دولتی.  اموال 

دو میلیارد تومانی آزاد شد و در جمع 

اکنون درایران عالوه بر انسانها برسرمحیط 
سازی  ساختمان  و  جنگلها  بریدن  زیست، 
ماهیان  رفتن  ازبین  درآنها،  فروش  برای 
دریاها  آب  شدن  آلوده  خاطر  به  دریاها  در 
ولنگاری  و  ها  کارخانه  فاضالب  ازطریق 
برای  دارد  به طبیعت جریان  نسبت  انسانها 
فرهنگ  و  شده  برداشته  ازمیان  همیشه 
متعالی بشر هرگونه خودخواهیهای فردی را 
از ذهن انسانها پاک خواهیم کرد. به امید آن 
روزهائی که 7 شهر خشونت درایران شما 
را به 7 شهر عشق و صفا و مروت و غیره 
به  و  دیگرتبدیل شود.  دربرابر یک  انسانها 
قول سعدی : توکز محنت دیگران بی غمی 

ـــ  نشاید که نامت نهند آدمی،  تحقق یابد
تفسیر روز. 18 آذر 1393
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میلیون   ۶۸ حقوق  درباره  خبرنگاران 
به ۱۰۰  پول  پرداخت  و  تومانی خود 

نماینده مجلس خبر داد. همانجا
معاون وزیر صنعت: 14 هزار واحد 

صنعتی تعطیل شده اند
صبح  صنعتی  های  شهرک  شرکت  رئیس 
واحد  هزار   ۱4 فعالیت  توقف  از  امروز 

صنعتی در کشور خبر داد.
سید ابریشمي معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در گفت و گوي کوتاه با خبرآنالین از 
توقف فعالیت ۱4 هزار واحد صنعتي خبر داده 
است. ابریشمي در این مورد گفت: »فعالیت 
14 هزار واحد صنعتي کشور متوقف شده 
با  صنعتي  واحد  هزار   22 همچنین  است. 
کنند.  مي  کار  درصد   50 از  کمتر  ظرفیت 
با ظرفیت 50  هم  واحد صنعتي  24 هزار 
تا ۷0 درصد به کارشان ادامه مي دهند.«
تملک  به  همچنین  صنعت  وزیر  معاون 
واحدهاي صنعتي توسط بانک ها نیز اشاره 
کرد: »در مجموع ۸۱ هزار واحد صنعتي 
کنند.  مي  فعالیت  صنعتي  هاي  شهرک  در 
از این مجموع ۱۰۰ واحد صنعتي به دلیل 
مشکالتي مانند عدم پرداخت بدهي ها توسط 
بانک ها تملیک شده اند. همچنین 7۰ درصد 
از واحدهاي صنعتي که ورشکسته یا متوقف 
شده اند در سال هاي بین ۸4 تا ۹۲ به این 

وضعیت رسیده اند.« 
دهد  مي  نشان  ما  داشت:»تحقیقات  بیان  او 
کارخانه  فعالیت  توقف  مشکل  درصد   7۰
ها به تامین نقدینگي مربوط است. همچنین 
بخشي از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار 
فروش و اختالف با شرکاء تعطیل شده اند. 
اما از در صورتي که بتوانیم تسهیالت مورد 
 4۰ کنیم،  تامین  را  واحدها  این  براي  نیاز 

درصد آنها دوباره راه اندازي مي شوند.«
طور  به  که  صورتی  کرد:»در  اعالم  او 
در  تسهیالت  تومان  میلیون   6۰۰ متوسط 
بازگشت  با  دهیم،  قرار  واحدها  این  اختیار 
در  شود.  مي  ایجاد  شغل  هزار   ۱۱۲ آنها 
نیز  تعطیل  کامال  واحدهاي  که  صورتي 
هزار   44 بازگردند،  فعالیت  چرخه  به 
ایران  )پیک  شود.«  مي  ایجاد  دیگر  شغل 

4آذر۱۳۹۳(
در حریق در معدن ذغال در چین 2۴ 

تن کشته شدند 
 ۱7:۵7 | ۰۵/۰۹/۱۳۹۳

رسانه های دولتی چین می گویند در جریان 
حریق در یک معدن ذغال سنگ در شمال 

شرقی کشور، ۲۴ کارگر کشته شده اند.
خبرگزاری شین هوا می گوید در حریق روز 
لیائونینگ،  دراستان  معدن،  در  چهارشنبه 

۵۲ نفر نیز مجروح شد ه اند.
پیش ۵۸۹  سال  دهد  می  نشان  دولتی  ارقام 
حادثه مرتبط با معدن در چین روی داد که بیش 
از یک هزار کشته یا مفقود برجای گذاشت.
این رقم ۲۵ درصد نسبت  کمتر  از سال قبل 
واقعی  رقم  گویند  می  تحلیلگران  اما  است، 
احتماال به مراتب باالتر است زیرا بسیاری 

از حوادث گزارش نمی شود.
سنگ  ذغال  کننده  مصرف  بزرگترین  چین 

در جهان است.
فرد  ایرانی  خانوارهای  درصد   2۴

شاغلی ندارند
بررسی  طبق  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
های صورت گرفته ۲۴ درصد خانوارهای 
 ۵7 معادل  شاغل،  فرد  هیچ  بدون  ایرانی 
درصد دارای یک نفر شاغل، ۱۵٫۵ درصد 
دارای دو نفر شاغل و ۳٫۵ درصد دارای سه 

نفر شاغل و بیشتر بوده اند.
بررسی  نتایج  براساس  ایرنا،  گزارش  به 
در  ایران  شهری  مناطق  در  خانوار  بودجه 
فرد  بدون  خانوارهای  درصد   ،۹۲ سال 
شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال 
۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر 

شاغل و با دو نفر شاغل کاهش یافته است.
بدون  نوین«  »شیرین  کارگر   200

قرارداد کار می کنند
منابع خبری ایلنا در کارخانه صنایع غذایی 
»شیرین نوین« سمنان از فقدان امنیت شغلی 
سبب  به  کارخانه  این  کارگر   ۲۰۰ حدود 

نداشتن قراداد کار خبر دادند.
با  ایلنا گفته اند که  به  این کارخانه  کارگران 
آنان  دستمزد  کار،  داد  قرار  نداشتن  وجود 
مطابق حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار هر ماه پرداخت می شود اما این کارخانه 
کاری های  شب  و  کاری ها  اضافه  بابت  
اجباری پولی به کارگران پرداخت نمی کند.

در  نوین  کارخانه شیرین  کارگران  از  یکی 
کار  نیروی  صنفی  مسائل  جزئیات  تشریح 
شیرین  کارخانه  گفت:  تولیدی  واحد  این 
دارد  دادی  قرار  کارگر   ۲۰۰ حدود  نوین 
آنان  که کارفرما بدون عقد قرارداد کار از 
با  استفاده می کند و حداقل حقوق قانونی را 

تاخیر ۱۰ تا ۱۵روزه پرداخت می کند.
به گفته این منبع خبری، کارگران موقت این 

تا ۸ سال کار همچنان  دو  از  کارخانه پس 
حداقل حقوق را دریافت می کنند.این کارگر 
و  کارگران  بین  مکتوبی  قرارداد  گفت: 
دادن  انجام  با  ما  و  ندارد  وجود  کارفرما 
دشوار ترین کار ها ماهانه حدود ۶۸۰ هزار 

تومان حقوق می گیریم.
اضافه  مثالی  ذکر  با  خصوص  این  در  او 
کرد: دو سال پیش من به عنوان یک کارگر 
کارخانه  وارد  روزه   ۱۸ داد  قرار  با  ساده 
کارفرما  آن زمان  از  اما  نوین شدم  شیرین 
بدون تمدید قرارداد من را در استخدام دارد.
این کارگر شیرین نوین در ادامه اظهار داشت: 
عالوه بر نبود قرار داد کاردر این کارخانه، 
محصوالت  تولید  بردن  باال  برای  کارفرما 
کاری  نوبت  هر  کارگران  برای  کارخانه، 
اضافه کاری  تعریف کرده است و شیف های 
است. دیده  تدارک  هفته  دو  تا  از یک  شب 
کارگران  اکنون  هم  کارگر  این  نظر  به  بنا 
کارگری  متناسب  تشکل  فاقد  کارخانه  این 
هستند و نمایندگانی بصورت صوری برای 
کارگر   ۲۰۰ صنفی  مطالبات  پی گیری 
معرفی می شوند و کارگران از ترس اخراج 
این  با  را  صنفی شان  مشکالت  نمی توانند 

نمایندگان مطرح کنند.
وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  کارگر  این 
امنیت شغلی خود و همکارانش در خاتمه در 
بیمه  آنان گفت:  بیمه ای  خصوص مشکالت 
تامین اجتماعی کارگران این واحد در برخی 
تامین  به  کامل  طور  به  سال  ماههای  از 
اجتماعی پرداخت نشده است و این موضوع 
مسلما در دوران بازنشستگی آنان را دچار 

مشکل خواهد کرد.
گفتنی است تالش خبرنگار ایلنا برای گفتگو 
تنظیم  لحظه  تا  تولیدی  واحد  این  مدیران  با 

این خبر بی نتیجه بوده است.
حقوق  ماه   3 »آبکامه«  کارگران 

نگرفته اند
کارگران کارخانه  »آبکامه« در سمنان از 
تعویق ۳ ماه حقوق ۲۲ کارگر به سبب آنچه 

کمبود منابع مالی ذکر می شود خبر دادند.
»آبکامه«  کارخانه  در  ایلنا  کارگری  منابع 
می گویند کارگران قراردادموقت این کارخانه 
دریافت  حقوقی  هیچ  گذشته  ماه  سه  طی 
قرارداد  با  که  کارگر  چند  تنها  و  نکرده اند 
دائمی کار می کنند توانسته اند معوقات حقوقی 

خود را به یک ماه کاهش دهند.
کارگران  مجموع  گزارش  این  اساس  بر 
دائمی و موقت این کارخانه تا پیش از آغاز 
سال جاری به ۵۲ نفر می رسید اما در سال 
جاری تنها ۲۲ نفر کارگر با سابقه کار ۲۰ 

ساله در این کارخانه کار می کنند.
می گویند  کارخانه  این  کارگران 
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کننده  تولید  واحد  این  مشکل  عمده 
آبگرمکن های  و  بخاری  شیرآالت 
منابع  از  زیادی  بخش  نشدن  آزاد  گازی، 
تحریمهای  زمان  از  شده اش  بلوکه  مالی 
است. غربی  کشور  یک  در  اقتصادی 
این منبع خبری در کارخانه آبکامه در مورد 
کارخانه  این  کار  نیروی  بیمه ای  معوقات 
کارگران  آنکه  وجود  با  کرد:  اضافه  نیز 
این کارخانه در سال جاری مرتبا به تامین 
مشکالتی  اما  است  شده  پرداخت  اجتماعی 
در سوابق بیمه اجتماعی کارگران مربوط به 

سالهای گذشته دیده می شود.
کارگران همچنین فروش نرفتن محصوالت 
مشکالت  مهم ترین  از  نیز  را  تولیدی شان 
یک  باره  این  در  می کنند.  عنوان  کارخانه 
با  گفت:  ایلنا  به  آبکامه  تولید  بخش  کارگر 
می تواند  سختی  به  کارفرما  آنکه  وجود 
مواد اولیه تولید را که شمش های برنجی و 
آلومینیوم است تهیه کند، اما در بازار فروش 

محصوالت نیز دچار مشکل شده است.
انبوه  واردات  کارخانه  این  کارگران 
را  خارجی  ارزان  اما  مشابه  محصوالت 
دلیل فروش نرفتن تولیداتی که خود باکیفیت 
مسئوالن  می گویند:   و  می دانند  می خوانند 
که  می دهند  را  محصوالتی  واردات  مجوز 
در داخل کشور با کیفیت بهتر تولید می شود 
در  بحران  ایجاد  باعث  روند  این  ادامه  و 

واحد های تولیدی شده است.
برای  کارفرما  می گویند  کامه  آب  کارگران 
جبران مشکالت مالی این واحد تولیدی نیاز 
به دریافت تسهیالت بانکی دارد اما وامهایی 
با  می شود  پیشنهاد  کارخانه  این  به  که 
بهره های بانکی باالست و کارفرما می گوید 

توان بازپرداخت بهره این وام ها را ندارد .
کارگران  تجمع  دالیل  تحریف 
و  نماینده  دو  توسط  ساختمانی 
کارگران  مجلس/اعتراض  خبرگزاری 
به طرح جدید و اصرار نمایندگان به 

تصویب فوری 
در حالی که یکهزارکارگر ساختمانی صبح 
به  اعتراض  در  آبان(   ۲۵ )یکشنبه  امروز 
طرح  پیرامون  مجلس  نمایندگان  عملکرد 
جدید تغییر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی 
کارگران ساختمانی مقابل مجلس تجمع کرده 
این  به  استناد  با  مجلس  نماینده  دو   ، بودند 
این  اعتراض، بر تصویب هر چه سریع تر 

طرح در صحن علنی تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، »احمد امیرآبادی 
با  همزمان  مجلس  نمایندگان  از  فراهانی« 
در  ساختمانی  کارگران  امروز  تجمع صبح 
گرفتن  قرار  کار  دستور  بر  شفاهی  تذکری 
تاکید  ساختمانی  کارگران  بیمه  تغییر  طرح 

کرد. او سپس در اظهارنظری تناقض آمیز 
بیمه کارگران ساختمانی  به  گفت بی توجهی 
از  گروه  این  برای  را  بسیاری  مشکالت 
کارگران ایجاد می کند. نماینده قم در مجلس 
در عین حال افزود این طرح روز سه شنبه در 
کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی و 
اصالح قرار گرفته و سپس از هیات رئیسه 
خواست در مدت زمان کمی آن را در دستور 

کار مجلس قرار دهد.
»محمدحسن  گزارش،  این  اساس  بر 
رئیسه  هیات  اعضای  از  ابوترابی فرد« 
امیرآبادی  تذکر  به  پاسخ  در  نیز  مجلس 
نمایندگان  دارید  اطالع  که  همانطور  گفت: 
از دیرباز بحث بیمه به ویژه بیمه کارگران 
داده اند  قرار  کار  دستور  در  را  ساختمانی 
از  نمایندگان مجلس است.  که دغدغه جدی 
داشتیم  مصوبه ای  راستا  همین  در  این رو 
درخصوص  نگهبان  شورای  در    نهایت  که 
که  کردند  مطرح  را  ایرادی  آن  مالی  بار 
کمیسیون مربوطه و نماینده شورای نگهبان 
در رفع این ایراد به نقطه نظر مشترکی دست 
پیدا کردند، از این رو از کمیسیون درخواست 
این خصوص  در  را  خود  گزارش  که  دارم 
اولین فرصت در دستور  ارائه دهند که در 

کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در  مجلس  نماینده  دو  این  صحبت های 
امروز  صبح  تجمع  که  شده  بیان  شرایطی 
طرح  به  اعتراض  در  ساختمانی  کارگران 
پیشنهادی مجلس برگزار شده بود. عالوه بر 
تحریف ماهیت تجمع صدها کارگر ساختمانی 
وابسته  خبرگزاری  نماینده،  دو  این  توسط 
این  شد  مدعی  گزارشی  در  نیز  مجلس  به 
تجمع در اعتراض به آزاد سازی حق بیمه 
ملت  خانه  پایگاه خبری  است.  برگزار شده 
اعتراضی،  تجمع  این  خبری  پوشش  هنگام 
به دالیل اعتراض کارگران و طرح مجلس 
ساختمانی  کارگران  بیمه  قانون  تغییر  برای 

اشاره ای نکرده است.
ساختمانی  کارگران  صنفی  حقوق  فعاالن 
قانون  تغییر  برای  مجلس  تالش  معتقدند 
یا  سازان  انبوه  از  حمایت  برای  آن ها  بیمه 
آنطور که خود می گویند، بساز و بفروش ها 
انجام می گیرد و در صورت اعمال تغییرات 
کارگران  بیمه  قانون  در  مجلس  نظر  مورد 
برای  اگر چه در ظاهر بستری  ساختمانی، 
دلیل  به  اما  است  فراهم  کارگران  این  بیمه 
حق  دریافت  اجرای  قابل  غیر  کار  و  ساز 
بیمه سهم کارفرما، عالوه بر آنکه عمال هیچ 
شد،  نخواهد  بیمه  جدیدی  ساختمانی  کارگر 
بیمه  ساختمانی  کارگر  هزار   ۴۰۰ حدود 

شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.
تجمع همزمان بیش از 1000 کارگر 

پتروشیمی  اخراجی های  و  ساختمانی 
ایالم در مقابل مجلس

در  ساختمانی  کارگر   ۱۰۰۰ »حدود 
اجتماعی  بیمه  قانون  تغییر  به  اعتراض 
صبح   ۹ ساعت  از  ساختمانی  کارگران 
امروز به مجلس آمده اند./ کارگران اخراجی 
پتروشیمی ایالم با وجود حقوق معوقه و حکم 
اجازه  به کار،  بازگشت  بر  اداره کار مبنی 

ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند.«
صبح امروز دو گروه از کارگران با مطالباتی 
جداگانه اما بصورت هم زمان مقابل ساختمان 
کردند. تجمع  اسالمی  شورای  مجلس 
خبرنگار ایلنا حاضر در این تجمع گزارش 
ساختمانی  کارگر   ۱۰۰۰ حدود  که  می دهد 
اجتماعی  بیمه  قانون  تغییر  به  اعتراض  در 
صبح   ۹ ساعت  از  ساختمانی  کارگران 

امروز به مجلس آمده اند.
برای  مجلس  تالش  معتقدند  کارگران  این 
تغییر قانون بیمه آن ها برای حمایت از انبوه 
سازان یا آنطور که خود می گویند، بساز و 

بفروش ها انجام می گیرد.
اعمال  صورت  در  می گویند  کارگران  این 
بیمه  قانون  در  مجلس  نظر  مورد  تغییرات 
ظاهر  در  چه  اگر  ساختمانی،  کارگران 
بستری برای بیمه این کارگران فراهم است 
اجرای  قابل  غیر  کار  و  ساز  دلیل  به  اما 
بر  عالوه  کارفرما،  سهم  بیمه  حق  دریافت 
جدیدی  ساختمانی  کارگر  هیچ  عمال  آنکه 
کارگر  هزار  حدود ۴۰۰  شد،  نخواهد  بیمه 
از دست  بیمه خود را  بیمه شده،  ساختمانی 

خواهند داد.
از سوی دیگر در فاصله ای نزدیک به تجمع 
از  نفر   ۱۰۰ حدود  ساختمانی،  کارگران 
تهران  به  با سفر  ایالم  پتروشیمی  کارگران 

تجمعی اعتراضی برپا کردند.
این کارگران اخراجی که در تاریخ چهاردهم 
مهرماه نیز برای برگزاری تجمع به تهران 
و  معوقه  حقوق  وجود  با  بودند،  کرده  سفر 
کار،  به  بازگشت  بر  مبنی  کار  اداره  حکم 
تولیدی  واحد  این  به  ندارند  اجازه  همچنان 

وارد شوند.) آینه روز ـ۲۰۱4/۱۱/۱۸(
درمورد  اجحافات  که  این  به  باتوجه   [
کارگران جهان به قدری زیاداست که نشریه 
رنجبر گنجایش بیان آنها را ندارد و به قول 
معروف »مشت نمونه خروار است« وضع 
نمونه  ایران  کارگران  حقوقی  بی  اسفناک 
خوبی است برای این که درک شود کارگران 
سرمایه  نظام  حاکمیت  تحت  جهنمی  درچه 
داری امپریالیستی قرار داشته و مبارزه می 

کنند. رنجبر[
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وضعیت دردناک 
زنان درجهان!

