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دوره سوم  سال ٣٦

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

فغان ز جغد جنگ و مرغ آوای او! 

درشھریکی کس را ھشیار نمی بینم توطئھ امپریالیسم درتدارک جنگ دولتھای مافوق ارتجاعی!
ھریک بترازدیگر سرگشتھ ودیوانھ!

درگیری بین حزب دمکرات 
کردستان ایران و حزب 

کارگران کردستان ترکیھ 
(پ ک ک) صفحھ ١۵صفحھ ١١
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جدال درمورد 
انتخابات اخیر 

درترکیھ!

سرمایھ داری 
سرمنشاء 

ناعدالتیھای 
امروزاست!

صفحھ ٢۶ صفحھ ٢۶ صفحھ ٢۶صفحھ ١٧صفحھ ١۶

نقش «تالقی تمدن ھا» 
امپراتوری  ایجاد  در 

آشوب (٢)

تشدید اعدامھا درایران و 
ضرورت جلوگیری از آن! 

ایم،  داشتھ  اشاراتی  قبال  کھ  طور  ھمان 
کھ  اختراعشان  آخرین  بعداز  امپریالیستھا 
داعشی است با جنگھای قرون وسطائی کھ با 
چنان مقاومت و نفرتی ازجانب مردم آزادی 
خواه جھان روبھ رو شده کھ اختراع مناسبی 
دربرابرافکارعمومی  امپریالیستھا  برای 
جھانی نیستند، لذا درصدد تھیھ طرح جدیدی 
در تداوم جنگ و اغتشاشھای ارتجاعی می 
باشند تا بتوانند ازفرصتھای بھ دست آمده از 
این طریق بر دامنھ نفوذ خود درکشورھای 
آنان  جھانی  دراستراتژی  کھ  خاورمیانھ 
بھ  بتوانند  پیروزیھائی  ھستند  مھمی  منطقھ 

دست بیاورند:
عربی  کشورھای  بین  جنگ  بھ  زدن  دامن 
ایران  با  سعودی  عربستان  گی  بھ سرکرده 
آن  ایران،  دولت  طلبی  سیطره  ی  بھانھ  بھ 
چون  دیگری  دولتھای  کھ  درشرایطی  ھم 
ازجملھ  سعودی  عربستان  مصر،  بقیھ در صفحھ دومترکیھ، 

سازی  آماده  بھ  اخبارمربوط  روزھا  این 
شرق  و  درغرب  امپریالیستی  کشورھای 
تبلیغ  معمولی  بسیار  طور  بھ  جنگ  برای 
تعداد  کشاندن  درغرب  ازجملھ  و  شود  می 
درون  بھ  کشورھا  از  بیشتری  ھرچھ 
عادی  قدری  بھ  آتالنتیک  نظامی  اتحادیھ 
از  داری  سرمایھ  ھیچ کشور  کھ  است  شده 
ابعاد  در  جھانی  سوم  جنگ  بروز  خطرات 
اتمی  پیشرفتھ  از سالحھای  احتمالی  استفاده 
طور  ھمان  و  نکرده  صحبتی  کشتارجمعی 
این  برای کشاندن  کھ در سوئد شاھد ھستیم 
نظیر  دروغینی  اخبار  ناتو  درون  بھ  کشور 
دیدن زیردریائیھای روسیھ درسواحل سوئدـ 
بدون نشان دادن اثباتی آن  تبلیغ می شودـ!  
و بھ این اعتبار اختصاص میلیاردھا کرون 
بھ  شده  وصول  ازمردم  کھ  مالیاتھائی  از 
درتعلیم  وجودآمده  بھ  خرابیھای  ترمیم  جای 
انواع  خریدن  صرف  بھداشت  و  تربیت  و 

کشتیھای  و  زیردریائیھا  ازجملھ  و  سالحھا 
جنگی می شود و بدین ترتیب افکار عمومی 
را در کنارگذاشتن سیاست مفید بی طرفی کھ 
درجنگ جھانی دوم کمترین آسیبی را متوجھ 
سوئد نمود، کنارگذاشتھ و وارد چنان پیمان 
متجاوزی تبلیغ می شود کھ درصورت بروز 
ناپذیری  جبران  صدمات  کشور  این  جنگ 
برای  کھ:  داشت  توجھ  باید  دید.  خواھد 
قرارگرفتن درجریان این تبلیغات دایربراین 
آن  ـ  است  وقوع  درآستانھ  جنگ  گویا  کھ 
ھم ازجانب روسیھ ـ کھ بزرگ ترین تلفات 
ناپلئون  زمان  از  تحمیلی  جنگھای  در  را 
فرانسوی تا ھیتلر آلمانی دیده و ھیچ نفعی ھم 
دراین جنگھا نصیبش نشده است قصد فراھم 
کردن شرایط جنگ جدید ـ آن ھم با وجود 
سالحھای مرگبار وحشتناک اتمی ـ توسط آن 
تبلیغ نمی شود!. احزاب دست راست روی 

ناتو  در  بقیھ در صفحھ ششمعضوشدن 

تحریمھای اقتصادی، رشد مبارزات روزمره 
کارگران و زحمت کشان، افشای روزافزون 
فسادمالی در دستگاه حاکم و استفاده سرمایھ 
ازاین  بردن  بھره  در  خصوصی  داران 
وضعیت بھ سود خویش، شرایطی را فراھم 
ساختھ کھ ھرشھروند ایران کھ جزو حاکمان 
و سرمایھ داران نبوده باید نسبت بھ وضعیت 
کنونی چنان عصیان کند کھ متالشی ساختن 
رژیم توسط کارگران و زحمت کشان را ھم 
راه شده و نشان دھد کھ نسبت بھ سرنوشت 
کھ  ایرانی  انسان  میلیون   ٨٠ بھ  نزدیک 
درعسرت زنده گی کرده و حتا آب راحتی را 
از گلو نمی توانند بھ پائین قورت دھند، فھمیده 
و درنتیجھ بی تفاوتی را نسبت بھ اوضاع و 
و  کنارگذاشتھ  رژیم  قدرشدن  و  قضا  تسلیم 
این  ساختن  سرنگون  در  تر  مصمم  ھرچھ 
بقیھ در صفحھ ھشتم

رژیم  توسط  ایران  بزرگی  بھ  کشتارگاھی 
سال   ٣٧ طی  اسالمی  جمھوری  منفور 
حاکمیت خونین اش کھ حتا یک روز دست 
از کشتار انسانھا برنداشتھ گسترش و ادامھ 
از  ناشی  قتل عمدھا  این  تمامی  یافتھ است. 
شرایطی است کھ خود رژیم بھ وجودآورده 
کھ وجود بی کاری مزمن، گرانی روزافزون، 
محدودسازی روابط جوانان دختر و پسر و 
درعین حال دامن زدن بھ مردساالری، تشکیل 
از  نشانی  کوچکترین  کھ  جعلی  دادگاھھای 
بررسی واقعی جرمھا نداشتھ وامضای حکم 
اعدامھا را برای جلوگیری از بروز تخلفات 
بھ ظن خود دردستور کارخودقرارداده و بعد 
نزدیک بھ ۴ دھھ کشتارشنیع و مشاھده  از 
ی عدم تاثیر این جنایات دولتی خم بھ ابرو 
نیاورده و صدھا و شاید میلیونھا خانواده را 

درسرتاسرایران 

را  منطقھ  مسلمانان  گرائی  سرکرده  ادعای 
دارند،  نشان می دھد کھ این ادعا بیشتر جنبھ 
تبلیغی برای آشفتھ کردن جٌو سیاسی موجود 
تجاوز  وخطر  امنیت  عدم  ایجاد  درمنطقھ، 
امکان  برای  را  زمینھ  داشتھ،  رقیب  کشور 
بھ  بھ خصوص  سالحھا  انواع  فروش  یابی 
عربستان و امیرنشینان جنوب خلیج فارس، 
بھ  کشیدن  المللی  بین  درسطح  باالخره  و 
کنار ظاھری خود تحت بھانھ ی اینکھ جنگ 
منطقھ ای است و درعین حال جبھھ گیری 
آن  شکست  از  ممانعت  و  عربستان  نفع  بھ 
شکست  و  بردن  تحلیل  بھ  برای  را  زمینھ 
رژیم جمھوری اسالمی ایران مساعد نمایند. 
درعین حال دولت صھیونیستی اسرائیل در 
کشاندن دولتھای امپریالیستی بھ ادامھ تحریم 
این دولت  ایران و نھایتا تضعیف  اقتصادی 
بھ شدت ادامھ می یابد، بدین ترتیب مذاکرات 

بقیھ در صفحھ دھم



صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

اتمی نیز قرارنیست بھ انتھا برسند تا این کھ 
زمینھ را برای ازبین بردن ھرگونھ مقاومت 
بزرگ  خاورمیانھ  ایجاد  و  خاورمیانھ  در 
دراستراتژی جنگی شان علیھ روسیھ و چین 

باالخره فراھم سازند.
را  واظھارنظرھا  اخبار  از  برخی  حال 
ازشخصیتھای بانفوذی دراین مورد ازمدنظر 

می گذرانیم:
بر  نظارت  کمیتھ  ماموریت  امنیت  شورای 

تحریم ھای ایران را یک سال تمدید کرد 
کمیتھ نظارت بر اجرای تحریم ھای سازمان 

ملل علیھ ایران در سال ٢٠٠۶ تشکیل شد
شورای امنیت سازمان ملل ماموریت کمیتھ 
این  تحریم ھای  اجرای  بر  ناظر  کارشناسان 
دیگر  یکسال  برای  را  ایران  علیھ  سازمان 

تمدید کرده است.
بر اساس قطعنامھ امروز شورای امنیت کھ 
بھ اتفاق آرا تصویب شد، ماموریت این کمیتھ 
تا ٩ ژوئیھ ٢٠١۶ (١٩ تیرماه ١٣٩۵) تمدید 

شده است.
کمیتھ ٨ نفره نظارت بر اجرای تحریم ھای 
سازمان ملل علیھ ایران در سال ٢٠٠۶ زیر 
نظر وزیر خارجھ پیشین گرجستان تشکیل شد.

پرونده ایران در اسفند ١٣٨۴ (ھشتم مارس 
بین  آژانس  از سوی شورای حکام   (٢٠٠۶
المللی انرژی اتمی بھ شورای امنیت ارجاع شد.

شورای امنیت تاکنون ۶ قطعنامھ علیھ پرونده 
اتمی ایران تصویب کرده است. این قطعنامھ 
ھا، پایھ تحریم ھای یکجانبھ اتحادیھ اروپا و 

آمریکا بوده است...
بی بی سی در تاریخ ١٠ / ٠۶ / ٢٠١۵

کھ  ندارد  ازاین  نشانی  امر  این  خود  [آیا 
بھ  دادن  پایان  قصد  امپریالیستھا  سیاست 
تحریمھا نیست وبرای تداوم آن بھ دنبال بھانھ 
درمنطقھ  اغتشاشات  تداوم  تا  ھستند  جوئیھا 

را عملی سازند؟ رنجبر]
و  اسرائیل  محرمانھ  دیدارھای  بلومبرگ: 

عربستان برای مھار ایران 
بی بی سی : شبکھ خبری بلومبرگ گزارش 
و  اسرائیلی  سابق  ھای  مقام  کھ  دھد  می 
جریان  در  پنجشنبھ  روز  سعودی  عربستان 
روابط  شورای  اندیشکده  در  کنفرانسی 
کھ  اند  کرده  فاش  واشنگتن  در  خارجی 
ای  دیدارھای محرمانھ  دو کشور  نمایندگان 
خود  مشترک  ”دشمن  درباره  بحث  برای 

ایران“ داشتھ اند.
داد  گزارش  بلومبرگ  خبرنگار  لیک  الی 
کھ انوار ماجد اشکی، یک ژنرال بازنشستھ 
سعودی کھ زمانی مشاور شاھزاده بندر بن 

توطئھ امپریالیسم در تدارک جنگ ... 
بقیھ از صفحھ اول

جنگھای ارتجاعی رھائی بخش نیستند!

سلطان سفیر سابق سعودی در آمریکا بود و 
دور گولد سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل 
این مطلب را فاش کردند. این دو مقام سابق در 
این جلسھ بھ سواالت خبرنگاران پاسخ ندادند.

پنج  آنھا فاش کردند کھ  نوشتھ بلومبرگ  بھ 
مالقات دو جانبھ طی ١٧ ماه گذشتھ در ھند، 

ایتالیا و جمھوری چک انجام شد.
شیمون شاپیرا از شرکت کنندگان در این نشست 
اسرائیلی است  بازنشستھ  ھا کھ یک ژنرال 
بھ خبرنگار بلومبرگ گفت: ”ما بھ این نتیجھ 
رسیدیم کھ مشکالت مشترکی داریم، چالش 
ھای مشترک و پاسخ ھای مشترکی داریم.“

بنابھ این گزارش آقای شاپیرا این مشکالت 
و  دانست  منطقھ  در  ایران  ھای  فعالیت  را 
گفت کھ دو طرف درباره راه ھای سیاسی و 
اقتصادی برای مھار ایران بحث کرده اند اما 

جزئیاتی ارائھ نداد.
بلومبرگ نوشت این اولین بار است کھ این 
دو کشور بھ دیپلماسی میان خود اذعان می 
کنند. این درحالی است کھ عربستان سعودی 
نمی  بھ رسمیت  را  اسرائیل  موجودیت  حق 

شناسد.
نفر  دو  این  کھ  ”درحالی  نوشت:   لیک  الی 
تاریخی  خصومت  با  کشورھایی  نمایندگان 
ھستند اما پیام آنھا یکی بود:  ایران سعی دارد 
بر خاور میانھ مسلط شود و باید جلویش را 

گرفت.“
بھ  اشکی  ھشدارھای  گزارش  این  بنابھ 
و  بود  تیز  و  تند  جلسھ  این  در  خصوص 
نطقش را با طرحی ھفت ماده ای برای خاور 
میانھ پایان داد. دومین ماده این طرح ”تغییر 

رژیم در ایران بود.“
با این حال آقای گولد کھ گفتھ می شود قرار است 
مدیر سیاسی بعدی وزارت خارجھ اسرائیل 
نشد. ایران  حکومت  تغییر  خواستار  باشد 

ھفتھ پیش عادل الجبیر، وزیر امور خارجھ 
عربستان، ایران را بھ دخالت در امور منطقھ 
متھم کرده و گفتھ بود کھ کشورش در برابر 

این دخالت ساکت نخواھد نشست
اسرائیلی  کالج  یک  کھ  شد  گزارش  پیشتر 
 Interdisciplinary Center in)
افکار  نظرسنجی  یک  در   (Herzliya
مورد  در  سعودی  عربستان  مردم  عمومی 

خطرات خارجی را ارزیابی کرده است.
براساس نتایج این نظرسنجی مردم عربستان 
گروه  و  ایران  تھدید  ”نگران  بیشتر  خیلی 
دولت اسالمی ھستند تا اسرائیل“ و اکثریت 
بزرگی از آنھا از طرح صلحی کھ عربستان 
کرد  پیشنھاد  اسرائیل  بھ   ٢٠٠٢ سال  در 

حمایت می کنند.
براساس این نظرسنجی ۵٣ درصد سعودی 
ھا ایران را دشمن اصلی کشور خود دانستھ 

اند، ٢٢ درصد بھ داعش اشاره کرده اند و 
١٨ درصد ھم اسرائیل را دشمن عمده کشور 
خود خوانده اند. آینھ روزـ در تاریخ ٠۵ / 

٢٠١۵ / ٠۶
دررھبری عراق چھ می گذرد؟

مھ/١٠   ٣١) یکشنبھ  روز  عبادی،  حیدر 
العراقیھ  تلویزیون  با  مصاحبھ   در  خرداد) 
گفت کشورش مایل نیست وارد کشمکش ھای 
منطقھ ای شود. نخست وزیر عراق تاکید کرد 
کھ اگر منازعھ ای میان عربستان و ایران باشد 
نیست.» «بغداد خواھان درگیر شدن با آن 

بھ گزارش دویچھ ولھ ، با کنار رفتن نوری 
آمدن  و  عراق  دولت  ریاست  از  المالکی 
و  ریاض  مناسبات  گذشتھ،  سال  در  عبادی 
بغداد پیوستھ رو بھ بھبود بوده است. مالکی 
بھ حمایت از مخالفان خود متھم  ریاض را 
می ساخت و ریاض نیز متقابال از مالکی بھ 

دلیل فرقھ گرایی انتقاد می كرد.
عربستان سعودی با تعیین سفیر برای عراق 
و اعالم بازگشایی سفارت خود در بغداد پس 
نزدیک  برای  گام ھایی  وقفھ،  سال   ٢۵ از 
شدن بھ این کشور برداشتھ، اما دولت بغداد 
ایران  است.  نزدیک تر  ایران  بھ  مراتب  بھ 
در مقابلھ با داعش و بازپس گرفتن مناطق 
نقشی  اسالمی،  دولت  نیروھای  متصرفی 

حمایتی و اساسی درعراق ایفا می کند.
حملھ  از  پس  و   ١٩٩٠ سال  در  عربستان 
در  خود  سفارت  کویت،  بھ  حسین  صدام 

عراق را تعطیل کرده بود.
اما خبرگزاری فرانسھ، کھ از نتانیاھو بیشتر 
با  است  درمنطقھ  داغترآشوب  ازآش  کاسھ 
نقل فرازھایی از مصاحبھ حیدر عبادی، بھ 
در  ایران  عملیاتی  و  تسلیحاتی  حمایت ھای 
«گروه ھای  می نویسد:  و  پرداختھ  عراق 
نفوذ  تحت  نیز  عراق  در  شیعی  شبھ نظامی 
دارند.  قرار  ایران  عملیاتی  و  ایدئولوژیک 
مرزی  برون  شاخھ  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
سپاه پاسداران ایران (سپاه قدس) در برخی 
از عملیات رزمی مشترک در عراق حضور 

داشتھ است.» 
(پیک ایران ـ ١١ خرداد ١٣٩۴)

عربستان: در مقابل ایران ساکت نخواھیم 
آشوبگرانھ  اقدامات  تھران   / نشست 
انجام می دھد و بھ منافع ملت ھا ضرر 

می رساند
از عربستان:  امور خارجھ عربستان  وزیر 
 / نشست  نخواھیم  ساکت  ایران  مقابل  در 
دھد و  انجام می  اقدامات آشوبگرانھ  تھران 

بھ منافع ملت ھا ضرر می رساند

از  عربستان  خارجھ  امور  وزیر 



صفحھ ٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
موضع سابق ریاض در خصوص یمن 
عقب نشینی و درباره سوریھ نیز بر حمایت 

عربستان از تروریستھا تأکید کرد.
در  الجبیر  عادل  «انتخاب»،  گزارش  بھ 
کنفرانس خبری مشترک در قاھره با سامح 
درباره   : گفت  مصر  خارجھ  وزیر  شکری 
برای ازسرگیری  بگویم تالشھایی  باید  یمن 
مذاکرات سیاسی بھ منظور یافتن راھکاری 
برای یمن بر اساس کنفرانس ریاض جریان 
شد  خواھد  برگزار  ژنو  در  نشستی   . دارد 
بین  دارد.  ادامھ  آن  برگزاری  ترتیبات  کھ 
یمن  قانونی  دولت  و  متحد  ملل  سازمان 
رایزنی می شود تا زمان نشست ژنو مشخص 
از نشست ژنو اجرای قطعنامھ  شود. ھدف 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  ٢٢١٦شورای 
است. مرجع نشست ژنو نیز ابتکار شورای 
ھمکاری خلیج فارس و نتایج گفتگوھای ملی 
و قطعنامھ ٢٢١٦شورای امنیت است. ما از 
یافتن راھکار مسالمت  ھرگونھ تالش برای 
برای  ھرگونھ تالشی  از  یمن و  برای  آمیز 
افزایش کمکھای بشردوستانھ بھ ملت برادر 

یمن حمایت می کنیم.
درباره  گفت:  عربستان  خارجھ  وزیر 
از  خارج  از  کشورھا  مداخلھ  موضوع 
منطقھ در امور منطقھ عربی بھ ویژه ایران 
صحبت کردیم. ایران تنھا کشوری است کھ 
یا سوریھ و  در امور منطقھ خواه در لبنان 
کند(اما  می  مداخلھ  دیگر  یمن و کشورھای 
اقدامات  با  ما  رنجبر).  عربستان؟!  نھ  گویا 
آشوبگرانھ و منفی ایران و حمایت این کشور 
امروز می توانیم  از تروریسم مخالفیم . ما 
روابط طبیعی با ایران برقرار کنیم اما این 
در  نکردنش  مداخلھ  و  ایران  رفتارھای  بھ 
امور منطقھ و حمایت نکردنش از تروریسم 
بستگی دارد. ما در قبال مداخالت ایران در 
پیک  نشست.(  نخواھیم  ساکت  منطقھ  امور 

ایران ـ تاریخ مطلب: دھم خرداد ١٣٩۴)
رایان کراکر: خطر تجزیھ بیش از جنگ 
ـ  را تھدید می کند  تمام عیار خاورمیانھ 

 ٠  | ٢٠:٢١۶/٠٣/١٣٩۴
در  عراق،  در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر 
مصاحبھ ای کھ روز سھ شنبھ ۵ خرداد ماه در 
وبسایت نشریھ «فارین پالیسی» منتشر شد، 
گروه  حضور  عراق،  اوضاع  بھ  اشاره  با 
نفوذ  (داعش)،  اسالمی  دولت  بھ  موسوم 
ایران، و رویکرد آمریکا در قبال آن، ھشدار 
کشورھای  جنگ  از  بیش  تجزیھ  خطر  داد 

خاور میانھ را تھدید می کند.
رایان کراکر در پاسخ بھ این پرسش توماس 
عراق  کنونی  وضعیت  آیا  کھ  ریکس، 
اقدامی  ھر  «نھ.  گفت  بود،  اجتناب ناپذیر 

تبعاتی دارد. با این حال، تبعات اقداماتی کھ 
اما  بود.  ما  تصور  از  بیش  دادیم،  صورت 
اقدام نکردن ھم تبعاتی دارد. اقدام نکردن ما 
در سال ٢٠١١ ما را بھ اینجا رساند، البتھ 
سیاسی  اقدامی  بھ  دست  بیشتر  من  منظور 

نزدن است، تا اقدام نظامی.»
وی در ادامھ گفت «من در طول ۴٠ سال 
یاد  خاورمیانھ  مورد  در  را  چیز  دو  گذشتھ 
گرفتم: اول این کھ خوب دقت کن درگیر چھ 
چیزی می شوی، و دوم این کھ در مورد راه 
اندازه  ھمان  بھ  نیز  آن  از  رفت  برون  حل 
از میدان  با خارج شدن  تنھا  دقت کن. شما 
جنگ، بھ جنگ خاتمھ نمی دھید، بلکھ میدان 
را بھ دشمنان خود واگذار می کنید؛ ایران و 

(گروه موسوم بھ دولت اسالمی).»
راھی  آیا  کھ  دوم  پرسش  بھ  پاسخ  در  وی 
برای ایاالت متحده برای این وضعیت وجود 
دارد، گفت تا آنجایی کھ می شود باید درگیر 
این ماجرا بود و «آنچھ را کھ در طول پنج 
را  می دادیم  انجام  مرتب  باید  گذشتھ  سال 
رئیس  دو  بین  تلفنی  تماس ھای  بدھیم:  انجام 
وزیران  مکرر  سفرھای  نیز  و  جمھوری، 

خارجھ و دفاع.»
آمریکا  خارجھ  وزارت  ارشد  دیپلمات  این 
در پاسخ گفت «چیزی بدتر از داعش وجود 
دارد، و آن شبھ نظامیان (شیعھ) مورد حمایت 
حملھ  سنی نشین  مناطق  بھ  کھ  ھستند  ایران 
می کنند.» بھ عقیده آقای کراکر، این موضوع 
می تواند حاکمیت دولت مرکزی عراق را بھ 

خطر بیاندازد.
و  افعانستان  در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر 
عراق، ھمچنین در پاسخ بھ این پرسش کھ آیا 
شاھد یک جنگ نیابتی بین تھران و ریاض 
در عراق ھستیم، گفت «جنگ سرد جدیدی 
و  ایران  کھ  افتاده،  براه  میانھ  خاور  در 
عربستان سعودی دو طرف اصلی آن ھستند. 
سوریھ و یمن ھم صحنھ اصلی آن ھستند.»

حضور  «سعودی ھا  گفت  ادامھ  در  وی 
چندانی در عراق ندارند، زیرا آنھا نخواستند 
مشروعیت دولت شیعھ (بغداد) را بپذیرند. ما 
(ایاالت متحده) ھم بواسطھ بی تفاوتی مطلقی 

کھ داریم، در عراق نیستیم.»
جنگ  یک  بروز  نھایت،  در  کراکر  رایان 
رد  را  میانھ  خاور  در  گسترده  و  تمام عیار 
ممکن است  منطقھ  کھ  داد  ھشدار  اما  کرد، 
تجزیھ  آن  و  شود،  مواجھ  بدتری  تھدید  با 
میانھ  خاور  کشورھای  شدن  پاره  پاره  و 

است.١١/٠٣/١٣٩۴  آسمان دیلی نیوز
برجستھ کردن خطرات و دامن زدن بھ جنگ

بھ  اشاره  با  مقالھ ای،  در  نیویورکر  نشریھ 
فعالیت ھای حزب هللا لبنان، گروه شبھ نظامی 
شیعھ مورد حمایت ایران، می نویسد، بامداد 

صدھا  هللا  حزب   ،١٣٨٧ اردیبھشت  بیستم 
جنگجوی سراپا مسلح را بھ بیروت فرستاد و 
طی ١٢ ساعت، موازنھ سیاسی در لبنان بھ 
ھم زده شد. حزب هللا و متحدانش بھ سرعت 
کردند،  مار  و  تار  را  سنی  نظامیان  شبھ 
و  گرفتند،  اختیار  در  را  آنھا  سیاسی  دفاتر 
سنی  برجستھ  رھبران  بھ  متعلق  رسانھ ھای 
را تعطیل کردند. ارتش لبنان تنھا مشاھده گر 

وقایع بود و دولت لبنان فلج شد.
بھ عقیده محمد بزی نویسنده مقالھ، در موج 
در  کھ خاورمیانھ  انقالب ھا و خشونت ھایی 
ھفت سال گذشتھ تجربھ کرد، اقدام آن روز 
با  است.  بوده  تحوالت  پانویس  هللا  حزب 
توان اتفاقات آن روز  نگاھی بھ گذشتھ می 
و  ایران  بین  نیابتی  جنگ  آغاز  نقطھ  را 

عربستان سعودی محسوب کرد.
عراق  در  کشور  دو  روزھا  آن  در  ھرچند 
اشغال  اما  بودند،  نیابتی  جنگ  درگیر 
و  هللا  حزب  توسط  بیروت  مدت  کوتاه 
تھران  بین  مخاصمھ  آن،  از  پیش  اتفاقات 
تا  کرد  جدیدی  میدان  وارد  را  ریاض  و 
منطقھ  بعد،  سال ھای  طی  شود  روشن 
خونریزی ھای  بود:  خواھد  چھ  شاھد 
فرقھ ای و گسترش جنگ نیابتی بھ سوریھ، 
بحرین. و  لبنان  سراسر  یمن،  عراق، 

دیپلماتیک  تلگراف محرمانھ  مبنای یک  بر 
شد،  فاش  لیکس  ویکی  توسط  کھ  آمریکا 
عربستان چنان نگران حزب هللا و پیروزی 
سعودی  رھبران  کھ  بود  لبنان  در  ایران 
عرب  نظامی  نیروی  یک  تشکیل  پیشنھاد 
مورد حمایت واشنگتن و ناتو را دادند تا در 

بیروت مداخلھ کند. ...
طرح  مالقات  این  در  الفیصل  سعود 
کشورھای  از  متشکل  عرب  نیروی  یک 
کشورھای  و  عربستان  از  غیر  پیرامونی 
حاشیھ خلیج فارس را ارائھ می کند کھ زیر 
پوشش سازمان ملل متحد در بیروت مستقر 
شده و از سوی آمریکا و ناتو از تجھیزات 
ھوایی  و  دریایی  لجستیک،  پشتیبانی  و 
بود  گفتھ  الفیصل  سعود  شوند.  برخوردار 
پیروزی در این درگیری ساده تر از تالش 
برای کاھش نفوذ ایران در عراق و مناطق 

فلسطینی است.
سدرفیلد و دیگر مقامات آمریکایی با تردید 
بھ طرح پیشنھادی سعودی نگاه کردند و این 
نشانگر  آن  اما، طرح  نرسید.  بھ جایی  ایده 
نقطھ ای بود کھ ایران و عربستان بھ رقابت 
بازنده  برنده و  بھ عنوان رقابت  یکدیگر  با 

نگاه می کردند.
در  جدیدی  پادشاه  سعودی  عربستان  اینک 
راس قدرت دارد، کھ اخیرا و پس از مرگ 

برادرش بر تخت تکیھ زد. او میراث 

زنده باد جنگ توده ای انقالبی!
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مھار  برای  ھا  سعودی  سیاست  دار 
ایران و مقابلھ با احساسات انقالبی در 
منطقھ است. ملک سلمان تمایل بیشتری بھ 
ایران  با  نبردھای نیابتی  مستقیم در  مداخلھ 

دارد و این را در جنگ یمن نشان داد.
کشورھای عرب در نشستی در ماه مارس 
نیروی نظامی مشترک  بر سر تشکیل یک 
کھ عمدتا ھدفش مقابلھ با ایران خواھد بود 
موافقت کردند. این طرح بسیار شبیھ پیشنھاد 
ھفت سال پیش سعود الفیصل است. اما، آنچھ 
کھ فرق کرده است این است کھ سعودی ھا 
در رویکرد تخاصمی شان دیگر بھ آمریکا 
و  کرد  نخواھند  اتکا  ناتو  ھوایی  نیروی  و 
با  کھ  عربی  کشورھای  در  مداخلھ  برای 
تھدید شورش ھا یا نفوذ ایران روبرو ھستند 
در پی پوششی سیاسی از سوی سازمان ملل 
متحد نخواھد بود. این وضعیت جدید منطقھ 
مواضع  سعودی  عربستان  و  ایران  است: 
پایان  بی  درگیری  یک  سوی  بھ  را  خود 
سخت تر کرده اند و مردم عراق، سوریھ، و 

یمن بھای آن را می پردازند.
طلبانھ  جنگ  ارزیابیھای  و  صحبتھا  این 
لذا طرفین درگیر  بدون پایھ مادی نیست و 
تا  ھستند  مناسبی  فرصت  منتظر  درماجرا 
برای تحکیم موقعیت خویش بھ ویژه ازجانب 

عربستان سعودی دست بھ جنگ بزنند.
کمونیستھای  کھ  است  رسیده  آن  وقت 
بین  ازصلح  دفاع  متحد  جبھھ  خاورمیانھ 
و  کرده  بلند  را  خاورمیانھ  دولتھای  و  ملل 
از ھر دو سو و بھ  ارتجاعی  جنگ طلبان 
از جانب عربستان سعودی را ھرچھ  ویژه 
و  شیعھ  مذاھب  مداخلھ  نموده،  افشا  بیشتر 
سنی را طرد کرده و مانع آن شوند کھ مردم 
منطقھ خاورمیانھ کھ بھ انواع کمبودھا نیاز 
دارند با تسلیم شدن دربرابر جنگی ارتجاعی 
بیشتر از ھستی  منطقھ ھرچھ  بین دولتھای 
بھ  خاورمیانھ  شده و  خارج  موجودشان ھم 
آفریقا  شمال  کویر  مشابھ  جدید  صحرای 
با  امپریالیستی  کشورھای  و  شده  تبدیل 
آرامش خیال با بھ جان ھم انداختن دولتھای 
ارتجاعی منطقھ، غارت ھرجھ بیشتر منابع 
انرژی منطقھ را تسھیل کنند.ھشدار بھاری 

١٣٩٤
ظریف: عربستان در فعالیت تروریستی 

مرزھای شرق ایران دست دارد
وزیر امور خارجھ ایران در ژنو گفت:شاھد 
فعالیت ھای  در  عربستان  داشتن  دست 
تروریستی در مرزھای شرقی ایران بوده ایم.  
تروریستی  فعالیت  در  عربستان  ظریف: 

مرزھای شرق ایران دست دارد
وزیر امور خارجھ ایران در ژنو گفت:شاھد 

فعالیت ھای  در  عربستان  داشتن  دست 
تروریستی در مرزھای شرقی ایران بوده ایم.  
بھ گزارش تسنیم بھ نقل از المیادین، وزیر 
ایران  در ژنو گفت کھ  ایران  امور خارجھ 

آماده حل تمامی مشکالت منطقھ است. 
ظریف گفت: ایران در طول ٣٥ سال گذشتھ 
ھمواره سیاست حسن ھمجواری را پیگیری 

می کرده است.  
وزیر امور خارجھ ایران افزود: یا ھمھ باید 
در  آنکھ  ببریم یا  بھره  در منطقھ  امنیت  از 
خواھیم  زندگی  سخت  و  بی ثبات  محیطی 

کرد. 
وی اضافھ کرد: خریدار امنیت از دست رفتھ 
راستای  در  ھمکاری  نیازمند  اکنون  ھم  و 
ایران دستان خود را برای  امنیت ھستیم و 
ھمکاری دراز می کند و این موضوع را در 

جریان تعامالت خود نشان داده ایم. 
وزیر امور خارجھ ایران اضافھ کرد: معتقدم 
راندن  حاشیھ  بھ  بھ دنبال  ھرگز  ایران  کھ 
عربستان در منطقھ نبوده است ولی متأسفانھ 
ھمسایگان سعودی ما از طریق روابطشان با 
قدرت ھای بزرگ گمان کردند کھ می توانند 

ما را بھ حاشیھ برانند.
در  کھ  کشورھایی  معتقدم  کرد:  تأکید  وی 
با  باید  ھستند  استراتژیکی  بسیار  منطقھ 

ھمکاری یکدیگر مشکالت را حل کنند. 
ظریف افزود: ھمسایگان ما اولویت ھای ما 
و  باثبات  باید  ما  منطقھ  کھ  معتقدیم  و  بوده 

امنیت باشد. 
تمامی  حل  آماده  ما  کرد:  تصریح  وی 
دوستانمان  از  و  بوده  منطقھ  در  مشکالت 

دعوت می کنیم کھ بھ ما بپیوندند.  
بیشتر  کھ  میزان  ھر  داد:  ھشدار  ظریف 
در  این ھمکاری ضروری  بمانیم و  منتظر 
منطقھ را بھ تأخیر بیندازیم مشکالت سخت تر 
و پیچیده تر خواھد شد. وی بھ سفر خود بھ 
سفر  این  کھ  گفت  و  کرد  اشاره  نیز  عمان 
ترسیم  برای  توافقنامھ ای  امضای  ھدف  با 

مرزھای دریایی با این کشور بوده است. 
 وزیر امور خارجھ ایران گفت: ما درباره 
بحران یمن با طرف ھای متعددی در منطقھ از 
جملھ عمان، پاکستان و ترکیھ رایزنی می کنیم. 
وی گفت: تمایل داریم ھمان روابطی کھ با 
عمان داریم با دیگر ھمسایگان نیز داشتھ باشیم. 
مشترکی  تھدیدات  با  ما  کرد:  ابراز  ظریف 
مواجھ ھستیم و نیازمند اقدام مشترک برای 

مقابلھ با این چالش ھای مشترک ھستیم. 
کرد:  اضافھ  ایران  خارجھ  امور  وزیر 
معتقدیم کھ زمان سیطره بر دیگر کشورھا 
بھ پایان رسیده است. ما نیازمند آن ھستیم کھ 
خودمان مسیرمان را در منطقھ رقم بزنیم. 

