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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ می ٢٧

 !٢٠١۴ مھم ايران و جھان در سا ل ۀچند مسأل
   

 بيکاری و فقر و فالکت عالوه بر استثمار شديد نيروی کار و تحميل. جھان امروز، جھان بسيار بی رحم و ناامنی است

، تنش بين روسيه و ئی مالزيائیاقتصادی بر اکثريت مردم جھان، کودکان کار و خيابانی، مفقود شدن اسرارآميز ھواپيما

 بر سر بحران اوکراين، ربودن دانش آموزان دختر در نيجريه، جنگ داخلی اوکراين، جنگ امريکا اروپا و ۀاتحادي

، کودتا در تايلند، غرق ا تروريسم دولتی و غيردولتی در عراق، افغانستان، ليبيۀ، اداماليبيداخلی سوريه، شبه کودتا در 

شدن صدھا پناھجو در آب ھای اقيانوس ھا و درياھا، اعدام ھای روزمره در ايران، جان باختن و مفقود شدن حدود 

، از جمله ... اعتراضات وۀوحشيان کارگر در انفجار معدن شھر سوما، قربانيان بی شمار حوادث کار، سرکوب ۴٠٠

مھم ترين وقايع اخير جھان ھستند که ھمگی ماھيت واقعی و غيرانسانی سيستم سرمايه داری جھانی و حکومت ھای 

  .سرمايه داری را به نمايش می گذارند

  

  ران ي حقوق بشر اۀژيد، گزارشگر ويت احمد شھيمأمورتمديد 

ای  ب قطعنامه ي، با تصو١٣٩٣ ]حمل[نيو، روز جمعه ھشتم فرورديشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژن

  .د کرديران را تمدي حقوق بشر اۀژيد، گزارشگر ويت احمد شھيمأمور

ت حقوق بشر در ي در خصوص وضعئی ھا ران موظف شده است تا گزارشي اۀژين قطعنامه، گزارشگر ويبر اساس ا

د از سه سال ي احمد شھ.ن مجمع عمومی ارائه دھديازمان ملل و ھم چن شورای حقوق بشر سۀندي آ جلسۀران تھيه و بهيا

در سه . د شده استيت او ھر ساله تمديمأمورران در امور حقوق بشر انتخاب شده و ي اۀژيش به عنوان گزارشگر ويپ

 .ران مخالفت کرده انديسال گذشته، مقامات حکومت اسالمی ايران، با سفر وی به ا

ت ي وضعۀد درباريران تاکنون گزارش ھای احمد شھي ائیگر مقامات قضايکومت اسالمی و د حۀي قضائۀس قوئير 

 .معرفی کرده اند» بی اعتبار و سراسر دروغ « ران رايحقوق بشر در ا

ش از احمد يپ.  شدتعيينران يژه برای اي گزارشگر و١٩٨۴ران، در سال ي مردم ا١٣۵٧ن بار پس از انقالب يبرای نخست

ت کرده يران فعاليژه برای ايتون به عنوان گزارشگران ويس کورپيندوپل و مورينالدو گالي ر الر،ي گود؛ آندرسيشھ

 .بودند

 

  افرايش اجرای حکم اعدام در ايران و عراق:  الملل عفو بين
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 منتشر کرده،  ، در مورد اعدام٢٠١۴ چ مار٢٧ - ١٣٩٣الملل، در گزارشی که روز ھفتم فروردين  سازمان عفو بين 

 ميالدی معرفی کرده؛ آن چه در خالف ۀتعداد اعدام ھا را در ايران و عراق عامل افزايش شديد اين رقم در سال گذشت

 ھا در گروه  سطح ھشداردھنده اعدام«به گفته اين سازمان، . روند جھانی برای توقف اين مجازات عنوان شده است

 نفر بيش تر در سال گذشته ميالدی اعدام ١٠٠عث شده تا کوچکی از کشورھا، به ويژه اين دو کشور خاورميانه، با

 ». در جھان است٢٠١٣ درصدی شمار مجازات مرگ در سال ١۵شوند که اين به معنی افزايش تقريبا 

 ای در مسألهخواندن چنين »  آور شرم« سايت اين سازمان غيردولتی، ساليل شتی، دبيرکل آن، با  به گزارش وب

اين کشورھا در قسمت اشتباه تاريخ قرار دارند و در واقع بيش تر و بيش تر منزوی «: گفتکشورھای عراق و ايران 

  »شوند می 

 توانند جلوی  آن ھا نمی«دھند و   ھا را انجام می  بيش ترين اعدام» تنھا گروه کوچکی از کشورھا«: گويد آقای شتی، می 

  » شده است، بگيرندپيشرفت عمومی برای توقف حکم اعدام را که به ھر حال انجام

ھای  پس از چين در مقام )  اعدام١۶٩(و عراق )  اعدام٣۶٩( ميالدی ايران ٢٠١٣بنا بر آمار رسمی ارائه شده در سال 

 ھای بعدی فھرست اين  در رتبه) ٣۴(و سومالی ) ٣٩(، اياالت متحده )٧٩(عربستان سعودی . دوم و سوم قرار دارند

  .سازمان قرار گرفته اند

در نتيجه بدون احتساب چين، بيش تر از .  نفر رسيده است٣۶٩ به ٣١۴ در ايران، بنا بر آمار اين سازمان از اين رقم

 . تنھا به خاطر ايران است- کم شماری که به صورت رسمی اعالم شده دست-ھا   درصد از افزايش شمار کل اعدام ۵٠

ً ئی ھا تن اعدامبا در نظر گرف-  ھا را در ايران  الملل شمار اعدام عفو بين  اند و با استناد به   اعالم نشده که رسما

 . نفر عنوان کرده است٧٠٠ تا - منابع قابل اعتماد

 لزوما -  شوند  دسته که گفته شده اعالم نمی به خاطر آن- ھای اجرا شده در ايران  البته آمارھا در مورد شمار دقيق اعدام

اندونزی، کويت، ويتنام و . ، حکم اعدام صادر شده است٢٠١٣ل  کشور جھان در سا٢٢ در مجموع در .يکی نيستند

  .اند نيجريه، اجرای اين حکم را از سر گرفته 

 

   ايرانی بر اثر مصرف مواد مخدر٩مرگ روزانه 

 ٩، از مرگ روزانه ٢٠١۴ مه ٢٢عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور دولت شيخ حسن روحانی، روز پنج شنبه 