نجات یک دختر جوان از چنگ گشت 
ارشاد توسط مردم بندرعباس  

روز یکشنبه ۱۶ آذر یک مامور پلیس زن 
از ماموران گشت ارشاد به یک دختر جوان 
به بهانه بدحجابی گیر داد و او را دستگیر 
اعتراض  و  خشم  با  جوان  دختر  ولی  کرد 
ابتدا روسری خود را در آورد و بعد چادر 
مامور زن را کشید که با مقاومت زن افسر 
سیتی  بازار  در  حاضر  مردم  شد.  همراه 
سنتر که در محل جمع شده بودند دختر را از 
چنگ مامور نجات داده و دختر هم متواری 
آزادی دست می زدند  با شعار  شد و مردم 
با  مردم  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده  و 
به عنوان روز  را  امروز  این صحنه  دیدن 
آزادی خطاب می کردند. )آسمان دیلی نیوز 

ـ ۱۳۹۳/۹/۱۸(
] درود بر آن دخترمبارز و مردم که درراه 
مسلح  نوکران  با  درستیز  آزادی  به  رسیدن 
رسیدن  وقت  تحمل  سالها  بعداز  اند.  رژیم 
باید  حاکم«  کشان  آزادی  بر  :»مرگ  نعره 
سراسرایران را فراگیرد و برای تعیین تکلیف 
این  تا شاهد  به خیابانها بریزند  خود، مردم 
نگردند. رنجبر[ دلخراش  نوع صحنه های 
کارتن خواب  هزار   3 از  بیش  وجود 

زن در پایتخت 
زیست  محیط  و  سالمت  کمیسیون  رئیس 
شورای شهر تهران با اشاره به وجود بیش 
از ۳ هزار کارتن خواب زن در پایتخت، از 
فراهم شدن مقدمات تاسیس نخستین گرمخانه 
زنان در تهران خبر داد و خواستار همکاری 
نمایندگان مجلس برای مرتفع شدن مشکالت 

قانونی آن شد. 
در  حافظی  هللا  رحمت  تسنیم،  گزارش  به 
پاسخ به این سوال که شهرداری و شورای 
راستای  در  اقداماتی  چه  پایتخت  شهر 
تهران  در  زن  کارتن خواب های  ساماندهی 
انجام دادند، اظهار داشت: در حال حاضر و 
بر مبنای آماری که شهردار تهران از تعداد 
دادند،  ارائه  تهران  شهر  کارتن خواب های 
چیزی در حدود ۱5 هزار کارتن خواب در 
به  رو  این  از  و  دارد؛  وجود  تهران  شهر 
در  نیز  کارتن خواب  زنان  که  نظر می رسد 
این میان، ۲۰ تا ۲5 درصد کارتن خواب های 

شهر تهران را تشکیل می دهند. 
زیست  محیط  و  سالمت  کمیسیون  رئیس 

شورای شهر تهران ادامه داد: لذا با توجه به 
این موضوع و تعداد زنان کارتن خواب شهر 
تهران، شهرداری پایتخت با در نظر گرفتن 
داشت  وجود  موضوع  این  در  که  مطالباتی 
زنان  برای  گرمخانه ای  راه اندازی  مقدمات 
را فراهم کرده است. این در حالی است که 
در حال حاضر و همانطور که مستحضرید 
تمام گرمخانه های شهر تهران برای مردان 
زنان  که  حالی  در  است  شده  راه اندازی 
کارتن خواب به خصوص در این فصل سرما 
به مراتب از آسیب پذیری بیشتری نسبت به 

.Aban۱۳۹۳/۳۰ .مردان برخوردارند
پافشاری مجلس برای تصویب قوانین 
تبعیض آمیز بسترساز خشونت علیه 

زنان 
کانون شهروندی زنان دربیانیه ای پافشاری 
مجلس  برای تصویب قوانینی تبعیض آمیز 
علیه زنان را بسترساز خشونت علیه آنان و 

باعث دادن به نابرابری علیه آنان دانست.
دراین بیانیه با اشاره به اسیدپاشیهای زنجیره 
متأسفانه  است:  شده  تصریح  دراصفهان  ای 
تاکنون مسئوالن و مقامات حاکمیت به وظیفه 
قانونی خود عمل نکرده و پاسخ مناسبی به 
تنها  نه  اند.  نداده  مردم  گسترده  اعتراضات 
این وقایع شوم را معرفی  آمران  عامالن و 
به  معترض  زنان  از  یکی  بلکه  اند  نکرده 
گلرو«  »مهدیه  یعنی  اخیر  های  اسیدپاشی 
را همچنان  زنان(  کانون شهروندی  )عضو 

در حبس نگه داشته اند.
شهروندی  کانون  اعضای  از  گلرو  مهدیه 
به  اعتراض  تجمع  در  تصویرش  که  زنان 
اسیدپاشی ها در مقابل مجلس شورای اسالمی 
روز  صبح  بود،  شده  منعکس  رسانه ها  در 
و  شد  بازداشت  خانه اش  در  آبان  چهارم 

همچنان در بازداشت به سر می برد.
بخشی ازمتن این بیانیه : 

کانون شهروندی زنان: مهرماه سال جاری 
که  اصفهان  در  ای  زنجیره  های  اسیدپاشی 
بود،  زنان  علیه  خشونت  از  عریان  شکلی 
زنان  گسترده  اعتراض  و  نگرانی  باعث 
بار  نخستین  برای  این  شاید  شد.  مردان  و 
با چنین  اعتراضی را  ایران  بود که جامعه 
وسعتی نسبت به اعمال خشونت علیه زنان 

ابراز می کرد.
در  ایران  جامعه  که  است  این  واقعیت 
اعتراض مسالمت آمیز به خشونت اسیدپاشی 
واکنشی  زنان  علیه  ای  زنجیره  های 
خودجوش و همگانی نشان داد و به طرزی 
خشونت  پدیده  از  را  خود  انزجار  آشکار، 
اعالم نمود، ولی متأسفانه تاکنون مسئوالن و 
مقامات حاکمیت به وظیفه قانونی خود عمل 

نکرده و پاسخ مناسبی به اعتراضات گسترده 
مردم نداده اند. نه تنها عامالن و آمران این 
وقایع شوم را معرفی نکرده اند بلکه یکی از 
زنان معترض به اسیدپاشی های اخیر یعنی 
شهروندی  کانون  )عضو  گلرو«  »مهدیه 

زنان( را همچنان در حبس نگه داشته اند.
رویکرد  تداوم  و  وجود  مؤید  واقعه  این 
مسایل  به  نسبت  مردم  و  حکومت  دوگانه 
زنان است که طی سالهای گذشته از جمله 
به  زنان  علیه  خشونت  بسترساز  عوامل 
شمار می آید. چرا که جامعه ایران به لحاظ 
رشد و بلوغ فکری به موقعیتی دست یافته 
دیدگاه  میان  آشکاری  و  ملموس  شکاف  که 
طرف  یک  از  زنان  به  نسبت  رسمی  های 
و رویکرد جامعه نسبت به حقوق زنان از 
طرف دیگر به وجود آورده است. به بیانی 
دیگر جامعه ایران و به ویژه زنان کشور به 
دلیل کسب صالحیت های علمی-  مدیریتی 
اجتماعی-  های  عرصه  در  تأثیرگذاری  و 
اقتصادی و سیاسی بر مدارهایی وارد شده 
اند که می بایست از حقوق متناسب با چنین 

جایگاه و پیشرفت هایی برخوردار باشند. 
قوانینی همچون »ازدواج  طرح و تصویب 
از  صیانت  »طرح  فرزندخوانده«،  با  پدر 
حجاب و عفاف«، »طرح حمایت از آمران 
در  و…  منکر«  از  ناهیان  و  معروف  به 
حالی صورت می گیرد که سالهاست زنان 
نسبت به چنین اقداماتی از سوی قانونگذاران 
واکنش منفی نشان داده و اجرای این قوانین 
ایرانی نمی دانند  را در شأن و منزلت زن 
و اعتراض خود را همواره نسبت به قوانین 

تبعیض آمیز علیه زنان اعالم نموده اند.
پافشاری مجلس کنونی برای تصویب قوانینی 
بسترساز  که  زنان  علیه  آمیز  تبعیض  چنین 
گسترش  به  و  بوده  آنان  علیه  خشونت 
نابرابری علیه زنان مشروعیت می دهد علی 
رغم اعتراضات زنان، ادامه پیدا کرده و به 
ناگزیر ما زنان را به این فکر و عمل وامی 
تا در حد توان و بضاعت مان اجازه  دارد 
ندهیم هیچ نماینده زن ستیز و مخالف حقوق 
زنان در دور بعدی انتخابات، به مجلس راه 

یابد. )آسمان دیلی نیوز ـ 4آذر۱۳۹۳(
پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت 

روز جهانی خشونت علیه زنان  
به  پیامی  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل   •
مناسبت فرارسیدن چهارم آذر – ۲۵ نوامبر 
– روز جهانی امحای خشونت علیه زنان، 
علیه  خشونت  قبال  در  سکوت  شکستن  بر 

زنان تاکید کرد …
 مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، در متن 

پیام »بان کی مون« آمده است:
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و روابط  بر جنسیت  مبتنی  »خشونت 
نابرابری  گونه  شدید ترین  جنسی، 
زنان  وسیله  به  که  است  جهانی  و  نظاممند 
و دختران تجربه می شود، این نوع خشونت 
هیچ مرز جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی 

نمی شناسد.
در سراسر جهان از هر سه زن، یک نفر در 
مقطعی از زندگی از طریق خشونت فیزیکی 
یا جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته 
فضای  در  تهدید  و  کار  محل  در  آزار  تا 

اینترنت رنج می برد.
تنها در سال جاری، بیش از ۲۰۰ دختر در 
اعترافات  شاهد  ما  شده اند؛  ربوده  نیجریه 
واضح زنان عراقی در باره تجاوز و بردگی 
دختر  دو  بوده ایم؛  درگیری  طی  در  جنسی 
گرفته،  قرار  تجاوز  مورد  هندی  مدرسه ای 
در  و  شدند  آویزان  از درخت  و  کشته شده 
ایاالت متحده آمریکا موارد خبرساز خشونت 
پردیس های  و  ورزشی  تیم های  در  جنسی 

دانشگاهی وجود داشته است.
زنان و دختران در تمامی کشور ها و محله ها 
جرایم  این  اما  می کنند،  تجربه  را  خشونت 
ما  می مانند.  مخفی  و  نشده  گزارش  غالبا 
همین  به  دهیم،  خاتمه  سکوت  این  به  باید 
خشونت  امحای  جهانی  روز  که  است  دلیل 
علیه زنان امسال بر تالش های بنیادی برای 
افزایش آگاهی به نام »محله خود را نارنجی 

کنید« متمرکز است.
در اطراف سازمان ملل متحد در نیویورک، 
ساختمان دبیرخانه و ساختمان امپایر استیت 
و  می شوند  روشن  نارنجی  رنگ  با  همه 
در  دیگر  مراسم  بسیاری  منظور  همین  به 
سراسر جهان و رسانه های اجتماعی برنامه 

ریزی شده است.
هر فرد مسوولیتی برای جلوگیری و خاتمه 
خشونت علیه زنان و دختران دارد که با به 
آغاز  آمیزی  تبعیض  فرهنگ  کشیدن  چالش 
می شودکه اجازه می دهد خشونت علیه زنان 
و دختران ادامه یابد. ما باید کلیشه ها و شیوه 
برخورد منفی جنسیتی را نابود کنیم، قوانین 
برای جلوگیری و خاتمه تبعیض و استثمار 
معرفی کرده و به اجرا در آوریم و قیام کنیم 
بر عیله سوء رفتار درهرجا که آن را مشاهد 

می کنیم.
را  آمیز  خشونت  اقدامات  همه  باید  ما 
محکوم، برابری را در محل زندگی کاری و 
خانه برقرار نماییم و تجربه روزانه زنان و 

دختران را متحول کنیم.
زنان  حقوق  استیفای  می شد  تصور  زمانی 
تنها مربوط به خود آنان است، اما امروزه 
شرکای  بیشتری  و  بیشتر  پسران  و  مردان 
واقعی در مبارزه برای توانمند سازی زنان 

می شوند.
برای  مردان  نهضت  اینجانب  قبل،  ماه  دو 
برای  جهانی  همبستگی  جنبش  که  زنان 
برابری جنسیتی است که نیمی از بشریت را 
برای حمایت از نیمی دیگر به میدان می آورد 
منفعت همگان معرفی کردم. همه  به جهت 
ما نقشی برای ایفا کردن داریم و من شما را 
ترغیب به ایفای نقش خود می نمایم. اگر ما 
و صحنه  کشور ها  جوامع،  خانه،  در  هم  با 
و  تبعیض  متحد شویم، می توانیم  المللی  بین 
و  افکار  و  کرده  دگرگون  را  بی کیفرمانی 
سنت هایی را متوقف کنیم که خشونت ننگین 
تشویق،  را  دختران  و  زنان  علیه  جهانی 

انکار و تحمل می کنند.
درجهان  ابعادی  چنان  زنان  علیه  ]خشونت 
مجبور  را  مون  کی  بان  حتا  که  است  یافته 
آبروی خود و سازمان  تا برای حفظ  نموده 
جدی  تضمین  هیچ  که  بزند  حرفهائی  ملل 
علیه  خشونت  بروز  از  جلوگیری  برای 
زنان ارائه نمی شود و دفاع ایشان از عدم 
خشونت همان قدر قابل حساب است که دفاع 
بشر!!  حقوق  و  دموکراسی  از  امپریالیستها 

رنجبر[
منع سقط جنین، خشونت علیه زنان 

است  
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 
علیه  خشونت  محو  جهانی  روز  آستانه  در 
که  سرکوبگری  قوانین  کرد:  اعالم  زنان 
دسترسی به سقط جنین را جرم می انگارند 
هنوز در تمام قاره ها جاری و ناقض جدی 

حقوق زنان هستند.
در نیکاراگوئه، السالوادور، شیلی و جمهوری 
دومینکن، سقط جنین در هر شرایطی ممنوع 
و  عاج  ساحل  سنگال،  ایرلند،  در  است. 
بنگالدش، قوانین به شدت محدودکننده سقط 
جنین را تنها در صورتی مجاز می شمرند 
مالت،  در  باشد.  خطر  در  زن  زندگی  که 
مورد  در  مگر  است  غیرقانونی  جنین  سقط 
تجاوز یا غیرعادی بودن جنین. در لهستان، 
سقط جنین از سال ۱۹۹7 ممنوع بوده است، 
محارم،  با  زنای  تجاوز،  مورد  در  جز  به 
زن.  زندگی  بودن  خطر  در  یا  جنین  نقص 
در اسپانیا، به تازگی اصالحات مشابهی در 
حقوق  مدافعان  گسترده  های  اعتراض  اثر 
https://www.fidh.( شد  منتفی  زنان 
کشورهای  از  شماری  در   .)۱6۱۲۹/org
به  تنها  جنین  مراکش، سقط  دیگر، همچون 
مجاز  زن«  سالمتی  از  »محافظت  منظور 
است. تمام این قوانین محدودیت های شکلی 
دیگری را در بر می گیرند که حتا در شرایط 
مجاز قانونی از دسترسی زنان به سقط جنین 

جلوگیری می کنند.
بین  فدراسیون  رییس  الهیجی،  عبدالکریم 
المللی جامعه های حقوق بشر، گفت:  »این 
نه  آنها  هستند.  مرگبار  حتا  و  خشن  قوانین 
تنها بدن زنان را کنترل می کنند، بلکه زنان 
را ناچار می کنند به سقط جنین زیرزمینی و 
ناامن و همراه خطرهای جدی برای سالمتی 
شان متوسل شوند که گاهی زندگی آنها را به 
خطر می اندازد. در مورد دختران کم سن و 
سال، گذراندن کامل دوره حاملگی می تواند 
باعث لطمه های بلندمدتی به بدن شان وارد 

کند و آینده شان را به خطر بیاندازد. «
این قوانین با محدود کردن یا محو حق زنان 
و  سالمتی  حق  شان،  بدن  بر  کنترل  برای 
به عالوه،  کنند.  نقض می  را  زنان  زندگی 
بسیاری از کشورها قوانینی را به تصویب 
برای  کیفری  های  مجازات  که  اند  رسانده 
کارکنان  و  جنین  سقط  از  مند  بهره  زنان 
گرفته  نظر  در  جنین  سقط  مجری  پزشکی 
به  جهان  سراسر  در  پزشکان  و  زنان  اند. 
جنین  سقط  غیرقانونی  عمل  اجرای  خاطر 
که  زنانی  سنگال،  در  روند.  می  زندان  به 
زندان  سال  دو  مستوجب  کنند  جنین  سقط 
اول  نیمه  در  آمار رسمی،  براساس  هستند. 
خاطر  به  زن   ۴۰ حدود  در   ،۲۰۱۳ سال 
انجام سقط جنین در حبس پیش از محاکمه 
به سر می بردند. در نیکاراگوئه، سقط جنین 
مستوجب تا ۸ سال زندان است. در ایرلند، 
محکومیت زندان برای این کار تا ۱۴ سال 
السالوادور، زنانی که جنین شان  است. در 
را سقط کنند، و گاهی زنانی که فرزندشان به 
صورت غیرعمدی سقط شود، ممکن است 
به قتل متهم شوند و ۱۰ سال به زندان بروند.
اقدام  گروه  کننده  هماهنگ  شریف،  خدیجه 
حقوق زنان در فدراسیون بین المللی جامعه 
های حقوق بشر، گفت: »محکومیت کیفری 
شمار  به  زیرزمینی  جنین  سقط  خاطر  به 
قربانیان در میان زنانی که در شرایط تحمل 
ناپذیر زندگی می کنند می افزاید. همان طور 
که سازمان ملل ملزم کرده، این قوانین بی 

معنی باید فوری ملغا شوند. «
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 
در عین حال از افزایش شمار ایالت هایی در 
کشور ایاالت متحده امریکا که دسترسی به 
سقط جنین مطمئن و قانونی را محدود کرده 
اند نگران است. فدراسیون بین المللی جامعه 
های حقوق بشر همچنین از سیاست ایاالت 
متحده امریکا در باره کمک به توسعه که در 
اجرای اصالحیه ِهلمز بر قانون کمک های 
خارجی منع سقط جنین را تشویق می کند، 
به شدت نگران است. این مقررات تخصیص 

بودجه برای سقط جنین به عنوان ابزار 
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و  قزل حصار  در  زندانی  ده ها  اعدام 
اعتصاب زندانیان 

 در اعتراض به اعدام ده ها زندانی در زندان 
این   ۲ واحد  زندانیان  کرج،  حصار  قزل 

زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.

زندانها سالخ خانه 
شده اند!

برنامه ریزی برای خانواده را ممنوع 
می کنند و در عمل به منظور جلوگیری از 
برای سقط جنین در  بودجه  ارایه هر گونه 

تمام شرایط مورد تفسیر قرار می گیرند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 
در اوایل نوامبر ۲۰۱۴ برای تحقیق در باره 
دیدار  سنگال  از  بازتولید،  و  جنسی  حقوق 
کرد. نتایج این تحقیق در آستانه اجالس سران 
سازمان بین المللی کشورهای فرانسوی زبان 
 Organisation internationale de(
نوامبر   ۲۹ در   )la Francophonie

۲۰۱۴ در داکار منتشر خواهد شد.
۲۵ نوامبر آغاز ۱۶ روز فعالیت عملی بر 
ضد خشونت علیه زنان است. فدراسیون بین 
المللی جامعه های حقوق بشر این دوره را در 
روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، 
باره  در  تونس  در  ای  منطقه  سمیناری  با 
بهترین عملکرد در مورد مبارزه با خشونت 
علیه زنان به پایان خواهد برد. این سمینار 
در چارچوب حرکت دولتمردان تونس برای 
تهیه چارچوبی قانونی در باره خشونت علیه 
زنانـ  که اولین مورد از نوع خود در منطقه 
است ـ برگزار خواهد شد)آسمان دیلی نیوز 

۱۳۹۳/۹/5
آنچه که درباال آمد نشان می دهد که دربیش 
از ۲۰۰ سال سلطه ی نظام سرمایه داری 
درجهان شعار »آزادی، برابری، برادری« 
کاریکاتوری  به  فرانسه  بورژوائی  انقالب 
شعار  آن  تحقق  درآرزوی  که  ماند  می 
درانقالبهای  جهان  کارگر  طبقه  تنها  است. 
جهانیان  به  که  بود  خود  رهبری  تحت 
بخش  متعهدترین  و  ترین  معتقد  داد  نشان 
رهائی  دنبال  به  جدیت  با  بشری  درجوامع 
زنان و مردان از استثمار و ظلم و ستم می 
تا زمانی که مردم دنیا ازخواب  باشد. ولی 
تقدیس  و  اندیویدوآلیسم  رفرمیسم،  غفلت 
مبادله  تولید و  مالکیت خصوصی بروسایل 
همین  به  جهان  مردم  اوضاع  بیدارنشوند، 
گونه و حتا بدتر تداوم خواهدیافت. رنجبر[

ارگان  هرانا،  گزارشگران  اطالع  به  بنا 
خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، 
از  تن   ۴۴ به  قریب  اخیر،  هفته ی  دو  در 
زندانیان محکوم به اعدام محبوس در واحد 
۲ زندان قزل حصار کرج، در گروه های ۱۱ 
نفره جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی 

منتقل شدند.
امروز  ظهر  زندانیان  این  از  گروه  آخرین 
انفرادی  به  و  فراخوانده  اجرای حکم  جهت 
منتقل شدند و احتمال قریب به یقین تا ساعاتی 
»علی  شد.  خواهند  آویخته  دار  به  دیگر 
»منصور  فاخته«،  »یوسف  گلیارانی«، 
یادگاری« و دو نفر با نام کوچک »سالم« 
اعدامیان  این  از  تن  پنج  اسامی  »بهنام«  و 

است.
واحد  برخی سالن های  در  زندانیان محبوس 
آذر  دهم  دوشنبه  امروز،  از  زندان  این   ۲
جمعی  اعدام های  این  به  اعتراض  در  ماه، 
به صورت نا محدود دست به اعتصاب غذا 

زده اند.
در واحد ۲ زندان قزل حصار کرج که از 
۹ سالن تشکیل شده است، قریب به ۳۰۰۰ 
نفر از متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر 
محبوس هستند و دستکم حکم اعدام ۱۰۰۰ 

تن از ایشان قطعی شده است.
گفتنی ست، قزل حصار که عمدتاً محل حبس 
متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر است، 
خاورمیانه  زندان های  بزرگ ترین  از  یکی 
گزارش های  تاکنون  و  می شود  محسوب 
بهداشتی  بد  در خصوص وضعیت  متعددی 
منتشر  زندانیان  با  مسئولین  برخوردهای  و 

شده است.
در پاییز سال گذشته نیز، اعتصاب هزاران 
زندانی اعدامی قزل حصار موجب آن شد که 
ماه، مسئوالن اجرای احکام در  حدود شش 
این زندان را متوقف کنند. ۱۵/آذر۱۳۹۳ ـ 

پیک ایران
سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر 
خواستار نجات جان سهیل عربی شدند

رادیو فرانسه:  شماری از سازمان های بین 
المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه هایی 
جوان  عربی،  سهیل  جان  نجات  خواستار 

ایرانی، از خطر مجازات اعدام شدند.
دیوان عالی ایران اخیراً مجازات اعدام سهیل 
فی االرض" و "سب  "فساد  اتهام  به  عربی 
النبی" را تأئید کرده است. مقامات جمهوری 
اسالمی ایران سهیل عربی را متهم کرده اند 
توهین  مطالب  اش  فیسبوک  صفحۀ  در  که 
آمیزی در مورد پیامبر اسالم و دوازده امام 

شیعیان منتشر ساخته است. 

