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طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ رژﯾم
ھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎﺣدی ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرب دارﻧد ﻣدﺗﯽ اﺳت ﺷروع
ﺷده اﺳت و ﺗﺎﺛﯾرات اﯾن ﺟﻧﮓ دارودﺳﺗﮫ
ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی رژﯾم
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد ﮐﺎرﮔر اﺳﻼﻣﯽ روز ﺑﮫ
روز ﺑر زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
اﯾران ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺗر ﻣﯽ ﺷود .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﯾران ﺑﺎ ﮐﺳب ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ،در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر
رژﯾم ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ طرف درﻋﯾن
دﯾﮑﺗﺎﺗور و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑودن وﻟﯽ ﻣﺧﺎﻟف
ﺳﻠطﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻏرب ﺑر ﺷرﯾﺎن ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم
در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد
و ظﺎھرا ﭘرﭼم ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷورﺷﺎن

را ﺑدﺳت دارﻧد و از طرف دﯾﮕر دارای
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺷﯾرﺗﯽ ﻣوروﺛﯽ ،ﺑﮫ
ﺷدت ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﮫ ﺷدت دﯾﮑﺗﺎﺗور
و ﺳرﮐوﺑﮕرﺑوده و ھرﮔوﻧﮫ ﺻدای ﻣﺧﺎﻟف
را در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای آﯾﻧده
ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی درﺳﺗﯽ از اﯾن
روﻧد ﺑرﺳد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی درﺳت
اوﺿﺎع ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﺑرای ﺑرون رﻓت
از اﯾن ﮔرداب ﺳرﻣﺎﯾﮫ رھﺑری ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت ﺗن دردھد .و ﺗﻣﺎم ﺗﺟﺎرب ﻣوﺟود
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ ﻋﻣﯾق ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی درﺳﺗﯽ از اوﺿﺎع ﺑﭘردازد.
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﻣراه اﺳت ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ای ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر از اﻋﺗراﺿﺎت ﺗوده ای ﺳﺎل  ٨٨ﺑدﺳت
آورده اﺳت .اﯾن دو
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ازﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﯾـﺎﻣـوزﯾـم!
اﻧﻘﻼب ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم و ﺷﮑﺳت ﺧورده ی ﺑﮭﻣن
 ١٣٥٧ﺑﺎ ﻏﺻب رھﺑری ﺗوﺳط ﺑورژوازی
ﻣذھﺑﯽ و ﺧرده ﺑورژوازی ﯾدک ﮐش آن
وارد  ٣٤ﻣﯾن ﺳﺎل ﺧود ﻣﯽ ﺷود .اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﮫ ﻗرارﺑود »اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« را ﺑﺎ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن رژﯾم ﻣﺳﺗﺑد
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ،ﺧود ازﻓردای
ﭘﯾروزی اش ﺗوﺳط آﺧوﻧدھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﺎن ﺑورژوازی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑﮫ
ﻣﺣﺎق ﮐﺷﯾده ﺷد و ﺟﺎی ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﺗﺑده ی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﯾﻣﮫ ﺳﮑوﻻر و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ،ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﺗﺑده ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﻣذھﺑﯽ درﻗﺎﻟب »وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ« ،ﮔرﻓت.
اﮔر ﺑرای ﻓرﯾب ﺗوده ھﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔر
از ﮐﺎر درآﻣد و ﺑﺎ ﮐﺎرﺧود اﻣرارﻣﻌﺎش ﻣﯽ
ﮐرد و ﺣﺗﺎ ادﻋﺎﺷد ﮐﮫ »ﺧداھم ﮐﺎرﮔراﺳت«،

اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﯽ ﺗوان دراﯾران ﺳراغ ﺣﺗﺎ آﺧوﻧد
ﮐوره دھﯽ را ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﻣزرﻋﮫ ﮐﺎرﮐرده
و ﺧرج ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش را از زﺣﻣت و
ﮐﺎرﺧود درآورد .ھم ﭼﻧﯾن ﮐﻣﺗر آﯾت اﻟﻠﮭﯽ
را ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
ﺛروت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درﮐﻧﺎر اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ
آﻻف و ﻋﻠوف رﺳﯾده ،ﺑورژوازی و ﺧرده
ﺑورژوازی ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾده درﭼﺎﭘﯾدن
ﺛروﺗﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﮑﯾدن ﺛﻣره ی ﮐﺎرو
زﺣﻣت ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﺎن ،ﺧﯾز
ﻋﺟوﻻﻧﮫ ای ﺑرداﺷﺗﻧد ﺑرای ﺛروت اﻧدوزی!
و ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎ ﻣﺛل ﻗﺎرچ اززﻣﯾن ﺑﯾرون آﻣده،
ﺑﺎدﯾدﮔﺎھﮭﺎﯾﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﺳﺗم و ﻏﺎرت ﮔری را درﺳرﺗﺎﺳراﯾران ﭘﮭن
ﮐردﻧد.
اﮔر ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

 ٨ﻣﺎرس

،
ﺳﻣﺑل ﺧﯾزش زﻧﺎن ﺑرای
رھﺎﺋﯽ را ﮔراﻣﯽ ﺑدارﯾم!
اﻣﺳﺎل  ٨ﻣﺎرس روز ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن ﺑرای
رھﺎﺋﯽ درﺷراﯾطﯽ ﻓراﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﻔرﯾت
ﺟﻧﮓ و ﻣرگ و وﯾراﻧﯽ ،درﺑﮫ دری و ﻓﻘر
و ﻓﻼﮐت ﺑر دروازه ھﺎی ورودی ﺳراﺳری
اﯾران و ﺑرآﻟوﻧﮏ ھرﺧﺎﻧواده ی ﮐﺎرﮔر
و زﺣﻣت ﮐش ﻣﯽ ﮐوﺑد و آﯾﻧده ای ﭘُر از
اﺿطراب و ﻧﮕراﻧﯽ را ﺑﮫ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ ازﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن،
ﻧﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص درﮐﺳوت ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣت ﮐش ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ و ﻣرارﺗﮭﺎ را
از دﺳت ﻧظﺎﻣﮭﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎری ،ﻣردﺳﺎﻻری
و ﻣذھﺑﯽ َﮐﺷﯾده اﻧد و درﺻورت ﺑروز
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم

ﭼﮭره ی ﮐرﯾﮫ ﺑرﺑرﯾت
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺗر ﻣﯽ ﺷود!
در دوراﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺳﺗﺑد و ﻣطﻠق
ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑرﻗرارﺑود ،ﻗدرت طﻠﺑﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻠطﺎﻧﮭﺎ و اﻣﯾران اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﻧﻣود ﮐﮫ اﻣﯾرﻧﺷﯾﻧﮭﺎی اطراف ﻗﻠﻣرو ﺧودﺷﺎن
را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم وادارﻧﻣوده
و ازاﯾن طرﯾق ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺑﺎج و ﺧراج
اﻧﺑﺎردرآﻣد ﺧود را ﭘُرﮐﻧﻧد و ﺳﻠطﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ
دﯾﮕران ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺳﻠطﮫ طﻠﺑﯽ ﮔﺎھﯽ
ھم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ وﻗت رﻗﯾب
ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ی آن ﻧوع ﺟﻧﮕﮭﺎ ھم
ﮐم ﻧﺑودﻧد :ﻧظﯾر ﺟﻧﮓ اﯾران و ﯾوﻧﺎن ،ﺟﻧﮓ
اﯾران و روم ،ﺟﻧﮓ ﻣﻐوﻟﮭﺎ ﺑﺎ اﯾران ،ﭼﯾن،
ھﻧدوﺳﺗﺎن ،اروﭘﺎ و ﻏﯾره ،ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻋراب ﺑﺎ
اﯾران و روﻣﯾﺎن ،ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ و ﻏﯾره.
اﻣﺎ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ درطول ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢ھزارﺳﺎل
روی داده اﻧد
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺣوه ﺑرﺧورد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ و روﺷن ﮐردن آن در ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺿروری ﺗﺑدﯾل ﮐرده
اﺳت  .طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت
ﮐش ﺷدﯾدا ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻘراردﻣوﮐراﺳﯽ
اﻧد ،ﭼون ﮐﮫ ﺟز ﺳرﮐوب ازﺟﺎﻧب دورژﯾم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز ﺣﺗﺎ
ﯾﮏ روزھم ازﻣواھب دﻣوﮐراﺳﯽ دراﯾران
ﺑرﺧوردارﻧﺑوده اﻧد .اﻣﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺎﻓوق
طﺑﻘﺎﺗﯽ وﺟودﻧدارد .اﯾن را ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭘراﺗﯾﮏ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
و ﺣﺗﯽ روزﻣره ﺑﮫ ﺛﺑوت رﺳﺎﻧده اﺳت .طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﻣروزه ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد درک ﺧود را از
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ در رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﻧﺷﺎن
دھد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل ،٨٨
ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﺎد ﺣﺎﮐﻣﯾن
و ﻧﯾز ﺷراﯾط ﭘﯾش آﻣده ﺑﺎ ﺷﻌﺎر رای ﻣن
ﮐﺟﺎﺳت ﺷروع ﮐردﻧد و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم آﻧﮭم
ﺑﮫ ﻋﻠت رﺷد اوﺿﺎع ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و دﺧﺎﻟت
ﻣﺣدود داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗرﻗﯽ و روﺷﻧﻔﮑران،
ﺷﻌﺎرھﺎی آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳطﺢ »زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد
ﺑﺎﯾد ﮔردد!« و »ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!« ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺳران ﺟﻧﺑش
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺳﺑز ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﺣﺿور ﯾﮏ
ﻧﯾروی رادﯾﮑﺎل و ﺳﺎزﻣﺎﻧده ﭘروﻟﺗری درﻧﯾﻣﮫ
راه از ﺣرﮐت ﺑﺎز ﻣﺎﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از
اﯾن ﺣرﮐت ﮐردﻧد .ﻧظرات ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از اﯾن
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ھﺎ ﺑدﺳت آﻣد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﺳﯾوﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻔﻌﺎل طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑﻌﺿﯽ
از آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﯾﮫ وﺿﻊ ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ دﺳت
ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی زده ﺑودﻧد .ﻣﺛﻼ در ﺷروع
ﺗظﺎھرات ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ از ﻋدم ﺣﺿور
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ »اﯾن ﺟﻧﺑش
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑورژوازی اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در آن ﺷرﮐت ﻧﮑرد« و ﯾﺎ »اﯾن
وظﯾﻔﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رھﺑری را از
دﺳت ﺑورژوازی ﺑدر آورد« و ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻧﯾز
ذوق زده از »ﺟﻧﺑش ﺑرای ﺟﻧﺑش« ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ »اﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑرای آزادی
اﺳت و ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رھﺑری آن ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد« .ﺑﮫ ھر ﺻورت اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
در اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﻧداﺷت
ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻗوت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺿﻌف ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز ھم
اﯾن ﺿﻌف ھﺎ رﻓﻊ ﻧﺷده اﺳت .آن ﺿﻌف ھﺎ
ﮐداﻣﻧد؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻋدم وﺟود ﯾﮏ ﺗﺷﮑل
ﺳرﺗﺎﺳری و ﻣﺳﺗﻘل ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘرﭼم روﺷن
ﺧود وارد ﺻف اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺷود .دوﻣﯾن

ﺿﻌف ﻋدم درک واﺣد ﭘﯾﺷروان آن از ﻧﺣوه
ﺷرﮐت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ در
آن ﻣﻘطﻊ ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﺳوﻣﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف
ﮐﮫ ﻋﻣده ﮔﯽ ھم داﺷت ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧظری
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ در آن ﻣﻘطﻊ ﺑود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ
در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
درﻋﻣل اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را از ﺑورژوازی ﺣﻔظ
ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻدھﺎ ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺟﻧﮕد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد در ﻋﯾن ﺣﻔظ اﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎ
و طرح درﺧواﺳت ھﺎی روﺷن طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺧود
را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﯾﮏ ﻧﯾروی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺗوده ای ﺑﺎﻻ
ﺑﮑﺷد .ﻟﻧﯾن در ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑر ﺳر رھﺑری ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺑﺟﻧﮕﻧد .اﯾن را ﺑﻌﺿﯽ از
دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
درک ﻧﮑرده و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﭘﺎﺳﯾوﯾﺳم
دﭼﺎر ﺷدﻧد  .ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر روﺷن ﺑود
ﮐﮫ ﺗﺣت درﺧواﺳت ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل ٨٨
ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﯾد .ﺑﮫ وﯾژه ﮐﮫ اﯾن آﻗﺎﯾﺎن
ﺣﺗﯽ ﺟرات دادن وﻋده ھﺎی ﺳرﺧرﻣﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑورژوازی در وﻗت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش و ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ دھد را ھم
ﻧﮑردﻧد و ھﯾﭻ ﺻﺣﺑﺗﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
درﺧواﺳت ھﺎﯾش ﻧﺑود.
آﻧﮭﺎ در ﻧﺑود ﯾﮏ ﻧﯾروی آﮔﺎه ،در ھم آواﺋﯽ
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد
ﺑﺎ ﺗﺻﺎﺣب آن ﺟﻧﺑش ،ﻣﮭر ﺳﺑز )ﺑﺧوان
ﻣﮭر اﺳﻼﻣﯽ( ﺑر آن ﺑﮑوﺑﻧد و رھﺑری آن را
ﺑدﺳت ﺑﮕﯾرﻧد  .روﺷن ﺑود ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ازآن دﻓﺎع ﻧﮑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺷدﯾدا ﻋﻠﯾﮫ رھﺑری آن ﺟﻧﺑش وﺳﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﻠت ﻧﺑود ﯾﮏ
ﺗﺷﮑل ﺳرﺗﺎﺳری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﯾن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑود.
در ﻋﺻری ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ ورود ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺣﺗﯽ ﻋﺻر
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ دوران رﻗﺎﺑت آزاد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت ،ﻋﺻر ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ
وﯾژه درﻓﺎز اﻧﺣﺻﺎرات ﻓراﻣﻠﯽ و ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
آﻏﺎز ﺷده اﺳت .دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﮐﮫ
اﯾن ھﻣﮫ اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اروﭘﺎﺋﯽ
آن را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳراﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺟﺎ
آﺑﺎد ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﻧوع ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗوان درﻋراق ،اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻟﯾﺑﯽ و  ....ﺑﮫ ﻋﯾﺎن ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ در ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧﮑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ روی
ﮐﺎرآورن ﺣﮑوﻣت ھﺎﺋﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از
ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳﺎﺑق ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﺗر

ﺻﻔﺣﮫ ٢
و ﺿد دﻣوﮐرات ﺗر ﺑودﻧد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺟﻧﺑش ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ارﺗﺟﺎع را
ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود
ﺑﮫ ﮐﺟراه ﮐﺷﺎﻧدﻧد و ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧوع دﯾﮕری
از ﺑرﺑرﯾت و ﺗوﺣش را ﺑر ﻣردم ﺣﺎﮐم
ﮐردﻧد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن ﻋﺻر دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺑورژواﺋﯽ رﻗﺎﺑت آزاد و ﺑرآﻣد دوران
ﺑرﺑرﯾت و ﺗوﺣش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎ وارد دوراﻧﯽ
ﺷده اﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺷرﯾت ﮐﻧوﻧﯽ را از اﯾن ورطﮫ ﺟﻧﮓ
و ﻧﺎﺑراﺑری و ﻓﻘر و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر
و ﺳﺗم اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑرھﺎﻧد .راه دﯾﮕری
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه اش ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم دارای ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﻣﺗﺣدی ﻧﯾﺳت
و اﮔر ھﺳت ﭼﮫ طﺑﻘﮫ و ﯾﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ؟ روﺷن
اﺳت ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ
و دوﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎری و ا ﺳﺗﺛﻣﺎری
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای را ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر
اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ از زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و
روﺳﺗﺎ ﺗﺎ ﻗﺷرھﺎی ﺧرده ﺑورژوازی ﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺣﺎل  ،ظﻠم و ﺳﺗم و ﺑﯽ ﺣﻘوق و ﻓﻘر را ﺣﻘﻧﮫ
ﮐرده اﻧد .اﯾن ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از اﻧدازه در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺗوده ای را ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ در
ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع ،ﻓﻘط طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از آن ﺳود ﻧﺧواھد ﺑرد ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕر اﻗﺷﺎر
ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾزﺳود ﺧواھﻧد ﺑرد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در آن ﺳﺧت ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ،
ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﺋﯽ و ......آﯾﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر از اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺟواب ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
از آن ﺟﻧﺑش ھﺎﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﻣت
و ﺳوی ﻣﺗرﻗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در
ھر ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺷدﯾدی ﺑﯾن
ﺑورژوازی و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳب ھژﻣوﻧﯽ
ﺑر آن ﺟرﯾﺎن دارد .آﯾﺎ ﺻرف وﺟود ﻧظرات
ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از آن و ﯾﺎ ﺣﻘﻧﮫ
ﮐردن ﻧظرات ارﺗﺟﺎﻋﯽ آن ھم ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺧواﺳت ھﺎی ﺟﻧﺑش ﭼﯾﺳت؟ در ﺳﺎل ٨٨
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾن اﺳﻼﻣﯽ )ﺷﮑﺎف
در ﺑﺎﻻ( ،ﺧﺷم و ﺧروش ﺗوده ھﺎ ﻓوران زده
و ﺑﮫ درون ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺷد در واﻗﻊ
اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳرﮐوب و ﺧﻔﻘﺎن ﺑود .اﻣﺎ ﺑﺧش
ھﺎﺋﯽ از ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن درون
و ﺑﯾرون ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺣﺗﯽ ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن
ﺳﻌﯽ در ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن رھﺑری آن را داﺷﺗﻧد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم ظﺎھرا از

دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﻗدرت ﻣﻣﮑن اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣوﺿﻊ دﻓﺎع از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود از اﯾﻧﺗرﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ رادﯾو
و ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎﯾﺷﺎن ﺳﻌﯽ در ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن
»ﺟﻧﺑش ﺳﺑز« ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﮐﻼھﯽ ﺑرای ﺧود
از اﯾن ﻧﻣد ﺑدوزﻧد.
اﻣﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﻧﺷﺎن داد ﺧﺷم و
ﻧﻔرت ﻋظﯾم ﺗوده ای ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﺟﻧﺎﯾت و ﺳرﮐوب در ﻣردم
ﻣﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت
ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎدرﺷود ﺑدرﺳﺗﯽ
آﻧرا ھداﯾت ﮐﻧد  .اﻣﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧﺳت
ﺑﺎﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در آن از اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ؟ ﺟدا از ﻋدم
ﻣﺗﺷﮑل ﺑودن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در آن ﻣﻘطﻊ،
ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣداﻓﻊ اﯾن طﺑﻘﮫ
ﻣﯽ داﻧﻧد درک و ﻣﻔﮭوم ﻧﺎدرﺳﺗﯽ از اﯾن
ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد  .اﯾن ﻣﻔﮭوم را ﻟﻧﯾن ﺑروﺷﻧﯽ
ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت
ﻟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﻟﮫ »طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ...» :اﻣﺗزاج ﻓﻌﺎﻟﯾت
ٔ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ دﻣوﮐراﺗﯾﺳم
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺳﺎﯾر طﺑﻘﺎت و دﺳﺗﺟﺎت ،ﻧﯾروی ﺟﻧﺑش
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺑﺎرز ٔه
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗطﻌﯾت و
ﺛﺑﺎت آن را ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﺻﻠﺢ و
ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﺳﺗﻌدﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﻋﮑس،
ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗن طﺑﻘ ٔﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺑﺎرز ﭘﯾﺷﻘدم در راه ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد،
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه در راه آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺗﻘوﯾت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا طﺑﻘ ٔﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر
دﯾﮕر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف
ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را ﺗرﻏﯾب ﺧواھد ﮐرد،
ﻟﯾﺑرال ھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی رادﯾﮑﺎل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳوق ﺧواھد داد ،و رادﯾﮑﺎل ھﺎ را ﺑﮫ ﻗطﻊ
ٔ
ﻋﻼﻗﮫ ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم رژﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌ ٔﮫ ﻣﻌﺎﺻر ﺳوق ﺧواھد داد….
… ﺟﻣﻊ ﮐردن ﻣﺳﺎﯾل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،در
ﯾﮏ واﺣد ﮐل و در ﯾﮏ ﻣﺑﺎرز ٔه واﺣد طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﺎﻋث ﺿﻌف ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﯾﺎ ﻣﺑﺎرز ٔه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث
ﺗﻘوﯾت آن ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ آن را
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ را از »ﺗﻧﮕﻧﺎی اطﺎق
روﺷﻧﻔﮑران« ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻣﺣﯾط ﮐﺎرﮔران
و طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی
اﯾده ھﺎی ﻣﺟرد درﺑﺎر ٔه ﺳﺗﻣﮕری ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﻧﻣودارھﺎی واﻗﻌﯽ اﯾن ﺳﺗﻣﮕری را ،ﮐﮫ
ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺷد
ٔ
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
و
اﺳت ،ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑدﯾن طرﯾق اﯾن