 تن انواع مواد مخدر کشف در ايران کشف ۵٧٠اد مخدر خبر داد و گفت تنھا در سال گذشته ايرانی بر اثر مصرف مو

  .شده است که تقريبا به ھمين ميزان ھم مصرف شده است

 درصد افزايش ١٧ درصد کاھش مرگ و مير، و حدود ٣او، در ادامه گفت اين در حالی است که سال گذشته حدود 

  .کشفيات مواد مخدر داشتيم

 ھزار معتاد در ايران وجود دارد و پنج و نيم ميليون نفر ٣٢۵ه اين مقام حکومت اسالمی، حداقل يک ميليون و به گفت

  .نيز به طور مستقيم با مواد مخدر درگيرند

 . اعتياد درگيرندمسأله گفته بود که شش ميليون ايرانی به طور مستقيم با ١٣٩٢ آذر سال ٢۴تر در  وزير کشور پيش

 افراد معتادين در ايران تاکنون آمارھای متفاوتی منتشر شده است، و برخی مقام ھای حکومت اسالمی درباره تعداد

  .اند شمار معتادان را تا سه ميليون و نيم ھم عنوان کرده 

  

   اقتصادی در حکومت اسالمی ايرانۀفساد گسترد
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 دزدی، رشوه خواری، رانت خواری و در اين حکومت،. حکومت اسالمی ايران، به کلی به فساد اقتصادی الوده است

  .سوء استفاده از مديريت و غيره عموميت دارد

 ای شده به طوری که روز چھارشنبه   وارد مرحله تازهئی ميليون يورو۶۴٠خواری  ماجرای پرونده موسوم به رانت 

ود، اعالم کرد که در ای با دفاع از عملکرد خ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت٣٠

  . ھای دامی عمل کرده است اين پرونده بر اساس قانون و برای تسريع ورود نھاده

، نيز بانک مرکزی ايران، اعالم کرد که به تقاضای وزارت صنعت و معدن متعھد ١٣٩٣ ارديبھشت ٢٩شنبه  روز سه 

 .  ميليون يورو شده است۶۴٠به تامين اعتبار معادل 

   . ھای دامی و برخی کاالھای اساسی قرار گرفته است  شود در اختيار يک شرکت واردکننده نھاده یتباری که گفته م

 ای، دادستان ايران در نشست علنی مجلس، به اين پرونده  اژه  ارديبھشت، غالمحسين محسنی ٣١اما روز چھارشنبه 

  ! ميليارد تومان معوقه بانکی دارداشاره کرد و گفت که يک اعتبار کالن به فردی اختصاص داده شده که ھزار

  

   ھزار حادثه ناشی از کار در ايران١٣

، معاونان و روسای ئی مديران کل اجرائی، در گردھما١٣٩٣ ارديبھشت ٣١روز » حسن ھفده تن«به گزارش ايلنا، 

 که بيش از  ھزار حادثه ناشی از کار رخ داد١٣در سال گذشته، : ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفھان، گفت

  . مورد آن منجر به فوت شد٨٠٠يک ھزار و 

 يافته، به گونه تغييربه دليل کاھش امنيت نيروی کار و کاھش امنيت سرمايه گذاری شرايط قراردادھای کار : او افزود

  .ھای کار در سال گذشته موقت بوده است  درصد قرارداد٩٠ای که بيش از 

ھا ما را در برنامه ريزی دچار  ھا توسط استان ری و عدم شفافيت در ارائه آمارمخفی کا«ھفده تن با اشاره به اين که 

  . برای کاھش حوادث ناشی از کار کافی نيستئیقوانين و مقررات به تنھا: ، ادامه داد» کند اشتباه می

ھای  ھای تشکل  ھای اين وزارتخانه استفاده نکردن از ظرفيت يکی از غفلت: معاون روابط کار وزارت کار اظھار کرد

  ... بوده استئیکارگری و کارفرما

  

   !زند  به کشور ضرر می دالر ميليارد ١۶٠ی ساالنه بيش از ئرونده ھسته 

 ١۶٠ی ھمه ساله بيش از ئ   ھستهۀنژاد گفته پروند  وزير کار و امور اجتماعی در دولت محمود احمدی ،محمد جھرمی

 . شد  سال پيش انجام می١٨و بايد ي مربوط به ژنزده و مذاکرات» ضرر« به کشور دالرميليارد 

» نامه نيوز« کار  ، از وی در سايت محافظه١٣٩٣ ارديبھشت ٢٧ که روز شنبه ئیگو و جھرمی اين مطلب را در گفت

   . بيان کرده است،منتشر شده

   . کند می اعالم میی حکومت اسالئ ھسته ۀ آماری از ضرر مالی برناممسؤولبار است که يک مقام  اين برای نخستين 

ھای اقتصادی بر مردم ايران  المللی و افزايش فشار  بين ۀھای گسترد  ھاست با وجود تحريم  حکومت اسالمی ايران، سال

   .دھد  ای خود ادامه می  به برنامه ھسته

تقد است وی در بوده و مع» پشيمان«نژاد  جھرمی در بخش ديگری از سخنان خود نيز گفته از ھمکاری با دولت احمدی 

   .ی گرفتأبه ھاشمی ر» فحاشی« با ٨۴انتخابات سال 

  

   کان ۀ ليال حاتمی در جشنواریجنجال روبوس
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 جشنواره کان، ۀ سال٨۴س ئيدر ادامه جنجال به راه افتاده در ايران، در اثر روبوسی ليال حاتمی با ژيل ژاکوب ر

نامه به  ناميده اند با ارسال شکايت » انشجوی حزب هللاخواھران د«گروھی از دختران دانشجوی ايرانی که خود را 

  .اين کشور، خواستار صدور حکم شالق و حبس برای اين ھنرپيشه معروف شدند» رياست دادسرای فرھنگ و رسانه«

در اقدامی علنی و «اند که خانم حاتمی   خود نوشته ۀنام در شکايت » دانشجويان«به گزارش خبرگزاری ھای ايران، اين 

 .شده است» س مرد اجنبی فستيوال کن پيش قدم شده و فعل حرام مرتکبئيعامدانه، برای دست دادن و بوسيدن ر

 سازمان مردم نھاد و فعال امور زنان ۶۵«نيز با انتشار گزارشی نوشته است که » خبرگزاری دانشجو«از سوی ديگر، 

 ».ی مجلس و دولت با وی را خواستار شدند لزوم برخورد جد،ای ضمن تقبيح رفتار ليال حاتمی در بيانيه 

