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نشانه اي جدي از ابعاد ركود 
 اقتصادي جديد در كشور

در “   : سيد بهاء الدين حسينـي هـاشـمـي      
كه بانكي بيش از يك پنجم و  صورتي

درصد طلب خود را    20يا به عبارتي 
وصول نكند، با خطر ورشكسـتـگـي    

 ”.مواجه خواهد شد
از آغاز بحران جهاني سرمايه داري تاكنون 

بحراني كه تار و   .  بيش از دو سال مي گذرد
پود سرمايه داري جهاني را در هم پيچيده و   
دولت هاي سرمايه داري در اكثر كشورهـاي  
را به اجبار وادار كرده كه با اتخاذ سـيـاسـت    
تزريق هزاران ميليارد دالر به بازارهاي مالـي  
و بانك ها و كمپاني هاي بزرگ سعـي بـه     

در .   جلوگيري از سقوط سيستم مالي بكننـد 
طول دو سال گذشته شاهد بوديم كه چگونه 
طراحان سياست هاي نوليبرالي مشتاقانـه از    
تخصيص بودجه هاي هنگفت دولـتـي، از       
كيسه محرومان و زحمتكشان و توده هـاي    
عادي، براي نجات بانك هاي ورشكسته اي 
كه هزاران ميليارد دالر سپرده هاي مردم  را 
در قماري بزرگ به باد داده بودند، حمـايـت   

بانك هاي كشورهاي سرمايـه داري    .  كردند
در حقيقت هزاران ميليـارد دالر را صـرف         

 !هم ميهنان گرامي
بر اساس گزارش هاي رسانه هاي گروهي، آيت اهللا حسين علي 

آيت اهللا حسين علي .  آذرماه، بدرود حيات گفت 28  منتظري، شنبه
منتظري از جمله معدود رهبران مذهبي ميهن ما بود، كه همچـون  
آيت اهللا طالقاني، سال هاي درازي از عمر خود را در راه مـبـارزه       
براي اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حكومت شاه بـارهـا   
به زندان افتاد و يا به تبعيد محكوم شد و هـم در سـال هـاي            

آيـت  .  حكومت واليت فقيه علي خامنه اي در خانه خود زنداني بود
اهللا منتظري، از جمله رهبران اسالمي يي بود كه در حـمـايـت از      

. ، نقش مهمي ايـفـاء كـرد     1350جنبش انقالبي ميهن ما در دهه 
، و در پي 1357منتظري در پي آزادي از زندان، در هشتم آبان ماه 

، به مقام رياست مجلـس خـبـرگـان       1357پيروزي انقالب بهمن 
، مجـلـس خـبـرگـان        1364قانون اساسي رسيد و سپس در سال 

آيت اهللا منتظري .   رهبري او را به مقام نيابت خميني منصوب كرد

درس تاريخي مردم به ولي فقيه ارتجاع و 
 مزدوران تاريك انديشي

مراسم تدفين آيت اهللا منتظري با حضور         
پرشكوه صدها هزار تن از مردم ميهن ما، به         
رغم همه تالش هاي مزدوران حاكم و ولي         

 .  فقيه ارتجاع، در قم برگزار شد

تجمع جمعيت گرد آمده در خيابان ها           
آنچنان بود كه حتي مراكز خبر پراكني رژيم         
نيز ناچار به اعتراف به شركت صدها هزار در         

 . اين مراسم شدند
زيادي از    رشمابر اساس گزارش هاي رسيده       

شخصيت هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي         
كشور در اين مراسم حضور شركت كردند و از         
اين طريق احترام خود را نسبت به پايبندي           
آيت اهللا منتظري در مخالفت با استبداد حاكم         

برگزاري اين مراسم باشكوه براي     .  ابراز داشتند 

 ”ديكتاتور ديكتاتور ، منتظري راهش ادامه دارد“، ” منتظري نمرده ، اين دولته كه مرده“
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پروژه هايي به اصطالح اقتصادي كرده بودند كه هيچگونه فرآيـنـد   
توليدي در جهت بهينه سازي زيربناهاي اقتصادي ايـن كشـورهـا      
نداشت و فقط سودهاي نجومي را نصيب قشرهائي كرد كه فعاليـت  
هاي آنها صرفاٌ معطوف به خلق  پروژه هاي فاقد توجيه اقتـصـادي   
بود كه متضمن كسب سود حداكثري در كوتاه مدت براي خـود و      

نتايج چنين سياست هايي هم اكنون منجر به ركـود  .  عواملشان بود
اقتصادي شديد، بيكاري ميليون ها نيروي كار، بـدهـكـاري هـاي       
نجومي دولت ها و فقر و محنت براي ميليون ها نفر از مردمي مـي  
باشد كه بايد تاوان اين چنين سياست هاي خانمان بـرانـداز را در       
قالب كاهش بودجه تسهيالت بهداشتي، آموزشي به هـمـراه رشـد      

از شروع .   بيكاري، كاهش دستمزدها و تورم افسار گسيخته بپردازند
اين بحران تاكنون، دولت انتصابي احمدي نـژاد در ادامـه دروغ           
پردازي ها و شعارهاي تو خالي هميشگي، سعي داشته و دارد كـه      
شرايط دشوار اقتصادي كشور را توجيه و مشكالت سياسـت هـاي     
اقتصادي جاري در ايران را تافته اي جدا بافته از اين بحران مزمـن  

 . سرمايه داري جلوه دهد
در ماه هاي اخير و به طور متناوب ما در خبرها شاهد اظـهـارات   
مقاماتي هستيم كه از بحران بدهي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي 
صحبت مي كنند كه ميلياردها تومان بدهكاري آنها به بانك هـاي  

هر چند سـعـي شـده        .  كشور، معضالت جدي را به بار آورده است
ميزان اين نگراني ها در افكار عمومي پايين نگاه داشته شـود امـا     
واقعيت مسلم اين است كه ميزان چنين بدهكاري عظيمي كه كـه    
به بياني انعكاس سرقت بخشي عظيم از سرمايه ملي محسوب مـي  
شود، تاثيري بسيار عميق و جدي بر روي زحمتكشان و توده هـاي  

 .ميليوني در بر داشته و خواهد داشت
در همين ارتباط اظهارات مدير عامل بانك تات بسـيـار هشـدار      

وي با ذكر اين مطلب كه احتمال ورشكـسـتـگـي     .  دهنده مي باشد
بانك هاي كشور به دليل افزايش مطالبات معوق وجود دارد، در اين 

زماني كه مطالبات بانك ها سير صعودي را طـي  ”  : رابطه مي گويد
كند به اين معني است كه اقتصاد به سمت ركود بيشتر حركت مـي  

 ).آبان 27دنياي اقتصاد (” كند
حسيني هاشمي با اشاره به اينكه دليل ورشكستگي بانك هـاي    

كشور ما نيز ”  : دنيا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت
به اقتصاد دنيا مرتبط است و به همين دليل شرايط ركود تورمي در   

در صورتي كه مطالبات بانكي از يك حد .  كشور به وجود آمده است
مشخص باالتر برود خطر ورشـكـسـتـگـي آن بـانـك وجـود                 

اين اظهارات دقيقا منعكس كننده شـبـاهـت هـاي       ) همانجا(”.دارد
رخدادهاي كشور با اتفاقاتي است كه ما در طول يـكـي دو سـال        

بـراي  .  گذشته در كشورهاي سرمايه داري شاهد آن بوده و هستيـم 
اينكه ابعاد اين بحران در ميهنمان را بتوان به روشني مورد بررسـي  

وي . قرار داد، اظهارات رئيس كل بانك مركزي قابل توجه مي باشد
با بيان اينكه از بانك ها خواسته شده تا موضوع وصول مطـالـبـات    

در استان ها قرار بـر ايـن     ”  : بانكي را با جديت پيگيري كنند، افزود
است كه تيم هاي مختلفي تشكيل شده و به همين تـرتـيـب در        
واحدها، سرپرستي ها و شعب استاني، كميته هايي مشغول بررسـي  

 10دنياي اقتصاد ( ” . راهكارهاي وصول مطالبات معوق بانكي هستند
بر اساس همين خبر مطالبات معوق بانكي به رقـم نـگـران        )  آبان

 . هزار ميليارد تومان رسيده است 40كننده 
آذر، در خبري ديگر و مشابـه مـيـزان       9همين روزنامه در تاريخ 

مطالبات معوق چهار بانك عمده و بزرگ ايران را آورده كه جـمـعـا    
 .ميليارد تومان اعالم گرديده است 260هزار و  23بالغ بر 

نكته قابل تامل اينكه چنين مبلغ نجومي نه توسط افراد عادي يا 
كساني كه هدف انها سرمايه گذاري واقعي بوده است، دريافت شده، 
بلكه توسط كساني دريافت شده كه قاعدتاٌ در راس ارگـان هـاي       

در اين باره استناد به سخـنـان   .  كليدي رژيم واليت فقيه قرار دارند
حسن ونايي با عنوان نماينده مالير در مجلس،  اين واقـعـيـت را        

درصد مـطـالـبـات      70”  :وي در اين باره مي گويد. آشكار مي سازد
معوق بانك ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به كمتر از هزار نـفـر   

 25دنياي اقـتـصـاد      ( ” . شخصيت حقيقي و حقوقي خاص تعلق دارد
 )ابان

وي در همين گزارش به موارد ديگري اشاره دارد كه عمق ايـن    
بحران و فسادي كه حكومتيان در آن دست دارند را بـه روشـنـي        

هزار مـيـلـيـارد      50وي مطالبات معوق بانك ها را .  نشان مي دهد

عدم اخذ وثيقه هاي معتبر و اخذ وثيقه هايـي  ” :  تومان ذكر مي كند و ادامه مي دهد ...ادامه بحران بانكي 
كه قابل وصول نيست، وجود ارتباطات قوي با تصميم گيران، دليلـي اسـت بـراي        