بان  دیده  سازمان  معاون  گلداشتین،  اریک 
این  خاورمیانه  بخش  مسئول  و  بشر  حقوق 
سازمان اتهامات ایراد شده علیه سهیل عربی 
را  علیه وی  اعدام  همچنین صدور حکم  و 

حیرت آور اعالم کرده است. 
قوانین  در  بازنگری  به  را  ایران  دولت  او 
جزای این کشور و لغو آن دسته از موادی 
جرم  را  عقاید  آزادانۀ  بیان  که  فراخوانده 

شناخته و آن را مجازات می کند. 
علیه  المللی  بین  "ائتالف  حال،  این  در 
مجازات اعدام" در بیانیه ای جداگانه اعدام 
قریب الوقوع سهیل عربی را محکوم کرده و 
این حکم را نقض تعهدات ایران در چارچوب 
معاهدۀ حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرده 
که جمهوری اسالمی از جمله امضاکنندگان 

آن است. 
قوۀ  سخنگوی  ای،  اژه  محسنی  غالمحسین 
احتمالی  عفو  که  است  گفته  ایران،  قضاییه 
اما،  نیست،  کار  دستور  در  عربی  سهیل 
او  اتهامی  پروندۀ  مجدد  بررسی  تقاضای 

مورد توجه قرار گرفته است. همانجا
اعدام 18 زندانی مرتبط با مواد مخدر 

طی یک روز 
یک  و  مرد   ۳ جاری  روز  اولیه  ساعات   
زن در زندان مرکزی ارومیه، ۳ زندانی در 
زندان مرکزی بندرعباس و ۱۱ زندانی در 
دار  از طریق چوبه  زندان قزلحصار کرج 

اعدام شدند.
به گزارش  مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
زندان  در  جاری  روز  دقایق  اولین  ایران، 
مرکزی ارومیه ۳ مرد بنامهای یدهللا فهیمی، 
مختار داوودخواه و منوچهر رضایی و یک 
زن بنام مرضیه استواری با اتهامات مربوط 

به مواد مخدر اعدام شدند.
زندان  در  جاری  روز  سحرگاه  همچنین 
نورالدینی،  اکبر  علی  بندرعباس  مرکزی 
با  زهی  شاهو  حسین  و  قربانی  علیرضا 
طریق  از  مخدر  مواد  به  مربوط  اتهامات 

چوبه دار اعدام شدند.
در زندان قزلحصار نیز سپیده دم روزجاری 
۱۱ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر 

از طریق چوبه دار اعدام شدند.
شاهد  گذشته  روز  از  قزلحصار  زندان 
زندانیان  از  کثیری  جمع  غذای  اعتصاب 
واحد ۲ این زندان بوده است و این اعتصاب 
با واکنشهای مختلف مسئوالن زندان از جمله 
تهدید به اجرای حکم اعدام جمعی زندانیان 

همراه بوده است.۱۳۹۳/۹/۱۲ آ.د.ن.
زمانی  در  اعدامها  وحشتناک  لیست  این   [
ناپذیری  ازسیری  است  دقیقی  نشان  کوتاه 

ضحاک زمان یعنی جمهوری اسالمی 
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ازهر دری، 
سخنی!

آید  می  درزیر  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز 
است و ضرورتا  دیگران  نظرات  به  رنجبر 
این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. 

هیئت تحریریه
 ************

رشوه 120 میلیارد تومانی برای 
سرپوش گذاشتن بر اختالس 12 

هزار میلیارد تومانی! 
بانکی  فساد  کشف  از  اقتصاد  وزیر  کلمه: 
گفت:  و  داد  خبر  تومانی  میلیارد  ۱۲هزار 
عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند 

و تمام وجوه به بانک بازگشته است.
نشست  در  طیب نیا  علی  تسنیم،  گزارش  به 
پرونده های  مصادیق  درباره  امروز  خبری 
آن،  مورد  یک  در  گفت:  اخیر  کشف شده 
۱۲هزار  به  اقدامات خالف  ارزش  مجموع 
میلیارد تومان می رسد، یک شرکت کاغذی 
مأموران  همکاری  با  که  بود  شده  تشکیل 
بعضاً  و  بازنشسته  افراد  دستگاه ها،  برخی 

شاغل در حوزه 
جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت ها از فاکتور 
جعلی این شرکت استفاده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده 

تا کارهایش پیش برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی ادامه داد: 
این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است، براین اساس با مدیرعامل بانک 

ذی ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته 

آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
ادامه  و  اکنون در زندان هستند  فساد مذکور هم  این را هم گفت که عوامل  البته  طیب نیا 
داد: با توجه به خأل صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه 
راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده 
است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با 

فساد هستند.
در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد 
مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم 

بانکی بازگشته است.
به صدور  نیز  بین بانکی بالوجه و بخشی  به گردش چک های  این رقم مربوط  وی گفت: 
ضمانت نامه های بانکی بازمی گردد، که با خأل نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای 

پول و اعتبار آن را اصالح کرد.
 ************

عوامل مرگ و میر ایرانی ها
در جدول زیر می توانید فهرست برخی از عوامل مرگ و میر ایرانی ها و آمارهای رسمی 

منتشر شده درباره تعداد تقریبی قربانیانشان را ببینید:

ردیفعامل مرگمیزان مرگ و میرمنبع ارائه دهنده آمار
معاون بهداشت وزیر بهداشت
معاون بهداشت وزیر بهداشت

نایب رییس انجمن سرطان ایران
سازمان پزشکی قانونی

دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی

۱۳۶هزار نفر در سال
۸۳هزار نفر در سال
۳۰هزار نفر در سال
۱۸هزار نفر در سال
۱۱هزار نفر در سال

۴هزار نفر )سال ۹۲(
۳هزار نفر در سال

۱۰۶۳نفر )سال ۹۲(
۸۲۸ نفر )سال ۹۲(
۱۹۳۹نفر)سال۹۲(
7۹۹نفر )سال ۹۱(
7۵۰ نفر)سال۹۲(

۲۹۱ مادر )سال۹۲(

بیماری های قلبی 
چاقی و فشارخون 

باال
سرطان

تصادفات
دخانیات

خودکشی
اعتیاد

غرق شدگی
گاز گرفتگی

سوختگی
قتل با سالح سرد

برق گرفتگی
زایمان

۱
۲
۳
۴
۵
۶
7
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

 ************
2۵ درصد از جمعیت ایران در زاغه ها زندگی می کنند

توسعه  شاخص  ساله  هر  انسانی،  توسعه  برنامه  جهانی  سازمان   : اقتصاد  صدای  سایت 
انسانی جوامع مختلف را اعالم می کند. طبق 
آمار سال ۲۰۱۴ این سازمان، ایران در بین 
کشور  پنجمین  و  هفتاد  جهان،  کشورهای 
است. البته کشور از سال ۱۹۸۰، روند رو 
کرده  طی  شاخص  این  در  را  صعودی  به 

است.
های  کشور  در  انسانی،  توسعه  شاخص 
مورد بررسی دارای چند زیرمجموعه است. 

زیر مجموعه هایی که شامل سالمت، 

است  مصمم  که  داری  نوکرسرمایه 
خون  خود  گندیده  نظام  حفظ  برای 
داده و جوی خون جاری  ادامه  را  خواری 
درسراسر ایران را نگذارد برای یک لحظه 
شود.  خشک  و  افتاده  جریان  از  شده  هم 
دستگاه قضائی بی وجدان و بی رحم رژیم 
صدورمحکوم نمودن به اعدام را راحت تر 
تا  و  دارد  دردستورکارخود  آب  از خوردن 
زمانی که این رژیم سرنگون نشده و قاضیان 
االسالمها  حجت  و  ها  هللا  آیت  آموز  دست 
دادگاههای  ی  میزمحاکمه  به  گی  جمله 
عادالنه ی کارگران و زحمت کشان کشانده 
نشده و به مردم نشان داده نشود که این افراد 
هیچ خیری از انسانیت نبرده و وحشی ترین 
درکلیه  و  باشند  می  زمین  روی  موجودات 
ی شهرها و روستاها با طناب برگردن در 
چه  ببینند  و  نشده  گردانده  بازار  و  کوچه 
عمل  از  مردم  درمیان  را  عظیمی  نفرت 
نمی  اند،  به وجودآورده  کرد وحشیانه شان 
توان امید واهی به دل داد که دست از اعدام 

برخواهند داشت. رنجبر[
تفسیر روزـ 21آذر 1393
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جنسیت،  نابرابری،  درآمد،  آموزش، 
و  سرمایه  و  تجارت  امنیت،  اشتغال،  فقر، 
و  اجتماعی  تحرک  جریان،  در  مالی  امور 
ارتباطات، جمعیت شناسی و محیط زیست. 
البته هرکدام از این زیرمجموعه ها، بخش 
آنها  های خود را  دارند و در هر کدام از 

درصد و آمار و ارقام نوشته شده است.
انتشار  سرانه  زیست،  محیط  شاخص  در 
دی اکسیدکربن ایران 7٫۶۸ تن است. طبق 
بررسی UNDP، ۹۹٫۵۲ درصد از منابع 
انرژی اصلی ایرانی ها، سوخت های فسیلی 
گزارش،  این  براساس  طور،  همین  است. 
۱۹٫۶ درصد از منابع طبیعی ایران در سال 
 ۶٫۸ البته  است.  کرده  پیدا  کاهش   ۲۰۱۴
منطقه  ایران،  از مساحت کل زمین  درصد 
جنگلی است. اما طبق آن چیزی که سازمان 
کرده،  اعالم  انسانی  توسعه  برنامه  جهانی 
۶7٫۸۵ درصد از کل منابع آب تجدید پذیر 

ایران برداشت می شود.
همین طور، گزارش سازمان ملل می گوید، 
۲۵٫۱ درصد از جمعیت ایران در زاغه ها 
زندگی می کنند. به عبارتی این میزان، می 
شود یک چهارم از جمعیت 77 میلیون نفری 
میر  و  مرگ  تعداد  این،  بر  عالوه  کشور. 
در  هرسال  طبیعی  بالیای  براثر  ها  ایرانی 
زده  تخمین  نفر   ۱٫۸ نفر،  میلیون  یک  هر 

شده است. ) آینه روز ۱۳۹۳/۹/۲۱ (
 ************

ده ها میلیون نفر در جهان در شرایط 
بردگی زندگی می کنند

بی بی سی : یک گزارش تازه نشان می دهد 
که حدود ۶۳ میلیون نفر در جهان در شرایط 

بردگی زندگی می کنند. 
امروز  که  بردگی”  جهانی  “فهرست  در 
دوشنبه 7۱ نوامبر منتشر شده، هند با بیش 
از ۴۱ میلیون مورد در صدر قرار دارد و 
کشورهای ایسلند و لوکزامبورگ با کمترین 

تعداد “برده” در انتهای جدول هستند.
برده  ضد  گروه  توسط  فهرست  این 
داری “واک فری” و با بررسی شرایط 
در 7۶۱ کشور جهان تهیه شده است.

در  زندگی  برای  گزارش  این  معیار 
مانند  مواردی  شامل  بردگی  شرایط 
جنسی  بهره کشی  اجباری،  ازدواج  یا  کار 
انسان و به بردگی  برای سود مالی، قاچاق 

گرفته شدن به دلیل بدهی مالی است.
 ************
آسیا در صدر

 وضعیت بردگی در جهان که برای دومین 
سال متوالی منتشر شده، حاکی از افزایش 
۲۰ درصدی آمار افرادی است که در چنین 

شرایطی زندگی می کنند.
سی  از  کمتر  موارد  این  تعداد  گذشته  سال 
میلیون نفر برآورد شده بود.)6۲آبان ۳۹۳۱(
اما تهیه کنندگان این فهرست می گویند که این 
افزایش بیشتر به دلیل بهبود کیفیت آمارگیری 
است و نشان می دهد که شرایط بدتر از آن 

است که پیش از این تصور می شد.
جنوب  کشورهای  به  مربوط  آمار  بیشترین 
و شرق آسیا است. هند، چین و پاکستان از 
لحاظ تعداد موارد به ترتیب در رتبه های اول 

تا سوم قرار دارند.
بنا بر این گزارش، کشور آفریقایی موریتانی 
باالترین سرانه بردگی را نسبت به جمعیت 
این  مردم  از  درصد  چهار  حدود  و  دارد 

کشور در شرایط بردگی زندگی می کنند.
از  )کمتر  بردگی  قربانی   ۳۸۰۰ با  بریتانیا 
در  نفر(  هزار  ازای هر هشت  به  نفر  یک 
رتبه ۴۲۱  ام این فهرست قرار گرفته است.

مشارکت  خواهان  بردگی  تازه  گزارش 
جهانی بیشتر برای مقابله با این پدیده شده و 
از دولت ها خواسته است که مجازات قاچاق 
را  اجباری  کار  نیروی  از  استفاده  و  انسان 

افزایش دهند.
 ************

وزارت بهداشت: 8۷ درصد ایرانی 
ها تغذیه مناسب ندارند 

بهداشت،  وزیر  گزارش  بهداشت  معاون 
درمان و آموزش پزشکی گفت: ۸7 درصد 
عمده  دارند،  نامناسب  تغذیه  کشور  مردم 
و  میوه  خوردن  کم  ای  تغذیه  مشکالت 
و  شکر  نمک،  زیاد  مصرف  و  سبزیجات 

روغن است.
به گزارش چهارشنبه شب ایرنا دکتر»علی 
‘نخستین  اختتامیه  مراسم  در  سیاری«  اکبر 
دنیا  در  افزود:  تغذیه’  المللی  بین  کنگره 
ساالنه ۶۳ میلیون نفر براثر ابتال به بیماری 
و  دیابت  ها،  سرطان  عروقی،  قلبی-  های 

بیماری های تنفسی فوت می شوند.
وی تصریح کرد: در ایران نیز ساالنه ۳۸ 
هزار نفر افراد در رده سنی ۳۰ تا 7۰ساله 

بر اثر ابتال به این بیماری ها جان خود را از 
دست می دهند که در صورت اصالح سبک 
زندگی می توان این عوارض را به میزان 

چشمگیری کاهش داد.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون  گفته  به 
در میان چهار عامل خطرساز،کم تحرکی، 
نامناسب  تغذیه  الکل،  سیگار،  مصرف 
بیشترین سهم را در ابتالی افراد به بیماری 

یاد شده دارد.
نقش  نیز  تغذیه  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
همچون  هایی  بیماری  به  ابتال  در  روغن 
و  ها  سرطان  عروقی،  قلبی-  های  بیماری 
دیابت و نیز مرگ ناشی از آن ها بیش از 

سایر مواد خوراکی است.
روش  بهترین  داشت:  اظهار  سیاری  دکتر 
ای  تغذیه  غلط  های  عادت  اصالح  برای 
را خوردن حداقل پنج واحد میوه و سبزی، 
گرم   ۲۱ تا   ۱۰ از  نمک  مصرف  کاهش 
قند  مصرف  کاهش  و  گرم  پنج  به  کنونی 
بیان  و  کرد  عنوان  روز  طول  در  شکر  و 
مصرف  زمینه  در  سازی  فرهنگ  داشت: 
روغن های مایع و آموزش صحیح تغذیه به 
کودکان در مدارس نیز می تواند عادت های 

بد تغذیه ای را اصالح کند.
امضای  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
تفاهم نامه این وزارتخانه با وزارت آموزش 
به  تغذیه صحیح  آموزش  گفت:  پرورش  و 
در  موثری  نقش  آموز،  دانش  میلیون   ۲۱
مردم  سالمت  ارتقای  و  ها  بیماری  کاهش 
دارد و هزینه های بهداشتی و درمانی دولت 

را کاهش می دهد.
کشاورزی  جهاد  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
غذایی  سالمت  تامین  در  مهمی  نقش  نیز 
دارد، افزود: تفاهم نامه ای با این وزارتخانه 
کودها  مصرف  میزان  و  کیفیت  زمینه  در 
امضا شده تا مقدار مصرف سم از نظر کمی 
و کیفی در کشور کنترل و از ورود سموم 
آلوده کننده آب به بدن انسان نیز جلوگیری 

شود.
وجود  با  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر  معاون 
کمبود  جبران  زمینه  در  مثبت  اقدامات 
ویتامین دی )D ( موفق نبودیم و کمبود این 
ویتامین در عرض ۱۰ سال گذشته به شش 

برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: حل مشکالت تغذیه ای به دلیل 
گستردگی و پراکندگی بسیار مشکل بوده و 
همکاری  و  اندیشمندان  همفکری  نیازمند 

های بین بخشی است.
سیزدهمین  و  المللی  بین  کنگره  ‘نخستین   
در  ماه  آذر  نهم  روز  از  که  تغذیه’  کنگره 
بود،  شده  آغاز  تهران  نیروی  پژوهشگاه 

روز چهارشنبه با تقدیر از چهره های 
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مطرح تغذیه کشور به کار خود پایان 

داد. )۹۳/۹/۱۳  آسما دیلی نیوز(.
 ************

وضعیت سکته های قلبی و
 مغزی در ایران 

بهداشت،  وزارت  های  گزارش  اساس  بر 
هزار   ۳۴ و  قلبی  سکته  هزار   ۳۹ ساالنه 
سکته مغزی در کشور اتفاق می افتد که می 
توان با تغییر سبک زندگی و اصالح الگوی 

غذایی، از تعداد این سکته ها کم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان 
می دهد مبتالیان به فشار و چربی خون باال، 
افراد کم تحرک  قند، سیگاری ها و  مرض 
زودتر از دیگران در معرض ابتال به سکته 
بطوریکه  قراردارند.  قلبی  و  مغزی  های 
بهداشت  معاون  سیاری  اکبر  علی  دکتر 
که  مطلب  این  عنوان  با  بهداشت  وزارت 
 7۰ تا   ۳۰ سنی  فاصله  در  ها  مرگ  عمده 
این  اکثر  کرد:  خاطرنشان  است،  سالگی 
مرگ ها قابل پیشگیری است و با رفتارها و 

سبک زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد.
۴ بیماری عامل مرگ ایرانی ها

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، ۴ 
بیماری عمده مهمترین علل مرگ ایرانی ها 
است، بطوریکه بیماری های قلبی و عروقی 
می  قلبی  سکته  هزار   ۳۹ به  منجر  ساالنه 
هزار   ۳۴ سال  در  که  این  ضمن  شود. 
بیماری  گردند.  می  مغزی  دچار سکته  نفر 
جمله  از  نیز  تنفسی  های  بیماری  و  دیابت 
این بیماری ها است. ضمن این که حوادث 
ایرانیان  مرگ  عمده  علل  از  نیز  ترافیکی 

محسوب میشود.
سیاری خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد مردم ما 
در کشور سیگار می کشند، سه میلیون نفر 
کنند و ۹۰ درصد علت  قلیان مصرف می 
سرطان ریه سیگار است به طوری که خطر 

سکته قلبی را ۴ برابر می کند.
لیتر   ۳۳ ساالنه  ایران  مردم  وی،  گفته  به 
قبال  عدد  این  که  کنند  می  مصرف  نوشابه 
۲۴ لیتر بوده و با آگاه سازی مردم نسبت به 
مضرات آن به این میزان کاهش یافته است.

سیاری ادامه داد: ۵۲ میلیون نفر در کشور 
اضافه وزن دارند و ۴۳ هزار نفر مرگ مربوط 
به چاقی است. از سوی دیگر ۱۰ میلیون نفر 
مبتال به فشار خون هستند که ۳۸ هزار مورد 
است. خون  فشار  با  مرتبط  سال  در  مرگ 

 ************
شایعترین عامل معلولیت افراد

سکته  انجمن  رئیس  قینی  محمدرضا  دکتر 
آمار  طبق  اینکه  اعالم  با  ایران  مغزی 
حدود  نفر  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به  جهانی 

می  مغزی  سکته  دچار  نفر   ۱۰۰ تا   5۰
قلبی  های  سکته  که  آنجا  از  گفت:  شوند، 
ایجاد  عروق  گرفتگی  دنبال  به  مغزی  و 
خانواده  یک  در  رو  این  از  شوند،  می 
آترواسکلروز  بیماری  و  گیرند  می  قرار 
گیرد. می  معنا  اینجا  شرائین  تصلب  یا 
نقطه  آترواسکلروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصریح  است،  قلبی  و  مغزی  سکته  نهایی 
کرد: یعنی آترواسکلروز از ۲۰ تا ۵۲ سال 
قبل ایجاد می شود و عواملی نظیر فشارخون 
سیگار  و  باال  خون  چربی  و  قندخون  باال، 
سازش  خطر  فاکتورهای  و  ساز  زمینه 

محسوب می شوند.
قینی، سکته های مغزی را شایعترین عامل 
و  دانست  جهان  سطح  در  افراد  معلولیت 
برنامه  تا  داریم  نیاز  این رو  از  گفت: شاید 
هایی از طرف سیستم های بهداشتی طراحی 
و اجراکنیم که افراد در سنین پایین تر از ۵۲ 
تا ۳۰ سالگی به صورت مرتب فشار خون و 
چربی خون شان را بررسی کنند تا در نهایت 
با تشخیص عالئم خطر بتوانیم بگوئیم که از 
سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کرده ایم.