  

   ميليون ماھی در سد فشافويه٢مرگ 

 تن ماھی در سد فشافويه شھرستان اسالمشھر به دليل ورود فاضالب خام شھرک ٣٠، بيش از ١٣٩٣در ارديبھشت ماه 

 تواند   آب اين سد میھای آب شرب ھم در اطراف اين سد وجود دارد که قطعا آلودگی چاه در عين حال. واوان تلف شدند

آوری شده است از سوی   ميليون قطعه ماھی مرده از اين سد جمع٢حدود .  منفی بگذاردتأثيربر آب شرب اين منطقه 

   . ھکتار دارد به شدت آلوده شده است و آب آن ديگر قابل استفاده نيست٢٠٠ديگر، کل سد که وسعتی حدود 

 ميليون ماھی ٢، کم تر از يک ھفته پيش خبری مبنی بر مرگ نزديک به ١٣٩٣ ارديبھشت ٩به گزارش خبرنگار ايلنا، 

  .در سد فشافويه اسالمشھر اعالم شد که مباحث مربوط به علت اين مرگ و مير واکنش ھای بسياری را به دنبال داشت

  

  انفجار در معدن زغال سنگ شھر سوما

 معادن زغال سنگ شھر سوما واقع در استان مانيسا ، انفجار بزرگی در٢٠١۴ مه ١٣در واپسين ساعات روز سه شنبه 

در پی اين حادثه صدھا نفر جان خود را از دست داده و يا مجروح . ترکيه رخ داد که به آتش سوزی اين معدن منجر شد

  . شدند

ش تر ناشی از يان، بي نفر کارگر مشغول به کار بودند و مرگ قربان٧٨٧در زمان وقوع انفجار در اين معدن، 

 کاری در  فتي شتغييرحادثه در زمان . د کربن که بر اثر انفجار در معدن منتشر شده، بوده استيت گاز مونوکسيسمومم

  .ش تر شده استيل تجمع کارگران تعداد تلفات بيمعدن روی داد و احتماال به دل

دولت ترکيه .  می رود سال اخير به شمار٢٠، بدترين فاجعه »Soma«انفجار و آتش سوزی در معدن زغال سنگ شھر 

 ٣٠١وجوی معدنچيان را با اعالم رسمی  ، عمليات جست١٣٩٣ ارديبھشت ٢٧ برابر با ٢٠١۴ مه ١٧عصر شنبه 

 کارگران معدنچی معتقدند که   اما سنديکاھا و مخالفان دولت با استناد به اطالعات خانواده. شده اعالم کرد کشته، تمام

  .ين آمار افزود نفر ديگر را بايد به ا١٠٠دست کم 

آن چه بيش از ھمه شگفت حيرت آور و چندش آور است رفتار ناشايست رجب طيب اردوغان و يکی از مشاورانش در 

در حالی که از چھار گوشه جھان، به خانواده ھای کارگران جان باخته و جنبش کارگر . شھر ماتم زده سوما است

ت رجب طيب اردوغان و يوسف يرکل مشاور عالی اش، معترضين ترکيه، پيام ھای ھم دردی و تسليت سرازير شده اس

حسين چليک سخن . را مستقيما مورد ضرب و شتم و دشنام قرار دادند و چھره کريه خشونت دولتی را به نمايش گذاشتند

 »!مشروع«گوی دولت اردوغان نيز بی شرمانه در دفاع از عملکرد مشاور نخست وزير گفته که ايشان از خود دفاع 

  .کرده است

  

  ليس ترکيه به معترضان يک جوان کشته شدو پۀدر حمل
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در استان » سوما«بار و پرتلفات معدن ذغال سنگ   ھای ضددولتی در ترکيه که پس از انفجار فاجعه  موج تازه اعتراض

  . جای گذاشت مانيسا آغاز شده، يک قربانی به

، در ١٣٩٣ اول خرداد - ٢٠١۴ مه ٢٢روز پنج شنبه  ھای خبری گروھی از معترضان   ھا رسانه براساس گزارش

 به سوی پوليس.  ضدشورش مواجه شدندپوليساستانبول در حال تظاھرات بودند که با حمله »  ميدانی آک«محله 

 . کردند  پرتاب میپوليسآور شليک کرد و معترضان نيز سنگ و کوکتل مولوتوف به سوی  معترضان گاز اشک 

 اقدام کرده، اما شاھدان ئی به عنوان ھشدار به تيراندازی ھواپوليسگويد  وزير ترکيه، می  ست بلنت آرينج، معاون نخ

 . کرد  ھای واقعی به سوی جمعيت شليک می  با گلولهپوليسعينی به خبرگزاری فرانسه گفتند که 

کی محل درگيری  ھا در يک مراسم خاکسپاری در نزدي  ای که بيرون از درگيری ، جوان سی ساله»اوغور کورت«

  . قرار گرفت و ساعاتی بعد در بيمارستان درگذشتپوليس ھای  شرکت داشت، ھدف يکی از گلوله

شما قاتل «:  دادند  نفر تجمع کرده و شعار می۴٠٠در آن جا درگذشت حدود » اوغور کورت«در اطراف بيمارستانی که 

 »دولت قاتل جان انسانی ديگری را گرفت«، »ھستيد

و يک ھفته پس از حادثه انفجار » گزی« روز استانبول در آستانه نخستين سالگرد تظاھرات پارک  انهاعتراضات شب

  .معدن سوما، آغاز شده است

 کاربری پارک گزی در نزديکی ميدان تقسيم، به تغيير با مخالفان پوليسبار  اواخر ماه مه سال گذشته، رفتار خشونت 

 ميليون ۵/٣در اوج اعتراضات پارك گزی در تركيه، حدود .  ترکيه منجر شد ھای سراسری در ھا و ناآرامی اعتراض 

 ٨ نفر كشته و ١١در اين اعتراضات .  ميليون نفری تركيه در نقاط مختلف تركيه دست به تظاھرات زدند٨٠از جمعيت 

  .ھزار نفر كشته شدند

بينی  پيش .  شھر کلن سخنرانی کند، در٢٠١۴ مه ٢۴وزير ترکيه، قرار است روز شنبه  رجب طيب اردوغان نخست 

منتقدان اين سخنرانی اردوغان را بخشی از تبليغات او .  ھزار نفر در اين سخنرانی شرکت کنند٢٠شود که حدود  می 