کرد  اشاره  یمن  بحران  بھ  ادامھ  در  وی 
ایران  بھ  سفر  در جریان  اردوغان  وگفت: 
نکاتی را برای حل بحران یمن پیشنھاد داد 
تمامی  فوری  آتش بس  آن  نخست  نکتھ  کھ 
رساندن  دوم  نکتھ  و  است  بوده  طرف ھا 
کمک ھای بشردوستانھ بھ یمن بوده و نکتھ 
با کمک  یمنی  ــ  یمنی  مذاکرات  آغاز  سوم 

طرف خارجی بوده است. 
محمد جواد ظریف تأکید کرد: ھیچ چاره ای 
در سوریھ  چھ  و  یمن  در  چھ  آتش بس  جز 

وجود ندارد. 
تروریستی  اقدامات  می توانیم  گفت:  وی 
عربستان در لبنان و در مرزھای شرقی مان 

را ببینیم. 
از  منفعتی  ھیچ  ایران  کرد:  اعالم  ظریف 
بی ثباتی در یمن نمی برد و ایران ھیچ سودی 

از عدم ثبات در عربستان ندارد. 
وزیر امور خارجھ ایران افزود: برخی از 
تسھیالت  ارائھ  بھ  اقدام  منطقھ  کشورھای 
و  داعش  بھ  امن  معابر  و  سالح  و  مالی 
النصره در سوریھ کردند و متأسفانھ  جبھة 
برخی نشانھ ھا حاکی از آن است کھ برخی 
خواستار گسترش داعش در منطقھ ھستند. 

روند  جز  چاره ای  ھیچ  کرد:  تأکید  وی 
سیاسی فراگیر در سوریھ و در راستای آن 
و  ندارد  وجود  می خواھد،  ملت  کھ  چیزی 
تراژدی سوریھ بسیار بزرگ و فاجعھ آمیز 

بوده کھ برخی از آن سوء استفاده می کنند
ظریف گفت: تقسیم منطقھ بھ نفع ھیچ کسی 
نبوده و امنیت و ثبات جھان را تھدید می کند. 
جز  آمریکا  با  ایران  کھ  کرد  تصریح  وی 
موضوع  درباره  ھستھ ای  پرونده  درباره 

دیگری مذاکره نمی کند. 
بھ  ادامھ  در  ایران  خارجھ  امور  وزیر 
مصر نیز اشاره کرد و گفت: مصر کشور 
مھمی چھ در جھان عرب و چھ در جھان 
اسالم بوده و ایران در زمینھ ھای بین المللی 

متعددی با این کشور مشارکت دارد. 
مصر  با  موارد  برخی  در  افزود:  وی   
درایت  با  امیدواریم  کھ  داریم  اختالفاتی 
تاریخ  شود.  حل  مصر  کنونی  رھبری 
مطلب: دوازدھم خرداد ١٣٩۴ پیک ایران. 
بھ  «چون   : سیاست  کھ  کنیم  فراموش  اما 
کنند»  می  دیگر  کار  آن  روند  می  خلوت 

سیاست اصلی رژیم ایران است!!
جنگ  برای  را  مردم  ایران:  تندروھای 

آماده کنید!
گروه ھای تندرو در ایران می گویند مسئوالن 
می کنند  «توافق»  از  صحبت  فقط  کشور 
اما «جنگ قطعا اتفاق خواھد افتاد» و باید 
مردم را برای جنگ آماده کرد. طرفداران 
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تندروھا  می گویند  مقابل  در  دولت 
کسب وکارشان در جنگ و جنگ طلبی 

است. 
در  او  پیروزی  است  معتقد  روحانی  حسن 
 ١٣٩٢ سال  جمھوری  ریاست  انتخابات 
جامعھ جھانی»  با  گفتمان «تعامل  پیروزی 
«ما  بود:  گفتھ  انتخابات  از  پیش  او  بود. 
کنیم  پیدا  دست  ملی  اھداف  بھ  اینکھ  برای 
ظالمانھ  تحریم  از  را  کشور  اینکھ  برای  و 
با  را  روابطمان  اینکھ  برای  و  دھیم  نجات 
دنیا براساس تعامل سازنده بنیانگذاری کنیم 

در این عرصھ ورود کرده ایم.»
پس از پیروزی درانتخابات نیز گفت: «پیام 
انتخابات ١٣٩٢ سیاست خارجی پویا و فعال 
با جھان بود کھ البتھ ھمراه با احترام، منافع 

و حفظ حقوق متقابل است.»
آغاز  از  پس  بالفاصلھ  او  اساس  براین 
جدی  مذاکره  ریاست جمھوری اش  دوره 
آمریکا  بھ ویژه  بزرگ  قدرت ھای  با 
و  ھستھ ای  مناقشھ ی  فصل  و  حل  برای 
دستور  در  را  ایران  تحریم ھای  برچیدن 
دارد. قرار  خود  دولت  نخست  کار 

سیاست  تیم  نفس گیر  مذاکرات  سال  دو 
خارجی روحانی با قدرت ھای جھانی اکنون 
بھ ھفتھ ھای و روزھای پایانی خود نزدیک 
اصو ل گرایان  می گویند  آگاھان  می شود. 
بھ  را  خود  نیروی  تمام  روزھا  این  تندرو 
کار گرفتھ اند تا مانع از توافق دولت روحانی 
با قدرت ھای جھانی شوند. تجمع و تحصن 
روزھای اخیر تندروھا در شھرھای مختلف 

کشور بخشی از این تالش ھاست.
«مردم را برای جنگ آماده کنید!»

از  یکی  پرس»،  «آرمان  خبری  پایگاه 
در  اصول گرا،  تندروھای  تریبون ھای 
مذاکرات  در  دولت  سیاست  با  مخالفت 
ھستھ ای، اعالم کرده کھ «قطعا جنگ خواھد 
شد» و از مسئوالن کشور خواستھ «مردم را 

برای جنگ و جھاد آماده کنند».
تظاھرات علیھ مذاکرات ھستھ ای

و  روزھا  «این  است:  نوشتھ  وبسایت  این 
در زیر سایھ افزایش تھدیدھا و حتی تھدید 
طول  در  بار  اولین  برای  کشورمان  اتمی 
برنامھ ای  تنھا  نھ  انقالب اسالمی، مسئوالن 
تھدیدھا  این  مقابل  در  مردم  آمادگی  برای 
بھ  را  مردم  عجیب  اقدامی  در  بلکھ  ندارند 
فرار از جنگ و پناه بردن بھ دیپلماسی خنده 
کھ انتھای آن بھ ھیچ عنوان مشخص نیست 

دعوت می کنند.
بھ نظر این وبسایت اصول گرا، دولت روحانی 
ھیچ اعتقادی بھ «جنگ» و «آماده  سازی» 
را  اصول گرا  نیروھای  «اما  ندارد،  مردم 
فرو  در سکوتی خفت بار  کھ  است  شده  چھ 

رفتھ  اند و تالشی برای تزریق نیروی جنگ 
نمی کنند؟» جامعھ  مویرگ ھای  در  جھاد  و 

باید  کی  بھ  «تا  می افزاید:  «آرمان پرس» 
فریاد توافق سر داد و از جنگ فرار کرد؟ 
مباحث مذاکره و تحریم تا بھ کجا؟ چرا ملت 
را درگیر تورم و رفاه و بیمھ کرده ایم؟ و چرا 
ھیچ کس خبری از جھاد پیش رو دم نمی زند؟ 
جھاد و جنگی کھ قطعا اتفاق خواھد افتاد.»
«کسب  وکار تندروھا در جنگ است»!

دولت  سیاست ھای  طرفدار  روحانی  یک 
کار  و  کسب  و  وجودی  ذات  می گوید  اما 
جنگ طلبی  و  «جنگ  در  تندرو  گرو ھھای 
است؛ حاال چھ جنگ نرم، چھ جنگ سرد، 

چھ جنگ لفظی و چھ جنگ با سالح».
دویچھ ولھ

استادان  از  یکی  غرویان،  محسن  آیت هللا 
حوزه عملیھ قم با اشاره بھ تجمع ھای تندروھا 
در روزھای اخیر بھ خبرگزاری کار ایران 
می خواھند  (تندروھا)  :«این ھا  گفت  (ایلنا) 
جنگ طلبی  حالت  این  بھ  را  مملکت  تمام 
بکشانند و از صلح و آرامش و روابط حسنھ 
و توافق، اصال تنفر دارند، بھ طور ژنتیکی 
در  ھم  تجمع ھا  این  و  این چنین اند  ذاتی  و 

راستای ھمین ھدف است.»
پیش  ساعت  چند  ھمین  افزود،  غرویان 
«مسئوالن  کھ  فرستادند  من  برای  پیامکی 
آماده  جنگ  برای  را  مردم  چرا  مملکت 
و  می کنند  توافق  از  فقط صحبت  نمی کنند؟ 
و  جنگ  مگر  می کنند؛  آرامش  از  صحبت 
برای  را  مردم  باید  نداریم؟  اسالم  در  جھاد 
جنگ ھم آماده کرد؛ سخن از توافق و سبد 

کاال نباید باشد».
استاد حوزه می گوید : «متأسفانھ عده ای  این 
دنبال این تفکر خشونت و جنگ و زدوخورد 
با ھمھ دنیا ھستند و نمی خواھند توافق برقرار 
واقعا  کھ  است  این  ھم  دیگر  مسئلھ  شود. 
بسیاری از این ھا درد مردم را درک نمی کنند 
آقا  آن  ندارد.  اثری  ھیچ  تحریم  می گویند  و 
قدر قطعنامھ  این  قبل می گفت  دولت  در  ھم 
و  شود  پاره  قطعنامھ دانتان  تا  کنید  صادر 
آمده اند  ھمان ھا  االن  اما  حرف ھا؛  این  از 
شود.» لغو  یکجا  باید  تحریم ھا  می گویند  و 

تندروھا  ھدف  است،  معتقد  غرویان  آیت هللا 
«شکست دادن مذاکرات و دولت در زمینھ 
از  اینھا  چراکھ  است  خارجی  دیپلماسی 
انتخابات ٩٢ بھ این طرف عقده دار شده اند؛ 
رأی  انتخابات  آن  در  خودشان  کاندیدای 
نیاورده و بھ ھر حال می خواھند این دولت 

را زمین بزنند.» تاریخ ٠٢٫٠٦٫٢٠١٥ 
دراین شرایط بغرنج جنگ طلبان امپریالیست 
با جنگ طلبان مرتجع کشورھای خاورمیانھ 
ھم فریاد جنگ طلبی دیگر رقیبان را سرمی 

دھند و ھم بھ خاطر سودی کھ خود می توانند 
از تداوم تحریم اقتصادی داشتھ باشند، قریب 
الوقوع بودن جنگ را فریادمی زنند و دراین 
وادارساختن  جانب  نیز  فریادھا  این  فاصلھ 
طرف مورد منازعھ بھ کوتاه آمدن و پذیرفتن 
مدنظردارند. را  نواستعماری  سیاستھای 

و  کارگران  مدافع  کھ  کمونیستھا  برای 
درفقر  کھ  ایرانند  مردم  وسیع  ھای  توده 
وفاقھ بی نظیری بھ سرمی برند مخالفت با 
امپریالیستھا  تحمیلی  و  ارتجاعی  جنگھای 
امری واضح است و درعین حال درصورت 
جنگ  بھ  جنگ طلب  زدن کشورھای  دست 
جنگ  گور  بھ  خاورمیانھ  منطقھ  تبدیل   ،
سازی  آزاد  و  محلی  و  امپریالیستی  طلبان 
این منطقھ ازدست استثمارگران و مرتجعان 
و ستمگران و لذا پیش بردن جنگ انقالبی 
و  استقالل  حفظ  ضامن  تنھا  عیاری  تمام 
با  باید  لذا  باشد.  می  خاورمیانھ  آزادی 
دقت تمام تضادھای موجود درمنطقھ مورد 
حال  درعین  و  قرارگیرند  مداوم  بررسی 
جنگ  بروز  درصورت  انقالبی  نیروھای 

دچار پاسیویزم نشوند.

با قدردانی از کمکھای 
مالی رفقا و دوستان 

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

کارگر و
 توده ھا 
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فغان ز جغد جنگ ... بقیھ از صفحھ اول

پیوستھ درپارلمان چانھ می زنند!!
طلب،  صلح  سیاسی  نیروھای  سکوت 
روشنگری نکردن درمورد جنگ جھانی و 
خطرات آن و دراین زمینھ احزاب کمونیست 
کشان  زحمت  و  کارگران  بسیج  در  ناتوان 
با  در مقابلھ  درابعاد میلیونی و دعوت آنان 
چنین جنگی دراروپا کھ ھیچ نفعی برای توده 
داران کھ  تنھا سرمایھ  نداشتھ و  مردم  ھای 
دربحران شدید ٧ سالھ اقتصادی قادر بھ حل 
آن نشده اند با دامن زدن بھ جنگ می کوشند 
تا حیات استثماری، استعماری و خونین خود 

را زنده نگھ دارند!
ای  گوشھ  ما  آید  زیرمی  در  کھ  چھ  درآن 
نشان دھیم  تا  آوریم  ازتدارک جنگ را می 
کھ مسئلھ جنگ طلبی بیش از پیش جدی شده 
و زمان آن رسیده است کھ توده ھای کارگر 
و زحمت کش با مخالفت و مقاومت دربرابر 
این سیاست مانع آن گردند کھ صدھا میلیون 
بدھند  ازدست  را  خود  جان  گناه  بی  انسان 
و صدھا سال زحمت کارگران با میلیاردھا 
شده  تبدیل  ویرانھ  بھ  سازنده،  تالش  ساعت 
برای  سالمی  محیط  اروپا  در  حتا  شاید  و 
بھ  کنید  توجھ  نشود.  یافت  کردن  گی  زنده 

رویدادھای تبلیغی:
ناتو:  حرکت اتمی روسیھ خطرناک است 
بی بی سی :  ناتو اقدام روسیھ برای تقویت 
تسلیحات اتمی اش را محکوم کرده و آن را 
”تھدیدآمیز“، ”غیرقابل توجیھ“ و ”خطرناک“ 

خوانده است.
روسیھ  رئیس جمھوری  پوتین،  والدیمیر 
پیشتر اعالم کرده بود کھ این کشور امسال 
بھ  قاره پیما  بالستیک  موشک  چھل  از  بیش 

زرادخانھ ھستھ ای خود خواھد افزود.
برای  گسترده  برنامھ  یک  از  بخشی  این 

مدرنیزه سازی ارتش روسیھ است.
یک  را  سخنان  این  روسیھ  رئیس جمھوری 
کشور  این  کھ  کرد  بیان  آن  از  پس  روز 
در  آمریکا  سنگین  سالح ھای  استقرار 
اروپای شرقی و در نزدیکی مرز با روسیھ 
را محکوم کرد و آن را خصمانھ ترین اقدام 

آمریکا از زمان پایان جنگ سرد خواند.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت کھ بیانیھ 
کھ  و رفتاری است  الگو  ”موید  پوتین  آقای 
بھ طور  گرفتھ –  پیش  در  مدتیست  روسیھ 
کلی ما شاھد سرمایھ گذاری بیشتر روسیھ بھ 

خصوص در زمینھ توانایی اتمی بوده ایم.“
با  روسیھ  تھدیدآمیز  حالت  ”این  گفت:   او 
ثبات  بی  است،  توجیھ  غیرقابل  اتمی  سالح 

کننده است و خطرناک است.“

درحال  اکنون  ھم  کھ  است  ای  مسالھ  ”این 
از  یکی  ھمچنین  و  ھستیم  آن  بھ  رسیدگی 
آمادگی  افزایش  برای  ما  تصمیم  دالیل 

نیروھایمان است.“
”آنچھ ناتو ھم اکنون در بخش  او افزود کھ 
رفتاری  دھد  می  انجام  پیمان  این  شرقی 
متناسب است کھ جنبھ دفاعی دارد و کامال 

در راستای تعھدات بین المللی ماست.“
از  ھم  آمریکا  خارجھ  وزیر  کری  جان 
و  کرد  نگرانی  ابراز  پوتین  آقای  اعالمیھ 
گفت کھ این تصمیم با موافقتنامھ ”استارت“ 
تخریب  ھدف  با  استارت  است.  تناقض  در 
اتحادیھ  سابق  نواحی  در  اتمی  ھای  سالح 

جماھیر شوروی انجام می شود.
پزی  است  ممکن  این  کھ  کرد  اشاره  او 
از  روسیھ  نگرانی  دلیل  بھ  مذاکرات  در 
کس  ”ھیچ  افزود  اما  باشد  ناتو  تحرکات 
رھبر  از  را  ھا  اعالمیھ  نوع  این  نباید 
نسبت  و  بشنود  قدرتمند  کشور  یک 
نکند.“ نگرانی  احساس  آن  عواقب  بھ 

پوتین پس از اظھارات دبیرکل ناتو گفت کھ 
مسلح  نیروھای  بود  خواھد  مجبور  روسیھ 
خود را بھ سوی ھرکشوری کھ ممکن است 

تھدیدش کند ”نشانھ رود.“
او پیشتر گفت کھ حتی پیشرفتھ ترین سیستم 
ھای ضدموشکی قادر بھ جلوگیری از موشک 
بود. نخواھند  روسیھ  تازه  بالستیک  ھای 

در  سی  بی  بی  خبرنگار  رینسفورد  سارا 
رھبری  تحت  روسیھ  کھ  گوید  می  مسکو 
ھزینھ  بر  توجھی  قابل  بھ طور  پوتین  آقای 
ھای دفاعی اش افزوده است و در میانھ یک 
برنامھ عظیم مدرن سازی نظامی قرار دارد. 
بھ گفتھ او این سالح ھای پیشرفتھ جایگزین 
اتمی روسیھ می شوند  از زرادخانھ  بخشی 
نھ اینکھ بھ آن اضافھ شوند اما پیام آن برای 

آمریکا روشن است.
ھنوز مشخص نیست موشک ھای مدنظر آقای 
پوتین کجا مستقر خواھند شد. والدیمیر پوتین 
ھمچنین گفتھ است کھ ارتش روسیھ در صدد 
است. جدید  دوربرد  موشک ھای  آزمایش 

در ھمین حال آناتولی آنتونوف، معاون وزیر 
دفاع روسیھ گفتھ است کھ بھ نظر می رسد 
ناتو درصدد آن است تا روسیھ را وارد یک 

مسابقھ تسلیحاتی کند.
کشورھای  و  آمریکا  و  روسیھ  میان  تنش 
عضو ناتو بھ دنبال بحران اوکراین و الحاق 
شدت  روسیھ  خاک  بھ  کریمھ  جزیره  شبھ 

گرفتھ است.
را  ادعاھایی  چنین  مرتب،  بھ طور  روسیھ 
تکذیب کرده و گفتھ است کھ شھروندان روسی 
نیروھای  دارند،  حضور  اوکراین  در  کھ 
روسیھ  دولت  سوی  از  و  ھستند  داوطلب 

آ.د.ن.  ١٣٩۴ ٢٧خرداد  نشده اند.  اعزام 
در  ناتو  عضو  کشورھای  رزمایش 

شمال اروپا
رزمایش روسیھ در حالی آغاز شده است کھ 
در روز دوشنبھ (٢۵ مھ/ ۴ خرداد) برخی 
از اعضای ناتو و اتحادیھ اروپا نیز سرگرم 
انجام یک مانور ھوایی در شمال اروپا ھستند.

مانور  در  سوئد  ارتش  سخنگوی  گفتھ  بھ 
از  بیش  ناتو  عضو  و  اروپایی  کشورھای 
٣۶٠٠ سرباز و ١١۵ ھواپیمای جنگنده از 
٩ کشور شرکت دارند. ارتش آلمان نیز از 
جملھ کشورھای شرکت کننده در این مانور 
نظامی است. بھ گفتھ منابع نظامی، نیروی 
ھوایی آلمان با چندین جنگنده  ی "یوروفایتر" 
در مانور شرکتی فعال دارد. مانور نظامی 
کشورھای اروپایی تا ۴ ژوئن (١۴ خرداد) 
عنوان  بھ  سوئیس  داشت.  خواھد  ادامھ 
کشوری کھ در ناتو و اتحادیھ اروپا عضویت 

ندارد نیز در این رزمایش حضور دارد.
پایگاه ھای  اروپایی،  کشورھای  مانور  در 
نظامی سوئد، فنالند و نروژ در نزدیکی قطب 
شمال مورد استفاده قرار گرفتھ اند. یکی از 
مسئوالن نیروی ھوایی سوئد درباره اھداف 
این مانور گفت: «در این مانور بھ طور رسمی 
یک ماموریت صلح سازمان ملل متحد مورد 
امنیت  تامین  برای  می گیرد.  قرار  آزمون 
رزمایش  باید  اروپایی  کشورھای  مشترک 
گیرد.» صورت  نیز  مشترک  تمرین  و 

نام  با  اروپایی  کشورھای  رزمایش  در 
و  رزمی  مھمات  از  شمال"  قطب  "چالش 

واقعی استفاده خواھد شد.
کشورھای  و  روسیھ  نظامی  مانورھای 
کھ  می شوند  برگزار  حالی  در  اروپایی 
تنش در شرق اروپا افزایش یافتھ است. در 
ماه ھای گذشتھ بھ کرات بمب افکن ھای روسیھ 
بھ حریم ھوایی برخی از کشورھای اروپایی 
وارد شدند. نگرانی کشورھای حوزه بالتیک 
اوکراین  در  بحران  ادامھ  دلیل  بھ  فنالند  و 
و اشغال شبھ جزیره کریمھ از سوی روسیھ 

DW.DE.افزایش یافتھ است
کشورھای بالتیک نیروھای نظامی خود را 

تقویت می کنند 
بار   ٣٠ روزانھ  روسیھ  جنگی  ھواپیماھای 
در مرزھای کشورھای حوزه دریای بالتیک 
ردگیری می شوند. کشورھای بالتیک اکنون 
ناتو کمک  از  بودجھ نظامی  افزایش  ضمن 

درخواست کرده اند. (٢٣٫١٢٫٢٠١۴)
قدرت نمایی روسیھ با چھار کشتی جنگی در 

سواحل استرالیا
روسیھ  دریایی  نیروی  جنگی  کشتی  چھار 

استرالیا  نزدیکی سواحل  در  ھم اکنون 



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
روسیھ  کھ  می ر سد  نظر  بھ  ھستند. 
کشورھای  اجالس  برگزاری  آستانھ ی  در 
دارد  قصد   (٢٠ (جی  "گروه٢٠"  عضو 
بگذارد.  نمایش  بھ  را  خود  نظامی  قدرت 

   (١٣٫١١٫٢٠١۴)
در  بزرگ  رزمایشی  برپایی  درصدد  ناتو 

نزدیکی مرزھای روسیھ است
ده  ھاھزار  شرکت  با  بزرگ  رزمایشی  ناتو 
سرباز در اروپای شرقی را تدارک می بیند. 
حادثھ ای  تکرار  از  جلوگیری  پی  در  ناتو 
این  انتشار  است.  کریمھ  اشغال  ھم چون 
نبرد  کھ  می گیرد  صورت  حالی  در  خبر 
دارد.  ادامھ  ھم چنان  اوکراین  شرق  در 

(٠٧٫١١٫٢٠١۴)
روسیھ  بالستیک  موشک ھای  تھدید 

برای آمریکا جدی است:
اسپوتنیک، «جیمز وینھ فیلد»  بھ گزارش    
مشترک  ستاد  رئیس  معاون  و  دریاساالر 
ارتش آمریکا گفت کھ مبارزه با موشک ھای 
بالستیکی قاره پیمای روسی برای این کشور 

جدی و ھزینھ بر است.
و  روسیھ  ھستھ ای  «تھدید  گفت:  وی 
ھمین طور احتمال رویارویی با چین از جملھ 
ایاالت متحده  تھدید ھای  فھرست  اولویت ھای 

بھ شمار می روند.»
وینھ فیلد تصریح کرد: «مقابلھ با این تھدید ھا 
برای ایاالت  متحده بسیار سنگین و ھزینھ بر 
است و از ھر لحاظ بی ثباتی بھ ھمراه می آورد.»

مقام ھای روسیھ اخیرا سامانھ موشکی دفاعی 
بالستیکی «اس ۴٠٠» را عالوه بر مسکو و 
دیگر شھرھای مھم این کشور، در دور ترین 
توسط  اقدام  این  و  کرده اند  مستقر  مرز ھا 
مقام ھای کاخ  سفید نوعی تھدید بھ شمار رفتھ 

است.١٣٩٣/٣/٢
چین وارد مسابقھ تسلیحاتی ھستھ ای 

نخواھد شد  
چین در آخرین دکترین نظامی خود بر این کھ 
این کشور ھیچگاه با ھیچ کشوری وارد مسابقھ 
کرد. تاکید  شد،  نخواھد  ھستھ ای  تسلیحاتی 

بنابر  شینھوا،  خبرگزاری  گزارش   بھ 
«استراتژی  عنوان  با  اخیرا  کھ  گزارشی 
کابینھ  اطالعات  دفتر  توسط  چین»  نظامی 
تجھیزات  است  شده  منتشر  چین  دولت 
ھوافضا  ھند،  اقیانوس  ھمراه  بھ  ھستھ ای 
موضوع  چھار  از  یکی  سایبری  فضای  و 

حساس امنیتی چین مطرح شده است.
در این گزارش تاکید شده است کھ سیاست 
چین استفاده نکردن نخست از سالح ھستھ ای 
عنوان  بھ  ھستھ ای  زرادخانھ  از  استفاده  و 
و  است  بازدارنده  و  تدافعی  استراتژی  یک 
نیز چین ھیچگاه از تجھیزات ھستھ ای خود 

و  ھستھ ای  تسلیحات  فاقد  کشورھای  علیھ 
تسلیحات ھستھ ای  از  عاری  مناطق  در  نیز 

استفاده نخواھد کرد.
ھم چنین چین در این گزارش اعالم کرده است 
توانایی ھای  کھ  می دھد  تعھد  کشور  این  کھ 
ھستھ ای خود را در کم ترین حالتی کھ برای 
تامین امنیت ملی بھ آن نیاز دارد نگھ دارد.

آسمان دیلی نیوز۵ خرداد١٣٩۴ 
ھوایی  نیروی  بزرگ  مانور  شروع 

روسیھ 
 بی بی سی بھ نقل از وزارت دفاع روسیھ 
این کشور یک  ارتش  خبر داد ؛  نیروھای 
مانور بزرگ با شرکت ٢۵٠ ھواپیما و ھلی 
کوپتر و ١٢ ھزار نظامی را شروع کرده اند.