 ************
چه کسانی بیشتر در معرض سکته 

قرار دارند
بیماری  متخصص  هاشمیان  محمود  دکتر 
های قلب و عروق گفت: “آتروترومبوزیس 
اسکلروزیس” به نوعی بیماری گفته می شود 
که عروق و رگهای بدن فرد بر اثر عوامل 
مختلف دچار تصلب شرائین شده و منجر به 
لخته شدن خون و سکته مغزی یا قلبی می شود.
وی با یادآوری مشکالت مربوط به عوارض 
و  قلبی  کیفیت  بی  و  تقلبی  داروهای  ورود 
از  یکی  گفت:  گذشته  سال  چند  در  عروقی 
نه چندان  مشکالت جدی کشور در سالهای 
و  قلبی  داروهای  ورود  به  مربوط  دور 
خوشبختانه  که  بود  چینی  و  تقلبی  عروقی 
این  جدید  دولت  کارآمدن  روی  با  همزمان 
معضل تاحد زیادی برطرف شد و امیدواریم 

این روند پایا باشد.
هاشمیان گفت: زمانی که برخی از داروها 
گران شد، عده ای سوداگر و بی وجدان به 
ضد  )داروی  پالویکس  قالبی  داروی  تولید 
پالکتی که خطر بروز سکته مغزی یا حمله 
قلبی را کاهش می دهد( که از نشاسته تهیه شده 
بود، پرداختند و با جان مردم بازی کردند.
برای  مردم  کرد:  توصیه  مردم  به  وی 
اطالع از خرید داروی اصل می بایست به 
داروخانه های معتبر و شناخته شده مراجعه 
کنند و به هیچ عنوان این داروی حیاتی را 
خریداری  و…  ها  ودالل  ها  ازدستفروش 

نکنند. بر روی جعبه داروهای اصلی کدی 
به نام کد اصالت دارو و شماره تلفنی موجود 
است که با فرستادن کد به صورت پیامک یا 
پیام صوتی به شماره مندرج بیماران میتوانند 

از اصل بودن دارو مطمئن شوند.همانجا
 ************

اقتصاد :نزدیک به یک چهارم 
خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی 

ندارند
بانک مرکزی ایران در

که ۲4  کرده  اعالم  گزارش خود  تازه ترین 
شاغلی  فرد  هیچ  ایرانی  خانوارهای  درصد 
ندارند. همچنین درصد خانوارهایی که یک 

یا دو نفر شاغل دارند کاهش یافته است. 
چندی پیش مرکز آمار ایران از کاهش میزان 
فصل  به  نسبت  امسال  تابستان  در  بیکاری 
مشابه سال پیش گزارش داده بود. اما اینک 
درصد   4۲ که  کرده  اعالم  مرکزی  بانک 

خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند.
خود  گزارش  آخرین  در  ایران  آمار  مرکز 
مدعی شده بود میزان بیکاری به کمتر از ده 
درصد رسیده و در میان جوانان بیش از ۲۰ 
درصد است. آمار جدید بانک مرکزی نشان 
از تفاوتی فاحش در زمینه بیکاری در میان 

خانوارهای ایرانی دارد.
بودجه  بررسی  براساس  و  ایرنا  به گزارش 
بانک  توسط   ۱۳۹۲ سال  در  که  خانوار 
صورت  ایران  شهری  مناطق  در  مرکزی 
گرفته، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل 
در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر شده است. این 
افزایش همچنین شامل خانواده هائی می شود 
که سه عضو آن ها شاغل هستند. اما درصد 
شاغل  دو عضو  یا  یک  دارای  خانوارهای 

کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهند که سهم افراد شاغل 
کاهش  قبل  سال  با  مقایسه  در  محصل  و 
کار  بدون  درآمد  با  و  بیکار  افراد  سهم  و 

افزایش داشته است.
بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  آمار  مرکز 
فعال  جمعیت  میان  در  بیکاری  میزان  که 
نسبت   ۱۳۹۲ تابستان  در  باال  به  سال   ۱۰
دهم  دو  و  یک  گذشته  سال  مشابه  دوره  به 
درصد  نیم  امسال  بهار  به  نسبت  و  درصد 

کاهش یافته است.
نشان  مرکزی  بانک  جدید  بررسی  نتایج 
بیکار  شاغل،  افراد  درصد  که  می دهد 
کاهش  قبل  سال  به  نسبت  محصل  و 
کار  بدون  درآمد  با  افراد  درصد  و  یافته 
طبقه  گروه ها  سایر  در  که  افرادی  و 
است. داشته  افزایش  شده اند،  بندی 

 ************
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گسترش مشاغل کاذب در میان 

جوانان
میزان بیکاری در مناطق شهری و در میان 
زنان نقطه مشترک در میان اغلب شاخص ها 
در گزارش مرکز آمار ایران است. بر اساس 
درصد   ۹۱ اشتغال  از  کشاورزی  سهم  آن 
این  به گزارش  همچنین  است.  شده  عنوان 
مرکز بسیاری از جوانان به مشاغل کاذب با 

درآمد پایین روی می آورند.
این یافته ها نشان می دهد با افزایش مهاجرت 
شهرها،  در  جمعیت  حد  از  بیش  تمرکز  و 
بیش از سه چهارم شاغالن سهم و نقشی در 
تقریبا  ندارند.  کشاورزی  بخش  فعالیت های 
درصد(   7۴/۴( ایران  در  اشتغال  از  نیمی 

مربوط به بخش خدمات است.
داده های  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
مرکز آمار شرایط واقعی اشتغال در ایران 
ساعت  یک  مرکز  این  نمی دهد.  بازتاب  را 
اشتغال  نیز  را  کارآموزی  یا  هفته  در  کار 

محسوب می کند.
در  که  است  آمده  آمار  مرکز  گزارش  در 
ایران  شاغالن  درصد   ۸/6 امسال  تابستان 
برخی  تعبیر  به  داشته اند.  ناقص"  "اشتغال 
صاحب نظران بخش بزرگی از این افراد را 
باید بیکار تلقی کرد. علی ربیعی، وزیر کار 
هم چندی پیش نسبت به جهش شمار بیکاران 
در ایران هشدار داده و تاکید کرده بود اگر 
از  به 7 درصد نرسد،  اقتصاد  رشد ساالنه 

مهار بیکاری عاجز خواهیم بود.
سال  دو  در  اقتصادی  رشد  ربیعی  گفته  به 
رسیده  به صفر  اکنون  و  بوده  منفی  گذشته 
است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، ابتدای 
رشد  میزان  که  کرد  اعالم  ماه  شهریور 

اقتصادی اکنون به نیم درصد رسیده است.
نیز  همزمان، رئیس جمهور حسن روحانی 
از خروج کشور از رکود اقتصادی خبر داد 
انتقاد شماری از نمایندگان  که سخنان او با 

مجلس و کارشناسان اقتصادی روبرو شد.
 ************

۴ تا ۷ میلیون دوشغله و سه شغله 
در ایران

مطابق گزارش تازه مرکز آمار، اندکی بیش 
از 4۰درصد شاغالن ایران در هفته بیش از 
4۹ ساعت کار می کنند. یک کارشناس بازار 
کار می گوید در ایران بین ۴ تا 7 میلیون نفر 

دوشغله و سه شغله هستند.
و  بررسی هزینه  با  بانک مرکزی  گزارش 
شهری  مناطق  در  ساکن  خانوارهای  درآمد 
با  و  شهر   ۹7 در   ۹۲ سال  برای  ایران 
مراجعه به ۲۱ هزار و  ۳۰۰ خانوار نمونه 

انجام شده است.
از  درصد   6/۱ دهد  می  نشان  بررسی  این 
 ۲۳/۲ کارفرما،  خانوارها  شاغل  اعضای 
همکار  درصد   7۱/6 مستقل،  درصد 
درصد   ۱4/۹ عمومی،  و  دولتی  مؤسسات 
درصد  یک  خصوصی،  مؤسسات  همکار 
درصد   ۲ و  تعاونی  موسسات  در  شاغل 
سرگرم به کارهای فامیلی و کارآموز بدون 

مزد بوده اند.
افراد  تعداد  بیشترین  گزارش  این  مبنای  بر 
با  نیز  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  شاغل 
سهمی معادل ۳۱/۳ درصد در بخش خدمات 
عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال 

داشته اند.۲۰۱4٫۱۱٫۱7 
 ************

موسوی الری: یکی بگوید آن 
3000میلیارد، ۷000 میلیارد و 
۷200 میلیون یورو کجاست؟ 

 یک فعال اصالح طلب و عضو ارشد مجمع 
روحانیون در ششمین حزب کنگره اسالمی 
کار با طرح این سوال که کنگره هر حزب 
جلسات  در  معموال  گفت :  چیست،  برای 
حزبی سخنرانان به ضرورت تحزب سخن 
می گویند در حالی که معتقدم ۵۳ سال است 

که از این مرحله عبور کرده ایم.
الری  موسوی  عبدالواحد  ایلنا،  گزارش  به 
تصویب  اساسی  قانون  آنکه  از  پس  گفت: 
شد اصول قانون اساسی به عنوان نقشه راه 
به  آن  در  که  گرفت  قرار  ملت  اختیار  در 
و ضرورتی  است  شده  اشاره  تحزب  اصل 
در خصوص چرایی حزب نیست ولی چرا 
می کنم  گمان  دارد  هنوزادامه  بحث ها  این 
با چالش های عدیده ای رو  نظام های حزبی 
به رو هستند و علیرغم تاکید قانون اساسی 
یا احزاب نتوانسته اند کارآمدی الزم را داشته 
که  اند  بوده  رو  به  رو  موانعی  با  یا  باشند 
ضرورت  در  بحث هایی  هنوز  شده  موجب 

تحزب سخن گفته شود. 
بیان  با  اصالحات  دولت  کشور  وزیر 
که  است  این  احزاب  محوری  نقش  اینکه 
و  دهد  قرار  هم  کنار  در  را  متفرقه  افراد 
بسازد اظهار  افراد همسو  آنها  با ساماندهی 
که  است  آن  احزاب  بعدی  کارکرد  داشت: 
انتخاب آرمان هایی که  با جلسات آموزشی 
در مرام نامه و اساسنامه شان است در اختیار 
اعضا و هواداران قرار دهند و اعضایش را 
آماده کند تا از آرمان های حزب دفاع کند. 

با  مبارز  ارشد مجمع روحانیون  این عضو 
تاکید بر اینکه کارکرد بعدی احزاب اجرایی 
و حضور در عرصه قدرت است خاطرنشان 
که  می شود  شنیده  آنچه  خالف  بر  کرد: 

نداده ایم  تشکیل  حزب  ما  می گویند  برخی ها 
تا قدرت را کسب کنیم باید بگویم این حرف 
حزب  فلسفه  عبارتی  به  و  است  تعارف 
کسب قدرت است و اگر حزبی برای قدرت 
تالش نکند یا حزب نیست یا صادقانه حرف 

نمی زند.
روحانیون  مجمع  مرکزی  شورای  عضو 
است  ساده انگاری  این  اینکه  بیان  با  مبارز 
شدن  تبرئه  و  محمدمرسی  شدن  زندانی  که 
مبارک را فقط حاصل توطئه دشمنان بدانیم 
اخوان المسلمین  رفتار  اگر  کرد:  عنوان 
آن  بود  نشده  مصر  ملت  نگرانی  موجب 
و  دگم اندیشی  اگر  نمی داد  رخ  نیز  اتفاقات 
برای  شرایط  نبود  المسلمین  اخوان  تحجر 
شبکه  در مصر  می شد  فراهم  مرسی  تبرئه 
های اجتماعی انقالبی را سامان داد ولی آنها 
در کودتا یا واپس گرایی نتوانستند خود را 
نشان دهند. به اعتقاد من توطئه ها و دسایس 
یک طرف، ولی از همه مهمتر خود رفتار 
اخوان المسلمین و تحجر و ترساندن جامعه 
برابر حوادث  تا ملت مصر در  موجب شد 

بعدی بی تفاوت شود.
قاعدتا  احزاب  اینکه  بیان  با  موسوی الری 
بی  جامعه  شرایط  به  نسبت  نمی توانند 
باشند گفت: شما که هشت سال منتقد  توجه 
به  نسبت  و  بودید  دهم  و  نهم  های  دولت 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی  برنامه های 
نوع مدیریت آن زمان نقد داشتید آیا این نقد 
گذشته  نقد  نباید  امروز  آیا  است؟  شده  تمام 
مسائل  برخی  ما  جامعه  در  متاسفانه  کرد؟ 
به  فرعی  مسائل  و  اند  شده  فرعی  اصلی 
انظار  در  اند.  گردیده  مبدل  اصلی  مسائل 
جامعه، سوءاستفاده های سه هزار میلیاردی و 
بابک  مانند  افرادی  میلیاردی و  هفت هزار 
یورو  میلیون  زنجانی که دو هزار و 7۰۰ 
خورده که ما حتی نمی دانیم تعداد صفرهای 
یکی  دارد.  وجود  تاست،  چند  ارقام  این 
بگوید سه هزار میلیارد، هفت هزار میلیارد 
و دو هزار و ۰۰7 میلیون یورو کجاست؟ 
اعداد  این  با  نیست  ملت  اینها سرمایه  مگر 
چقدر می توان سد، بندر و نیروگاه ساخت؟ 
اختیار  اعداد را در  این  توانیم  و چقدر می 
نهادهایی مانند بهزیستی قرار داد تا به کمک 
خانواده های بی بضاعت و در معرض خطر 

بپردازد.
پایان  در  الری  موسوی  حجت االسالم 
افزود: آنچه در خطر است نهادینه شدن این 
رفتارهای غیرقانونی است اینکه ما چون از 
سلیقه یک سری افراد خوشمان نمی آید آنها 
را حذف کنیم و سپس عده ای را در معرض 
انتخاب مردم قرار دهیم رویه غلط با قانون 

و اصل انقالب اسالمی است.
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به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaronline

سایت آرشیو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library

در جبهه جهانی کمونیستی...  بقیه از 
صفحه آخر

دارد.  ما  طبیعی  گی  زنده  مادی  های  پایه 
سرمایه مالی بین المللی  با بی پروائی زنده 
گی انسانها را بیش ازپیش  با سوراخ کردن 
زمین برای رسیدن به گاز، استخراج معدن 
به طریق رو باز، سوراخ کردن عمیق در 
برنامه  گاز،   و  نفت  به  برای رسیدن  دریا 
با  وسیع  درسطح  ها  کارخانه  ایجاد  ریزی 
ذغال سنگ و نیروگاههای اتمی و هم چنین 
اوزون  الیه  به  که  جدیدی  گازهای  تولید 
صدمه می رسانند، به خطر می اندازد. نتایج 
یخ  ذوب شدن سریع  از  است  عبارت  اینها 
کوههای یخ، گرم و اسیدی شدن اقیانوسها، 
نابود شدن انواع موجودات،  تخریب جنگلها 
اینها نیاز به فعالیت عملی فوری  ـ همه ی 
یوالندا(،   ( حیان  مانند  توفان  غول  دارد. 
عظیم  سیلهای  جنگلها،  عظیم  سوزی  آتش 
گسترش  حال  درعین  جهانی،  درسطحی 
کویرها و مناطق خشک که نشان دهنده ی 
فاجعه های زیست محیطی منطقه ای منادیان 
می  اقلیمی جهانی  فاجعه  گان  تشدیدکننده  و 
باشند. برنامه ای فوری مبارزه مشترک طبقه 
کارگر و جنبش زیست محیطی باید دربرنامه 
قابل  انرژیهای  برای  جهانی  درسطحی 
تجدید تولید و آب و هوائی خوب و اقدامات 
حفاظتی از محیط زیست سازگار و شغلهای 
گیرد.  صورت  سالم  و  کافی  غذای  سالم، 
ما  چشمان  دربرابر  واقعیت  اکنون  هم 
قراردارد که یا نظام سرمایه داری یا بشریت 
می  ای روشن  فزاینده  به طور  بمیرد.  باید 
زیست  و  اجتماعی  حلهای  راه  که  شود 
ربط  هم  به  ای  فشرده  طور  به  محیطی 
یا  کاری  آلترناتیو  با  »انحصارات  دارند. 
حق  جنایتکارانه  زیستی  محیط  از  حفاظت 
سکوت به نیروهای کار جهانی می دهند.« 
اقتصاد  نظیر  جدید  های  تکنولوژی  آنها 
مداربسته، انرژیهای قابل تجدید و نظامهای 
آنها  کنند.  می  تحریم  را  آلترناتیوی  هدایتی 
تحملی  غیرقابل  درحد  را  بهداشت  و  کار 
مورد بهره برداری قرارمی دهند. خارج از 
به  بتواند  که  را  تولیدی  آنها  سود،  حرص 
بپردازد،  معنائی  بی  رشد  به  الینقطع  طور 
ادامه می دهند. تنها ازطریق جنبش انقالبی 
و  اجتماعی  حل  راه  توان  می  المللی  بین 
تنها  داد.  بدست  مشترکا  را  زیستی  محیط 
درجامعه ای سوسیالیستی است که خواستار 
جلوگیری ازتخریب عمدی پایه های طبیعی 
زنده گی بشری مان توسط سرمایه مالی بین 
المللی است و وحدت بشریت با طبیعت بدون 

درسطحی  تکامل  و  تحکیم  ممانعت 

 ************
امام جمعه رفسنجان: بهائیان 
نجس هستند و باید از شهر بروند 

رفسنجان،  امام جمعه  رمضانی پور،  عباس 
در جمع مسئوالن این شهر اظهار داشت که 
بهائیان بر طبق فتوای مراجع “نجس” هستند 
و خرید و فروش با آنها حرام است. به گفته 
این  از  آنها  برای رفتن  وی “خواسته مردم 

شهر باید تحقق یابد.”
به گزارش خبرگزاری فارس، روز پنج شنبه 
دسامبر( عباس رمضانی پور،  آذر/ ۴   ۳۱(
این  مسئوالن  جمع  در  رفسنجان  امام جمعه 
بهائیان  از  برخی  که  داشت  اظهار  شهر 
اثر  بر  بین مردم عادی زندگی کرده و  در 

بی اطالعی مردم به کسب و کار مشغولند.
وی با اشاره به اینکه برخی یهودیان نیز در 
مشغولند،  کار  و  کسب  به  رفسنجان  بازار 
تأکید کرد که بهائیان با یهودیان تفاوت دارند 
هستند.  “نجس”  مراجع  فتوای  اساس  بر  و 
بهائیان  با  معامله  انجام  رفسنجان  امام جمعه 

را حرام اعالم کرد.
او با اشاره به اینکه این موضوع در قرآن 
و  کارها  فرقه  »این  کرد:  تصریح  آمده  هم 
وجود  به  شهرمان  در  زیادی  برنامه های 
در  نباید  که  مردم  به حق  خواسته  و  آوردند 

این شهر باشند، باید تحقق یابد.«
اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  آیت هللا 
در پاسخ به سئوالی که از او درباره بهائیان 
شده، اینگونه پاسخ داده است: »جمیع افراد 
فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست 
با  که  چیزهایی  سایر  و  غذا  از  و  هستند 
رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است 
اجتناب کرد و بر مومنین واجب است  باید 
که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله 

کنند.«
تعطیلی محل کسب بهائیان در شهرستان ها 

جهانی  جامعه  خبری  سرویس  گزارش  به 
کسب  محل  امسال،  ماه  آبان  در  بهایی، 
کرمان،  شهرهای  در  بهایی  شهروند   7۹
رفسنجان و جیرفت پلمپ شدند. در همان ماه 
محل کسب شش شهروند بهایی در نشتارود 

مازندران نیز پلمپ شد.
دو  نیز  ویالشهر  و  نجف آباد  شهرهای  در 
کارگاه تولیدی قارچ و کیف چرمی متعلق به 
دو شهروند بهایی به طور هم زمان توسط 
تعطیل  اصفهان،  اطالعات  اداره  ماموران 
شد.  ضبط  آن ها  تولیدی  ابزار  و  وسایل  و 
بهاییان  از  دیگر  تعدادی  منازل  هم زمان 
ساکن این دو شهر مورد بازرسی ماموران 

قرارگرفت.
زندان  در  هم  اکنون  بهایی  جامعه  رهبران 

خود  محکومیت های  گذراندن  حال  در  و 
است.  سال   ۱5 بر  بالغ  هریک  که  هستند، 
تعداد زیادی از شهروندان بهایی نیز به طور 
زندان  روانه  آنها  بیشتر  و  احضار  مرتب 

