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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

سعید لیالز )اقتصاددان(: قدرت خرید ایرانیان 
7۰درصد کاهش یافته 

گلی دیگراز باغ گلفشان تروریسم دست پخت مالکیت خصوصی است!
کارگران پرپرشد!

یوان عنوان ارز ذخیره 
جهان از صندوق بین المللی 

پول را تصرف می کند 
درجنبش جهانی 

کمونیستی
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جامعه مدنی ایران؛ 
تسلیم فساد

زنان عملکرد حاکمان نامه به رنجبر
را درنظر میگیرند نه 

ادعاها را؟
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مراکز  در  تروریستی  عملیات  روزها  این 
چنان  امپریالیستی  کشورهای  فرماندهی 
قابل  دیگر  گوئی  که  آورده  وجود  به  جوی 
تحمل نیست که درمراکزنظام سرمایه داری 
این گونه اعمال بربرمنشانه صورت گیرد؟! 
عجبا که ازجمله نزدیک به 70 سال کشتار 
و300  درفلسطین  تروریستی  رحمانه  بی 
سال استعمارگری کهنه ونو و به راه انداختن 
کودتاهای خونین و جنگهای وحشیانه جهانی  
هیچگاه چنین نار احتی را درمیان به ظاهر 
آورد؟ علت  نمی  پیش   اروپائی  ملل متمدن 
در عدم درک این واقعیت است که مردم به 
جای بسیج اکثریت استثمارشده ها به مقابله با 
دیکتاتوری حاکمان به شیوه تروریستی آنان 
تداوم  اوال  اش   نتیجه  و  اند  گذاشته  گردن 
نیز  ضربه  بیشترین  ثانیا  و  بوده  تروریسم 
متوجه مردم عاصی شده و نفعش به حاکمان 
تروریسم  ای  پایه  ازنظر  است.  بقیه در صفحه دومرسیده 

بقیه در صفحه چهارم

رفیق  عمد  خبرقتل  گذرد  می  که  هرروزی 
باخته   دریافت می شود.مثل  جان  کارگری 
بخشنده  کوروش  اسم  مبارزبه  کارگر  رفیق 
را می شنویم که دراثر اذیت و آزار وشکنجه 
ممتد درزندانهای رژیم ضدکارگروبه دفعات 
بودند  خواسته  دادگاه  به  دوباره  که  متعدد 
آزادیخواه  و  مبارز  کارگران  قلب  برود،  
در خانه از تپش باز می ایستد و در جدولی 
این  اسم  اند  کرده  درست  رژیم  جالدان  که 
مدافعان  و  شود  می  اضافه  نستوه  مبارزان 
جانباخته گان درهمه جا فعال شده و اعالمیه 
هم دردی با کارگران و خانواده رفیق جان 
خبر  تا  شان  وظیفه  گویا  و  دهند  می  باخته 

جدید تمام می شود!! 
بی نظیر ضد کارگری و  منافع  خرفتی  و 
به  را  تشکلها  رهبران  مغز  گرایانه  فرقه 

نموده  فاسد  بقیه در صفحه پنجمکلی 

سعید پیوندی جامعه شناس
26 اکتبر 2015 
 04 آبان 1394
5 اظهارنظر

سعید  آقای  فساد  بررسی  دراین  که  ]آنچه 
پیوندی به عنوان جامعه شناس کلمه ای نمی 
توان یافت، وجود جامعه طبقاتی و مالکیت 
است  مبادله  و  تولید  بروسایل  خصوصی 
مردم  از  کوچکی  اقلیت  دردست  تمامی  که 
استثمارگر و ستمگردزد و دولتی که با نیروی 
نظامی سرکوبگر کارگر حاکمیت بالمنازع 
دارد، ثمره کنونی کار کارگران دزدیده می 
کنند،  نمی  دریافت  را  خود  آنهاحق  و  شود 
تبدیل می  به طبقات حاکم و محکوم  جامعه 
شود و حاکمان به عنوان دشمنان محکومان 

تا آنجا که بتوانند 

حزب  مرکزی  شورای  )عضو  لیالز  سعید 
دو  شرایط  این  »در  می گوید:  کارگزاران( 
با شدت  آنکه همزمان  داد. اول  اتفاق روی 
گرفتن تورم، قدرت خرید 60 تا 70 درصد 
یافت که من در سال  مردم به شدت کاهش 
92 به این موضوع اشاره کردم. لذا ماهیت 
این بحران فروپاشی قدرت خرید اغلب مردم 

است.«
این  فرارو،  از  نقل  به  نظر  گزارش  به 
کرد:  اظهار  اقتصادی  مسائل  کارشناس 
و مسکن  فوالد  از خودرو، سیمان،  »فارغ 
که  کاالیی  ترین  کننده  نگران  و  ترین  مهم 
مصرف آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
لبنیات است. همچنین ما  یافته است،  کاهش 
گزارش های بسیاری از کاهش شدید تقاضا 
برای دارو در کشور داریم که این موضوع 
صرفا مربوط به فروپاشی قدرت خرید بین 

خصوصی  مالکیت  وجودآمدن  به  محصول 
واستثمار انسان ازانسان است که نتیجه اش 
بیگانگی  ازخود  و  طبقاتی  مبارزه  رشد  هم 
درکلیه ی جوامع طبقاتی بشری وهم عملکرد 

امپریالیستها بوده است
پرواضح است که کلیه ی عملیات تروریستی 
که مردم بی گناه را دربرنامه کشتاری خود 
و  ضدانقالبی  و  ارتجاعی  عملی  قراردهد، 
وحشیانه و محکوم است. و خوب است که 
هم اکنون ببینیم علت بروز تروریسم اساسا 

درچیست؟
طرح جدید کنگره آمریکا 

برای تجزیه عراق
در شرایطی که عملیات علیه گروه تروریستی 
داعش به طور همزمان در عراق و سوریه 
اینکه  بر  مبنی  ای  نشانه  دارد، هیچ  جریان 
قدرت های خارجی از پیگیری منافع فرصت 

بقیه در صفحه  ششم

60 تا 70 درصد مردم ایران است.«
دولت  اگرچه  دیگر  سوی  »از  گفت:  لیالز 
از نیمه سال 92 شروع به برخی اصالحات 
کرد و دو سال پیاپی حداقل دستمزد کارگران 
را بیش از نرخ تورم افزایش داد؛ اما از نیمه 
کاهش  آن  و  داد  روی  دوم  اتفاق   93 سال 

شدید قیمت جهانی نفت خام بود.«
کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
تصریح کرد: »کاهش شدید قیمت نفت خام 
ظرف 12 ماه گذشته معادل 2.5 برابر کل 
مالی  امکانات  از   94 سال  عمرانی  بودجه 
دولت کم کرده است. این در حالی است که 
طور  به  که  نقدی  یارانه  پرداخت  همچنان 
مستقیم بنیه اقتصادی، مالی و تولیدی کشور 
را هدف قرار داده است و از آن تغذیه می کند 

چون  که  دارد  ادامه 
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برداشته  دست  این کشورها  در  طلبانه خود 
راستا،  همین  در  شود.  نمی  مشاهده  باشند، 
مسیحیان  درباره  را  طرحی  آمریکا  کنگره 
تواند  می  که  دارد  بررسی  در دست  عراق 
کشور  این  تجزیه  برای  جدید  ای  زمینه  به 

تبدیل شود.
به  مطلبی  در  »المانیتور«  تحلیلی  پایگاه 
موضوع واکنش ها نسبت به کشتار مسیحیان 
داعش  تروریستی  گروه  دست  به  عراق 
پرداخته و از وجود طرحی در کنگره در این 
زمینه خبر داده است. با این حال، آنچه از 
محتویات این طرح برمی آید، این است که می 
ایده دیرپای آمریکایی  تواند زمینه را برای 
نماید. فراهم  عراق  تجزیه  بر  مبنی  ها 
خواه  جمهوری  عضو  فورتنبری،  جف 
این  حامی  مهمترین  که  نمایندگان  مجلس 
طرح به شمار می رود، می گوید: »نخستین 
به  راجع  المللی  بین  آگاهی  افزایش  هدف، 
این مسئله است. سپس می توان بحث کامل 
تری را درباره نگرانی های امنیتی و مسائل 
اقتصادی و سیاسی مرتبط، ترتیب داد. یکی 
از ایده های مطرح، ایجاد مناطق امنی است 
که امنیت اقلیت های مذهبی را در مناطقی 

مشخص تأمین نماید«.
استان  یک  تشکیل  ایده  که  کرد  اشاره  باید 
خودمختار در عراق برای مسیحیان آشوری 
پیش  سال  پنج  به  دستکم  نینوا،  منطقه  در 
در  و  کنونی  شرایط  در  اما  گردد؛  بازمی 
سایه اقدامات داعش علیه اقلیت های مسیحی، 
قرار  بحث  مورد  و  شده  مطرح  دیگر  بار 
رهبر  که  است  حالی  در  این  است.  گرفته 
جنبش دموکراتیک آشوریان عراق که عضو 
پارلمان این کشور نیز هست، هفته گذشته به 
صراحت این ایده تجزیه طلبانه را رد و آن 

را محکوم کرد.
یونادام کانا در این زمینه گفت: »کسانی که 
این چنین خواسته هایی را مطرح می کنند، 
خارج از عراق هستند؛ در حالی که ما که به 
شدت مشغول کار بر روی این موضوع در 
قانون  به اصول مندرج در  پارلمان هستیم، 
اساسی عراق وفاداریم و بر اهمیت زندگی 
کردن در چارچوب یک وطن واحد که همه 
عراقی ها از همه گروه ها را به هم پیوند می 
دهد، تأکید داریم. ما همچنین بر این باوریم 
که ایده تأسیس یک منطقه خودمختار، ماهیتاً 
از  ما  انزوای  سبب  و  است  نژادپرستانه 

یکدیگر خواهد شد«.
نجم الدین کریم، فرماندار کرکوک نیز اخیراً 
ضمن هشدار نسبت به این طرح، اشاره کرد 

تروریسم دستپخت مالکیت ...
بقیه از صفحه اول

تروریسم زائیده جامعه طبقاتی است!

که در مناطق مذکور، ترکیب در هم تنبده ای 
نمی  و  دارد  وجود  مختلف  های  قومیت  از 
نینوا  در  مسیحیان،  از  حمایت  نام  به  توان 

منطقه امن تشکیل داد.
است،  که مشخص  گونه  آن  ترتیب،  این  به 
دولتی  نیروهای  های  درگیری  بحبوحه  در 
و مردمی در هر دو کشور عراق و سوریه 
متحده  ایاالت  داعش،  های  تروریست  با 
همچنان به طرح های خود برای تجزیه این 
دو کشور و به ویژه عراق اصرار دارد و به 
دنبال تراشیدن بهانه های جدید در این زمینه 
است. آن گونه که مشخص است، قرار است 
این بار مسیحیان به عنوان ابزاری برای این 

موضوع مورد استفاده قرار گیرند.
توجه  قابل  نیز  مهم  نکته  دو  زمینه  این  در 
اشاره  که  گونه  همان  اینکه  نخست  است. 
پنج  از  استانی خودمختار،  ایجاد  شد، طرح 
ای  پدیده  اصواًل  که  زمانی  از  و  پیش  سال 
شده  مطرح  نداشت  وجود  داعش  عنوان  به 
طرحی  را  آن  توان  نمی  دلیل،  همین  به  و 
بحران  فصل  و  حل  برای  خیرخواهانه 
کنونی دانست. نکته دوم نیز آن است که اگر 
راندن  بیرون  توان  واقعاً  غربی  کشورهای 
داعش از ۸0 درصد مناطق اشغالی در نینوا 
را دارند، چرا طی یک سال حمالت هوایی 
ائتالف در عراق این کار را انجام نداده اند؟! 
کنار هم گذاشتن این موارد، می تواند عمق 
توطئه ها ی که علیه یکپارچگی عراق در 

جریان است را بهتر نشان دهد.
آسمان دیلی نیوزـ آبان 22, 1394 

مداخله  قصد  خصوص  اخباربه  این 
امپریالیستها در تعیین سرنوشت ملل به سود 
برنامه خود داشته و نتیجه منطقی آن چیزی 
جز مخالفت با عدم مداخله  درامور کشورها 
و احترام به حق تعیین سرنوشت آنان نیست 
اگر  و  پذیرد  انجام  اغماض  بدون  باید  که 
نمود  مداخله  دیگر  کشور  درامور  کشوری 
سازمان ملل قاطعانه وارد عمل شده و از این 

مداخله جلوگیری نماید.
را  امپریالیسم  سران  بازی  دودوزه  اما  و 

درماجرای اخیرببینیم:
باراک اوباما: حمالت تروریستی 

پاریس حمله به جهان متمدن است 
آمریکا  اوباما، رئیس جمهور   : بی بی سی 
که برای شرکت در نشست سران کشورهای 
گروه 20 به ترکیه سفر کرده است، ضمن 
اعالم همبستگی کشورش با فرانسه گفت که 
تا  و  ایستاده  فرانسه  ملت  کنار  در  آمریکا 
یافتن مجرمان و عامالن حمالت تروریستی 
دریغ  فرانسه  به  کمکی  هیچ  از  پاریس  در 

نخواهد کرد.

گفت  همچنین  آمریکا  جمهوری  رئیس 
ایدئولوژی  یک  اساس  بر  مردم  کشتار  که 

منحرف حمله به جهان متمدن است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
آمریکا  جمهوری  رئیس  با  که  گفت  هم 
را مورد  داعش  ائتالف ضد  بعدی  اقدامات 

بررسی قرار داده است .
پیام  جهان  رهبران  که  گفت  اردوغان  آقای 

محکمی برای عامالن تروریسم دارند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین تالش برای 
پایان دادن به جنگ در سوریه را با رهبران 
کشورهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد.
رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه 15 
نوامبر )24 آبان( گفتگوهای دو جانبه ای با 

پادشاه عربستان سعودی خواهد داشت.
آقای اردوغان هم قرار است به طور رسمی 
با روسای جمهوری آمریکا و روسیه دیدار 
انتظار می رود بار دیگر بر خواسته  کند و 
پرواز ممنوع  منطقه  برقراری  برای  ترکیه 

در شمال سوریه تاکید کند.
نشست سران گروه 20 در حالی در آنتالیای 
مهم  اجالس  این  که  می شود  برگزار  ترکیه 
شب  جمعه  حمالت  الشعاع  تحت  بین المللی 

در پاریس قرار گرفته است.
بررسی اوضاع سوریه از پیش از حمالت 
قرار  آنتالیا  نشست  کار  دستور  در  پاریس 
داشت ولی در پی کشته شدن بیشتر از 120 
به  با داعش  مقابله  فرانسه،  پایتخت  نفر در 
بحث  مورد  موضوع های  مهم ترین  از  یکی 

در نشست گروه 20 تبدیل شده است.
نشست دو روزه رهبران گروه 20 یکشنبه 
و دوشنبه )24 و 25 آبان( در شهر ساحلی 
شدیدترین  تحت  و  ترکیه  آنتالیای  در  بلک، 

تدابیر امنیتی برگزار می شود.
بین المللی  جلب  حکم   ← 1394  ,24 آبان 

برای مظنون فراری حمالت پاریس
وجودآورنده  به  آمریکا  هم  که  است  جالب 
داعش است و هم ترکیه مدافع عملیات داعش 
به  مظلومانه  قیافه  حاال  و  است  سوریه  در 
خود گرفته و ازحمله به جهان متمدن صحبت 
می کنند ولی از اینهمه افراد بی گناه که در 
ترکیه کشته شدند حرفی به میان نمی آید؟!!