روزه  چھار  ھای  تمرین  این  دفاع  وزارت 
را بھ عنوان یک ”بازرسی بزرگ ناگھانی“ 
رزمی  نیروھای  آمادگی  آزمودن  برای 

روسیھ عنوان کرد.
این رزمایش در ھمان روزی شروع می شود 
کھ ناتو و برخی از شرکای آن تمرینی آموزشی 
کردند. شروع  شمال  قطب  منطقھ  در  را 

ورود  و  اوکراین  در  روسیھ  اقدامات 
غربی  کشورھای  آسمان  بھ  ھواپیماھایش 

باعث افزایش تنش با غرب شده است.
ھای  خبرگزاری  ھای  گزارش  براساس 
گروه  بازرسی  تاس،  و  اینترفکس  روسی 
پدافند ھوایی روسیھ  ھوانوردی و نیروھای 
افزایش  سخت  و  سالح   ٧٠٠ تقریبا  شامل 

نظامی است.
در جریان این رزمایش، ھواپیماھای دوربرد 
روسیھ قرار است با موشک ھای کروز بھ 
در  کومی  جمھوری  در  آزمایشی  اھداف 

شمال غربی روسیھ حملھ کنند.
کارولین وایات خبرنگار بی بی سی در مسکو 
می گوید کھ تمرین ھای کنونی مقدمھ ای بر 
است. آینده  ھای  ماه  در  بزرگتر  رزمایشی 

وزیر  نخست  معاون  روگوزین  دیمیتری 
روسیھ در مصاحبھ ای تلویزیونی در مورد 
ھا  ”تانک  گفت  بھ شوخی  روسیھ  کوبندگی 

نیازی بھ ویزا ندارند.“
او از جملھ کسانی است کھ در فھرست تحریم 
دارد کھ  قرار  آمریکا  اروپا و  اتحادیھ  ھای 
بعد از انضمام کریمھ بھ خاک روسیھ وضع 
شد و محدودیت ھایی بر سفرھای خارجی او 

اعمال می کند.ھمانجا ۵/٣/١٣٩۴
حال اگر بھ تاریخ تجاوزگری آمریکا و ناتو 
"انقالبات"  انداختن  راه  بھ  اوال  کنیم  توجھ 
امپریالیستھای  توسط  کھ  سالھاست  مخملی 
پیمان  ثانیا  اند.  شده  داده  سازمان  غرب 
منحل  دلیل  این  بھ  درشرق  ورشو  نظامی 
شد کھ قراربود پیمان نظامی ناتو نیز منحل 

تمام  زمان  ازآن  کھ  نداند  کیست  ولی  شود. 
کوششھای دولبتھای غربی درحفظ و گسترش 
ناتو بھ شرق ادامھ یافتھ است. سوما پس از 
کشورھای  مخملی  انقالبات  دیدن  تدارک 
شرق اروپا کھ ھمجوار با روسیھ ھستند بھ 
اند و حتا درآنھا موشکھای  ناتو ملحق شده 
کارگذاشتھ  بھ  روسیھ  با  درمقابلھ  بزرگی 
و  بلوا  ایجاد  درجریان  چھارما  است.  شده 
سردمداران  اوکراین  در  مخملی  انقالب 
روسیھ کھ می دیدند درصورت نفوذ ناتو در 
اوکراین ، مسکو درتیررس سریع سالحھای 
این  پرداخت.  مقابلھ  بھ  اند  قرارگرفتھ  ناتو 
وضعیت تشنج زا ھنوز ھم ادامھ دارد، امری 
کھ نشان می دھد ھدف امپریالیستھای غرب 
پذیرش  و  روسیھ  دولت  درآوردن  زانو  بھ 
دخالتھای آنان در حوالی روسیھ می باشد کھ 
نھایتا کشاندن بخشھای دیگری از روسیھ بھ 
زیر سیطره ی ناتو است. چھارما اگر توجھ 
کنیم کھ آمریکا درھم دستی با امپریالیستھای 
آسیای  خاورمیانھ،  جا(آفریقا،  درھمھ  دیگر 
شرقی) بھ ایجاد دخالت نظامی و تالش برای 
گسترش نفوذ نظامی اش حتا یک دقیقھ بی 
کار نمانده است. امری کھ نشان از استراتژی 
امپریالیستھای غرب درجلوگیری از رشد و 
تفوق روسیھ و چین جھت حفظ سرکرده گی 

خود بر جھان دارند.
کافی  نظامی  حرکات  این  ی  مجموعھ  آیا 
برای خطربروز جنگ  تا چشمانمان  نیستند 
برای  و  بازترشده  امپریالیستی  جھانی 
جلوگیری از چنین سناریوی سیاھی کارگران 
و زحمت کشان جھان را آگاه نموده و برای 
جلوگیری از فاجعھ جنگ جھانی جدید بسیج 
کنیم تا درصورت شروع چنین جنگی آماده 
گی الزم در جھان برای قطع فوری آن را 

فراھم سازیم.
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مرگ بر دامن زنان بھ جنگ امپریالیستی!

درشھریکی کس را ھشیار نمی 
بینم  بقیھ از صفحھ اول

رژیم فاسد سرمایھ داری ـ مذھبی از خموده 
اکثریت  خیل  بھ  و  ساختھ  رھا  را  گی خود 
محرومی بپیوندد کھ خواستار براندازی نظام 
نظام سوسیالیستی  استقرار  داری و  سرمایھ 

ھستند.
درزیر ارزیابی برخی از جامعھ شناسان و 
اقتصاددانان مدافع نظام سرمایھ داری را می 
آوریم تا نشان دھیم چھ فساد عمومیت یافتھ 
ای دستگاھھای پرنفوذ رژیم را درخود غرق 

کرده است:
در  نظامی  نھادھای  پر قدرت  مافیای 
خامنھ  بھ  دولت  ترین  نزدیک  ایران/ 

ای فاسد ترین دولت ایران بود
تازگی  بھ  «کلمھ»  وبسایت  فردا:  رادیو 
باند  یک  کشف  بر  دایر  کرد  منتشر  خبری 
انتظامی  نیروی  تعاون  بنیاد  در  مالی  فساد 
این  نوشتھ  بھ  کھ  (ناجا)  اسالمی  جمھوری 
فرمانده  مقدم،  احمدی  اسماعیل  پای  سایت 

پیشین ناجا، را نیز بھ میان آورده است.
و  اسفندماه ١٣٩٣  در  مقدم  احمدی  سرتیپ 
چند  ھنوز  کھ  رفت  کنار  سمتش  از  زمانی 
ماه دیگر از مھلت تمدید حکم وی باقی مانده 
دو  بازداشت  از  حتی  کلمھ  وبسایت  بود. 
نوشتھ  و  داده  مقدم خبر  احمدی  آقای  روزه 
است کھ عالوه بر او دست کم پای ١٢ نفر 
از مسئوالن ارشد بنیاد تعاون ناجا از جملھ 
مدیرعامل  قنبرپور،  ابوالفضل  دوم  سرتیپ 
سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

توسط   ١٣٨٨ مھرماه  از  قنبرپور  سرتیپ 
آقای احمدی مقدم بھ ریاست بنیاد تعاون ناجا 
منصوب شد و تا فروردین سال گذشتھ در این 
سمت باقی بود. بھ نوشتھ کلمھ حتی زمزمھ ھایی 
قالیباف  محمدباقر  ارتباط  خصوص  در 
است. پرونده مطرح  این  با  تھران  شھردار 

خندق  نوعی  سایت  ھمین  تعبیر  بھ  اما 
اطالعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا 
ھیچ اطالعاتی از آن بھ بیرون درز نکند. بنیاد 
تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعھ ھا یا 
ایران  شبھ دولتی  اقتصادی  ھولدینگ ھای 
بسیار  زمینھ ھای  در  مجموعھ  این  است. 
و  گاز  و  نفت  و  بیمھ  و  بانک  از  گسترده 
و  جاده  و  اسکلھ  ساخت  تا  گرفتھ  انرژی 
مواد  و  نوشابھ  و  پوشاک  تولید  و  واردات 
می کند. فعالیت  ھتلداری  و  معادن  و  غذایی 

پیشین  فرمانده  فساد مالی  اتھام  ماجرای  اما 
فعالیت  چیست؟  ایران  انتظامی  نیروی 
بنیادھایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد 
جملھ  از  اینھا  دارد؟  تاثیراتی  چھ  کشور 

پرسش ھایی است کھ با دو مھمان این برنامھ 
دیدگاه ھا در میان گذاشتھ ایم: رضا علیجانی، 
تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند 
استاد اقتصاد در دانشگاه رنھ دکارت پاریس.

رضا علیجانی: متاسفانھ خبرھای فساد مالی 
زیاد  اینقدر  باال  رده  مسئوالن  دستگیری  و 
شده کھ شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس 
ھم  ایرانی  شھروندان  از  بسیاری  اخالقی 
مد ت  ھا  از  خبر  این  البتھ  کرده.  پیدا  کاھش 
پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، 
شنیده  ایران  رسانھ ای  و  سیاسی  محافل  در 
مسئلھ  این  از  بزرگتر  ھم  ابعادش  و  می شد 
می دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی 
است،  یک طرفش شھرداری  ناجا  انتظامی 
شدن  شھردار  از  بعد  حال  ھر  بھ  کھ  است 
آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ١۵٠ نفر از 
سرداران نیروی انتظامی را وارد شھرداری 
کردند. ھمچنین شنیده ھایی ھم وجود دارد کھ 
پسر آقای اژه ای و پسر برادر آقای اژه ای ھم 

درگیر ماجرا ھستند.
بھ ھر حال اینھا در محافل سیاسی رسانھ ای 
تھران شنیده می شود. فرزند آقای قالیباف ھم 
سنگین  وثیقھ   با  کھ  داشتند  موقتی  بازداشت 
می کنند.  فرار  ابوظبی  بھ  و  می شوند  آزاد 
پسر آقای اژه ای ھم گفتھ می شود کھ در این 
برادر  پسر  و  متواری اند  و  ھستند  پرونده 
و  می شوند  آزاد  کھ  بودند  زندان  در  ایشان 
ابوظبی  بھ  اینھا  کھ  تھران  در  شایعھ ھست 

فرار کرده اند.
بھ ھرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و 
بیت  را بھ  خودش    ً مرتبا  قالیباف  چون آقای 
خامنھ ای  مجتبی  ویژه  بھ  و  خامنھ ای  آقای 
مرتبط  آنجا  با  من  می گوید  و  می کند  وصل 
اطالعات  وزارت  می گیرم  دستور  و  ھستم 
و  اسناد  و  شده  پرونده  این  وارد    ً ظاھرا 
بیت  بھ  کرده  گردآوری  را  کافی  مدارک 
اسم  چون    ً ظاھرا  ھم  خامنھ ای  آقای  و  برده 
فرزندشان ھم آمده و اینھا خودشان را رسمی 
کردند دستور رسیدگی ویژه بھ بازرسی بیت 
آقای  پسر  و  کرده  پیدا  بیخ  پرونده  و  داده 
احمدی  مقدم بازداشت شده و خود ایشان ھم 
تحت  ھم  ھنوز  کھ  روزی  چند  است  شایعھ 
نظر ھستند. بھ عالوه بازھم شینده ھایی شنیده 
مقدم  احمدی  آقای  دفتر  رئیس  کھ  می شود 
تحت  اسرائیل  برای  جاسوسی  اتھام  بھ  ھم 

بازجویی ھستند.
خب این یک مقدار بھ این برمی گردد کھ بنیاد 
تعاون ناجا در کنار سھ چھار ابرشرکت در 
کنار سھ چھار بنیاد سرمایھ ھای زیادی دارند 
و بخش مھمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر 
قرار می دھند. در کنارش شرکت ھای مختلف 
سپاه،  آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، 

ارتباط و  ابرشرکت ھایی ھستند کھ بھ علت 
ایران  در  غیرپاسخگو  قدرت  بھ  اتصالشان 
بھ ویژه  اقتصاد ھم غیرپاسخگو ھستند.  در 
ھم  اسلحھ  روحانی  آقای  قول  بھ  کھ  آنھایی 
دستشان باشد،  نیروی امنیتی باشند، انتظامی 
در  حضورشان  باشند  اطالعاتی  و  باشند 
می کند،  بیشتر  را  اقتصادی  تالطم  اقتصاد 
بخش خصوصی را بیرون می کند و جدا از 
اتصال  حتی  و  دولتی  رانت ھای  از  استفاده 
انتصابی و غیرپاسخگو چون  بھ قدرت ھای 
اقتصاد  می توانند  دارند  ھم  اسلحھ  و  دستبند 
تاز  و  تاخت  مورد  پیش  از  بیش  را  کشور 
ابعاد  بھ  ادامھ  در  می شود  کھ  دھند  قرار 

دیگری از ماجرا ھم پرداخت.
بھ  برسیم  اینکھ  از  پیش  علیجانی،  آقای 
فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری 
از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی کھ بیان 
کردید. بھ اعتقاد شما دلیل اینکھ رسیدگی بھ 
این پرونده ھا االن جریان پیدا کرده، چیست؟ 
احتماال ً  یا  است  جناحی  و  داخلی  مسایل  آیا 
با  است  روحانی  آقای  دولت  زورآزمایی 
جناح ھای مقابل یا دالیل دیگری بھ نظر شما 

می رسد؟
رضا علیجانی: می تواند دالیل مختلفی داشتھ 
باشد. البتھ اینھا ھمھ گمانھ زنی است. شکل 
مافیاھای  بین  جنگ  بدبینانھ اش  مقدار  یک 
براداران  آمد  سپاه  یعنی  است.  اقتصادی 
ھم  ھاشمی  یاسر  با  گویی  کھ  را  افراشتھ 
دستگیر  مالی  لحاظ  بھ  داشتند  ارتباط ھایی 
کرد و حاال جناح ھای دیگر ھم مقابلھ بھ مثل 
ایران متاسفانھ منافع ملت  در  می کنند. خب 
ھم صورت  اخالقی  سقوط  و  نیست  مطرح 
گرفتھ حتی بین شرکت ھای اقتصادی سپاه و 
رقابت ھای عجیبی وجود  اطالعات  وزارت 
مرحلھ  در  اینھا  کھ  شنیده ام  حتی  من  دارد. 
را  اوقات شرکت ھای ھمدیگر  گاھی  تحریم 

لو می دادند کھ برود توی تحریم.
کشور  در  اخالقی  سقوط  چنین  وقتی 
ھستھ ای  مذاکرات  در  ما  بگیرد،  صورت 
مافیای  یا  حاال  کھ  می بینیم. جریان ھایی  ھم 
اقتصادی ھستند، از تحریم ھا سود می برند و 
یا جریان ھایی ھستند کھ در رقابت با دولت 
حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت 
و تاز قرار دھند، اخالل می کنند. این سابقھ 
مقدار می شود  ولی شکل یک  دارد.  دیرینھ 
ھر  بھ  کھ  دید  ھم  خوشبینانھ تری  و  نرمتر 
حال این ماجرا خود بھ خود لو رفتھ و دولت  
جریان  ضعف  بزرگترین  کھ  می داند  ھم 
نھ  است  آن  اقتصادی  افراطی بخش  راست 
بخش سیاسی اش کھ مورد حمایت شدید بیت 
این  وارد  است  امنیتی  نظامی  نیروھای  و 

معروف  قول  بھ  و  شده  ضعف  نقطھ 
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و  گرفتھ  را  مقابل  زخمی جریان  پای 

 می خواھد ضربھ فنی کند.
تاثیر  مورد  در  شما  نظر  خاوند ،  آقای 
ھمین  مانند  مالی  و  اقتصادی  فعالیت ھای 

بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟
بدھید من روی یک  اجازه  فریدون خاوند: 
مداخلھ  مسئلھ  ویژگی  تا  کنم  تاکید  نکتھ 
اندازه ای  تا  اقتصادی  امور  در  نظامی ھا 
حضور  کھ  بدانیم  باید  را  این  شود.  روشن 
فقط  اقتصادی  فعالیت ھای  در  نظامی ھا 
بھ  پدیده  یک  نیست.  ایران  مختص  فقط  و 
بخش  در  است.  سومی  جھان  خصوص 
یافتھ  استقالل  تازه  کشورھای  از  بزرگی 
آفریقا، آسیا،  نظامی ھا خیلی زود بر سیاست 
و ھمزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. 
در ترکیھ مھمترین سازمان اقتصادی وابستھ 
ھنوز  دارد،  نام  «اویاک»  کھ  نظامی ھا  بھ 
دولت  البتھ  کھ  دارد  زیادی  فعالیت ھای  ھم 
آنھاست.  کردن  محدود  صدد  در  اردوغان 
ً  نظامی ھا ۶٠ سالی است کھ  در مصر مثال 
نظامی ھا  پاکستان  در  می کنند.  بنگاه داری 

حضور زیادی دارند.
ناجا  تعاون  بنیاد  از  نظامی ھا  ھم  ایران  در 
گرفتھ تا سپاه پاسداران و ھمین مسئلھ ناجا 
تمام  در  کھ  اشاره کردید می بینیم  آن  بھ  کھ 
بانکداری،  تا  گرفتھ  راھسازی  از  بخش ھا 
توریسم، داروسازی و عرصھ ھایی مثل نفت 
و گاز شرکت ھای وابستھ بھ نظامی ھا فعالیت 

می کنند.
در مورد تاثیری کھ این مسئلھ روی اقتصاد 
کشور می تواند داشتھ باشد یک نگاه بدبینانھ 
نگاه  یک  و  کرد  قضیھ  این  بھ  می شود 
خوشبینانھ. نگاه بدبینانھ ھمان نکاتی است کھ 
آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. 
حضور این ھمھ شرکت و این ھولدینگ ھای 
می شود  باعث  نظامی ھا  اختیار  در  عظیم 
کند.  پیدا  گسترش  در کشور  دامنھ فساد  کھ 
و  می شوند  خصوصی  بخش  رقیب  اینھا 
نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینھا قرار 

می گیرد.
بخش  ھیچ    ً عمال  کھ  می بینیم  خاوند،   آقای 
مھمی از اقتصاد کشور نیست کھ این بنیاد 
و ھمچنین بنیادھای دیگری مثل تعاون سپاه 
و آستان قدس رضوی در آنھا وارد نباشند. 
قوه  بھ  متکی  بنیادھا  این  کھ  بھ خصوص 
قھریھ و اسلحھ و زندان ھم ھستند. بنابراین 
سئوال من این است کھ چھ جایی برای رشد 
ً  این  بخش خصوصی باقی می ماند و اصوال 
فعالیت  نفع  بھ  فعالیت شان  بنیادھا  گونھ 
اقتصادی کشور است آن طور کھ خودشان 

و گردانندگان شان می گویند، یا خیر؟
فریدون خاوند: یک جنبھ می کنم اگر مسئلھ 

آقای  کھ  را  اقتصاد  در  نظامی ھا  حضور 
از  کنیم،  بررسی  بخواھیم  فرمودند،  خاوند 
زاویھ سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک 
سری مشکالت ساختاری داریم و یک سری 
مشکالت مقطعی. چند مورد ساختاری است.

نیروی  یعنی    ً عموما  اینھا  اینکھ  یکی 
آستان  سپاه،   اطالعات  سپاه،  انتظامی ، 
بھ  متصل  اینھا  مستضعفان،  بنیاد  قدس،  
در  قدرت  مستقر  نظام  بخش غیرپاسخگوی 
بگیرید  فقیھ  والیت  از  یعنی  ھستند.  ایران 
و حوش  در حول  امام جمعھ یک شھر.  تا 
و  اقتصادی  نھادھای  بزرگ،  محافل  اینھا 
بودجھ  از  اینھا  تمامی  دارد.  وجود  غیره 
عمومی استفاده می کنند، اما برنامھ دولت را 
نمی پذیرند، نظارت دولت را ھم نمی پذیرند.

تنھا  نھ  فرمودند،  خاوند  آقای  کھ  ھمانطور 
برقشان  و  آب  پول  حتی  نمی دھند  مالیات 
را ھم ماموری کھ می رود آب و برق شان 
در  می زنند.  کتک  و  می گیرند  کند  قطع  را 
بعضی موارد البتھ. بھ ھر حال بخش مھمی 
بھره  عمومی  منابع  از  کشور  اقتصاد  از 
می برد ولی نظارت عمومی را نمی پذیرد و 
برنامھ ریزی نمی پذیرد. این مشکل ساختاری 
سرکار  دولت  کدام  اینکھ  بھ  ربطی  است. 

ھست ندارد.
کھ  است  این  بعدی  ساختاری  مشکل  بازھم 
دست  تدریج  بھ  انقالب  از  بعد  روحانیت 
باال را در قدرت گرفت. فرھنگ روحانیت 
ھم  مراجع  پاکدست ترین  حد  در  اقتصاد  در 
انضباط.  نھ  است  اعتماد  بر  مبتنی  نوعی 
یعنی در بیت مراجع بزرگ ھم اگر خودشان 
پاکی  و  سالم  انسان ھای  آقازاده ھایشان  و 
بودند اقتصاد بیت شان ھم سالم بوده. اگر ھم 
ھمین  حاال  بوده.  ناسالم  اقتصادشان  نبودند، 
نھ  اعتماد  بر  مبتنی  فرھنگ  یعنی  فرھنگ 

انضباط وارد ساخت قدرت شده.
آزادی  فقدان  دیگر  ساختاری  مشکل  یک 
مطبوعات است. یعنی نظارت جامعھ مدنی 
و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر 
مشکل  یک  است.  سری  امنیتی  بودجھ ھای 
ھمھ  اساسا ً  کھ  است  این  دیگر  ساختاری 
جریان ھا و جناح ھای سیاسی درون سیستم بھ 
نوعی خرج فعالیت ھای سیاسی و انتخاباتی 
را بھ نحوی از منابع عمومی تامین می کنند. 

اینھا ساختاری است.
من شدت شتاب فساد را بعد از سال ٨٨ یک 
مقدار بھ این فروپاشی اخالقی نسبت می دھم. 
ولی در ھر حال بھ نظر می رسد کھ رویای 
آقای خامنھ ای کھ فکر می کرد اگر مدیریت 
کالن سیاسی و اقتصادی کشور را بھ دست 
بچھ حزب اللھی ھای ارزشی بدھد ما می توانیم 
پیش برویم بھ ژاپن اسالمی برسیم، این رویا 

بھ  دولت  نزدیک ترین  یعنی  شکست خورد. 
آقای خامنھ ای فاسدترین دولت درآمد.

بھ ھرحال نظامیانی کھ وارد اقتصاد شده اند،  
عمرانی  کارھای  حتی  بخشی شان  یک 
آقای  کھ  ھمانطور  می توانند  و  می کنند 
توسعھ  در  شوند  سھیم  کردند  اشاره  خاوند 
یک  ولی  اقتدارگرایانھ.  توسعھ  ولو  کشور. 
بخش ھایی شان از تحریم ھا سود بردند و اینھا 
مافیاھایی ھستند کھ خیلی با مذاکرات موافق 

نیستند.
آقای خاوند، جمع بندی شما از این مطالب و 

فعالیت این گونھ بنیادھا چیست؟
فریدون خاوند: اراده ای متاسفانھ در عرصھ 
اینکھ  برای  نشده  دیده  حال  بھ  تا  سیاسی 
نھادھا  این  و  بنیادھا  این  فعالیت ھای  جلوی 
بخش  نمایندگان  کھ  می بینیم  ما  شود.  گرفتھ 
می کنند  شکایت  ایران  واقعی  خصوصی 
خصوص  بھ  و  نھادھا  این  انبوه  تسلط  از 
و  ایران  اقتصادی  عرصھ  در  نظامی ھا 
می گویند اینھا دامنھ حضور بخش خصوصی 

را تنگ می کنند.
است.  شما  با  آخر  کالم  علیجانی،  آقای 

جمع بندی شما از این مطالب چیست؟
آقای  خواستھ  شاید  ھرچند  علیجانی:  رضا 
خاوند واقع بینانھ تر از خواستھ من باشد، اما 
وزارت  راندن  عقب  تجربھ  بھ  توجھ  با  من 
اطالعات در دوره آقای خاتمی در حوزه ھای 
اقتصادی ھمچنان امیدوارم کھ حداقل در این 
منفی  تجربھ  تا  سھ  ما  شود.  حرکت  مسیر 
داریم. تجربھ گروگان گیری، تجربھ جنگ و 

تجربھ منازعھ ھستھ ای.
اگر اولی را روشنفکران متوھم انجام دادند 
در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی 

نظامی ھا کردند و نظامی ھا کردند.
بھ نظر می رسد آقای روحانی حداقل بھ این 
سمت برود کھ پای نظامی ھا را از ماجرای 
ھستھ ای و بھ ویژه از سیاست ھای منطقھ ای 
ایران در عراق، در سوریھ، در یمن از سپاه 
قدس بگیرد و اینھا را عقب بزند، در حوزه 
اقتصاد ھم عقب بزند، حداقل اینھا را وارد 
رانت  از  نتوانند  کھ  بکند  سالم  رقابت  یک 

نظامی بودنشان در اقتصاد بھره بگیرند.
آقای  دولت  می کنید  فکر  را  کار  این  قدرت 

روحانی دارد؟
کھ  نمونھ ای  مجلس  در  علیجانی:  رضا 
فشار  وقتی  کھ  است  این  می کند  امیدوارم 
باید  ھم  اینھا  اینکھ  زمزمھ  ھست  اقتصادی 
از  بنابراین  بپردازند شنیده می شود.  مالیات 
منظر اقتصادی ایشان می تواند فشار بیاورد 
کھ کشور درآمدش بسیار محدود است، و در 

پرداخت یارانھ ھا مشکل دارند.
اقتصادی،  ھم مبارزه با فساد  از نظر 
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تنھا درسوسیالیسم زندانھا تبدیل بھ آموزشگاه می شوند!

تشدید اعدام ھا در ایران...بقیھ از صفحھ اول

شان  فرزندان  ناحق  بھ  شدن  کشتھ  داغدار 
نموده است. نظام سرمایھ داری ایران تحت 
بردن  درازبین  جاھل  آخوندھای  ھدایت 
انواع مشکالت مادی و معنوی مردم نھ تنھا 
ناتوانی خود را بھ تمامی نشان داده اند، بلکھ 
ازتاریخ چند دھھ حکومت خود نیز نیاموختھ 
و راه حل تداوم حاکمیت خونین شان را بھ 
این  اند. جالب  زده  گره  دائمی  ریزی  خون 
کھ دراین میان آفتابھ دزدھا سریعا بھ میدان 
و  ھا  هللا  آیت  و  شوند  می  فرستاده  اعدام 
آقازاده ھای شان درانجام انواع خالف کاری 
یا پای شان بھ دادگاھھا نمی رسند و یا بعضا 
درصورت اجبار بھ احضار بھ احکام سنگین 

بھ ندرت محکوم می شوند.
دفاع از حق حیات انسانھا افشای عمل کرد 
مردم  انظار  در  حاکمان  وسطائی  قرون 
این  علیھ  جھانی  متحد  جبھھ  ایجاد  جھان، 
جھت  آن  با  رابطھ  قطع  و  رژیم  بربریت 
پایان دادن بھ سالخی گریھا کھ فقط محدود 
بھ اعدامھا نشده و قبل از آنھا شکنجھ ھای 
وحشیانھ زندانیان و بھ ویژه زندانیان سیاسی 
بھ قدری شایع و گسترده بوده کھ افشای آنھا 
از  کودکان  درک  باالبردن  و  مدارس   در 
قساوت گری مذھبی وظیفھ ای تخطی ناپذیر 
آزادی  برپائی  و  رژیم  سرنگونی  بعداز  بھ 
فرح بخش سوسالیسم باید صورت بگیرد تا 
مردم بھ دنبال بیھوده گوئیھای مشتی آخوند 
دروغگو نرفتھ و برای ھمیشھ حاکمیت نظام 
سرمایھ داری و مذھبی را ازتاریخ ایران و 
حتا جھان محو نمایند تا مردم درفضای آزاد 
سوسیالیستی زنده گی کرده و ازامنیت جانی 

و احترام برخوردارشوند.
درزیر گوشھ ای از اخبار کشت و کشتار رژیم 
جمھوری اسالمی را می آوریم با این امید کھ 
توده ھای میلیونی در ازبین بردن این عمل 
حاکم  رژیم  ساختن  سرنگون  و  اعدام  شنیع 
برایران را دردستور کارخود قرارداده و با 
سکوت خود دست این وحشیان را درکشتار 
نگذارند: آزاد  جوانان  ویژه  بھ  و  مردم 

و ھم منضبط کردن اینھا و ھم کاھش 
امکان پذیر  من  نظر  از  بودجھ ھایشان 
است. ولی این سخت تر از حتی رفع حصر 
از  سخت تر  است.  سبز  جنبش  رھبران  از 
آزادی زندانیان سیاسی است کھ آن ھم حق 
جامعھ مدنی است. آقای روحانی بھ پشتوانھ 
مقدار  یک  وارد  می تواند  کھ  اینھاست 
قدرتمند  بخش ھای  با  اقتصادی  طناب کشی 

سیاسی ھم بشود. ۴/٣/١٣٩۴
ترفند جدید پاک کردن صورت مسئلھ 

با جایگزین کردن فرماندھان قدیم! 
نیروی  فرماندھی  در  تغییراتی  نت:   پیک 
کشف  کننده  تائید  کھ  یافتھ  جریان  انتظامی 
نیرو  این  در  اختالس  و  فساد  ھای  شبکھ 
انتظامی  نیروی  سابق  فرمانده  بازداشت  و 
جای  بھ  کھ  جدیدی  فرمانده  ظاھرا  است. 
احمدی مقدم منصوب شده و گفتھ می شود 
انتظامی است  امنیتی نیروی  از چھره ھای 
در  کھ  است  ھائی  تصفیھ  کننده  تائید  نیز 
نیروی انتظامی جریان دارد اما اعالم نمی 
شود. این مسئلھ با توجھ بھ خطراتی کھ خود 
در  نظامی ھای حکومت  نظامی ھا و غیر 
ھفتھ و بویژه روزھای اخیر درباره خطرات 
جدی  گویا  کنند  می  صحبت  آن  از  جنگی 
است و بھ ھمین دلیل آخرین انتصابات جدید 
اعالم  گذشتھ  روز  کھ  انتظامی  نیروی  در 
کرد.  ارزیابی  ارتباط  ھمین  در  باید  را  شد 
سوی  از  حکمی  طی  انتصابات،  موجب  با 
فرمانده جدید نیروی انتظامی، رؤسای جدید 
پلیس  راھور و پلیس پیشگیری معرفی شدند.

رئیس  این  از  پیش  کھ  مھری  تقی  سردار 
رئیس  سمت  بھ  بوده  ناجا  پیشگیری  پلیس 
پلیس راھور منصوب شد و سردار شرفی بھ 
عنوان رئیس جدید پلیس پیشگیری. سردار 
شرفی پیش از این فرمانده نیروی انتظامی 
آذربایجان غربی بوده است. ۵خرداد ١٣٩۴ 

ـ آسمان دیلی نیوز
می گذرد دریای  کھ  ترتیب ھرروزی  بدین 
مخفی  رغم  عال  رژیم  جنایات  و  فساد 
کاریھای کبک وار سران رژیم عیان ترشده 
و مردم باروشنی تمام می بینند کھ درپشت 
دزدان  ابر  آنان،  ھای  کشیدن  جانمازآب 
باید  و  اند  خوابیده  مردم  المال  بیت  اموال 
ھرچھ زودتراموال آنان ضبط شده و مورد 
ای!"  آورده  "ازکجا  براساس  دقیق  محاسبھ 

قرارگیرند.
کھ  داد  نشان  توان  می  کاری  چنین  با  فقط 
دین تنھا افیونی است کھ مردم را بھ خواب 
دزدان  شاه  آمده  بدست  درفرصت  و  برده 
ره  و  کارزارشده  وارد  ماھرانھ  آخوندی 
صدسالھ میلیونرھای گذشتھ را دریک چشم 
بھ ھم زدن پیموده اند. با چنین درایتی است 

تجاوز  و  ستم  و  زجر  مورد  انسانھای  کھ 
قرارگرفتھ و خون عزیزان خود را ازدست 
و  افکارپوسیده  نوسازی  قادربھ  اند  داده 
ارتجاعی خود خواھندشد. عصر روشنگری 
جدیدی درایران فرارسیده است و درموفقیت 

این امر تالش کنیم.