می شوند.
این در حالی است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضائیه ایران مدعی آن است که “مسئوالن 
هیچ گاه به صرف بهایی بودن با پیروان این 
قانون  طبق  چراکه  نکرده اند،  برخورد  آیین 
اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی 
برخوردار است و نمی توان او را از حقوق 

مصرح در قانون اساسی منع کرد”.
ابوالی  ازویروسهای  بخشی  نیز  دراینجا   [
چه  با  که  شود  معلوم  تا  آوردیم  را  حاکم 
پدیده ی خطرناکی روبه روهستیم و برچیدن 
باید  مردم  ازاولویت  ویروسها  این  حاکمیت 

باشد. رنجبر[
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باالتر می یابد. بدین جهت مبارزه برای 
سیاستهای  علیه  و  زیست  محیط  حفظ 
امپریالیستی بوجودآورنده ی فاجعه ی زیست 
محیطی بخش مهمی ازمبارزه طبقاتی امروز 

شده است.
تمامی مجموعه ی کنفرانسهای آب و هوای 
نتیجه  هیچ  اخیربه  درسالهای  ملل  سازمان 
کلمات دل خوش کنک  به جز  ای مشخص 
و قولهای دروغین نرسیده است.  20 مین 
 ۱۲ تا   ۱ از  درلیما  هوا  و  آب  کنفرانس 
دسامبر ۲۰۱۴ تنها وظیفه اش آماده سازی 
کنفرانس پاریس در ۲۰۱۵ است، که در آن 
توافق جدید درسطحی جهانی درحفاظت آب 
و هوا به طور نامفهومی قول داده شده است. 
درعین حال، صدور تجارت سودآور و چانه 
زنی روی یک »صندوق آب و هوای سبز« 
ادامه داده شده است. این درمورد جلو گیری 
از یک فاجعه ی زیست محیطی نیست، بلکه 
درمورد  ممکن بودن »ادعائی سازگاری با 
تغییر آب و هوا« ـ توٌهمی ُکشنده می باشد! 
دراین شرایط پرولتاریای صنعتی بین المللی 
پیش رو  مسئوولیت بزرگی در درگیریهای 
و مبارزات توده ای دارد. بدون طرد محیط 
امپریالیستی  و ضدکمونیسم  گرائی  زیست 
برای  مبارزه  جهانی  جبهه  استقرار  مدرن 
با  سودده  اقتصاد  از  زیست  محیط  نجات 

موفقیت همراه نخواهدشد.
» جنبش انقالبی طبقه کارگر بایدبرنامه ای 
عملی برای حفاظت از محیط زیست طبیعی 
دهد.  رشد  را  المللی  بین  و  ملی  درسطح 
ازطریق مقاومت فعال بسیاری از حالتهای 
تخریب محیط زیست را می توان بدون شک 
جبران کرد و گرایش به سوی فاجعه محیط 

زیست را مانع شد.
را  بربریت  به  دچارشدن  خواست  ها  توده 
آنها مقاومت را سازمان می دهند  ندارند و 
احزاب  و  سازمانها  و  انقالبیها  تمامی  ـ 
که  کنند  درک  باید  لنینیست  ـ  مارکسیست 
جهانی  درسطحی  سوسیالیسم  پیروزی  تنها 
می تواند مانع فاجعه زیست محیطی سرمایه 

داری شود.
درچنان جامعه ای، یک تغییر نمونه ای در 
جای  باید  گی  زنده  و  تولید، مصرف  شیوه 
گزین شود و یگانگی بشریت و طبیعت باید 
از  نقل  به  کننده گردد.«)  هدایت  خط مشی 
قطعنامه درمورد محیط زیست مصوبه  دومین 
 )۲۰۱۴ آوریل  ایکور،  جهانی  کنفرانس 
برای  مبارزاتی  المللی  روزبین  در  ایکور 
محیط زیست، امسال در 6 دسامبر ۲۰۱۴ 
خواستار آماده شدن و ترتیب دادن تظاهرات 
وسیع  مبارزاتی  اتحاد  و  جویانه  مبارزه 
ریشه  با  و  بومی  مردم  دهقانان،  کارگران، 

آفریقائی، سازمانهای زنان، جوانان، مدافعان 
می  گرایان  زیست  محیط  و  زیست  محیط 
باشد. بسیج برای  تظاهرات جهانی در 10 
دسامبر. دسامبر درلیما، پرو. اقدامات جامع 
را  خودمان  هوای  و  آب  از  حفاظت  برای 

دیگر به تعویق نیاندازیم:
۱.تکامل فوری انرژیهای  هماهنگ با محیط 
زیست! کم کردن بیرون دهی گاز گلخانه ای 
7۰ تا ۹۰%  تا سال ۲۰۳۰. جلوگیری قاطع 
با  جنگلهای  ویژه  به  جنگلها،  بردن  ازبین 
باران استوائی، و برنامه  ریزی های بزرگ 

برای کاشتن جنگلهای ازبین برده شده.
فوری  کاربرد  و  المللی  بین  ۲.توافقات 

حفاظت از اقیانوسهای جهانی.
۳. بستن فوری نیروگاههای اتمی به هزینه 
صاحبان ـ نه گفتن به ساختن این نیروگاهها 

درجهان!
فوری  و  وشرط  قید  بی  ۴.نابودکردن 

سالحهای هسته ای!
۵. نجات محیط زیست از سود دهی اقتصادی 

انحصارات!
۶.مبارزه برای ایجاد جبهه بین المللی مقاومت 
فعال برای حفاظت از محیط زیست طبیعی!
و  دموکراتیک  ای  جامعه  برای  7.مبارزه 
سوسیالیستی که درآن وحدت بشربا طبیعت 

مشی هدایت کننده بشود!
امضای  نوامبر،   2۵ تا  ها)  کننده  امضاء 
است(:  ممکن  تاریخ  این  بعداز  بیشتر 

201۴/11/12
 
1.ORC   Organisation Révolutionnaire 
du Congo )Revolutionary Organiza-
tion of Congo(, Democratic Republic 
of the Congo
2.MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist 
Proletarian Line
3.CPSA )ML(   Communist Party of 
South Africa )Marxist-Leninist(
4.PPSR WATAD   Parti Patriote So-
cialiste Révolutionnaire WATAD )Pa-
triotic Socialist Revolutionary Party 
WATAD(, Tunisia
5.CPB   Communist Party of Bangladesh
6.CPI )ML(   Communist Party of India 
)Marxist-Leninist(
7.PCC CPI )ML(   Provisional Central 
Committee Communist Party of India 
)Marxist-Leninist(
8.Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e 
Iran )Proletarian Party of Iran(
9.CPN )Unified(   Communist Party of 
Nepal )Unified(
10. NCP )Mashal(   Nepal Communist 
Party )Mashal(
11. БКП   Българска Комунистическа 
Партия )Bulgarian Communist Party(
12. MLPD   Marxistisch-Leninistische 

Partei Deutschlands )Marxist-Leninist 
Party of Germany(
13. KOL   Kommunistische Organisa-
tion Luxemburg )Communist Organi-
zation of Luxemburg(
14. MIKSZ   Magyar Ifjúság Közössé-
gi Szervezete )Organisation of Hun-
garian Youth Community(, Hungary
15. RM   Rode Morgen )Red Dawn(, 
Netherlands
16.MLP Marksistsko-Leninskaja Plat-
forma )Marxist-Leninist Platform(, 
Russia
17. MLGS   Marxistisch-Leninistische 
Gruppe Schweiz )Marxist-Leninist 
Group of Switzerland(
18. SMKC   Svaz Mladych Komunistu 
Cheskoslovenska )Union of young 
Communists of Czechoslovakia(, 
Czech Republic
19. MLKP   Marksist Leninist Komü-
nist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan 
)Marxist Leninist Communist Party 
Turkey / North Kurdistan(
20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet 
Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina 
)Coordination Council of the Working-
class Movement of Ukraine(
21. PCC-M   Partido Comunista de 
Colombia – Maoista )communist Par-
ty of Colombia - Maoist(
22. PC )ML(   Partido Comunista )Marxi-
sta Leninista( )Communist Party )Mar-
xist-Leninist((, Dominican Republic
23. PC/ML   Partido Comunista )Marxi-
sta-Leninista( de Panamá )Communist 
Party )Marxist-Leninist( of Panama(
24. PML del Perú   Partido Marxista 
Leninista del Perú )Marxist-Leninist 
Party of Peru(
25. PPP   Partido Proletario del Perú 
)Proletarian Party of Peru(

*********
درست 90 شرکت دوسوم گرم شدن 

جهانی راسبب شده اند
ستاره سرخ پالتفرم کمونیستهای انقالبی ـ 

دسامبر 201۴ ـ
)حزب کمونیست هندـ 
مارکسیست ـ لنینیست(

)CPI)ML((
بحران آب و هوا در قرن ۲۱ اساسا توسط 
دوسوم  که  گیرد،  می  شرکتی صورت   ۹۰
درغروب  ای  خانه  گل  گاز  دهی  بیرون 
های  بررسی  طبق  را  شدن  عصر صنعتی 
از  شرکتها  طیف  دهند.  می  انجام  جدید 
شرکتهای سرمایه گذار ـ به نامهای شورون، 

اگزون و ب.پ. ـ تا شرکتهای دولتی 
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گور  ال  توسط  که  تحلیلی  باشد.  می 
به  آمریکا  جمهوری  ریاست  معاون 
که  داد  نشان  پیش"   به  حیاتی  گام   " مثابه 
اکثریت بزرگی از شرکتها درتجارت تولید 
نفت و گاز فعالیت می کنند که در روزنامه 

تغییر آب و هوا آمده است.
انستیتوی  در  ناشر  و  محقق  هید  ریچارد 
گوید  می  کلورادو  در  هوا  و  آب  بررسی 
ذغال  و  گاز  نفت،  کننده  تولید  هزاران   "
درجهان وجود دارند،"  "عالرغم وجود آنها 
نفت  وزرای  و  شرکتها  گان  گیرنده  تصمیم 
و ذغال دریک یا دو اتوبوس کوچک تازی 
ارزیابیها  طبق   " گیرند."  می  جا  شکاری 
نیمی از انتشار این گازها در ۲۵ سال اخیر 
و  دولتها  آن  از  قبل  ـ  اند  گرفته  صورت 
گازها  انتشار  باالرفتن  از  کورپوراسیونها  
صدمات  نفت  و  ذغال  سوزاندن  دلیل  به 
زدند.  می  هوا  و  آب  درتغییر  خطرناکی 
منابع  چنان  دارای  شرکتها  این  از  بسیاری 
را  جهان  شوند  سوزانده  اگر  که  اند  فسیلی 
دربرابرخطرات بزرگ تری درتغییر آب و 

هواقرار می دهند.
طبق  گویند  وهوامی  آب  تغییر  متخصصان 
داده ها بزرگ ترین تالش انجام گرفته فعال 
فردی  گان  کننده  تولید  که  دهند  می  نشان 
کربن را به جای دولتها باید به حساب آورد. 
دربرنامه تغییر آب و هوای سازمان ملل  در 
در ۳۰  جهانی  کنونی  نرخ  که  سپتامبرآمده 
"بودجه کربن" میزان  باالرفتن  اخیربا  سال 
گرمای اکسیدکربن از ۲ درجه سانتی گراد 
که مرز هشدار می باشد عبور نخواهدکرد.  
دیدار رهبران در گفت و گوی سازمان ملل 
در ورشو پیرامون آب و هوا به کرات اشاره 
و  آب  بحران  بار  که  کشورهائی  که  کردند 
اتحادیه  آمریکا،  کشند  می  دوش  به  را  هوا 
اروپا و یا باالبردن اقتصاد چین و هندوستان 
هستند. بررسی تاکید کرد که این تغییر نباید 
تنها به عهده ی دولتها باشد. گور در گاردین 
نوشت " این بررسی گامی قاطع به پیش در 
درک ما از تکامل بحران آب و هوا است. 
در  دو  بخشهای خصوصی و عمومی  هر 
دخالت  باید  جهان  شدن  گرم  از  جلوگیری 
مسئوول  تاریخی  ازنظر  که  "آنانی  کنند." 
آلوده نمودن فضای ماهستند  بخش روشنی 

در حل آن می باشند."
بنابراین بررسی، بین ۹۰ شرکت اول لیست 
صادرکننده ۶۳% انباشت این صادرات جهانی 
 ۲۰۱۰ تا   ۱7۵۱ بین  متان  و  کربن  اکسید 
اکسیدکربن  تُن  میلیارد   ۹۱۴ حدود  هستند 
بیرون داده اند. درمیان همه ولی 7 عدد از 
۹۰ شرکت انرژی تولید کننده نفت، گاز و 
ذغال اند. بقیه شرکتها تولید کننده سیمان می 

لیست ۹۰ شرکت شامل ۵۰ شرکت  باشند. 
سرمایه گذار می شوند ـ  عمده تا شرکتهای 
:نظیر  است  شده  شناخته  نامشان  که  نفتی 
شورون، اگزون، ب.پ. وشل سلطنتی هلند 
و تولید کننده ذغال کورپوراسیون بریتانیائی، 
انرژی پیبودی و ب.ه.پ. بیلیتون.  حدود۳۱ 
شرکت  مانند  بودند  دولتی  درلیست  شرکت 
عربستان سعودی، آرامکو، گازپروم روسیه 
دولت  توسط  عدد   ۹ نروژ.  اویل  استات  و 
درکشورها اداره می شدند که عمده تا ذغال 
اتحادشوروی سابق، کره شمالی  در چین و 

و لهستان بودند.     
سیاست  و  هید  تحقیقات  با  آشنا  متخصصان 
که  امیدداشتند  گویند  می  هوا  و  آب  تغییر 
بست  بن  رفتن  ازبین  به  بتوانند  بررسیها 
نوامی  کنند.  کمک  المللی  بین  درمذاکرات 
هاروارد  در  علوم  تاریخ  استاد  اورسکس  
شاید  این  که  رسید  می  نظر  به   " که  گفت 
کشورهای   " دهد."   خاتمه  بست  بُن  به 
متعددی هستند که به میزان زیادی از نظر 
معموال  ما  که  اند  داده  بیرون  گاز  تاریخی 
ازآنها صحبتی به میان نمی آوریم. ما معموال 
ازمکزیک یا لهستان یا ونزوئال صحبتی نمی 
کنیم. درنتیجه مسئله فقیرو غنی نیست، اینها 
تولید کننده و مصرف کننده و صاحبان منابع 

غنی و کم نیز می باشند."
مایکل من، دانشمند آب و هوا گفت امیدواریم 
لیست بتواند امنیت بیشتری به کاربران نفت 
شان  باقیمانده  منابع  از  استفاده  در  ذغال  و 
فراهم سازد. " آن چه که من فکر می کنم 
رقابت  گان  دهنده  تغییر  این  که  است  این 
منابعی  امضای  برای  ظرفیتی  جا  دراین 
باشند."  درآینده  گاز  گان  صادرکننده  از 
می  فسیلی  مواد  که  آنانی  حسابرسی  این   "
سوزانند را افزایش خواهدداد. شما می توانید 
این که جهانیان  بدون  مواد فسیلی بسوزانید 
به  بودند  خوشبین  کمتر  دیگران  بدانند." 
محاسبه قابل فهم تری در صدور گاز گلخانه 
ای که منجربه پایان دادن این صدور جهت 

جلوگیری از فاجعه زیست محیطی گردد.
جون آلشتون، که به عنوان مسئوول انگلیسی 
درگیربوده،  سال   ۶ هوا  و  آب  تغییر  در 
مرکزی  نقش  و  تولید  میزان  تا  داد  پیشنهاد 
انرژی فسیلی استخراج شده دراقتصاد مورد 
توافق واقع شود. "درگیری ای که ما با آن 
روبه رو هستیم در فضا ازیک نسل فراتر 
نرود از نسل استفاده بیشتر از سیستم انرژی 
شدید کربن تا به سیستم انرژی بی اثر کربن 
نگه  شانس  ما  نکنیم  را  کار  این  ما  اگر   .
داشتن تغییرگرما در حد ۲ درجه سانتیگراد 
که  راهی  کردن  روشن  با  داشت.  نخواهیم 
درآن به طور نسبی تعداد کمی از شرکتهای 

بزرگ در قلب مدل باال رفتن استفاده شدید 
از کربن قراردارند، این گزارش نشان دهنده 

ی درگیریهای پایه ای می باشد."
طور  به  که  کسی  اورسکس،  میان،  دراین 
که  کورپوراتهائی  درمورد  ای  گسترده 
باشند،  کننده وضعیت آب و هوا می  انکار 
یادآوری کرد که چند عدد از این شرکتهای 
در راس، لیست جنبش انکاررا تاسیس کرده 
چیز  ترین  جالب  از  یکی  من  "ازنظر  اند. 
مشترک  صفات  درمورد  فکرکردن  برای 
تولید کننده گان بزرگ و پی ریزی شرکتهای 
اطالعات غلط دادن و این که چه گونه اینها 
فعالیتها را به تاخیر می اندازند، می باشد."  
داده ها ۸ سال تاخیر را نشان می دهند در 
تحقیق کامل بیرون دهی کربن بیش ازحد و 
کننده  تولید  عمده  صاحبان  تاریخ  چنین  هم 

گان را.
عملیات شرکتها در جهان گسترش دارند، با 
مرکز هدایت شرکت در ۴۳ کشور مختلف. 
به  واحدها  "این  نوشت  ای  درمقاله  هید 
نفت، گاز و ذغال طبیعی مناطق  استخراج 
جهان، و روند سوخت رسانی به بازارهای 
هرملت  گان  کننده  مصرف  به  که  تولیداتی 
جهان فروخته شده اند، می پردازند." بزرگ 
مسئوول  گذار  سرمایه  شرکتهای  ترین 
دهی  بیرون  در  خارجی  گان  کننده  شرکت 
 %۳۰ تقریبا  تحقیقاتی  یافته  باشند.  می  گاز 
باالترین  توسط ۲۰ شرکت  ها  دهی  بیرون 
هید،  ی  محاسبه  توسط  کند.  می  ذکر  را 
شرکتهای نفت و ذغال تحت نظر دولت در 
شوروی سابق گاز بیشتر از هر کشور دیگر 
بیرون می دهند درست ۹ .۸%  کل  به  را 
تولید طی زمان. چین دومین دولت با بیرون 

دهی ۶ .۸% کل جهان است.
شورون تگزاکو بزرگ ترین دربین سرمایه 
گداران ۵ .۳% گاز گلخانه ای رابیرون می 
دهد، اگزون ۲ .۳% را. درمقام سوم ب.پ. 
۵ .۲% کل بیرون دهی را دارد. رکوردهای 
ثبت  از  استفاده  با  بیرون دهی ها   تاریخی 
کردنهای مردم و داده های وزارت انرژی 
آمریکا در مورد اکسید کربن و مرکز تجزیه 
زنجیره  همه  ی  درمحاسبه  و  اند،  تحلیل  و 
مصرفی درنظرگرفته شده اند. مرکز بیرون 
دهی صنعتی از ۱7۵۱ به بعد را،  ۱۴۵۰ 

مگا تُن می داند. 
کنفرانسهای  که  دهد  می  نشان  نمونه  ]این 
بین المللی به جای راه حل پیداکردن فوری 
زیست  فاجعه  از  ی  جلوگیر  برای  جدی  و 
محیطی که عالئمی از آن »خود را نشان می 
تابع  دولتهای  انحصاری و  دهند، شرکتهای 
آنند که به قول معروف  آنها بیشتر مشغول 

نه  کشورهای  گردن  به  را  زنگوله 

فاجعه زیست محیطی هستی موجودات را تهدیدمی کند!
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یافته  گسترش  سرعت  به  مجدد  شکلگیری 
و  پیشگام  کشورهای   . گشتند  سرتاسری  و 
پیشرو این جنبش ها در دهه اول بعد از پایان 
 ،)۱۹۵۵ تا   ۱۹۴۵ )از  دوم  جهانی  جنگ 
خاورمیانه،  در  ــران  ای از:  بودند  عبارت 
اندونزی در آسیای جنوب شرقی ، مصر در 
آفریقای شمالی ، غنا در آفریقای غربی ، کنیا 
 ( و سیالن  هندوستان  و  آفریقای شرقی  در 
سریالنکا ( در آسیای جنوبی و یوگوسالوی 
کشور  یک  که  ایران  از  غیر  به  اروپا.  از 
نیمه  و  وابسته  ولــی  مستقل  اصطالح  به 
مستعمره محسوب می شد ، بقیه آن کشورها 
کشورهای  مستعمرات  جزو  عمال  و  رسما 
امپریالیستی انگلستان ، هلند و... بودند . در 
بخش  رهائی  های  جنبش  رهبران  دوره  آن 
ایران  در  از جمله مصدق  این کشورها  در 
نهرو  و  گاندی   ، اندونزی  در  سوکارنو   ،
در هندوستان ، جوموکنیاتا در کنیا ، قوامی 
 ، در سیالن  باندرانایک  و  غنا  در  نکرومه 
برای  تاریخی مردمان خود  بیانگر خواست 
استقالل بودند : اتخاذ حاکمیت ملی بر اساس 
استقالل کامل. با اینکه در آن دوره تعدادی 
و  مصدق  مثل  رهائی  راه  رهبران  این  از 
آربنز توسط کودتاهای امپریالیستی سرنگون 
برقراری  آرزوی  و  خواست  ولی  گشتند 
نظام  از  گسست  طریق  از  ملی  حاکمیت 
استقالل  کسب  و  امپریالیستی   – استعماری 
ملی و دموکراتیک نه تنها از بین نرفت بلکه 
با تمام جدیت و فداکاری توسط جنبش های 
رهائی بخش به پیش رفته و باالخره منجر 
به برگزاری تاریخی کنفرانس باندونگ در 