ﻣﺑﺎرزه را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد«
در اﯾﻧﺟﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑدون
ﺣزﺑش ،ﺑدون ﺣﺿور ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺻﻧﻔﯽ اش ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ دﺳت
ﯾﺎﺑد ،ﻧﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﮐﺳب ﮐﻧد و ﻧﮫ
اﮔر ﮐﺳب ﮐرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﺎﺷد  .در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
آن ﺑﺎﯾد ﺧود را از دﯾﮕر طﺑﻘﺎت ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ و
ﺗﺎﮐﯾﺗﮑﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺧود ،ﺟداﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﺎ
دﯾﮕر طﺑﻘﺎت و ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﭘﯾﺷرو ﺑودن آﻧﮭﺎ را ﺑرای طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش
ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد  .اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗروﯾﺟﯽ ھم ھﺳت.
اﻣﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
درﺳﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد و رھﺑری ﻣﺑﺎرزات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﺑدﺳت ﺑﮕﯾرد
اﮔر ﻧﺗواﻧد در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دروﻧﯽ ﺧود ﭼﮫ
ازﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭼﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾق ﺑﮫ اﺟرا
درآورد  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺷﺎن
داده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑدون ﻣﺑﺎرزه داﺋم
ﻧظری در درون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺎی ﻣﺗﺣد و ﻣﺗﺷﮑل در ﺣزﺑﯽ واﺣد ﺑﮫ
ﻣﻧظور دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧظرات درﺳت ،ﺑﮫ
طور ﻣوﻓق آﻣﯾزی ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .وﺟود
و ﺣﺿور ﻧظرات ﻣﺧﺗﻠف درﺻﺣﻧﮫ ی ﻋﻣﻠﯽ
ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺣدﺗﯽ آھﻧﯾن درﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه
ھﺳت و ﺑرﻋﮑس ،ﻣﺑﺎرزه داﺋﻣﯽ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﭼپ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ،ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ
اﺣزاب و ﻧﯾروھﺎی ﭘروﻟﺗری رﺷد ﻧﮑرده و
ﻧظرات ﺧود را ﺻﯾﻘل ﻧدھﻧد  .ﻧﺣوه ﻣﺑﺎرزه
دروﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ درﺳت اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﮐﮫ
اﺧﺗﻼف ﻧظر را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺛﺑت وﺑدور رﯾﺧﺗن ﻧظرات و ﮔراﯾﺷﺎت
ﺑورژواﺋﯽ ،آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺑرﺧوردش ﺑﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔردد  .ﺑرﺧﯽ از
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم و ﭘﻠوراﻟﯾﺳﯾم
و ﮐﻼ ﺗﻘﺳﯾم ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی
ﻣﺟزا را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ازﺟﻣﻠﮫ ﻋﻣﻼ ﺑﮫ اﻧﺷﻌﺎب
و ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ درون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری –
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧﻧد  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ طرح ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درک ﻣﺷﺧﺻﯽ از ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾروھﺎﯾش
در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ،ﻧﺣوه ﺷﮑل ﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ
و ﺟداﺋﯽ ﺧود را از طﺑﻘﺎت دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺣﺿور داﺋم اﻗﻠﯾت و اﮐﺛرﯾت
و ﺣﻘوق ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﺣد و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﺗواﻧد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را از ﯾﮏ ﻧﯾروی ﭘراﮐﻧده
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد
در ھﻣﯾن راﺑطﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﺟﮭت درک
درﺳت از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻓروﭘﺎﺷﯽ اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺑﺎ ﻗﻠب ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑراﺑری طﻠﺑﯽ
در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﯾب ھﺎی
ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر
ﺳﺎزی ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺟﻧﮕﻧد .
ﻓﻘط ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت
 .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠوی ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود ﺑﺎﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺗﺷﮑل در ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد
ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻋظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎ اﯾده
ھﺎ و اﻓﮑﺎری روﺷن ﺗﺑدﯾل ﺷود ﺑرای اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ اﯾده ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﺑﯾن
ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔر دﺳت زﻧد .روﺷن
اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﮐﮫ رژﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ
و زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﻠﮑﮫ
وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش در اﯾران
را ﺑﺎ ﺧطر ﻓﻘر و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ھزاران ﺑﻼﯾﺎی
دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم روﺑﮫ رو
ﮐرده اﺳت ﺑﺎﯾد ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣداﻓﻊ اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕذارﻧد.
ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﮏ
اﻣر ﺻرﻓﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑدون
درﮐﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﺣرﮐت
طﺑﻘﮫ و اﯾده ھﺎی آن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺗوده
ای ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﯾﺳت .روﺷن اﺳت اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺷﮑل ﺗر از ﺑورژوازی
در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن طﺑﻘﮫ را
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑﮫ رو ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﻧﯾروی ﭘراﮐﻧده
ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .
ﻣﺎ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺑﺳﯾﺎر ﺳﯾﺎل و ﻧﺎﺛﺑﺎﺗﯽ روﺑﮫ رو
ھﺳﺗﯾم ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر در ﺑراﺑر ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد
ﺑﺎﯾد ﺧود اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻗﺑل از
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه
در رﺳﯾدن ﺑﮫ آﯾﻧده ای ﺗﺎﺑﻧﺎک آﻣﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑدون ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد .اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ
ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻏﺎزﮔر دﻣوﮐراﺳﯽ
ﭘروﻟﺗری ﺑﺎﺷد اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑدون ﺟﻧﮕﯽ
ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت .و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﯾن
ﺟﻧﮓ ﻋظﯾم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺷوﻧت ھﺎی
آن ،ﺑدون ﺑدور رﯾﺧﺗن ﻣزﺧرﻓﺎت ﺷﻌﺎری
ﻧظﯾر »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ«» ،ﺗﻼﻗﯽ ﺗﻣدن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ھﺎ«» ،ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ«» ،
ﮔذار ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« و »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« و ......ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
آن ﺑﺎ »ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن«،
»دﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی از ﺳر ﮐﺷورھﺎ
ﮐوﺗﺎه«» ،ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ وﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع«» ،
ﺣق اﻋﺗﺻﺎب و ﺗﺷﮑل«» ،ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت
ﺗوده ھﺎ« و ......ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻘوﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از ھر طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﺑﯾﺷﺗر از آن
ﺳود ﻣﯽ ﺑرد  ،دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷوﻧد و
ﭘﺳوﻧدھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد »دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ«،
»دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ« و .....ﺑزک ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺣﻘوق طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳد  .اﻣﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﻘﻠﺑﯾن و ﺷﯾﺎدان
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ از دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ و
ﺳودھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﺧود را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﻣﺑﺎرزه
ای ﭘﯾﮕﯾررا ﺟﻠو ﻧﺑرد ،اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﮏ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم و زور ﮔوﺋﯽ ،
ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع ﻓﮑری ،ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎر
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﻓراﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ
دوﻟت ھﺎی ﺑورژوازی و ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﮭﺎن
ﮐﮭﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .

غ.ع .ـ ﺑﮭﻣن ١٣٩٠

از ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب و  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺑرای ﻓرﯾب ﺗوده ھﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد از اواﯾل
اﻧﻘﻼب ﺻﺣﺑت از ﺗﺑدﯾل زﻧدان اوﯾن و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎھﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ و
ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺷدن ﺑرق و آب واﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﺧود را ﻣﺳﺗﺿﻌف ﺧواه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد،
ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺗﻌداد
زﻧداﻧﮭﺎ اﻓزودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ درھر زﻧداﻧﯽ ھم دو ﺗﺎ
ﺳﮫ ﺑراﺑر ﮔﻧﺟﺎﯾش آن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را اﺳﯾرﮐردﻧد.
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ،ﺗﯾرﺑﺎراﻧﮭﺎ و اﻋدام ﻣﺑﺎرزان ﺿد
رژﯾم و ﺧﻼف ﮐﺎران ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮫ ﺣدی ﻋﺎدی
ﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺧودﺷﺎن ،ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﺎن
ھم ﺷﮑﻧﺟﮫ ،زﻧداﻧﯽ و اﻋدام ﺷدﻧد و ﺑﻌدا
ﺧﻠﺧﺎﻟﯾﮭﺎی رژﯾم ﮔﻔﺗﻧد »اﮔر اﺷﺗﺑﺎھﺎ اﻋدام
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد اﯾن اﻋداﻣﯾﮭﺎ ﺷﮭﯾدﺣﺳﺎب ﺷده وﺑﮫ
ﺑﮭﺷت ﻣﯽ روﻧد« و ﺑﯽ ﺣﯾﺎﺋﯽ آﺧوﻧدی را ﺗﺎ
ﺑدان ﺟﺎ رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدای ﺷﺎن ھم
ﻗﺿﺎوت ﮐردﻧد و رای ﺑﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﻧﻣﯽ
ﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دادﻧد ﺗﺎ اﺗورﯾﺗﮫ ﻗﻼﺑﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ
ﺧود را ﻣﺳﺗﻘرﺳﺎزﻧد!!