توقف  و  رمضان  ماه  بھ  شدن  نزدیک  با 
اجرای حکم اعدام در این ماه روند اجرای 
حکم اعدام در زندان ھای ایران افزایش پیدا 
کرده است، بطوری کھ طی ۵ روز گذشتھ، 
دست کم ۶٨ نفر در نقاط مختلف ایران اعدام 

شده اند
از زندانیان سیاسی  دفاع  کمپین  گزارش  بھ 
تا  جاری  ماه  خرداد   ١٧ روز  از  مدنی،  و 
امروز، مجازات مرگ در رابطھ با ۶٨ نفر 
از جملھ ١ زن در زندان ھای مختلف ایران 

و در مالعام اعمال شده است.
وب سایت نفس در قفس با انتشار این آمار 
اعالم داشتھ کھ در طی این پنج روز۴٩ متھم 
بھ حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر 
بھ دار آویختھ شده و ۴ تن نیز بھ اتھام تجاوز 

در مالعام اعدام شده اند.
در  افراد  این  از  تن   ٢  ، گزارش  این  طبق 
روز ١٩ خرداد ماه در شھربابک از توابع 
استان کرمان، ١ تن دیگر در ھمان روز در 
شیراز و نفر سوم نیز روز ٢١ خرداد ماه 
در شھر فسا و در مقابل دیدگان مردم بھ دار 
آویختھ شده اند.الباقی زندانیان اعدام شده در 

این مدت بھ قتل عمد متھم بوده اند.
این شتاب فزاینده ی اجرای احکام مرگ در 
 ٢٧ تنھا  دولتی  رسانھ ھای  کھ  است  حالی 
مورد از این اعدام ھا را گزارش کرده اند و 
موارد دیگر توسط رسانھ ھای مستقل حقوق 

بشری افشا شده است.
باشگاه خبرنگاران  در روز ١٩ خرداد ماه 
جوان خبر از اعدام زنی ٣٢ سالھ بھ اتھام قتل 
داد اما بھ محل اجرای این حکم اشاره ای نکرد.

در این میان ١۶ تن فقط در زندان قزلحصار 
بھ  بنا  و  شده اند  آویختھ  دار  بھ  کرج 
در  دیگر  زندانی  ده ھا  منتشره  گزارش ھای 
سلول ھای انفرادی در انتظار چوبھ ی دار بھ 

سر می برند.
ھم چنین کم تر از ٢ ھفتھ پس از آن کھ رییس 
زندانیان  ماندن  ھرمزگان  استان  دادگستری 
در زندان «ناصحیح»  را  اعدام  بھ  محکوم 
دانستھ و خبر از تعیین تکلیف این محکومین 
تا پایان نیمھ ی اول امسال داده بود، ٨ زندانی 
در روز ١٨ خرداد ماه در زندان بندرعباس 

بھ طناب ھای دار سپرده شدند
در  اعدام  احکام  اجرای  بی سابقھ ی  افزایش 
ایران نگرانی محافل حقوق بشری را دامن 
داشتھ  ھم راه  بھ  را  شدیدی  انتقادات  و  زده 

است.(١٣/٢٠١۵/۶)
رلیز
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سرمایھ داری 
سرمنشاء ناعدالتیھای 

امروزاست!

٩۶ھـزار میلیارد تومـان سھام عدالت 
در دستان مافیـای ٢۵٠نفـری!  

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
اظھارات متفاوتی را درباره «سھام عدالت» 
محمدرضا  ایسنا،  گزارش  بھ  کرد.  مطرح 
یکشنبھ  روز  علنی  جلسھ  در  پورابراھیمی 
مجلس شورای اسالمی در تذکری بھ رئیس 
از  تفحص  و  تحقیق  موضوع  گفت:  مجلس 
بنیاد تعاون ناجا سال گذشتھ مطرح شد ولی 
ما  دست  بھ  گزارش  صفحھ  یک  امروز  تا 

نرسیده است.
این کھ «درباره  سھام عدالت بھ  بیان  با  وی 
آقای رئیس جمھور نامھ نوشتیم» مدعی شد: 
فساد  مرکز  عدالت  سھام  حاضر  حال  در 
ھزار  و ٩۶  شده است  در کشور  اقتصادی 
میلیارد تومان ارزش سھام عدالت در دستان 
است،  گرفتھ  قرار  نفری   ٢۵٠ مافیای  یک 

چھ کسی پاسخگوست؟
وی ھم چنین در تذکر شفاھی بھ وزیر تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی درباره آن چھ «عدم 
بازنشستھ  ھزار   ٨٨ حقوق  تکلیف  تعیین 

صنعت فوالد کشور» خواند، انتقاد کرد.
امروز نامھ ای  این نماینده مجلس ادامھ داد: 
در کازیوی ھمھ نمایندگان گذاشتھ شده است 
و آقایان از وزارت رفاه نوشتھ اند کھ رئیس 
با ریاست  اجتماعی ھمزمان  تامین  سازمان 
بازنشستگی  مسئول صندوق   ، سازمان  این 
خالف  این  کھ  است  شده  نیز  کشور  فوالد 
این  در  مگر  نمی دانم  من  است.  مقررات 
کشور قحط الرجال است کھ این طور رفتار 

می کنند.
تعاون  وزارت خانھ ی  در  است:  معتقد  وی 
،کار و رفاه اجتماعی سوء تدبیر وجود دارد. 

١٣٩۴/٣/١٧
ناپدید شدن ۵ ھزار میلیارد تومان 

 محمد باقرنوبخت رییس سازمان مدیریت
کھ این  بیان  با  کشور  ریزی  برنامھ   و 
ھستم، کشور  ریزی  برنامھ   مسوول 
 خاطر نشان کرد: دولت نھم و دھم طی
 ھشت سال بیش از ٨٠٠ میلیارد دالر از
 محل فروش روزانھ چھار میلیون بشکھ
دالر  ١٠٨ بشکھ  ھر  ارزش  بھ   نفت 
 درآمد داشتھ و خورده شد و چیزی باقی

نمانده است.١٣٩۴/٣/٩ـ پیک ایران

غیرمجاز  موسسات  فعالیت  ادامھ  ماجرای 
ابعاد تازه تریی بھ خود گرفتھ است. آخرین 
موسسھ   ۶ کھ  می دھد  نشان  ھا  گزارش 
ھزار   ١٠٠ اعتباری  و  مالی  غیرمجاز 
دارند.  اختیار  در  نقدینگی  تومان  میلیارد 
بانک  کل  رئیس  تازگی  بھ  اساس  برھمین 
بھ  این موسسات  پرونده  ارجاع  از  مرکزی 
دادگاه ھای ویژه خبر داده است. مدتی پیش 
از انتشار این خبر نیز اطالعاتی در مورد 
شورای  در  موسسات  این  پرونده  بررسی 

عالی امنیت ملی منتشر شده بود.
بھ گزارش خبرآنالین، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی نیز چندی پیش در مراسمی کھ اتاق 
ایران میزبان آن بود، گفتھ بود:« وقتی یک 
ماست بندی غیرمجاز راه اندازی می شود، 
بخش ھای نظارتی بھ سرعت با آن برخورد 
می کنند ولی با موسسات غیرمجاز برخورد 
نمی شود.» بررسی ھا نشان می دھد کھ راه 
اندازی یک واحد صنفی ماست بندی حداقل 
بھ شش نوع مجوز نیاز دارد ولی در ھمین 
شرایط راه اندازی موسسھ مالی و اعتباری 

حداکثر با سھ نوع مجوز امکان پذیر است.
در ھمین حال سعید لیالز، کارشناس اقتصادی 
موسسات  وضعیت  بھ  نسبت  ھشدار  ضمن 
مالی غیرمجاز بھ سایت صدای اقتصاد گفتھ 
است: خطری کھ از جانب موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز، کشور را تھدید می کند 
مانند احتمال زلزلھ در تھران است. اوال بھ 
موسسات  این  مدیریت  در  کھ  رفتاری  دلیل 
در پیش گرفتھ شده، حتما این زلزلھ در نظام 
از  بھ غیر  ثانیا،  پولی کشور رخ می دھد؛ 
امنیتی  چالش  پولی،  نظام  کامل  فروپاشی 

برای کشور بھ دنبال خواھد داشت.
وی ادامھ داد: اھمیت این سخن کھ حدود ٢٠ 
از منابع پولی و بانکی کشور تحت  درصد 
کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، 
بسیار باال است. موسسات مالی غیر مجاز 
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده 
اند بھ ھمین دلیل ھزینھ تمام شده پول برای 
آن ھا کاھش پیدا کرده است و این امکان را 
دارند کھ سپرده ھا را با نرخ سود باالتری 
جذب کنند. این موسسات توجھی بھ سیاست 
این  بر  ندارند.  مرکزی  بانک  ابالغی  ھای 
باالتر سپرده می گیرند  نرخ سود  با  اساس 
تسھیالت می دھند. مردم ھم  باالتر  با نرخ 
از روی سادگی منابع خود را از بانک ھای 
موسسات  این  بھ  و  کنند  می  خارج  رسمی 
برای  اطھار  ائمھ  نام  از  استفاده  برند.  می 
اطمینان  مردم  تا  شده  موسسات موجب  این 

پیدا کنند.
فربھ شدن  بھ  منجر  رویھ  این  افزود:  لیالز 

موسسات غیررسمی شده است اما تنھا فربھ 
شدن این موسسات خطر نیست بلکھ بھ دلیل 
مرکزی،  بانک  نظارت  از  ھا  آن  رھایی 
سیاست ھایی را در مدیریت منابع مالی در 
پیش می گیرند کھ ھر لحظھ خطر فروپاشی 
سپرده  پول  رفتن  بین  از  و  موسسات  این 
این خطر ھمچون  گذاران افزایش می یابد. 
است.  شدن  تر  بزرگ  حال  در  بھمن  یک 
فروریختن و انفجار این بھمن، تنھا مسئلھ ای 
مربوط بھ زمان است وگرنھ وقوع آن حتمی 

است.
از  یکی  کھ  دھد  می  نشان  لیالز  ھای  گفتھ 
میلیارد  ھزار   ١٢ غیرمجاز  موسسات 
از  پس  کھ  دارد  اختیار  در  نقدینگی  تومان 
میلیارد  ٧ھزار  تکلیف  تنھا  ھا  حسابرسی 
تومان از این نقدینگی ھا روشن شده است. 
شنیده  اخیرا  گوید:  می  مورد  این  در  لیالز 
شده کھ بانک مرکزی رسیدگی حساب ھای 
یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار 
موسسھ  این  کھ  شده  مشخص  است.  داده 
مردمی  سپرده  تومان  میلیارد  ھزار   ١٢
بیشتری  بھ سود  توجھ  با  جذب کرده است. 
بانک  نزد  گذاری  سپرده  عدم  دلیل  بھ  کھ 
مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجھ 
از  کھ  است  شده  موسسھ  این  جذب  سپرده 
بسیاری بانک ھای رسمی بیشتر است. نکتھ 
اینجاست کھ در بررسی ھای انجام شده تنھا 
نشانی ٧ ھزار میلیارد تومان از این پول ھا 
میلیارد  ھزار   ۵ احتماال  و  است  شده  پیدا 
تومان از این منبع ناپدید شده است. احتماال 
از اصل سپرده ھا بھ عنوان سود میان اعضا 
شرکت ھای  مثل  درست  است.  شده  تقسیم 
مضاربھ ای کھ اواخر دھھ ۶٠ وجود داشت.

سعید لیالز ادامھ داد: اگر سپرده گذاران این 
پول  بگیرند  موسسھ متوجھ شوند و تصمیم 
خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار 
این موضوع مانند  پول مواجھ خواھیم شد. 
انفجارش  زمان  کھ  است  ساعتی  بمب  یک 
اقتصادی  و  پولی  فقط  مسئلھ  نمی دانیم.  را 
درگیر  دولت  و  مرکزی  بانک  تنھا  نیست. 
این ماجرا نیستند بلکھ مستقیما با امنیت ملی 
سر و کار دارد. این موضوع باید فورا مورد 
توجھ قرار گیرد. انتقاد از بانک مرکزی در 
این زمینھ رد گم کردن است چراکھ این نھاد 
ابزار قانونی برای برخورد ندارد. موضوع 
بانک  کھ  است  آن  از  مھمتر  و  بزرگتر 

مرکزی بھ تنھایی بتواند با آن مقابلھ کند.
قوا  تمام  باید  اینکھ  بر  تاکید  با  لیالز  سعید 
غیرمجاز  موسسات  فعالیت  با  مقابلھ  برای 
متحد شوند، گفت: ادامھ فعالیت این موسسات 
باید تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد. 

برخی از این موسسات بھ دستگاه ھا یا 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ذاتا کنترل پذیر  کھ  نھادھایی وابستھ اند 
تمام  نیستند. گردانندگان این موسسات 
تیغ  تا زیر  می بندند  کار  بھ  را  روابط خود 
از  نگیرند.  قرار  مرکزی  بانک  نظارت 
تا حداقل تیغ  البی ھای خود استفاده می کنند 
نظارت را کند کنند بھ ھمین دلیل ساماندھی 
این موسسات نیاز بھ تصمیم بزرگ و تالش 
بانک  دارد.  گانھ  سھ  قوای  جدی  و  فوری 

مرکزی بھ تنھایی قادر بھ این کار نیست.
وی ادامھ داد: در این شرایط برخی بھ بانک 
مرکزی انتقاد کرده اند کھ چرا این موسسات 
وقتی  کھ  حالی  در  است  نداده  سامان  را 
اعالم  را  مجاز  موسسات  لیست  بانک  این 
می کند بھ این معنی است کھ سایر موسسات 
سوی  از  آن ھا  با  برخورد  و  غیرمجازند 
ضابط قضایی باید انجام شود. بھ عنوان مثال 
اگر یک واحد صنفی طباخی بدون مجوز از 
اتحادیھ کار کند، اتحادیھ آن را پلمب نمی کند 
بلکھ آن را بھ ضابط قضایی معرفی می کند 
فعالیت  ادامھ  از  واحد  آن  طریق  این  از  و 

محروم می شود.
برای  طرفی  از  مرکزی  بانک  گفت:  لیالز 
سامان دادن نظام پولی و بانکی کشور تحت 
ابزارھای  دیگر  طرف  از  و  است  فشار 
کافی برای این کار در اختیار ندارد. بدون 
امکان  این  مقننھ  قوه  و  قضاییھ  قوه  کمک 
این  با  ندارد کھ  بانک مرکزی وجود  برای 

موسسات بجنگد.
اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود  این  از  پیش 
تھران نیز از بانک مرکزی درخواست کرده 
را  غیرمجاز  مالی  موسسات  تکلیف  تا  بود 
مورد گفتھ  این  کنند. خوانساری در  روشن 
مالی  موسسات  تکلیف  تعیین  مسولیت  بود: 
و اعتباری غیرمجاز با بانک مرکزی است. 
موسسات  مورد  در  باید  نھاد  این  بنابراین 
تصمیم گیری کند. نکتھ بسیار مھم این است 
کھ این موسسات نظم بازارھای مالی کشور 

را برھم ریختھ اند.
گزارش ھای رسمی نشان می دھد کھ بانک 
مرکزی قصد دارد با ھمکاری قوه قضاییھ 
و  مالی  موسسھ  ھزار  شش  با  مبارزه  بھ 
در  برود.  کشور  در  غیرمجاز  اعتباری 
حال حاضر تنھا یک ھزار موسسھ مالی و 
کنند.  می  فعالیت  در کشور  مجاز  اعتباری 

آسمان دیلی نیوزـ٣/١٧/١٣٩۴
«پول ندارم کتاب بخرم، می دزدم»!

ایران وایر : « صاف و پوست کنده بگم، من 
اھل مطالعھ و کتاب خوندنم، خیلی ھم برام 
مھمھ ولی پول ندارم کتاب بخرم. قیمتا رو 
ھم کھ می بینی،  چیکار کنم؟» این حرفھای 
پیمان پسر جوانی است کھ اھل کتاب دزدی 
از نمایشگاه است و از کار خودش دفاع ھم 

می کند.
کتاب  از  ھمھ  «ھمیشھ  میدھد:  ادامھ  پیمان 
گفتن  و  زدن  حرف  دزدھا  کتاب  و  دزدی 
بار  یک  اما  بشھ  برخورد  باھاشون  باید  کھ 
یکی حرف ما را نشنید کھ بیاد بپرسھ مرگ 
ما چیھ کھ میایم و کتاب می دزدیم.» پیمان 
در  ھمیشھ  ما  و  است  من  دوستان  از  یکی 
باره ھمین قضیھ با ھم بحث می کنیم. من با 
کارش مخالفم و او خودش از این کار دفاع 

می کند.
باره  در  ما  دایمی  و  ھمیشگی  ھای  بحث 
وقتی  خصوص  بھ  دزدی  کتاب  ماجرای 
نمایشگاه کتاب ھم شروع می شود داغتر از 
ھمیشھ است. بھ ھمین دلیل دیدم االن فرصت 
خوبی است کھ از ھمین بحث ھای ما یک 
گزارش آماده کنم و برای شما بفرستم تا بقیھ 

ھم بخوانند.
چیزی کھ من ھمیشھ بھ پیمان می گویم این 
است کھ دزدی دزدی است و فرقی نمی کند 
یا دزدیدن ھر  یا ماشین دزدی  کتاب دزدی 
چیز دیگری، کسی کھ دستش بھ دزدی باز 
شد امکان دارد ھر چیز دیگری ھم بدزدد. 
اما خودش این موضوع را رد می کند و می 
گوید اصال اینطور نیست و من فقط کتاب می 
دیگر  چیزھای  با  کاری  و  بخوانم  کھ  دزدم 
ندارم بھ غیر از این اگر کسی از من کتاب 
او  بھ  حتما  بخواھد  را  ام  خوانده  کھ  ھایی 

میدھم.
او در دفاع از کار خودش اینطوری توضیح 
میدھد: تو من را می شناسی، خانواده ما فقیر 
است و پدرم ھم یک کارمند معمولیھ کھ پول 
چندانی ندارد برای من ھزینھ کند. از طرفی 
درباره  داشتم،  مطالعھ عالقھ  بھ  ھمیشھ  من 
تیاتر، سینما، شعر، فلسفھ، جامعھ شناسی و 
… کتابھای خواندنی زیادی ھم در این باره 
ھست کھ من عالقمندم بخوانم، باالخره خود 
مدیران انتشاراتی ھا ھم ھمیشھ یک مبلغی را 
بھ عنوان پرتی کار حاال میخواد دزدی باشھ 
یا خراب شدن و آسیب دیدن کتاب کنار می 

گذارند خب این رو بھ حساب اون بگذارید.
نمی  دلیل  این  گویم  می  پیمان  بھ  من  ولی 
شود کھ چون صاحب انتشاراتی بخشی را بھ 
تو یا کسانی  این عنوان اختصاص می دھد 
دیگر بروید و بدون اجازه کتاب بدزدید، بھ 
ھر حال تولید کتاب ھزینھ ھای مالی دارد، 
پول کاغذ حق نویسنده یا مترجم، ویراستار، 
 … و  چاپ  و  فروشگاه  ھزینھ  تایپیست، 
اغلب  کھ  ھم  کتابھا  تیراژ  دیگر  چیز  ھزار 
کتاب  دزدیدن  شرایط  این  در  است  پایین 
ضربھ و آسیب بھ صنعت نشر است و این 
برای کسی کھ عالقمند کتابخوانی است باید 

زنگ ھشدار باشد.

ھم  استداللھا  این  بھ  جواب  در  پیمان  اما 
کتاب  گوید  می  او  دارد  را  خودش  جواب 
ای  حرفھ  خوان  کتاب  افراد  معموال  دزدھا 
ھستند کھ ریسک دزدیدن کتاب را بھ جان 
در  کھ  کتابی  دزدیدن  گرنھ  و  خرند  می 
چھ  است  تومان  ھزار   ۵٠ حالت  گرانترین 
ارزش مالی دارد. اما نکتھ اینجاست کھ من 
میکنیم  کمک  نشر  صنعت  بھ  من  امثال  و 
چون خیلی ھا از دوستان و اشنایان ھستند کھ 
نظر من برایشان مھم است و وقتی از کتابی 
بھ  اقدام  بنویسم  فیسبوکم  در  یا  کنم  تعریف 
خرید آن می کنند خب این کمک بھ صنعت 

نشر کتاب است.
نکتھ دیگری کھ من ھمیشھ بھ او گوشزد می 
دزدی زیر  مزه  کھ  کسی  کھ  این است  کنم 
زبانش برود دزد می شود و فرقی نمی کند 
می  او  بھ  دیگر،  چیز  یا  باشد  کتاب  دزدی 
گویم باید مواظب باشد کھ در آینده بھ سمت 
دزدی چیزھای دیگر نرود. پیمان ھمیشھ از 
این حرف من ناراحت می شود و می گوید 
این توھین آمیز است چون من فقط کتاب می 
دزدم کھ بخوانم و صرفا برای افزایش دانش 
و آگاھیم این کار را می کنم احمق نیستم کھ 
برای شکمم ھم مشابھ این کار را بکنم. البتھ 

بھ نظر من جواب او  قانع کننده نیست.
پیمان البتھ می گوید تا حاال چند باری سابقھ 
داشتھ کھ حین دزدی کتاب کارش لو برود 
و یکی دو بار ھم مسووالن غرفھ ھا مچ او 
بدون  چیز  نھایت ھمھ  در  اما  اند  گرفتھ  را 
او حتی  تمام شد. طبق گفتھ  مشکل خاصی 
دزدھا  با کتاب  خود مسووالن غرفھ ھا ھم 
کھ  نیست  اینطور  و  دارند  بھتری  برخورد 

آنھا را بھ چشم دزد معمولی ببینند.
او درباره شیوه ھای کارش ھم می گوید ھر 
بار و در ھر جا روش متفاوتی را امتحان 
اما رایجترین کار این است کھ در  می کند 
جایی کھ شلوغ باشد یک کتاب را از روی 
پیشخوان غرفھ ھا بر می دارد و ورق می 
زند و بعد از جلوی میز کمی عقب می رود 
تا فرد یا افراد دیگری جلوی او بایستاند و 
کتاب  با  و  کند  می  استفاده  فرصت  از  بعد 

دور می شود. آسمان دیلی نیوز ٢/٢٧/٩۴
دزدی  و  تومانی  میلیارد  دزدیھای  مقایسھ 
متکی  نظام  خاصیت  از  است  نشانی  کتاب 
و  تولید  وسایل  بر  خصوصی  برمالکیت 
زیر  بھ  ازقدرت  درنگ  بی  باید  کھ  مبادلھ 
کنیم. توجھ  زیر  گزارش  بھ  شود.  کشیده 

رنجبر
برای  کھ  فردی  درباره ی  گزارشی 
پرداخت بدھی، تمام اعضای بدنش را 

بھ فروش گذاشت 
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گذشتھ  در  اگر چھ   : نیوز  سایت نظر 
صحبت از خرید و فروش کلیھ، بیشتر 
واقعیت  در  کمتر  و  بود  مطرح  فیلم ھا  در 
دیده یا شنیده می شد اما این روزھا بھ راحتی 
و  کلیھ  فروش  و  خرید  آگھی ھای  می توان 
دیگر اعضای بدن را مشاھده کرد، با دالالن 
راحتی  بھ  حتی  یا  و  بھ صحبت نشست  آن 
از  مرتبط  سایت ھای  و  مجازی  فضای  در 
آگاه  آن  جزئیات  و  فروش  و  خرید  قیمت 
شد. فروشی کھ بیشتر از سر فقر و ناچاری 
است. در این گزارش بھ زندگی و مشکالت 
شھرام ٣۵ سالھ پرداختھ شده است، فردی کھ 
مھمھ  برایم  چیز  سھ  فقط  دنیا  تو  می گوید: 
اول بدھی ھام، دوم بدھی ھام و سوم دخترم. 
یا  قرنیھ  کبد،  کلیھ،  برای  روزی  امیدوارم 
را  بدھی ھام  بتوانم  تا  بشھ  پیدا  مشتری  قلبم 
تسویھ کنم و یا دخترم را پس بگیرم یا جایی 

در بھشت زھرا برای خودم بخرم.
پرداخت  برای  مردی  گزارش  این  در 
را  خود  قلب  شده  حاضر  حتی  خود  بدھی 
کند.  تعویض  پیوند،  نیازمند  بیمار  یک  با 
اولین  می گوید  کھ  آنطور  سالھ   ٣۵ شھرام 
سازنده اِلمان ھای قرآنی در کشور بوده و با 
شھرداری اراک در این زمینھ قراردادی را 
منعقد کرده ولی شھردار جدید اراک تعھدات 
تومان  میلیون   ۵٠ و  نپذیرفتھ  را  قرارداد 

متضرر شده است.
یک  کھ  گرفتھ  تصمیم  موقع  ھمان  شھرام   
خانگی  مشاغل  بخش  در  تعاونی  شرکت 
زنان  عده ای  زمان  آن  در  کند.  تاسیس 
عضویت  بھ  سرپرست  بد  و  بی سرپرست 
و  کارگاه  محیط  در  و  درآمدند  تعاونی  این 
بھ صورت مستقیم  یا منزل حبوباتی را کھ 
دستھ بندی  را  می شد  خریدار  کشاورز  از 

می کردند.
شخصی  موقع  ھمان  در    می گوید:  شھرام 
وارد سیستم کاری من شد و قرار شد شرایط 
اما  کند  محیا  من  برای  را  وامی  دریافت 
من  فقره چک  یک  از  آن شخص  متاسفانھ 
سوء استفاده کرد و بدھی ھنگفتی را برای 

من بھ جا گذاشت.
من  کارگاه  ماجرا  این  از  قبل  می گوید:  او 
بھ سرقت رفتھ بود و من اصال متوجھ نشده 
بھ  اموال  نیز جزو  فقره چک  بودم کھ چند 
خودم  بھ  وقتی  اما  بوده  من  رفتھ  سرقت 
آمدم و نامھ اداره آگاھی و دادسرا را گرفتم 
این  و  شد  خرج  من  چک ھای  شدم  متوجھ 
دادگستری  کن ھای  کارچاق  وسیلھ  بھ  افراد 
ھمھ چیز را بھ نفع خود خریده اند و در کمتر 
از ۴٠ روز رای دادگاه بھ نفع آن ھا صادر 
شد و تمام اموال من بھ مصادره درآمد و بھ 

صورت مزایده ای بفروش رسید.

شھرام ادامھ می دھد: آن زمان من با ارسال 
آقای  وقت  جمھوری  رئیس  از  نامھ ای 
و  بقایی  آقای  مشایی،  رحیم  احمدی نژاد، 
تمام وزرا و اکثر نماینده ھای مجلس، رئیس 
درخواست  قم  مراجع  از  بسیاری  و  مجلس 
کمک کردم تا روند رسیدگی بھ پرونده من 
را مورد بررسی قرار دھند اما ھیچ کدام از 
این نامھ جوابی برای من نداشت البتھ برخی 
از این افراد تماس گرفتند و مدارک خواستند 
در  می گفتند  کردم  ارسال  مدارک  وقتی  و 
پروند شما اعمال نفوذ شده است. من بعد از 
این ماجرا بھ صورت کامل ورشکستھ شدم. 
بعد از این اتفاق، ھمسرم برای مدتی تحمل 
و مقاومت کرد اما بعد از مدتی حتی من را 

از دیدن دخترم محروم ساخت.
فکر  بھ  شده  باعث  کھ  خاطره ای  از  شھرام 
چند  می گوید:  بیافتد  بدنش  اعضای  فروش 
کھ  شدم  آشنا  آقایی  با  قطار  در  پیش  سال 
قیمت ١٧٠  بھ  را  کبد خود  بدھی،  دلیل  بھ 
جا  ھمان  از    رسانده  بفروش  تومان  میلیون 
من ھم بھ فکر فروش کلیھ و کبدم افتادم و 
با پزشکان بسیاری در داخل و خارج کشور 
کبد  پیوند  می گفتند  ھمھ  و  کردم  مشورت 
عوارض  اما  است  امکانپذیر  زنده  فرد  از 
آزمایشاتی  با  ھم  من  کھ  دارد  باالیی  بسیار 
کھ انجام دادم متوجھ شدم ھیچ مشکلی برای 
آگھی  بالفاصلھ  ندارم.  کلیھ  و  کبد  پیوند 
فروش کبد و کلیھ ام را در شیراز، اصفھان 
روز ھای  ھمان  از    و  کردم  منتشر  تبریز  و 
اول تماس ھا بھ من شروع شد بھ طوری کھ 
ھفتھ دوم روزانھ ٢٠٠ نفر کھ نیمی از آن ھا 
افرادی بودند کھ فحاشی و توھین می کردند 
با من تماس می گرفتند. حتی برخی پزشکان، 
روسای بیمارستان و نایب رئیسان بیمارستان 
با من تماس می گرفتند و می گفتند اگر صبر 
کنی کبد و کلیھ ات را بھ قیمت خوبی برایت 

می فروشیم.
دردسرساز  برایش  کھ  تماس ھایی  از  وقتی 
خانمی  بار  یک  گفت:  کردیم،  سوال  شده 
قرار  من  با  کرد  معرفی  بیمار  را  خود  کھ 
گذاشت تا مدارکم را بھ پزشکش نشان بدھم. 
با  آقایی  شدم  حاضر  قرار  سر  وقتی  اما 
خانم  ھمسر  کرد و خود را  احوالپرسی  من 
بھ  کرد  شروع  بالفاصلھ  و  کرد  معرفی 
از  خانمی  لحظھ  ھمان  در    من،  زدن  کتک 
بلند  با صدا  کھ  و ھمانطور  شد  پیدا  ماشین 
می خندید و از کتک خوردن من لذت می برد 
از صحنھ فیلمبرداری می کرد و بعد گوشی 
و پول اندکی کھ تمام سرمایھ من بود را بھ 

سرقت بردند.
نیم زیر  و  بھ مدت یک ساعت  افزود:  وی 
پل گیشا افتاده بودم و اعضای تمام صورتم 

عابری  کمک  بھ  اینکھ  تا  داشت  خونریزی 
کھ  زمانی  گرفتم  تماس  دوستانم  از  یکی  با 
دوستم آمد بھ پلیس زنگ زدیم و ٣ ساعت 
وقتی  و  نبود  خبری  ھیچ  اما  ماندیم  آنجا 
را  قرار  علت  و  رفتم  پاسگاه  با  حضوری 
گفتم با ناسزا من را بیرون کردند. این دستھ 
برای  شیراز  و  تھران  در  بار ھا  تماس ھا 
یا  پیاده  عابران  بار  ھر  و  افتاد  اتفاق  من 
بی تفاوت از کنار صحنھ کتک خوردن عبور 
می کردند، یا سوت می زدند و جیغ می کشیدند 
و یا سریع فیلمبرداری می کردند و ھیچ کس 