اندونزی در سال ۱۹۵۵ ، گشت . 
رهــبــران  ــول  ق بــه  بــانــدونــگ  کنفرانس   -
برگزارکنندگان آن ، اولین اجالس بین المللی 
ملت های اساسا غیر اروپائی در تاریخ بود 

چرائی و چگونگی احیای... 
بقیه از صفحه آخر

چون  و  بیاندازند  شده  صنعتی  چندان 
دراین ماجرا نیز به دنبال راه انداختن 
وسایلی برای کم کردن گازهای گلخانه ای 
هستند که سود ده باشند، لذا از این حضرات 
حاصل  زیست  محیط  دربهبود  ای  معجزه 
ی  عهده  به  نیز  مسئله  این  حل  شود.  نمی 
طبقه کارگر جهانی است که با درهم شکستن 
نظام جهانی سرمایه فورا این خطر را قبل از 
آن که دیرشده باشد بر طرف نماید. رنجبر[

نیروهای  آنها توسط  : ملت هائی که حقوق 
و  آمریکا   ، اروپا  امپریالیستی  استعمارگر 
ژاپن پایمال گشته بود . علیرغم وجود تفاوت 
های روشن در شکل و شمایل جغرافیائی ، 
پیشینه فرهنگی و دینی – مذهبی و روندهای 
رشد تاریخی ، این ملت – دولت های غیر 
متعهد با حمیت و جدیت و متحدا برنامه های 
و  استعماری  های  سیاست   ( گرائی  جهانی 
نیمه استعماری کشورهای امپریالیستی ( را 
خلق  خواست  روی  بر  و  کرده  رد  کلی  به 
های کشورهای آسیا و آفریقا برای استقرار 
حاکمیت ملی ) بر اساس گسست از وابستگی 
در   ) ملی  استقالل  استقرار  و  امپریالیستی 
رشد  و  خودمحور  سیاسی  توسعه  جهت 
اقتصادی متکی به خود ، تاکید می ورزیدند . 
از  ای  مجموعه  بــانــدونــگ  کنفرانس   -
برای  که  گرفت  می  بر  در  را  کشورهائی 
ها  راه  جهان  معاصر  تاریخ  در  بار  اولین 
و بدیل های متفاوتی را برای کسب اهداف 
انتخاب   ، توسعه  با رشد و  ارتباط  خود در 
ویتنام   ، چین  مثل  ها  بعضی   . بودند  کرده 
شمالی و کره شمالی  رشد و توسعه " راه 
که  بودند  کــرده  انتخاب  را   " سوسیالیسم 
راه  دیگر  بعضی   . بود  مارکسیسم  از  ملهم 
رفورم  با  همراه  ای  توده  های  بدیل  و  ها 
بعدها  که  کردند  انتخاب  را  اجتماعی  های 
به نام پروژه های ملی – توده ای معروف 
 ، سوکارنو  رهبری  تحت  اندونزی   . گشتند 
هندوستان نهرو ، غنا تحت رهبری نکرومه 
نمونه  و....  تحت رهبری سکوتوره  گینه   ،
های چشمگیری از این نوع بودند . تمام این 
تنوع گرائی در صنعتی سازی  به  کشورها 
اقتصاد خود ارجحیت داده و خواهان خروج 
چون  کشورهایی  جرگه  از  جدی  و  فوری 
ایران ، ترکیه ، مراکش ، لیبی ، عراق و... 
بودند که به خاطر وابستگی شان به نیروهای 
در   ، مرکز  مسلط  کشورهای  امپریالیستی 
منابع  کنندگان و صادرکنندگان  تولید  محور 
طبیعی – معدنی به نفع اولیگوپولی های تازه 

به دوران رسیده ، باقی مانده بودند . 
- کلیه کشورهای شرکت کننده در کنفرانس 
باندونگ که تعداد آنها در سال های ۱۹۶۳ 
– ۱۹۵۵ دوره استعمارزدائی ، بطور فوق 
که  بودند  بــرآن   ، یافت  افزایش  ای  العاده 
اجرای  در  را  بزرگی  مسئولیت  باید  دولت 
تعدیل   " و  طبیعی  منابع   " ســازی  ملی   "
طبقاتی " ) کاهش شکاف بین فقر و ثروت 
( در کشورهای متعهد به مصوبات کنفرانس 
کنفرانس  مضافا   . کند  ایفاء   ، باندونگ 
باندونگ بطور آشکار اذعان کرد که اهداف 
دولت های عضو باندونگ بویژه در گستره 
حرکت به سوی صنعتی کردن ملی و متکی 

حاکم  منطق  با  تالقی  در  باالخره  خود  به 
بر نظام جهانی سرمایه ، خواهد افتاد. ولی 
برگزاری  از  پس  بالفاصله  های  سال  در 
که  بودند  شاهد  جهانیان  باندونگ  کنفرانس 
سال  در  که  باندونگ  عهد  رهبران  چگونه 
۱۹۶۳ با همکاری بی سابقه ملت – دولت 
استعمارزدائی  های  جنبش  از  برآمده  های 
توانسته بودند " جنبش کشورهای غیر متعهد 
با   ، سازند  بنا  بلگراد  کنفرانس  در  را   "
خواسته  مقابل  در  را  جهانی  نظام  موفقیت 
سازی  خدمت صنعتی  در  سازی  ملی  های 
، خود مجبور به عقب نشینی نمودند . البته 
بودند کشورهای تازه به استقالل رسیده که 
متعهدها  غیر  جنبش  در  عضویت  علیرغم 
اقتصادی – صنعتی و توسعه سیاسی  رشد 
خود را در چهارچوب محور نظام و قوانین 
حاکم بر نهادهای بین المللی بانک جهانی ، 
صندوق بین المللی پول و..... به پیش بردند 

 .
- آنچه که حائز اهمیت است این نکته اساسی 
باندونگ  عضو  کشورهای  اکثر  که  است 
چه  و   " سوسیالیسم  راه   " که  آنهائی  چه 
توده   – ملی  های  پــروژه   " راه  که  آنهائی 
انتخاب کردند ، جملگی به خاطر  ای " را 
غیر  جنبش  در  رایــج  همدلی  و  همبستگی 
متعهد ها امتیازات به حقی را در آن دوره 
تاریخی کسب کردند .کشوری مثل گابون در 
آفریقای غربی که به تازگی در سال ۱۹۶۲ 
موفق    ، بود  کرده  کسب  را  خود  استقالل 
در  خود  نفت  برای  قیمت  مناسب  اتخاذ  به 
بازارهای جهانی گردد. تشدید این همبستگی 
) که عمدتا براساس تعلق سیاسی به دولت 
بود  سوم  جهان  کشورهای  های  خلق  و  ها 
به   ۸۰ و   7۰ های  دهه  در  مناسبی  جو   )
عضو  کشورهای  آن  تحت  که  آورد  وجود 
باندونگ و غیر متعهدها همگی از مبارزات 
ضد استعماری و استقالل طلبانه خلق های 
آنگوال   ، زیمباوه   ( استعمار  بند  در  هنوز 
مبارزات  از  ( و همچنین  ، موزائیک و... 
سپس  و  جنوبی  آفریقای  کشور  های  خلق 
خلق فلسطین ) اشغال شده ( بر علیه آپارتاید 

، دفاع کردند . 
- بررسی تاریخ عهد باندونگ و غیر متعهدها 
نشان می دهد که کشورها و دولت های چین 
که  کوبا  و  شمالی  کره   ، شمالی  ویتنام   ،
عموما به عنوان ناظر در جلسات باندونگ 
و غیر متعهدها ، شرکت می کردند ، بقدر 
کافی از مبارزات جنبش های رهائی بخش 
ملی کشورهای آفریقا و آسیا و از مطالبات 
دولت های برآمده از آن جنبش ها ، مجدانه 
دفاع و حمایت می کردند . روشن است که 

اروپای شرقی  و  های شوروی  دولت 
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در حمایت و دفاعشان از خواسته های 
به  گاهاَ  و  محدود  آسیا  و  آفریقا  ملل 
همین  ولی   . بودند  انتخابی  مختلف  درجات 
برخورد  که  دهد  می  نشان  تاریخ  بررسی 
غرب  در  داری  سرمایه  مسلط  کشورهای 
از  مملو  متعهدها  غیر  و  باندونگ  پدیده  به 
دشمنی و تجاوز نظامی و کودتاهای خونین 
به  متعلق  آسیائی  و  آفریقائی  کشورهای  در 
بویژه   ( دولتمردان غرب   . بود   ، پدیده  آن 
تنها  نه   ) ژاپن  و  اروپــا  اتحادیه   ، آمریکا 
رسما و علنا بیطرفی ، عدم تعهد و استقالل 
بین غرب و  مقابل رقابت و رویاروئی  در 
شرق را ضد اخالق و ضد انسانی اعالم می 
های  جنبش  رشد  و  شکلگیری  بلکه  کردند 
رهائی بخش ملهم از پدیده باندونگ ) غیر 
از عوارض و معلول دوره  متعهد ها ( را 
" جنگ سرد " و رقابت بین " غرب " و " 
شرق " در انظار عمومی ، جا می زدند : 
" جنگ سرد " ی که یک شعبده بازی در 
اعمال  جهت  در  نظام  راس  جهانی  پروژه 
سلطه امپریالیستی برکشورهای جهان ، بود 

و بس . 
- نگاهی به اوضاع جهان از این منظر که 
" جنگ سرد " برنامه و طرحی بود برای 
اعمال سلطه امپریالیستی بر کشورهای سه 
فعلی  حاکم  نظرگاه  این  پوچی  دقیقا  قــاره 
با  که  را  ــا  اروپ و  آمریکا  کشورهای  در 
تجزیه  و  )فروپاشی  دوره جنگ سرد  پایان 
شوروی و گذر و خروج چین از خط مشی 
نیز  متعهدها  غیر  جنبش  مائو( الجرم عمر 
ثابت   ، را  است  دوره خود رسیده  پایان  به 
بیست  به  نزدیک  که  امروز  زیرا  کند.  می 
می  سرد  جنگ  دوره  پایان  از  سال  پنج  و 
فالکت  شرایط  عمق  و  بُعد  هنوز  ــذرد  گ
گرائی  جهانی  که  براندازی  خانمان  و  بار 
دربند  کشورهای  در  سرمایه  برابری  ضد 
پیرامونی در دوره جنگ سرد بوجود آورد 
نه تنها تعدیل نیافته بلکه افزایش و تعمیق نیز 
اند . در دوره جنگ سرد که نزدیک  یافته 
به پنجاه و چهار سال  از ۱۹۴7 تا ۱۹۹۱ 
باندونگ  ، طول کشید کشورهای متعلق به 
 " منجمله  هائی  بهانه  تحت  غیرمتعهدها   –
جنگ علیه کمونیسم " ، علیه شوروی و... 
مورد تهاجمات نظامی ، کودتاها و مداخالت 
سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند که منجر به 
که  گشتند  هائی  دولت  نابودی  و  سرنگونی 
ملی  بخش  رهائی  های  جنبش  از  برآمده  یا 
اولین دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم ) 
۵۵ – ۱۹۴۵ ( و یا متعلق و ملهم از برنامه 
های کنفرانس باندونگ و جنبش کشورهای 
غیر متعهد در دوره ۸۰ – ۱۹۵۵ ، بودند : 
) ایران ، گواتماال ، تایلند ، برمه ، پاکستان، 

اوگاندا،   ، مالی   ، کنگو   ، غنا  انــدونــزی 
جمهوری دومینیک ، برزیل ، شیلی و ...( 
مشخص  درونــی  تضادهای   ، تردید  بــدون 
دربند  های  ملت   – دولــت  این  از  هریک 
درونی  تضادهای  و  سو  یک  از  پیرامونی 
مشخصاَ متعلق به انگاشت های متفاوت بین 
در  شوروی  و  چین  سوسیالیستی  های  مدل 
دوره ۱۹۶7 – ۱۹۵۶ از سوی دیگر زمینه 
و شرایط را برای تهاجم مجدد امپریالیستی 
این دفعه در شکل و شمایل سه سره ) آمریکا 
کشورهای  علیه   ) ژاپن  و  اروپا  اتحادیه   ،
دربند  در آغاز دهه ۱۹۸۰ ، آماده ساختند . 
های  محدودیت  و  سرنوشت  این  علیرغم   -
غیر  و  باندونگ  عهد  دستاوردهای  تاریخی 
دولت  برای   )  ۱۹۵۵  –  ۱۹۸۰ ( متعهدها 
برای  توجهی  قابل  مقدار  به  و  ها  ملت   –
رهایی  راه  چالشگران  و  زحمتکش  بشریت 
و  مثبت  ــدازه  ان بی   ، امپریالیسم   یوغ  از 
رهائی بخش بودند . گفتمان رایج در رسانه 
باندونگ و  پدیده  های کشورهای غربی که 
اول  از  و  سرد  جنگ  مولود  غیرمتعهدها 
یک  ، صرفا  بود  فنا  و  به شکست  محکوم 
نظرگاه بی ربط و ضد تاریخی است . آنچه که 
واقعیت تاریخی است این است که باندونگ 
منبعث از فراز جنبش های رهائی بخش ملی 
)ضد استعماری ، استقالل طلبانه و ضد نو 
استعماری( بود که در آن دوره تاریخی در 
و  گرفته  شکل  پیرامونی  دربند  کشورهای 
رشد یافتند . ولی علیرغم پیروزی های مهم 
تاریخی در زمینه های رهائی از ستم ملی ، 
صنعتی سازی ، ملی سازی منابع طبیعی و 
بین ملل  ایجاد مودت ، همبستگی و همدلی 
جنبش  و  باندونگ  عهد   ، پیرامونی  بند  در 
محدودیت  ماورای  نتوانستند  متعهدها  غیر 
زیر  در  باالخره  و  کرده  حرکت  خود  های 
ضربات سیاسی و اقتصادی از نفس افتاده و 
درهای خود را به سوی تهاجمات نظام جهانی 
سرمایه ) امپریالیسم سه سره ( باز کردند . 
جهان در دوره بعد از غروب باندونگ 

و غیر متعهدها 
کشورهای  کنفرانس  در   ۱۹7۴ سال  در   -
غیر متعهدها منعقده در الجزایر ، کشورهای 
عضو بعد از تعبیه ، تنظیم و تصویب برنامه 
بین  اقتصادی  نوین  نظم   " نام  تحت  مناسب 
کردند  دعوت  شمال  کشورهای  از   " المللی 
که در سیاست هایشان نسبت به نیازمندیهای 
ملل در بند پیرامونی ) صنعتی سازی و ملی 
رشد  و  اجتماعی  توسعه  خدمت  در  سازی 
 . آورنــد  وجود  به   " تعدیل   "  ،) اقتصادی 
اتحادیه   ، آمریکا  بویژه   ( کشورهای غربی 
پیشنهادات  کلیه  تنها  نه   ) ژاپــن  و  ــا  اروپ

دقیقا  بلکه  کردند  رد  را  الجزایر  کنفرانس 
به  تهاجم  برای  که  دیدند  تدارک  آن  از  بعد 
کشورهای جنوب خود را آماده کنند . برنامه 
سیستماتیک این تهاجم توسط امپریالیسم سه 
سره در سال ۱۹۸۱ در اجالس کشورهای 
جی 7 در کنکون ) مکزیک ( تعبیه و تنظیم 
در  ریگان  رونالد  اجــالس  این  در  گشت. 
سخنرانی خود اعالم کرد که " ما بهتر از 
محتاج  به چه چیزی  آنها  که  دانیم  می  آنها 
دربست  که  ریگان  و هدف  منظور   .  " اند 
سران  دیگر  و  تاچر  مــارگــارت  ســوی  از 
کشورهای جی 7 تحت نام " اجماع واشنگتن 
" پذیرفته شد ، اعمال سیاست های " تعدیل 
ساختاری یک جانبه " بر کشورهای دربند 
 " این  اجــزاء  و  ها  مولفه   . بود  پیرامونی 
 )۱(  : از  بودند  عبارت   " ساختاری  تعدیل 
انهدام سیستم های ملی تولیدی از طریق ملی 
زدائی .)۲( گسترش خصوصی سازی و لغو 
تنظیمات و مقررات دولتی .)۳( " انتفاح " 
به  دربند  کشورهای  درهای   ) کردن  باز   (
تهاجم کمپانی های اولیگوپولی مالی جهانی 
و غارت منابع طبیعی آن کشورها توسط " 
آزاد  بازار  بر  حاکم   " پنجگانه  انحصارات 

نئولیبرالی .
از  امپریالیستی  های  سیاست  این  اعمال   -
سوی نظام جهانی سرمایه و عواقب فالکت 
بار و فاجعه آمیز آن ها در جوامع کشورهای 
پایان  از  بعد  بویژه  های  سال  در  قاره  سه 
دوره جنگ سرد تحقیقا بی سابقه در تاریخ 
حتی مرحله انحصاری سرمایه داری در سال 
استثمار  اََبر   . بودند   ،  ۱۸۸۰-۱۹۹۱ های 
نیروهای کار و زحمت از یک سو و غارت 
منابع طبیعی و انسانی این کشورها صرفاَ به 
نفع تامین و ادامه وفور نعمت و جاه و جالل 
هیئت های حاکمه کشورهای مسلط مرکز ) 
حاکم  فرمانبر  کمپرادورهای  و   ) شمال  در 
در کشورهای سه قاره از سوی دیگر منجر 
به وقوع فاجعه های بزرگ ملی – اجتماعی 
این   . قاره گشت  در جوامع کشورهای سه 
فاجعه ها و بالها در زمانی شکل گرفته و 
رشد یافتند که در کشورهای باندونگ – غیر 
،ملی  سازی  صنعتی  های  برنامه  متعهدها 
برنامه های نسبتا مناسب عمومی  سازی و 
و عمرانی در زمینه های بهداشت و طب ، 
آموزش و پرورش ، مسکن و خانه سازی 
، ترابری و... ، زیر ضربات تهاجم نظامی 
جهانی نابود گشتند . مولفه ها و اجزاء اصلی 
این فاجعه ها که در سال های بعد از جنگ 
بند پیرامونی بیشتر  سرد در کشورهای در 

رواج یافته اند ، عبارتند از : 
۱ – ازدیاد بی حد و حصر فقر و بی خانمانی 

۲ – افزایش ساکنین زاغه ها ، پارک 



صفحه 22رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ها و زیر پل ها ) دوزخیان زمین ( 

۳ – بروز و حضور کودکان خیابانی 
و دختران فراری در شهرها

جوانان  بین  بویژه  بیکاری  گسترش   –  ۴
تحصیل کرده 

به  اعتیاد  و  قاچاق  گسترش  و  شیوع   –  ۵
مواد مخدر بویژه بین جوانان 

۶ – شیوع و رواج تجارت سکس جهانی با 
کشورهای  شهرهای  در  گسترش  و  تمرکز 

پیرامونی 
کشاورزی  اراضــی  نابودی  و  انهدام   –  7
باغ ها  و مزارع ، جنگل ها ، پارک ها ، 
ــرم  و.....الج ها  رودخانه  و  ها  دریاچه   ،
ویرانی و فنای محیط زیست در کشورهای 

سه قاره 
و  دموکراتیک  های  آلترناتیو  فقدان  در   -۸
مترقی سکوالر ) مارکسیستی ، ملی گرائی 
حتی  سرکوب  از  منبعث  خود  که  و....( 
کمپرادور  های  دولت  توسط  آنها  فیزیکی  
پایان  از  بعد  پیرامونی  در کشورهای  حاکم 
عهد باندونگ و غیر متعهدها بوده ما شاهد 
مذهبی   – دینی  هــای  بنیادگرائی  عــروج 
مختلف و متنوع ) وهابیسم ، سلفیسم تکفیری 
،  سلفیسم دیو بندی طالبان ها ، المائیسم ، 
اکناف  در   ) و...  ، صهیونیسم  والئی  امت 
پیرامونی  نیمه  و  پیرامونی  بخش  مختلف 