سگ هار داعش 
پاچه صاحبانش را گرفت 

پیش بینی  که  همان طور   : کیهان  روزنامه 
جان  به  خاورمیانه  تروریسم  آتش  می شد، 
یکی از آتش بیاران اصلی این منطقه، یعنی 
جمعه  اولیه  ساعات  نخستین  افتاد؛  فرانسه 
شب هشت تن از عناصر تروریستی داعش 
ورزشی،  استادیوم  یک  ورزشگاه،  یک 

تعدادی رستوران و یک سالن موسیقی 
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را هدف تیراندازی و عملیات انتحاری 
خود قرار دادند؛ خونین ترین حمله در سالن 
ساعت  افتاد؛  اتفاق  »باتاکالن«  موسیقی 
داعش  مسلح  عضو  دو  دقیقه   20 و  هشت 
وارد سالن کنسرت موسیقی شدند و پس از 
نفر   100 حاضران،  سمت  به  تیراندازی 
با ورود کماندوهای  به گروگان گرفتند.  را 
فوق  مهاجم  دو  فرانسوی،  تروریست  ضد 
مجروح  و  کشته  را  زیادی  گروگان های 
گفته  به  رسیدند.  قتل  به  نیز  خود  و  کردند 
فریاد  مرگ،  از  قبل  مهاجم  یک  شاهدان، 

می زد »این تقصیر اوالند است«.
دقیقا همزمان با این واقعه، دو زن انتحاری 
دوفرانس«  »استاد  ورزشگاه  مجاورت  در 
مردم  کردند.  منفجر  را  خود  همراه  بمب 
و  حمالت  این  شوک  در  هنوز  فرانسه 
عضو  یک  همزمان،  که  بودند  انفجارها 
دیگر داعش نیز مردم را در یک رستوران 

»کامبوجی« هدف تیراندازی قرار داد.
ساعت 9 و 45 دقیقه شب در خیابان»شارون« 
نهایتا  و  گرفت  مشابهی صورت  تیراندازی 
عضو  یک  نیز  دقیقه   20 و  ساعت11  در 
رستوران  یک  در  حاضر  جمعیت  داعش 
پرازدحام را با کالشینکوف به رگبار بست.

وحشت در اروپا 
از  رسانه ای  و  مالی  سیاسی،  تسلیحاتی، 
سوری،  غیرتکفیری  و  تکفیری  گروه های 
در  تاکنون  و  دارد  ننگینی  پرونده  فرانسه 
پاریس بارها میزبان نشست تروریست ها و 

مخالفان دولت دمشق بوده. 
پاریس طی سال های اخیر عالوه بر مخالفان 
بدنام  تروریست های  میزبان  سوری،  مسلح 
است.  بوده  نیز  »منافقین«  مثل  دیگری 
پوشش  تحت  »داعش«  کرد  فراموش  نباید 
»سیا«،  فرانسه،  اطالعاتی  دستگاه های 
گرفت،  شکل  »ام آی-6«،  و  »موساد« 
این  ترکیه  و  اردن  در  و  کرد  عضوگیری 
نیروها را از سال 2011 تا اواسط 2013 
و  انگلیس  فرانسه،  آمریکا،  داد.  آموزش 
اکنون  از کشورهای مرتجع عرب  بسیاری 
که در حال مطالعه این گزارش هستید هم، 
آموزش  حال  در  و…  ترکیه  اردن،  در 
و  مالی  حمایت  و  تکفیری  تروریست های 

تسلیحاتی و اطالعاتی آنها هستند.
خونخواهی  قصد  اگر  فرانسه  مردم  اکنون 
دارند، قبل از همه باید مقامات کشور خود 
می دانند  همه  زیرا  نمایند؛  بازخواست  را 
از  پاریس  که  می کنند  مشاهده  روز  هر  و 
از  ریاض،  و  صهیونیستی  رژیم  طریق 
جنایاتی  در  و  می کند  حمایت  تکفیری ها 
فلسطین،  سوریه،  یمن،  مردم  کشتار  مثل 
در  شراکت  این  و  است  شریک  لبنان 

جنایات منطقه، البته امر جدیدی نیست؛ چه 
هشت  طول  در  فرانسه  که  نمی داند  کسی 
سالح های  ایران،  علیه  تحمیلی  جنگ  سال 
»اگزوسه«،  موشک های  چون  مرگباری 
توپ های 240 میلیمتری، هواپیماهای جنگی 
»سوپراتاندارد« و »میراژ 2000« با قیف 
لیزری در اختیار »صدام« دیکتاتور معدوم 
بنابراین  است.  داده  قرار  عراق  متجاوز  و 
می بینیم که فرانسه سابقه همکاری و نزدیکی 
داعش  از  کمتر  که  دیکتاتورهای وحشی  با 

هم نیستند را دارد.
واکنش ها

به خاطر همین پرونده ننگین سران فرانسه 
که  است  در سوریه  و خصوصا  منطقه  در 
»بشار اسد« پس از شنیدن ماجرای پاریس، 
سران  به  خطاب  نیش دار،  اظهارات  طی 
شنبه(  شب  )در  »فرانسه  گفت:  فرانسه 
)سوری ها(  ما  که  کرد  تجربه  را  وضعیتی 
تجربه  را  آن  داریم  که  است  سال  پنج 
سوریه  نماینده  جعفری«  »بشار  می کنیم!« 
در سازمان ملل، منظور بشار اسد را کامال 
»تروریسم  گفت:  و  آورد  زبان  بر  شفاف 

گریبان حامیانش را گرفت!«
به  نیز  جهانی  واکنش های  از  بسیاری  در 
پیوند نزدیک میان فرانسه و تکفیری ها اشاره 
شده است؛ »رمضان قادراف« رئیس جمهور 
واقعه  به  نسبت  تاسف  ابراز  ضمن  چچن 
و  آمریکا  »دست پرورده«  را  داعش  فوق، 
»لیاقت  دانست.  فرانسه(  جمله  )از  غرب 
اسالمی«  »جماعت  حزب  کل  دبیر  بلوچ« 
پاکستان هم موضع مشابهی گرفت و گفت، 
نفس  به  قادر  غرب،  حمایت  بدون  داعش 

کشیدن هم نیست.
و  غربی  نهادهای  و  کشورها  موضع  اما، 
دبیرکل  است.  ریاکارانه  سابق  مثل  جهانی 
آمریکا،  مثل  کشورهایی  و  ملل  سازمان 
انگلیس، استرالیا، اسپانیا و سایر کشورهایی 
که غربی تعریف می شوند، با اظهارات تند 
این  شدیداللحن،  بیانیه های  صدور  با  یا  و 
حمالت را به شدت محکوم و با فرانسوی ها 

ابراز همدردی کردند.
این مقامات اما در مورد حامیان تروریسم یا 
چیزی نگفتند و یا آدرس غلط دادند تا یکبار 

دیگر افکار عمومی را بفریبند.
تهدید  پی  در  است،  حاکی  تکمیلی  خبرهای 
داعش برای انجام حمالت مشابه پاریس، در 
ایتالیا، انگلیس و آمریکا، برخی از شهرهای 
بزرگ این سه کشور وضعیت امنیتی به خود 

گرفتند.
عصر دیروز از پاریس نیز خبر رسید، در 
منطقه »ینی یوله« واقع در حومه این شهر 
شنیده  دیگری  تیراندازی  و  انفجار  صدای 

تلفات  و  حادثه  این  با علت  ارتباط  در  شد. 
است.)آسمان  نرسیده  گزارشی  آن  احتمالی 

دیلی نیوزـآبان 24, 1394 (
جمهوری  رسوای  مسئووالن  تحلیل  دراین 
اسالمی حقیقتی را بیان کرده اند که بسیاری 
از این به اصطالح رسانه های "کشورهای 
دموکراتیک غربی"  و نیروهای سیاسی چپ 

برزبان نیاورده اند.
عربستان: اگر اسد نرود به حمایت 

از مخالفان سوری ادامه می دهیم
رادیو فردا : عربستان سعودی • 

رئیس جمهوری  اسد،  بشار  چنانچه  می گوید 
سوریه، در فرایندی سیاسی از قدرت کنار 
از  حمایت  به  نیز  ریاض  نشود،  گذاشته 
شورشیان ادامه می دهد تا او را »با استفاده 

از زور« از قدرت برکنار کنند.
خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل   •
وین  نشست  حاشیه  در  سعودی،  عربستان 
این  ماه  آبان   23 سوریه،  بحران  مورد  در 
گذاشته  میان  در  خبرنگاران  با  را  سخنان 

است.
آقای جبیر گفته است: »ما از مردم   •

سوریه حمایت می کنیم«.
فرایندی  از  »ما  است:  افزوده  او   •
سیاسی که نتیجه آن کنار گذاشتن )بشار اسد( 
به  اینکه  یا  باشد حمایت می کنیم.  قدرت  از 
حمایت از مخالفان سوری ادامه می دهیم، تا 

با استفاده از زور او را برکنار کنند«.
وزیران  حضور  با  وین،  نشست   •
دیپلماسی  دستگاه  ارشد  مقام های  و  خارجه 
20 کشور جهان، از جمله آمریکا، فرانسه، 
ماه  آبان   23 عربستان،  و  سوریه  ایران، 

برگزار شد.
این نشست ساعاتی پس از حمالت   •
طرف های  و  شده  برگزار  پاریس  مرگبار 
شرکت کننده در آن بر سر زمان بندی گذاری 

سیاسی در سوریه به توافق رسیده اند.
جان  کنون  تا  که  پاریس  حمالت   •
129 نفر را گرفته و ده ها نفر را نیز شدیدا 
از  دست  این  از  بدترین  کرده است،  زخمی 

زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود.
»حکومت  به  موسوم  گروه   •
عهده  بر  را  حمالت  مسئولیت  اسالمی« 

گرفته است.
این گروه بخش هایی از سوریه را   •
آن  در  رقه  شهر  و  دارد  خود  کنترل  تحت 
کشور نیز پایگاه اصلی آن به شمار می رود.
اختالفات  گزارش ها  بر  بنا   •
سوریه  بحران  مورد  در  که  کشورهایی 
گفت وگو می کنند، بر سر نقش بشار اسد در 

آینده آن کشور، همچنان باقی ست.
از  سعودی  عربستان   •
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در  است.  اسد  مخالفان  سرسخت ترین 
حالی که ایران از حامیان اصلی او به شمار 

می رود.
• کنترل سوریه در حال حاضر میان دولت و 
متحدان او، گروه های مخالف و غیرافراطی 
از  و  دمکراتیک«  سوریه  »قوای  مانند  او 
سوی دیگر گروه های افراطی مانند حکومت 
تقسیم  متحدانش  و  جبهه النصره  یا  اسالمی 

شده است.
به  ائتالفی  داخلی،  نبردهای  بر  عالوه   •
رهبری آمریکا از یک سو و ارتش روسیه 
نیز از سوی دیگر حمالتی هوایی را در آن 

کشور انجام می دهند.
هدف حمالت هوایی ائتالف، حکومت اسالمی 
آمریکا  ائتالف  افراطی ست.  گروه های  و 
زمینی  نبردهای  در  میانه رو  شورشیان  از 
علیه افراطیون نیز حمایت می کند. از سوی 
دیگر مسکو نیز می گوید هدف از حمالتش، 
گروه های افراطی و »تروریستی«ست. در 
پیمان  یا  آمریکا  مانند  کشورهایی  حالی که 
آتالنتیک شمالی می گویند عمده حمالت علیه 
گروه های غیر افراطی صورت گرفته است.

همانجاـ آبان 24, 1394, 
تعیین تکلیف بشاراسد بایست دردست مردم 
عربستان  دولت  دردست  نه  باشد  سوریه 
در  امپربالیسم  عامل  که  مرتجع  شدت   به 
خاورمیانه است. بنابراین نه دخالت د ولتهای 
امپریالیستی و مرتجع و نه هیچ دولتی دیگر. 
بشریت  که  است  حکمی  ترین  ابتدائی  این 
مهرتایید  که  است  صدسال  از  بیش  مترقی 
برآن زده و امروز بسیاری به دلیل عدول از 
دستاوردهای گذشته نیروهای سیاسی چپ به 
دنبال "شیطان سازی" امپریالیستها روانند!!؟ 
قدرت های جهانی و منطقه ای بر سر 

آینده سوریه ‘به توافق رسیدند’
• بی بی سی : وزرای خارجه آمریکا، روسیه 
و آلمان می گویند کشورهای شرکت کننده در 
نشست وین بر سر آینده سوریه و زمانبندی 
انتخابات برای دولت جدید در این کشور به 

توافق رسیده اند. 
همچنان  سوریه  آینده  در  اسد  بشار  نقش   •
مورد اختالف است. البته جان کری، وزیر 
کشورهای  برخی  گفت  آمریکا  خارجه 
شرکت کننده می گویند بشار اسد برای حضور 
در مذاکرات جدی اعالم آمادگی کرده است.
آقای کری گفت بنا است تا 6 ماه آینده دولتی 
ماه   1۸ و  شود  تشکیل  سوریه  در  موقت 
جدید  دولت  تشکیل  برای  انتخاباتی  هم  بعد 

برگزار شود.
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان 
زمانبندی  روی  توافق  اعالم  بر  عالوه  هم 

امیدواری  اظهار  در سوریه،  قدرت  گردش 
کرد که تا 1 ژانویه )یک ماه و نیم دیگر( در 

سوریه آتش بس برقرار شود.
خارجه  وزیر  الورف،  سرگئی  همزمان 
ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  گفت  روسیه 
شده  باره  این  در  گیری  تصمیم   مسئول 
در  مخالف سوری  گروه های  کدام  که  است 

مذاکرات نماینده داشته باشند.
امروز، شنبه 14 نوامبر، وزرای خارجه و 
دیپلمات های ارشد قدرت های جهان به همراه 
بین المللی  نهادهای  و  خاورمیانه  کشورهای 
پس از دو هفته مجددا در وین، پایتخت اتریش، 
گرد آمدند تا درباره آینده سوریه مذاکره کنند.
دولت سوریه و یا گروه های مخالف سوری 