 .شود دانند که اواسط ماه ژوئيه امسال برگزار می  برای انتخابات رياست جمھوری ترکيه می 

 

  ربودن دختران دانش آموز در نيجريه

 ای در روستای چيبوک   دخترانهئی، با حمله به مدرسه راھنما٢٠١۴ اپريل ١۴ه نظاميان وابسته به بوکو حرام روز شب

، به   ھا به کاميون در ايالت بورنو، تمام اين دانش آموزان را که در حال امتحان دادن بودند ربوده و با سوار کردن آن

  .طرف نوار مرزی با کامرون گريختند

من «:  خطاب به مردم نيجريه گفته استئیخبرگزاری فرانسه، ابوبکر شيکاو، رھبر اين گروه، در ويدئوبه گزارش 

 ». ھا را در بازار خواھم فروخت دختران شما را ربودم و به خواست خدا آن

ض مردم ناتوانی نيروھای نظامی نيجريه در جلوگيری از اين حمله و پيدا کردن دختران پس از سه ھفته، خشم و اعترا

ھا خواسته   نيجريه يک رھبر معترضان که از آن پوليس .را در شمال شرقی کشور و ھم چنين پايتخت برانگيخته است

 .اين بازداشت باعث خشم بيش تر مردم نيجريه از نيروھای امنيتی شده است. بود تا دختران را پيدا کنند، بازداشت کرد

 به خبرگزاری ھا، تھديد ئی، با ارسال ويدئو١٣٩١ ارديبھشت ١۵دوشنبه  روز ابوبکر شيکاو رھبر اين گروه اسالمی،

  .کرد که اين دختران را در بازار خواھد فروخت

اما تاکنون ھيچ اقدام جدی از . س دولت نيجريه، قول داده است که دانش آموزان را نجات خواھند دادئيگودالک جاناتان ر

  .سوی دولت و ارتش نيجريه، صورت نگرفته است
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 دانش آموز دختر ربوده شده از سوی سازمان تروريستی بوکو حرام در نيجريه به ٢٠٠بيم آن می رود که بيش از 

 ھای جھانی پيدا کرده و  ای در رسانه  خبر ربودن دختران بازتاب گسترده .ازدواج اجباری با تروريست ھا واداشته شوند

 . ھای جھانی را ھمراه داشته است محکوميت

  

   نفر افزايش يافت١١٨ته شدگان انفجار در نيجريه به شمار کش

 ١١٨آژانس امداد نيجريه شمار کشته شدگان انفجار دو اتومبيل بمب گذاری شده در شھر جاس در مرکز اين کشور را 

  .نفر اعالم کرد و از احتمال افزايش اين آمار خبر داد

نگ کننده آژانس ملی مديريت اورژانس در اين شھر به گزارش خبرگزاری فرانسه از الگوس، محمد عبدالسالم ھماھ

 که براثر شدت انفجارھا فروريخته اند، بيرون کشيده ئیجنازه ھای بيش تری ممکن است از زير آوار ساختمان ھا: گفت

  .شود

ی ، اعالم کرد که اين افراد در جريان انفجار دو اتومبيل بمب گذار١٣٩٣ ارديبھشت ٣٠ نيجريه روز سه شنبه پوليس

يت اين حمله را به مسؤولھنوز شخص يا گروھی . شده در يک بازار شلوغ جاس شھری درمرکز نيجريه جان باختند

  .عھده نگرفته است

  

  ئی مالزياۀھواپيمای ناپديد شد

واقعه آن جا اسرارآميزتر می .  ميالدی است٢٠١۴، يکی از وقايع نادر و اسرارآميز سال ئی مالزيائیناپديد شدن ھواپيما

ود که خانواده ھای مسافران ناپديد شده در مالزی، با برگزاری تجمعات اعتراضی، اعالم کرده اند که مقامات ش

  .، واقعيت را پرده پوشی می کنند و اخبار و اطالعات ضد و نقيض اعالم می کنندئیمالزيا

سير پرواز از کواالالمپور، ، با دويست و سی و نه مسافر و خدمه در م٢٠١۴ چ ماه مار٨، روز ئیھواپيمای مالزيا

  .پايتخت مالزی، به مقصد پکن، پايتخت چين، ناپديد شد

شواھد و محاسبات دقيق نشان داده است که «: سرانجام نجيب رزاق، نخست وزير مالزی با اين جمله خبر را اعالم کرد

اشاره او » .تمام شده است« جا ھواپيمای مفقود شده به سمت جنوب و به سوی اقيانوس ھند پرواز کرده و پرواز آن آن

 ساعت پس از قطع ۵چه اين که پيش از اين گفته شده بود که موتور ھواپيما تا . به بالتکليف بودن سرنوشت پرواز بود

ضمن اين که اين يعنی قطعا .  به شرکت رويزروس، سازنده موتور مخابره کرده استئیارتباط با رادارھا، سيگنال ھا

  .استھواپيما سقوط کرده 

  

   در پی بحران اوکراينامريکانزديکی اتحاديه اروپا و 

اين .  و ناتو، ھم چنان ادامه داردامريکابحران اوکراين، از يک سو بين روسيه و از سوی ديگر اتحاديه و اروپا و 

ا از روسيه  درصد نفت و گاز مورد نياز خود ر٣۵برای نمونه، آلمان .  داردئی زيادی بر کشورھای اروپاتأثيربحران، 

  . کند تامين می

 ئیاند و تحريم ھا  را به حالت تعليق درآورده ٨رھبران ھفت کشور بزرگ صنعتی جھان عضويت روسيه در گروه جی 

 . نيز عليه روسيه توسط اروپا به کار گرفته شده است

ت که اقدام روسيه در  مارس، در الھه اعالم کرد که او نگران اس٢۵شنبه  آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، روز سه 

  .زده برای توسعه خود شود  برای ديگر کشورھای بحران ئی جزيره کريمه الگو ارتباط با شبه
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بحران کريمه و الحاق آن به روسيه و ھم چنين يک منطقه ديگر سبب شده است که کمکش بين روسيه از يک سو و 

 . پبدا کند از سوی ديگر، تعميق و گسترشامريکااتحاديه اروپا و ناتو و 

 

 صدور اعدام ھای گروھی در مصر

س جمھوری سرنگون شده مصر را به اتھام ئي، حسنی مبارک، ر٢٠١۴ مه ٢١شنبه  دادگاه کيفری قاھره، روز چھار