بھ کمک من نمی آمد.
و  مشتری  مدت  این  در  می گوید:  شھرام 
دالل ھای بسیاری از ترکیھ، انگلیس، مالزی 
دیدن  با  من  اما  گرفتند  تماس  من  با  دبی  و 
بیمارانی کھ در کشورم نیازمند پیوند ھستند 
کنم.  قبول  را  آن ھا  پیشنھاد ھای  نتوانستم 
ماجرای زندگیم  شنیدن  با  افراد  از  بسیاری 
بھ من گفتند یا فرار کن یا برو زندان اما من 
نمی توانم خودم را بھ راحتی خالص کنم و 
اطمینان  من  کھ  را  بی سرپرست  زنان  پول 
داشتند را فراموش کنم چون بھ تازگی متوجھ 
تنگدستی  علت  بھ  خانم ھا  این  از  یکی  شدم 
اجتماعی کھ مورد  درگیر برخی آسیب ھای 
قبول عرف و اخالق جامعھ نیست دست تن 
بھ  راحتی  بھ  نمی توانم  من  پس  است.  داده 
زندان بروم و پول این زن را پرداخت نکنم. 
افرادی نیز با من تماس داشتند کھ خود را از 
حفاظت اطالعات و وزارت بھداشت معرفی 

کردند اما ھیچ کدام ھیچ کمکی نکردند.
مدت  این  در  آیا  کھ  شد  سوال  او  از  وقتی 
خیرین نیز با شما تماس داشتھ اند، گفت: مگر 
خیری ھم در دنیا وجود دارد! یکبار خیری 
کھ ادعا می کرد بدھی من مبلغی برایش نیست 
بعد از گذشت چند روز و گرفتن تاییدیھ از 
صحبت ھا و مدارک من، گفت: فقط می توانم 

کاری کنم ۵ میلیون تومان وام بگیری.
شھرام کھ دلش از ھمھ چیز و ھمھ کس پر 
بود با گریھ گفت: ھر آدمی یکبار می میرد 
ولی من روزانھ ھزار بار پشت تلفن می میرم. 
و  می گیرند  تماس  من  با  خانم ھا  از  خیلی 
و  ھستند  خانواده  سرپرست  کھ  می گویند 
راھنمایی  و  برنمی آیند  مخارج  عھده  از 
و  کلیھ  می توانند  چگونھ  کھ  می خواھند 
ترس  دلیل  بھ  کھ  زنانی  بفروشند.  کبدشان 
استفاده ھای  سوء  و  اجتماعی  آسیب ھای  از 
برخی افراد از جنسیتشان، نمی دانند چگونھ 
باید بار خانواده را بھ دوش بکشند یا دختران 
نوجوانی کھ بھ دلیل کمک بھ خانواده راضی 
ھستند تن بھ ھر کاری بزنند تا فقط دالالن 

پول بیشتری بھ آن ھا پرداخت کنند.
ناامید  آگھی  پخش  از  می گوید:  او 
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جاده  از  دارم  قصد  و  شد  نخواھم 
با  بروم و  پیاده  آباد  تا مرزن  چالوس 
را  خودم  آگھی  کوه ھا  تمام  رنگ  اسپری 
منتشر کنم تا شاید از بین ھزاران مسافر یک 

نفر خریدار واقعی باشد.
تو دنیا فقط سھ چیز برایم مھمھ اول بدھی ھام، 
دوم بدھی ھام و سوم دخترم. امیدوارم روزی 
برای کلیھ، کبد، قرنیھ یا قلبم مشتری پیدا بشھ 
تا بتوانم بدھی ھام را تسویھ کنم و یا دخترم را 
پس بگیرم یا جایی در بھشت زھرا برای خودم 
نیوز دیلی  آسمان  ـ   ١٣٩۴ خرداد  بخرم.٣ 

و  خبرمیلیونھا  ھرروز  کھ  درشرایطی   ]
المال دزدی صورت  میلیاردھا دالر از بیت 
می گیرد و این ابردزدان چندان مورد رفتن 
قرارنمی  قضائیھ  قوه  کتاب  و  حساب  زیر 
گیرند، اما کودکی کھ میل خواندن کتاب را 
دارد و افرادی ھم کھ حاضر بھ ناقص کردن 
ھستند  شان  قرضھای  پرداخت  برای  خود 
قرارمی  زورگویان  تجاوز  و  تھاجم  مورد 
گیرند و در صحنھ ھای  دلخراش ھم گرفتار 
جامعھ  در  عدالت  است  چنین  شوند.  می 
کھ  مذھبی  ئولوژی  ایده  با  داری  سرمایھ 

درآن شقاوت بی حدشده است! رنجبر] 
در  اصولگرایان  مالی  رسوایی 

شھرداری اصفھان
عبرت نیوز : طی روزھای گذشتھ خبرھای 
از  نفر  چند  بازداشت  از  نقیضی  و  ضد 
دستگاه  توسط  اصفھان  شھرداری  مدیران 

قضایی منتشر شده است.
افراد  از  نفر  چند  بازداشت  خبر  انتشار 
مرتبط با یک شبکھ فساد مالی و اقتصادی 
اخیر  اصفھان طی روزھای  شھرداری  در 
موضوعی است کھ در شبکھ ھای اجتماعی 
آپ  واتس   » در  فعال  گروھھای  خصوصا 
بر  و  شود.  می  پرداختھ  آن  بھ   « وایبر  و 
تالش  با  واصلھ  اخبار  و  ھا  شنیده  اساس 
سربازان گمنام امام زمان عج شبکھ ای کھ 
مالی  تخلفات  از  ای  مجموعھ  مرتکب  گویا 
بودند  فساد اقتصادی و مالی شده  سنگین و 

کشف و بھ دستگاه قضایی معرفی شده اند.
تا زمان انتشار این خبر شورای شھر اصفھان 
کھ در حال حاضر در اختیار اصولگرایان 
است و ھمچنین شخص شھردار کھ یکی از 
چھره ھای شاخص جامعھ مھندسین و مورد 
حمایت باھنر است در این خصوص واکنشی 

نشان نداده اند.
مشھور  ھای  چھره  از  نژاد  سقائیان 
اصولگرای اصفھان است کھ برای چندمین 
بر  شھر  شورای  حمایت  با  توانستھ  بار 
کرسی شھرداری بنشیند و بھ نظر می رسد 
مالی  این رسوایی  یاقتن  قطعیت  و  افشاء  با 
امکان ادامھ فعالیت وی وجود نداشتھ باشد. 

١٣٩۴/٢/٧ پیک ایران
در  میلیونی   ١٨ عینک ھای  فروش 

پایتخت! 
بسیاری از افرادی کھ از روی اجبار یا برای 
استفاده  از عینک  محافظت از چشمان خود 
می کنند شاید ھیچگاه باور نکنند کھ این وسیلھ 
می تواند با قیمتی حدود ١٨ میلیون تومان ھم 
فروختھ شود. در حالی کھ بخش عمده ای از 
عینک ھا از چین وارد می شوند و در مقابل 
دیگر عینک ھا با قیمت بسیار پایینی فروختھ 

می شوند.
از  استفاده  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  بھ 
عینک، چھ طبی و چھ آفتابی در مرحلھ اول 
برای محافظت از چشم و بھبود بینایی مورد 
کاال می تواند  اما ھمین  قرار می گیرد  توجھ 
جنبھ کاالی لوکس پیدا کند بعضا با قیمت ھای 

نجومی بھ فروش برسد.
گشتی در یکی از بازارھای عینک در تھران 
مغازه ھای  از  کدام  ھر  کھ  می دھد  نشان 
دارند؛  را  خود  کاری  شیوه  عینک فروشی 
فروش  مغازه ھا  این  از  برخی  مثال  برای 
عینک را از ٧٠ ھزار تومان آغاز می کنند 
و در نھایت قیمت ھایی در بازه یک میلیون 
می خورد.  چشم  بھ  آن ھا  ویترین  در  تومان 
از سوی دیگر برخی مغازه ھا عینک ھایی با 
قیمت ھای باالتر و تا نرخ ١٠ میلیون تومان 

نیز در ھمان محل عرضھ می کنند.
ایسنا  بھ  زمینھ  این  در  فروشنده ھا  از  یکی 
می گوید کسی کھ بھ دنبال خرید عینک باشد، 
می تواند با ١٠٠ ھزار تومان نیز یک عینک 
قابل استفاده بخرد اما برخی از مشتریان بھ 
دنبال خرید عینک  با برندھای خارجی ھستند 

کھ ھمین امر قیمت عینک را باال می برد.
بعضا  می گوید  نیز  دیگری  فروشنده 
 ١٨ تا   ١٧ قیمت ھای  با  خاص  عینک ھای 
این  البتھ  کھ  می فروشد  نیز  تومان  میلیون 

عینک ھا مشتریان خاص خود را دارد.
بھ گفتھ او اغلب مردم عینک ھایی را در بازه 
٣٠٠ تا ۶٠٠ ھزار تومان برای خرید انتخاب 
دارد. خوبی  طراحی  و  کیفیت  کھ  می کنند 

در  آفتابی  عینک  واردات  آمار  بھ  نگاھی 
اولین ماه سال جاری نشان می دھد کھ ١۶۴۶ 
ارزش ٣٨  بھ  عینک  نوع  این  از  کیلوگرم 
ھزار و ٣١ دالر بھ کشور وارد شده کھ بخش 
عمده این واردات از کشور چین بوده است.

عینک ھای  قیمت  اختالف  میان  ھمین  در 
نیز  دیگر  کشورھای  با  چین  از  شده  وارد 
 ١٢۴٨ طوریکھ  بھ  است؛  محسوس  بسیار 
کیلوگرم عینک از چین بھ ارزش ١٢ ھزار 
در حالی کھ  شده،  دالر وارد کشور  و ٣٢ 
این  در  عینک  کیلوگرم   ٢٠٠ تنھا  واردات 
و  ھزار   ١۶ برابر  ارزشی  ایتالیا  از  مدت 

٣٠٩ دالر داشتھ است.
نیز  طبی  عینک ھای  زمینھ  در  امر  ھمین 
مجموع  از  کھ  گونھ ای  بھ  می کند؛  صدق 
بھ  شده  وارد  طبی  عینک  کیلوگرم   ٣۶۴٧
دالر   ٨٧٣ و  ھزار   ۶١ ارزش  بھ  کشور 
وارد  چین  از  آن  کیلوگرم   ٣٢۵۵ معادل 
کل  از  دالر  ھزار   ١۶ حدود  تنھا  کھ  شده 
واردات را شامل می شود و ٣٩٢ کیلوگرم 
کره  جمھوری  از  شده  وارد  عینک ھای  از 

سھم ۴۶ ھزار دالری از واردات دارد.
بھ این ترتیب بھ نظر می رسد کھ عینک ھای 
بسیار  قیمت  چین  کشور  از  شده  وارد 
پایین تری نسبت بھ عینک ھای وارد شده از 

دیگر کشورھا دارند.
بھ این ترتیب مشاھده عینی از بازار عینک 
طبی  و  آفتابی  عینک ھای  کھ  می دھد  نشان 
تا  تومان  ھزار   ٧٠ حدود  در  قیمتی  بازه 
١٨ میلیون تومان دارند کھ البتھ عمده مردم 
ھزار   ۶٠٠ تا   ٣٠٠ قیمت  با  عینک ھایی 

تومان می خرند. ٢/٢٧/١٣٩۴
بھ  آقازاده  یک  میلیاردی   ۶٠ بدھی 

وزارت رفاه؛ قصد پرداخت ندارد!
ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا 
روز نسبتاً شلوغی در پیش دارد. صبح فردا 
حاضر  دادگاه  در  باید  نخست  ربیعی  علی 
مرتضوی،  سعید  شکایت  مقابل  در  و  شود 
مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی بھ 
دفاع از خود بپردازد و در ادامھ بھ صحن 
در  و  رفتھ  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
نمایندگان مجلس بھ دفاع از عملکرد  مقابل 
بھ  پاسخگویی  و  خود  متبوع  وزارتخانھ 
سواالت برخی از نمایندگان مجلس بپردازد.

پیکان حمالت  نمایندگان طراح سوال نوک 
کرده اند؛  استوار  موضوع  دو  بر  را  خود 
صندوق ھای  در  موجود  مشکالت  نخست 
چشمگیر  نسبتاً  تعداد  دوم  و  بازنشستگی 
حوادث شغلی در کشور. محوریت نمایندگان 
طراح سوال نیز بر عھده طیفی از نمایندگان 
«حلقھ  را  آنھا  بتوان  شاید  کھ  است  مجلس 

کرمان» مجلس خواند
و  دادگاه  برگزاری  می گوید:  آگاه  منبع  یک 
طور  بھ  ھرچند  در مجلس  وزیر  از  سوال 
اتفاقی در یک روز رقم خورده، اما موضوعی 
گذشت. آن  از  سادگی  بھ  نباید  کھ  است 

نمایندگان  از  می گوید: برخی  ادامھ  در  وی 
بھ  خود  سوال ھای  در  متاسفانھ  مجلس 
موضوعات عوام پسند اشاره می کنند؛ ھرچند 
در واقعیت نظر آنھا و ھدف آنھا چیز دیگری 
است. برای مثال در جریان استیضاح دکتر 
فرجی دانا نیز موضوع جلوگیری از بررسی 

آشکار  تخلف  از  وزارتخانھ  ر مجدانھ  د
بورسیھ ھا کھ پای برخی از نمایندگان 



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ھدف  بود،  میان  در  آنھا  نزدیکان  و 
اصلی استیضاح بود، با این حال موارد 
متعدد دیگری در سواالت آمده بود تا افکار 

عمومی از موضوع اصلی غافل شود.
در  فساد  با  مبارزه  می گوید:  آگاه  منبع  این 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اصلی  دغدغھ   آن  بھ  وابستھ  سازمان ھای 
کھ  است  سوال  طراح  نمایندگان  از  برخی 
منافع خود را در خطر دیده اند. از ھمین رو 
مرتضوی  سعید  شکایت  دادگاه  برگزاری 
اجتماعی  تامین  کھ تخلفات وی در سازمان 
ھم  مجلس  تفحص  و  تحقیق  ھیات  تایید  بھ 
در  را  نمایندگان  سوال  و طرح  بود  رسیده 

یک راستا باید دید.
از  یکی  نوه  مثال  برای  داد:  ادامھ  وی 
بھ  تومان  میلیارد   ۶٠ حدود  مبلغی  آقایان 
تعاون،  وزارت  زیرمجموعھ  سازمان ھای 
و قصد  بدھکار است  اجتماعی  رفاه  و  کار 
یکی  دیگر  موردی  در  ندارد.  ھم  پرداخت 
از دانھ درشت ھا رقمی حدود ١٠٠٠ میلیارد 
زیرمجموعھ  از شرکت ھای  یکی  بھ  تومان 
با  دارد  قصد  کھ  دارد  بدھی  وزارتخانھ 
تھا تر حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیاردی اموال، 
این بدھی را صاف کند. ھمچنین در مورد 
کار  روی  از  پس  کھ  تغییراتی  با  دیگری 
مدیریت  تغییر  آن  تبع  بھ  و  ربیعی  آمدن 
سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، جلوی 
اجتماعی  تامین  امالک  از  بخشی  واگذاری 
بھ ارزش ١٢٠٠ میلیارد تومان گرفتھ شد. 
در  آن  مدیران  و  وزارتخانھ  نیامدن  کوتاه 
مقابل این اقدامات کھ ردپای آن بھ مدیریت 
سابق وزارتخانھ و سازمان ھای زیرمجموعھ 
اصلی شکایت مرتضوی  بازمی گردد، دلیل 
ایران  است.پیک  نمایندگان  سوال  طرح  و 

١٣٩۴/٢/٢٨
ثروت ھدایتی سھ برابر سرمایھ بابک 

زنجانی
بھ گزارش پارسینھ رقم  مورد ادعای مالک 
برای  باالست.  بسیار  آذین  استیل  گروه 
این نکتھ کھ این رقم چقدر بزرگ  دریافتن 
سھام  پورتفوی  با  را  آن  است  کافی  است 
عدالت کھ ۶٢ شرکت و ۴۵میلیون سھامدار 
پورتفوی  کرد.  مقایسھ  ھستند  آن  عضو 
دولتی  شرکت   ۶٢ با  عدالت  سھام  کنونی 
دارد و  سھامدار  میلیون  شده و ۴۵  تشکیل 
کھ  ارزد  می  تومان  ھزارمیلیارد   ٩٠ البتھ 
این مبلغ کمی بیشتر از سرمایھ مورد ادعای 

حسین ھدایتی است.
آخرین  بدانید بابک زنجانی در  جالب است 
گفتگوی مطبوعاتی خود دارایی شخصی اش 
بود  کرده  را ٢۵ھزار میلیارد تومان اعالم 
کھ این مبلغ ھم کمتر از یک سوم مبلغ مورد 

ادعای ھدایتی است.
سازمان  کارشناسان  از  یکی  وند  حاجی 
ورزش  بھ  باره  این  در  سازی  خصوصی 
سھ می گوید: اینکھ ایشان میگویند ٨٢ھزار 
و  پایھ  البد  دارند  اسمی  سرمایھ  میلیارد 
اساسی دارد اما اصوال ادعایی مثل این در 
بررسی  مورد  کارشناسان  توسط  فرابورس 
دقیق قرار می گیرد تا صحت آن اثبات شود.

پیک ایران ٢/٢٨/٩۴ 
[بھ قول معروف: 

برآن مردمان زاربایدگریست     
کھ تسلیم ظلم اند و شورشی درکارنیست!]

جدال درمورد انتخابات 
اخیر درترکیھ!

طی  پارلمانتاریستی  شیوه  بھ  انتخابات 
دویست و اندی سال پیش درخدمت حاکمیت 
قدوسیتی  ھیچ  و  قرارگرفتھ  بورژوازی 
این  بھ  ندارد.  دموکراسی  اجرای  درمورد 
اعتبار خط مشی سیاسی کھ دل درگرو کسب 
قدرت از طریق پارلمان دارد کیفیت یادگیری 
ازتاریخ نداشتھ وگرفتار پاسیویسم می باشد. 
کھ  نمایشی  این  از  بورژوازی  حال  درعین 
زیادی  میزان  بھ  است  توانستھ  انداختھ  راه 
مردم را بھ گمراھی کشانده و آنھا را وادار 
بھ چنین درکی کند کھ گویا با شرکت در رای 
دھی پارلمانی  نماینده گان منتخب آنھا مدافع 
رای دھنده گان باقی می مانند و لذا خواست 
گیریھای  تصمیم  در  را  مردم  ھای  توده 

پارلمان عملی می سازند.
انتخابات  درعمل  مردم  ھای  توده  گرچھ 
بیش  گذشتھ  سال  از٢٠٠  بیش  پارلمانی 
پارلمان  کھ  اند  رسیده  درک  این  بھ  ازپیش 
داران  سرمایھ  درخدمت  ازھرچیزی  بیش 
شرکت  علت  ھمین  بھ  و  قرارگرفتھ 
یافتھ  تنزل  ازپیش  بیش  درانتخابات  آنان 
رای  با  تصمیمات  اوقات  از  ودربسیاری 
اکثریت  بیان گر رای  بھ ھیچ وجھ  اکثریت 
این  با  الوصف  مع  نیست.  گان  دھنده  رای 
را  خود  حاکم  بورژوازی  بازی  شب  خیمھ 
کند  می  معرفی  قانون  و  دموکراسی  مدافع 
می دھد. برای  ادامھ  و گول زدن مردم را 
پارلمانی  دھی  رای  در  شرکت  کمونیستھا 
سیاسی  مشخص  وضعیت  بھ  گی  بستھ 
درکشور دارد کھ ممکن است یکبار شرکت 
را  دھی  دررای  شرکت  باردیگر  و  نمود 
تحریم کرد! بنابراین شرکت در انتخابات باید 

ازنظر تاکتیکی مورد بررسی قراربگیرد و 
درصورتی کھ تشخیص داده شود کھ سودمند 

پرولتاریا است، بی درنگ باید اجراشود.
ی  حیطھ  یک  پارلمان  شرایطی  درچنین 
شرکت  ھای  نماینده  نظرات  بین  درگیری 
کننده بوده و چون این نظرات درمیان مردم 
ازطریق رسانھ ھای عمومی پخش می شود، 
فرصتی را برای ھر تشکل صاحب نماینده 
ازدرجھ  مردم  درمیان  تا  آورد  می  فراھم 
ای از مقبولیت برخوردارشود. بدین ترتیب 
یک زمینھ و میدان مبارزه ی طبقاتی است 
و  ماند  اعتنا  بی  آن  بھ  نسبت  توان  نمی  و 
طبقھ  ازمنافع  دفاع  برای  فرصت  ازاین 
استفاده  کش  زحمت  ھای  توده  و  کارگر 
"جنگ  نویسد:  می  مورد  دراین  ننمود.لنین 
المللی،  بین  بورژوازی  سرنگونی  درراه 
و  تر  دشوارتر، طوالنی  کھ صدبار  جنگی 
بغرنجتر از سرسخت ترین جنگھای معمولی 
بین دولتھاست ـ و درعین حال ازھمان پیش 
ازتضاد  استفاده  و  ازمانور  ورزیدن  امتناع 
از  و  دشمنان  بین  موقتی)  تضاد  منافع(ولو 
ممکن  متفقین  با  مصالحھ  و  سازشکاری 
(ولو موقتی، ناپایدار، متزلزل و مشروط)، 
مضحک  اندازه  بی  موضوع  یک  مگراین 
روی"  "چپ  کودکی  نیست؟"(بیماری 
ص  جلد  دریک  منتخب  آثار  درکمونیسم"ـ 
انقالبی  درپیشبرد جنگ  نیز  مانو  ـ ٧۵٣)  
ازنظر تاکتیکی می گوید : " اگرما درزمینھ 
ایده ئولوژیک بتوانیم تئوری صحیح انقالبی 
تئوری  بر  آن  دستیاری  با  آوریم و  پیش  بھ 
قاطع  ضربھ  سرسختان  ضدانقالبی  ھای 
وارد سازیم، اگر درسیاست تدابیر تاکتیکی 
لحظھ  مقتضیات  پاسخگوی  کھ  را  ای 
و  بگذاریم  اجرا  موقع  بھ  حاضراست  ی 
برسیاست آنھا کھ مبتنی بر مبارزه باحزب 
کمونیست، مبارزه با ترقی است ضربھ قاطع 
بزنیم، اگراقدامات نظامی بایستھ ای بھ عمل 
آوریم و بر تعرض نظامی آنھا ضربھ قاطع 
یافت  امکان خواھیم  درآن صورت  بکوبیم، 
دامنھ فعالیت ارتجاعی آنھارا محدود سازیم، 
آنھا را واداریم کھ موقعیت نیروھای مترقی 
را بشناسند، خواھیم توانست نیروھای مترقی 
راجلب  بینابینی  نیروھای  دھیم،  راگسترش 
سازیم."(آثار  منفرد  را  سرسختان  و  کنیم 
مسائل  ـ  ـ ص ۶۴٠   ٢ جلد  ـ  مائو  منتخب 
ژاپونی،  متحد ضد  درجبھھ  کنونی  تاکتیک 

١١ مارس ١٩۴٠)
درپرتو این رھنمودھا می توان بھ انتخابات 
نمود.  برخورد  ترکیھ   ٢٠١۵ ژوئن   ٧
حزب عدالت و توسعھ بھ عنوان یک حزب 
کھ  اردوغان  رھبری  بھ  مذھبی  بنیادگرای 

قصد تغییر قانون اساسی بھ نقع رئیس 
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بدھی جھان در حال حاضر بھ ٢٠٠ 
تریلیون دالر رسیده است 

توسط، گولد کور، ١۵ می ٢٠١۵ 
Future Fast Forward 

ھای  بدھی  گوید،  می  کینزی  مک  مؤسسھ 
جھان بھ طور غیر قابل تحمل و ناپایداری بھ 

مرز ١٩٩ تریلیون دالر رسیده است. 
کره  این  زنده در  امروز  انسان  بدھی ھر  ـ 
ارزی بھ ٢٧ ھزار و دویست و چھار دالر 

رسیده است. 

ھای  دارائی  قیمت  و  ما  اقتصادی  بھبود 
از نظر  اھمیت  این رو  از  گذارد و  ما می 
گوناگونی - ھم از نظر تنوع دارائی، و ھم 
از نظر جغرافیائی و کجا و چگونھ دارائی 

ھای شما بھ شما تعلق ربط پیدا می کند. 
Bail-ins*( این عمل کھ نوعی نجات مالی 
طلبکاران  کھ  دھد  می  رخ  زمانی  است، 
بار  از  برخی  تحمل  بھ  مجبور  گیرنده  وام 
مسئولیت می شوند کھ توسط بخشی از بدھی 
آنھا نادیده گرفتھ می شود. بھ عنوان مثال، 
دارنده گان اوراق قرضھ در بانکھای قبرس 
و سپرده گذاران با بیش از ١٠٠ ھزار یورو 
در حسابھایشان، مجبور بھ گذشت از بخشی 

از دارائی ھای خود شدند - مترجم )

چرا اسرائیل نباید وجود داشتھ باشد 
توسط گری لیچ، ١٩ می ٢٠١۵ 

با این پیشنھاد کھ دولت 
ضد  من  باشد،  داشتھ  وجود  نباید  اسرائیل 
اما، من ضد صھیونیسم  نمی شوم.  یھودی 
و  متمایز  تفاوت  یک  جا  این  در  ھستم. 
کسی  یھود  ضد  یک  دارد.  وجود  واضحی 
از  است.  متعصب  یھودیان  علیھ  کھ  است 
مخالف  صھیونیستم،  ضد  یک  دیگر  سوی 
را  این  کھ  یھودیست  جمعیت  از  بخش  آن 
ایجاد  برای  خود  داد  خدا  حق  عنوان  بھ 
با  مقدس  سرزمین  در  یھودی  دولت  یک 
ھزینھ مردم فلسطین کھ ھزاران سال در آن 

سرزمین زندگی می کنند می دانند. 
ایجاد یک دولت یھودی در قلب دنیای عرب 
نھ تنھا نشان دھنده تداوم استعمار اروپا در 
فلسطین می باشد، بلکھ این یک پاک سازی 
قومی فلسطینیان و برقراری و تأسیس یک 
کھ  ملت سرکش  یک  توسط  آپارتاید  سیستم 
پا  المللی را زیر  بارھا قوانین بین  بارھا و 
گذارده است می باشد. با توجھ بھ این واقعیت 
کھ فلسطین سرزمینی است مقدس برای سھ 
برای  عادالنھ  حل  راه  تنھا  بزرگ،  ادیان 
پروژه صھیونیستی از سوی دولت اسرائیل 
و حامیان غربی آن، ایجاد یک کشور واحد 
دمکراتیک  سکوالر  دولت  یک  باشد:  می 
و  اعراب  یھودیان،  آن  در  کھ  فلسطینی 

مسیحیان ھمگی دارای حقوق برابر اند. 
ظھور جنبش صھیونیستی 

در   ١٩ اواخر قرن  در  جنبش صھیونیستی 
اروپا را  اروپا ظھور کرد و یھودیان 

موقعیت  تا  داشت  را  ترکیھ  جمھوری 
حزب خود را در حاکمیت و سرکوب 
کردھا و نیروھای چپ تقویت کند و سیاست 
عظمت طلبانھ عثمانیان را با کمک رسانی 
داشتھ  رو  درپیش  داعش  بھ  ای  جانبھ  ھمھ 
قراردارد،  صف  دریک  امپریالیستھا  با  و 
چندین  تاکتیکی  شدن  متحد  با  کھ  درحالی 
حزب اپوزیسیون درامرانتخابات اخیرترکیھ 
متحدا عمل کرده، بخشی از نیروھا توانستند 
اکثریت  بھ  حاکم  یابی حزب  از دست  مانع 
مطلق شوند، این فرصتی را برای پیش روی 
و  کرد  خلق  مبارزات  برای  را  اندکی  ولو 
احزاب چپ فراھم خواھدکرد. طبعا انتظار 
براین نبوده و نیست از این حرکت معجزه 
درسرھا  حاکم  ارتجاعی  رژیم  براندازی 
کشان  و زحمت  کارگران  و  پرورانده شود 
را دچار خیال واھی نمود. ولی نمی توان با 
این پیروزی انتخاباتی بھ مخالفت برخاست و 
سیاست چپروانھ ای را تبلیغ نمود و فراموش 
کرد کھ "سیاست و تاکتیک، حیات ھرحزب 
لفاظیھای  با  و  دھد  می  تشکیل  را  جدی 
را  انقالبی  نیروھای  توان  نمی  روانھ  چپ 
این  راند.  پیش  بھ  را  انقالب  و  متحدنموده 
حزب  بھ  را  مشروط  و  موقتی  پیروزی 
این  با  گوئیم  می  تبریک  خلق  دموکراتیک 
امید کھ تشکلھای کمونیست بادرس گرفتن از 
این وحدت و اھمیت آن دردرجھ اول دست 
متحدشدن  برای  و  برداشتھ  گرائی  فرقھ  از 
نقش  ببرند و  پیش  بھ  را  باھم تالشی جدی 
فعالی را در عرصھ ی مبارزات کارگران 
انقالب  بردن  پیش  برای  کشان  زحمت  و 

سوسیالیستی داشتھ باشند.
ناظر انتخابات ترکیھ ـ
 اردیبھشت ١٣٩۴

ـ در مقایسھ با سال ٢٠٠٧ ، ھمھ اقتصادھای 
بزرگ « سطوح باالتری ازقرض نسبت بھ 

تولید داخلی ناخالص » دارند.»
ـ ٣ بخش بھ احتمال زیان و ضرر - افزایش 
بدھی ھای چین، دولت و بدھی خانواده ھا. 

ـ این گزارشات، بدھی ھای فاقد پشتوانھ ی 
ایاالت متحده بیش از ١٠٠ تریلیون دالررا 

نا دیده می گیرند. 
ـ میزان بدھی ھای بی سابقھ و خطرناک - 
چاپ اسکناس بدون پشتوانھ و علل سیاستھای 

پولی فوق العاده بی بند و بار. 
مالیات   - جھانی  مالی  بحران  جدید  خطر  ـ 
ھای  جنگ  مردم،  ھای  دارائی  بھ  بندی 
ارزی، کاھش ارزش پول است و باالخره ، 

Bail- ins  ترم جدید و تازه ای بھ نام
ـ تنوع و گوناگونی گری مھم - ھم از نظرحد 
ھا صاحب  دارائی  کجا  در  و  دارائی  تنوع 

پیدا می کند. 
بدھی توسعھ عظیم پیدا می کند 

حدود  بھ  حاضر  حال  در  جھان  ھای  بدھی 
مؤسسھ  است.  رسیده  دالر  تریلیون   ٢٠٠
انتشار  گزارشی  اخیراً  کینزی  مک  جھانی 
داده است کھ در آن سطوح غیر قابل تحمل 
وناپایدار و باد کرده بدھی ھای انباشتھ شده 
بزرگ  و وجود خطرات  جھان  در سراسر 
افزایش  بھ  شروع  بھره  نرخ  کھ  زمانی  آن 

دوباره کند، را روشن ساخت. 
استنتاج کرده است کھ مجموع  مک کینزی 
کل بدھی ھای جھانی ١٩٩ تریلیون دالر بود 
کھ و این گزارش تحت پوشش کمی در ماه 
فوریھ منتشر شد - سھ ماه قبل - بھ این معنی 
 ٢٠٠ از  بیش  زیاد  احتمال  بھ  رقم  این  کھ 
تریلیون دالر است. با جمعیت جھانی برابر 
نفر،  ھر  بدھی  یعنی  نفر،  میلیارد   ٧ با ٣. 
مرد و زن و کودک زنده در این کره ارضی 

امروز بھ ٢٧،٢٠۴ دالر می رسد. 
تقریباً ٪٢٩ از این بدھی ھای عظیم – ۵٧ 
از  کوتاھی  زمان  مدت  در   - دالر  تریلیون 
زمان انفجار بحران مالی سال ٢٠٠٧ -  فقط 

٨ سال - تجمع یافتھ است. 
این، نسبت کل بدھی بھ تولید ناخالص داخلی 
را، ١٧ درصد افزایش داده است و« ثبات 
مالی جھان را با خطرات جدیدی مواحھ می 
سازد و ممکن است رشد اقتصادی جھانی را 

تضعیف کند.»
از  ناشی  اساساً  کھ  چھ  آن  حل  برای  تالش 
یک بحران بدھی ھای جھانی بود، با ایجاد 
معنی  این  بھ  بیشتر،  ھای  بدھی  از  کوھی 
است کھ ما با یک بحران مالی جھانی دیگر 
مواجھ خواھیم شد - سئوال این است کھ چھ 

زمانی بھ جای اگر. 
بر  تأثیر  تکوینند  در شرف  کھ  اتفاقاتی  این 

بحران اقتصادی ادامھ 
دارد!