در این نشست حضور نداشتند.
از طرف ایران، که پیش از این به نشست های 
ظریف،  محمدجواد  نمی شد،  دعوت  مشابه 

وزیر خارجه، به وین رفت.
منطقه ای  حامی  مهمترین  عنوان  به  ایران، 
دیگر  کشورهای  می گوید  اسد،  بشار 
چه  اسد  بشار  که  بگیرند  تصمیم  نمی توانند 
نقشی در آینده سوریه داشته باشد و این امر 

باید به انتخاب مردم سوریه واگذار شود.
امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، 
پیش از نشست وین گفت: “مباحث مربوط به 
روند سیاسی در سوریه مورد توجه جدی ما 
است، البته مایلیم یک بار دیگر تاکید کنیم که 
آینده  در نشست وین کشورها در خصوص 
سیاسی سوریه تصمیم نخواهند گرفت و ]این 
مردم سوریه  فقط حق  و  فقط  تصمیم گیری[ 

است.”
اما اغلب کشورهای دیگر می گویند بشار اسد 
دولت  تشکیل  و  سیاسی  روند  آغاز  در  باید 
از  حال  هر  به  آن  پایان  در  یا  ملی،  آشتی 

قدرت کناره گیری کند.
نشست وین زیر سایه حمالت پاریس

وین در سایه حمالت مرگبار جمعه شب در 
نشست  آغاز  از  پیش  شد.  برگزار  پاریس 
خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
اتحادیه اروپا گفت که حمالت پاریس “معنای 

دیگری” به نشست وین داده است.
فرانسه،  خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران   •
ضرورت  نشانگر  پاریس  حمالت  گفت  هم 
همکاری بین المللی برای مقابله با تروریسم 
و گروه موسوم به ‘دولت اسالمی’ )داعش( 

است.
باعث  پاریس  حمالت  گفت  فابیوس  آقای 
نمی شود که فرانسه در حضور نظامی خود 

در سوریه تجدید نظر کند.
سرگی  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه  وزرای  کری،  جان  و  الوروف 
مشابهی  مواضع  در  هم  آمریکا  و  روسیه 

گفتند که این حمالت به کم شدن حمالت آنها 
در سوریه منجر نخواهد شد.

‘سیاست معیوب فرانسه از عوامل حمالت’
از سوی دیگر امروز در سوریه بشار اسد 
به  است.  کرده  دیدار  فرانسوی  هیاتی  با 
سوریه،  رسمی  خبرگزاری  سانا،  گزارش 
و  فرانسه  پارلمان  نمایندگان  هیات  این  در 
فرانسوی  رسانه ای  و  فرهنگی  چهره های 

حضور داشته اند.
حمالت  کردن  محکوم  ضمن  اسد  بشار 
در  فرانسه  “معیوب”  سیاست  پاریس، 
خاورمیانه را یکی از عوامل زمینه ساز این 

حمالت دانسته است.
که  معیوبی  “سیاست های  است:  گفته  او 
کشورهای غربی، به خصوص فرانسه، در 
منطقه ما دنبال کرده اند به گسترش تروریسم 

کمک کرده است.”
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، بیش از 250 
هزار نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند.
همانجا  بعد از این همه سالخی وویرانی و 
کشورهای  باالخره  انداختن  راه  دری  دربه 
دلیل  به  مسائل  حل  از  ناتوان  امپریالیستی  
موضع غلط شان دارند کم کم کوتاه می آیند. 
و دفاع رژیم ایران هم از بشاراسد درخدمت 

پیشبرد منافع ارتجاعی خودشان است!
تفسیر ی از وقایع روزـ 16 نوامبر 2۰15

قدرت خرید ایرانیان... 
بقیه از صفحه اول

نمی  است  غیرهدفمند  و  کور  آن  مصرف 
تواند مسائل مربوط به رکود را حل کند.«
این اقتصاددان افزود: »بنابراین اینها مجموع 
ایران  اقتصاد  باعث شده  که  است  تحوالتی 
به وضعیت فعلی دچار شود. اما ما امیدوار 
هستیم ظرف 5 تا 7 ماه آینده عناصر ریشه 
ای و بنیادین رونق به اقتصاد ایران بازگردد 
با ارائه  تنها می تواند  این بین دولت  و در 
بسته خروج از رکود به عنوان یک استارتر 

عمل کند.«
نقدی  حمایت  گونه  »هر  داد:  ادامه  وی 
فضای  که  شرایطی  در  تولیدکننده  از 
باعث  نیست،  مساعد  کار  و  کسب  عمومی 
بخش  به  تولید  بخش  از  سرمایه  فرار 
همان  توسط  کشور  از  خارج  یا  تجارت 
تولیدکنندگان می شود«.)آ.د.ن.ـ آبان 4,1 (
ابوظبی با حدود 8۰۰ میلیارد دالر 

پشتوانۀ ارزی به مصاف کاهش 
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عدم دخالت درامورکشورها و حق تعیین سرنوشت تنها راه حل تضادبین کشورهاست

بهای نفت رفته است 
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت 
که ذخایر ارزی بزرگ امارات متحد عربی، 
این  اقتصاد  بر  را  نفت  بهای  کاهش  تاثیر 

کشور خواهند کاست. 
امارات،  اقتصاد  وزیر  المنصوری،  سلطان 
با اعالم این مطلب در حاشیۀ اجالس جهانی 
کرده  اطمینان  ابراز  ابوظبی،  در  اقتصاد 
است که دولت ایران نیز پس از رفع تحریم 
ها علیه این کشور تولید نفت خود را خیلی 
افزایش نخواهد داد. وی گفته است که دولت 
دارایی  گذاری  سرمایه  با  توانسته  متبوعش 
های نفتی اش در بازارهای مالی جهانی به 
برای جبران  کافی  درآمدها و سرمایه های 

کاهش بهای نفت دست یابد.
ابوظبی که مهمترین تولیدکنندۀ نفت امارات 
یکی  دارای  رود  می  به شمار  متحد عربی 
به  جهانی  مالی  های  پشتوانه  بزرگترین  از 

ارزش 773 میلیارد دالر است.
از تابستان سال 2014 به این سو بهای نفت 
درصد   60 میزان  به  جهانی  بازارهای  در 
کاهش یافته است. وزیر اقتصاد امارات گفته 
است که کاهش چشمگیر بهای نفت موجب 
کثرت منابع مالی در اقتصاد این کشور شده 
است به طوری که کاهش بهای نفت در ده، 
پانزده سال آینده کمترین تاثیری بر اقتصاد 
امارات نخواهد گذاشت. درآمدهای نفتی تنها 
را  امارات  ارزی  های  دارایی  درصد   30
تشکیل می دهند و امیرنشین دوبی که دومین 
رود  می  شمار  به  امارات  اقتصادی  قدرت 

منابع نفتی بسیار اندکی دارد.
بینی  پیش  همچنین  امارات  اقتصاد  وزیر 
کرده است که بهای نفت مجدداً افزایش بیابد. 
او گفته است که ۸0 دالر بهای مناسبی برای 
هر بشکه نفت است. وی همچنین گفته است 
که دولت ایران نمی تواند پس از رفع تحریم 
ها بیش از سهمیه اش در اوپک، نفت تولید 
مالحظۀ  بی  افزایش  اینکه  بر  کند، مضاف 
تولید نفت کاهش بیشتر بهای آن را در حال 

حاضر در پی خواهد داشت.
1 آبان 94

گلی دیگراز باغ گلفشان... 
بقیه از صفحه اول

و  مانع از گام برداشتن آنان درصفی واحد 
جهت براندازی نظام شقاوت پیشه حاکم می 
دادن  همدردی  اعالمیه  با  مسلما  و  گردند 
نمی توان به جنگ با دشمن حاکم فاشیستی 
رفت که هیچ خصلتی انسانی نداشته و تنها 

اندک وعده های داده شده دردولت روحانی 
نیز هیچ گاه عملی نگردیده است."شعارهای 
ی  نشاندهنده  ارومیه  دانشگاه  دانشجویان 
عمق تنفر آنان از برخورد نماینده گان رژیم 
نمی  را  ذلت  این  آذربایجان  باشد:"ملت  می 
ترکی!"،  زبان  به  مدرسه  "ایجاد  پذیرد!"، 

"آی هاوار، آی هاوار، من ترکم!"
گاها  توهینها  گونه  این  که  است  تامل  قابل 
چنان ابعادی به خود می گیرد که منجر به 
اینکه  بدون  شود،  می  ای  توده  اعتراضات 
توطئه ای درکارباشد. درشرایطی که گرانی 
و تورم وضعیت فقرزای حقوقی، بی کاری 
و...مردم را به گرسنه گی سراسری کشانده، 
این نوع برنامه تحقیرملی قصد ازبین بردن 
را  آنها  کردن  منحرف  و  مبارزاتی  تمرکز 
سمت   ، رژیم  با  مبارزه  جای  به  و  داشته 
مبارزه را به سوی مردم و به جان هم انداختن 
آنها متوجه ساخته تا بدین ترتیب رژیم ضد 
مردمی فرصت نفس کشیدن یافته و با به راه 
انداختن سروصدای دخالت خارجی و غیره 
با  و  ساخته  پنهان  را  ملی  تبعیضات  وجود 
بقای  مشابه  آرامش  قدری  مردم   سرکوب 

برف تموز فراهم نماید.
روزی  که  "تئوریسینهائی"  آن  هستند  کجا 
مسئله ملی و وجود ملت را کاذب قلمدادکردند 
و مثل مقوله امپریالیسم که ازتبلیغاتشان حذف 
شد صحبت از حق و حقوق ملی نیز به عنوان 
یک خواست عمیقا دموکراتیک نفی شد، تا 
بعداز سالها سمپاشی دراین زمینه ببینند که 
نه تنها وجودملل واقعیتی انکارناپذیراست و 
مبارزه ی آنها برای کسب حقوقشان نیز به 

عنوان موضوع روز مطرح می باشد.
حزب رنجبران ایر ان ضمن دفاع از حقوق 
ملی ملیتهای ساکن ایران و احترام به آداب 
ملل  حق  فوری  خواستارقبول  ملی  سنن  و 
ایران درآموزس به زبان مادری، حق اداره 
کردن مسائل منطقه شان توسط دولت محلی 
مرکزی  دولت  دخالت  عدم  خود،  منتخب 
به خصوص تالش کل  و  امورآنها  دراداره 
طبقه کارگر ایران درکسب قدرت و متحقق 
خویش  سرنوشت  درتعیین  ملل  حق  ساختن 
احترام  و  کشان  زحمت  و  کارگران  توسط 
تحقق  و  بوده  ملتها  برابر  وحقوق  حق  به 
چنین وضعی را تنها دردست با کفایت طبقه 
کارگر ایران دانسته و دل بستن به دولتهائی 
نظیر روحانی و کال عاملین بورژوازی را 
بیانداز  "تفرقه  و سیاست  دانسته  واهی  امید 
ماندن  راه  تنها  آنها  را  بکن"  حکومت  و 
برسرحکم ظالم و شیوع شووینیسم می دانند. 
لذا ضروری است که روشنفکران دانشگاهها 
به این مسئله توجهی عمیق نموده و در بی 

نیافتنی،  راهه ها به امید آزادی دست 

با براندازی آنها از مقام قدرت است که می 
جور  و  ظلم  همه  این  از  را   زمینه  توان 
ساخت. کارگرفراهم  طبقه  رهائی  برای 
شاهرخ  برسرمزار  که  طور  همان  مردم 
"شاهرخ  فریاد  مرگ  از  هراس  بی  زمانی 
و  راکشدیدند  شاهرخ"  راه  ما  راه  ما،  معلم 
در دفن کوروش انترناسیونال راخواندند، ما 
در خارج چه میکنیم حز دادن اعالمیه ای که 

قادر به تغییر نیست. 
بودن  شریک  ضمن  ایران  رنجبران  حزب 
هم  رفیق  یک  دادن  ازدست  اندوه  و  درغم 
و  آنان   خانواده  به  گفتن  تسلیت   و  رزم 
ی  اندازه  و  حد  بی  جنایات  کردن  محکوم 
رژیم اسالمی، از کلیه کسانی که خود را هم 
رزم کوروش عرفانی می دانند میخواهیم تا 
مبارز  کارگران  با  گی  بسته  روزهم  دراین 
گرائی  فرقه  دیوار  شکستن  با  جدی  گامی 
برداشته و بدین ترتیب درتداوم راه مبارزاتی 
فعالیت  و  گذاشته  درپییش  گامی  کارگران 

سیاسی را از محیط درجازدن درآورند.
و  قید  بی  سیاسی  زندانیان  کلیه  آزادی 

شرط را خواستاریم!
برای  کارگران  پرشور  رزم  پرتوانترباد 

رهائی از استثمار و ستم!
یاد جان باخته گان کمونیست را گرامی 

بداریم!
نظام  ضد  بخش  آزادی  انقالب  باد  زنده 

سرمایه داری!
حزب رنجبران ایران 
 2۰15/11/9

**********
روشن کردن آتش 

دشمنی ملی توطئه تکراری 
جدید است!