اﯾن ﺑرﺧوردھﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ در راه ﺧدا و اﺳﻼم ﻣورد ادﻋﺎی
ﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا و اﺳﻼم و اﯾن ﺟﻣﮭوری را
درﺧدﻣت ﺣرﯾص ﺗرﯾن و ﺑﯽ وﺟدان ﺗرﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﺷﯾﺎد و زاﻟو ﺻﻔت ﻻزم
دارﻧد و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺧون ﺧواراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺑﺳﺎن ﮔرﮔﺎن وﺣﺷﯽ ﮔرﺳﻧﮫ!
ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ازﻣﺟﻣوﻋﮫ ظﻠﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرﻣردم
و ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن روا داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣوی ﺑرﺑدن
ھراﻧﺳﺎن ﺑﺎوﺟداﻧﯽ را ﺳﯾﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ دﺧﺗران اﺳﯾر اﻋداﻣﯽ ﻗﺑل از اﻋدام
و ﺳﻧﮕﺳﺎر دو ﻧﻣوﻧﮫ از اﯾن وﺣﺷﯽ ﮔرﯾﮭﺎ
ھﺳﺗﻧد.
درﻣورد اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن ﻧﯾز ﻧظﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ دراﯾران ﻣﺿﺣﮑﮫ ای ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎ
اﺳت .اﯾن اﻣرھم از آن ﺟﺎ ﺷروع ﺷد ﮐﮫ
ﻣﺟﻠس ﺧﺑره ﮔﺎن ﺟﺎی ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳد .دراﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎم ﺟﻣﮭوری،
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺳردﺳﺗﮫ ی ﻣﺳﺗﺑدان ﺟدﯾد ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود» :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،ﻧﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾش و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐم«! و ﺣﺗﺎ ﻧﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھم ﺗﺣﻣل
ﻧﺷد .ﻧظﺎرت اﺳﺗﺻواﺑﯽ ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ھرﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎﻣزدی ﻣﺟﻠس
اﺳم ﺧود را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ،ﮐﻧﺎرزد و ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﺎن دل ﺧواه ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺣﺗﺎ
ﻧظﺎم ﺣﺎﺿرﻧﺷد دراﯾن ﺣﯾﻠﮫ ﮔری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ھم ﺷده ﺑﺎزی را ھﻣﺎﻧﻧد
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت درﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﭘﯾش ﺑﺑرد
و ﺑﮫ ﺿرب ﭘول و ﺗطﻣﯾﻊ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺑﻔرﺳﺗد .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﭘول
راﺑرای ﺧود ﻻزم داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧرج در
ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ!! اﯾن درﻣﻧطق آﺧوﻧدی
ﺑﺎﺻرﻓﮫ ﺗرﺑود!
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﺑﺎﺗﺷدﯾد ﺣرص دﺳﺗﮫ
ﺑﻧدﯾﮭﺎی درون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﮫ ھرﮐدام ﺳﮭم
ﺑﯾﺷﺗری را ازﺧوان ﯾﻐﻣﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ اﯾران
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ،و ﺑﮭم ﺧوردن اﺗﺣﺎد ﻧﺳﺑﯽ اوﻟﯾﮫ
ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رژﯾم ھم
دﭼﺎر ﺑﺣران ﺷد و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ
ﺧودﯾﮭﺎی دﯾروزی ﺑﮫ ھم دﯾﮕر ﺗﺎﺧﺗﻧد و
اﻣروز از ﻣﺟﻠس ﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت
و در رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون و دادﮔﺎھﮭﺎ و ﻏﯾره ﺑﮫ
ﺟوﯾدن ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺷﻐول ﺷده اﻧد .ﺑزرگ
ﺗرﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣردم اﯾران ﻋﻠﯾﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دھﻣﯾن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
درﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٣٨٨را ﺷﺎھد ﺑودﯾم و
اﻧﺗظﺎرﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣردم اﯾن ﺑﺎر ،ﺑرﻋﮑس
ﺑﺎرﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ درﺗو ٌھم اﻧﺗﺧﺎب ﻓرد دﯾﮕری
رای دادﻧد ،ازﺷرﮐت دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﭘرھﯾزﻧد و

ﺻﻔﺣﮫ ٤
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻧظﺎم ﺑﯾزارﻧد.
طﺑﻌﺎ ﮔرم ﮐردن ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﻧور ﺟﻧﮓ و
ﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ را رژﯾم ﺑﮫ
ﺳود ﺧود ﻣﯽ داﻧد و اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺑروز
ﺟﻧﮓ و ﺿرورت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺧواھدﮐوﺷﯾد
ﺗﺎ ﺗﻌداد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری از رای دھﻧده ﮔﺎن را
ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوﻗﮭﺎی رای ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﺑﺎر دوم و
ﺑﺎ ﮔذﺷﺗن از روی ﻻﺷﮫ ی ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﯾراﻧﯽ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧودرا
ﺑﮫ ﻣدت دو ﺗﺎﺳﮫ دھﮫ ی دﯾﮕر ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺣرﯾم ﻓﻌﺎل اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺧواھدﺑود از ﺷروع وﺣدﺗﯽ ﺳراﺳری
در روﺑﯾدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑرﻗراری
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺷوراﺋﯽ و ازﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری.
ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ
از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﮐﮫ دراﯾن ﺷراﯾط ﺣﺳﺎس
ﺑﺎردﯾﮕر ﺷﻌﺎر »ھﻣﮫ ﺑﺎھم« را ﭘﯾش ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب درﮐﺷورﻣﺎن ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ »ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم« ﮔرﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺑرﭼﯾدن
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﺛراﻓﺗد ـ ﻧظﯾر آن ﭼﮫ ﮐﮫ دراﻧﻘﻼب
ﺑﮭﻣن  ٥٧روی داد ـ اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
ﺑﻌدازاﻧﻘﻼب ﻧﯾﺳت .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن
»دﯾو« ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﻧﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﮐﮫ »دﯾو« وﺣﺷﯽ
ﺗر وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ وارد ﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳرش
ﻧﺷده و »ﺣﮑم ﺣﮑوﻣﺗﯽ« را ﮐﮫ اﺳﺗﺑداد
ﻣطﻠق اﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل در آورد.
اﯾن اﻣر ﺑﺎردﯾﮕر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ـ اﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ـ
ﻣﺗﺣد ﻧﺷده و زﯾر ﭘرﭼم واﺣد اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﭘﯾﺷرو ـ ﺣزب واﺣدﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
ـ ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑﻧﻧد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧﯾﮭﺎی آﻧﺎن
ﺑﮫ ﺳود طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔری ﺧواھدﺷد ﮐﮫ از
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧوردارﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ادﻋﺎی اﻓراد و ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ،درﺣﻔظ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ
و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
درﻣورد اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ ،آزادی و
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎور داﺷت .ﭼون ﮐﮫ ﻧَﻔس
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔری و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎﻧﻊ
از آزاد ﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﭘدﯾده ی
زورﮔوﺋﯽ را ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻟزاﻣﺎ
وارد ﮐﺎرزار ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ روﺷن ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﺎ ﺟدﯾت در ﺗﻐﯾﯾر
ﺷراﯾط ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑرﮐﺷورﻣﺎن
ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ،اﮔر اﯾن ﭼﻧد درس
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب  ٥٧و  ٣٣ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺧوب ﯾﺎدﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﺑﺎﯾد اﻣﯾدوارﺑود ﮐﮫ ازاﯾن آﮔﺎھﯽ ﺛﻣرات ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ
ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھدﻧﺷﺳت .درﻏﯾراﯾن

ﺗﺣرﯾم ﻓﻌﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رژﯾم ،ﺿرورت روزاﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻورت ﭼرخ ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎن ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی
ﺳﺎﺑق و ﺣﺗﺎ ﺑدﺗر از آن ﺧواھد ﭼرﺧﯾد
و ﺛﻣرات  ٣٣ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزات و ﺟﺎﻧﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻓد
اﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻣردم ﻣﺎ درﻧﺑرد ﺑﺎ اھرﯾﻣﻧﺎن ﺣﺎﮐم
ﺑرﺑﺎدﺧواھدرﻓت .و ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎد!
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﺑﮫ ﺗﻧد ﭘﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ،ﻓرﺻت
طﻠﺑﺎن ﺷﻌﺎر »ﺑﮕذار ازدﺳت رژﯾم ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻼص ﺷوﯾم« را ﭘﺧش ﮐرده و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎ
آﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﯽ طﺎﻗت ﺷده از دﺳت ﻣرارﺗﮭﺎی
رژﯾم ﺑﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻟﺑﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺑﮫ آﯾﻧده
و اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳرﮐﺎر ﺧواھدآﻣد ،ﺑﯽ
اﻋﺗﻧﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ازھم اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ اﯾن
ﺗوٌھم ﭘراﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾم.