 )همانجا(”.دريافت وام هاي كالن كه با عدم بازپرداخت مواجه مي شود
سخنان ونايي كه عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز مي باشـد در رابـطـه بـا           
مطالبات معوق بانك ها به خوبي نشان مي دهد كه عمق فساد در رژيم واليت فقيه 
در چنان سطحي است كه هزاران ميليارد تومان سرمايه ملي، در اختيار كساني قـرار  
گرفته كه نه قادر به بازپرداخت وام هايشان هستند و نه تصميمي براي برگشت اين 

شركتي وجود دارد ”  : بيهوده نيست كه وي در همين گزارش مي گويد.  پول ها دارند
و در جاي ديگر مـي  ” .ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است 100كه بيش از 

ميليون يورو تسهيالتي به شركتي پرداخت شده كه اصال وجود خـارجـي    13”  : گويد
احمدي نژاد، در جريان مبارزات انتخابي در خرداد ماه گذشته، طي سخنانـي  ”  . ندارد

در ساوجبالغ، با توجه به آگاهي افكار عمومي از چنين فسادهاي گستـرده، سـعـي      
داشت اينطور وانمود كند كه مصمم است مبارزه شديدي را برضد مفسدان اقتصادي 

در زمان جنگ كه مردم كوپني زندگـي مـي     ”  : وي در آن سخنان گفت.  شروع كند
 7تومان بـود، دالر       150كردند، افرادي به وسيله ارتباطات خود، در حالي كه دالر 

توماني مي گرفتند و به جاي ايجاد اشتغال و استفاده درست از آن، براي خود ثـروت  
جمع مي كردند و همين منجر به فساد مي شود، و يا اينكه اجازه مي دادند يك نفـر  
به صورت انحصاري، جنسي را وارد كند و بعد هم آنرا به صورت كوپني به مردم مي 
دادند و اين فرد با اين مجوز كه به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتي ميليونر 
مي شد و با اينكه خريدهاي دولتي را به افرادي مي سپردند كه براي خود پورسانـت  

 )خرداد 10رجانيوز (”.جمع مي كردند
در .  كمتر كسي است كه از صحبت هاي احمدي نژاد در اين باره بي اطالع باشـد 

واقع امر احمدي نژاد براي كسب قدرت و به خيال خويش، گمراه كردن توده ها، و   
سال فساد و تاراج بودجه عـمـومـي       30با ژست طرفداري از توده هاي محروم، به 

اما حتي اگر بخواهيم به . اسالمي اعتراف كرده است” نمونه“توسط سركردگان رژيم 
همين سخنان استناد كنيم، اين سوال مطرح مي شود كه چرا تاكنـون عـلـيـرغـم        
شعارهاي توخالي موردي را ما هنوز شاهد نبوده ايم كه نزد مردم افشاء و محاكـمـه   

 .شود
در همين رابطه توجه به يك نكته ديگر نيز مفيد است تا مشخص شود حيـف و    
ميل اموال عمومي ريشه در سرشت و ماهيت اين رژيم دارد و خود احمدي نـژاد از    

به عنوان نمونه چندي است در خبرها از اخـتـالف حسـاب      .  اين امر مستثني نيست
بر اساس همين خبرهـا يـك     .  وزرات نفت و بانك مركزي صحبت به ميان مي آيد

ميليارد دالر درآمد حاصل از فروش نفت گم شده و يا به عبارتي ساده تر حـيـف و     
رئيس ديوان محاسبات كشور در اين باره ضمن اينكه اعـالم كـرد     .  ميل شده است

وزارت نفت و بانك ها از نظر رقم پرتخلف ترين دستگاه هاي اجرايي هستـنـد، در     
من يك بار اعالم مي كنم تا براي هميـشـه   ”  : رابطه با يك ميليارد دالر مزبور گفت

اين مساله مربوط به تفريغ بـودجـه   .  شما هم اين را بنويسيد.  اين موضوع تمام شود
اعالم اين موضوع نيز از سوي ديوان محاسبات در مجلس قـرائـت     .  است 85سال 

در آن گزارش عبارتي تحت عنوان پول گمشده يا اختالس نبود و نوشته .  شده است
اند كسري حساب بين وزارت نفت و بانك مركزي، اما آنچه در فضاي انـتـخـابـات     
مطرح شد واژه سازي بود از طرف كساني كه با غرض و مرض اين كار را انجام مي 

 )آذر 16ايلنا (”.دهند
احمدي نژاد بايد مشخصاٌ و با شواهد اين سوال را جواب بدهد كـه ايـن يـك          

يا همان مسيري را طي كرده كـه در      ”  بر سر سفره مردم رفته“ ميليارد دالر مزبور 
 طول سي سال گذشته يك روند عادي در رژيم واليت فقيه بوده است؟

هزار ميليارد توماني، در دوران  50تا  40اما سوال بعدي اين است كه آيا اين مبلغ 
رياست جمهوري وي اعطا شده يا قبل از آن پرداخت شده است؟ چـنـانـچـه ايـن        
دستبرد به اموال عمومي قبل از رياست جمهوري وي بوده، چرا بعد از چهار سال و   
اندي رياست انتصابي اش تاكنون اين مطالبات معوقه مسترد نگرديـده و اگـر در         
دوران رياست جمهوري وي بوده، بايد سخنان باالي وي را در رابطه با حيف و ميل 
هاي گذشته اين طور ارزيابي كرد كه در زمان گذشته نوبت تاراج ديگـران بـود و       

براي روشن شـدن    .  اكنون نوبت نوكيسه هايي همچون وي و همفكرانش مي باشد
اين موضوع توجه به صحبت هاي هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه 

وي در سخناني كه بيش از دو سال پيش ايراد كرد و ايسنـا  .  مجلس كمك مي كند
بانك ها در حال حاضر ”  : آن را مخابره كرد، اظهار داشت 1386مهرماه  21به تاريخ 

طبيعي است كه اين ميزان بدهـي در    . هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند  15
بلند مدت نمي تواند ادامه داشته باشد و از طرفي اگر طلب بانك ها پرداخت نشود از 

دو سال پس از ايـن    ”  . ميزان تسهيالت به مردم و سرمايه گذاري كاسته خواهد شد
اظهارات عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، و به استناد سخنان مقامات رسمي، 

 50و به قولي ديگر بـه     40هزار ميليارد تومان به  15ميزان مطالبات معوقه از رقم 
اين دوراني است كه احمدي نژاد و همفكرانش در   .  هزار ميليارد تومان رسيده است

هزار مـيـلـيـارد      35حال اين سوال مطرح است كه اين تفاوت .  راس دولت بوده اند
توماني در طول دو سال گذشته را چگونه مي شود توجيه كرد؟ به نظر مـي رسـد       
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 ...ادامه بحران بانكي 

حادتر شدن اين مسئله مقامات مسئـول را وادار      
در همين ارتباط .  كرده كه دست به اقداماتي بزنند

تمام مسئوالن نظام ”  : مدير عامل بانك سپه گفت
و قواي سه گانه اهتمام جدي دارند تا مطـالـبـات    
معوق بانك ها به هر نـحـو مـمـكـن وصـول             

 )دنياي اقتصاد(”.شود
آذر از قول رئيس كل بانك مركزي  16رسالت، 

نوشت كه ميزان مطالبات معوق بانك ها ظرف دو 
رئـيـس   .  تا سه ماه آينده روند نزولي پيدا مي كنـد 

كل بانك مركزي طي سخناني ديگري در هميـن  
فرصت دو ماهه اي براي بدهكاران ”  : ارتباط گفت

نظام بانكي كه داراي بدهي معوق هستند در نظـر  
اگر اين افراد طي اين مدت بدهي .  گرفته مي شود

هاي خود را پرداخت نمايند، كل جرايـم بـدهـي      
 )آذر 1رسالت (”.هاي آنها بخشيده مي شود

محمود رضا خاوري، رئيس شوراي هماهنـگـي   
مديران بانك هاي دولتي نيز اعالم كرد كه افـراد  
بد حساب كه  تعهدات بانكي خويش را پـرداخـت   
نكنند، با محروميت از تمام خدمات بانكي مواجـه  

 )آذر 9دنياي اقتصاد (”.مي شوند
اظهارات باال در رابطه با وصول مطالبات كه از   
طرف مقامات رسمي عنوان شده به خوبي نشـان    
مي دهد كه در واقع امر دولت هيچگـونـه ابـزار      
عملي براي دريافت اين مطالبات نـدارد و بـايـد        

 .انتظار داشت كه ابعاد آن در آينده گسترده تر شود
حسيني هاشمي، مدير عامل بانك تات در اين  

زمينه سخناني دارد كه روشنگر روند وقايع آتي در 
زمـانـي كـه      ”  : وي مي گويد.  اين رابطه مي باشد

اقتصاد دچار ركود باشد، مطالبات طـلـبـكـاران و       
بخصوص توليد كنندگان به حيطه وصول نـمـي     
رسد و اين امر موجب عدم پرداخـت آنـهـا مـي         

بـا اشـاره بـه        او   )   آبان 27دنياي اقصاد ( ” . شود
هاي آمريكايي از طريـق رشـد      ورشكستگي بانك

كـه     در صـورتـي  :  مطالبات معوق، اظهار مي دارد
درصد  20بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 

طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكسـتـگـي    
 .مواجه خواهد شد

وي در خصوص تشكيل كـمـيـتـه ويـژه در            
دادستاني براي وصول مطالبات معوق خاطر نشان 

ورود دادستاني و موارد مشابه براي وصـول  ”  : كرد
وقتي كه نتوان دارايي .  مطالبات هيچ تاثيري ندارد

فردي را به وجه نقد تبديل كرد، به طور حتم نمي 
توان مطالبات بانك را نيز وصول كرد و دادستاني 
مي تواند اموال يك فرد را ضبط كند ولي قـدرت    