جهان هستیم .
- بدون تردید ، پروسه ها و برنامه هائی که 
این فاجعه ها و نکبت ها را در کشورهای 
مختلف پیرامونی و نیمه پیرامونی به وجود 
برگزاری  با  شود صرفا  نمی  را  اند  آورده 
نابود  و  طرف  بر  تظاهرات  و  اعتراضات 
ساخت . برای فورموله کردن و تعبیه یک 
باید  تالمات  این  از  بخش  رهائی  استراتژی 
شکل  در  دگردیسی  از  دقیق  تحلیل  یک 
سال  چهار  و  بیست  در  سرمایه  وشمایل 
در  ســرد  جنگ  دوره  پایان  از   ( گذشته 
در طول   . داد  ارائــه   ) سو  این  به   ۱۹۹۱
 ( سرمایه  جهانی  نظام  که  زمان  مدت  این 
تبدیل  قطبی  نظام تک  به یک   ) امپریالیسم 
گشت ، روندهای فالکت بار ادغام و عمومی 
آن  بر  کنترل  تمرکز  و  سرمایه  ساختن  تر 
بوسیله پروسه مالی سازی سرمایه در سطح 
سرمایه  تاریخ  در  سابقه  بی  حد  به  جهانی 
سرمایه  انحصاری  عصر  در  حتی  داری 
الجرم  ها  پروژه  و  ها  پروسه  این   . رسید 
نئوکلونیالیستی  های  سیاست  اعمال  منجربه 
بازار   ( گرائی  جهانی  فعلی  فاز  از  منبعث 
آزاد نئولیبرالی ( در جوامع دربند پیرامونی 
طبیعی  منابع  تاراج  برای  صرفا  دفعه  این 
که  منابعی   : گردید  کشورها  آن  معدنی   –
بیش از هر زمانی در گذشته تاریخ سرمایه 

داری ، نقش حیاتی و کلیدی در متابولیسم و 
کشورهای  اولیگوپولی  انحصارات  تاروپود 
ایفاء   ، آمریکا  آن  بویژه راس  مسلط مرکز 

می کنند .
- در پرتو این شرایط ) عمومی تر ، متمرکز 
تر و مالی تر گشتن سرمایه در سطح جهانی 
( امروز معیارهای اندازه گیری برای خیلی 
از مولفه های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی 
بطور مثال امر توسعه ، معنی و مفهوم خود 
را از دست داده اند . جوامعی مثل مصر ، 
ایران ، ترکیه ، تایلند و... که به اصطالح 
رشد  از  باالئی  درصــد  از  و  یافته  توسعه 
اقتصادی – مالی بهره مند گشته اند در واقعیت 
دچار ویروس توسعه ُدم بریده ای گشته اند 
توسعه  باتالق  در  گونترفرانگ  قول  به  که 
این  اینکه  توضیح   . اند  غلطیده  در  لومپنی 
توسعه و رشد براساس تاراج منابع طبیعی و 
انسانی آن جوامع توسط انحصارات پنجگانه 
انجام پذیرفته و در  کشورهای مسلط مرکز 
طول این تاراج بخش کوچکی از درآمدهای 
حاصله از آن غارت ها با عنایت و حمایت 
آقاها  اندازهای  همان اولیگوپولی ها به پس 
و آقازاده ها ) کمپرادور( های حاکم در آن 

کشورها ، واریز می گردند . 
ملی  بزرگ  های  فاجعه  علیرغم  بهررو   -
از  منبعث  دربند  در کشورهای  اقتصادی  و 
افول و نابودی کشورهای متعلق به باندونگ 
و غیر متعهدها ، امروز در چهارچوب همین 
کشورهای  در  گرائی  جهانی  که  ای  فاجعه 
شاهد  ما  آورده  بوجود  پیرامونی  دربند 
بروز جوامعی در بخش جنوب نظام هستیم 
گرائی  جهانی  فعلی  فاز  از  استفاده  با  که 
موفق  به صادرکنندگان  تنها  نه  یافته  تعمیق 
کاالهای صنعتی تبدیل شده اند بلکه به عنوان 
کشورهای بالفعل و بالقوه در حال عروج در 
سطح جهانی و یا قاره ای ، مطرح گشته اند 
. به قول خیلی از مفسرین امروز برخالف 
و  کند  می  تولید  دنیا  دور  چندان  نه  گذشته 
این  به  باید  ولی   . کند  می  آمریکا مصرف 
نکته اساسی توجه کرد که این کامیابی ها به 
نوبه خود باعث رواج یک توهم خطرناکی 
موفقیت  روند  این  اینکه  بر  مبنی  گردد  می 
آمیز صرف نظر  از اصول انباشت سرمایه 
نفع  به  تواند  بازارهای جهانی شده ، می  و 
این کشورهای در حال عروج ادامه یافته و 
پیشرفت کند . یک تحلیل جامع از تالقی های 
نوظهور  کشورهای  این  بین  افزایش  به  رو 
موفق وامپریالیسم سه سره نظام جهانی بویژه 
نقش  که  طبیعی  منابع  به  دسترسی  سر  بر 
حیاتی در سرنوشت انحصارات اولیگوپولی 
ها ایفاء می کنند ، می تواند تصویری روشن 
مضافا   . دهد  نشان  را  توهم  این  ابعاد  از 

به غایت  تحلیل تطبیقی درباره شرایط  یک 
نامتعادل داخلی در ماهیت روابط حاکم بین 
دربند  های  پیرامونی  و  مسلط  مرکزهای 
با از آن عهد باندونگ و غیر  نظام جهانی 
ابعاد و علت اصلی  نمایانی  متعهدها بطور 

این توهم را ، بر مال می سازد . 
متعهدها در عصر خود  باندونگ و غیر   -
قرن   7۰ و   ۶۰ های  دهه  طول  در  بویژه 
بین  المللی  بین  همبستگی  اتخاذ  با   ، بیستم 
کشور   ۸۰ به  نزدیک  که  خــود  اعضای 
ایجاد  به  موفق  توانستند   ، بودند  پیرامونی 
یک جو پولی سنتریستی ) چند مرکزی ( در 
المللی  بین  جامعه  سیاسی  اوضاع  مدیریت 
گردند . آنها با تشدید همبستگی جهانی بین 
اضافه  به  آسیا  و  آفریقا  قاره  دو  کشورهای 
کوبا نه تنها توانستند گروه " نظم نوین بین 
غیر  کنفرانس  در  را   " اقتصادی  المللی 
متعهدها در الجزیره تعبیه و بنا سازند بلکه 
" مرکب  المللی  بین  " جامعه  توانستند یک 
و  چین  اضافه  به   77 جی  کشورهای  از 
تعدادی از کشورهای تازه به استقالل رسیده 
را  و...(  زیمباوه   ، آنگوال   ، موزامبیک   (
مثبت  های  حرکت  این  ولی   . دهند  تشکیل 
منبعث  جهانی  نهادهای  و  سنتریکی  پولی 
 ، جهانی  نظام  تهاجم  آغاز  از  بعد  آنها  از 
فروپاشی ، اخته گشتن جنبش های کارگری 
در اروپای آتالنتیک تضعیف و افول جنبش 
 . به کلی منهدم گشتند   ، های رهائی بخش 
بطور مثال ، هم نظم نوین بین المللی اقتصادی 
و هم جامعه بین المللی بعد از یورش نظام 
به ترتیب با " نظم نوین جهانی " و " اجماع 
واشنگتن " جابجا گشتند و مشروعیت خود 
را از دست دادند . امروز جامعه بین المللی 
را فقط کشورهای جی 7 و تعداد کوچکی از 
دوستان راس نظام بویژه عربستان سعودی 
اتاق  در  مرتبا  که  دهند  می  تشکیل  قطر  و 
های دربسته طی اجالسی درباره امور مالی 
حمله  و  مداخالت  باالخره  و  اقتصادی  و 
های نظامی به کشورهای پیرامونی و نیمه 
پیرامونی تحت عنوان " جامعه بین المللی " 
به اجماع) اجماع واشنگتن ( رسیده و عمال 
حقوق و حاکمیت ملی تمام خلق های آسیا ، 
آفریقا ، آمریکای التین را پایمال می سازند . 

 
- امروز در پرتو اوضاع روبه رشد جهان 
هژمونی  ــرود  ف و  زوال   ، فرسودگی   (
عمیق  بحران  ادامه  با  همزمان  نظام  راس 
و  سو  یک  از  جهانی  نظام  کل  ساختاری 
در  رهائی  و  بیداری  امواج خروشان  فراز 
توفانی "  سراسر جهان بویژه در " مناطق 
و  عینی  شرایط   ، دیگر  سوی  از  قاره  سه 

های  حرکت  برای  ذهنی  فاکتورهای 
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متنوع در جهت احیای جنب و جوش 
تولید  باز  فراز  و  باندونگ  عهد  های 
جبهه " غیر متعهدها " ) این بار در تقابل با 
جهانی گرائی سرمایه ( در سراسر جهان ، 

افزایش حائز اهمیتی پیدا کرده اند . 
چگونگی  نوشتار  ــن  ای دوم  بخش  در   -
جنبش  این  احیای  پدیده  رشد  و  شکلگیری 
همبستگی  اتخاذ   ( آن  اصلی  های  مولفه  و 
سیاسی بین کشورها ، ملت ها و توده های 
میلیتاریسم و جنگ های ساخت  مردم علیه 
ملی  حاکمیت  ایجاد  امر  پیشبرد   ، آمریکا 
تاریخی ارضی  توده ای ،احیای حل مسئله 
– کشاورزی و... ( مورد بررسی قرار می 

گیرند . ن.ناظمی
منابع و مآخذ

باندونگ ، " منشور نهائی کنفرانس  ۱ – کنفرانس 
باندونگ توسط ۲۹ کشور عضو " ، آوریل ۱۹۵۵ ، 

چاپ جاکارتا-اندونزی 
۲ – ریچارد رایت ، " پرده رنگین " درباره اهمیت 
کنفرانس باندونگ ، دانشگاه میسی سی پی ، ۱۹۵۶.
و  باندونگ  کنفرانس ۱۹۵۵   "  ، مولیانا  پایان   – ۳
اهمیت کنونی آن " ، در سایت " جاکارتا پست " ، 

۲۹ آوریل ۲۰۱۱.
۴ – سی سن تن و امیتا آچاریا ، " ارثیه کنفرانس 
آفریقائی – آسیائی برای ایجاد نظام نوین بین المللی " 

، دانشگاه ملی سنگاپور ، ۲۰۰۸ .
۵ – سمیرامین ، " از باندونگ تا کنون : چالش های 
قدیم و جدید برای آسیا ، آفریقا و آمریکای التین " ، در 
سایت سرویس مطبوعاتی الجزایر ، ۲۵ می ۲۰۱۴ . 

سرکوب، مقاومت و شورش...
 بقیه از صفحه آخر

یا  جریان  در  که  آنچه  از  عکس  و  ویدیو 
شُرف وقوع در صحنه تظاهرات می باشد.

شما در یک تظاهرات اعتراضی شرکت می 
کنید - چه در خیابان یا در مرکز خرید - شما 
مشاهده  را  پلیس  نیروهای  سنگین  حضور 
می کنید، اغلب با حمایت پرسنل با یونیفورم 
های نظامی و پلیس های مخفی مشاهده می 
کنید. راه پیمائیهای مسالمت آمیز و تظاهرات 
تجمعات  است( »  افتاده  اتفاق  )و  تواند  می 
با  سپس  و  گردد  می  اعالم   » قانونی  غیر 
می  سرکوب  شدت  به  ای  بهانه  کوچکترین 
شوند. گاهی اوقات این به معنی شلیک پی در 
پی گاز اشگ آور از جانب وسایل نقلیه غول 
آسای ضد شورش - به طور مؤثر مجازات 
کل جمعیت برای اقدامات مورد ادعای یک 
نفر یا دو نفرـ می باشد. گاهی اوقات پلیس 

آمیزی  تهدید  به طرز  نظامی،  ضد شورش 
و  کشند،  می  معترض صف  جمعیت  مقابل 
می  ور  حمله  وحشیانه  جمعیت  به  حتی  یا 
شوند. اسپری زدن فلفل و استفاده همه جانبه 
از باتون ها و غیره به کار می رود. کسانی 
که با خشم و غضب صحبت می کنند توسط 
پلیس مورد برخورد قرار می گیرند و سپس 
مورد  پلیس  نفره  هشت  یا  باند شش  یک  با 
حمله واقع می شوند، معترضین را بر زمین 
از  آنها را  و  کنند  اندازند، دستگیر می  می 

صحنه خارج می سازند.
پس از این ادعایی که دمکراسی موجود به 
اصطالح  به حقوق مردم برای تجمع، آزادی 
بیان، و اعتراض آنها احترام قائل است، دولت 
ده ها نفر پلیس تا دندان مسلح، جاسوسان و 
نیروها و سازمانهای نظامی را برای ماه ها 
به منظور مهار و سرکوب این معترضینی 
که انتظارش می رفت گسیل کرد. آنها بیش 
از ۵۰۰ نفر را از ماه آگوست تا به حال در 
منطقه دستگیر کرده اند، و نظارت و کنترل 
سازمان  سیاسی،  فعالین  بر  را  ای  گسترده 
دهندگان، و روزنامه نگاران به عمل آوردند 
- برخی از آنان موقع رانندگی، یا در حالی 
دستگیر  پیوستند،  اعتراضات  صف  به  که 
مقاومت  نیروهای  دیگر  و  انقالبیون  شدند. 
مورد هدف و آزار و اذیت و در رسانه ها 

مورد توهین قرار گرفتند.
صورت  کشوری  در  اتفاقات  این  تمام  اگر 
می گرفت که ایاالت متحده با آن در تضاد 
می بود - مثل روسیه، چین یا ایران - همان 
رسانه های اصلی عمومی که هم اکنون از 
فرگوسن  در  مــردم  و  معترضین  سرکوب 
حمایت می کنند، آن کشور ها را تحت عنوان 
»دیکتاتوری « و » استبداد « محکوم می 
طور  به  که  چیزیست  این  خــوب،  کردند. 

روزمره در اینجا در جریان است.
فرگوسن: مرکز شورشی که کل 
کشور را به لرزه درآورده است

این وضعیتی است که در حال اتفاق افتادن 
است،  برای اینکه، فرگوسن قلب شورش و 
قیام قدرتمندیست که کل کشور را لرزانده و 
حقوق  »پیشرفت  به  نسبت  را  نفر  میلیونها 
بی  واقعیات  به  و  برابر«  »حقوق  مدنی«، 
رحم و شرور ظلم و ستم و قتل سیاه پوستان 
امروز  آمریکا  در  ستمدیده  مردم  دیگر  و 

بیدار و آگاه کرده است.
پوست   سفید  پلیس  توسط  ـــراُن  ب مایکل 
فرگوسن، دارن ویلسون، در هشتم ماه اوت 
به قتل رسید، و باعث شورش عظیم و موج 
سیستم  شد.  کشور  سراسر  در  اعتراضات 
خیابانهای  در  نظامی  نیروهای  استقرار  با 

فرگوسن که میلیونها نفر را بیشتر خشمگین 
ساخت و دروغ های مجاز شده آمریکا را بر 
مال ساخت: که این کشور سکانی است برای 
دیگر  جاهای  خالف  بر  جائیست  آزادی، 
در جهان،  برای احترامی که برای آزادی 
مردم قائل است، از جمله حق آزادی بیان و 

اعتراض.
از آن زمان به بعد، مقامات در شهر و حومه 
سنت لوئیس، و هم چنین در سراسر کشور، 
تا باالترین سطوح، خود را برای اعالم از 
جانب دفتر عضو دادسرا که آیا قاتل مایکل 
براُن حتی اگر اتهامی به او وارد شود، آماده 

کرده بودند.
کوئیگلی،  بیل  ــاه،  دادگ اعــالم  با  زمــان  هم 
استاد حقوق دانشگاه لویوات و مدیر حقوقی 
وابسته به مرکز حقوق قانون اساسی نوشت: 
» ده ها و ده ها تن از نیروهای پلیس مسلح 
که  زمانی  فرگوسن  شهر  در  را  معترضین 
محاصره  شود  می  اعالم  براُن  مایکل  حکم 
بی  اف  فدرال  مأمورین  آنجا  کرد.  خواهند 
متحده،  ایاالت  مارشال  داخلی،  امنیت  آی، 
شهر  کالنترهای  ایالتی،  پلیس  ســربــازان 
ها  ده  از  شهری  محلی  پلیس  و  حومه،  و 
شهرهای کوچک و بزرگ در حوالی سنت 
معترض حضور  مردم  کنترل  برای  لوئیس 

پیدا خواهند کرد. «
این نظامی است براساس برتری نژاد سفید، 
نژادی که عملکرد و منافعش به طور مستقیم 
اتفاق مردم و  به  با اکثریت قریب  تقابل  در 
طبقه ای که حاکمیت اش بر اساس خشونت 
حفظ می شود. این نظامی است که می داند 
که مخصوصاً توده های سیاه پوست - مانند 
 - اند  خاسته  پا  به  فرگوسن  در  که  مردمی 
تهدیدی برای موجودیتش محسوب می شوند 
- از جمله به دلیل زمانیکه توده های به تنگ 
آمده سیاه به پا می خیزند، بهترین بخشهای 
)ثروتمندان(  از مردم طرفدار خود  دیگری 
را به جلو فرا می خواند. هنگامی که آنها از 
»دولتی توسط مردم و برای مردم« صحبت 
خشونت  اعمال  معنای  به  درست  کنند،  می 

آمیز ظلم و ستم است.
در فاصله ۱۰۸ روز مابین قتل مایکل براُن 
می  خالص  آزادانه  ویلسون  اینکه  اعالم  و 
شود، قدرتهائی که برای مقابله با این شرایط 
موجود  نیروهای پلیس را سازماندهی و هم 
اضطراری  حالت  جمله   از  کردند،  آهنگ 
توسط جی نیکسون، فرماندار ایالت میزوری 
در روز ۱7 نوامبر اعالم شد، و حتی طبق 
گفته شهردار سنت لوئیس،ا سالی  با تظاهر 
بیان  به این که معترضان » فرصتی برای 
را  خــود«  اساسی  قانون  اول  متمم  حقوق 
دارند، مردم را بی رحمانه سرکوب کردند.
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دارن  که  شد  اعالم  نوامبر   ۲۴ روز  سپس 
ویلسون آزادانه رها می گردد، که یک فرد 
سیاه در هر زمانی می تواند در آمریکا به 
قتل برسد، در هر مکان، مخصوصاً توسط 
نیروهای مجری قانون، بدون هیچ برآمدی. 
خشمی که فوران زده بود بسیار همه جا گیر 
و دامنه دار بود. در آن شب نظام با سرعت 
نیکسون  بعد  روز  و  داد  پاسخ  خشونت  و 
یعنی  برابر  سه  به  را  ملی  گــارد  حضور 
۲۲۰۰ نفر رساند و از این طریق نقش مخرب 
تا دندان مسلح  خود را تشدید کرد، و پلیس 
برد. کار  به  را  تری  تهاجمی  تاکتیک حتی 
دولت پلیسی در فرگوسن - این چیزیست که به 
دمکراسی امپریالیستی آمریکا شباهت دارد
مقابل  در  مردم  نوامبر،  شنبه شب، ۲۴  دو 
ضد  نقلیه  وسائل  با  فرگوسن  پلیس  ایستگاه 
گاز  انبوه  شدند،  روبــرو  عظیمی  شــورش 
بسیاری  و  بود،  نمایان  جا  همه  آور  اشک 
آن  کردند.  بیرون  خیابانها  از  را  مردم  از 
با  ها  بعضی  شدند،  بازداشت  نفر   ۶۱ شب 
گندیده  جنایت روبرو شدند. سیستم  اتهامات 
مزخرفاتی مانند » آشوبگران خارج « - به 
عنوان مصداقی که اگر این کار بد یست -  به 
مردم نسبت می دادند، که در واقع این مردم 
به تنگ آمده معترض از ساکنان محلی بودند.
غربی  قسمت  نوامبر،   ۲۵ شب،  شنبه  سه 
آپارتمانهای  اطراف  در  فلورسنت،  خیابان 
می  زندگی  بــراُون  مایکل  جائیکه   - کنفیلد 
کرد و به قتل رسید - کاماًل مسدود شده بود. 
پلیس در این نقطه تظاهرات را غیر قانونی 
اعالم کرد و اعتراضات حدود ۶۰ نفر  در 
فلوریسنت را  نبش خیابان کمبریج و غرب 
که بدون برانگیزشی بود  در هم شکست. در 
جنوب خیابان فلوریسنت، پلیس با گاز اشک 
آور اعتراضات صد ها نفر در مقابل ایستگاه 

پلیس را پراکنده کرد.
سرکوب  شاهد  من  نوامبر،   ۲۶ چهارشنبه، 
پلیس  توسط  ای  تــوده  تظاهرات  وحشیانه 
در مرکز شهر سنت لوئیس بودم، بر روی 
و  ریختند  می  اسپری  فلفل  تظاهرکنندگان 
مردم را فقط به خاطر سخن گفتن می ربودند.
تهدید و ارعاب در روز جمعه سیاه

جمعه، ۲۸ نوامبر، من حضور بیش از حد 
نیروی پلیس را دیدم، از جمله پلیس مخفی 
در مقابل پارکینگ وال مارت. زمانیکه من 
به یک اتوموبیل معمولی که یک جوان سیاه 
در آن بود نزدیک شدم که از او سئوال بکنم 
که در مورد تحریم  زیستن سیاه اهمیت دارد، 
چه فکر می کند، او گفت، » از این اتوموبیل 
می  فقط  او  که  کردم  فکر  من   .» شو  دور 
اما  کن،  نشینی  عقب  ماشین  از  کمی  گوید 
زمانی که من سعی کردم از او سئوالی بکنم، 