درهفته اخیر به دلیل توهین مرتب دربرنامه 
درپخش  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
ها  توهین  انواع  دار"فیتیله"،  دنباله  برنامه 
به هم وطنان آذری صورت گرفت، به حق 
اعتراضات مردمی را در تبریز و ارومیه ، 
زنجان ونقده وتهران )جمعه 15 آبان تا 1۸ 
آبان( برانگیخت و در راه پیمائی دانشجویان 
دادند  که   ای  بیانیه  ارومیه طی  دردانشگاه 
همواره  ترک  "ملت  خوانیم:  می  ازجمله 
پدیده شوم  به  دادن  پایان  برای  را  راههائی 
نژادپرستی درایران ارائه داده ولی هیچ گاه 
پاسخ مناسبی ازمرکز دریافت نکرده است. 
ما دانشجویان دانشگاه ارومیه تنها راه پایان 
را   ، ترک  ملت  علیه  نژادپرستی  به  دادن 
احقاق حقوق آنها می دانیم که متاسفانه حتی 
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جامعه مدنی ایران...
  بقیه از صفحه اول

برمیدارند.  ازکارشان  را  محکومان  حق 
درنتیجه ازخودبیگانه گی درجامعه پدید می 
می  اداره  جنگل  قانون  طبق  جامعه  و  آید 
همین  به  است!!"  بهترین  قویتر  شود"حکم 
می  سرنگون  شاهنشاهی  دولت  وقتی  علت 
شود، دولت جدید تحت نام بی مسمای "والیت 
و  غیره  و  اسالمی"  "جمهوری  و  فقیه" 
مشخصا سران آن به چنان دزدی ها ازاموال 
عمومی مردم دست می زنند که کافی است 
ببینیم وضع آخوندها و به خصوص آیت هللا 
ها، آقازاده ها و مسئووالن امورچیست؟ آنها 
بدون کارکردن و زحمت  کشیدن میلیاردر 
قرار  آنها  راس  در  ای  خامنه  و  اندکه  شده 
قدرت  توسط  خصوصی  اگرمالکیت  دارد. 
کنترل  وسیستم  شود  لغو  کارگران  گیری 
تولیدات توسط نماینده گان منتخب کارگران 
درهر موسسه ی تولیدی برقرارشود، بنابراین 
در  کاردیگران  ثمره  ازغارت  دزدان  دست 
عمومی  اموال  ثمرات  دزدی  کارو  محیط 
دهی  آموزش  با  طبعا  و  شده  کوتاه  دولتی 

سرمایه  حاکمیت  درشرایط  هم  آن 
برای سلطه  بینیم  انحصاری جهانی که می 
نابودکردن  مشغوول  خاورمیانه  به  یابی 
که  است. هر روز  مخالف خود  کشورهای 
می گذرد توطئه ای مثل القاعده و داعش راه 
می اندازد و ضربات هولناکی را برمردمان 
این منطقه تحمیل می کند. بنابراین کشتیبانان 
راه  به  باید  پیشرو  و  انقالبی  سیاست  تعیین 
به  تا  کنند  انتخاب  دیگری  سیاست  بیافتند، 
مسیوها،  علی  دهند  نشان  آذربایجان  مردم 
حیدرعمواغلی ها ، شاهرخ زمانی ها پرچم 
مبارزه را رها نساخته و برای تحقق آینده ای 
بدون تبعیضات ناشی از مالکیت خصوصی 
پوشالی جمهوری  دولتی  قدرت  استثمار،  و 
بتوانند  مردم  تا  بکشند  زیر  به  را  اسالمی 
نفسی به راحتی و درکمال آزادی در ایران 

بکشند.
درتعیین  ایران  ملل  حق  باد  زنده 

سرنوشت خویش!
نیروهای ضدآزادی و  بر  نفرت  ننگ و 

توطئه گرضدملی!
با رشدمبارزات کارگری طلیعه خورشید 
آزادی و رهائی ملل درحال دمیدن است! 
حزب رنجبران ایران 
 22 آبان 1394

دزدان  جدی  تنبیه  و  دزدی  کراهت  از 
بساط ننگین و شرم آوربه خصوص دزدان 
دیگرکسی جرات  تنبیه شوند،  بزرگ شدیدا 
درایران  اکنون  که  راحتی  این  به  کند  نمی 
بهشت  و  بزند  دزدی  به  دست  شده  رایج 
فراخواهدرسید.رنجبر[ سوسیالیسم  موعود 
پرونده  پی  در  پی  »بازشدن  بی.بی.سی.: 
فسادهای بزرگ و حیرت آور مالی و بازتاب 
پرسش  و جامعه  ها  در رسانه  آنها  گسترده 
های فراوانی را پیرامون چرایی این پدیده و 
نقش نهادها و شبکه های کوچک و بزرگ 
نقش  به  بسیاری  کشد.  می  میان  به  فساد 
دولت، نهادهای رسمی و دستگاه قضایی در 

گسترش فساد اشاره می کنند.
قدرت  روابط  در  شفافیت  عدم  کسانی  1ـ 
نظارت  بدون  که  قدرتمندی  محافل  نقش  و 
اقتصاد  و  سیاست  کار  در  گویی  پاسخ  و 
دخالت می کنند را نشانه می روند. اقتصاد 
به  نزدیک  محافل  خواری  رانت  و  دولتی 
قدرت از جمله دیگر مواردی است که مورد 
توجه قرار می گیرد. دیدگاه هایی هم نبودن 
دمکراسی و امکان نظارت مستقل جامعه و 

رسانه ها را دلیل گسترش فساد می دانند.
مصداق  توان  می  یادشده  موارد  همه  برای 
های پرشماری در جامعه امروز ایران پیدا 
اطالعاتی  اندازه  همان  دقیق  تحلیل  کرد. 
درز  بیرون  به  بزرگ  های  پرونده  در  که 
کرده است نشان از اشکال دخالت و آلودگی 
نظامی  یا  و  رسمی  نهادهای  ها"،  "آقازاده 
دارد و مکانیزم های اصلی روابط فساد در 
اکنون  هم  کند.  می  مال  بر  را  جامعه  راس 
و  سابق  جمهور  رئیس  معاون  چند  نام  چند 
پایه دولت  بلند  تعدادی از وزرا و مسئولین 
قبلی در پروندهای عظیم فساد مالی دیده می 
شود و کسانی از آنها به دادگاه رفته اند و یا 
در صف محاکمه ایستاده اند. همین موضوع 
و  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  نقش  پیرامون 
دخالت آنها در امور اقتصادی و قاچاق کاال 
صدق می کند با این تفاوت که از بررسی و 

محاکمه آنها هنوز خبری نیست.
کند  می  سعی  میان  این  در  قضایی  دستگاه 
که  دهد  نشان  درشت  مهره  چند  محاکمه  با 
اراده روشنی در مبارزه با فساد وجود دارد. 
پیرامون  بسیاری  های  پرسش  همزمان  اما 
این پرونده ها و پرونده های مسکوت مانده 
دیگر بدون پاسخ مانده اند. مهم تر از همه 
این که خود دستگاه قضایی متهم به فساد و 
دخالت در شبکه های مافیایی است. محمود 
احمدی نژاد هم بیشترین حرف ها را درباره 
آورد  زبان  به  فساد  های  شبکه  با  برخورد 
پرونده  دارای  همکارانش  نزدیکترین  ولی 
های بزرگ فساد مالی هستند. اینها همه جنبه 

های متناقض و پرسش برانگیز برخورد با 
پدیده فساد در ایران را تشکیل می دهند. گاه 
بزرگ  های  پرونده  شدن  برمال  جریان  در 
یا  و  رسمی  نهادهای  که  داند  نمی  کسی 
دستگاه قضایی تا چه اندازه در عملکرد خود 
های  رقابت  و  ها  درگیری  نقش  و  صادقند 

سیاسی در این میان چیست.
2ـ وجه اجتماعی فساد

فقط  فساد  پدیده  دهند  می  نشان  شواهد  همه 
و  پنهان  های  یا شبکه  و  مهره درشت  چند 
های  بخش  و  گیرد  نمی  بر  در  را  مافیایی 
مهمی از جامعه را به اشکال گوناگون آلوده 

کرده است. 
پرسش مهم دیگر اما در این میان گستردگی 
فساد و نقش جامعه و بعد اجتماعی این پدیده 
است. همه شواهد نشان می دهند پرونده های 
بزرگ و پرسر و صدای گاه فقط نوک کوه 
یخی هستند که همه ابعاد پدیده مهم فساد در 
منعکس  را  ایران  جامعه  روزمره  زندگی 
پدیده  نمی کنند. همه شواهد نشان می دهند 
فساد فقط چند مهره درشت و یا شبکه های 
پنهان و مافیایی را در بر نمی گیرد و بخش 
های مهمی از جامعه را به اشکال گوناگون 

آلوده کرده است.
فساد دارای یک بعد جامعه شناسانه است که 
به درکی که در افکار عمومی پیرامون این 
برای  اگر  گردد.  می  باز  دارد  وجود  پدیده 
و  قانونی  غیر  منفی،  معنای  افکار عمومی 
ضد اخالقی فساد از میان برود و یا بسیار 
کم رنگ شود این کار به امری هنجاری و 
پذیرفته شده تبدیل می گردد. همزمان وجود 
فساد  که  دهد  می  نشان  روانشناسی  چنین 
فقط به گروه های کوچک مافیایی فروکاسته 
نمی شود و حضور این پدیده در متن جامعه 

بسیار جدی است.
های  بورسیه  از  گوناگون  های  پرونده 
دانشگاهی،  قالبی  مدارک  غیرقانونی، 
استفاده  سوء  تا  گرفته  نامه  پایان  فروش 
موسسات  در  اقصادی  درشت  و  ریز  های 
و  انتفاعی  غیر  بنیادهای  ها،  بانک  دولتی، 
نشان  همگی  کاال  قاچاق  نجومی  های  رقم 
از گستردگی فساد در حوزه های گوناگون 
هم  آن  اشکال  و  ابعاد  همه  شاید  که  دارند 
ناظران  و  ها  رسانه  عمومی،  افکار  برای 
روشن نیست. آنچه که توکلی نماینده محافظه 
کار مجلس "فساد سیستماتیک" می نامد و یا 
معاون آقای روحانی از آن به عنوان پدیده 
"فراگیر" یاد میکند مرحله ای آسیب شناسانه 
فساد است که بگونه ای سرطانی در پیکر 

جامعه ریشه دوانده است.
که  یافته  راه  نهادهایی  و  ها  مکان  به  فساد 

می بایست نماد اخالق هنجاری، دینی 
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فساد زائیده جامعه طبقاتی است!

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

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

انقالبی و پرولتاریائی 
است درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  نشدن 
از طبقه کارگر و

 توده ها 

سر  بر  سخن  اینجا  باشند.  عمومی  یا 
پرونده های چند هزار میلیاری نیست. 
گاه ابعاد مالی یک فساد بسیار محدودتر ولی 
فراتر  بسیار  آن  نمادین  و  اجتماعی  معنای 
روحانی،  های  شخصیت  وقتی  آیا  است. 
از  هم  دادگستری  قاضی  دانشگاهی، 
"ویروس" فساد مصون نمی مانند می توان 
از خود پرسید که آیا دیگر گوشه سالمی هم 

در این جامعه باقی مانده است؟
3ـ فساد به مثابه فرهنگ

واژه  از  نژاد  احمدی  محمود  که  زمانی 
"برادران قاچاقچی" استفاده کرد هیچ زلزله 
نپیوست  بوقوع  اجتماعی  تنش  و  سیاسی 
پا  پیش  واقعیت  از  بخشی  واژه  این  گویی 
افتاده جامعه ایران بود. وجود فساد گسترده 
زندگی  در  فساد  امر  شدن  عادی  معنای  به 
که  است  هایی  فعالیت  وجود  و  روزمره 
مصداق فساد در ابعاد گوناگون هستند. یکی 
از نشانه های میزان فساد جایگاه و معنای آن 
در وجدان جمعی و در ذهنیت افراد جامعه 
است. میزان سالم یا ناسالم بودن بودن یک 
جامعه از جمله به تصویر و جایگاه فساد در 
ذهنیت افراد و در فرهنگ جامعه هم مربوط 
امری ضد ارزش،  فساد  میشود. زمانی که 
نابهنجار و غیر قانونی تلقی شود، شبکه های 
فساد و افرادی که دست اندرکار فساد هستند 
هم با واکنش منفی جامعه روبرو می شوند. 
وجود قوانین سخت گیرانه و مکانیزم های 
در  سالم  دستگاه قضایی  کنار  در  بازدارنده 
چنین کشورهایی از جمله نتیجه وجود یک 
است  اجتماعی  نیروهای  و  عمومی  وجدان 
که فساد را امری ناپسند و غیرقابل پذیرش 
می دانند و خواهان مبارزه با آن هستند. عدم 
وجود این هوشیاری جمعی علیه فساد راه را 
برای گسترش فساد باز می کند و یا مبارزه 

علیه آن را دشوار می سازد.
در ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر 
به  عمومی  افکار  گسترده  فساد  به  آلوده 
فساد  با  مبارزه  مهم عرصه  بازیگر  عنوان 
اداری غایب  نظام  اقتصاد و  و سالم سازی 
دارد.  رمق  کم  بسیار  حضوری  یا  و  است 
ورود تدریجی فساد به زندگی و فعالیت های 
روزمره و درونی کردن تجربه فساد سبب 
شده وجود فساد در متن جامعه شکل عادی 
و پیش پا افتاده بخود گیرد. به عبارت دیگر 
فساد امر ضد اخالقی و غیر قابل پذیرش به 
شمار نمی رود. فضلیت پاکدستی در چنین 
فضایی یا شکل ریاکارانه به خود می گیرد و 

یا به امری حاشیه ای تبدیل می شود.
واژه  از  نژاد  احمدی  محمود  که  زمانی 
"برادران قاچاقچی" استفاده کرد هیچ زلزله 
نپیوست  وقوع  به  اجتماعی  تنش  و  سیاسی 

گویی این واژه بخشی از واقعیت پیش پا افتاده 
جامعه بود. همین روایت درباره رشوه دادن 
و رشوه گرفتن، کالهبرداری، تقلب کردن، 
سوء استفاده از موقعیت سیاسی و یا اداری 
ابعاد و اشکال گوناگون صدق می کند. در 

4ـ زبان و کدهای اجتماعی فساد
کشورها  همه  در  فساد  مافیایی  های  شبکه 
مانند محیط های بسته )زندان، سربازخانه( 
زبان و کدهای خاص خود را دارند که گاه 
درک  قابل  جامعه  عادی  افراد  همه  برای 
شبکه  در  توان  می  را  واقعیت  این  نیست. 
صنعتی  کشورهای  از  برخی  مافیایی  های 
پیشرفته هم مشاهده کرد. در ایران زبان و 
به  بسته  های  شبکه  درون  از  فساد  کدهای 
است.  کرده  رخنه  جامعه  ژرفای  و  درون 
جامعه زبان فساد را بخوبی می شناسد، آن 
را تولید و بازتولید می کند. یعنی واژه ها و 
اصطالحاتی بوجود آمده اند که سازوکارهای 
فساد را با کلمات عادی و بدون بار ارزشی 
فراموش  ها  بچه  "شیرینی  کنند.  می  بیان 
نشود"، "سهم دوستان"، "حق ایاب و ذهاب" 
و صدها واژه و اصطالح دیگر امروز جای 
باز کرده  خود را در زبان روزمره جامعه 
خریدن  تطمیع،  تهدید،  زبان  این  در  اند. 
ها  واژه  آمدن  کنار  یا  و  زورگویی  افراد، 
به  مخاطب  و  دارند  را  خود  خاص  بیان  و 

راحتی قادر به درک معنای آنهاست.
های  شبکه  میان  رویارویی  در  حقیقت  در 
بازیگر  فساد  ضد  سازوکارهای  و  فساد 
سومی هم وجود دارد که می تواند در شکل 
گیری نوع پویایی پدیده فساد نقش مهمی را 
ایفا کند. آنجا که افکار عمومی با فساد کنار 
منفی  و  مخرب  پویایی  شاهد  ما  است  آمده 