 ”.وصول وجه نقد مطالبات را ندارد
وي ممنوع الخروج كردن افراد را نيز بي تاثـيـر   

بايد اين حدس و گمان را بـيـشـتـر بـه        .  دانست
واقعيت نزديك دانست كه دولت احمدي نژاد بـه    
بركت افزايش بي سابقه قيمت نفت در سال هاي 
رياست جمهوريش توانسته است با فـروش ايـن     
سرمايه ملي و سرازير كردن آن به جيب وابستگان 
پاسدارش در سيستم بانكي و اقتـصـادي كشـور      
براي مصرف در طرح هاي نسنجيده  تا حـدودي    
سرعت ظهور نشانه هاي بحران اقـتـصـادي را        

اما اگر اين ظن درست باشد بار ديگر .   كنترل كند
اين واقعيت تلخ را به اثبات مي رساند كه سرمايـه  
ملي به جاي سرمايه گـذاري در طـرح هـاي            
زيربنايي بايد صرف جبران عملكرد انگلي جريـان  

سال است در قـالـب رژيـم       30فاسدي بشود كه 
 . واليت فقيه بر ميهن ما چنگ انداخته است

 زنان در ايرانموقعيت 
عضو پارلمان قبرس ، عضو كميته مركزي حزب ) (Skevi Koukoumaوي كوكوما، نوشته اسكه

 معاون صدر فدراسيون جهاني زنان دموكرات، و )آكل(مترقي زحمتكشان قبرس 

شايد تحوالت ايران ديگر در صـدر اخـبـار      
المللي نباشد، اما اين بدان معنـا   هاي بين رسانه

ها و  پيام.  نيست كه در آنجا ديگر خبري نيست
مطالبي كه از سوي تشكيالت دمـوكـراتـيـك     
زنان ايران به دست فدراسيون تشكيالت زنـان  

رسد يادآور اهمـيـت تـداوم       مي)  پوگو( قبرس 
تر بـا مـردم      همبستگي با زنان و به طور وسيع

اي ترين  زنان ايران كماكان از پايه.  ايران است
حقوق بشر محرومند، چرا كه به بهانه مخالفت 
آنها با قوانين اسالمي، حتـي دسـتـاوردهـاي       

را هم از آنها بـاز   57هاي پيش از انقالب  سال
هاست كـه تـالش      اكنون سال.  اند پس گرفته

كنند زنان را از عرصه مالي زنـدگـي و از        مي
اشتغال دور نگه دارند، و آنها را در چـارچـوب     

اند كه  كاري كرده.  خانه محصور و محدود كنند
هـاي   زنان فقط اجازه تحصيالت عالي در رشته

وقت و بازنشسـتـگـي     اشتغال پاره.  معيني دارند
به رغم باالتر رفتن .  كنند زودرس را تشويق مي

سطح تحصيالت زنان به طور كلـي، مـيـزان      
. درصد كاهش داشـتـه اسـت      13اشتغال آنها 

براي كسب  57اميدهايي كه در انقالب مردمي 
آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي شكل گرفته بود، توسط حكومت مذهبي پس از انقالب به طـرز    

تظاهر كرد، يعني از زمانـي كـه     )  1361(   1983اين روند در واقع از سال .  خشني زير پا گذاشته شد
حزب كمونيست اين كشور موسوم به حزب توده ايران غيرقانوني اعالم شد، كه هنوز هم هسـت، و    

امروز، به رغم درآمد هنگفت نفتي كشـور، از زمـان       .  هزاران تن از اعضايش كشته يا زنداني شدند
اين حكومـت در    .  تر شده است استقرار حكومت جمهوري اسالمي زندگي مردم ايران به شدت وخيم

هاي بانك جهاني را مجدانه به اجرا  كند، دستورالعمل وانمود مي” ضد امپرياليست“ضمن آنكه خود را 
گذاشته است، از جمله اينكه در اصل قانون اساسي مربوط به حفظ بخش دولتي و مـحـدود كـردن      

هـا و       در نـتـيـجـه، شـركـت        .  ، تغييراتي داده است) 44اصل ( هاي خارجي در كشور  عمل سرمايه
سـازي در       اند، خصـوصـي     اندازي به صنعت نفت كشور كرده گذاران خارجي شروع به دست سرمايه

وقت تحكيم و فعاليت سنديكاها مـحـدود      آموزش و بهداشت و درمان صورت گرفته، و مشاغل پاره
ميليون نفر را به نابودي كشانده اسـت، و     15فقر، زندگي تقريباً يك پنجم جمعيت، يعني .  است شده

 .كند ، فحشا و كار كودكان بيداد مي)بردگي(قاچاق نيروي كار 
درصد رسيده است، و اخراج از كار پيش و بيش از همه مشمول زنـان شـده        19بيكاري به مرز 

. ناپذير اش چيزي نبوده است جز اشتغال زنان در بازار سياه و در شرايط استثمار وصف است، كه نتيجه
زنان حق تقاضـاي  .  واقعيت زندگي زنان ايران جدا از وضعيت حقوقي زنان در جامعه ايران نيز نيست

را ندارند، حق مسافرت يا معامله بدون اجازه ) پس از طالق(طالق يا حضانت و سرپرستي از كودكان 
توانند قاضي بشوند،  شان دارند، نمي را ندارند، محدوديت زيادي در مورد وضع ظاهري و لباس”  قيم“ 

از جمله از لـحـاظ   ( ها شهادت يك مرد برابر است با شهادت دو زن، و سن قانوني دختران  در دادگاه
در ايران نه تنها مجازات اعدام در مورد افراد زير سن قـانـونـي يـا         !  سالگي است 9)  جرم و جنحه

بـه  ( ايران   .  گيرد شود، بلكه مجازات قرون وسطايي سنگسار نيز كماكان صورت مي اجرا مي”  صغير“ 
يكي از سه كشور اسالمي است كه پيمان محو همه اشكال تبعيض علـيـه   )  همراه سودان و سومالي

واكنش حكومت .  كند زنان را امضا نكرده است، و كماكان زنان را شهروندان درجه دوم محسوب مي
رحمانه، و انـتـشـار       هاي جنبش زنان چيزي نبوده است جز شكنجه و خشونت بي پيمايي ايران به راه
 .نوشتارهاي مربوط به مسائل زنان قدغن است كتاب يا وب

هـاي درون رژيـم و          تقلبي كه در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير صورت گرفت، تناقض
ها و تضادها مربوط به اختالف در دستـگـاه    اين واقعيتي است كه اين تناقض. بورژوازي را علني كرد

نه جبهه .  پذير نيروهاي اجتماعي مخالف نا اقتصادي، سياسي و مذهبي حكومت است و نه تضاد آشتي
طلبان  نژاد آن ضد امپرياليستي است كه با جار و جنجال مدعي آن است، و نه رهبري اصالح احمدي

تفاوت عمده  آنها در اين واقعيـت اسـت كـه        .  رسد آن قدر دموكرات است كه در ظاهر به نظر مي
كاران  از يك سو، محافظه.  شود زير كنترل گرفت تر مي توان جمعيتي را كه هر روز ناراضي چگونه مي

طـلـبـان از         دهند، در حالي كه اصالح سركوب خشن و خفه كردن هر صداي مخالفي را ترجيح مي
نگراني در رابطه با انكه سركوب بيشتر منجر به انفجار اجتماعي خواهد شد، به دنبال رفورم، وفاق و   

رحمانه  البته ترديدي نيست كه در دوران رياست جمهوري خاتمي، سركوب خشن و بي. تفاهم هستند
با توجه به همـيـن واقـعـيـت،        .  هاي سنديكايي و زنان فرصت فعاليت يافتند تخفيف يافت و جنبش

نيروهاي مترقي ايران اهميت پايين كشيدن احمدي نژاد را در انتخابات و جايگزين كردن او با دولتي 
را كه در آن حداقل مردم اين امكان  را خواهند يافت 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

تهديد و فشار روز افـزون عـلـيـه         
 مطبوعات 

اعمال فشار هدفمند به مطبوعات و روزنـامـه   
نگاران و خبرنگاران مستقل كشور يكي از اجزاي 
سياست سركوب بويژه پس از كودتاي انتخاباتي 

 . به شمار مي آيد
به فاصله چندهفته بعد از آنكه روزنامه سرمايه 
توقيف گرديد، روزنامه حيات نو با تـوسـل بـه        
اتهاماتي واهي و به شكلي غير قانوني از ادامـه    

. فعاليت منع و به مغاك تعطيلي كشـانـده شـد       
سانسور، بازداشت روزنامه نگـاران و تـوقـيـف         
مطبوعات به سياست روزانه ارتجاع حاكم بـدل    
گرديده و روزي نيست كـه تـحـت عـنـاويـن           
ساختگي حقوق قانوني روزنامه نگاران و آزادي     

در ايـن  .   بيان و انديشه مورد دستبرد قرار نگيرد
باره انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايـران بـا       
انتشار بيانيه اي وضعيت حاكم برمطبـوعـات را     

سخت ترين و سياه ترين روزها بـراي آزادي      “ 
در اين بيانيه از جملـه  .  ناميد” مطبوعات در ايران

اعمال فشارها و تهديدهاي گوناگون “ : آمده است
و هر روزه عليه روزنامه نـگـاران مـنـتـقـد و             
مطبوعات مستقل و غير خـودي در ايـران، از         

به اين سو، عـمـق و      1388خرداد  22انتخابات 
اين وضعـيـت بـه      .  شدتي روز افزون يافته است

شدت ناگوار و تاسف بار كه با حضور جمعـي از    
روزنامه نگاران ايران در زندان ها به وضوح خود 
نمايي مي كند، در عرصه توقيف مطبوعات نـيـز   

افـزون بـر     ...  هر روز قرباني جديدي مي گـيـرد  
توقيف نشريات منتقد و مستقل، معاونـت امـور     
مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت ارشاد اسالمـي  
به مثابه بازوي اجرايي بـراي تـهـديـد آزادي           
مطبوعات، به اقداماتي غير قانوني دسـت مـي       

 .“... يازد
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پايان بيانيه 

با اعتراض شـديـد   ... “ :  خود خاطرنشان مي سازد
نسبت به تداوم روندهاي غيرقانونـي، دايـر بـر        
اعمال فشار روزافزون عليه آزادي بيان و عقيـده  
و مطبوعات در ايران و نيز تداوم بازداشت هـا و    
تهديدهاي مستقيم و غير مستـقـيـم روزنـامـه        