دو پسر او عالء و جمال نيز ھر يک به چھار سال زندان محکوم . سال زندان محکوم کرد اختالس و فساد اداری به سه 

  . اند شده

اين بودجه برای .  ميليون يورو از بودجه عمومی کشور اعالم شده است۵/١٣مشخص اين سه اختالسی معادل جرم 

 گزارش خبرگزاری فرانسه از ديد  به. يس جمھوری در نظر گرفته شده بودdتنظيم امور مالی و مرمت قصرھای ر

 .دادگاه کيفری قاھره مبارک اين بودجه را به مصرف شخصی رسانده است

 مه، به اتھام ھای يک ٢١شنبه  زمان با تشکيل دادگاه حسنی مبارک، يک دادگاه کيفری شھر قاھره نيز روز چھارھم 

 . نفری از اعضای سازمان اسالمی اخوان المسلمين مصر پرداخت و اين افراد را محکوم کرد١۵۵گروه 

 از اين افراد به حبس ابد و بقيه به سه تا  نفر۵۴خبرگزاری رويترز به نقل از مقامات قوه قضائيه مصر اعالم کرد که 

 .  اند  سال زندان محکوم شده١٠

 ھای طرفدار محمد   ھای گذشته، بيش از ھزار تن از اعضا و ھواداران اخوان المسلمين مصر و نيز گروه در ماه

  .ھای گروھی کوتاه مدت، به زندان و اعدام محکوم شدند مرسی، پس از برگزاری دادگاه 

 نفر از ۵٢٩، پس از برگزاری تنھا يک جلسه، ٢٠١۴ مارس ٢۴ شھر المنيا در قاھره مصر روز دوشنبه ئیجنادادگاه 

المسلمين، جاسوسی،  اتھام مرسی و رھبران ارشد اخوان  .ھواداران اخوان المسلمين اين کشور را به اعدام محکوم کرد

  .خيانت، جنايت و فساد اعالم شده است

  

  افغانستان

، و نيز در اثر ٢٠١۴ ی م٢١ افغانستان در روز چھارشنبه واليتت گروھی از اعضای طالبان به چند در پی حمال

  . نفر کشته شدند٢١انفجار بمب و تيراندازی، 

 بدخشان حمله واليت در پوليسگزارش آسوشيتدپرس، به نقل از مقام ھای امنيتی حاکی است شورشيان به چندين پاسگاه 

 . شدپوليسری مسلحانه ای شدند که موجب مرگ شش کردند و باعث بروز درگي

 ناچار شد از منطقه عقب بکشد و از تپه پوليسيک مقام محلی افعانستان گفت نيروھای کمکی به محل اعزام شدند، اما 

 و پوليس ١٠در مجموع حدود . ھای اطراف با طالبان بجنگد، در حالی که ھليکوپترھای نظامی در آسمان دور می زدند

 .شورشی کشته شدندپنج 

 

   اکودتا در ليبي

، ا، ارتش اين کشور بر فراز بنغازی، دومين شھر ليبيانظاميان رقيب در ليبي ھای سنگين بين شبه  در پی درگيری 

 .برقرار کرد»  پرواز ممنوعۀمنطق«

ته و بيش از  کش٧٩کم   را دست ٢٠١۴ می ١٧ و ١۶ ھای جمعه و شنبه  خبرگزاری فرانسه، شمار قربانيان درگيری

 . زخمی گزارش شده است١۴٠
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 نظاميان   شورشی به نام خليفه َحفتر را به تالش برای کودتا متھم کرده و گفته است شبهۀنرال بازنشستج، يک ادولت ليبي

 .ھای اخير ھستند  ناآرامی مسؤول خوانند  می» اارتش آزاد ليبي«نرال که خود را جتحت امر اين 

نرال خليفه حفتر در شھر بنغازی و نيز حمايت ھواپيماھای جنگنده از او در درگيری جھای  ش، يورادولت مرکزی ليبي

  .ناميده است» کودتا« ھای اسالمگرا را  نظاميان و گروه ھا بين شبه  

نرال حفتر از جخود .  از آن آغاز شدا ليبيۀ ھا عليه معمر قذافی، ديکتاتور سرنگون شد بنغازی، شھری است که شورش

  .ھا بود ه فرماندھان آن شورش جمل

امروز آغاز يک نبرد ملی «ھا گفته است  ، خليفه حفتر، در پيامی برای مطبوعات و رسانه انرال پيشين ارتش ليبيج

 به دست ترويست اشھروندان ليبي» خون«به گفته او » .اين کودتا نيست، اين تالش برای قبضه کردن قدرت نيست. است

 . گويد دولت موقت آن کشور حقانيتی ندارد رال حفتر مینج. ھا ريخته شده است 

 نامند، روز شنبه از شھروندان  می» اارتش آزاد ليبي«به گزارش خبرگزاری رويترز، نيروھای ھوادار حفتر در آنچه 

 . از آن را ترک کنندئی ھا بنغازی خواستند تا بخش

ل کامل کشور را وعمر قذافی، تا کنون نتوانسته است کنتر ميالدی، پس از سرنگونی م٢٠١١ از سال ادر واقع دولت ليبي

  .به شکل مستحکمی در دست گيرد

  

  بمب گذاری ھا در عراق ادامه دارد

 آميزی در نزديکی ميدان  ، حمالت خشونت١٣٩٣ خرداد ١ شنبه  منابع پزشکی عراق اعالم کردند که عصر روز پنج

 تن از زائران شيعه انجاميد که قصد زيارت مرقد امام کاظم ١۴ه شدن واقع در شرق بغداد رخ داد که به کشت» الطيران«

  .را داشتند

وقوع انفجار در . گذاری شده شش تن ديگر کشته شدند بر اثر انفجار يک خودروی بمب » المنصور«ھم چنين در منطقه 

يز تنھا سه روز پس از اعالم آم اين حمالت خشونت .  تن از زائران شيعه انجاميد١٢نيز به کشته شدن » الشعب«منطقه 

  .نتايج انتخابات پارلمانی عراق رخ داد

  

   سازمان ملل عليه سوريه را وتو کردندۀروسيه و چين، قطعنام

، اول خرداد ماه، قطعنامه سازمان ملل برای ارجاع وضعيت سوريه به ٢٠١۴ می ٢٢ شنبه  روسيه و چين روز پنج

  . جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت در اين کشور را وتو کردند با ھدف بررسی ئیالمللی جنا دادگاه بين