بلند  با صدای  و  شد  خارج  اتوموبیل  از  او 
گفت، » نه منظورم اینست که از اتوموبیل 
عقب بایست «. و من به او گوش کردم. از 
قرار معلوم او یک پلیس مخفی بود و تعداد 
بودند.  نزدیکی  همان  در  آنان  از  بیشتری 
حضور بی شماری از پلیس در کالریا، در 
ارتفاعات ریچموند وجود داشت. )گزارشات 

تظاهرات جمعه سیاه را مالحطه کنید.(
یکی از فعالینی که وال مارت را در سنت 

لوئیس بستند به من گفت:
در وال مارت، نیروی تهاجمی مسلح امنیتی 
با تعدادی از سگ ها مشاهده می شدند. ما 
نزدیکی  در  و  کردیم  دادن  به شعار  شروع 
در خروجی گرد آمدیم. آنجا دیواری از پلیس 
مسلح بود. پلیس با فریاد و تحکم با مشتریان  
می  اگر   « گفت:  می  و  کرد  می  برخورد 
خواهید خرید کنید، فقط خرید کنید « - هم 
که  دادند،  می  هشدار  خریداران  به  چنانکه 
هیچ توجهی به آنها نداشته باشید. وقتیکه ما 
دادیم،  می  شعار  مارت  وال  از  خارج  در 
روی  بر  را  خود  های  دست  پلیس  افسران 
تپانچه ها قرار دادند! برای من چنین حرکتی 
بود.  قابل تصور  و غیر  دهنده  تکان  بسیار 
اگر قابل باور می بود. تقریباً مضحک و بی 
معنی به این معنی که این فقط یک فروشگاه 
است. شما حضور پلیس در فروشگاه را به 
منظور محافظت از اموال خصوصی و این 

تعطیالت و این معامالت می بینید.
مسدود کردن کامل دورنال کانرز

روز شنبه، ۲۹ نوامبر، دورنال کانرز، یک 
زن جوان باردار سیاه پوست با دوست پسرش 
اتوموبیلی در حال رانندگی و دور  در یک 
شدن از صحنه اعتراضات، می خواستند از 
سرکوب پلیس در امان باشند که پلیس حرکت 
اتومبیل را مسدود می کند، هم از جلو هم از 
عقب، پلیس با کیسه مخصوصی پر از لوبیا 
شیشه مقابل راننده را خرد و خاک شیر می 
به  ها  شیشه  خرده  اصابت  اثر  در  و  کند، 
سرو صورت این زن سیاه، یک چشمش را 
از دست می دهد. طی مصاحبه ای با ایستگاه 
رادیو محلی، آن زن گفت: »من هرگز دزدی 
با دوست  فقط  نمی کردم، من  دیگر  کار  یا 
پسرم بیرون آمده بودیم، ما فقط حین احترام 
به مایکل براُون در اتوموبیل خود در اطراف 
در حرکت بودیم «. پدر این زن سئوال می 
یک  در  ــاردار  ب زن  یک  چگونه   « کــرد: 
اتوموبیل می تواتد عامل هرج و مرج باشد «.   
یک روند خالف قانون اساسی، بسیار 

گسترده در سراسر کشور
این حوادث هرگز از هم جدا نیستند. کِرس 
هرمس، معاون پرزیدنت  اتحادیه حرفه ای 

کارگران،  برای حقوق   ،)*( آمریکا  وکالی 
سرکوب  از  بعدی  چند  گسترده  الگوی  یک 
را  اعتراضند  در  کسانیکه  و  مــردم  علیه 

توصیف کرد.
متفرق  برای  منطقه  یک  از  مردم  »تعقیب 
شنبه، ۲۵  چنانکه روز سه  هم  آنها،  کردن 
نوامبر در نزدیکی اداره پلیس فرگوسن اتفاق 
به  اموال،  تخریب  از  برخی  دلیل  به  افتاد، 
تظاهرات،  برای  مردم  به  دادن  اجازه  جای 
حق  داشتن  برای  اساسی  قانون  نقض  این 

تجمع و اعتراض حساب شد.«
همینطور،   « داشت:  اظهار  هرمس  کرس 
استفاده از سالح علیه معترضان مانند گلوله 
فلفل  با  اسپری  پالستیکی،  و  های الستیکی 
و گاز اشک آور «. » گاز اشک آور بدون 
تبعیض است. تیر اندازی گلوله های الستیکی 

به طرف جمعیت بدون تبعیض است. «
یکی از نمونه های افتضاح آور پرتاب گاز 
سه  روز  شاپ،  کافی  ُمکابی  به  آور  اشک 
شنبه صبح زود، ۲۵ نوامبر در سنت لوئیس 
باشد  امن  فضائی  بور  قرار  محل  این  بود. 
و مردم در داخل و خارج کافی شاپ قهوه 
تجمع  برای  مکانی  معمواًل  و  کنند،  صرف 
مایکل  برای  برای عدالت  مبارزه  در  مردم 
یک  جونیرز،  مایرز  دِرِرت  وان  و  براُون 
مرد سیاه جوان که در روزه هشت اکتبر با 
لوئیس کشته  پلیس سنت  گلوله توسط  هشت 
شد، بود. اما، حدود ساعت یک بعد از نیمه 
شب، پلیس گاز های اشک آور به سمت این 
کافی شاپ پرتاب کرد، و سپس لحظاتی بعد 
با استنشاق گاز اش آور،  مردم حتی سعی 
کردند از آن محل خارج شده و خود را به 
کلیسای سنت جان اپیسکوپال )یکی دیگر از 
مکوی،  جنیفر  برسانند.  امن(  های  گاه  پناه 
ای وکالی  اتحادیه حرفه  قانونی  ناظر  یک 
به  مردم  زمانیکه  که  گفت  من  به  آمریکا، 
داخل کلیسا پناه بردند، سر و بدن آنها بقدری 
به  وادار  که  بود  آغشته  آور  اشک  گاز  با 

خارج شدن از آنجا شدند.
کرس هرمس وکیل اتحادیه حرفه ای وکالی 
آمریکا گفت که دستگیریهای گسترده و هم 
سر  تا  سر   - خیابانها  کردن  مسدود  چنین 
خیابان غرب فلوریسنت در این مورد - هم 
چنین برای جلو گیری و سرکوب تظاهرات 
بکار می رود. از دوشنبه شب گذشته ۱۲۰ 
هیئت  تصمیم  زمانیکه  شدند،  دستگیر  نفر 
منصفه اعالم شد، ۳۰ نفر آنها تحت عنوان 
تمام  خــالف  بر  شدند.  دستگیر  جنایتکار 
مورد  در  ها،  و رسانه  دولت  های  صحبت 
شده،  تحریک  خارج  از  ها  قیام  این  اینکه 
اکثریت   « که  داشت  اظهار  هرمس  کرس 

عظیم مردم معترض محلی بودند. «
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

مـی گردد و بیانگر نظرات 
حزب رنجبـران ایران 
می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.

 )*( قــانــون  متخصص    - کوآیگلی 
دولت  اینکه  مفهوم  کل  که  نوشت   -
وقت،  چه  که  بگوید  ــردم  م به  تواند  می 
کنید  اعتراض  توانید  می  چطور  و  چگونه 
داده  انجام  فرگیسن  در  پلیس  چنانکه  هم   -
است. اساسی  قانون  خالف  کاماًل   - است 

تنها می  آنها  که  گوید  به مردم می  »دولت 
توانند تا ساعت خاص اعتراض کنند، یا در 
خیابان خاصی، و یا تنها در صورتی که آنها 
در حرکت باشند، و یا نه آنجا، نه اینجا، نه 
حاال، دیگر نه. چنین اقدامی توسط پلیس کاماًل 
غیر مجاز  با قانون اساسی ایاالت متحده می 
باشد. مردم حق اعتراض را دارا می باشند، 
» ــردارد.  ب مردم  سر  از  دست  باید  دولت 
توسط  ارعاب  که  کند  می  اشاره  کوآیگلی 
وارد  مسلح  ــدان  دن تا  را  خود  که   - پلیس 
صحنه می کنند - هم چنین سرکوب مخالفت، 

ضد قانون اساسی است. 
نیروی نظامی دولتی - فعاالنه برای سرکوب 
همراهی  را  انتظامی  نیروهای  اعتراضات 

می کند
تصویر  به  طــوری  دولــت  نظامی  نیروی 
کشیده شده است که گویا ُرل بی تفاوتی را به 
جز صرفاً محافظت از مالکیت خصوصی، 
باز ی می کند، اما : کرس هرمس تأکید بر 
این دارد که این چنین نیست، زیرا آنها نقش 
بسیار فعالی را در سرکوب اعتراضات ایفا 
می کنند: » نیروی نظامی دولت در مسدود 
نقش  فلورسندت  خیابان  سر  سرتا  کــردن 
عابر  و  ترافیک  ورود  از  داشت،  را  عمده 
سرکوب  واقع  در  که  کرد،  می  جلوگیری 

حقوق مردم می باشد.«
کرس هرمس افزود، » نیروی نظامی دولت 
پلیس  اداره  در  «، » هم چنین در صحنه، 
فرگوسن، خود را ظاهر ساخت، که در واقع 
پلیس  از  شکلی  یک  و  ارعــاب  عمل  یک 
مخوف علیه جمعیتی که بطور مسالمت آمیز 
اعتراض می کردند بود. جمعه شب، حدود 
دوت  نظامی  نیروی  از  بیشتر  یا  نفر   ۲۴
در آنجا مشاهده می شد. همراه با نیروهای 
انتظامی پلیس، آنها از تعداد معترضان بیشتر 
بودند. این نوع نمایش عظیم از نیروی مخرب 
پلیسی، یک نوع تهدید و ارعاب می باشد. «
نظارت گسترده و مورد هدف قرار 

دادن فعالین مبارز سیاسی
کرس هرمس تأکید کرد که، » نظارت سنگین 
و شدید  یک اساس عملیاتی بوده است « از 

چیزیکه پلیس انجام می داده است.
در  گیر  در  فعالین  از  شــدت  بــه  آنها   «
ضبط  لوئیس  سنت  منطقه  اعــتــراضــات 
ویدیوئی بر می دارند، مردم خاصی را مورد 
هدف دارند و مردم خاصی را از درون یک 

جمعیت دستگیر می کنند - اغلب به منظور 
این دستگیریها  آنها در  دستگیری وحشیانه. 

بیشتر در پی سازمان دهندگان هستند. «
یک نمونه، دستگیری فیلم برداری )با جریان 
زنده( به نام ماسری، کسیکه بسیار فعال و 
پلیس  توسط  او  بود.  تظاهرات  در  برجسته 
تحت تعقیب قرار گرفت و بعد او با قید ۱۵ 
هزار دالر پول نقد به اتهام رانندگی وسایل 
نقلیه با مجوز باطل  شده، دستگیر و توقیف 
پیش  بازداشت  منزله یک عمل  به  این  شد. 
گیرانه محسوب می شود. کمیته ضد تبعیض 
عرب/آمریکائی در سنت لوئیس باسرعت از 
حاضر  جمعیت  از  پول  آوری  جمع  طریق 

ماسری را آزاد ساختند.
کرس هرمس گزارش  می دهد که:

که  اینست  افتد  می  اتفاق  آنچه  از  برخی   «
آنها  فیلم برداری می شود، و اگر  از مردم 
سازمان  یا  رهبراین  از  که  برسند  نظر  به 
تظاهرات  در  بعد  سپس  آنها  هستند،  ها  ده 
مورد هدفت قرار گرفته می شوند. این روش 
اتفاق  بارها  و  بارها  و  است  بوده  روزمره 
هفته  و  ها  هفته  تظاهرات  این  است.  افتاده 
این  مدت  این  تمام  در  و  انجامیده  بطول  ها 
نظارتها از جانب پلیس صورت گرفته است. 
است.  گرفته  بار صورت  ها  ده  معتقدم  من 
حال  به  تا  اوت  ماه  از  که  است  عمل  این 
صورت می گرفته است. از آن تاریخ به بعد 
بیش از ۵۰۰ دستگیری انجام گرفته است. «
سه نفر از ناظران قانونی اتحادیه حرفه ای 
وکالی آمریکا به طور غیر قانونی در روز 
۲۱ نوامبر در حالیکه پلیس را نظارت می 
کردند و از آنها فیلم می گرفتند، دستگیر شدند.
مدافعان برانکس، یک گروه حقوقی و قانونی 
که مأموریتشان  » دفاع مشتاقانه از حقوق 
موکلین خود، که به منظور تغییر سیستماتیک 
و ترویج عدالت در جامعه مبارزه می کنند 
«، به فرگوسن، یک هیئتی فرستادند و در 

تویترشان نیز همان مطالب درج شد.
مانند برانکس، شاید حتی بیشتر مشخص شده 
که  است  روشن  و  واضح  این  اینجا،  باشد 
نظام حقوقی به طور کلی نقطه شروعی است 

برای بی عدالتی در فرگوسن، میزوری.
از معترضین و تماشاگران امشب در زندان 
بخش، خیلی چیز ها شنیده ام که آنها را با 
جرائم ساختگی ، تعدی و تجاوز توسط پلیس 

در فرگوسن با زور به زندان افکنده اند.
وکیل  به  دسترسی  لوئیس  سنت  بخش  پلیس 
در کلیتون را به منظور مالقات با معترضین 

دستگیر شده در فرگوسن انکار می کند. 
پلیس نیویورک، رهبران جنبش 
اعتراضی را تحت جاسوسی قرار 

داده است
هم چنین گزارش شده است )۲۵ نوامبر، دبلیو 
ان وای سی( که پلیس نیویورک کارشناسانی 
ای  آشوبگران حرفه  به منظور شناسائی » 
پلیس  کمیسر  است.  فرستاده  فرگوسن  به   »
 « داشت:   اظهار  براَتون  ویلیام  نیویرک، 
داریم،  آنجا  در  هایی  کاراگاه  از  تعدادی  ما 
بیش از یک هفته است که ما آنها را به آنجا 
برای کمک از لحاظ اطالعاتی و جاسوسی 
در مورد برخی از آشوبگران حرفه ای که 

در این نوع فعالیتها فعالند گسیل کردیم.
پلیس  کمیسر  جانب  از  نظر  اظهار  ایــن 
پذیرش  و  شنیع  افشاگر  خــود  نیویورک، 
است.  مقامات  توسط  قانونی  غیر  اقدامات 
خالف  بودن   » ای  حرفه  آشوبگر   « اواًل، 
قانون نیست، هرچه که معنی آن است. هدف 
قرار دادن » آشوبگران « بر اساس هرگونه 
اتهامات خاص از فعالیتهای غیر قانونی نیست 
اما، به سادگی پلیس نیویورک فکر نمی کند 
خشونت  علیه  کردن  حق صحبت  مردم  که 
پلیس و قتل توسط پلیس را دارا می باشند!
این  که  دهد  می  نشان  حاصله  گزارشات 
اند:  گــذارده  اجرا  مرحله  به  را  استراتژی 
نیویورک،  در  چنین  هم  و  فرگوسن  در 
 « و  فعالین  ها،  شهر  سایر  و  انجلس  لوس 
آشوبگران «، از جمله انقالبیون کمونیست، 
به خاطر سخنرانی های سیاسی مورد هدف 
داخل  از  دلیل  همین  به  و  اند  گرفته  قرار 

جمعیت ربوده شده و دستگیر شده اند.
اینست  شد  داده  توضیح  باال  در  که  چیزی 
که، بدون شک، تنها برخی از خشونت دولت 
نامشروع، نقض حقوق، و سرکوب، دق دلی 
تمام  بر سر مردم خالی می شود.  است که 

جهان باید این مطالب را بدانند.
 )*(- Central Contractor Registration *   
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     

ranjbaran.info@yahoo.com 
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

درجنبش جهانی کمونیستی
صفحه 26رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سرکوب، مقاومت و شورش در »دولت پلیسی فرگوسن «

چرائی و چگونگی احیای خواسته های عهد باندونگ و
"جنبش کشورهای غیر متعهد" در حال حاضر

فراخوان ایکور در روز بین المللی 
زیست  محیط  نجات  برای  مبارزه 

طبیعی در 6 دسامبر 201۴ 

 ۱۶۲ در  نفر   ۶7۵۰۰۰ سپتامبر،   ۲۱ در 
کشور دردفاع از حفاظت آب و هوای جهانی 

فزاینده  اضطراب  زدند.  تظاهرات  به  دست 
سریع  پیشروی  دربرابر  ها  توده  هراس 
 ، محیط  زیست  المللی  بین  فاجعه  به  گذار 
غیراخالقی  عمدی  سیاست  از  انتقاد  همانند 
المللی حاکم درست تقسیم  سرمایه مالی بین 
توجیه  کامال  امپریالیستی  دولتهای  و  نشده 
اعتراضات  جهان  درتمامی  است.  پذیرشده 
از  تغییریافته  بذرهای  با  موادغذائی  علیه 
نظر ژنتیکی، تولید سویا و دیگر محصوالت 
به  علیه  مردمان،  درخدمت  نه  کشاورزی 
فراوان فوق  انبوه  تولید  کمک آب شکستن، 
العاده با کیفیت بد و علیه ضایعات منابع و 

تخریب منابع طبیعی مانند منابع آب درحال 
افزایش است.

گاز  تا  عمده  تُن  میلیارد   ۳۶ دادن  بیرون 
جدید  رکوردی  با  اکسیدکربنیک  ای  گلخانه 
نامه  مقاوله  از  باالتر   %۶۱ به  در۲۰۱۳، 
نیروها  مبارزات  در۱۹۹۰رسید.  کیوتو 
درکنترل  امپریالیستی  بندیهای  دسته  و 
موقعیتهای  و  موادخام  ذخایر  بازار جهانی، 
درشکل  ازجمله  جغرافیائی  استراتژیکی 
جنگهای آشکار به طور روزمره ای تشدید 
می شود. این امر نیز به طور جدی و قسمی 
تخریب  ازطریق  بازگشتی  غیرقابل  نتایج 

خبرنگار  ــــت،  اورس ـــری  لِ تــوســط 
روزنامه "انقالب"

یکشنبه ۳۰ نوامبر، ۲۰۱۴  فرگوسن، ایالت  
ایالت  فرماندار  نوامبر،   ۱7 در  میزوری.  
میزوری وضعیت اضطراری اعالم کرد، و 
این شرایطی است که در فرگوسن و قلمرو 
شهر سنت لوئیس در همین ایالت حاکم است: 
شما با اتوموبیل از یک تقاطع بزرگ خیابان 
تجاری مثل چیمبرز و غرب فلوریسنت می 
گذرید و مشاهده می کنید که یک طرف تقاطع 
توسط شش تا هشت  خودرو پلیس با چراغ 
خطرشان سنگر بندی شده. نوار )زرد( در 
نظامی هاموی،  صحنه جرم، یک خود رو 

سربازان مسلح، و نیروی پلیس بیشتر در آن 
طرف چهار راه،  مقابل فروشگاه والگرین 
کاماًل نمایان است. شما باالی سرتان اغلب 
صدای گوشخراش هلیکوپتر ها را که گشت 
گاهی  شما  شب  در  شنوید،  می   ، زنند  می 
هایشان  نورافکن  توانید گسترش  می  اوقات 
را  باشند  که مشغول گشت می  نزدیکی  در 
هوائی  حریم  حال  همین  در  کنید.  مشاهده 
بنا  و  است،  شده  بسته  ترافیک  کلیه  برای 
از  جلوگیری  خاطر  به  این  گزارشهایی  به 
ارائه  منظور   به  هلیکوپترهای گزارشگر  

و  عالقمند  خوانندگان  از  تعدادی  اخیرا   -
 " در  کنندگان  شرکت  از  بعضی  همچنین 
پرسش   " نیویورک  چپ  فــوروم  کنفرانس 
هائی درباره اهمیت و ویژگی های تاریخی 
متعهدها  غیر  جنبش  و  بــانــدونــگ  عهد 
جنبش  عــروج  زمــان  در   )۱۹۵۵-۱۹۸۰(
های رهایی بخش ملی )که بالفاصله بعد از 
آسیا  کشورهای  در  دوم  جهانی  پایان جنگ 
و آفریقا شروع شدند(، مطرح ساختند که به 

نوبه خود آموزنده و بحث انگیز هستند . 

و  ها  ویژگی  نوشته  این  اول  بخش  در   -
 ۱۹۵۵ سال  در  باندونگ  کنفرانس  اهمیت 
در اندونزی را )که سر آغاز عهد باندونگ 
ودوره " جنبش کشورهای غیر متعهد " در 
بیستم بود( مورد  دهه های ۶۰ و 7۰ قرن 
بررسی قرار می دهیم . در بخش دوم  به 
غیر  و  باندونگ  احیای  و چرائی  چگونگی 
متعهد ها در حال حاضر و مولفه های اصلی 
آن ) اتخاذ همبستگی جهانی بین کشورها ، 
علیه  دفعه  این  مردم  های  توده  و  ها  ملت 

جهانی گرائی سرمایه و میلیتاریسم و جنگ 
از  منبعث  جهانی  نظام  راس  ساخت  های 

آن(، می پردازیم. 
فراز  و  باندونگ  کنفرانس  اهمیت 

"جنبش کشورهای غیر متعهد"
دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  بالفاصله   -
در سال ۱۹۴۵ ، جنبش های رهائی بخش 
برای  آفریقا  و  آسیا  کشورهای  در  ملی 
استقالل ) استقرار حاکمیت ملی ( ، آزادی 
های دموکراتیک و عدالت اجتماعی بعد از 