در مـورد آزادي    ...  به رعايت معيارهاي...  نگاران
 .”فرا مي خواند... مطبوعات

اعمال فشار روز افزون عليه روزنامه نگاران و   
توقيف مطبوعات و نشريات، بخش جدايي ناپذير 
برنامه سركوب مرتجعان و مقابله آنها با جنبـش  

 !مردمي است و بايد با آن مبارزه كرد

 

مبارزه پر شور جنبش دانشجويي عليه 
 استبداد 

 

با آنكه ارگان هاي امنيتي امكانات گسترده و اقدامات برنامه ريزي شده اي را براي مهار اعتراضـات  
دانشجويي به كار گرفته اند، دانشگاه هاي سراسر كشور شاهد ادامه مبارزه با دولت نامشروع كودتـا و    

از روز شانزده آذر به اين سو و به رغم سركوب و صحنه سازي هـاي  !  حامي اصلي آن ولي فقيه است
تبليغاتي، هزاران دانشجوي دختر و پسر صداي اعتراض خـود را    -امنيتي و به راه انداختن جنگ رواني

دانشـگـاه   .  برضد دولت برآمده از كودتا و استبداد واليي در فضاي سياسي كشور طنين انداز نـمـودنـد   
دانشـجـويـان    .  تهران بويژه دانشكده هاي فني و هنر و حقوق، صحنه مبارزه دليرانه دانشجويان بـود   

يكي از فـعـاالن   .  خواستار خروج نيروهاي امنيتي و بسيج از دانشگاه ها و آزادي زندانيان سياسي بودند
هتك حرمت دانشگاه و ورود   “ دانشجويي علت گسترش اعتراضات و ادامه آن پس از روز دانشجو را، 

نيروهاي غير دانشجويي و ضرب و شتم دانشجويان، اعتراض به فضاي بسته و اختناق موجود دركشور 
پس از انتخابات و نيز اعتراض به مستمسك قراردادن عكس خميني با هدف اعمال فشار بيشـتـر در     

پس از برگزاري موفقيت آميز روز دانشجو، نيروهاي سپاه پاسداران و بسيـج در    .  ، اعالم داشت” جامعه
خبرنامـه  .  و تربيت معلم حمله كردند)  شهيد بهشتي(آذر به دانشگاه هاي تهران، ملي 18و  17روزهاي 

آذر ماه، درب هاي دانشگاه تهران از سوي حراست بـه     17از صبح “ :  اميركبير در اين باره گزارش داد
روي نيروهاي سپاه و بسيج خارج از دانشگاه باز شده تا اين نيروها وارد دانشگاه شوند، ماموران نظامي 
مسلح با باتوم و اسپري به دانشجويان حمله ور شده اند و تعدادي از دانشجويان نيز بازداشـت و بـه       

 .”...بيرون از دانشگاه منتقل شدند
فعال دانشجويي حـبـس    9در دانشگاه شيراز، كودتاچيان پس از بازداشت گسترده دانشجويان، براي 

در دانشگاه زنجان نيز چندين دانشجو بـه نـام سـازمـانـدهـي           .  هاي طوالني و سنگين صادر كردند
دانشگاه فردوسي مشهد شاهد بازداشت .  سال تا شش ماه محكوم گرديدند 3اعتراضات به حبس هاي 

تن از دانشجويـان   30بعالوه كميته انضباطي اين دانشگاه .  تعداد زيادي دانشجو طي روزهاي اخير بود
در دانشگـاه  .  دامنه دستگيري دانشجويان در مشهد بسيار گسترده بود.  را احضار و مورد تهديد قرار داد

هاي كرمان و قزوين ده ها دانشجو توسط ماموران بسيج و سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در     
 .تن بازداشت شدند 3تن و كرمان  5قزوين 

در همين اوضاع و به دنبال دستگيري مجيد توكلي فعال دانشجويي دانشگاه اميركبيرتهران و انتشار 
تصاويري با حجاب و جامه زنانه از او كه نتيجه عكس براي كودتاچيان به بار آورد، محمد پورعبـداهللا   
فعال دانشجويي از طيف چپ به حكم ناعادالنه شش سال زندان محكوم و به بند افراد جاني و معتـاد  

دانشگاه سهند تبريز نيز صحنه يورش گزمگان مسلح ولي فقيه به دانشجويان و بازداشت .   انتقال يافت
 . گروهي از آنان بود

دانشجويان دانشگاه علم وصنعت تهران درحمايت از زندانيان سياسي و با خواست آزادي زندانيان از 
جمله دانشجويان دربند به مدت چند روز با تحريم كالس هاي درس درمحوطه دانشگاه دسـت بـه       

در دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز مبارزه پر شور دانشجويان با گزمگان مسلح ارتجاع .  اعتراض زدند
جنبش دانشجويي برخالف تصور كودتاچيان ومزدوران ولي فقيه، مـبـارزه   . ابعاد گسترده اي يافته است

اين جنبش ريشه دار و . دليرانه خود را با وجود سركوب و اعمال فشارهاي فزاينده ادامه داده و مي دهد
پرتوان با مبارزه و مقاومت تحسين برانگيز خويش، بسياري از توطئه ها و برنامه هاي مرتجعان را بـا    

 !شكست روبرو ساخته است
 

 كاهش دستمزد كاركنان قرارداد موقت شركت ملي نفت 
 

با توجه به برنامه اصالح قانون كار و رواج قراردادهاي جديد توسط وزارت كار و امور اجتماعي دولت 
بر آمده از كودتا، در اواسط آذرماه امسال هيات مديره شركت ملي نفت ايران مصوبه اي را در خصوص 
چگونگي وضعيت و تعيين حقوق كاركنان قرارداد موقت تابع قانون كار به كليه شركت ها و موسسات 

با كاهش جدي سطح دستمزد هاي )  مدت معين( تابعه ابالغ كرد كه مطابق آن كاركنان قرارداد موقت 
 .خود مواجه گرديده اند

براساس بند چهار مصوبه هيات مديره، فوق العـاده هـاي     “ :  آذرماه در اين باره گزارش داد 20ايسنا 
تغيير يافته و بسياري از كارمندان و كارگران از دريافت مـزايـا و     ...  پرداختي به كاركنان قرارداد موقت

مصوبه فوق پس از تصويب ابالغ و اجرا شده و در مـجـمـوع      ...  فوق العاده هاي خود محروم شده اند
درصد دستمزدها را كاهش داده، بسياري از كارگران و كارمندان هدف و موضـوع ايـن      50نزديك به 
سال در صنعت نفت سابقه دارند ولي با اين وجود و طي كردن آموزش هاي مختلف  18تا  8مصوبه از 

 ”.تخصصي، هنوز استخدام رسمي هم نيستند
اجراي اين مصوبه تعداد زيادي “ :  در ادامه گزارش با تاكيد بر تورم و گراني موجود يادآوري مي شود

از كارمندان و كارگران شركت هاي تابعه وزارت نفت را با مشكل جدي در اداره امور زندگي مـواجـه     
 .”...كرده است

تصويب و ابالغ چنين مصوباتي در راستاي طرح تحول اقتصادي و اصالح ساختار اقتصادي صـورت  
اين مصوبه در   .  مي گيرد و بخشي از برنامه دولت كودتا براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است

ادامه طرح مقررات زدايي ابالغ گرديده و ابتدا كارگران و كارمندان قراردادي و سپس تمامي پرسـنـل   
 .رسمي را در بر خواهد گرفت

سال سابقه كـار داشـتـه ولـي          18يكي از كارمندان قرارداد موقت شركت ملي حفاري كه بيش از 
تاكنون استخدام نگشته،  در اعتراض به اين مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران به خبرنـگـار   

-سال سابقه  18با اجراي مصوبه جديد، دستمزد من با بيش از “ :  آذر ماه خاطر نشان ساخت 21ايسنا 
درصد سقوط كرده، معلوم نيست جوابگوي ما كارمندان قرارداد موقت چه مرجعـي   50تا   -البته موقت

 .”...است
قراردادهاي موقت، پديده شوم ناشي از اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهـانـي   
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران 

است كه دولت احمدي نژاد بر دامنه آن افزوده و اينك با 
فرم جديد قراردادهاي كار و اصالح قانون كار درصـدد    

 . بخشيدن به آن است” قانونيت“
لغو اين قراردادها از خواست هاي اصـلـي جـنـبـش        

 !سنديكايي زحمتكشان  ميهن ماست-كارگري
 

 مبارزه براي استقالل كانون وكال
پس از كودتاي انتخاباتي، ارتجاع حاكم براي آنـكـه     
بتواند در سركوب و جنايت با دست باز عمـل نـمـايـد،       
اعمال فشارهاي هدفمند به كانون وكال و كليه وكـالي  

كوشش بـراي    .  شجاع و شرافتمند را تشديد كرده است
حذف استقالل كانون وكال و پرونده سازي عليه شماري 
از فعاالن حقوق بشر و وكالي سرشناس بويژه شيـريـن   
عبادي كه در روزهاي اخير دامنه آن به مصادره و توقيف 

 !اموال وي منجر شده از آن جمله به شمار مي آيند
آذر ماه، رييس اتحاديه سـراسـري    8به گزارش ايسنا 

طـي    -اسـكـودا  -كانون هاي وكالي دادگستري كشـور 
ما تاكيد داريم كه وكيل به “ :  گفت و گويي اعالم داشت

هيچ وجه نبايد وابسته به حاكميت و تحت سيـطـره آن     
در تحليل نهايي تشكيالت قضايي وابسـتـه بـه      ...  باشد

حاكميت است و بخاطر اين در دعوي كيفري متهم يـا    
طرف شكايت در مقابل نيروي عظيمي قرار مي گيرد كه 

وكيل تـنـهـا      .  توان آن هيچ تناسبي با توان متهم ندارد
اگر اين وكيـل هـم     .  حامي و مدافع چنين متهمي است