ک.اﺑراھﯾم ـ  ١٨ﺑﮭﻣن ١٣٩٠

 ٨ﻣﺎرس  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺟﻧﮓ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺷوﻧد،
درﮐوران ھزاران ﺳﺎل ﻧﺑرد ﺑﯽ اﻣﺎن ﭼﻧﺎن
ﭘرﺗﺣﻣل ﺷده و اﺳﺗوار اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﺑﺎرﻧﯾز ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻓروزان ﻣﺗﺟﺎوز و رﺟﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺑﯽ رﺣم و زاﻟو ﺻﻔت ﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ
ﺧواھﻧد ﺟﻧﮕﯾد و ﺑﺎ ھدﯾﮫ ی ﺧون ﮔرم ﺷﺎن
راه آزادی و رھﺎﺋﯽ ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن
را ازدﺳت ﺟﺑﺎران زﻣﺎن ،درﮐﻧﺎر ھم
ﺳرﻧوﺷﺗﺎن ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐش دﯾﮕر ﺧود
ھﻣوار ﺧواھﻧدﺳﺎﺧت.
 ٨ﻣﺎرس روز ﺟﺷن و ﺳرور و رﻗص و
ﭘﺎی ﮐوﺑﯽ ﻧﯾﺳت؛ روز ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﺋﯽ
اﺳت .روزی اﺳت ﮐﮫ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
زﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧده ﮔﺎن و ﺳﺗم
دﯾده ﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺷﺗﮭﺎی ﮔره ﮐرده ﺷﺎن ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﺳرﮐوب ﮔر را اﻓﺷﺎﻧﻣوده و درﺟﺎھﺎﺋﯽ ھم
ﮐﮫ ﺗﻔﻧﮓ ﺑﮫ دﺳت ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑر
دﺷﻣﻧﺎن آزادی و رھﺎﺋﯽ ﺧواھﻧدﺗﺎﺧت و
ﺑﺎردﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﺧواھﻧدداد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ی آﻧﺎن
ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﺋﯽ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و در ﻋﺻر
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎﻣﮭﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎری ﺿدزن ﺟﺎی
ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و زاﻧوی ﻏم ﺑﮫ ﺑﻐل ﮔرﻓﺗن ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن داده
اﺳت ﮐﮫ ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ زﻧﺎن درﺧط اول ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﻗرارداﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻧﻘﻼب دراﯾن
ﮐﺷورھﺎ در درھم ﺷﮑﺳﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻣوﺟود ﺑﺎﻣوﻓﻘﯾت ھم راه ﺷده و ھم زﻧﺎن
ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻘوق ﺣﻘﮫ ی ﭘﺎﯾﻣﺎل
ﺷده ی ﺧود را ﺑﮫ دﺳت آورده و ﻋﻠﯾﮫ آداب و
ﺳﻧن ﮐﮭﻧﮫ و ﻓرﺳوده و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده

ﮐﮫ ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ھﻧوزﭘﺎﺑرﺟﺎی ﺑودﻧد ،ﻣﺑﺎرزه
ی ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد.
اﻣروز ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ وﯾژه
اﻧﻘﻼﺑﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻘوق درﺟﮫ ی دوم
درﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﯾﻧد! ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎری ﻣﺿﺎﻋف در ﻣﯾداﻧﮭﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻣت و درﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﺎﺷﻧد!
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣذھب ازاﺑﺗداﺋﯽ
ﺗرﯾن ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظﯾر آزادی ﭘوﺷش،
آزادی درھﻣﺳرﯾﺎﺑﯽ و آزادی و ﺑراﺑری
ﺑﺎ ﻣردان دراﺟﺗﻣﺎع ﻣﺣروم ﺷده و ھﻣﺎﻧﻧد
ﺟزاﻣﯾﮭﺎ دراﺗوﺑوس ،درﻣدرﺳﮫ ،درداﻧش
ﮔﺎه ،درادارات ،درﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ  ،در ﺳﯾﻧﻣﺎ
و ﺗﺋﺎﺗرھﺎ و ﻏﯾره ازھﻣﺳران ،ﺑرادران و
دوﺳﺗﺎن ﻣرد ﺧود ﺟداﺷده و ﻓﻘط در ﺧﺎﻧﮫ
درﮐﻧﺎرﻣردان ﺣﺿور ﺑﯾﺎﺑد! ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﻋرﺻﮫ ی رھﺑری و اداره ی
ﮐﺷورزﻧﺎن ﯾﺎ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺣﺿوری
ﺳﻣﺑوﻟﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد! ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
درﻣﯾداﻧﮭﺎی ورزﺷﯽ ﭼﻧﺎن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺑرﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ازﺣرﮐت
ﺑﺎز دارد و ﺑﺎ زﺟر دھﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ،آراﻣش
ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ی روﺣﯽ درﻣﺷﺗﯽ آﺧوﻧد اﻓﻌﯽ
ﺻﻔت ﺣﺎﮐم ﭘدﯾد آﯾد ! ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺣق ﺣﺿﺎﻧت ﺑﭼﮫ ھﺎ از زﻧﺎن ﺳﻠب ﺷود؛
ﭼﻧد ھﻣﺳر ﮔرﻓﺗن ﺷوھر ﺑﮫ او ﺗﺣﻣﯾل ﺷود؛
در ﺑرﺧورداری از ارث ﻧﯾﻣﮫ ﺑرادراﻧش ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آﯾد؛ در ﺣﺿور دردادﮔﺎھﮭﺎ ﻧﯾز ﻧﯾﻣﮫ
ﻣردان ﺷﻣرده ﺷود! و ﻏﯾره.
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن آﺷﻐﺎﻟﮭﺎی ﭘرﺗﻌﻔن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از
ﻗرون ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﺎﺳت.
دﯾﮕر ﺣق ﻣﺣروم ﮐردن دﺧﺗران ازﺗﺣﺻﯾل
در رﺷﺗﮫ ی ﻣوردﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎن در داﻧش ﮔﺎھﮭﺎ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺟﺎ ﺑﺎزﮐردن ﺑرای ﭘﺳران ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .دﯾﮕر ﺣق ﭘرداﺧت ﻣزد ﻧﺎﭼﯾز
ﺑﮫ زﻧﺎن درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣردان
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷود .دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﺣق
ﮐﺎرﮐردن از زﻧﺎن ﺳﻠب ﺷده و آﻧﮭﺎ ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﻧﺞ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﺣﻣﯾل ﻣردﺳﺎﻻری
ﻣﺣﮑوم ﮔردﻧد.
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﻧﯾﺎﺋﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﭘﺎی ﻣﺎل ﺷده ی زﻧﺎن درﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن
وﺟوددارد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آوردن آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه
ای ﺟدی را در اردوی ﮐﺎر و زﺣﻣت طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ دراﯾن ﻣﯾﺎن و اﻣﺳﺎل ﺑﺎﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺧطر
ﺑروز ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران ،زﻧﺎن ﻣﺑﺎرزاﯾران
ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗو ٌھﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن
و ﺑورژوازی دراﭘوزﯾﺳﯾون و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
»اﺻﻼح طﻠب« اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد آﺷﺗﯽ
دادن زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣذھﺑﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم

ﺻﻔﺣﮫ ٥
را دارﻧد ،و ﺑدون ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺑﮫ ﺣق ﺧود ،در  ٨ﻣﺎرس ﺑﺎﯾد ﻓرﯾﺎد رﺳﺎی
ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﻠﻧد ﮐﻧﻧد و ﺑرای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺿد زن
و ﮐﺳب ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻣﺑﺎرزه
را اداﻣﮫ دھﻧد.
زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت دراﯾن ﻣﺑﺎرزات ﭘراﻓﺗﺧﺎر
ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ و ازﺟﻣﻠﮫ
درﺷﮑﺳﺗن ﻣﺎﻧﻊ ﺧود ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ
درﺻﻔوف ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗدﻋَ ﻠَم ﮐﻧﻧد و
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ در راه ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدن
اﻧﻘﻼب رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﮐﺎرﮔری ،ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم و
ﺧودﻣرﮐزﺑﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣوﻧﮫ ی درﺧﺷﺎﻧﯽ را
درﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن
ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

• ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد  ٨ﻣﺎرس ،روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑر
ای آزادی زﻧﺎن!
• ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و دﺧﺎﻟت دﯾن
در دوﻟت دو دﺷﻣن ﻏدار زﻧﺎن اﻧد!
• ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم ،ﻧﮫ
ﺑﮫ ﺗرورﯾﺳم ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﺧﺎﻟت دراﻣور
ﻣﻠﺗﮭﺎ و زﻧﺎن!
• آزادی زﻧﺎن درﺑﻧد و ﮐﻠﯾﮫ ی
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم!
• ﺷرﮐت زﻧﺎن درﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھم راه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ
اﺳت!
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ
 ٣٠ﺑﮭﻣن ١٣٩٠

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧظرات
ﺧود را در آﻧﮭﺎ
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾد!