فساد و بعد آسیب شناسانه آن هستیم. 
شکل  راحتی  به  تنها  نه  فساد  های  شبکه 
جامعه  متن  در  آنها  حضور  که  گیرند  می 
آید  پذیرفته شده در می  امری  هم بصورت 
مافیاهای  راس  در  که  هایی  پدرخوانده  و 
اقتصادی قرار دارند می توانند بدون دغدغه 
جامعه  پنهان  و  آشکار  های  الیه  در  خاطر 
ای که در آن دیگر فساد امری نامطلوب و 

ضداخالقی نیست جا خوش کنند.
5ـ جامعه مدنی تسلیم فساد

المللی  بین  در سطح  کنونی  های  تحلیل  در 
فساد در اقتصاد و نظام اداری در رابطه دو 
جانبه میان نهادهای رسمی و نحوه کارکرد 
شبکه  و  یکسو  از  قانونی  های  مکانیزم  و 
ها و افراد فاسد و مافیایی مورد توجه قرار 
اراده  که  است  آن  سر  بر  بحث  گیرد.  می 
سیاسی برای برخورد با فساد، وجود قوانین 
روابط  شفافیت  بازدارنده،  های  مکانیزم  و 
قوه  عمکرد  نوع  اقتصادی،  های  فعالیت  و 

چه  تا  آن  عمل  استقالل  میزان  و  قضایی 
کارایی  از  پدیده  این  با  مقابله  در  اندازه 

برخوردارند.
تجربه کشورهای گوناگون نشان می دهد که 
در کنار قوانین و مکانیزم ها و راه کارهای 
ضد فساد و نیز وجود دستگاه قضایی مستقل، 
سالم، جامعه مدنی و وجدان جمعی نیز نقش 
مهمی در مبارزه با پدیده فساد ایفا می کنند. 
در کشوری که فساد بر اخالق عمومی سایه 
افکنده و وجدان جمعی با سم فساد آلوده شده 
دیگر به دشواری می توان برای سالم سازی 
اقتصاد و نظام اداری بر روی جامعه مدنی 

حساب کرد.
های  شبکه  میان  رویارویی  در  حقیقت  در 
بازیگر  فساد  ضد  سازوکارهای  و  فساد 
سومی هم وجود دارد که می تواند در شکل 
گیری نوع پویایی پدیده فساد نقش مهمی را 
ایفا کند. آنجا که افکار عمومی با فساد کنار 
منفی  و  مخرب  پویایی  شاهد  ما  است  آمده 
آن هستیم. شکل  آسیب شناسانه  بعد  فساد و 
گیری چنین پدیده ای به معنای نوعی گرفتار 
آمدن در بندهای تله ای است که جامعه را در 

مبارزه با فساد ناتوان می کند«.
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نامه به رنجبر
با درود و خسته نباشی

اخبار و  به  قول  نقل  استناد و  با  این که  از 
گزارشات و یا مقاالت داخل کشور مطالبی 
می نویسید، بسیار عالی است، که نشریه را 
ها  گویی  کلی  از  و  کند  و شاداب می  زنده 
دور می نماید و تا حدی می تواند هم ناشر 
و هم خواننده را توی باغ بیاورد. امید که به 
این شیوۀ پسندیده ادامه دهید. از جمله مقاله 
در مورد سونامی اخراج ها بسیار جالب و 
جاندار و با محتوی بود، اخباری هم که در 
تمام نشریه آورده اید، همگی با تیتر اخراج 
فاکت  کردن  مستند  منظور  به  اگر  بود،  ها 
کرده  انتخاب  را  اخبار  این  مقاله،  آن  برای 
اید، خوب بود همین توضیح را می دادید که 
از میان تمام اخبار کارگری در ارتباط با آن 
مقاله این اخبار را برگزیده اید، زیرا کسی 
نکند،  توجه  شما  منظور  و  نکته  این  به  که 
و  هست  اخراج  خبر  فقط  که  کند  می  فکر 
فله ای و روزانه هزاران نفر را اخراج می 
کنند و هیچ خبر و اعتراض و مقاومتی هم 
نیست و در نتیجه دچار یأس و سرخوردگی 
اخباری  در  شاهدیم  که  حالی  در  شود.  می 
تا   5 کنم، حداقل روزی  می  منتشر  من  که 
 ... و  تحصن  و  اعتراض  و  اعتصاب   10
وجود دارد. در افشای رژیم و کارفرمایان و 
سرمایه داری، باید با انتشار این نوع اخبار - 
از جمله اخراج ها- ابعاد سرکوب و فشارهای 
ولی  کرد،  منتشر  دائماً  را  آنها  انسانی  ضد 
بدون بزرگنمایی و توهم آفرینی باید همزمان 
نیز  را  کارگران  های  مقاومت  و  مبارزات 
برجسته کرد و نشان داد که درست بخاطر 
این مبارزات و ترس رژیم است که سرکوب 

را تشدید می کند. والسالم کاک
 صفا 2015/10/29

از  تشکر  و  رفیق،  سالم  با  جواب: 
به  باتوجه  البته  اید.  داده  که  هشداری 
این که دائما اخبار مبارزات کارگری 
در نشریاتمان منعکس می شود، بروز 
جود  و  به  است  ممکن  توهمی  چنین 
بیشتری  دقت  باید  الوصف  مع  نیاید. 
متشکریم.  بسیار  نقدشما  از  و  بکنیم 
سالمت و پیروز باشید و بازهم ازشما 

بشنویم.

نامه دیگر: 
1- در صفحه 24 ، مقاله " امپراتوری دالر 
ایاالت متحده لخت و عریان شده است......" 

بقیه این مقاله را باید در صفحه 1۸ مالحظه 
کنید که خبری از آن نیست و به جای آن تیتر 
دیگری تحت عنوان " مبارزه قهرمانانه..." 
است   123 شماره  به  متعلق  واقع  در  که 

اشتباها ذکر شده.

2 - صفحه 10 ، ستون وسط را تا به انتها 
برای خواندن  به ستون سوم  بخوانید، وقتی 
بقیه مطلب مراجعه می کنید خبری از بقیه 

نیست، تیتر دیگری مشاهده می شود.
متوجه  که  خواندم  را  شماره  این  تمام  من 

قضیه شدم. 

موفق و پیروز باشید، 2015/10/29

جواب: تذکرات شما کامال برحق است 
کنترل  بندی،  صفحه  در  قصوری  و 
125)دو  شماره  رنجبر  تصحیح  و 
به وجودآمده است.  قبل، مهرماه(  ماه 
نوشته در ستون ها از چپ به راست 
قرار گرفته اند. بعد ازبرطرف کردن 
سایت  در  شماره125  رنجبر  ایراد 

حزب قرار خواهد گرفت.
مبارزه  تیتر  شما:   1 نکته  درمورد 
امپرااتوری  بشود:  باید  قهرمانانه 

دالر.... درص1۸
از  ص10  در  شما:  نکته2  درمورد 
تفسیرمجددا  بدون  مقاله  باید  ص4 
از  معذرت  شود.باعرض  گذاشته 
خواننده گان گرامی رنجبر که دراین 
درخواندن  مشکالت  با  آنها  مقاله  دو 

روبه رو شده اند.

7۸درصد زنان ایرانی هیچ فعالیت اقتصادی 
امور  در  جمهوری  رئیس  معاون  ندارند 
درصد   7۸ حدود  گفت:  خانواده  و  زنان 
غیرفعال  اقتصادی  نظر  از  ایرانی  زنان 
هستند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند.
درحاشیه  جمعه  روز  موالوردی  شهیندخت 
با  درمصاحبه  غربی  آذربایجان  به  سفر 
ماندن  ثابت  به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار 
در  ایرانی  زنان  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
کل  از  درصد   12 افزود:  گذشته  سال   40
داشته  رسمی  مشاغل  کشور  زنان  جامعه 
هستند.وی  دار  خانه  نیز  نفر  میلیون  و 19 
کار و مشاغل  گذاری  ارزش  اینکه  بیان  با 
شده  واقع  غفلت  مورد  کشور  در  خانگی 
گذاری  ارزش  این  باید  کرد:  اظهار  است، 
و  خانواده  بر  بانوان  خانگی  کار  تاثیر  و 
نرخ  واقعی  میزان  تا  شود  محاسبه  جامعه 
مشارکت محاسبه شود.موالوردی با تشریح 
رسمی  اقتصادی  مشارکت  نرخ  مقایسه  و 
زنان در 40 سال گذشته گفت: ازسال 55 
تغییر  بسیار  زندگی  شرایط  هرچند  تاکنون 
آموختگی  دانش  افزایش  به رغم  ولی  کرده 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  در  ایرانی،  بانوان 
زنان تغییر محسوسی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری 
و تحوالت بازار اشتغال، بیکاری زنان دو 
برابر مردان است، افزود: چالش اصلی ما 
تقریبا  که  باشد  می  رسمی  مشارکت  نرخ 
مرکز  با  کرد:  اظهار  است.وی  مانده  ثابت 
آمار ایران مذاکراتی انجام شده تا تغییری در 
پرسشنامه ها و جمع آوری اطالعات انجام 

شود.)پیک ایران 15   آبان 1394( 
موالوردی  شهیدخت  خانم  موضع  این  به 
زنان  فعالیت  اوال  که  خوشآمدگفت  باید 
از  ثانیا  و  آورده  حساب  به  خانواده  در  را 
بامردان  کارمساوی  دربرابر  زنان  اشتغال 
به  توجه  عدم  و  پذیرد.  می  را  مزدمساوی 

این مسائل را مورد سرزنش می داند.
جدی  طور  به  مثبت  نکات  این  روی  اگر 
بدین ترتیب نقشی را در  نموده و  پافشاری 
»تغییرمحسوس«ـ آن طور که خودش درباال 
متذکرشده ـ احترام به حقوق زنان  به انجام 
برساند درتاریخ ازاو به نیکی یاد خواهد شد. 
تاکتیکی و درشرایطی که  به طور  اگر  اما 
است  انفجار  درحال  ستم  و  ظلم  از  جامعه 

زنان عملکرد حاکمان 
را درنظر میگیرند 

نه ادعاها را؟

به تارنما های 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعه کنید و 

نظرات خود را در 
آنها منعکس کنید!
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

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

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

رهائی زنان درگرو پایان دادن به مردساالری وحاکمیت دین است!

گفته شده تا دل خوشی اندکی به طور واهی 
زنان به وجودآورد، مسلما در کنارفالبگیرانی 
قرارخواهدگرفت که مشتی دروغ را درمورد 

آینده زنان به فال بینان قول می دهند!!
دردوران  کشیها  ازحق  دریائی  امروز 
حاکمیت والیت فقیه برزنان درایران تحمیل 
عقب  جزو  جهان  کنونی  تاریخ  در  که  شده 
می  زنان  به  نسبت  دیدگاهها  ترین  افتاده 
باشدکه اگر عربستان سعودی صدمین کشور 
باید  نودونهمین  نیز  ایران  باشد  سرکوبگر 
به حساب آورده شود. زنان پیکارگر خسته 
طلبانه  حق  مبارزات  باید  ناپذیرایران  گی 
ی خود را بی درنگ ادامه داده و نگذارند 
عوامل جمهوری اسالمی زنان را گول زده 
و به خصوص در شرایطی که به انتخابات 
حسن  طورکه  همان  شوند،  می  نزدیک 
روحانی کاندید نخست وزیری قول فراوانی 
بازی  امروز  بکند  جمع  را  رایها  تا  داد 
جدیدی را دررابطه با جمعاوری رای زنان 
دوباره  را  آزموده  و  شود.  شروع  میتواند 
که  داده  نشان  حاکم  دیو  خطاست!  آزمودن 
درمقهورساختن مقاومت زنان هیچگاه کوتاه 
نیامده و هرحقی را که زنان به دست آورده 

اند درسایه ی مبارزاتشان بوده است.

************
خبرساز شدن تجاوزهای 

دستجمعی در قزوین 
یک ماه پس از دستگیری 

مجرمان
رسانه های ایران از دستگیری گروهی 10 
نفره، از جمله 3 نفر مسلح، در حدود یک 
ماه پیش خبر داده اند که در سه نوبت اقدام به 
تجاوز گروهی به دختران جوان در حوالی 

شمال قزوین کرده اند.
در  تهران،  چاپ  فرهیختگان،  روزنامه 
مورد  در  خود  پیگیری های  نتیجه  گزارشی 
این پرونده را منتشر کرده که حکایت دارد 
که  دخترهایی  نوبت  در هر سه  متجاوزان، 
جاده  و  باراجین  مناطق  به  گردش  برای 
با  را  بودند  رفته  قزوین  شمال  در  زرشک 
تهدید اسلحه و در حضور پسران همراه آنها 

مورد تعرض قرار داده اند.
که  حالی  »در  است:  نوشته  روزنامه  این 
بیش از یک ماه از دستگیری 10 نفری که 
به دختران جوان در باراجین قزوین تجاوز 
کرده اند می گذرد، هیچ یک از رسانه ها حتی 
خبری  این باره  در  قزوین  محلی  رسانه های 

منتشر نکرده اند«.
 - قضایی  مسئوالن  از  بسیاری  ایران،  در 

دادن  از  جنسی،  جرایم  قربانیان  و  امنیتی 
به  هایی  پرونده  چنین  با  مرتبط  اطالعات 

رسانه ها خودداری می کنند.
در حالی که بیش از یک ماه از دستگیری 
10 نفری که به دختران جوان در باراجین 
قزوین تجاوز کرده اند می گذرد، هیچ یک از 
در  قزوین  محلی  رسانه های  حتی  رسانه ها 

این باره خبری منتشر نکرده اند
بعد  ماه  یک  حتی  فرهیختگان،  نوشته  به 
اخیر،  پرونده  متجاوز   10 دستگیری  از 
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در واکنش 
ارائه  به  حاضر  روزنامه،  این  پیگیری  به 

توضیح یا تایید واقعه نشده است.
این در حالی است که معاون سیاسی امنیتی 
را  دستجمعی  تجاوز  خبر  قزوین،  فرماندار 
تایید کرده اما اطالع رسانی در مورد آن را 

وظیفه دادستانی دانسته است.
همزمان، »یکی از مسئوالن دفتر دادستانی« 
افزوده که  تایید کرده و  این خبر را  قزوین 
»احتماال حکم همه متهمان این پرونده اعدام 

است«.
های  رسانه  در  اخیر  تجاوز  اخبر  انعکاس 
مطبوعات،  از  برخی  تا  شده  باعث  ایران، 
به  با ماجرای تجاوز گروهی  آن  به مقایسه 
سال  ماه  خرداد  در  شهر  خمینی  در  زن   6

1390 بپردازند.
در جریان آن واقعه، 14 مرد با حضور در 
مقابل  در  زنان  این  به  خانوادگی  باغ  یک 
مردان همراه آنها تعرض کردند که در نهایت، 
به اعدام چهار نفر از متجاوزان منجر شد.
در پی وقوع تجاوز دستجمعی خمینی شهر، 
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی 
انتظامی اعالم کرد که »انعکاس وسیع رسانه 
تولید  جامعه  در  عنف  به  تجاوز  جرم  ای 