وابسته به حاكميت باشد يا كانون وكال چنين حـالـت و     
شوخي و طنز خـواهـد   ”  دفاع“ وضعي داشته باشد، عمال 

بنابه تاكيد كانون وكال، جريان و تـفـكـري بـا           ”  . بود
امكانات گسترده بدون هيچ مبناي فقهـي و قـانـونـي         
وكالت را امري حكومتي مي داند و تمام تالش خـود را    
براي حذف و نابودي استقالل كانون وكال بكار گرفـتـه   

يكي از آخرين نمونه هاي آن، سخنان معاون اول .  است
” ميثاق با واليت فرهنـگـيـان   “ رييس قوه قضاييه در همايش 

نظام ما، نظام واليي است و نـظـام     “ :  بود كه وي اعالم نمود
واليي دو مشخصه عمده دارد، اولين مشخصه آن ايـن اسـت     
كه فردي كه در راس حكومت قرار دارد حاكميتش به امضـاء    

از جـملـه     ( شارع مقدس رسيده و ثانيا روابط موجود در جامعه 
براساس ديـن و آمـوزه هـا          )  امر وكالت و قضاوت و محاكم
با چنين طرز فـكـري وجـود         ” .واليتي و واليت مداري است

كانون مستقل وكال به دليل باعث زحمت شدن نظام واليـي    
معنا ندارد و بهتر است در محاكم اصال وكيلي نباشد و يا اگـر    

 !هست بهتر است مستقل نباشد
بي دليل نبود تعدادي از وكالي شجاع و مستقل دادگستري 
چندي پيش در نامه اي سرگشاده از اعمال فشار و تاثير ارگان 
امنيتي در دادگاه ها انتقاد كرده و سياست مبني بـر وابسـتـه        

ارتجـاع مـي     .  ساختن وكيل مدافع به دولت را مردود دانستند
كوشد با وابسته ساختن وكال به دستگاه حاكميتي و نظارت و   
كنترل بر رفتار حرفه اي و مستقل وكال، آنها را مرعوب و از     

 .اقدام قانوني باز دارد
در حال حاضر وكالي شجاع دادگستري با مقاومت تحسين 
برانگيز خود مانع از اجراي برنامه شوم كودتاچيان براي حـذف  

 .استقالل كانون وكال شده اند
در اين باره يكي از اعضاي اتحاديه سراسري كانون هـاي    

به درستي تـاكـيـد      -اسكودا-وكالي دادگستري سراسر كشور
حقيقت اين است كه اگر كسي نگران آزادي هـاي    “ :  مي كند

فردي و اجتماعي و حقوق اساسي مردم و عظمت و سـعـادت     
كشور باشد، هرگز نمي تواند با استقالل وكيل و كانون هـاي    

 ”.وكال مخالفت كند
حمايت خستگي ناپذير از مقاومت و مبارزه وكال براي 
استقالل حرفه اي، پشتيباني از حقوق انكار ناپذير مـردم  
و بخشي از مبارزه دشوار براي نيل به حقـوق و آزادي      

 !هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي است

 

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

ما مخالف هرگونه مداخله : حزب توده ايران
 !خارجي در ايران هستيم

به ابتكار و دعوت حزب كمونيست فرانسه تعدادي از سازمان هاي اپوزيسيون ايران در جلسه 
بحثي در رابطه با كوشش هاي جمهوري اسالمي ايران براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي   

آذرمـاه در       17در اين جلسه كه در عصر روز     .   و استفاده از انرژي هسته اي شركت كردند
پاريس و به مسئوليت گردانندگي رفيق ژاك فتح، عضو رهبري و مسئول شعبه روابـط بـيـن        
المللي حزب كمونيست فرانسه برگزار شد، نمايندگان حزب توده ايران، سازمان فدائيان خـلـق   

، سازمان اتحاد فدائيان، حزب دموكرات كردستان ايران، اديت بالنژه از جنبـش  ) اكثريت( ايران 
صلح فرانسه، فرانسوا ژرژيك از مسئوالن انرژي اتمي فرانسه، و تعدادي از چهره هاي منـفـرد   

 .  اپوزيسيون ايراني مقيم فرانسه شركت داشتند و سخن گفتند
 :    نماينده حزب توده ايران در فرانسه در سخنان خود متذكر شد

حزب توده ايران همچون همه نيرو هاي مردمي ميهن ما طرفدار حق استفاده صلح آميز از   
اين يك حق طبيعي، مشروع و غير قابل بحث براي ما و براي هـمـه     .  انرژي هسته اي است

حزب ما و ديگر نيروهاي شركت كننده در جنبش مردمي كشور مان، .  كشورهاي ديگر دنياست
خصلت صلح جويانه اين .   مخالف هرگونه مداخله خارجي، چه نظامي و چه غير نظامي هستيم

با مداخله نيرو هـاي  ”  تغيير رژيم“ .  نيرو ها از ماهيت مردمي و دموكراتيك آنها منشاء مي گيرد
هـر نـيـروي      .  خارجي براي كشوري مانند ايران نه ممكن است و نه به هيچوجه قابل قـبـول  

خارجي  كه دست به چنين پرو وكاسيون خطرناكي بزند منطقه را به آتش خواهد كشيد و صلح 
و اما  اينكه آيا تعهد رژيم در مورد استفاده از نيرو هـاي  .  جهاني را به شدت به خطر مي اندازد

هسته اي صرفأ در محدوده استفاده صلح آميز قابل اعتماد است يا نه، بايد گفت با وجـود هـر     
گونه احتمالي در اين رابطه حق ملت ها و كشور ها براي دستيابي به انرژي هسته اي  بـدون    

اما براي اجتناب  از نتايج منفي اعتماد سازي بين  ايـران و كشـور       .  استثناء قابل احترام است
هائي كه  نگران دستيابي ايران به اين انرژي است، چيزي كه مي تواند شامل هـر كشـوري       

 . بشود، نمي توان كشوري را از حق طبيعي و قانوني آن محروم ساخت
اما از سوي ديگر موضوع غني سازي اورانيوم از سوي دولت ايران به مثابه ابـزاري بـراي       

رژيم در حالي ادعاي .  تحميل تضييقات وحشتناك روي مردم ايران مورد استفاده قرار مي گيرد
ضد امپرياليست بودن ميكند، كه تمام اعتراضات كارگران، زنان، جوانان و دانشجويان، معلمان 

 ”  .و خالصه تمام اقشار اجتماعي را سركوب ميكند
نماينده حزب توده ايران در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با جنبش صلح جهاني و   
مخالفت با تسليحات هسته اي مسئله مسكوت گذاشتن ذخائر مهم و بطور وحشتزا خطـرنـاك   

كشوري كه النه تروريسم و ( بمب هاي اتمي را دركشورهاي بزرگ و همچنين هند و پاكستان 
فـكـر   ”  كشور هاي بـزرگ   “ :  و اسرائيل را مورد انتقاد شديد قرار داد و گفت)  تروريست هاست

بـه  .  ميكنند آنچه كه براي ديگران ممنوع است، براي آن ها حقوق طبيعي و بدون ترديد است
عالوه آنان براي خود اين حق  را قائلند كه بين كشورها انتخاب كنند چه كشورهائي شايستگي 

 !سرگرم كننده باشند” بازيچه“آن را دارند كه صاحب اين 
براي زيستن در جهان بدون تهديد  سالح هاي هسته اي بايد يك مبارزه بزرگ سـراسـري   

. جهاني  را براي نابودي كليه اين سالح ها، سازماندهي كرد و اين امكان پذير و شدني اسـت   
اما چگونه؟ ابتدا و براي نخستين گام بايد با قاطعيت از هر كشور صاحب چنين سالحي خواست  

كشوري نخواهد بود كـه    مطلقأ و تحت هيچ شرايطي  نخستينكه اعالم كند كه 
و براي حساس كردن افكار عمومي در سـراسـر        سالح هاي هسته اي را بكار مي برد

اين كـارزار    .   جهان ميتوان، مثأل در پاي بيانيه اي در اين مورد در همه كشور ها امضأ گرفت
 .ميتواند مثأل توسط شوراي جهاني صلح رهبري شود 

اگر اين تالش  به خوبي سازماندهي شود و اگر بتوان افكار عمومي را در سراسـر جـهـان       
چه .  بسيج كرد  هيچ كس و هيچ كشوري نميتواند از  اين خواست ساده و منطقي امتناع ورزد

بكار گيرنده چنين سـالح هـائـي      كشوري  جرات  ميكند بگويد كه ميخواهد اولين  
 ! باشد

اگر بتوان در اين نخستين تالش موفق شد ديگر ساخت و ذخيره چنين سالح هائي، لزومـي  
 .                                        نخواهد داشت

 ”.به پيش به سوي اين روياي كامأل دست يافتني
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 ...ادامه  اطالعيه كميته مركزي ...ادامه درس تاريخي مردم 

تنها رهبر مذهبي ميهن ما بود كه در پي صدور احكام اعـدام    
، و در 1367دستجمعي هزاران تن زنداني سياسي، در تابستان 

، ” جنگ، جنگ تـا پـيـروزي     “ پي شكست سياست فاجعه بار 
حاضر نشد بر اين احكام جنايت بار مهر تأييد بزند و با انتشـار  
نامه افشاگرانه ايي از ابعاد جنايت سازمان يافته بـه دسـتـور        

. رهبري جمهوري اسالمي، در زندان هاي كشور پرده برداشت
منتظري به خاطر اين پايبندي به اعتقاداتش از مقـام نـايـب      
واليت فقيه بركنار شد و در پي مرگ خميني در خـانـه اش       

مخالفت آيت اهللا منتظري با سياست هاي مخرب .   زنداني بود
سران رژيم با هجوم مكرر گزمگان تاريك انديشي و ارتـجـاع   
به خانه او و آزار و اذيت خانوده اش مواجه شد و دستگاه هاي 
تبليغاتي و جيره خواران استبداد دمي از آزار و اذيت تبليغاتي او 