  .اين چھارمين بار است که دو کشور از حق وتوی خود برای جلوگيری از اقدامی عليه دولت بشار اسد استفاده می کنند

شاھای  نيروھای سوريه و ميلي  کشور از قطعنامه پيشنھادی فرانسه، که نقض گسترده حقوق بشر توسط۶٠بيش از 

 .طرفدار دولت، و نيز جنايت ھای گروه ھای مسلح غيردولتی را محکوم می کرد، پشتيبانی کردند

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، پيش از رای گيری يان اليسون قايم مقام دبيرکل سازمان ملل متحد از اعضای 

 .پايان دھندناميد » اين کابوس طوالنی«شورای امنيت خواست متحد شوند و به آنچه که 

بنابراين، شورای امنيت تنھا راھی است که .  را تشکيل داد نيستئیسوريه بخشی از پيمانی که دادگاه بين المللی جنا

 .دادستان ھای دادگاه در الھه می توانند درباره اتھامات تحقيق کنند

ت داده و تنھا روسيه و چين  عضو به قطعنامه پيشنھادی فرانسه رای مثب١٣ عضو شورای امنيت سازمان ملل ١۵از 

  .در برابر آن ايستادند و مانع از تصويب آن شدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

س جمھور سوريه، ئيترين حاميان بشار اسد، ر روسيه و چين در کنار حکومت اسالمی ايران و حزب هللا لبنان بزرگ 

 .اند  دريغ نکرده ھستند و در اين سه سال از ھيچ کمک ديپلماتيک و سياسی و نظامی برای سر پا نگه داشتن او

از سوی ديگر، دولت ھای غربی و ھم چنين منطقه ای چون ترکيه و عربستان سعودی از گروه ھای اسالمی تروريستی 

  .بنابراين مردم سوريه در ميان جنگ و رقابت دو قطلب ارتجاع قرار گرفته و ھر روز قربانی می دھند. دفاع می کنند

 ھا نفر را نيز در داخل و خارج اين   ھزار قربانی، تاکنون ميليون١۵٠بيش از جنگ داخلی سوريه تاکنون، عالوه بر 

  .کشور آواره کرده است

 

  چين

 نفر کشته شدند، اما کسی تاکنون ٣١در انفجار بمب در يک بازار شلوغ در شين جيانگ در غرب چين، دست کم 

  .يت آن را به عھده نگرفته استمسؤول

، گروھی از مردم که در بازار ٢٠١۴ ی م٢٢شنبه د روز پنجو خودرو شاسی بلنخبرگزاری شين ھوا گزارش داد د

شين جيانگ، مرکز اقليت اويغور   اين حادثه جديدترين حمله به. نفر مجروح شدند٩٠بودند را زير گرفتند و بيش از 

تروريسم،  ن با  چي. اکثر رويدادھای خشونت آميز در منطقه می داندمسؤول خواھان مسلمان را ئیاست؛ چين جدا

 . در شين جيانگ و تبت، که آن ھا را سه اھريمن می نامد در نبرد بوده استئی طلبان و افراط گرائیجدا

  

  حکومت نظامی در تايلند

دو روز پس از اعالم حکومت نظامی در تايلند، ارتش آن کشور اول خرداد ماه کنترل اوضاع را در دست گرفته و 

 .ازدھمين کودتای ارتش تايلند در ھشت دھه گذشته است کم دو اين دست. کودتا کرد

 ھای گذشته در آن کشور وارد مرحله جديدی شده است؛ بحرانی که به   ترين بحران سياسی ماه با اين حساب تازه

 .ھای خيابانی مخالفان دولت اينگالک چيناوات و ھواداران او انجاميد تظاھرات و درگيری 

انم چيناوات از قدرت، جايگزينی او با وزير بازرگانی و اعالم انتخابات جديد ھم چنان اين اعتراضات با برکناری خ

 .ادامه داشت، چراکه مخالفان خواھان استعفای کل دولت بودند

کنند که با عوام فريبی، مردم را به ويژه در مناطق فقير و  مخالفان دولت خانواده چيناوات و حزبشان، آن ھا را متھم می 

  .کشانند ه کشور به نفع خود به رای دادن می دورافتاد

 يافته آن کشور ھستند و در انتخابات گذشته موفق نشده  مخالفان چيناوات به طور عمومی ساکنان مناطق شھری و توسعه

 .اند قدرت را در دست بگيرند 

ولتی ھم چنان به کار معمول خود  ھا و ساز و کارھای د اوچا، فرمانده ارتش تايلند، گفته است اداره ژنرال پرايوت چان 

 .چاپ تايلند روز گذشته خبر از تعطيلی مراکز آموزشی در روز جمعه بود» نيشن«اما روزنامه .  دھند ادامه می

وآمد يا ممنوعيت  ھای تلويزيونی، برقراری ساعات رفت کودتای ارتش، با تعليق قانون اساسی آن کشور، قطع برنامه 

 .دھد در نتيجه ارتش به معترضان و راھپيمايان اجازه ادامه تجمعاتشان را نمی . راه استتجمع بيش از پنج نفر ھم

المللی حقوق بشر يادآور شده و   تعھدات دولت تايلند را مطابق قوانين بين  کميسياريای عالی حقوق بشر سازمان ملل،

 .ندک گفته است که اين قوانين کاربرد اختيارات اضطراری را بسيار محدود می 

 

  ترين انتخابات جھان در ھند بزرگ 
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 الی ١٣٩٣ فروردين ١٨ -  ٢٠١۴ آوريل  ٧ در فاصله ، مجلس سفالی ھند»سابا لوک «نتخابات شانزدھمين دوره 

 ميليون نفر واجد شرايط ٨١۴ ميليون تن از حدود ۵٣۴، برگزار شد و بيش از ١٣٩٣ ارديبھشت ٢٢ - ٢٠١۴می ١٢

 مرحله ٩ ھزار نفری ھند، در   اين انتخابات طوالنی سرزمين يک ميليون دويست.داختندآرای خود را به صندوق ھا ان

 نماينده ۵۴٣ ميليون نفر واجد شرايط رای دادن ھستند تا ٨١۴کميسيون انتخاباتی ھند پنجم مارس گفته بود . برگزار شد

 .را برگزينند» سابا لوک «

بر رقيب خود توانست به سه دھه حکمرانی حزب کنگره بر ھند پايان ، با پيروزی »بھاراتيا جاناتا«حزب ناسيوناليست 