ناامنی روانی می کند«.)04/0۸/1394 (

درجنبش جهانی کمونیستی بقیه از صفحه آخر

وحشیانه" رامحکوم نمودند با ایجاد شک و 
تردید به داعش و پ.ک.ک. به عنوان حمله 
کننده گان احتمالی. این  به هم مربوط کردن 
باشد،  می  واقعی  هدف  به  خیانت  معنا  بی 
کرد  بخش  رهائی  مبارزه  سرکوب  برای 
تحت ادعای مبارزه علیه داعش و قراردادن 
موضع پ.ک.ک. درکردستان جنوبی مورد 

حمله درآتش و خون بمبارانها.
سوءقصدهای 3 هفته پیش قبل از انتخابات 
نقطه اوج  یک سری از حمالت بود برای 
سرکوب، و توقیفها که با نشانه گیریهانسبت 
پوشش  تحت  کرد  بخش  آزادی  مبارزه  به 
سوء  کرد.  بخش  آزادی  ازمبارزه  حمایت 
جوان   34 مرگ  به  قبال  سوروچ  در  قصد 
ساختمان  از  حمایت  خواست  که  منجرشد 
این سوء قصد  داشتند.  سازی درکوبانی را 
در  قصد  سوء  که  ماند  ناروشن  همانقدر 
تنها  دردیاربکر.  ح.د.پ.  انتخاباتی  تجمع 
حداقل آنچه که در سپتامبر روی داد و بیش 
از دستگاه  فاشیست  باندهای  از 100 حمله 
و  انتخاباتی  دفاتر  علیه  سرکوب  دولتی 

نماینده گان ح.د.پ. صورت گرفت.
با اقدامات فاشیستی رئیس جمهور اردوغان 
بتواند  ح.د.پ.  که  شود  مانع  خواهد  می 
موفقیت انتخاباتی خود را در ژوئن 2015 
تجدیدکند که باعث شد آق پارتی با %13.1 
این  بکند.)*(  خود  ازآن  را  اکثریت  نتواند 
موفقیت مهمی بود برای تجمع جنبش آزادی 
بخش کرد با نیروهای مترقی و دموکراتیک 

و انقالبی ترک.
ایکور همبستگی خود رابا تمامی تشکلهای 

موردسوء قصد قرارگرفته اعالم می کند.
ایکور قاطعانه علیه وحشت آفرینی حکومت 
ترکیه اعتراض کرده و خواست قطع فوری 
این حمالت علیه عبدهللا اوجاالن و مبارزات 
رهائی بخش کرد و دموکراتهای انقالبی ترکیه 
می باشد. مسئووالن باید حساب پس بدهند.
ایکورازمبارزات آزادی بخش ، دموکراتیک 
و سوسیالیسم در ترکیه  و کردستان حمایت 
پ.ک.ک.  تعقیب  منع  خواستار  و  کرده 

وآزادی فورعبدهللا اوجاالن می باشد!
سازی  ساختمان  ایکوربرای  بریگاردهای 
درکوبانی اصل همبستگی طبقاتی بین المللی 
را متحقق ساخته و و عالمت آشکاری هستند 
در اتخاذ قدرتمند راه به سوی آینده اجتماعی 
بدون استثمار و ستم.  بازگشائی فوری معبر 

انسانی به کوبانی توسط دولت ترکیه!
زنده باد همبستگی بین المللی!

پرولتاریای تمام کشورها، متحدشوید!
خلقهای  و  کشورها  تمام  پرولتاریای 
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ستمدیده، متحدشوید!

استفن انگل ـ هماهنگ کننده مرکزی ایکور
 ،2۰15 نوامبر   17 تا  گان  امضاکننده 

امضاهای بیشتر ممکن است
جمهوری  کنگو،  انقالبی  سازمان  1ـ 

دموکراتیک کنگو
2ـ مشی مارکسیست ـ لنینیستی پرولتاریائی 

مراکش
3ـ حزب سوسیالیست انقالبی واتاد، تونس
4ـسازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان

5ـ حزب کمونیست بنگالدش
6ـ حزب رنجبران ایران)پرولتاریان پارتی 

ایران(
7ـ حزب کمونیست نپال )متحدشده(

۸ـحزب کمونیست نپال )ماشال(
9ـ حزب دموکراسی نو سریالنکا

"کراسنی  انقالبی  کمونیستی  گروه  10ـ 
کلین"، بالروس

11ـحزب کمونیست بلغارستان
از  چکوسلواکی  کمونیست  12ـحزب 

جمهوری چک
ـ  چکسلواکیا  کمونیست  جوانان  13ـاتحادیه 

جمهوری چک
ـ  مارکسیست  حزب  د.  ام.ال.پ.  14ـ 

لنینیست آلمان
17ـ سازمان اتحادیه جوانان مجارستان

1۸ـ طلوع سرخ صبحدم، هلند
19ـ پالتفرم مارکسیست ـ لنینیستی روسیه

20ـ حزب کارـ مقاومت اسلواکیا
21ـ گروه مارکسیست ـ لنینیست سوئیس

22ـ حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست 
ترکیه/ کردستان(

طبقه  جنبش  کننده  هماهنگ  شورای  23ـ 
کارگر در اوکراین

24ـ حزب کار یوگسالوی )سابق(
25ـحزب کمونیست ـ مائوئیست کلمبیا

26ـحزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیسنت 
جمهوری دومینیکن

27ـ حزب کمونیست مستقل پاراگوئه
2۸ـ سازمان انقالبی کار، آمریکا

زنده باد همبستگی بین المللی!
پرولتاریای تمامی کشورها متحد شوید!

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)*(ـ به علت  کارشکنی وسیع در انتخابات با 
دریائی از ترور طی ماهها توسط آق پارتی 
بازهم انتخاب اکثریت مجلس در انتخابات 2 

نوامبر به پایان رسید

یوان عنوان ارز ذخیره... 
بقیه از صفحه آخر

خود را پائین آورد. این حرکت، تمام بازار 
چنانکه  هم  کرد،  منتهی  سقوط  روبه  را  ها 
سرمایه گذاران این واقعه را به عنوان کاهش 
رشد اقتصادی در چین پنداشتند. با این حال، 
را  یــوان  هایی  رفــرم  چنین  که  شد  معلوم 

نزدیک تر به اس دی آر کرد. 
به گفته مقامات بانک خلق چین : » کشور 
چین معتقد است که گنجایش یوان در سبد اس 
دی آر، نمایندگی را افزایش می دهد و سیستم 
پولی بین المللی موجود را بهبود می بخشد. 
این حرکت مزایای برد - برد را برای هر دو 

کشور چین و جهان خواهد داشت «. 
دارد  نظر  در  روسیه  که  ایــن  توجه  قابل 
بطور فعال از ارزهای ملی در تجارت منابع 
استفاده  ها  کشور  دیگر  و  چین  با  انــرژی 
کند. پرزیدنت روسیه، والدیمیر پوتین گفت 
پول  از  فعاالنه  داریم  قصد  ما  آینده  »در   :
ملی خود در تجارت انرژی و دیگر اشکال 
جهان  کشورهای  سایر  و  چین  با  تجارت 

استفاده کنیم. «. 
بانک های وال استریت هم چنین به 
اعتبارات  مبادله  قیمت های  تقلب در 
نکول شده، سی دی اس )1 ( اعتراف 

می کنند
توسط تایلر دیوردن - زیرو هدج، دوم اکتبر 

2015
در ماه ژوئن، ما اشاره کردیم که یک گروه 
از سرمایه گذاران که شامل حدج فاندز)2(، 
موقوفات  بازنشستگی،  ــای  ه ــدوق  صــن
یک  طرح  دنبال  به  دیگران  و  دانشگاهی، 
دادخواهی که به گفته بعضی ها وال استریت 
برای محدود کردن رقابت در بازار سی دی 

اس توطئه چیده است. 
براساس  مورد(  )یا  پرونده  این  تمام  البته، 
تکرار  صــورت  به  که  اســت  استدالالتی 

مکررات بازگو می شود. 
مارکیت  که  دانند  که همه می  معنی  این  به 
)که تا حدودی توسط بانک تصاحب شده( به 
طور مؤثر بازار سی دی اس را به انحصار 
درآورده و به دلیل این که مارکیت متعلق به 
خود  خودی  به  این  باشد،  می  استریت  وال 
آشکار بود که بانک های عظیم نه تنها بازار 
را به انحصار خوددرآورده اند بلکه در آن با 

مهارت نیز دستکاری می کنند. 
به طور مسرت بخشی، یکی از شرکتهائیکه 
شاکیان مدعی از بازار سی دی سی داشت، 
دژ  کننده  خفه  مطلقا  ضربات  نتیجه  در 
بود.  مانده  محروم  استریت  وال  مستحکم 

قبل  ماه  دو  شوخی  به  ما  که  طوری  همان 
که  بود  معنی  بدان  این  کردیم،  می  مطرح 
تیم  نگهداشتن  بسته  برای  توطئه  واسطه  به 
سال  در  ــدرال  ف بانک  سقوط  از  حفاظت 
200۸ ، مارکیت ) که خود متعلق به وال 
استریت می باشد( و وال استریت جهان را 
از فرصت این که چه اتفاقی می افتد، ربود 
ایکس  آی  نوسانات وی  که شاخص  زمانی 
90 )نوسانات این شاخص ها باعث فرصت 
نادری برای خرید سهامی می شود که سریعاً 
افزایش می یابند(، اچ اف تی )3 ( ) داد و 
ستد با فرکانس باال(، و بازار سی دی اس با 

یکدیگر تقاطع می کنند. 
ایــن مــاه، وال  ــل  اوای به هر صــورت، در 
میلیارد   2 تقریباً  تا  کرد  توافق  استریت 
به عنوان خسارت، تسویه حساب کند  دالر 
از  یک  هیچ  که  شدیم  متوجه  ما  امــروز  و 
بانکها به غیر از جی پی مورگان - که در 
آنطرف دریاها، مالیات دهندگان ضامن شده 
نزد  در  تامینی(  های  )صندوق  فاندز  هدج 
سرکرده ارشد اطالعاتی، به نظر می رسد 
با مشکالت زیادی برای داد و ستد سی دی 
ها  میلیارد  دادن  دست  از  بدون   )4( ایکس 
دالر ضرر دادند - قرار است درد ضربات 
شدید این ضرر ها را تحمل کند. در این جا 

به بلومبرگ مالحظه کنید :
از  داد  قرار  شده  خالصه  شرایط  طبق  بر 
جانب دادگاه عمومی، جی پی مورگان چیس 
یک  سوم  یک  تقریباً  است  قرار  شرکت  و 
میلیارد و هشتصد و شصت میلیون دالر را 
به منظور حل و فصل اتهامات که 12 بانک 
بزرگ برای محدود کردن رقابت در بازار 
چیدند،  توطئه  شده  نکول  اعتبارات  مبادله 
تسویه حساب کند ) البته این مبلغ در مقابل 
ده ها میلیارد دالر پول که از این طریق جی 
پی مورگان و شرکا مردم را غارت می کنند 

هیچ است - مترجم(.
نمی  که  گــاه  داد  همین  از  فــردی  گفته  به 
خواست اسمش به دلیل اینکه شرکت روشن 
نکرده است چگونه آنها هزینه ها را تقسیم 
با  مورگان،  پی  جی  شود،  فاش  کنند،  می 
سهم قرض دهنده از توافق که تا حد زیادی 
براساس سنجش شاکیان از سهم بازار است، 
طبق  بر  پــردازد.  می  دالر  میلیون   595
جانب  از  پنجشنبه  روز  شده  منتشر  بیانیه 
انجمن  کارمندان  شامل  که  شاکیان  وکالی 
)دله  انجلس  لوس  کانتی  از  بازنشستگی 
مترجم(،   - بازنشستگی  حساب  از  دزدی 
شده  رفرم  قانون  به صورت  حساب  تسویه 
در تجارت الکترونیکی ساده تر سیستم عامل 
برای ورود به بازار مبادله اعتبارات نکول 

شده )سی دی اس( استفاده خواهد شد. 
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دادگاه عمومی اظهار داشت: مورگان 
و شرکت  ال سی  پی  بارکلی  استنلی، 
مبالغ 230  ترتیب  به  گروه گولدمن ساکس 
 164 و  دالر  175میلیون  دالر،  میلیون 
شاکیان  وکالی  پردازند.  می  دالر  میلیون 
مقدار حل و فصل را در دادگاه فدرال منهتن 
در ماه گذشته فاش ساختند و می گفتند هنوز 
روز  آنها  هستند.  جزپیات  بررسی  مشغول 
پنج شنبه موقع حل و فصل کل مبلغ پرداختی 

را روشن ساختند.
سالها  متعاقب  را  محاکمه  یــک  تــوافــق، 
تأمینی  های  توسط صندوق  قضایی  دعوای 
)هدج فاندز(، حقوق بازنشستگی، موقوفات 
سرمایه  دیگر  و  کوچک  بانکهای  دانشگاه، 
گذاران که به عنوان یک گروه تحت تعقیب 
قانونی قرار دادند را منحرف می سازد. آنها 
با  - همراه  بانکهای جهانی  اقامه کردند که 
شرکت گروه مارکیت )5 (، یک گروه تهیه 
کننده اطالعات بازار که در ان بانکها سهام 
دارند - به منظور کنترل اطالعات در مورد 
مبادله  بازار  در  دالر  میلیارد  هزار  چندین 
که  اس(  دی  )سی  شونده  نکول  اعتبارات 
ایاالت متحده نیز  نقض قوانین ضد تراست 

می باشد، توطئه کردند.
بله، حتی عالئم برای سالح های  بنابراین، 
کشتار جمعی که به از بین بردن جهان مالی 
حال  در  هم  هنوز  احتمااًل  )و  کرد  کمک 
به  شد،  دستکاری  باشند(،  می  آن  انجامیدن 
شرط  توانید  نمی  حتی  شما  که  معنی  این 
بندی علیه چیزی بکنید بدون قربانی شدن و 
افتادن در دام تقلب بانک عظیم. ) حال که 
این بانکهای عظیم وال استریت با مشتریان 
خود و حتی "شرکای" خود چنین می کنند، با 
کشورهای تحت سطه خود با نیروی متجاوز 
نظامی خود باید مردم را سرکوب، تحقیر و 

غارت همه جانبه کنند - مترجم(.
به هر صورت، روا داشتن بازی کنان دیگر 
بازار،  به  شدن  وارد  برای  سیتادل(  )مانند 
در نهایت که آیا مثبت یا منفی باشند، حدس 
اما در آخر امر،  باشد،  تواند  هر کسی می 
وال  که  بود  نخواهد  چیزی  روز،  آخر  در 

استریت کنترل نکرده باشد.
در این جا یک سیستمی است که در نهایت 
را  ها  قیمت  تا  دهد  می  اجــازه  بانکها  به 
بر  بندی  شرط  برای  انها  که  ادواتی  برای 
بوجود  خودشان  که  بهاداری  اوراق  ضد 
از  بخشی  فقط  این  کنند.  کنترل  اند،  آورده 
یک ماشین خلق ثروت )اسکناس( بی پایانی 
پشتوانه  بدون  پول  دالر  میلیاردها  که  است 
تحت عنوان سود، بدون ایجاد هیچ چیزی با 
ارزش محسوس به چاپ می رساند، و قبل 
از سراسری شدن، این مالی گرایی اقتصاد 

ایاالت متحده به احتمال زیاد جهان را به زانو 
یک  نفر،  یک  اینکه  مگر  آورد  خواهد  در 
نیروئی در جایی این جنون را متوقف سازد. 
1 - CDS - Credit Default Swap : 
خریدار،  یک  آن  موجب  به  که  مالی  داد  قرار  یک 
بدهی یک شرکت یا مؤسسه ایکه دارای قدرت عالیه 
تا  کند  می  تالش  قرضه  اوراق  غالب  در  باشد،  می 
کننده  صادر  توسط  قصور  از  ناشی  احتمالی  ضرر 
اوراق قرضه را از بین ببرد. این توسط صادر کننده 
بالقوه  زیانهای  که  گیرد،  می  انجام  قرضه  اوراق 
می  تضمین  توافق  از  بخشی  عنوان  به  را  خریدار 
کند. یا بطور خالصه، بیمه کردن قروضی که مبادله 

اعتبارات نکول شده می باشد.
2 - Hedge Funds : 
مشارکت محدودی از سرمایه گذارانی است که از روش 
پر خطر استفاده می کنند، مانند سرمایه گذاری با پول 
قرض گرفته شده، به امید تحقق سود کالن سرمایه. 
3 - High-frequency trading - HFT 
4 - Credit Default Swap Index - CDX 
5 - Markit Group Ltd. 