 .نيز دريغ نكردند
آيت اهللا منتظري در سال هاي اخير، همواره مدافع جنبـش  
اصالحات در ميهن ما بود و در پي تقلبات گسترده ولي فقيه و 

، با انتشار بيانيه ايي از جمله 1388انصارش در انتخابات خرداد 
اشتباهات انجـام  “ :  از خامنه اي و سران ارتجاع خواست كه از

و اعـالم    ”  شده در رويدادهاي اخير از مردم عذرخواهي كننـد 
با حمايت قاطع خود از حركتهاي غير خشونت بار ملـت  “ :  كرد

مسلمان براي دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن 
اساسي جمهوري اسالمي كه جمهوريت را ركن اصلي نـظـام   

داند، هرگونه اقدامي كه منجر به ضرر غير قابل جبران بـه   مي
هريك از بـرادران و    .  جمهوريت نظام گردد را جايز نمي دانم

خواهران ديني ما موظف است ملت را در دستيابي به حـقـوق   
بر اين اساس، هرگونه مقاومت در ايـن      .  حقه خود ياري دهد

ملت را مصـداق بـارز         ....  راستا، به خصوص ضرب و شتم و
مخالفت با اصول اساسي اسالم مبني بر حاكميت مـلـت بـر      

 ”...سرنوشت خود دانسته و حرام شرعي اعالم مي كنم
حزب توده ايران در سال هاي اخير همواره ضمن محـكـوم   
كردن حمالت رژيم ارتجاع بر ضد آيت اهللا مـنـتـظـري، از         
مواضعي كه او در راستاي احقاق حقوق مردم ايران اتخاذ كرده 

كميته مركزي حزب توده ايران در گذشت .  حمايت كرده است
آيت اهللا حسين علي منتظري، را به خانواده او و همه پيروانش 

 . صميمانه تسليت مي گويد
 
 كميته مركزي حزب توده ايران 
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 ...ادامه  موقعيت زنان 

. كه سازمان يابند و پيكار كنند، ناديده و دست كم نگرفتـنـد  
ها آمدند تـا عـلـيـه        ها ايراني كه در تهران به خيابان ميليون

كودتاي انتخاباتي اعتراض و تظاهرات كنند، توسط نيروهـاي  
اين جنبش مردمي فراتر از مـرز  .  خارجي تحريك نشده بودند

، و در پـي        ” ها ضد غربي“ و ”  طرفداران غرب“ تقابل ميان 
زنان در صف مقدم .  است 57هاي واقعي انقالب  تحقق آرمان

. نظيري از خـود نشـان دادنـد          اين قيام بودند و رشادت بي
هزاران تن از زنان توسط نيروهاي انتظامي مورد تهاجم قـرار  

شدگان تظاهرات حتي  گرفتند، شكنجه شدند، و مادران كشته
ندا، دختري كه تير خورد .  از برگزاري مراسم تشييع منع شدند

 .و كشته شد، به نماد عصيان جنبش تبديل شد
آيد كه اوضاع آرام شده باشد، امـا   اكنون اگرچه به نظر مي

اياالت متحد آمريكا از يك .  شود ستيز باقي است و حادتر مي
اش از رخدادهاي ايـران،   سو و به رغم فاصله گرفتن ظاهري

اي براي باز پـس گـرفـتـن        در واقع مترصد راه بهتر و بهانه
كنترل بر خليج فارس و خاورميانه است، هدفي كه دستيابـي  
به آن براي حفظ منافع ژئوپوليتيكي و انـرژي آن ضـروري       

ترديد به نفع كارگران، زنان و همه مردم ايران است  بي.  است
كه از شكاف ايجاد شده در دستگاه حكومت  كشور به سـود    

 .تثبيت مسيري نوين براي كشور و ملت استفاده كنند

تاكنون مورد شديد ترين حمالت تبليغاتي         1367آيت اهللا منتظري، كه از سال         
رژِيم و مزدوران آن بوده است مشت محكمي بر دهان ياوه گوياني است كه در                  

از كتاب خاطرات    .  تمامي اين سال ها تالش كردند تا او را بي اعتبار كنند                  
جنايتكاراني همچون ريشهري گرفته تا سخنراني هاي علي خامنه اي، ولي فقيه              
رژيم، و مزدوراني همچون شريعتمداري، سرچماق دار مطبوعاتي ولي فقيه، تمامي           
امكانات رسانه هاي گروهي در اختيار تاريك انديشان قرار گرفت تا اعتبار و ارزش              

در بيست سال گذشته بارها خانواده      .  معنوي آيت اهللا منتظري درهم شكسته شود       
او مورد آزار و اذيت گزمگان ارتجاع قرار گرفتند ولي وداع پرشكوه مردم با روحاني               
مبارزي كه تا پايان عمر به اعتقادات خود پاي بند ماند و حاضر نشد صندلي و مقام  
را به قيمت ذلت بيعت كردن با جنايات هولناك رهبري رژيم بپذيرد، نماد روشن                

 .اعتبار معنوي او در ميان توده ها است
علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم در پيام كينه توزانه اي كه به مناسب درگذشت                 

در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني         “:  منتظري منتشر كرد از جمله گفت     
خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت          دشوار و خطير، پيش آمد كه از خداوند متعال مي         

 “ . خويش بپوشاند و ابتالئات دنيوي را كفاره آن قرار دهد
واقعيت اين است كه اين منتظري نيست كه نيازمند بخشش و مغفرت است بلكه اين                 
سران رژيم، از جمله علي خامنه اي است كه بايد به خاطر بيعت با جنايت هولناك قتل                    

مراسم با شكوه   .  به دنبال طلب بخشش باشد      1367عام هزاران زنداني سياسي  در سال        
به خاك سپاري آيت اهللا منتظري نشان داد كه در پيشگاه افكار عمومي ملت ما منتظري                 
است كه سربلند در يادها مي ماند و ننگ جنايت قتل عام دستجمعي مبارزان آزادي در                   

و جنايات هولناكي كه در سال هاي اخير توسط خامنه اي و مزدوران او صورت                  67سال  
 .گرفته است از خاطره مردم ما زدوده ناشدني است

نكته قابل توجه ديگر اين است كه مراسم به خاك سپاري منتظري فرصتي بود كه بار                 
ديگر جنبش آزادي خواهي ميهن ما تنفر و انزجار خود را از ادامه حكومت استبدادي حاكم    

ننگ ما “، ”تسليت كينه اي نمي خوايم، نمي خوايم“: مردم شعار مي دادند. نشان دهد
منتظري نستوه راهت ادامه دارد، حتي اگر ديكتاتور        “،  ”ننگ ما ، صدا و سيماي ما      

منتظري نمرده ، اين دولته     “،    ”منتظري مظلوم ، آزاديت مبارك    “،  ”بر ما گلوله بارد   
 .”ديكتاتور ديكتاتور ، منتظري راهش ادامه دارد“ ،” كه مرده

مذهبي و همه نيروهاي دگرانديش و آزادي       -حمايت يكپارچه همه نيروهاي ملي    
خواه كشور در كنار جنبش زنان و جنبش دانشجويي و حضور مردم زحمتكش در                
اين مراسم همچنان نشان داد كه جنبش مردمي ميهن ما به رغم همه فشارها و                 
ضربات رژيم همچنان پرتوان به مبارزه خود ادامه مي دهد و هر روز كه از اين                    
مبارزه مي گذرد اين اردوگاه ارتجاع است كه مواضعش به تحليل مي رود و بيش                

امروز ديگر بر همه روشن است كه واليت علي خامنه           .  از پيش تضعيف مي شود    
. اي از نظر مردم معترض ميهن ما، نه مشروعيت مذهبي دارد و نه مقبوليت مردمي

راي ميليوني توده ها بر ضد نامزد مورد حمايت او و كودتاي نظامي وابستگان                   
سپاهي براي حفظ اين چارچوب متزلزل و همچنين مخالفت اكثريت قاطع مراجع             
تقليد با عملكرد او پس از انتخابات نشانگر بحران عميق و بي سابقه اي است كه                 
با وجود همه فشارها، نمايش هاي اعترافات تلويزيوني قربانيان شكنجه و دادگاه              
هاي فرمايشي نه تنها خاتمه نيافته است بلكه هر روز ابعاد گسترده تري پيدا مي                 

 . كند
نظام “چه كسي مي توانست تصور كند كه روزي در جمهوري اسالمي، يعني در              

، دستگاه هاي سركوب بايد برنامه گسترده امنيتي را براي            ”اسالمي نمونه جهان  
جلوگيري از شركت مردم در مراسم تدفين يكي از بزرگترين مراجع تقليد شيعه به               
كار بگيرند و يا نگران شديد استفاده مردم از مراسم تاسوعا و عاشورا براي ابراز                  

برگزاري مراسم شكوهمند به خاك سپاري آيت       .  مخالف با رژيم ديكتاتوري باشند    
اهللا منتظري نشانگر ادامه جنبش مردمي پر تواني است كه حيات ديكتاتوري و                 
تاريك انديشي در ميهن ما را به چالشي جدي كشيده است و با جسارت تاريخي                 

همان طور كه انبوه توده ها امروز به درستي شعار           .  مبارزه خود را به پيش مي برد      
مي دادند نام و ياد منتظري در خاطره مردم ما باقي ماندني است و اين ولي فقيه و       

 .    دولت مزدور اوست كه دوران زوال خود را طي مي كنند
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ميليون بشكه نفت در روز استفاده مي كند، در حاليكـه   20ميليون نفر نمي رسد، 
ميليون بشـكـه    6تا  5مصرف روزانه چين كه جمعيت آن پنج برابر آمريكا است، 

 .     نمي توان همان خواستي را از چين داشت كه از آمريكا بايد داشت.  است
نامه كيـوتـو در      قابل اشاره است كه به علت به سر رسيدن مدت اعتبار تفاهم 

، در جريان تدارك اجالس كپنهاگ تالش فراواني شد كه هـر چـه       2012سال 
هاي محيط زيسـت     جاي آن براي كاهش جدي آالينده اي به زودتر توافقنامه تازه