یک نتیجھ نامشروع از 
عملکرد 

امپریالیسم غرب 
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احساسات  از  فرار  با  کھ  کرد  تشویق 
ضد یھودی بھ فلسطین مھاجرت کنند، 
ھای  ترک  حاکمیت  تحت  زمان  آن  در  کھ 
دولت  یک  ایجاد  ھدف  با  و  بود  عثمانی 
یھودی در سرزمین مقدس. این مھاجرت ھا 
جمعیت یھودیان مقیم فلسطین را از ٪۴ در 
سال ١٨۵٠ بھ ٪١١ در سال ١٩١٧ افزایش 
بریتانیا  بالفور دولت  داد، سالی کھ اعالمیھ 
اعالم کرد: « نظر دولت اعلیحضرت بھ نفع 
در  یھودیان  برای  ملی  موطن  یک  تآسیس 
فلسطین می باشد، و در این مورد بیشترین 
تالش ھا برای کمک بھ دستیابی بھ این ھدف 

انجام خواھد گرفت.»
در  عثمانی  امپراتوری  شکست  متعاقب 
توسط  اول، کشورھای منطقھ  جنگ جھانی 
شدند،  می  فرمانروائی  فرانسھ  و  بریتانیا 
(سلف  المللی  بین  جامعھ  قیمومت  تحت 
داشتند.  قرار  امروز)  متحد  ملل  سازمان 
امپراتوری  اما، جنگ جھانی دوم با سقوط 
سراسر  در  مستعمرات  چنانکھ  ھم  اروپا، 
جھان استقالل بدست آوردند. بھ این ترتیب 
لبنان و سوریھ بھ ترتیب در سالھای ١٩۴٣ 
و ١٩۴۶ از فرانسھ استقالل بدست آوردند، 
از   ١٩۴۶ سال  در  نیز  اردون  حالیکھ  در 
بھ  آورد.  بدست  استقالل  انگلستان  حاکمیت 
جز فلسطین کھ از سال ١٩٢٢ بھ بعد تحت 

حاکمیت انگلیس قرار داشت. 
ھمسایھ  مانند  فلسطین  واقعیتھا،  این  تمام  با 
از  بعد  را  خود  استقالل  بایست  می  گانش 
جنگ جھانی دوم بدست می آورد، اما پروژه 
صھیونیستی مورد حمایت غرب از این اتفاق 
ممانعت کرد. طبق اعالمیھ بالفور، انگلیس 
و فرانسھ بھ دنبال تضمین ایجاد یک دولت 
حاکمیت  تحت  بودند.  فلسطین  در  یھودی 
انگلیس، جمعیت یھودیان در فلسطین از ١١ 
درصد در سال ١٩٢٢ بھ ٣٢ درصد در سال 
١٩۴٨ رسید، با بسیاری از آنھا کھ پس از 

پایان جنگ بھ فلسطین وارد شدند. 
تازه  متحد  ملل  سازمان   ،  ١٩۴٧ سال  در 
تآسیس شده طرح تفکیک سرزمین فلسطین 
بھ  فلسطین  مردم  با  مشورت  بدون  را 
مربوطھ ۵۶ درصد  رساند. طرح  تصویب 
یھودی  دولت  بھ  را  فلسطین  سرزمین  از 
بھ  آن  درصد   ۴٣ و  کرد،  واگذار  اسراپیل 
وجود  رغم  علی  شد.  تبدیل  فلسطین  دولت 
سھم  فلسطین،  در  عرب  جمعیت  اکثریت 
اسرائیل از قلمرو بھ منظور منزل دادن (یا 
شده  بینی  پیش  مھاجرت  افزایش  جادادن) 
مانده  باقی  یود.  بزرگتر  اروپا  یھودیان  از 
شامل  کھ  فلسطین،  خاک  از  درصدی  یک 
قلمرو  شد  قرار  بود،  اورشلیم  مقدس  شھر 
بین المللی باشد کھ توسط سازمان ملل متحد 

اداره شود. 
گروه ھای یھودی طرح تفکیک را پذیرفتند 
اما، فلسطینی ھا و کشورھای عرب اطراف 
خود  اصول  نقض  این  کھ،  اساس  براین 
سازمان  منشور  در  مندرج  ملی  مختاری 
ملل کھ تحت آن فلسطینی ھا باید حق تعیین 
مخالفت  باشند،  داشتھ  را  خود  سرنوشت 
کردند. این طرح اجرا نشد. معھذا، جمعیت 
یھودی در فلسطین بھ طور یک جانبھ ایجاد 
 ١٩۴٨ می  ماه   ١۴ در  را  اسرائیل  کشور 

اعالم کرد. 
استعمار نو اروپا 

در پایان سال ١٩۴٩ ، طبق اظھارات مورخ 
از  بیش  اسرائیل  َپاپ،  ایالن  اسرائیلی، 
۴٠٠ روستای فلسطینی را نابود کرده بود، 
ھزاران نفر از شھروندان غیر نظامی را قتل 
عام و با زور تقریباً یک میلیون فلسطینی را 
پناھنده گان  اردوگاه ھای  بھ  تبعید کرد، کھ 
بھ  بردند.  پناه  ھمسایھ  در کشورھای عرب 
وحشت  کھ  یھودی  مردم  با  دیگر،  عبارت 
ھالوکاست را تحمل کردند، صھیونیستھا در 
پاک  پَاپ،  ایالن  اظھار  طبق  حاضر،  حال 
می  عملی  را  فلسطین  مردم  قومی  سازی 

کردند. 
اسرائیل  بھ  قومی  پاکسازی  فرایند  این 
از  درصد   ٧٧ و  یابد  توسعھ  تا  داد  اجازه 
بھ  تمام  بگیرد،  دربر  را  فلسطین  سرزمین 
غیر از شرق بیت المقدس، کرانھ غربی و 
نوار غزه. در طول سھ سال آینده، ٧٠ ھزار 
یھودی بھ اسرائیل مھاجرت کردند، اکثراً از 
یھودیان  توسط  فلسطین  استعمار  این  اروپا. 
دارا  عنوان  بھ  اروپا  استعمار  ادامھ  بیانگر 
فلسطین  مردم  بر  قدرت  اعمال  حق  بودن 
درقالب  اروپا  یھودیان  بھ  انگلیس  دولت  از 

دولت جدید اسرائیل منتقل شده است. 
کشور  چند  با   ١٩۶٧ سال  جنگ  متعاقب 
ارتش  مصر)،  و  اردون  (سوریھ،  عربی 
اسرائیل ٢٣ درصد باقی مانده خاک فلسطین 
کرانھ  المقدس،  بیت  (شرق  کرد  اشغال  را 
غربی و نوار غزه). شورای امنیت سازمان 
با تصویب قطعنامھ شماره ٢۴٢  متحد  ملل 
خواستار « خروج نیروھای مسلح اسرائیلی 
ھای  درگیری  در  اشغالی  از سرزمین ھای 
اخیرشد. » ایاالت متحده آمریکا از آن تاریخ 
شورای  در  وتو  حق  داشتن  از  حال  بھ  تا 
امنیت، ۴١ بار استفاده کرده است کھ اطمینان 
حاصل شود کھ قطعنامھ ھای متعدد سازمان 
اشغال غیر  در  اسرائیل  در محکومیت  ملل 

قانونی ھرگز اعمال نشود. 
تنھا زمانی کھ فلسطینی ھا مجبور بھ زیستن 
اسرائیل  قانونی  غیر  نظامی  اشغال  تحت 
متعاقب جنگ ١٩۶٧ بودند، سازمان آزادی 

بخش خلق فلسطین تصمیم بھ اجرای مبارزه 
مسلحانھ در مرکز عملیات خود برای دستیابی 
بھ یک دولت فلسطینی شد. این تنھا بعد از 
٢٠ سال تحمل یک اشغال نظامی سرکوبگر 
و عدم تمایل جامعھ بین المللی برای بھ اجرا 
درآوردن قطعنامھ ھای سازمان ملل بود کھ 
فزاینده  طور  بھ  فلسطین  جامعھ  ھای  بخش 
ای رادیکالیزه شدند و گروه اسالمی حماس 
شکل گرفت. حماس بھ عنوان یک تاکتیک 
گذاری  بمب  بھ  شروع   ١٩۶٠ سالھای  در 
انتحاری کرد، چون کھ، نمی توانست علیھ 
آمریکای  حمایت  مورد  کھ  اسرائیل  ارتش 
بسیار برتر بود با جنگی دارای آئین و قانون 
با شروع سال ٢٠٠١ ،  وارد صحنھ شود. 
موشک  پرتاب  بھ  شروع  چنین  ھم  حماس 
ھای بدوی و نادقیق از پایگاه ھای نوار غزه 

بھ داخل اسرائیل کرد. 
خود  نظامی  نیروھای  با  اسرائیل  اگرچھ 
نشینی  عقب  غزه  نوار  از  سال ٢٠٠۵  در 
کرد، اما یک محاصره نظامی در این قلمرو 
از  کھ  درآمد  اجرا  بھ  بعد  سال  در  کوچک 
طریق آن بھ شدت مردم برای دسترسی بھ 
مواد غذایی، دارو و دیگر مواد مورد نیاز 
تحلیل  از  قرار گرفتند. بعضی  تحت کنترل 
مداوم  محاصره  کھ  کنند  می  ادعا  گران 
اسرائیل از نوار غزه با جمعیت یک میلیون 
اردوگاه  بزرگترین  نفر،  ھزار  ھشتصد  و 

زندان جھان را ایجاد کرده است. 
غیر  اشغال  تنھا  نھ  اسرائیل  حال،  عین  در 
شرق  و  غربی  قسمت  در  را  خود  قانونی 
بیت المقدس ادامھ داده، این کشور تجاوزگر 
حتی بیشر قوانین بین المللی را نقض کرده 
و با اعمال زور، فلسطینی ھا را از مناطق 
مسکونی بیرون رانده و یھودیان را تشویق 
بھ ورود بھ مناطق اشغالی برای زندگی می 

کند. 
اسرائیل ھم چنین یک دیوار غول پیکری کھ 
حصار تفکیک نامیده می شود، در سراسر 
کردن شھرک  جدا  منظور  بھ  غربی  کرانھ 
ھای غیر قانونی از مناطق فلسطینی و برای 
محدود کردن رفت و آمد فلسطینی ھا ساختھ 
است. در عین حال، عالوه بر ایجاد شھرک 
در  چنین  ھم  اسرائیل  قانونی،  غیر  ھای 
است،  ساختھ  صنعتی  مناطق  غربی  کرانھ 
کھ در آن کارگران فلسطینی مجبور بھ تحمل 
دستمزدھای پائین و شرایط کاری نامناسب 

می باشند. 
بھ  شده  داده  حقوق  در  فاحش  اختالف 
فلسطینیان  با  مقایسھ  در  یھودی  مھاجران 
ساکن در سرزمین ھای اشغالی یک سیستم 
ھم  واقع،  در  دھد.  می  تشکیل  را  آپارتاید 

چنانکھ جان دوگارد، یک وکیل حقوق 
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بشر آفریقای جنوبی و گزارشگر ویژه 
سابق سازمان ملل متحد اشاره می کند، 
« من ھیچ تردیدی ندارم کھ بگویم جنایات 
اسرائیل بی نھایت بدتر از آن جنایاتی است 
کھ رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مرتکب شده 

است.» 
این کھ  از  قبل  سال  ، یک  در سال ١٩۴٧ 
اعالم  مستقل  کشور  یک  را  خود  اسرائیل 
کرد، فلسطینی ھا در ٩۴٪ از خاک فلسطین 
در  فقط  در  آنھا  امروُز  کردند.  می  زندگی 
١۵٪ این سرزمین سکنی دارند، با تعداد ۵ 
آوارگان در کرانھ  اردوگاه ھای  میلیون در 
غرب و کشورھای اطراف زندگی می کنند. 
پناھندگان  ھای  اردوگاه  در  جمعیت  تراکم 
ھر  بھ  نسبت  باالترین  زمره  در  فلسطینی 
عنوان  بھ  باشد.  می  زمین  کره  دیگر  نقطھ 
اردوگاه  در  پناھنده  از١٠٠٠٠  بیش  مثال، 
ال امری، در کرانھ غربی کھ یک کیلومتر 
مربع می باشد زندگی می کنند، کھ پنج برابر 
تراکم جمعیت شھر نیویورک می باشد. ھم 
اردوگاه  در  نسل سوم  پناھنده  یک  چنانکھ، 
ال امری بھ من گفت، « ما یک رویا داریم 
کھ روزی بھ سرزمینمان برگردیم. چھ مدت 
طول خواھد کشید و چھ نسلی نسیبش خواھد 

شد ما نمی دانیم.»
تعداد نامتناسب فلسطینی کھ در درگیریھای 
طوالنی مدت کشتھ شدند یک واقعیتی است 
کشورھای  در  مردم  از  بسیاری  از  کھ 
نگھداشتھ شده است. در طول  غربی پنھان 
حقوق  سازمان  بھ  توجھ  با  گذشتھ  سال   ١۵
بشر اسرائیل (١ )، ٨٧٠١ فلسطینی توسط 
مقایسھ است  در  این  اسرائیل کشتھ شدند و 
ھا  فلسطینی  توسط  کھ  اسرائیلی   ١١٣٨ با 
کشتھ  کودکان  در  اختالف  اند.  شده  کشتھ 
بھ مراتب  این دوره حتی  در  فلسطینی  شده 
فلسطینی  کودک   ١٧٧٢ یعنی  است،  بیشتر 

در مقایسھ با تنھا ٩٣ کودک اسرائیلی. 
با توجھ بھ این تاریخ، ادعای مکرر توسط 
و دیگر کشورھای غربی کھ  متحده  ایاالت 
از  اسرائیل تنھا برای دفاع  نظامی  اقدامات 
خود عمل می کند، با واقعیت کامًال در تضاد 
است.  مسلماً، این خشونتی است کھ توسط 
مردمی کھ وادار شدند تحت اشغال خشونت 
آمیز غیر قانونی نظامی و محاصره کھ باید 
نظر  در  خود  از  دفاع  العمل  عکس  یک 
گرفتھ شود زندکی می کنند، انجام می گیرد. 
باھمھ این احوال، مقاومت فرانسھ در مقابل 
اشغال این کشور توسط نیروھای نازی در 
طول جنگ جھانی دوم بھ عنوان یک مبارزه 
فاشیسم  چنگال  از  آزادی  برای  قھرمانانھ 
کامل،  تقابل  در  اما،  است.  شده  مشاھده 
مقاومت فلسطین با برچسب « تروریست ھا 

» مشاھده می شود. 
علی رغم باالترین تالش ھای ایاالت متحده 
رسانھ  چنین  ھم  و  غربی  دولتھای  دیگر  و 
منظور  بھ  دولتھا  ھمین  اصلی  جریان  ھای 
توصیف کردن اسرائیل بھ عنوان قربانی در 
این درگیری ھا، واقعیات شمارش کشتھ شده 
ھا آشکارا نشان می دھد کھ بین طرفین کدام 
بیشتر کشتار کرده و کدام بیش از ھمھ مرگ 
را تحمل کرده است. این واقعیت کھ مردمی 
اشغال  تحت  زندگی  بھ  وادار  بازور  کھ 
نظامی غیر قنونی شدند، بھ عنوان مھاجم و 
متجاوز بھ تصویر کشیده می شوند، بھ منزلھ 
مثال بسیار بارزی از سالوسی اورولی (٢ ) 

باید تلقی شود. 
ھم دستی با استعمارگران 

این گسترش جابرانھ کنترل اسرائیلی بر تمام 
صھیونیستھای  رویای  فلسطین،  سرزمین 
اروپا را کھ در اواخر قرن نوزدھم بنیاد نھاده 
طول  در  متأسفانھ،  کرد.  برآورده  بود  شده 
دو دھھ گذشتھ، برخی از رھبران فلسطینی 
در ُجرم پروژه صھیونیستی ھم دست شدند. 
روند صلح اسلو در طول سالھای ١٩٩٠ ، 
دیدیم کھ سازمان آزادی بخش خلق فلسطین 
اسرائیل را بھ رسمیت شناخت و در عوض 
خودگردانی  اجازه  ھا  فلسطینی  بھ  اسرائیل 
غربی  کرانھ  از  ھایی  قسمت  در  محدود 
بھ  روند  حال،  ھر  بھ  داد.  را  غزه  نوار  و 
موضوع  بھ  پرداختن  با  صلح  اصطالح 
بسیار مھم « حق بازگشت » برای آوارگان 

و پناھندگان فلسطینی بھ تعویق افتاد. 
اولین انتخابات پارلمانی فلسطین تحت پیمان 
فتح،  و  شد  برگزار   ١٩٩۶ سال  در  اسلو 
خلق  بخش  آزادی  سازمان  سیاسی  حزب 
فلسطین در این انتخابات پیروز شد، کھ پس 
از آن رھبر دولت جدید تشکیالت خودگردان 
فلسطینی شد. تشکیالت خود گردان فلسطینی 
توجھی  قابل  ھای  کمک  دریافت  بھ  شروع 
از دولت ھای غربی کرد. در عوض، دولت 
خود گردان فلسطینی بھ نمایندگی از طرف 
بھ  شروع  خود  پلیس  نیروی  با  اسرائیل، 
سرزمین  مناطق  در  فلسطین  مردم  کنترل 
ھای اشغالی تحت کنترل خود کرد. بھ عبارت 
و  ھندی  مدیران  کھ  ھمین طریق  بھ  دیگر، 
پولیس حکمرانی روزمره ھند استعماری را 
بھ نمایندگی از طرف استعمارگران انگلیسی 
دولت  دادند،  می  قرار  دقیق  نظارت  تحت 
استعمارگران  بھ  نیز  فلسطین  گردان  خود 
اسرائیلی در سرزمین ھای اشغالی بھ بھ ازاء 
نظامی  و کاھش حضور  ھای غربی  کمک 

اسرائیل خدمت کرده است. 
تزریق کمک ھای خارجی، بھ ویژه از آژانس 
ایاالت متحده برای توسعھ بین المللی (٣)، بھ 

منظور دست یافتن بھ « صلح اقتصادی »، 
با اجازه دادن بھ بخش ھایی از مردم فلسطین 
یابند،  آسایش جسمانی دست  بھ  تا حدی  کھ 
و  اسرائیل  اشغال  کشیدن  چالش  بھ  وبدون 
ادامھ گسترش شھرک ھای یھودی در کرانھ 
شده  گرفتھ  نظر  در  المقدس،  بیت  و  غرب 
اسلو و  پیمان  است، کھ در حقیقت، ھر دو 
قوانین بین المللی را نقض می کند. با عطف 
توجھ بھ مذاکرات صلح درازمدت و بارھا 
متوقف شده، دوگارد، گزارشگر ویژه سابق 
 » داشت،  اظھار  اخیراً  متحد  ملل  سازمان 
ھم  و  اسرائیل  استراتژی  کنم  می  فکر  من 
بھ سادگی  این است کھ  ایاالت متحده  چنین 
این مذاکرات را برای ھمیشھ و ھمیشھ ادامھ 
دھند، در حین آن کھ، اسرائیل خاک بیشتر 
فلسطین را ضمیمھ  از سرزمین  بیشتری  و 
فلسطین  خود سازد و باالخره کل سرزمین 

را تصاحب کند.» 
حال  در  اقتصادی  طرح  حال،  عین  در 
چرا  نیست،  پایدار  غربی  کرانھ  در  ظھور 
بھ کمک خارجی  بھ طور کامل وابستھ  کھ 
و سازمانھای غیر دولتی (ان جی اُو) است. 
وانگھی، سود حاصل از این طرح اقتصادی 
تا حد زیادی بھ رام هللا، مقر دولت خودگردان 
فلسطین محدود می شود، کھ موجد چیزی کھ 
در کرانھ غربی بھ عنوان « حباب (یا اندیشھ 
نامیده می شود. ھم چنانکھ  پوچ) رام هللا» 
خبرنگار  و  حقوق  استاد  چھاتا،  دکتر حنان 
سابق برای مانیتور خاورمیانھ (۴ )، توضیح 

می دھد، 
در  هللا  رام  در  کھ  کسانی  آنکھ،  ....حال 
حال حاضر در سرتاسر شھر کوچک نسبتاً 
بقیھ  در  ھا  فلسطینی  کنند،  سفر  آزادانھ 
شده  مسدود  ھای  راه  در  روزانھ  مناطق 
در  نظامی  بازرسی  ھای  پست  و  اسرائیلی 
معرض تحقیر قرار می گیرند؛ آنھا ھم چنین 
باید بازداشتھای کورکورانھ و بازجوئی ھای 
غیر موجھ کھ اغلب بھ شکنجھ و گاھی اوقات 
بھ مرگ منتھی می شود را متحمل گردند. 
ھنگامیکھ، ساکنان رام هللا می توانند روزانھ 
نسبتاً امن بر سرکار بروند، با شناخت اینکھ 
غذای  وعده  یک  وبھ  منزل  بھ  آنھا غروب 
گرم و اعضای آسوده خاطر خانواده باز می 
گردند، دیگر فلسطینی ھا منزلشان را ترک 
می کنند بدون این کھ بدانند وقتی باز گشتند، 
منزلشان بر سر جایش قرار دارد، یا این کھ 
ایجاد  منظور  بھ  اسرائیلی  ھای  بولدوزر  با 
ھای  شھرک  استقرار  برای  بیشتر  فضای 

جدید، تخریب و نابود شدند. 
دائماً  کشوری)  دو  (یا  دولتی  دو  حل  راه 
کشورھای  دیگر  و  متحده  ایاالت  توسط 

غربی در رسانھ ھا جار زده می شود، 
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فلسطین  از جانب دولت خودگردان  و 
این چیزی است کھ  حمایت می شود، 
کامًال بھ دور از واقعیتی است کھ در کرانھ 
غربی و شرق بیت المقدس احساس می شود. 
بیرزیت  دانشگاه  استاد  دانا،  گفتھ طارق  بھ 
امکان  کشوری  دو  راه حل  رام هللا، «  در 
پذیر نیست. با توجھ بھ واقعیات موجود، این 

ھرگز ماندنی یا بادوام نخواھد بود.» 
واقعینی کھ طارق دانا بھ آن اشاره می کند، 
یھودی  ھای  شھرک  قانونی  غیر  گسترش 
نیم  تقریباً  حاضر،  حال  در  کھ  است  نشین 
ھا  سرزمین  این  در  را  یھودی  نفر  میلیون 
حال  در  ھا  شھرک  این  است.  داده  مسکن 
را  غربی  کرانھ  از   ٪۴٠ از  بیش  حاضر 
پوشش داده است، یعنی دست رسی و تسلط 
بر بھترین زمین ھای کشاورزی و دسترسی 
بھ مھم ترین ذخیره آب منطقھ. ھم چنان کھ 
دانیال وایس، شھردار سابق صھیونیستی از 
یک شھرک یھودی نشین در کرانھ غربی، 
می  فکر  من  کرد، «  اقرار  پیش  سال  چند 
دولت  یک  ایجاد  مانع  ھا  شھرک  این  کنم 
این  است.  اسرائیل  سرزمین  در  فلسطینی 
یک ھدف است. و این واقعیت است. » بھ 
کھ  دو کشوری  حل  راه  گونھ  ھر  وضوح، 
می  ایجاد  فلسطینی  دوام  قابل  کشور  یک 
و  ھا  شھرک  این  برچیدن  اش  الزمھ  کند، 
چھ  آن  از  یھودی  مھاجران  عزل  یا  حذف 
صھیونیستھا سرزمین مقدس خود فرض می 

کنند می باشد. 
ھا،  شھرک  بردن  بین  از  از  دور  بھ 
سیاستھای اسرائیل آنھا را بیشتر تحکیم می 
کند. با ساختن حصار جدائی، دولت اسرائیل 
بھ دنبال الحاق شھرک ھا بھ کشور اسرائیل 
است، کھ فلسطینی ھا را با سھ تکھ کوچک 
نامتصل خشک و سنگالخی کھ دسترسی بھ 
منابع آب ضروری را ندارد باقی می گذارد. 
یک چنین پی آمدی، کشور فلسطینی بادوامی 

را تشکیل نمی دھد. 
بسیاری از فلسطینی ھا از ایجاد یک دولت 
واحد فلسطینی کھ در آن اعراب و یھودیان 
از یک حقوق برابر برخوردارند حمایت می 
(پی  فلسطین  آزادی  برای  خلق  جبھھ  کنند. 
سازمان  عضو  تشکل  دومین  پ)،  ال  اف 
از فتح، کھ  بعد  آزادی بخش خلق فلسطین، 
از نظر ایاالت متحده، کانادا، اتحادیھ اروپا، 
بھ خاطر طرفداری این سازمان از مبارزه 
معرفی  تروریستی  گروه  یک  مسلحانھ، 
دولت خودگردان  دو  ھر  مخالف  شود،  می 
بھ  بنا  کشوریست.  دو  حل  راه  و  فلسطین 
گفتھ جبھھ خلق برای آزادی فلسطین، جنبش 
آزادی بخش فلسطین یک جنبش نژادپرستانھ 
این  نیست..  یھودیان  علیھ  تھاجمی  نیت  با 

جنبش ھرگز در ضدیت با یھودیان نیست....
ھدف جنبش آزادی بخش فلسطین، ایجاد یک 
دولت دمکراتیک ملی در فلسطین کھ در آن 
ھر دو اعراب و یھودیان بھ عنوان شھروندان 
کھ  کنند،  برابرزندگی  تعھدات  و  حقوق  با 
یک بخش کاملی از حضور دمکراتیک ملی 
عرب مترقی، دارای زندگی مسالمت آمیز با 
تمام نیروھای مترقی در جھان داشتھ باشند. 
بھ  را  واحد  دولت  یک  راه حل  نیز  حماس 
اسالمی  دولت  یک  البتھ  پاسخ،  تنھا  عنوان 
می شود.  محافظت  یھودیان  آن حق  در  کھ 
ساده  بھ  اسالمی،  فلسطین  یک  ایجاد  اما، 
گی یک دولت مذھبی (اسرائیل) را با یک 
می  جایگزین  دیکر  مذھبی(اسالمی)  دولت 
سرزمین  فلسطین  کھ  این  بھ  توجھ  با  کند. 
و  یھودیت  (اسالم،  مذھب  سھ  با  مقدسی 
کھ  واقعیت  این  و  است  مختلف  مسیحیت) 
فلسطین یک  از جمعیت  توجھی  قابل  بخش 
دولت سکوالر را حمایت می کنند، راه حل 
این کشمکش ظاھراً لجوجانھ می تواند جای  
گزینی برای یک دولت صھیونیستی با یک 
تمام  آن  در  کھ  دمکراتیک  و  ملت سکوالر 
شھروندان یھودی، مسیحی و مسلمان دارای 

حقوق و تعھدات برابر اند باشد. 
نتیجھ گیری 

قلب  در  صھیونیستی  دولت  یک  استقرار 
جھان عرب برای مھاجران یھودی از اروپا 
تنھا با حمایت قدرتھای امپریالیستی غربی از 
جملھ ایاالت متحده، انگلیس و کانادا ممکن 
گسترش مداوم  اسرائیل و  بود و موجودیت 
شھرک ھای یھودی نشین در کرانھ غربی و 
شرق بیت المقد س بھ منزلھ تداوم استعمار 
مردم  سنگین  ھزینھ  با   ٢١ قرن  در  اروپا 
فلسطین کھ دو ھزار سال است کھ در آنجا 

زندگی می کنند، می باشد. 
یھودی  دولت  واقعیت،  این  بھ  توجھ  با 
اسرائیل باید بھ عنوان ھم دولت نامشروع و 
ھم در عین حال یکی دیگر از نتایج فاجعھ 
بار امپریالیسم غرب مشاھده شود. تنھا راه 
است  این  شده  سنگربندی  این کشمکش  حل 
ایجاد  برای  ھا  فلسطینی  بھ  نھایت  در  کھ 
از جنگ  پس  بایست  می  کھ  مستقلی  دولت 
جھانی دوم بدست می آوردند اجازه داده شود 
و ھم چنین برای بازگشت تمام پناھندگان بھ 
عبارت  بھ  شود.  داده  اجازه  خود  سرزمین 
دیگر، یک دولت واحد سکوالر فلسطینی کھ 
در آن یھودیان، مسیحیان و مسلمانان، تماماً 
راه  چنین  برابرند.  حقوق  دارای  مشترکا  و 
یھودی  با یک دولت واحد ھرگز ضد  حلی 

نمی تواند باشد، چون کھ این معقول است. 
نویسنده  لیچ، روزنامھ نگار مستقل و  گری 
کتابھای متعدد از جملھ سرمایھ داری: یک 

نسل کشی زیربنائی (زد بوکس، ٢٠١٢ )؛ 
روزنامھ  یک  خاطرات  بوگوتا:  از  فراتر 
(بیکان  کلمبیا  در  مخدر  مواد  جنگ  نگار 
ایاالت  خام:  مداخالت  و  )؛   ٢٠٠٩ پرس، 
متحده، نفت و اختالل دنیای جدید (زد بوکس، 
٢٠٠۶ ). او ھم چنین یک مدرس دانشگاه، 
کیپ  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  دانشکده  در 

براَ تون در کانادا است. 
(1) B’Tselem
(2) Orwellian doublespeak  
United States for International (3) De-
velopment (USAID) 
(4) Middle East Monitor 

 

درجنبش جھانی کمونیستی بقیھ از صفحھ آخر

است).
رژیم ادعا می کند کھ سازماندھی تظاھرات 
قانونی  این  اتفاق  برحسب   ) است  ضعیف 
نوشتھ  اساسی  قانون  براساس  است  اساسی 

شده توسط خود مقامات !!).
ھمیشھ  اش  مدافعین  بھ  رژیم  حال  درعین 
درھرجا کھ آنھا عکسھای (ژنرال سیسی) را 
بھ دست گرفتھ و  بھ خاطردفاع از او اجازه 
بھ  رژیم  کھ  این  بدتر  دھد.  می  تظاھرات 
تظاھرات  اجازه  مذھبی  ارتجاعی  قدرتھای 
و تجمعھا را می دھد؛ ما باید اشاره کنیم کھ 
بلکھ  نبوده  متفاوت  قدرتمندان  ئولوژی  ایده 
مشابھ دولت اسالمی (ای.اس. ای.ال) است 
بدین ترتیب رژیم اتحاد خود با آن قدرتھای 
تروریستی ارتجاعی را تامین می کند و عدم 
اما نھ  اخوان المسلمین رایج است  با  توافق 
دو  ھر  است(  سیاسی  ونھ  ئولوژیک   ایده 
سرمایھ داری راست می باشند).  رژیم از 
مصری  خیلی  نھ  احتماال  و  دوگانھ  حالتی 
کھ  دید  شود  می  درخارج  و  برد  می  رنج 
کرده  المللی رجوع  بین  بھ جامعھ ی  رژیم 
و  دارد  تروریسم  با  مبارزه  ودرخواست 
می خواھد صحبت کردن مذھبی را بھ راه 
افشا  را  غرب  مردم  احساسھای  و  انداختھ 
کند اماواقعا وابستھ بھ قدرت ارتجاعی است 
کارگران،  حق  بھ  خواستھای  با  درمقابلھ 
جوانان، بیکاران و کشاورزان فقیر کھ کامال 
بھ گروھھای  کھ رژیم  وقتی  اند  شده  اثبات 
درمتقاعدکردن  را  (سلفی)  ارتجاعی 
اعتصاب  از  جلوگیری  برای  کارگران 
ھای  در(کارخانھ  ویژه  بھ  ھا  درکارخانھ 

پارچھ بافی الکساندریا) متوسل می شود.
روی  ھرچیزپافشاری   بیشتراز  اما 

کھ  مصر،  مردم  حق  بھ  درخواست 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

تقویت ھمبستگی جھانی کارگری ضد فرقھ گرائی است!