  .دھد

 کند، توانست با عبور از   گويد و ھندوايسم را ترويج می حزب بھاراتيا جاناتا که از تفکرات ناسيوناليستی ھندی سخن می

 .ند پارلمان ھند برای تشکيل دولت، مودی را به عنوان نخست وزير معرفی ک  کرسی٢٧٢اکثريت 

ايم با نشستن بر روی   پذيريم و آماده  ما شکست خود را می: راجيو شوکوال، سخنگوی حزب کنگره نيز در سخنانی گفت

 .کرسی مخالفان در مجلس حاضر شويم

مودی توانست با وعده دادن از طريق ماه و ستارگان به مردم موفقيت به دست بياورد و مردم نيز : او، ادامه داد

 . باور کردندروياھای او را

 کرسی مجلس عوام پارلمان ۵۴٣ کرسی از ٣٢۵ ھايش  بنا بر آمار اعالم شده حزب بھاراتيا جاناتا و ھم ائتالفی

 .اند ھندوستان را به دست آورده 

 

  پناھجويان در اروپا

 ١۴ -  ١٣٩٣ ارديبھشت ٢۴ خود که روز چھارشنبه ۀل مرزھا، در گزارش ساالنو کنترئی، سازمان اروپا»فرونتکس«

ھا ثبت   ھزار تقاضای پناھندگی سوری ۵١ حدود ٢٠١٣ در بروکسل منتشر شد، نوشته است، در سال ٢٠١۴ماه مه 

 اند، دو برابر  اين ميزان تقاضای پناھندگی از سوی شھروندان سوری که خانه و سرزمين خود را ترک کرده. شده است

 ترتيب در   ھا به  گزارش بيش ترين درخواست پناھندگی سوریبنا به اين.  ثبت شده بود٢٠١٢ميزانی است که در سال 

 طور کلی شمار کسانی  به.  ھزار نفر ثبت شده است۵٠٠ ھزار و بلغارستان چھار ھزار و ١٢ ھزار؛ آلمان ١۶سوئد با 

  . درصدی داشته است۴٨اند افزايش شديد   شکل غيرقانونی وارد اروپا شده  که به

 ھزار نفر و ١١ھا با   ای   ھزار نفر، اريتره٢۵ھا با   ترتيب در ميان سوری  وپا بهتالش برای ورود به خاک ار

افزايش کلی شمار متقاضيان پناھندگی » فرونتکس«گفته  به .  نفر بيش ترين ارقام بودند۶٠٠ھا با پنج ھزار و  ئیسوماليا

 ھزار نفر را آواره ٣٠٠متحد دو ميليون و گزارش سازمان ملل  نخستين دليل آن جنگ سوريه است که به . سه دليل دارد

ويژه پناھجويان   ھای شرقی در بالکان است که بيش از پيش مورد استفاده پناھجويان، به  ه  دومين دليل را. کرده است

 ھزار پناھجو از طريق مرزھای شرقی وارد خاک اروپا شده ٢٠.  گيرد ، پاکستانی و ھم چنين سوری، قرار میئیکوسو

تعداد .  اند  است که از اين مرزھا عبور کرده٢٠١٢ درصد بيش تر از تعداد پناھجويان سال ٢١٢ اين تعداد اند که 

دليل سوم، ادامه مھاجرت کسانی است که ھم چنان از .  بيش از يک ھزار نفر بوده است٢٠١٢ھا نسبت به سال  سوری 

 . شوند مصر و ليبی به اروپا وارد می

 ھزار نفر در ليبی به دليل مسائل امنيتی ۶٠٠ ھزار تا ۴٠٠است بر اساس شواھد مختلف گفته » فرونتکس«سازمان 

 .قصد دارند اين کشور را ترک کنند و در انتظار خروج ھستند

  

  ئیابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به افزايش تلفات پناھجويان در حوادث دريا
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 از بيش حامل کشتی يک شدن غرق از ،٢٠١۴ مه ماه ١٢ - ٣١٣٩ ماه  ارديبھشت ٢٢ دوشنبه روز ئیايتاليا ھای  مقام

  .دادند خبر ايتاليا، سيسيل در واقع المپدوسا، جزيره جنوب در پناھجو ٢٠٠

به گفته ادرين ادواردز سخنگوی کميته پناھندگان سازمان ملل حادثه روز دوشنبه سومين حادثه غرق شدن کشتی ھای 

 نفر از پناھجويانی که قصد پناھندگی ١٧٠ای مديترانه بوده است که طی آن ھا  در آب ھ٢٠١۴حامل پناھندگان در سال 

 . را داشته اند جان خود را از دست داده اندئیبه کشور ھای اروپا

 

 اتحاديه اروپا در بحران

يونان، اسپانيا، (بحران اقتصادی به خصوص در بخش جنوبی اتحاديه .  کشور عضو ھستند٢٨در اتحاديه اروپا، 

آور  ، ھنوز فرو ننشسته و بيکاری به ويژه در ميان جوانان اين کشورھا، سخت نگرانی )ال و حتی ايتاليا و فرانسهگپرت

  .اعالم شده است

 المللی بدل شده، ولی منطبق بودن آن بر تمام اقتصادھای   به يک ارز معتبر بينئی کشور اروپا١٨يورو، پول واحد 

 توان پذيرفت که يورو به صورت ھم زمان ھم پول آلمان  چگونه می. فراوان داردمنطقه پولی اروپا جای چون و چرای 

  باشد و ھم پول يونان؟

بدبينی نسبت به وحدت اروپا در افکار عمومی کشورھای عضو اتحاديه اروپا باال   توان انکار کرد که  بنابراين، نمی

 از مردم اين کشور عضويت کشورشان را در  درصد۴٠بر پايه آخرين نظرخواھی در فرانسه، تنھا . گرفته است

 شود  ، در کشوری ديده می»جبھه ملی«گيری  اين گرايش منفی، ھمراه با خطر اوج . کنند اتحاديه اروپا مثبت تلقی می 

  .کننده داشته است  تعيينکه در زايش و رشد اتحاديه اروپا نقشی 

  

   سوانح کار در جھانۀسازمان جھانی کار دربار

 ھزار نفر ٣٠٠ ھزار نفر بر اثر حوادث شغلی و حدود دو ميليون و ٣٢١اعالم سازمان جھانی کار، ساالنه بر اساس 