اي وسـيـع و          تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود و تا دير نشده است از فاجعـه 
سه موضوع عمده در كنفرانس .  غيرقابل كنترل بر روي كره زمين جلوگيري شود

 : كپنهاگ در دستور كار قرار داشت
درصـد  40اي كشورهاي رشد يافته صنعتي تا  كاهش توليد گازهاي گلخانه)  1( 

 ؛ 2020، حداكثر تا سال 1990رقم مشابه در سال 
ميليارد دالري به كشورهاي در حال توسعه بـراي   140كمك مالي ساالنه )  2( 

 ها؛  مقابله با بحران محيط زيست و پيامدهاي آن، و توقف نابودي جنگل
نامه كيوتو كه كشورها از لحاظ حـقـوقـي     تنظيم پيماني تازه به جاي تفاهم) 3(

 .ملزم به اجراي آن باشند
مردم جهان خواهان آنند كه كشورهاي صنعتي كه بيشترين سهم را در توليـد   

اي به جو زمين دارند نه تنها ميزان توليد اين گازها را  و فرستادن گازهاي گلخانه
هاي  به شدت كاهش دهند، بلكه در اين راه به كشورهاي در حال رشد نيز كمك

ون ژيابائو، نخست وزيرچين، در سخنراني خود در .  مالي و كارشناسي و فني كنند
اجالس كپنهاك اعالم كرد كه چين بر رغم برنامه هاي وسيع خود براي صنعتي 
كردن كشور و توسعه شهرها كه استفاده از سوخت هاي فسيلي را ضروري مـي    

ميـزان   2020هدف تعهدآوري را تعيين كرده است كه به موجب آن تا سال كند، 
درصـد   45تا  40دي اكسيد كربن توليدي به ازاي هر واحد توليد ناخالص ملي را 

خواهد كـه تـا      چين از كشورهاي ثروتمند مي.  كاهش دهد 2005نسبت به سال 
درصد كمتر از ميزان سـال    40توليد دي اكسيد كربن خود را به مرز  2020سال 

رئيس هيأت سوداني در كنفرانس كپنهاگ نيز اشاره كرد كه .  كاهش دهند 1990
هاي مالي پيشنهادي آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ديگر كشـورهـاي    ميزان كمك

هـاي مـالـي       غني در رابطه با مسايل مربوط به محيط زيست، در مقايسه كمك
هاي خصوصي به منظور نجات آنها از بـحـران    هاي اين كشورها به شركت دولت

ويژه در كشورهاي در  همان گونه كه زحمتكشان به. مالي جاري، بسيار ناچيز است
حال رشد و كشورهاي فقير نخستين قربانيان غارتگري و حـرص و آز نـظـام          

داري هستند، تغييرات زيانبار اقليمي نيز نخستين قربانيانش را از  استثماري سرمايه
خشكسالي در كشورهاي آفريقايي و توفان و سيـل  .  كشورهاي فقير خواهد گرفت

چنـدي  .  در كشورهاي آسيا و آمريكاي التين تا كنون قربانيان زيادي گرفته است
اظـهـار   ”  بومي پناهندگان زيست “وزير دارايي بنگالدش در ارتباط با مسئله پيش 

نگراني كرد كه باال آمدن سطح آب دريا در بنگالدش ممكن است سبب شود كه 
و       سال آينده ناچار بـه تـرك خـانـه           40حدود بيست ميليون بنگالدشي طي 

 .شان شوند كاشانه
اي و هم  هاي مختلف براي كاهش قابل توجه گازهاي گلخانه امروز هم فناوري

در اختيار بشر قرار دارد، و     )  خورشيدي، باد و غيره( هاي جايگزين  فناوري انرژي
اي خانمانسـوز   هاي ميليوني براي مهار كردن و پيشگيري از وقوع فاجعه هم توده

تـوانـد بـه عصـر          هاي علمي، مي تمايل و توان فراواني دارند كه بر اساس داده
ترين عامل بازدارنده در ايـن رونـد، هـمـانـا             مهم.  يخبندان ديگري منجر شود

كند و منحصراً بـه   داري جهاني است كه با سرنوشت و حيات بشر قمار مي سرمايه
هاي فسيـلـي    انديشد، و از انرژي، و به ويژه سوخت منافع آزمندانه و آني خود مي

در . كند مثل ذغال سنگ و نفت، به عنوان ابزاري براي اعمال قدرتش استفاده مي
توجه به نقـش   همين كنفرانس كپنهاگ، كشورهاي دانمارك، بريتانيا و آمريكا بي

اي را مطرح كردند كه كه خشـم   نامه نويس تفاهم سازمان ملل در گفتگوها، پيش
نويس، كشورهاي غني و رشد يـافـتـه       به موجب اين پيش. بسياري را برانگيخت

مجازند به ازاي هر نفر تا دو برابر گازهاي كربني نسبت به كشورهاي در حـال      
هـاي     هاي ضدانساني و ويرانگر بسياري از حكـومـت   سياست.  توسعه توليد كنند

عاملي مهم در جذب ( ها  ارتجاعي در امر محيط زيست، از جمله در تخريب جنگل
به منظور تأمين اهداف سود ورزانه طبقه حاكم، كه در كشـور    )  دي اكسيد كربن

خودمان نيز شاهد آن هستيم، عامل تأثيرگذار ديگري در وخامت شرايط محـيـط   
ها و تظاهرات مردم  طور كه در سرلوحه بسياري از همايش اما همان.  زيست است

دنـيـاي ديـگـري       “ در نقاط گوناگون جهان و از جمله در كپنهاگ آمده اسـت،    
. كه در آن منافع مردم و انسان پيشاپيش منافع سرمايه قرار دارد” پذير است امكان

سياسي   –امروز مردم نگران دنيا به طور جدي خواهان تغييرات اساسي اجتماعي 
و تضمين بقاي بشريت و بهـروزي آن    ”  عدالت اقليمي“ اقتصادي براي تأمين   –

 . هستند
 

هشدار بسيـار جـدي     )  1385زمستان (   2007در فوريه  اب و هوايي
پوشي واقعيت را بر امپـراتـوران    ديگري بود كه عمالً راه انكار و پرده

افـزايـش كـلـي       “ :  در اين گزارش معتبر آمده اسـت   .  سرمايه بست
ها، ذوب شدن گسترده برف و يـخ، و       ميانگين دماي هوا و اقيانوس

افزايش كلي ميانگين سطح آب درياها، شواهد انكارناپذير گرمـايـش   
دماي ميانگين كره زمين در ...  سيستم آب و هوايي كره زمين هستند

درجـه سـانـتـيـگـراد          6/4تا  1/1قرن بيست و يكم ممكن است از 
سازمان جـهـانـي      بنا بر آمار ارائه شده توسط دبيركل ”  . افزايش يابد

ترين دهه در تاريخ ثبت شده  ، دهه گذشته در مجموع گرمهواشناسي
 !بشر بود

با انتشار اين اطالعات، ديگر انكار و ايجاد شـك و تـرديـد در            
هاي قدرتمند صنايع انرژي فسـيـلـي و         هاي علمي براي البي يافته

اينان كه در سراسر دنيا نه تنهـا بـه     .  صنايع مشابه كار آساني نيست
هـاي مـحـيـط        هاي ملل مختلف بلكه به توليد آالينده غارت ثروت

محابا فداي منافع آني و كـوتـاه        زيست مشغولند، و آينده بشر را بي
، ” هاي سنگين و غيرعـمـلـي    هزينه“ كنند، اينك حربه  شان مي مدت

صدمه به اقتصاد و قـدرت      “ تهديد به افزايش بهاي انرژي، و بهانه 
اي و ديگر  اندازي در راه كاهش گازهاي گلخانه را براي سنگ” رقابت

دهند، به ويژه در يكي دو سال اخير كه  ها مستمسك قرار مي آالينده
داري موجد و اسير بحراني بزرگ شده است كه زندگي  جهان سرمايه

بـراي  .  ميلياردها انسان را در سراسر دنيا تحت تأثير قرار داده اسـت   
خواه آمريكا در انتقاد به  نمونه، هفته پيش يكي از نمايندگان جمهوري

 2020شود تا سـال     آمريكا متعهد مي“ اظهار نظر پرزيدنت اوباما كه 
درصد در مقايسه با تولـيـد سـال       17اي را در حدود  گازهاي گلخانه

اگر به اوباما باشد، كنفرانس كپنهاگ “ ، گفت كه ” كاهش دهد 2005
اي تعيين خواهد كرد كه  يك حد اجباري براي صدور گازهاي گلخانه

ها آمريكايي و تـخـريـب تـوان رقـابـت            موجب بيكار شدن ميليون
و بهاي انرژي را به مـقـدار   ... ها سال خواهد شد اقتصادي ما براي ده

ساختار اقتصاد نوليبرالي امروز ”   . اي افزايش خواهد داد قابل مالحظه
اقـتـصـادي      -مالي نه تنها بهزيستي اجتماعي     –سرمايه انحصاري 

ها  هستي انسان  محيطي و  بشريت، بلكه شرايط زيست  اكثريت عظيم 
تـر     از جمله هواي سالم، آب آشاميدني و غذاي مناسب را نيز وخيـم 

 . كرده است
اما امروز آگاهي عمومي مردم جهان و توان تهاجمي نـيـروهـاي     

هـاي   پيشرو در اين مبارزه براي حفاظت از حيات نسل كنوني و نسل
هاست كه  اكنون سال. آتي ساكن كره زمين بسيار افزايش يافته است

هـاي مشـابـه         هاي سازمان ملل و ديگر كنفرانس در كنار كنفرانس
پيرامون مسئله حفاظت از محيط زيست، كه به جـاي خـود امـري        

ها و تظاهرات خود  مثبت است، نيروهاي مردمي و پيشرو نيز همايش
ها را مجبور به تنظيم و اجـراي       دهند تا بتوانند دولت را سازمان مي