پرسش ها وپاسخ ... بقیه از صفحه آخر
 ، اما مضافا بر نفت فراوان  سرمایه است. 
خاورمیانه بزرگ از قدیم االیام از موقعیت 
جغرافیائی ویژه ای برخوردار بوده که هنوز 
تنها منطقه اتصالی  هم است: خاورمیانه نه 
اروپا(  و  آسیا  )آفریقا،  قدیم  دنیای  قاره  سه 
بوده و هست بلکه با قرار گرفتن در مرکز 
)و  زمینی  مساوی  فواصل  در  قدیم  دنیای 
امروز در هوانوردی( بین پاریس و برلین از 
یک سو، پکن و سنگاپور و ژوهانسبورگ 
و... از سوی دیگر به عنوان قلب جهان قدیم 
معروف بوده و هنوز هم محسوب می شود 
. در اعصار پیشامدرن )دوره های پیش از 
سرمایه داری( امپراتوری های اصلی نیمه 
از  استفاده  با  ای  منطقه  فرعی  و  ای  قاره 
موهبت جغرافیائی خاورمیانه و با ایجاد جاده 
های اصلی و فرعی "راه ابریشم" و کنترل 
آنها ثروت ها و منافع عظیمی را در دنیای 
تجارت کسب کردند. این اهمیت جغرافیا – 
تنها  نه  بزرگ  خاورمیانه  ای  ویژه  سیاسی 
در دوران مدرن و عصر امپریالیسم به قوت 
خود باقی ماند بلکه ابعاد کیفی و کمی آن دو 

چندان افزایش یافت. 
ـ بعد از پایان جنگ جهانی دوم کل منطقه 
)که در بخش جنوب اتحاد جماهیر شوروی 
قرار داشت( در استراتژی نظامی امپریالیسم 
هژمونیکی  موقعیت  تازگی  به  )که  آمریکا 
اخذ کرده بود( در جهت مهار شوروی )به 
عنوان یک ستون مقاومت بزرگ در مقابل 
آمریکا( اهمیت سوق الجیشی بیشتری کسب 
و  فروپاشی  از  بعد  حتی  که  اهمیتی  کرد: 
تجزیه شوروی باقی ماند . تسلط برخاورمیانه 
توسط  آن منطقه  در  نفتی  اتخاذ هژمونی  و 
آتالنتیک  اروپــای  کشورهای  کلیه  آمریکا 
)کشورهای عضو "ناتو" و "اتحادیه اروپا"( 
خاورمیانه  نفت  به  خود  بقای  برای  که  را 
آمریکای  عبودیت  تحت  هستند،  وابسته 
های  سیاست  الجرم  و  ه  داد  قرار  هژمون 
اکناف  در  را  آمریکا  نظامی  ماجراجویانه 
به  گشت.  پذیرا  شرط  و  قید  بــدون  جهان 
موازات اخذ عبودیت بی قید وشرط شرکای 
بعدی  حرکت  در  جهانی  نظام  راس  خود، 
خود پس از مسلح ساختن کشورهای اروپای 
استونی،  بالتیک:  کشورهای  )از  شرقی 
التوی ، لیتوانی گرفته تا کشورهای بالکان: 
رومانی ، بلغارستان و...( اقدام به تضعیف 
و اخته کردن روسیه پوتین کرد. با تضعیف 
و تجزیه روسیه مبرهن است که راس نظام 
تالش خواهد کرد چین و هندوستان را )که 

قدرت  عنوان  به  خــود  عــروج  ی بــرای  ها
انرژی  منابع  به  المللی،  بین  نوظهور 

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
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سایت آینه روز
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سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
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خاورمیانه بزرگ و روسیه نیاز مبرم 
نظام  کامل  کنترل  با  ســازد.  مهار  ــد(  دارن
برای  شرایط  خاورمیانه  نفت  بر  جهانی 
جهان  به  مونرو  دکترین  سیاست  گسترش 
فراهم خواهد گشت: سیاستی که هدف  قدیم 
نهائی پروژه ای هژمونیستی آمریکا از بعد 
 2015 تاکنون  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از 

بوده است. 
ـ اما نیم نگاهی به تالش های مداوم و متعدد 
راس نظام در خاورمیانه از 1947 به این 
سو به روشنی نشان می دهد که این تالش 
های  جنگ  اشتعال  نظامی،  )کودتاهای  ها 
به ماجراجوئی های نظامی  نیابتی و توسل 
و سیاسی بیشمار( نتوانسته اند آمریکا را از 

یک کامیابی جدی برخوردار سازند. 
دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  بالفاصله  ـ 
 )1947( سرد"  "جنگ  آغاز  و   )1945(
را  خاورمیانه  کلیه  که  کرد  تالش  آمریکا 
نظامی  سازمان  به  بغداد"  "پیمان  نام  تحت 
رهبری  تحت   1949 سال  در  )که  "ناتو" 
آمریکا تاسیس یافته بود(، متصل سازد. این 
تالش با اوج گیری جنبش ملی شدن صنعت 
نفت و روی کار آمدن دولت استقالل طلب 
پدیده  شکلگیری  سپس  و  ایران  در  مصدق 
ناصریسم در مصردر دهه 1950 با ناکامی 
سرنگونی  از  بعد  اینکه  با  گشت.  روبــرو 
پیمان   ،1953 سال  در  مصدق  ملی  دولت 
بغداد با عضویت کشورهای عراق، ترکیه و 
پاکستان در سال 1955، تشکیل یافت ولی 
در  طلب  استقالل  افسران  که  نکشید  طولی 
عراقی  های  ناصریست  همکاری  با  عراق 
کودتای  یک  طی  مترقی  نیروهای  دیگر  و 
ملی تحت رهبری عبدالکریم قاسم حکومت 
سلطنتی وابسته به غرب را در سال 195۸ 
سرنگون ساخته و بالفاصله اعالم خروج از 
پیمان بغداد کردند. بعد از خروج عراق از 
پیمان بغداد آمریکا تالش کرد که با عضویت 
پاکستان و ترکیه اسم پیمان بغداد را این دفعه 
به اسم "سازمان پیمان مرکزی" )سنتو( تغییر 
دهد و بدین وسیله گسترش نفوذ امپریالیستی 
این  ولی  کند.  تامین  خاورمیانه  در  را  خود 
به خاطر  نیز زمانی طول نکشید که  تالش 
عروج یک دولت ملی و استقالل طلب تحت 
رهبری علی بوتو )یکی از فعالین کنفرانس 
متعهد  غیر  جنبش  کشورهای  و  ونگ  باند 
ها در دهه 1975 – 1955( در پاکستان، 
با ناکامی روبرو گشته و سازمان سنتو نیز 

عمال از هم پاشید. 
در  آمریکا  ــای  ه ناکامی  العلل  علت  ـ 
خاورمیانه در دوره "عهد باندونگ" و جنبش 
که  است  این  دقیقا  متعهد"  غیر  "کشورهای 
در آن دوره اهداف جهانی گرائی "دکترین 

عروج  با  خاورمیانه  منطقه  در  مونرو" 
ای  توده   – ملی  بخش  رهائی  های  جنبش 
آنها به چالش های  و دولت های منبعث از 
دولت  و  ها  جنبش  این  شدند.  طلبیده  جدی 
های برآمده از درون آنها در خاورمیانه در 
نیمه دوم  تا  آغاز دهه 1950  )از  آن دوره 
از  چشمگیری  و  عمده  بخش   )1970 دهه 
چالش و مقاومتی بود که خلق های سه قاره 
)آسیا، آفریقا و آمریکای التین( علیه سیاست 
به  بودند.  پا کرده  های جهانی آمریکا ، بر 
)که  تاریخی  دوره  آن  در  نگارنده  این  نظر 
است(  معروف  هم  سرد"  "جنگ  دوره  بنام 
شوروی و چین نیز به اهمیت و کارآئی این 
با  و  برده  پی  قاره  ملی در سه  جنبش های 
حمایت از آنها مدت ها در آن دوره توانستند 
از تهاجمات و جنگ های ساخت آمریکا به 

مقدار زیادی جلوگیری کنند. 
به  خاورمیانه  در  تاریخی  عهد  این  ولی  ـ 
اقتصادی  و  سیاسی  های  محدودیت  خاطر 
کشورهای  در  حاکم  احــزاب  و  دولتمردان 
خاورمیانه در نیمه دوم دهه 1970 به پایان 
عمر خود رسیده و آنها نتوانستند دگردیسی 
کیفی و زیر بنائی را در آن جوامع به وجود 
جنبش  از  برآمده  و  منبعث  رهبران  آورند. 
یکی  خاورمیانه  بخش  رهائی  و  ملی  های 
نظامی  کودتاهای  قربانی  یا  دیگری  از  بعد 
ساخت آمریکا گشتند و یا از سوی سازمان 
غرب  امپریالیستی  کشورهای  امنیتی  های 
شدند.  متوسل  دیکتاتوری  به  و  گشتند  اخته 
بعد از آغاز فاز فعلی گلوبالیزاسیون )بازار 
دولت   ،19۸1 سال  در  نئولیبرالی(  آزاد 
های خاورمیانه یکی بعد از دیگری درهای 
فراملی  هجوم  روی  به  را  خود  کشورهای 
های انحصارات پنجگانه باز )انفتاح( کرده 
و شرایط اجتماعی و سیاسی آن کشورها را 
های  بنیادگرائی  تقویت  و  شکلگیری  برای 
و  تهاجمات  و  سو  یک  از  مذهبی   – دینی 
حمالت نظامی آمریکا از سوی دیگر آماده 
بعد از  ساختند. در دهه های اخیر به ویژه 
پایان  و  شــوروی  )فروپاشی   1991 سال 
به  خاورمیانه  منطقه  کل  دوره جنگ سرد( 
و  تبدیل گشته  نظام جهانی  جوالنگاه اصلی 
مداخالت  اقسام  و  انــواع  مقابل  در  آن  هر 
منجمله نظامی از سوی راس امپریالیسم سه 

سره آسیب پذیرتر گشت. 
ـ منطقه خاورمیانه هم در دوره جنگ سرد 
و هم در حال حاضر همواره در محاسبات 
از  نظام  راس  جهانی  سیاست  معماران 
دیگر  با  مقایسه  مقام  در  ویژه  اولویت  یک 
جهان،  الجیشی  سوق  ژئوپولیتیکی-  مناطق 
برخوردار بوده و هنوز هم هست. به عبارت 
ای  منطقه  تنها  بــزرگ  خاورمیانه  دیگر، 

نظام  ژئوپولیتیکی در جهان است که راس 
از نظر ژئوپولیتیکی درنظر دارد.

وقت  هر  که  داده  خود  به  "حق"  نظامی  ـ 
نظامی  مداخله  و  به حمله  آنجا  در  خواست 
دست بزند . نگاهی به تاریخ اخیر خاورمیانه 
)از  گذشته  سال  پنج  و  بیست  در  ویژه  به 
که  دهد  می  نشان  کنون 2015(  تا   1990
به  حمله  حق  این  از  هیچوقت  نظام  راس 
کشورهای گوناگون این منطقه محروم نبوده 
و هر وقت خواسته این کشورها را قربانی 
آمریکا  نامرئی ساخت  و  مرئی  های  جنگ 

قرار داده است. 
بزرگ  خاورمیانه  بر  هژمونیکی  تسلط  ـ 
سنگ بنای برنامه جهانی راس نظام در بیست 
و پنج ساله اخیر بوده و هنوز هم هست. در 
جهت اعمال این تسلط بر خاورمیانه ، راس 
نظام متوسل به برنامه هائی گشته که اهم آن 

ها عبارتند از: 
1ـ  اشتعال جنگ های مرئی و نامرئی )از 

افغانستان در 2001 تا یمن در 2015( و 
2ـ  تقسیم کشورهای خاورمیانه به سه اردوی 
کار ، سرمایه و تکنولوژی ) نوعی "بازار 
مشترک"( در خدمت منویات جهانی آمریکا. 
در این چهارچوب، وظیفه اصلی تعدادی از 
سعودی،  )عربستان  خاورمیانه  کشورهای 
بحرین، قطر، کویت، امارات عربی و....( 
عرضه سرمایه مالی )عمدتا پترودوالر( به 
های  هزینه  مدیریت  حیطه  در  نظام  راس 
جنگ های ساخت آمریکا ، است . در همین 
منطقه  کشورهای  از  دیگری  تعداد  راستا 
)مصر، سودان، عمان ، یمن و...( به بازار 
نیز  اسرائیل  باالخره  و  ارزان  کار  عرضه 
به مرکز کنترل تکنولوِژی نظام در منطقه، 
منطقه  در  که  کشورهائی  اند.  گشته  تبدیل 
بزرگ خاورمیانه به هر علتی نخواستند در 
این بازار مشترک شرکت کنند یکی بعد از 
دیگری در این 25 سال گذشته از 1990 به 
قرار  نظامی  مورد هجوم  ســو)2015(  این 
پراکنده،   ، ویــران  کشورهای  به  و  گرفته 
درمانده )افغانستان ، عراق ، سومالی ، لیبی 