رفقا بھ طور مسالمت آمیزی درتدارک 
آنھا ازطریق تظاھرات در مرکز شھربودند 
بعداز  کھ  شد  گفتھ  افسرپلیس  یک  توسط 
از  ممانعت  بھ  تصمیم  ما  رفقای  با  صحبت 
تظاھرات گرفتھ شد و عقب نشینی بھ ویژه 
بھ دلیل  پخش شدن تمرکز نیروھای امنیتی. 
وقتی کھ آنھا از میدان بھ طور ناگھانی عقب 
تعقیب  شخصی  ماشین  یک  توسط  رفتند 
شدند و توسط میلیسیای غیرنظامی و افراد 
شد  گفتھ  بعدا  شدند(کھ  توقیف  غیرنظامی 
ما  رفقای  آنھا  بودند)؛  مخفی  سیاسی  پلیس 
را بھ اتھام قبلی ـ جدید اززمان پادشاھی و 

اشغال انگلیس تحریک آمیز برای صلح
قانون  زیرپاگذاشتن  و  قھر  از  استفاده  با 

تظاھرات توقیف نمودند.
درجھت   کلی  تعقیب  کھ  گفتند  ما  بھ  وکال 
سیسی  پلیس  دستور  ولی  بود  آنھا  آزادی 
منجربھ بازداشت ۴ روز از ١۵ روز و ١۵ 

روز دیگر در زندانی شدن صادرشد.
انقالبی  و  طبقاتی  مبارزه  ادامھ  روی  ما 
پافشاری  ارتجاعی  رژیم  این  دربرابر  مان 
می کنیم کھ وابستھ بھ سرمایھ داری جھانی 
است. سالم ما بھ رفقای زندانی و اطمینان 
قدرت  صاحبان  سرکوب  کھ  این  بھ  دھی 
مورد  در  ما  وظایف  جلو  توانست  نخواھند 
مردم و نسبت بھ طبقھ کارگرمصر و تمامی 
جھان را درتحقق سوسیالیسم و دیگر مسائل 

اقتصادی اجتماعی بگیرند..
رفقای دستگیرشده ما عبارتنداز:

١ـ ساعد بیومی
٢ـ عال الشرقاوی
٣ـ یحیا الشرقاوی

۴ـ ولید ھاشم
۵ـ عماد رومانی 

و  سوسیالیست  و  پیشرو  رفقای  ازتمای  ما 
احزاب کمونیست درتمامی جھان می خواھیم 
گی  بستھ  ھم  و  برخیزند  ازما  حمایت  بھ  تا 
بین المللی شان را ازطریق تمامی روشھای 
سفارت  جلو  در  تظاھرات  ویژه  بھ  ممکن 
بھ  فشارواردکردن  برای  مصر  ھای  خانھ 
رژیم و برمال نمودن ماھیت سرمایھ داری و 

ارتجاعی رژیم نشان دھند.
زنده باد ھم بستھ گی بین المللی

زنده باد مارکسیسم ـ لنینیسم
حزب کمونیست انقالبی مصر
کمیتھ مرکزی ـ قاھره ـ مصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بھ تشکلھای عضو

اطالعاتی  نامھ  ـ  روجاوا  با  گی  بستھ  ھم 
کنونی شماره ٢ـ ٠۶ ـ ٢٠١۵ 
دفترکمیتھ ھماھنگی بین المللی

رفقای عزیز زن و مرد!
کار ایکور برای بھ عمل درآوردن قرارداد 
ھم بستھ گی با مبارزه آزادی بخش کرد و بھ 
منظور ارسال دستھ ھای بین المللی انسانی 
بھ کوبانی/ روجاوا بھ صورتی پرتحرک  و 
و پرحرارتی درحال رشد است. کارعظیمی 
درسطح کمک عملی  درست ھمانند طرحی 
دیپلوماتیک، سیاسی و آماده کاری و درمیان 
کار اطالعاتی وسیع متقاعدکننده بین توده ھا 

صورت می گیرد.
تا ٢ ژوئن ٣۶ سازمان عضو این پیمان ھم 

بستھ گی را امضا کرده اند.
در  محکمی  تعھد  عضوروی  تشکل   ٧
صورتھای  بھ  ھائی  دستھ  فرستادن 
احزاب  اینھا  اند.  ورزیده  تاکید  مختلفی 
بھ  اسپانیا(قبال  پرو،  لنینیست  ـ  مارکسیست 
اقدامی  در  کمونیستی)  تجدیدساختمان  نام 
متفاوت، حزب توده ای سوسیالیستی انقالبی 
ام.ال.پ.د.،  مرکش،  ام.ام.ال.پ.  تونس، 
ـ  مارکسیست  ھندوستان  کمونیست  حزب 
کرده  گی  آماده  اعالم  سرخ  ستاره  لنینیست 
اند. حزب کمونیست بنگالدش با اعالم عالقھ 
کردن  روند روشن  آماده گی  درحال  بسیار 
جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  باشد؛  می 
نیز می خواھد دستھ ھائی را روانھ کند، اما 
سفر  مخارج  برای  مالی  بھ کمک  نیاز  آنھا 
دارند. بھ عالوه، دستھ ھائی از یک سازمان 
با  درارتباط  ای  فشرده  طور  بھ  کھ  آمریکا 
 Urun)است کرد  بخش  آزادی  مبارزه 
Harvest) وجود دارند. تنھا از آلمان، بیش 
١٠۵ نام نویسی برای این بریگادھا صورت 

گرفتھ است!
بین  گی  بستھ  ھم  المللی  بین  بریگادھای 
دھند  می  نشان  را  باالئی  شکل  در  المللی 
مبارزه  از  مستقیمی  ناپذیر  جدائی  بخش  و 
رھائی بخش می باشند. آنھا بھ صفوف مقدم 
مبارزه می پیوندند. این بریگادھا تنھا دستھ 
ھائی درمیدان کارنیستند، بلکھ آنھا یک کار 
تجدید ساختمان کامل بعداز پیروزی نظامی 
پیروزی  بعداز  وظیفھ  باشند.  می  و سیاسی 
ساختمان  تجدید  باشد؛  می  پیروزی  تحکیم 
باره  دراین  واصلی  سیاسی  حلقھ  اکنون  ھم 
است. بریگادیستھا براساس رھنمود "خدمت 
کار  برخالف  کارخواھندکرد.  خلق"  بھ 
 " منظور  بھ  آنھا  دولتی،   غیر  سازمانھای 
درس دھنده گان درخدمت شناخت بھترکار" 

بھ آنجا نمی روند.
ما  ی  ھمھ  برای  یادگیری  وسیع  میدان  این 

است. 
باال   کیفیت  با  ابزار  تُن   ۶ آلمان  از  تنھا 
آوری شده است. بھ  ازمناطق شرکتھا جمع 
بین  بستھ گی  حساب مخصوص ھدایای ھم 

المللی تا بھ حال ٨٠ ھزار ئورو ریختھ شده، 
ھدایای داروئی و وسایل پزشکی بھ ارزش 
بیش از ١٠٠ ھزار ئورو رسیده است. جمع 
بھ  وابستھ  ھمچنین  ھدایا  این  تمامی  آوری 
انترناسیونالیسم  درمورد  وسیعی  بحثھای 

پرولتری بوده است.
دراین میان، ۶ گردھم آئی کمیتھ بین المللی 
 KCD-E, PYD, ICOR, از   مرکب 
آھنگ  ھم  بھ  کھ    MLPD ،, MLKP
کردن کارھا وعملیات گروھھا می پردازند 
کرد  یاران  با  فشرده  و  دائمی  ارتباطی  و 
روجاوا  خودمختار  سازمانھای  و  ایکور  و 
می  مطمئنا  شما  است.  شده  تشکیل  دارند 
توانید تصور کنید کھ متحد شدن باھم دریک 
پروژه مشخص ساختمانی و اصولش روند 
مشکل  ساختمان  درمیان  است  بغرنجی 

کوبانی.
بھ  آمده  جلوتر  ھای  ازدستھ  بسیاری  توسط 
کوبانی و با تماس دائمی با ک.س.د.ـ اِ نکات 
زیرین تابھ حال برای ھمھ روشن شده است:

با  اجتماعی  و  پزشکی  مرکز  یک  ساختن 
مستقل  تاحدممکن  انرژی  سازی  فراھم 
باید  مرکز  این  است.  شده  درنظرگرفتھ 
شامل بخش پزشکی با سالونھای مداوا، ھم 
یک  کوچک،  جراحی  عملیات  برای  چنین 
اطالع  برای  بزرگی  اتاقھای  و  خانھ  دارو 
دھی پزشکی توسط کمک رسانان و سفیران 
آنھا  بھ  است.  شده  درنظرگرفتھ  بھداشتی 
زنان  برای  مستقلی  بخش  لزوم  درصورت 
جوانان  و  کودکان  برای  مالقاتی  مرکز  و 
اضافھ خواھدشد. تھیھ انرژی، تصفیھ آب و 
کار تصفیھ آبھای بھ کار رفتھ بایستی انجام  
و نصب شوند با توجھ بھ جوانب اکولوژیکی 

آنھا.
ما  کھ  است  واضح  کل طرح،  با  درارتباط 
بھ عنوان ایکور، درجھت معالجھ ھمکاران 
کرد مان متعھد ھستیم؛ بھ این مفھوم، طبعا 
مثال  داشت.  درمحل درنظر  باید شرایط را 
پیدا کردن یک ساختمان مناسب در کوبانی 
اکنون  کننده  اداره  سازمانھای  نشد،  ممکن 
یک زمین مناسبی را دراختیار گذاشتھ اند. 
این نشان دھنده ی تغییرات بزرگی در طرح 
متخصص   کمیسیون  یک  باشد،  می  ریزی 
طورسرسختانھ  بھ  کار،  عضو   ٢۵ شامل 
ریزی  برنامھ  کنند.  می  کار  آن  روی  ای 
با  بسیارفشرده  عملی  ھمکاری  در  ساختن 
جوانان صورت  با  ویژه  بھ  روجاوا،  مردم 
در  را  ناپذیری  اجتناب  ما  خواھندگرفت. 
برنامھ ریزی طوالنی مئت درنظر می گیریم 
و دکترھا، کارکنان طبی کناری یا متخصص 
باشند  فعال  محل  در  توانند  می  انرژی  در 

طی دوره ای طوالنی تر بعداز ساختن 
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متخصصان  منظور،  بدین  مرکز.  این 
مدتی  برای  ایکور  سازمانھای  تمامی 

طوالنی باید آماده ماندن باشند.
نظامی،  و  سیاسی  وضعیت  درمورد  اما  و 
دیدارمجموع،   درآخرین   KCD-E معاون 
دوباره  نظامی  درگیریھای  کھ  داد  گزارش 
درمبارزه ملی کرد اھمیت یافتھ اند. کانتون 
YPG/YPJواحدھای درآن  کھ  کوبانی 

بازھم  دھند  می  ادامھ  دھات  آزادسازی  بھ 
دراین  خواھندشد.  تر  "آرام"  کارشان 
در  مدارس  بازکردن  بھ  آنھا موفق  کانتون، 
نظامی  درگیریھای  اند.  شده  مختلف  دھات 
بھ خصوص  فاشیست   EI حمالت  علت  بھ 
در سرکانیھ (درشمال غربی کانتون جزیره 
نقطھ  اند)، یک  تقویت شده  ترکیھ  مرز  در 
و  جزیره  کانتون  ارتباطی  استرتژیکی  مھم 
غربی  مرز  در  (واقع  تمیر  تیل  بھ  کوبانی 
کانتون جزیره) و شنگال درکردستان جنوبی 
بخش  آنجا  ھنوز  فاشیست   EI کھ  عراق 
بزرگی را دراشغال دارد. آنھا ھم چنین می 
گویند کھ در کانتون آفرین، واقع در غرب 
حرکتھای تقویت شده EI بھ آفر ین و حلب 
واردشده اند کھ باید درمدنظر قرارگیرند و 
خود را آماده حملھ درآنجا می کنند. وضعیت 
نیروھای  نشینی  عقب  علت  بھ  عمومی 
ورودی  راه  بستن  و  کوبانی  از  بارزانی 
آنھا  توسط  روجاوا  بھ  جنوبی  کردستان  بھ 
امری کھ آذوقھ رسانی بھ روجاوا  بدترشده 

را شدیدا بدتر کرده است.
ساختمانی  کار  تحقق  اھمیت  منظور  بھ 
انسان  راه  یک  تحمیل  بھ  منوط  بزرگ، 
بدین  کوبانی.  بھ  ترکیھ  از  است  دوستانھ 
منظور، تقاضا نامھ ای تھیھ شده و امضاء 
شده توسط شخصیتھائی نظیر فرستاده ویژه 
سازمان ملل، ژان زیگلر، نماینده گان حزب 
بھ  خودمن  و  غیره  و  وکال  دکترھا،  چپ، 
است.  درجریان  کننده  امضاء  اولین  عنوان 
این وظیفھ سیاسی مھمی است ازجانب ایکور 
برای تحمیل راه ورودی. این دادخواست در 
٢٣ مھ منتشرشده و درسطح جھانی امضاء 

شده است
.https://www.openpetition.de/petition/
online/oeffnet- die -grenze- kobane-
muss-leben.

آلمان برای  بھ عالوه ما اعتراضات را در 
سازماندھی  بشردوستانھ  راھی  کردن  باز 
کردیم ازجملھ در اسسن در شنبھ ھفتمین روز 
بازگشت مسیح با شرکت بیش از ھزارنفرو 
یا در دوشنبھ آینده درسطح کشوری دربیش 
تظاھرات  از ٨٠ شھر در روز دوشنبھ کھ 
ھفتھ ای دوشنبھ را داریم. اقدامات ممانعت 
کمک  بھ حق  آشکاری  تجاوز  ترکیھ  دولت 

رسانی بشردوستانھ و حفاظت بشر، تضمین 
جنبشی  باشد.  می  مردم  المللی  بین  حقوق 
جھانی باید درمبارزه برای کسب این حق بھ 
پیروزی برسد. درآلمان ام.ال. پ.د. درحال 
آلمان  دولت  روی  سیاسی  فشار  یک  ایجاد 
بھ عنوان شریک نزدیک حکومت اردوغان 
جنایتھای بشری در مرز  و مسئوول  ترکیھ 

بین ترکیھ و روجاوا می باشد.
رفقای عزیز زن و مرد!

۶ ژوئن ٢٠١۵ ما حرکت بریگادھا را جشن 
بستھ گی  خواھیم گرفت با جشن بزرگ ھم 
بین المللی، با کمک زیبا و احساسی فرھنگی 
می  ازشما  من  کمک.  آوری  جمع  یک  و 
ادامھ  بریگادھا  درمورد  تبلیغ  بھ  خواھم  
داده ودرگیرشرکت قطعی درزمانھای معین  
ھماھنگ  باید  این  خبربدھید  ما  بھ  را  قاطع 
در  ایم  کرده  ما اعالم  کھ  با ۴ زمانی  باشد 
اعالمیھ دفتر کمیتھ ھماھنگی بین المللی در 
٢ آوریل ٢٠١۵. شما می توانید ھر وقتی و 
با سئواالت و پیشنھادات بھ من مراجعھ کنید. 

با سالمھای ھم بستھ گی
استفن
 Forwarded by the ICOR Office
Buerer Strasse 39
D-45899 Gelsenkirchen
Germany
Phone:  +49 209 3597479
email: coordinationint@yahoo.co.uk
homepage: www.icor.info

درگیری ... بقیھ از صفحھ آخر

بھ طور سنتی در مناطق مھاباد و سردشت 
رشد   . بود  فعال  ایــران  کردستان  شمال  و 
باعث چالش ھا و  ھر دو حزب و سازمان 
درگیری ھای متعدد نظامی شد.این درگیری 
ھا مقطعی و بر سر مسائل مختلف از جملھ 
بر  مالیات  مسئلھ  نظامی،  ــھ  آزادان حضور 
بر سر  تجاری بین ایران و عراق  کاالھای 
و سیاسی  نظامی  دفترھای  مرزھا، حضور 
در شھرھای یکدیگر و غیره بود. اما تقسیم 
مناطق بھ شمال و جنوب بھ آن مفھوم نبود 
و نیست کھ کوملھ در مناطق شمالی و حزب 
ھیچ  دارای  جنوبی  مناطق  در  دمــکــرات 

فعالیتی نبودند.
بعد از سال ھای اول انقالب و اشغال نظامی 
و  اسالمی  جمھوری  رژیم  توسط  کردستان 
احزاب  این  مرکزی  دفترھای  شدن  بستھ 
ھمراه با انشعابات و جدائی ھا در درون آنھا 
آنھا بھ کردستان عراق و کم شدن  و انتقال 

ایجاد  و  از یک طرف  نظامی  ھای  فعالیت 
حکومت منطقھ ای خود مختار در کردستان 
و  حسین  صــدام  سرنگونی  از  بعد  عــراق 
متوقف شدن فعالیت ھای نظامی اپوزیسیون 
خود  حکومت  بھ  ایران  فشار  با  (البتھ  کرد 
مختار کردستان عراق)، بھ نوعی می توان 
از  دمکرات  و حزب  کوملھ  کھ دست  گفت 
حاکم  نیروی  عنوان  بھ  مناطق  در  حضور 
کارھای  بھ  صرفا  آنھا  و  بود  شده  کوتاه 

سیاسی و تشکیالتی می پرداختند   
اتفاقات دیگری ھم در این سال ھا در جنبش 
کردستان کشور ترکیھ افتاده بود و آنھم بوجود 
آمدن یک نیروی تازه نفس و بسیار فعال بھ 
نام سازمان کارگران کردستان ترکیھ (پ ک 
بین  در  ترکیھ حتی  در  تنھا  ک) بود کھ نھ 
کردھای کشورھای دیگر از جملھ ایران و 
عراق و سوریھ پایھ توده ای پیدا کرده است. 
پ ک ک سعی کرده است در این سال ھا در 
بوجود آمدن احزاب ھمفکرش در کردستان 
کشورھای دیگر و ھمکاری با احزاب دیگر 
پژاک در  نقش کلیدی ایفاء کند. بوجود آمد 
سیاستی  چنین  یک  نتیجھ  ایــران  کردستان 
دمکرات  کھ حزب  (دورانــی  پــژاک  بــود. 
حضور  قادربھ  کوملھ  و  ایــران  کردستان 
نظامی در بھ ویژه مناطق شمالی کردستان 
نبودند) اگر نگوئیم بطور دائم ولی پیگیرانھ 
حضور  ایران  کردستان  شمالی  مناطق  در 
داشتھ است و توانستھ برای خود یک نیروی 
آنھم در مناطقی کھ  پشتیبان کردی پیدا کند 
قبال و بھ صورت سنتی پایگاه توده ای حزب 
دمکرات کردستان ایران بوده است. از دیگر 
عوامل می توان بھ حضور نیروھای پ ک 
ک بعد از اینکھ از طرف دولت خود مختار 
کھ  شد  داده  اجازه  آنھا  بھ  عراق  کردستان 
در  و  ایــران  مرزھای  نزدیک  مناطق  در 
(حاجی  اشنویھ  و  پیرانشھر  بین  کوھھای 
عمران) و .... مقرھای خود را برپا کنند و 
پارتیزان  از  بزرگی  نیروی  داشتن  با  عمال 
ھا در مقراتشان مرزھای بین ایران و عراق 
و بخشا دسترسی بھ کردستان ترکیھ را در 
زیر کنترل خود بگیرند مناطقی کھ قبال محل 
رفت و آمد حزب دمکرات کردستان ایران 

بھ طرف شمال بود. 
ھمان طور کھ بعد از فشار ترکیھ در جھت 
سرکوب پ ک ک و استقرار آنھا در منطق 
ذکر شده آنھا بھ سمت جنبش کل کردستان و 
نفوذ در بخش ھای دیگر پرداختند . حزب 
دمکرات کردستان ایران ھمراه با برخی از 
احزاب ملی بخش دیگر در ایران کنفرانس 
ملیت ھای ایران را درست کردند کھ ترکیب 
بیشتر  و  بودند  راست  نیروھای  اساسا  آن 

امپریالیستی  گرایانھ  تداخل  تمایالت 
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در آنھا وجود داشت کھ بھ علت ھمین 
سیاست قادر بھ رشد و فعالیت گسترده 

ای نشد . 
مناسبات  بین  در  نشده  مسائل حل  دیگر  از 
توان  می  را  ک  ک  پ  و  دمکرات  حزب 
مالیات از تجار و کولھ بران مرزی کھ بین 
ایران و عراق کاال رد و بدل می کنند نام برد 
یکی از محل ھای درآمد حزب دمکرات   .
پول  مقداری  گرفتن  ایران ھمیشھ  کردستان 
حق  عناوین  تحت  مرزی  گران  معاملھ  از 
بھ جنبش و  یا کمک  یا مالیات و  العبور و 
غیره بوده است کھ با سیاست ھای پ ک ک 
ھمخوانی نداشتھ و پ ک ک برای نفوذ در 
از طریق کار سیاسی دست  آنھا بیشتر  بین 
این  کھ  زند  می  کاال  و  پول  آوری  بھ جمع 
گران مرزی  معاملھ  بھ  را  بیشتری  آرامش 

داده است . 
بھ  فشار  و  خاورمیانھ  اوضاع  در  تغییرات 
برای  غرب  و  آمریکا  دائمی  کار  و  ایران 
مثل  بر روی سازمان سیاسی  گذاری  تاثیر 
....بوجود  و  دمکرات  حزب  و  مجاھدین 
آوردن این توھم کھ با در ھم ریختن ایران 
اپوزیسیون ھم می تواند بھ خواستھ ھای خود 
برسد در سیاست گذاری و سمتگیری ھای 
حزب دمکرات ھم بی تاثیر نبوده است. بھ 
ویژه اینکھ حزب دمکرات چندین بار سعی 
کرد کھ با رژیم اسالمی بر سر برخی مسائل 
شد  مواجھ  شکست  با  کھ  بنشیند  مذاکره  بھ 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  نتیجھ  .در 
دوری  یعنی  ــاال  ب مــوضــوع  دو  علت  بــھ 
طوالنی و پاسیو بودن در منطق سنتی خود 
و عقب افتادن از نیروھای رقیب و مساعد 
رژیم  بودن  بھ خاطر مشغول  دیدن اوضاع 
چالش  و  خاورمیانھ  در  اسالمی  جمھوری 
حزب  بھ  غرب  احتمالی  کمک  و  غرب  با 
دمکرات خواھان بازگشت بھ مناطق مرزی 
ک  ک  پ  با  آنھا  بازگشت  این  در  اســت. 
ک  پ  اینکھ  خاطر  بھ  اوال  ھستند  روبــرو 
در  پژاک  رقیب  بدون  حضور  خواھان  ک 
تواند  می  مرزی  منطق  دوما  است  منطقھ 
از  اسالمی  رژیم  با  را  آنھا  مستقیم  رابطھ 
دیده ھا پنھان کند سوما ثبات رژیم جمھوری 
منطقھ  جبھھ  ھم پشت  کھ  اسالمی در حدی 
ای پ ک ک را در ھم نریزد و ھم مسئلھ 
ک  پ  بــرای  کند  تامین  را  پــژاک  حضور 
ک امری مھم در سیاست ھای استراتژیک 
آنھا است. و نھایتا اینکھ قدرت گیری مجدد 
حزب دمکرات در کردستان ایران می تواند 
دارای پی آمدھای مھمی تری از جملھ اجبار 
از  برخی  بھ  گذاشتن  گــردن  بر  ک  ک  پ 
خواستھ ھای حزب دمکرات کردستان ایران 

در آینده باشد . 

از  بعد  ھــای  اطالعیھ  در  حــزب  دو  ھــر 
خواھان  کھ  اند  کرده  نشان  خاطر  درگیری 
ای  منطقھ  حکومت  و  نیستند  آن  ادامـــھ 
میانی خواھان  در  پا  با  در عراق  کردستان 
اختالف  مورد  موضوعات  و  مناقشات  حل 
کھ  اختالفی  مورد  موضوعات  اما   . است 
برشمردیم مجموعھ ای کھ حل آن می تواند 
را  کرد  احزاب  آینده  اختالفات  از  بسیاری 
و  معیارھا  آن  برای  اگر  کند  برطرف  نیز 
مناسبات مشخصی از طریق گفتگو و قبول 

طرف ھای درگیر تعیین شود.

تالقی تمدنھا ... بقیھ از صفحھ آخر

مسلط  مرکزھای  بین  بیشتر  و  تر  عمیق 
امپریالیستی و کشورھای سھ قاره بھ اضافھ 

اقیانوسیھ بوده است. 
-  آنچھ کھ در فاز فعلی جھانی گرائی سرمایھ 
(سرمایھ داری بازار آزاد نئولیبرالی) حائز 
اھمیت و قابل تامل است ، این است کھ در 
صد باالتر تمرکز سرمایھ و الجرم اتخاذ سود 
بیشتر برای انباشت بیشتر سرمایھ بھ سطح 
اشباح رسیده است. در اینجاست کھ موقعیت 
ھژمونیکی راس نظام بھ زیر سئوال کشیده 
اول  بخش  پایان  در  ھمانطورکھ  شود.  می 
این نوشتار اشاره شد نظام جھانی سرمایھ بر 
اساس تالقی روزافزون بین مرکزھای مسلط 
و بقیھ جھان، بنا گشتھ است . ولی در سال 
ھای اخیر بعد از آغاز برمال شدن و رسانھ 
کھ  در(٢٠٠٨  نظام  بحران  گشتن  تر  ای 
پیشینھ شکل گیری و رشدش بھ دھھ ١٩٧٠ 
قرن بیستم می رسد) ما شاھد بروز تضادھای 
نوین در درون نظام ھستیم کھ خیلی احتمال 
را  امپریالیسم  شمایل  و  شکل  تنھا  نھ  دارد 
دھد  قرار  تحول  و  تحویل  دوباره دستخوش 
بلکھ حتی جھان ما را دوباره بھ سوی جھان 
چند قطبی و یا اقال تک قطبی سوق دھد. این 

تضادھای نوین درون نظام عبارتند از: 
اقتصادی  نوظھور  ھای  قدرت  عروج  ١ـ 
مثل اعضای بریکس (چین ، روسیھ و...) و 

سازمان یوروآسیا. 
و  پیرامونی  دربند  کشورھای  عــروج  ٢ـ 
و  جھانی  نظام  از  گسست  جھت  در  تالش 
آن  المللی  بین  نھادھای  از  یا حداقل گسست 
مثل سازمان آلبا در آمریکای التین و گروه 

شانگھای در آسیا. 
در  جدی  اختالفات  تشدید  و  شکلگیری  ٣ـ 
بین مرکزھای قدرت در درون نظام جھانی 
احتمال سرپیچی ھای  نظام و  با خود راس 
آلمان و امکانا فرانسھ از اوامر راس نظام 
در ارتباط با ماجراجوئی ھای نظامی آن در 
کشورھای بھ ویژه اوکرائین ، سوریھ و.... 
عروج  نگارنده  پیشین،  نوشتارھای  در  ـ  
سیاسی   – اقتصادی  نوظھور  ھای  قدرت 
و  بریکس  گــروه  اعضای  از  تعدادی  مثل 
گروه شانگھای از یک سو و بھ تالش ھای 
بخشی از کشورھای دربند پیرامونی جنوب 
مثل اعضای سازمان آلبا در آمریکای التین 
جھانی،  نظام  محور  از  گسست  جھت  در 
داده  از سوی دیگر را مورد بررسی قرار 
است. در اینجا بھ چند و چون و علل پیدایش 
درون  قدرت  مرکزھای  بین  در  اختالفات 
نظام (کشورھای جی ٧ = امپریالیسم دستھ 

جمعی سھ سره)، می پردازیم 
-  طبق گزارشات دو رسانھ ای مطبوعاتی 
و  آلمان  اقتصادی  (اخبار  آلمان  معروف 
ادعاھای  و  ھا  بھتان  اشاعھ  ادامھ  اشپیگل) 
ناروا و بی ربط از سوی دولتمردان دولت 
روسیھ  و  اوکرائین  مورد  در  اوباما  باراک 
بھ  منجر  بــاالخــره   ٢٠١۴ ســال  طــول  در 
بروز شکایات جدی از سوی آنجال مرکل و 
دیگر دولتمردان آلمان بھ ویژه فرانک والتر 
آلمان)  خارجھ  امــور  (وزیــر  مایر  اشتاین 
گشتھ است . شکایات و مخالفت ھای اشتاین 
دموکرات  سوسیال  حزب  بھ  (متعلق  مایر 
با  ارتباط  در  اوباما  ھای  سیاست  با  آلمان) 
اوکرائین و روسیھ بھ چندین سال پیش برمی 
گردد. ولی آنچھ کھ در اینجا شایان توجھ و 
حائز اھمیت است مواضع نھ چندان موافق 
مرکل(رھبر پروآمریکائی ترین حزب داخل 
با  آلمان)  مسیحی  دموکرات  آلمان = حزب 
ھای  ماجراجوئی  از  پر  اخیر  ھای  سیاست 

نظامی دولت اوباما می باشد. 
جاری  ھــای  رسانھ  گــزارشــات  طبق  بــاز 
در  آمریکا  استراتژی  مقابل  در  مقاومت 
آلمان  در  تنھا  نھ  اوکرائین  و  روسیھ  مورد 
عضو  کشورھای  دیگر  درون  در  بلکھ 
یابد  می  افزایش  روزانھ  نیز  اروپا  اتحادیھ 
. مجلھ اشپیگل در شماره ٧ مارس ٢٠١۵ 
بریدالو  فیلیپ  ژنرال  کھ  دھد  می  گزارش 
(فرمانده کل نیروھای ناتو) پس از امضای 
موافقت نامھ آتش بس در مینسک ( پایتخت 
پوتین  اوالنـــدو،  مرکل،  توسط  بــالروس) 
ھزار  از  متجاوز   " کھ  کرد  اعــالم   ... و 
 " پیشرفتھ  و  مــدرن  جنگی  مھمات  فقره 
اوکرائین  شرق  بھ  پوتین  روسیھ  سوی  از 