. تر شدن محيط زيست كـنـنـد    قوانين جدي براي پيشگيري از وخيم
مين كنفرانس تغييرات اقليمي در   15زمان با برگزاري  امسال نيز هم

كپنهاگ، نيروهاي پيشرو و هوادار محيط زيست كنفرانس موازي را   
براي  روز جهاني حركتآذر را به عنوان  21سازمان دادند و روز شنبه 

تظاهرات و فراخواندن رهبران كشورهاي دنيا براي اقـدام عـاجـل        
در اين روز تـظـاهـرات        .  درباره تغييرات اقليمي انتخاب كرده بودند

اي در شمار زيادي از كشورهاي دنيا برگزار شد كه تظاهرات  گسترده
صدهزار نفري مردم در شهر كپنهاگ بيشترين توجه را به خود جلـب  

در كنفرانس موازي اجالس رسمي كپنهاك، سـازمـان هـاي      .   كرد
غيردولتي  و متخصصان امور انرژي عملكرد رسـواي كشـورهـاي        

لوئيس برريز، يك مـتـخـصـص       .   سرمايه داري را به چالش كشيند
كوبايي مسائل انرژي و تكنولوژي هاي جايگزين در عرصه انرژي در 

در رابطه با ديدگاه اياالت متحده در رابطه بـا  ”  فوروم محيط زيست“ 
هر كسـي انـرژي       .   انرژي يك ابزار قدرت است“ :   نفت اعالم كرد

اوو مورالس، رئيس جمهور بولـيـوي   ”  .دارد، جهان را كنترل مي كند
در سخنراني همه جانبه اي در جريان اجالس كپنهاك با اشـاره بـه     
شيوه هاي تسلط جويانه اياالت متحده در رابطه با انرژي و محـيـط   
زيست و از جمله اهداف پيشنهادي براي تعيين سقف مصرف سوخت 

 300اياالت متحده با جمعيتي كـه بـه       :  هاي فسيلي متذكر شد كه

 ...ادامه اجالس جهاني 



عمومي و نـيـز     
مســـئلـــه آب    
آشاميدني بحـث  
و گفتگو كردند و 
سندي را تهـيـه   
كردند كه بعدهـا  

نـامـه      در تفاهـم 
. كيوتو منظور شد

هدف عمده ايـن  
سند ثابت نـگـه   
داشتن مـيـزان     
ــاي  ــازهـــ گـــ

اي در جو  گلخانه
ــراي     ــن ب ــي زم

جلوگيري از پيامدهاي خطرناك آن براي شرايط اقليمي كره زمـيـن   
دولتي تغييرات  هيأت بين) 74پاييز (ميالدي  1995در اواخر سال . بود

، نهاد معتبر علمي وابسته به سازمان مـلـل و     IPCC( آب و هوايي 
كه وظيفه ارزيابي خطرات ناشـي   2007برنده جايزه صلح نوبل سال 

از تغييرات اقليمي ايجاد شده به دست بشر به آن محول شده اسـت،  
هـاي انسـان        براي نخستين بار بر امر گرمايش زمين بر اثر فعاليت

داري و      هاي بـزرگ سـرمـايـه       با وجود اين، شركت.  صحه گذاشت
داري به كتمان واقعيت و مـخـالـفـت حـتـي بـا             هاي سرمايه دولت
اما بشريت مترقي، نگران از .  هاي اين سازمان علمي ادامه دادند يافته

آينده زندگي انسان و حيات بر روي كره خاكي، دست از مبـارزه بـر     
اي، جلوگيـري   ها براي كاهش گازهاي گلخانه فشار به دولت.  نداشت

از .  بار زمين، و حفاظت محيط زيست ادامه يـافـت     از گرمايش فاجعه
تا كنون هر سال حداقل يك كنفرانـس در چـارچـوب         1995سال 

در كشورهاي نوانسيون سازمان ملل پيرامون تغييرات آب و هوايي ك
ميـن  15مختلف دنيا برگزار شده است كه كنفرانس اخير در كپنهاگ 

 1997ها در دسامبر   آنها بود سومين كنفرانس از اين سري كنفرانس
به  نامه كيوتو تفاهمدر كيوتوي ژاپن برگزار شد كه در آن  )  75پاييز ( 

بـه  .  كشور اين پيمان را امضا و تصـويـب كـردنـد       187.  امضا رسيد
موجب اين سند، كشورهاي پيشرفته صنعتي از لحاظ حقوقي موظفند 

اي خود را بـه       ميزان توليد گازهاي گلخانه2012كه حداكثر تا سال 
كـاهـش      1990تر از ميزان مشابه در سال    درصد پايين 8تا  6مرز 
درصد كـل     18آمريكا كه مطابق آمارها به تنهايي نزديك به .  دهند

كند، تنها كشوري است كه به رغـم   دي اكسيد كربن دنيا را توليد مي
داري و      هاي سرمايـه  نامه، به علت مخالفت البي امضاي اين تفاهم

دولتمداران همدست آنها در دوران كلينتون و جورج بوش، حتـي تـا     
جالب است كه ميزان .  نامه را تصويب نكرده است امروز هم آن تفاهم

نزديك به  2008تا سال  1990توليد دي اكسيد كربن آمريكا از سال 
دولتي تغيـيـرات    هيأت بينگزارش !  درصد هم افزايش يافته است 17
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گيري  آذر امسال اجالس كشورهاي جهان به منظور گفتگو و تصميم 27تا  16
در باره راهبردها و راهكارهاي مقابله با بحران تغييرات آب و هوايي كه بشر با آن 

اين نشست مانند شمـاري از    .  مواجه است، در شهر كپنهاگ دانمارك برگزار شد
هاي مشابه پيرامون تغييرات اقليمي و گرمايش زمين در دو دهه گذشتـه،   نشست

كشـور     192توسط سازمان ملل متحد سازمان داده شده بود و در آن نمايندگان 
ها و اهداف اصلي نشست كپنهاگ تصويـب   يكي از موضوع . جهان شركت كردند

اي بود كه امروز ثابت شده اسـت   اي براي كاهش گازهاي گلخانه نامه تازه توافق
موافقتنامه نهايي اجالس پس از سخنراني هـاي    .   عامل گرمايش زمين هستند

سران كشورهاي جهان و از جمله باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، ون ژيابائو، 
نخست وزيرچين، لوال د سيلوا، رئيس جمهور برزيل و من موهان سينگ، نخست 

به دليل وجود اختالف اساسـي  .   آذرماه تصويب گرديد 28وزير هند در روز شنبه 
بين كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و كشورهاي فقير و در حال توسعه بر سـر  
نحوه رسيدن به برخي از اهداف كليدي مورد نظر دانشمندان و فعاالن مـحـيـط    
زيست، و از جمله ضرورت قبول آماج هاي كارآ در رابطه با توليد گازهاي گلخانه 
اي و همچنين قبول مسئوليت و تخصيص بودجه هاي مكفي براي كمـك بـه     
كشورهاي درحال توسعه جهت تغييرات بنيادين در استفاده از انرژي، موافقتنامـه  

برخي از فعاالن محيط .  كپنهاك از تعيين برخي اهداف مشخص طفره رفت
زيست بر اين باورند كه اجالس كپهناگ نتوانست به اهداف اصلي 

از جمله كوبا، ونزوئال و بوليوي به موافقت نـامـه     .  خود دست يابد
   . اجالس راي منفي دادند

معضل تغييرات آب و هوايي و پيامدهاي زيانبار و به شدت نگران كنـنـده آن     
هاست كه توجه كارشناسان محيط زيست و مردم جهان را بـه خـود      اكنون سال

معطوف كرده است، چرا كه بود و نبود بشر و زندگي بر روي كره زمـيـن را در       
سال است كه ارتباط دمـاي     100بيشتر از .  معرض خطري جدي قرار داده است

شناخته شـده    )  گاز كربنيك( متوسط كره زمين با ميزان تجمع دي اكسيد كربن 
) از جمله چارلز كيـل آمـريـكـايـي       ( است، و حدود نيم قرن است كه دانشمندان 

اي مثل متان را در جو كره زميـن   افزايش ميزان اين گاز و ديگر گازهاي گلخانه
هاي  ها و سازمان اما اين واقعيت نه تنها از سوي بسياري از دولت.  اند هشدار داده

المللي خيلي جدي گرفته نشده بود بلكه حتي پذيـرش آن هـم از سـوي             بين
هاي غول پيكر چند مليتي نفتي  داري و به ويژه شركت هاي بزرگ سرمايه شركت

شد، درست همان طور كـه     الحيل مورد سؤال قرار داده مي و شيميايي به لطايف
ها زيان دود سيگار براي سالمـتـي انسـان را انـكـار             امپراتوران دخانيات سال

اما بر اثر تالش كارشناسان و فعاالن محيط زيست، نيروهاي پيشرو و !  كردند مي
مردم سراسر دنيا، در دو دهه اخير توجه بيشتري به نجات محيط زيسـت بشـر       

هاي گوناگوني پيرامون مسئله تغييرات آب و هوايي تشكيل  مبذول شده و نشست
ترين  از مهم)  برزيل( در ريودوژانيرو 1371در خرداد ” نشست زمين“شده است كه 

آنها و در واقع نقطه آغاز واكنش جدي نسبت به مسئله گرمايش زمين محسـوب  
در اين نشست كه در چارچوب كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان .  شود مي

نماينده از  2000كشور جهان، بيشتر از  172ملل برگزار شد، عالوه بر نمايندگان 
نيز شركت داشتند كه پيرامون مسـائـلـي از      )  ان جي او( هاي غير دولتي  سازمان

قبيل مواد شيميايي زيانبار مثل سرب، منابع جايگزين انرژي فسيلي و تغيـيـرات   
هاي فسيلي، شبكه نوين وسايـل نـقـلـيـه         آب و هوايي ناشي از مصرف سوخت

Monday 21th December 2009 

اجالس جهاني تغييرات اقليمي در 
 كپنهاگ

 كمك  مالي رسيده

  كرون 500سيامك از يوتوبوري                                   

  7ادامه در صفحه 