، سوریه ، یمن و...( تبدیل گشته اند. 
چند جمعبندی قابل توجه:

1ـ  جنگ های مرئی و نامرئی ساخت راس 
خاورمیانه  در  بویژه  اکناف جهان  در  نظام 
انواع و  اشاعه و گسترش  با  بزرگ همراه 
اقسام بنیادگرائی های دینی – مذهبی از یک 
سو و شیوع نژاد پرستی های نهادینه گشته 
نه  جهان  اکناف  در  دیگر  سوی  از  دولتی 
محصول فرهنگ های رایج در آن کشورها 
های  خصوصیت  و  مذهب  و  دین  به  نه  و 
در  سیاهان  عام  قتل  هستند.  مــردم  تباری 

)در  چارلستون  و  بالتیمور  فرگسون، 
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ترورهای  و  آمریکا(  مختلف  ایاالت 
در   2015 ــن  ژوئ مــاه  بربرمنشانه 
سوریه، تونس، فرانسه ، کویت و... محصول 
طبیعی برنامه های سیاسی راس نظام جهانی 
تئوری  اشاعه  در  )امپریالیسم(  سرمایه 
زورگوئی  از  منبعث  و  ها"  تمدن  "تالقی 
نظامی و غارت منابع طبیعی کشورهای به 
ویژه خاورمیانه بزرگ توسط راس نظام در 

قرن بیست و یکم است. 
2ـ اعضای درون امپریالیسم سه سره نظام 
)آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا = کشورهای 
همه  طلبکارانه  و  مستمر  نقض  با   )7 جی 
ضوابط و قوانین جهانی که قرار است برای 
ایجاد کنند ، امنیت جهان  بشریت مصونیت 
گسیخته  لجام  طور  به  هدفمند  و  عمدا  را 
روزانه از بین می برند. آنها اشاعه جنگ ها 
و دیگر ماجراجوئی های نظامی – سیاسی 
ویژه  به  جهان  مردم  ها  میلیون  کشتار  به 
بهانه  به  بزرگ  خاورمیانه  رهای  کشو  در 
مبارزه علیه تروریسم ، اقدام می کنند و در 
حال حاضر نهاد و نیروئی نیست که بالفعل 
بازخواست  برای  را  آنها  گریبان  باشد  قادر 
بگیرد و حسابرسی بطلبد. در واقع در جهان 
کنونی زبان زور و بمباران از سوی آمریکا 
و شرکا به تنها زبان محاوره ای و گفتگو در 

سراسر جهان تبدیل شده است. 
سره  سه  اولیگارشی  های  دولت  سران  3ـ 
امپریالیستی به ویژه در شکم هیوالی راس 
انحصارات  فرمان  به  که  )آمریکا(  نظام 
پنجگانه مالی تر و جهانی تر شده اندیشیده و 
عمل می کنند، رفتاری دارند که گویا مردم 
های  درخواست  باید  سینه  به  دست  جهان 
آورند  بجا  را  آنها  اوامر  و  پذیرفته  را  آنها 
و  گشته  آنها  امپریالیستی  تجاوز  دچار  ویا 
یوگسالوی   ،  19۸3 گرانادا  سرنوشت  به 
 2003 عراق   ،2001 افغانستان   ،  1990
، لیبی 2009، سوریه 2011، یمن 2015 
غــارت،  و  چپاول  با  و  گشته  دچــار  و... 
بیکاری و بی خانمانی و باالخره تعمیق فقر 
و فالکت و بی دورنمائی و درماندگی ، روبه 
رو گردند. ولی نگاهی دیگر به اوضاع رو 
نشان  جهان  در  تالطمات  از  پر  و  رشد  به 
و  دورنمائی  بی  با  که  نیروئی  آن  دهد  می 
بی آیندگی روبه رو شده و در جاده فرتوتی 
، بی ربطی و نابودی به پیش می رود همانا 
آن  راس  ویژه خود  به  و  جهانی  نظام  خود 

آمریکا است. 
4ـ  فراز امواج خروشان بیداری و رهائی 
تا  و...  چارلستن  بالتیمور  فرگسون،  از 
آمریکا  مستعمرات  از  )یکی  پورتوریکو 
در جزایر کارائیب و یکی از دروازه های 
به  آمریکا  امپریالیسم  تهاجمی  و  ورودی 

حیاط خلوت خود = آمریکای التین(، از یک 
سو و بروز قیام های دگردیس ساز و پر از 
تحول در کوبانی، یونان و... گسترش اعالم 
همبستگی ها با این تحویل و تحول ها د ر 
می  ما  به  دیگر  سوی  از  جهان  کشورهای 

آموزد که: 
جهان  اکناف  در  نظام  های  ناکامی   – الف 
آمده  به ستوه  دقیقا نشان می دهند که مردم 
اعتقاد  ایــن  بر  تدریج  به  جهان  سطح  در 
روی آورده اند که مبار زه علیه بی امنیتی، 
از  تنها  تروریسم  و  خانمانی  بی  و  بیکاری 
ملی،  حاکمیت  تحقق  برای  مبارزه  گذرگاه 
عبور  اجتماعی(  )عدالت  برابری  و  آزادی 
. مبارزه علیه جنگ های مرئی و  می کند 
نامرئی ساخت آمریکا بر اساس اشاعه تالقی 
مذهبی  دینی –  های  بنیادگرائی  و  ها  تمدن 
و  خانمانی  بی  علیه  مبارزه  و  تروریسم  و 
توانند  نمی  امنیت در جهان  بیکاری و عدم 
نسبت به سرمنشاء این بالیا که نظام جهانی 
مبارزه  به  اســت،  )امپریالیسم(  سرمایه 
در  فرگسون  از  جهان  مــردم  و  برنخیزند 
شکم هیوالی نظام گرفته تا کوبانی و یونان 
نیمه  و  پیرامونی  دربند  کشورهای  در  و... 
پیرامونی دارند به این جمع بندی می رسند 
که مبارزه علیه فقر، بی خانمانی، ریاضت 
کشی و تروریسم جدا از مبارزه با بزرگترین 
عامل آن امپریالیسم آمریکا وشرکاء، نیست. 
ب ـ مضافا این ناکامی ها همراه با فرتوتی 
راس نظام منجر به بروز و رشد اختالفات 
اعضای  با  )عمدتا  شرکا  و  نظام  راس  بین 
کلیدی اتحادیه اروپا( بر سر ماجراجوئی های 
نظامی آمریکا در لیبی ، سوریه و اوکرائین 
 2009 )از  اخیر  های  سال  تا  که  گردیده 
تاکنون 2015( غیر قابل تصور بودند . در 
همین دوره است که جهانیان شاهد یک جهش 
و شیفت کیفی در سیاست های محتاطانه چین 
و روسیه و دیگر کشورهای بریکس نسبت 
به موقعیت آمریکا در مدیریت گلوبالیزاسیون 
تــامــل اســت.  قــابــل  ــه  انــد ک جــهــان گشته 

نتیجه اینکه 
ناکامی های نظام جهانی سرمایه به ویژه  ـ 
راس آن آمریکا چه در حیطه رویاروئی با 
امواج خروشان بیداری و رهائی خلق های 
جهان به ویژه در کشورهای پیرامونی و نیمه 
پیرامونی ، از یک سو و چه در حیطه بروز 
و رشد تضاد ها و تالقی ها در درون خود 
نظام از سوی دیگر نشان می دهند که جهان 
پراز تالطم کنونی در آستانه یک تحویل و 
این  در  است.  گرفته  قرار  تامل  قابل  تحول 
راستا نباید به فراز کشورهای مقتدر نوظهور 
و  شانگهای  گروه  بریکس،  درون  اعضای 
تک  موقعیت  که  و...  آسیا   – یورو  گروه 

محوری ) تک قطبی ( و هژمونیکی آمریکا 
را به زیر سئوال کشیده اند ، کم بها داد . 

ـ به نظر این نگارنده در پرتو این اوضاع رو 
به رشد پر از تالطم و دگرگونی ها ، نظام 
توانست  نخواهد  آمریکا  آن  راس  و  جهانی 
خلوت  حیاط  به  بزرگ  خاورمیانه  تبدیل  با 
خود در آنجا موفق به استقرار هژمونی نفتی 
تژیکی  استرا  و  بزرگ  ناکامی  این   . گردد 
ژئوپولتیکی  منطقه  ترین  الجیشی  سوق  در 
– ژئو نظامی سرآغاز عبور جدی جهان از 
موقعیت تک قطبی به جهان دو قطبی و حتی 
چند قطبی ، خواهد بود .  ن.ناظمی ـ شنبه 
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از سایت زبان های 
خارجی )انگلیسی - 

آلمانی( حزب رنجبران 
ایران دیدن کنید!
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به تارنما های اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید و نظرات خود 
را در آنها منعکس کنید!
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پرسش ها و پاسخ های قابل بحث )بخش پنجم(

یوان عنوان ارز ذخیره جهان از 
صندوق بین المللی پول را تصرف می کند 

قطعنامه: 28 اکتبر2۰15
همبستگی با مبارزات رهائی 

بخش کرد!
ما حمله  و حیرت  بهت  و  ناراحتی شدید  با 
صلح  برای  تظاهرات  علیه  فاشیشستی 
می  رامحکوم  اکتبر2015  در10  درآنکارا 
این قتل  کنیم. طبق اطالعات رسمی کنونی 
عام 102 قربانی و 526 زخمی را موجب 
همبستگی  روز،تظاهرات  درهمان  شد. 
از  تعدادزیادی  و  دراستانبول  اعتراض  و 

شهرهای اروپا رخ داد.

اعتراض  در  گان  کننده  شرکت  دروسط 
جلو  دموکراسی"  و  صلح  "کار،  خاطر  به 
درشنبه  بمب   دو  آنکارا  قطار  ایستگاه 
شدن  تکه  تکه  وباعث  منفجرشد  صبح 
یک  گردید.  وحشتناکی  طور  به  بدنهائی 
دومی  ح.د.پ.،  گان  تظاهرکننده  جلو  بمب 
"کارلدیراک"  و  "پارتیزان"  بخش  درمیان  
منفجرگردید.پلیس تنها 15 دقیقه بعد به محل 
انفجار رسید و به پاشیدن آب و گازاشک آور 
علیه تظاهر کننده گان و آنهائی که به کمک 

مجروحان آمده بودند، پرداخت.
رهائی  مبارزه  سمت  به  سوءقصد  این 

انقالبیون  و  چپ  علیه  و  کرد  خلق  بخش 
و  ی.پ.گ.  پیروزی  شد.  متوجه  ترکیه 
به  را  سختی  شکست  درکوبانی  ی.پ.ج. 
جا  درآن  بود.  نموده  وارد  فاشیست  داعش 
درسطحی  المللی  بین  همبستگی  به  همچنین 
پایه  عالوه  به  این  بود.  کرده  کمک  وسیع 
پیروزی "حزب دموکراتیک خلق")ح.د.پ.( 
درترکیه  قانونی  انتخابات  آخرین  درجریان 
به  اردوغان  جمهور  رئیس  دلیل  این  شد.به 

حالت دفاعی افتاد.
ریاکارانه  طور  به  اردوغان  جمهور  رئیس 
"حمله  این  داووداوغلو  وزیر  نخست  و  ای 

پرسش هفتم : 
از  بزرگ  به چه عللی خاورمیانه  و  ـ چرا 
در محاسبات  ای  ویژه  و  مهم  موقعیت  یک 
راس نظام )آمریکا( در پیشبرد سیاست های 
برخوردار  مونرو"  "دکترین  سازی  جهانی 
موفق  نظام  راس  آیا  راستا  این  در  است؟ 
"حیاط  به  را  خاورمیانه  که  گشت  خواهد 
نتیجه  در  و  ساخته  تبدیل  خــود  خــلــوت" 

هژمونی نفتی خود را اعمال کند؟ 
پاسخ: 

حال  در  جدید  یا  و  ــزرگ  ب خاورمیانه  ـ 
حاضر شامل کشورهای خاورمیانه به اضافه 
و  ارمنستان  )گرجستان،  قفقاز  کشورهای 
)قزاقستان،  مرکزی  آسیای  و  آذربایجان( 
و  ازبکستان  تاجیکستان،  ترکمنستان، 
قرقیزستان( می باشد. این منطقه به دو علت 
بزرگ از اهمیت ویژه ای در سیاست های 
امپریالیسم  استراتژیکی  ژئو  و  ژئوپولتیکی 
سه سره و مخصوصا در برنامه هژمونیکی 
این  است.  برخوردار  )آمریکا(  نظام  راس 

علت العلل ها عبارتند از: 
1ـ  ثروت عظیم نفت و گاز طبیعی در آن 

منطقه و 
سه  اتصال  در  آن  جغرافیائی  موقعیت  2ـ  
قاره " جهان قدیم " )آسیا ، آفریقا و اروپا( 

به همدیگر .
ـ دسترسی به نفت نسبتا کم قیمت نقش بزرگی 
در اقتصاد امپریالیسم مسلط سه سره ایفاء می 
کند. بهترین وسیله برای تامین این دسترسی 
کنترل سیاسی خاورمیانه توسط نظام جهانی 
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در روز 14 نوامبر صندوق بین المللی پول 
تأیید کرد که یوان چینی باید در لیست ارز 
ذخیر گنجانده شود، به دلیل این که این عمل 

سیستم مالی جهان را تقویت می کند. 
اکنون، دومین اقتصاد عظیم جهان ارز خود 
می  اضافه  آر،  دی  اس  نخبگان  سبد  به  را 
بود که  این  بر  اعتقاد  اواخر،  تا همین  کند. 
که  باشد  می  کنترل  تحت  حد  از  بیش  یوان 
بتواند در لیست ارزهای جهان گنجانده شود. 
دایره نخبگان » حق  به  یوان رسماً  معهذا، 
برداشت ویژه « - سبد ارزهای صندوق بین 
المللی پول - در آخر این ماه پذیرفته خواهد 
شد. این یک نقطه عطف مهمی برای کشور 

امپراتوری  این  و  آید،  می  حساب  به  چین 
قدرت  آوردن  دســت  به  نزدیک  آسمانی 

اقتصادی جهانی است. 
کریستین  پول،  المللی  بین  صندوق  رئیس 
الگارد گفت که یوان اکنون مطابق الزامات 
مورد نیاز برای یک ارز آزادانه قابل استفاده 
است. در نتیجه، یوان به ین، دالر، یورو و 

پوند ملحق خواهد شد. 
یوان در ماه اوت در سرمقاله ها قرار گرفت، 
ارز  ارزش  چین،  مرکزی  بانک  زمانیکه 