بدتر  روز  ھر  اوضاع  و  شد  فرستاده 
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این  اشپیگل  گزارش  طبق  گردد.  می 
دولتمردان مرکل را  بریدالو  از سوی  ادعا 
از  تعجب وانداشت زیرا آنھا چندین بار  بھ 
آلمان"  خارجھ  امور  امنیتی  "آژانس  سوی 
دیگر  تعداد  و  بریدالو  کھ  اند  شده  خبر  با 
نولند)  ویکتوریا  (مثل  اوباما  مشاورین  از 
برای پیشبرد ھدف خود در اوکرائین (الحاق 
نیروھای  طریق  از  حتی  ناتو  بھ  آن کشور 
فاشیستی اوکرائین در جھت تضعیف روسیھ) 
چندین بار بھ دورغ و بھتان متوسل شده اند. 
دوره  در  نظام  راس  دولتمردان  مضافا   -
بعد از پایان جنگ سرد (از ١٩٩١ تا کنون 
٢٠١۵) با توسل بھ " مداخالت بشردوستانھ 
خیز  نفت  و  استراتژیکی  کشورھای  در   "
خاورمیانھ بزرگ چندین کشور را) ٩ عددکھ 
بھ ھر علتی روابط دوستانھ و حسنھ با دولت 
پوتین داشتند (از طریق اشتعال جنگ و بی 
خانمانی بھ نابودی و تجزیھ کشیده اند .جورج 
دھھ ٢٠٠٠ صدام  در  اوباما  و سپس  بوش 
معمرالقذافی  و   ٢٠٠٣ سال  در  را  حسین 
داشتن روابط حسنھ  (بخاطر  در ٢٠٠٩  را 
قتل  بھ  سرنگونی  از  بعد  روسیھ)  دولت  با 
رساندند. این سیاست امروز در دھھ ٢٠١٠ 
(در سال ھای ٢٠١١ تا ٢٠١۵) در سوریھ 
پیش  بھ  قدرت  تمام  با  اوباما  دولت  توسط 
برده می شود. راس نظام در پیشبرد سیاست 
استراتژیکی خود در جھان (تضعیف و اختھ 
کردن روسیھ با ھدف تحدید چین) با توسل 
رئیس  نظامی   – فاشیستی  کودتای  یک  بھ 
در  را  یانوکویچ  ویکتور  اوکرائین  جمھور 
نیز  او  زیرا  ساخت  سرنگون   ٢٠١۴ بھار 
می خواست روابط حسنھ اوکرائین با دولت 
پوتین ادامھ داشتھ باشد. در یک کالم راس 
استراتژیکی  ھدف  بھ  رسیدن  برای  نظام 
تسلط  جھت  در  چین)  (تحدید  خود  جھانی 
نظامی برکره خاکی ھر دولتی را در جھان 
بھ ویژه در کشورھای سوق الجیشی دربند 
(و  دوستانھ  روابــط  خواھان  کھ  پیرامونی 
حتی حسنھ) با دولت پوتین در روسیھ داشتھ 
بھ جنگ  توسل  و  گوناگون  حیل  بھ   ، باشد 
سازد.  سرنگون  ھا  تمدن  تالقی  اشاعھ  و 
زیرا روشن است کھ با وجود یک روسیھ با 
ثبات ’اولیگارشی آمریکا نمی تواند بھ ھدف 
توسل  علل  برسد   جھانی  سطح  در  خود 
راس نظام بھ جنگ ھای مرئی و نامرئی و 
دیگر ماجراجوئی ھای نظامی از یک سو و 
حمایت ھای ھمھ جانبھ مستقیم و غیر مستقیم 
سازمان ھای امنیتی آمریکا از شکل گیری، 
رشد و اشاعھ انواع و اقسام بنیادگرائی ھای 
از سوی  در سرتاسر جھان  دینی و مذھبی 
بررسی  و  تحلیل  بدون  توان  نمی  را  دیگر 
ھدف آتی و جھانی آمریکای ھژمونی طلب 

امکان  آیا  کرد.  درک  و  دریافتھ  درستی  بھ 
اروپا  اتحادیھ  اعضای  از  بخشی  کھ  دارد 
 (٧ جی  کشورھای  درون  در  ویــژه  بھ  (و 
کھ اخیرا بھ مخالفت ھایی با راس نظام در 
مورد اوکرائین و روسیھ پوتین برخاستھ اند 
تری  ھای جدی  سیاست  اجرای  بھ  باالخره 
در مقابلھ با ماجراجوئی ھای نظامی آمریکا 

در اوکرائین و روسیھ دست بزنند ؟ 
-  وقایع سھ ماھھ اول سال ٢٠١۵ در ارتباط 
و  داعــش)  پدیده  (و  سوریھ  و  اوکرائین  با 
عروج " اسالموفوبیا " و ضد یھودی گری در 
کشورھای اروپا نشان می دھند امکان اینکھ 
"اتحادیھ اروپا" دچار تحویل و تحول گشتھ 
و در مقابل سیاست ھای راس نظام دست بھ 
از  بھ سرپیچی  متوسل  حتی  شکایت زده و 
اوامر راس نظام گردند ، بھ قدر کافی وجود 
دولتمردان  اخیر  مواضع  بررسی   . دارد 
آلمان و فرانسھ و ... کھ بھ طور چشمگیری 
در رسانھ ھا منعکس شده اند نشان می دھد 
کھ این دولتمردان از وجود تمایالت فاشیستی 
در درون رھبران اوکرائین در کیف اظھار 
نارضایتی کرده و گفتھ اند کھ باالخره اروپا 
نازیسم  و  فاشیسم  با  تجربھ  کافی  اندازه  بھ 
داشتھ و بھ ھیچ وجھ خواھان بازگشت مجدد 
آنھا بھ اروپا نیستند. مضافا خیلی از اروپائیان 
دولتمردان  از  توجھی  قابل  تعداد  حتی  و 
مایر  اشتاین  فرانک  (مثل  اروپا"  "اتحادیھ 
اخیرا  اینکھ  از  آلمان)  خارجھ  امور  وزیر 
از یک سو  داعش  فاشیست  ھای  جھادیست 
و مسیحیان نازی ضد یھودی از سوی دیگر 
رشد  و  بروز  اروپا  اتحادیھ  کشورھای  در 
کرده اند اظھار نگرانی و ھراس کرده اند . 
بھ نظر این نگارنده نگاھی بھ رشد وقایع و 
بررسی فعل و انفعاالت سیاسی و دیپلماتیک 
بھ قدر کافی نشان می دھند کھ اتحادیھ اروپا 
امکان دارد کھ در مقابل ماجراجوئی  خیلی 
ھای نظامی آمریکا در خاورمیانھ (بھ ویژه 
سوریھ ، اروپای شرقی اوکرائین و آمریکای 
در  حتی  و  کرده  ایستادگی  التین(ونزوئال) 
میل  برخالف  ای  قاره  ھمکاریھای  مسیر 
آمریکا از پیشنھادات دولت پوتین در ایجاد و 
رونق " یورو-آسیا " استقبال کند . در اینجا 
عکس  چون  و  چند  بھ  کھ  است  ضــروری 
العمل ھای راس نظام در مقابلھ با این چالش 

ھا و تضادھا، بپردازیم. 
عکس العمل راس نظام درمقابلھ 

با چالش ھا و تضادھا 
و  نظامی  تھاجمات  افــزایــش  پرتو  در   -
گسترش جنگ ھای مرئی و نامرئی ساخت 
آمریکا در قاره آفریقا (از کنگو – کین شاسا 
تا سومالی و...)، در خاورمیانھ ( از سوریھ 
(اوکرائین  شرقی  اروپای  در  و...)  یمن  تا 

التین  آمریکای  قاره  در  باالخره  و  و...) 
از  در سھ ماه گذشتھ  (تھدید ونزوئال و...) 
ژانویھ تا مارس ٢٠١۵ ، می توان گفت کھ 
عکس العمل راس نظام در مقابلھ با چالش 
ھا و تضادھای فوق الذکر ، عبارت است از 
دو اخطار غیر مستقیم بھ دولت ھای درگیر: 
نیمھ  و  پیرامونی  دربند  ھای  دولت  بھ  ١ـ 
ھجوم  روی  بھ  را  خود  درھای  پیرامونی: 
(انحصارات  نظام  راس  ھای  اولیگوپولی 
پنجگانھ) باز نگھ داشتھ و بھ فرامین بازار 
طعمھ  واال  دھید  در  تن  نئولیبرالی  آزاد 
ھای  جنگ  و  تجزیھ  درماندگی،  بمباران، 
داخلی مثل افغانستان، عراق، لیبی، سوریھ 

و اوکرائین خواھید گشت. 
سھ  امپریالیسم  درون  اصلی  شرکای  بھ  ٢ـ 
اعمال سیاست ھای جنگی و  یا  سره نظام: 
را  آمریکا  نظامی  ھای  ماجراجوئی  دیگر 
در صورت  یا  و  کنید  ھمکاری  و  پذیرفتھ 
بین  "جامعھ  فرامین  از  عدول  و  سرپیچی 
المللی" (اجماع واشنگتن = ھژمونی نظامی 
امنیت  "آژانــس  سوی  از  شدت  بھ  آمریکا) 
ملی" توبیخ و تحت پیگرد و باالخره تنبیھ، 

قرار خواھید گرفت. 
این وصف و توضیح روشن است کھ  با   -
راس نظام در بحبوحھ فرتوتی و بی ربطی 
عمرش مثل اینکھ قادر بھ پذیرش مصالحھ 
ھای  ویژگی  از  (کھ  نشینی  عقب  حداقل  و 
تاریخی دموکراسی بورژوائی محسوب می 
نبوده و ماھیتا بدون توسل بھ جنگ  شوند) 
تواند ھمکاری  نمی  تنھا  نھ  نظامی گری  و 
خود  ــادار  وف شرکای  از  بخشی  داوطلبانھ 
آینده  احتمال دارد کھ در  بلکھ  را حفظ کند 
دور موقعیت ھژمونیکی خود را  چندان  نھ 
بھ  بدھد.  دست  از  کلی  بھ  نظام  درون  در 
اعتقاد خیلی از چالشگران رادیکال ضد نظام 
امانوئل  فاستر،  مثل سمیرامین، جان بالمی 
والرشتاین و... صرف توسل بھ جنگ ھای 
تجاوزگرانھ امپریالیسم کنونی بھ سرکردگی 
منبعث  و  روشن  عالمت  واقع  در  آمریکا 
و  سیاسی  موقعیت  نسبی  زوال  و  فرود  از 
آمریکا در داخل بخش مرکزھای  اقتصادی 
برخالف  است.  سرمایھ  جھانی  نظام  مسلط 
امروز  دوره ھای گذشتھ تاریخ امپریالیسم، 
رفت  برون  برای  نظام  امپریالیسم سھ سره 
از مشکالت و مسائل (کھ خود در ایجاد آنھا 
فقط و فقط توسل  نقش اساسی داشتھ است) 
شود زیرا بُعد و  بھ جنگ و خونریزی می 
بھ جنگ  محدود  منحصرا  آن  ھژمونی  افق 
دیگر  بھ عبارت  و... است.  خانمانی  بی  و 
"آمریکای قرن بیست و یکم" در گستره ھای 
اقتصادی،  مدیریت  (دیپلماسی،  جنگی  غیر 

نشینی  عقب  یا  و  مذاکره  و  مصالحھ 
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معنی  تمام  بھ  و...)  تاکتیکی  ھــای 
ورشکستھ گشتھ و تنھا برگ برنده اش 
جنگ  گسترش  و  نظامی  تجاوز  بھ  محدود 
ھای مرئی و نامرئی در اکناف جھان است. 
کھ  را  آمریکا  ساخت  ھای  جنگ  ھزینھ   -
کسانی  چھ  است  افزایش  حال  در  روزانــھ 
این  منابع  کالم  یک  در  کنند؟  می  پرداخت 
نھ  و  آمریکا  اولیگارشی  خود  نھ  ھا  ھزینھ 
بلکھ  ھستند.  پنجگانھ  انحصارات  صاحبان 

این منابع عبارتند از: 
١ـ مالیات بر درآمد ساالنھ میلیون ھا میلیون 
در  زحمتکشان  دیگر  و  کشاورز  کارگر، 
کشورھای ثروتمند مسلط مرکز (در آمریکا، 

اروپا و...) 
مسلط  کشورھای  ثروتمند  ھای  دولــت  ٢ـ 
ھای  ــت  دول و...)  آلمان   ، (ژاپــن  مرکز 
عربستان،  مانند  پیرامونی  بند  در  ثروتمند 
قطر و... و دولت ھای فقیر دربند پیرامونی 
(از بوروندی در آفریقای مرکزی تا یمن در 

خاورمیانھ.) 
طبیعی  منابع  تـــاراج  از  مالی  منابع  ٣ـ 
کشورھای دربند پیرامونی از یک سو و ابر 
استثمار نیروھای انسانی خلق ھای کشورھای 
دربند پیرامونی از سوی دیگر. در یک کالم 
آمریکا با استفاده از قدرقدرتی نظامی خود 
کسر بودجھ خود را کھ دائما در حال افزایش 
است از اذھان عمومی بھ ویژه مردم آمریکا 
پنھان نگھمیدارد. در تحلیل نھائی توسل بھ 
منجملھ  دولتی  نھادھای  کلیھ  سازی  نظامی 
نیروھای امنیتی و پلیسی و حتی استفاده از 
زور نظامی برای ایجاد توازن بین درآمدھا 
موقعیت  داشتن  مظھر  تنھا  نھ  ھا  ھزینھ  و 
ھژمونیکی نیست بلکھ بھ اعتقاد این نگارنده 
پنھان ساختن ضعف نظام (فرود قدرقدرتی 
آمریکا از اریکھ ھژمون) از انظار عمومی 
است.  آمریکا،  مــردم  ویــژه  بھ  المللی  بین 
- امروز در پرتو رشد اوضاع در خاورمیانھ 
بزرگ بھ ویژه در سوریھ و در کشورھای 
ما  اوکرائین  در  ویــژه  بھ  پیرامونی  نیمھ 
باشیم  امر  این  شاھد  توانیم  می  روشنی  بھ 
و  جنگ  بھ  صرفا  نظام  راس  توسل  کھ 
در  نفتی  منابع  کنترل  ھدف  با  نظامیگری 
خاورمیانھ بزرگ نھ فقط در کشورھای خلیج 
آسیای  و  قفقاز  کشورھای  در  بلکھ  فارس 
مرکزی است. مضافا راس نظام می خواھد 
این  در  نفتی  ھژمونی  تضمین  و  تامین  با 
کشورھا سیاست جھانی خود را بر شرکای 
بالقوه  رقبای  کھ  و...)  ژاپن  و  (آلمان  خود 
و واقعی آمریکا در درون بخش مرکزھای 
خاورمیانھ  نفت  بھ  وابستھ  و  بــوده  مسلط 
ھا  واقعیت  ولی  کند.  دیکتھ  ھستند،  بزرگ 
کھ  دھند  می  نشان  المللی  بین  صحنھ  در 

ناکامی ھای راس نظام در افغانستان ، عراق 
و  یکم  و  بیست  قرن  اول  دھھ  در  لیبی  و 
ناکامی ھای نظام در نیمھ اول دھھ دوم قرن 
 (٢٠١۵ کنون  تا   ٢٠١٠ (از  یکم  و  بیست 
فلسطین  در  غربی)،  (کردستان  کوبانی  در 
و شرق اوکرائین شرایطی را ببار آورده کھ 
توانیم شاھد رشد  پرتو بررسی آنھا می  در 
موقعیت  و  قدرقدرتی  کھ  باشیم  ھائی  چالش 
تدریج  بھ  دارند  را  نظام  راس  ھژمونیکی 
ولی بھ طور جدی بھ زیر سئوال می کشند. 
ـ  بروز و رشد اتحادیھ بین المللی بین کشورھای 
گروه  بریکس،  مثل  حال عروج  در  بزرگ 
شانگھای، سازمان یورو-آسیا و سازمان آلبا 
در سطح جھانی بھ ویژه در جنوب گلوبال 
نشان می دھند  اخیر بھ روشنی  در ده سال 
کھ این ملت – دولت ھای واحد بر آن ھستند 
کھ با ھمکاری و ھمبستگی بین خود بھ طور 
را  آمریکا  ژئوپولیتیکی  ھای  سیاست  جدی 
کھ در خطھ بزرگ و بھ غایت استراتژیکی 
آسیای  مناطق  (شامل  بــزرگ  خاورمیانھ 
کشورھای  مرکزی،  آسیای  غربی،  جنوب 
آشوب  امپراتوری  شمالی)  آفریقای  و  قفقاز 
را  و...  امنیتی  بی  خانمانی،  بی  از  پر 
بوجود آورده اند را، بھ زیر سئوال بکشند. 
- بررسی اوضاع رو بھ رشد در اوکرائین 
و عکس العمل بعضی از رھبران کشورھای 
آن  از  حکایت  آن  بھ  نسبت  اروپــا  اتحادیھ 
کشورھای  رھبران  از  تعدادی  کھ  ــد  دارن
عضو ناتو و اتحادیھ اروپا بھ طور مشخص 
ــا خــواھــان  ــام آنــگــال مــرکــل بــرخــالف اوب
روسیھ  با  نزدیکتر  و  بھتر  روابط  گسترش 
پذیرش  بھ  رغبتی  چندان  و  ــوده  ب پوتین 
در  نظام  راس  تجاوزکارانھ  ھای  سیاست 
کشورھای  در  ویــژه  بــھ  شرقی  ـــای  اروپ
دھند.  نمی  نشان  خود  از  روسیھ  ھمجوار 
در  تاریخی  مھم  امر  این  بھ  باید  مضافا   -
چھارچوب فرھنگ سیاسی ملل توجھ کرد کھ 
مردم اروپا برخالف دولت ھای اولیگارشی 
اعتقاد  عمیقا  اروپائی  کشورھای  در  حاکم 
دارند کھ آزادی و برابری ھمراه با برادری 
(بھ واژه معاصر یعنی ھمبستگی) ارثیھ ھای 
تنھا برای  گرانبھای انقالب کبیر فرانسھ نھ 
کشورھای  مردمان  کلیھ  بلکھ  فرانسھ  مردم 
با  ھــمــراه  اروپــائــیــان  ــی  ول ھستند.  اروپـــا 
متفق  داری  سرمایھ  نظام  ضد  چالشگران 
از  آزادی  و  برابری  اصل  کھ  ھستند  القول 
اول در تضاد و تالقی باھم بوده و ھنوز ھم 
بعد از گذشت ٢١۶ سال از انقالب فرانسھ بھ 
قوت خود باقی است. در نتیجھ آرزو و امید 
بشریت زحمت کش در جھان فعلی مثل دوره 
ھای پیشین تاریخ حل این تضاد و تالقی و 
جابھ جائی آن با تالزم و تلفیق و مکمل ھم 

بودن بین آزادی و برابری است. در صورتی 
این  اساس  بر  حاکم  گفتمان  آمریکا  در  کھ 
ارزش بنا گشتھ کھ برابری و آزادی بھ ھیچ 
وجھ در تالقی و تضاد باھم نبوده بلکھ یار 
مجموعھ  عمل  در  ھستند.  ھمدیگر  یاور  و 
این دو یار و یاور ھمان حاکمیت طرز تفکر 
کابوئی و نقش برتر "کولت ۴۵" بر عقول 
امــروز  کھ  آمریکاست  شــده  تحمیق  مــردم 
عکس العمل آن در جھان جنگ ھای ساخت 
نظامی  ھای  ماجراجوئی  دیگر  و  آمریکا 
است کھ سراسر جھان را در نوردیده است. 

نتیجھ اینکھ 
از  حکایت  حال حاضر  در  اوضاع  رشد   -
این امر دارد کھ در پرتو این اوضاع اروپای 
(آمریکای  "ناتو"  محور  از  یا  آتالنتیک 
و  تلھ جنگ  بھ  یا  و  برید  خواھد  نظامیگر) 
نازیسم مثل آمریکا در اوکرائین، در خواھد 
غربی  اروپای  نگارنده  این  بھ نظر  غلطید. 
یا تسلیم سیاست ھای جنگی آمریکا گشتھ و 
تدریج  بھ  یا  و  پذیرفت  خواھد  آنرا  سیطره 
برای  پوتین  پیشنھاد  از  جدی  طور  بھ  ولی 
ایجاد و رشد " یورو-آسیا " ، استقبال خواھد 
ھمکاری  و  بھ شراکت  اروپائیان  اگر  کرد. 
خود با آمریکای قرن بیست و یکم ادامھ دھند 
مسلما در آینده نھ چندان دور بھ خدمتگزاران 
اولیگارشی فرمانبر اولیگوپولی ھای آمریکا 
(انحصارات پنجگانھ)، تبدیل خواھند گشت. 
را  پوتین  دعــوت  اروپــا  رھبران  اگر  ولی 
برای ایجاد یورو-آسیا بپذیرند در آن صورت 
تنھا  نھ  ــا“  اروپ متحده  "ممالک  یک  ایجاد 
باعث  بلکھ  بود  خواھد  اروپا  مردم  نفع  بھ 
خواھد گشت کھ خلق ھای کشورھای دربند 
بلندپروازی  بھ  پیرامونی  نیمھ  و  پیرامونی 
محور  از  گسست  راستای  در  خــود  ھــای 
استقرار  جھت  در  سرمایھ  جھانی  نظام 
حاکمیت ملی با چشم اندازھای سوسیالیستی، 
و  نظام  ضد  نیروھای  مسلما  بزنند.  دامن 
نباید  برانداز  نظام  چالشگران چپ رادیکال 
فقط در آرزوی رشد دنیای چند قطبی غوطھ 
خورده و عمده فعالیت ھای خود را بھ دوره 
چند  یا  و  دو قطبی  ما  جھان  آن  در  کھ  ای 
نکتھ  سازند.  محول   ، گشت  خواھد  قطبی، 
اصلی و مسئلھ کلیدی در اینجا این است کھ 
بھ  وانفعاالت  فعل  و  تالطمات  این  مجموع 
اتحادیھ  عضو  کشورھای  درون  در  ویژه 
کھ  ســال ٢٠١۵  اول  ھــای  مــاه  در  ــا  اروپ
قطبی  چند  جھان  رشد  بھ  کھ  دارد  احتمال 
مقاومت  و  ھا  پروازی  بلند  بھ  گردد  منجر 
ھای دموکراتیزه کردن چھ در سطح محلی و 
کشوری (مثل وقایع فرگوسن، کوبانی، یونان 
و...) و چھ در سطح سازماندھی منطقھ ای و 
قاره ای مثل سازمان آلبا، گروه شانگھای ، 
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بجز نوشتھ ھایی کھ با 
امضای تحریریـھ منتشر 

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

امضا ھای فردی است 
و مسئولیت آنھا با 

نویسندگانشان می باشد.

برای تھیھ کتاب 
مبارزه در مورد 
شیوه تفکر در 

جنبش طبقھ کارگر
از طریق ادرس ھای 

ارتباطی حزب رنجبران 
با ما تماس بگیرید

مي بینم

عصیان تندر را
مي بینم

رقص صاعقھ را
و غبار غم را كھ افشانده اند بر 

جھان
جنگ ساالران

در جنگ اند دگربار
در پي ارزن ھاي طالئي

طالئي، اما
ارزن ھائي در خیال

-- خوابشان خوش باد!
                                    مائو تسه دون

بریکس، یورو-آسیا و...، توان زیادی بدھد. 
در گستره این دگردیسی ھاست کھ نیروھای 
موفق  نظام  ضد  ای  ــوده  ت و  دموکراتیک 
خواھند شد کھ خود را برای گذار درازمدت 
از واقعیت ھای دردناک سرمایھ داری واقعا 
موجود بھ سوسیالیست ھای کشوری ، منطقھ 
ای ، قاره ای و حتی جھانی آماده سازند .   

ن.ناظمی ـ اردیبھشت ١٣٩۴
منابع و مآخذ 

١ـ پال سویزی ، " کم و بیش درباره جھانی 
سپتامبر   ، ریویو"  "مانتلی  در   ،  " گرائی 

 . ١٩٩٧
٢ـ اریک زوسی ، " اتحادیھ اروپا در تالقی 
با اوباما در مورد اوکرائین " ، در "گلوبال 

ریسرچ" ، ٨ مارس ٢٠١۵ . 
٣ـ مھدی ناظم رعایا ، " برلین و پاریس بھ 
 ٢ ، ریسرچ"  "گلوبال  در   ،  " شرق  سوی 

مارس ٢٠١۵ . 
اختالفات و تالقی  رشد  بروز و  ۴ـ درباره 
ھا بین مقامات دولت ھای آلمان ، فرانسھ و 
آمریکا  نظامی و دولت  با مقامات  انگلستان 
بھ  کنید  رجوع  سوریھ  و  اوکرائین  درباره 
: "اشپیگل" ، "اخبار اقتصادی آلمان " ، " 
مادر   "  ،  " گاردین   "  ،  " پست  واشنگتن 
جونز " و " نیشن " ( در روزھای ٧ تا ٢۵ 

ماه مارس ٢٠١۵ .)
از  مدلی   : بنگالدش   "  ، محمد  ــور  ان ۵ـ 
نئولیبرالیسم " ، در " مانتلی ریویو " ، مارس 



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

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

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

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

درجنبش جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نقش «تالقی تمدن ھا» در ایجاد امپراتوری آشوب (٢)

درگیری بین حزب دمکرات کردستان ایران و 
حزب کارگران کردستان ترکیھ ( پ ک ک)

توسط حزب کمونیست انقالبی مصر
 :cpregypt@gmail.com

"ھم بستھ گی با رفقای مصری" 
درحزب  شما  رفقای   ٢٠١۵ کار  روز  در 
انقالبی کمونیست مصر کھ درحال تدارک آن 
بودند درمرکزشھرقاھره درحمایت از طبقھ 
تمامی کارگران جھان دست  کارگرمصر و 
سرمایھ  توسط  سرکوب  علیھ  تظاھرات  بھ 
داران و رژیم نظامی سیسی زدند کھ سیاست 
وحشیانھ نئولیبرالیسم را بھ کارگرفتھ و بدون 
تردیدی شرایط و توصیھ ھای صندوق بین 
المللی پول و بانک جھانی را بھ اجرا درمی 

آورد.
ریزی  برنامھ  اھداف  از  کارگرمصر  طبقھ 
چنانچھ  برد  می  رنج  ناعادالنھ  اخراج  شده 
آنھا حق اعتصاب کردن را بھ عمل درآورند 
و اخیرا یک دادگاه اداری تصمیم گرفت کھ 
مذھب  قانون  با  مخالفت  در  کارگران  حکم 

اسالم ( شریعھ) اخراج است.
تمام طبقات توده ای زیاد با طبقھ کارگر بھ 
تولیدات  از  حمایت  کنارگذاشتن  بعداز  ویژه 
نفت و کاالھای اصلی، درکنار فراھم سازی 
آوردن  پائین  و  گذاران  سرمایھ  امکانات 
قرضھا زیر شعار سازش با دزدان ثروتھای 

مردم، تفاوتی ندارند!!
(کنفرانس  الشیخ  شرم  در  ما  کھ  آنچھ 
ضد  ماھیت  کنفرانس  این  دیدیم  اقتصادی) 
توده ای و سرمایھ دارانھ رژیم را بھ روشنی 
متحدان  تمامی  و  کارگر  ضد  کھ  داد  نشان 
آن : کشاورزان فقیر، جوانان، بی کاران و 
درتکمیل  عالوه  بھ  بود.  کوچک  صاحبان 
کامل  بستن  و  سیاسی  فعالیت  از  جلوگیری 
پلیسی  ماشین  توسط  برنامھ  طبق  دھانھا 
رژیم بھ ویژه برای مقابلھ شدید با احزاب و 
گروھھای کمونیست و چپ صورت گرفت 
جملھ  ازآن  الصباغ  شایما  رفیق  اخیر  (قتل 

بعد از تشریح  ـ  در بخش اول این نوشتار 
در  کھ  ھا"  تمدن  "تالقی  انگاشت  اجمالی 
عمل، اعمال آن منجر بھ گسترش بی امنیتی، 
آشوب و بی خانمانی در جھان بھ ویژه در 
گشتھ  (جنوب)  پیرامونی  دربند  کشورھای 
و رشد  گیری  علل شکل  بررسی  بھ  است، 
اخیر  تاریخ  در  ھا"  تمدن  "تالقی  انگاشت 
نظام جھانی سرمایھ(امپریالیسم)، پرداختیم  

-  در بخش دوم و پایانی این نوشتار بعد از 
بررسی بروز و گسترش تضادھای نوین در 

درون نظام جھانی چندو چون توسل نظام بھ 
اشتعال جنگ ھای مرئی و نامرئی و یا اشتعال 
حل  برای  نظامی  دیگر  ھای  ماجراجوئی 
مشکالت در جھت برون رفت از بحران عمیق 
ساختاری را مورد بررسی قرار می دھیم. 

تضادھای نوین در درون 
نظام جھانی سرمایھ 

حال  در  امنیتی  بــی  و  ــوب  آش پیشینھ    -
گسترش در جھان امروز بھ سال ھای حتی 
پیش از فروپاشی و تجزیھ شوروی و پایان 

دوره جنگ سرد در سال ١٩٩١ می رسد. 
انحصاری  مرحلھ  آغاز  از  بعد  از  واقع  در 
نوزدھم  قــرن   ٨٠ دھــھ  در  داری  سرمایھ 
جھانی  حرکت  در  امپریالیسم  پدیده  تاکنون 
اصلی  نقش  داری  سرمایھ  نظام  گشتھ  تر 
مختلف  فازھای  در  اینکھ  با   . است  داشتھ 
رشد جھانی گرائی سرمایھ در صدوسی سال 
گذشتھ شکل و شمایل امپریالیسم دست خوش 
در  روند اصلی  ولی  گرفتھ  قرار  دگرگونی 
بندی  قطب  ایجاد  تاریخی  فازھای  این  تمام 

شین  کیلھ  روستای  نواحی  در  قبل  ھفتھ 
ایران  مرزی  حدود  در  پیرانشھر  نزدیک 
حزب  پیشمرگھ  نیروھای  بین  ــراق  ع و 
ھای  پارتیزان  و  ایران  کردستان  دمکرات 
درگیری  ترکیھ  کردستان  کارگران  حزب 
دو  کشتھ شدن  بھ  منجر  کھ  داد  رخ  نظامی 
پیشمرگھ حزب دمکرات ایران شد . متعاقب 
آن ھردو حزب اطالعیھ ھایی صادر کردند 
و یکدیگر را متھم بھ عامل این درگیری ھا 
آزادی خواھی  انسان  ھر  برای  .اما  نمودند 

کھ مسئلھ آزادی ملت کرد درھر چھار بخش 
کردستان را بخشی از آزادی کل جھانی می 
بیند باعث شک و کنجاوی است. اما براستی 
البتھ  چیست؟  ســر  بــر  اخــتــالف  مــوضــوع 
اطالعیھ  کھ  آنطور  اختالف  مورد  موضوع 
محدوده  یک  فقط  اند  کرده  اعالم  دوحزب 
اگر  گردد  نمی  بر  آن  از  استفاده  و  مرزی 
چھ آنھم یکی از موضوعات مورد اختالف 
است . رشد نیروھای سیاسی و حرکت ھای 
انقالب  از  بعد  و  حین  در  خواھانھ  آزادی 

سال ١٣٥٧ از جملھ رشد و گسترش جنبش 
نیروی  ملی خلق کرد ، باعث حضور یک 
جدید بھ نام کوملھ زحمتکشان شد کھ خود را 
یک نیروی چپ متعلق بھ طبقھ کارگر کرد 
بالمنازع  حضور  عمال  و  کرد  می  معرفی 
تاریخی حزب دموکرات کردستان ایران از 
گرفت  بھ چالش می  محمد را  زمان قاضی 
مناطق  در  بیشتر  کوملھ زحمتکشان  رشد   .
جنوبی کردستان ایران در شھرھای سنندج و 
بوکان و ... بود در حالی کھ حزب دموکرات 