  .دھند ھای شغلی جان خود را از دست می  نيز بر اثر بيماری 

  هبه گفته کارشناسان، ھزين. دھند  جان خود را از دست می ئی ھزار نفر در جھان بر اثر کار با مواد شيميا٩٠٠ساالنه 

  . استدالرھای ناشی از حوادث کار در دنيا بيش از دو تريليون 

 

  جاسوسی

ت ملی ي جاسوسی آژانس امنۀش گذاشته شد که روند آغاز برنامي پی بی اس به نماۀ فلمی در شبکامريکا در راً ياخ

: ن رابطه نوشتيتدپرس، در گزارش در ايخبرگزاری آسوش. ح شده استين کشور تشري ھا شھروند ا ونيلي از مامريکا

ن آژانس اطالعاتی جھان ي تر دهيچي حمله کرد، پرسنل پ٢٠٠١مبر  سپت١١ه به مرکز تجارت جھانی در زمانی که القاعد

ات در تغييرن حادثه روند ياندکی پس از ا. ن موضوع قرار گرفتيان ايک بخش خبری در جرياز لحاظ تکنولوژی از 

م خصوصی شھرونداش ي نسبت به حرامريکاد دولت يری ديناپذ  ئی طور جدا آغاز شد که بهامريکات ملی يسازمان امن

گر به کشورشان چه آزادی يری از حمالت ديرو شدند که برای جلوگه نه روبين گزيز با ايھا ن  امريکائی.  دادتغييررا 

  .د قربانی کنندينی را باياديھای بن 

شما با آژانسی مواجه : گفت» االت متحده اسراريا« با عنوان سنده مستندیيکننده، کارگردان و نو ه يتھ» کل کرکيما«

ن ين رابطه اعضای ايدر ا.  شود٢٠٠١مبر  سپت١١ حمالتی مانند حمله ۀل شد تا مانع از رخ دادن دوباريد که تشکيا بوده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ز ي نمسألهن يد به اياب.  برمی گردد، ببندندامريکا که به ئیدادھايستند که چشم و گوش خود را در برابر رويآژانس مجاز ن

 .کردند  زندگی می امريکامبر توسط عواملی از القاعده رخ داد که در داخل  سپت١١اشاره کرد که حمله 

آوری حجم   را بررسی می کند که مربوط به جمع امريکاای در داخل دولت  ن مستند دو ساعته آغاز برنامه يبخش اول ا

 آوری  جمع.  بودامريکائی ھا  ونيليگر مکالمات مين و دولفي ھای ت ، تماس ھا ليميای از اطالعات از ا رمنتظره يغ

ن اطالعات توسط ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس ي آوری ا  جمعمسأله. ز ادامه داشته استياطالعاتی که تا امروز ن

  .ز افشا شدي نامريکات ملی يامن

تراس ين، لورا پوينگار روزنامه گارد ن والد، روزنامه ي گلن گرن فلم با اقدامات سنودن برای جلب کردن توجهياگر چه ا

اد در مورد سنودن و ين فلم زيکننده و بارتون گلمن در مورد آنچه وی کشف کرده آغاز می شود، بخش اول ا ه يتھ

در دفتر  امريکائیآوری اطالعات شھروندان  شود که چگونه برنامه جمع  ن فلم نشان داده می يدر ا. ستياقداماتش ن

ن يه اديوين طرح به صورت سندی در دفتر ليد خورد و چگونه اي کلامريکا جمھوری سابق  سئيک چنی معاون ريد

  .  ک چنی به صورت سندی امن نگاه داشته شديل ديگلتون، وک

  

    ه جام جھانیياحتمال شورش در حاش

برگزاری جام جھانی فوتبال را دارند اما ل عنوان کرد که مردمش اجازه برگزاری تظاھرات طی ي جمھوری برز سئير

  . خشونت را تحمل نخواھد کرد

ای ھمراه بود که برخی از آن  ل برگزار شد، با اعتراضات گسترده ي در برز٢٠١٣ز که در سال يھا ن ون يجام کنفدراس

ل يجھانی بر آن ھا تحمزبانی جام يھای گزافی است که م نه يل از ھزيتی ھا برزيعمده نارضا. ده شدنديھا به خشونت کش

تواند  ھر کسی بخواھد می : ح کردين خصوص تصريل در ايجمھوری برز س ئيلما روسف، رياما د. کرده است

ست يرود صدھا ھزار تور در حالی که انتظار می . ای وارد شود د به برگزاری جام لطمه يتظاھرات برگزار کند اما نبا

ر شاھد اعتصاب سازمان ھای ي ھای اخ ن شھر در ھفتهيرو سفر کنند، اينودوژايداخلی و خارجی طی جام جھانی به ر

  .بوده است...  ھا، رانندگان اتوبوس و ل کارگران، معلميمختلفی از قب

***  

  

 اين سؤالدر چنين شرايطی، اصلی ترين . ھای خطرناک و بزرگی روبه روستدشواری به اين ترتيب، جھان امروز با 

ی دست گذاشت و ھم چنان منتظر حوادث ماند؟ يا بايد جامعه بشری برای برون رفت از اين است که آيا بايد دست رو

  . وضعيت با تفکر و تامل و آگاھانه بر چالش ھا فائق آيد

 حکومت ھای جھان از کوچک تا بزرگ، برای حفظ قدرت و بقايشان، حتی ارتجاعی ترين و وحشيانه ۀھم اکنون ھم

. ند فاشيسم و نازيسم، مذھب، ناسيوناليسم، کودتا، جنگ داخلی و غيره نيز بھره می جويندترين گرايشات سياسی خود مان

 ھا و قوانين بين المللی، به خدمت سيستم سرمايه داری پوليسامروز بيش از ھر زمان ديگری، حکومت ھا، ارتش ھا، 

  .ر کنند و سود بيش تری ببرنددرآمده اند تا ھر چه بيش تر و وحشيانه تر نيروی کار و مزدبگيران را استثما

ژی يدر چنين جھان نابرابر و درنده خو، به معنای واقعی به شدت جای خالی جنبش بين المللی کارگران با سترات

جنبشی که از يک سو، به رقابت ھای ناسالم و فريب . کمونيستی ھم چون انترناسيونال اول و دوم، احساس می شود

 جنگ و کشتار آن ھا پايان دھد و از سوی ديگر، زمينه را برای برچيدن کليه  سرمايه داری و سرکوب وۀکاران

  .مناسبات سرمايه داری و برقراری روابط و مناسبات برابر و آزاد و انسانی در جھان، فراھم سازد
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