ﺗﻐﯾﯾرﺟﮭﺎن ﺑدون ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل زﻧﺎن ﻣﮑن ﻧﯾﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗو ٌھم ﭘراﮐﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺗﺎﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد
ﭼﮭره ﮐرﯾﮫ ﺑرﺑرﯾت ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﮔﯾرﻧد و دروغ و رﯾﺎ را ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش روﺳﮭﺎ را ازﺻﺣﻧﮫ ی رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻏرﺑﯽ
و ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻏﻔﺎل ﻣردم ﺧودی ھﺎ دورﮐرده و ﮐﺎر را ﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺎﯾﺎﻧﮫ ﺑوده اﻧد درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﻏﯾرﺧودی ،ﺣﻣﻼت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺳره ﺑﮑﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ در
ﺑﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در  ٢٠٠ـ  ٣٠٠ﺳﺎل اﺧﯾر دﯾﮕر ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ اھداف ﭘﻠﯾد ﭘﺎﯾﻣﺎل راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳورﯾﮫ و رای وﺗوی روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن
در ﺑراﺑر ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺣرﯾم وﻣﺣﮑوم ﮐردن
دراﺛر رﻗﺎﺑت ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای ﮐردن ﺣﻘوق ﻣﻠل دﯾﮕر ﺑرﺳﻧد.
اﻋﻣﺎل ﺳﻠطﮫ ﺑر دﯾﮕران و ﺑﮫ ﺧﺻوص دراﯾن ﻣﯾﺎن ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت اﺳراﺋﯾل رژﯾم آن در ﺷورای اﻣﻧﯾت ﭘﯾش روی ﻧﻘﺷﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﻏﺎرت ازھﻣﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﺗر و ﺑﯽ طﺎﻗت ﺗر ازﺟﻣﻠﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد ،ﻧﺎﭼﯾزﻧد.
دراﺻرارﺷﺎن ﺑرﺿرورت ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل رو ﺑﮫ رو ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
در
ﺣﺎﮐم
در ﺳﮫ ﻗرن اﺧﯾر ،ﺑورژوازی
ھﺳﺗﻧد و ﭼﻧﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﮫ درﻣﻘﺎﺑل ﺷﯾﭘورھﺎی آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ از
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺧش ھﺎی ﮐورﭘوراﺗﯾو ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ واﺷﻧﮕﺗون ،ﺗل آوﯾو درﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران
ﺑزرﮔﯽ از درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ ازاﺳﺗﺛﻣﺎرﻧﯾروی اﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ارﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران زده ﻣﯽ ﺷود ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای درﻧﻣﺎزﺟﻣﻌﮫ ١٤
ﮐﺎر و ﻏﺎرت ﻣﻠل دﯾﮕر را ﺻرف اﯾﺟﺎد در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺣوﻣﮫ ی ﺗل آوﯾو ﺑﮭﻣن ﻣﺎه درﺑراﺑر اﯾن ﺗﮭدﯾدھﺎ ﮔﻔت  » :ﻣﺎھم
ارﺗﺷﮭﺎی ﮐﺷوری و ﺣﺗﺎ ﻓراﺗر از آن ارﺗش رﺳﯾده و راھﯽ ﺟز ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗن ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺗﮭدﯾدھﺎﺋﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗت ﺧودش اﻋﻣﺎل
ﺟﮭﺎﻧﯽ)ﻧظﯾر ﻧﺎﺗو( ﻧﻣوده و اﯾن ارﺗﺷﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﻣﯽ ﺷﺎن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾﺷروی اﯾن ﺧواھدﺷد«.
ﻗدرﻣﺳﻠم ،رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدون
وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻘب ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ارﺗش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت!!
ﺷده ،ﻟﺣظﮫ ای دﺳت از ﺗﺟﺎوز و اﺷﻐﺎل و اﯾن روزھﺎ ،در ﻣﺣور ﺗل آوﯾوـ واﺷﻧﮕﺗون ﭘﺷﺗواﻧﮫ و دل ﮔرﻣﯽ ازﺟﺎﻧب روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن
وﯾراﻧﯽ ﺑرﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .دردوﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﺎزار رﻓت و آﻣد ژﻧراﻟﮭﺎ و ﺑﺣث و ﮔﻔت و و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ در اﻧظﺎر ﻣردم اﯾران
و دوم ﻧﯾزﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﮔوی ﺷﺎن درﻣورد اداﻣﮫ ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻧﻔور ﺑوده و ھﻣﺎﻧﻧد دوره ی ﺟﻧﮓ اﯾران و
ُو ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺷدﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب روی آدم ﺳﯾﺎﺳﯽ و درﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ ﭘﯾﺷﺑرد ﻋراق و ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎﻟﮭﺎی اول آن ﺟﻧﮓ
ﮐﺷﯽ ﻣﺳﺗﺑدان ﮐﮭن ﺗوﺳط دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﺟدﯾد ﺟﻧﮓ درﺻورت ﺿرور ،ﺷدﯾدا داغ اﺳت .ازﺣﻣﺎﯾت ﻣردﻣﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺳﻔﯾد ﺷد!
در ٤٨ﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣوﻧﯾﺦ)  ٣ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺑروز
ازﯾﮏ
اش
اول
ی
دردھﮫ
ﯾﮑم
و
ﺑﯾﺳت
ﻗرن
 ٥ﻓورﯾﮫ  (٢٠١٢ﺗﻧور ﺧطر ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ داده و ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ رژﯾم اﯾران
ﺳو ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓرﺗوت و ﺑﮫ اﯾران داغ ﺑود و ﺑرﺧﯽ ازاﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑم
در راس آﻧﮭﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ھم دﺳت اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطری ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ اﺟﺑﺎر ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ درﺗوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت اش در اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﻋرﺑده ھﺎی ﻣﯽ ﺗواﻧد درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻌﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣداﺧﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺧواھد ﺟﻧﮕﯾد،
ﺿدﺑﺷری و ﻗﻠﭼﻣﺎق ﮔوﻧﮫ ﺷﺎن ،ﻟﺣظﮫ ای از اش درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺷﯾﭘور ﺟﻧﮓ را از ﺳرﮔﺷﺎدش زده ،ﺑروز
زورﮔوﺋﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺳﺗﺎده اﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﺎ ﻓﺗﯾﻠﮫ ﺷروع ﺟﻧﮓ را ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺷﯾده و ﺟﻧﮓ را »ﻧﻌﻣﺗﯽ اﻟﮭﯽ« ﺷﻣرده و ھﻣﺎﻧﻧد
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺧون ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه را رﯾﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺗداوم ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻧزوی ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن ﻏرﺑﯽ روش ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را درﺟﮭﺎن ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧد.
ﮐردن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر را ﺗﺟوﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد .را درﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و آن ﭼﮫ ﮐﮫ دراﯾن ﻣﯾﺎن
اﮔر در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﺗﺟﺎوزات ﺣﺎﻟﺗﯽ رو وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ اﯾﺷﯾﻧﮕرآﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣدﯾر اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرای ھر دو طرف ﻣطرح ﻧﯾﺳت ﺣق ﺣﯾﺎت
راﺳت ﺗر داﺷت و ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺑرﺧﯽ از ﻗﻠدران روزﺟﻣﻌﮫ  ٣ﻓورﯾﮫ ﺑﮫ رادﯾو آﻟﻣﺎن ﮔﻔت ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺻورت ﺑروز
آن زﻣﺎن درﺟﮭﺎن ﮔﺷﺎﺋﯽ اﺧطﺎر ﺻﺎف » :ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﮓ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ روﺣﯾﺎت ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﻧم
وﺳﺎده ﺑود :ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﯾﺎ ﻧﺑرد! اﻣروز ھﻣﺎن در دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﺧواھدﺑود «.ﺳﻔر ﺧﺎﻧم آﻧﺟﻼ ﻣﻧم ﻣﺷﺗﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﯾراﻧﯽ درﻗدرت
اھداف درﻟﻔﺎﻓﮫ ی ﺣﯾﻠﮫ ﮔرﯾﮭﺎی ﺟدﯾد ﻧظﯾر ﻣرﮐل ﺻدراﻋظم آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﯾن ﻧﯾز درھﻣﯾن ﺧواھﻧدﺷد.
»ﺣﻘوق ﺑﺷر«» ،دﻣوﮐراﺳﯽ«» ،ﻣﺑﺎرزه راﺳﺗﺎ و ﺟﮭت ھم ﺳو ﻧﻣودن دوﻟت ﭼﯾن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﻔﻌﯽ ﺑرای ﻣردم
ﺑﺎ ﺗرور«» ،ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ« ،ﻧظرات اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﯾران و ﻣردم ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
»ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻣب اﺗﻣﯽ« و ﻏﯾره ﺷدﯾدﺗرﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑود و ﺳرﮐوزی رﺋﯾس اﺳراﺋﯾﻠﯽ و ﺣﺗﺎ ﻋرﺑﯽ ﻧدارد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣد
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﺧود ﺑزرگ ﺟﻣﮭورﻓراﻧﺳﮫ ﻧﯾز ﺑر ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ اﺻرار وﯾﮏ ﺻدا ﻋﻠﯾﮫ ﺑروز اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی
ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯾزﻧد و ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن را
ﺗرﯾن ﻣﺗﺟﺎوزان ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ورزﯾد.
ﺣﻘوق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش؛ ﺑزرگ ھم اﯾﻧﮏ آﺛﺎر اﯾن ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ در ﻧﺎﯾﺎب ﺷدن رﺳوا ﺳﺎزﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد درﺻورت ﺑروز
ﺗرﯾن ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺗرورﯾﺳت ﭘرورھﺎ و ﺑرﺧﯽ از داروھﺎ ﻣوﺛراﻓﺗﺎده و ﺳﻧﺎرﯾوی ﺳﯾﺎه ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا درﭘﯾﺷﯾرد آن ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ
دارﻧده ﮔﺎن و ﺳﺎزﻧده ﮔﺎن داﺋﻣﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﻋراق دراﺑﻌﺎدی وﺳﯾﻊ ﺗر دراﯾران ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑرای ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن رژﯾﻣﮭﺎی
ﺗرﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ ﺑوده و ﻧﺷﺎن ﺗﮑرارﻣﯽ ﺷود وﻋواﻗب آن دردرﺟﮫ ی اول ﮐﺷورﺧودی اﻗدام ﮐﻧﻧد .ﻣردم اﯾن ﮐﺷورھﺎ و
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳﺎﻟوس ﺗر از ﻣﺳﺗﺑدان ﻣﺗوﺟﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ھﯾﭻ
ﮐﮭن رﻓﺗﺎر ﮐرده و ﻟذا ﻣﺟرم ﺗر از آﻧﺎن ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ از ﻓﻘدان دارو و ﮔران ﺷدن ﻧﻔﻌﯽ دراﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟزو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
دﺳت اول اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎﺷﻧد .ﭼراﮐﮫ درزﻣﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ ﺷدت رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
وﻗﯾﺢ ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻣردم ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎی روﺳﯾﮫ وﭼﯾن ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺣران
و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟدﯾد ﻣردم ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗدرﯾﺟﺎ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﻧظﺎم ﻓﺎﺳد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن روزاﻧﮫ درﺟرﯾﺎن اﻣوری ﮐﮫ درﺟﮭﺎن ازطرف ﻣﺣﺎﻓل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرداﺷﺗﯽ رو ﺷدت ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ و درﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑروز ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣدود ﻣﺗﺣدا ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯾزﻧد و ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺷوراﺋﯽ
ﻗﻠدران ﮐوردل ﮐﻧوﻧﯽ ازﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾران ﻧﻣﺎﻧد و ﺑوی ﻣﺷﻣﺋزﮐﻧﻧده ی ﺟﻧﮓ ﺧودرا ﺑرﭘﺎﻧﻣﺎﯾﻧد .درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد

اﻧﺗﺧﺎب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﺎ ﺑرﺑرﯾت ،درﺑراﺑر ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺗرﻣﯽ ﺷود!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
درﻓﮑر اﺳﺗﻘﻼل اﯾران و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧظﺎم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑرﻋﮑس ﺧود ﭘﯾﺎده ﮐﻧﻧده
رھﻧﻣودھﺎی ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دراﯾران
اﺳت .اﺳﺗﻘﻼل اﯾران ﺑدون ﺗﮑﯾﮫ ﮐردن
ﺑرﻣردم اﯾران ،ﺑدون داﺷﺗن ﭘﯾوﻧدی ﻧزدﯾﮏ
و اﺣﺗرام آﻣﯾز ﺑﮫ ﺣﻘوق آﻧﺎن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد.
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردن ﻣردم ﭼﮫ دراوﯾن و ﻗزل
ُ
اﺑوﻏرﯾب
ﺣﺻﺎر و ﻏﯾره و ﭼﮫ درﺑﺎﮔرام و
و ﻏﯾره و ﭼﮫ در ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو و ﻏﯾره ﻓرﻗﯽ
ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران را ازﻗدرت ﺑﮫ
زﯾرﮐﺷﯾد .ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣداﻓﻊ اﺳﺗﻘﻼل اﯾران
ﻣردم اﯾراﻧﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ زﯾر ﺣﮑم ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ
ی وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻘﯽ را از دﺳت داده
اﻧد.
وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﭘﯾﺷروان طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ازطرﯾق ﻣﺗﺣد ﺷدن
درﺣزﺑﯽ واﺣد ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﺎن
دﺳت دردﺳت ﯾﮏ دﯾﮕر و دوش ﺑﮫ دوش
ھم ﺑرای راﻧدن ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺗﺟﺎوزی ﺧﺎرﺟﯽ
وﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن رژﯾم ﺿد ﻣردﻣﯽ و
ﻣﺳﺗﺑد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯾزﻧد و
ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اﯾراﻧﯽ ﻋﺎری از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎردﯾﮕر ﻗدرت دوﻟﺗﯽ
درﺑﯾن اﻗﺷﺎرﻣﺧﺗﻠف ﺑورژوازی دﺳت ﺑﮫ
دﺳت ﺷده و ﮐﻣﺎﻓﯽ اﻟﺳﺎﺑق ھﻣﺎی آزادی
اﮐﺛرﯾت ﻣردم درزﯾر ﭘﺎی ﮔرداﻧﻧده ﮔﺎن ﻧظﺎم
اﺳﺗﺛﻣﺎری ﺣﺎﮐم ﭘرﭘرﺷده و ﺟﺎن ﺑﺎزد .دﯾﮕر
زﻣﺎن دﭼﺎرﺷدن ﺑﮫ ﺗوھﻣﺎت و اﻣﯾدﺑﺳﺗن ﺑﮫ
ﺑورژوازی اﭘوزﯾﺳﯾون ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺳﭘری
ﺷده ،ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن
ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،ﻣﺳﮑن ،آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور
ﻣﺗﺣدﺷوﯾم و ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺗﺟﻌﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾم.
اﻣروز ﻧﺑﺎﯾد ھﻣﺎﻧﻧد رﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ اﺳطرﻻب
اﻧدازی در ﺑروز ﯾﺎ ﻋدم ﺑروز ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
اﯾران ﺧود را ﻣﺷﻐول ﻧﻣود و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ،
ﺧﯾﺎل ﺧود را راﺣت ﺳﺎﺧت .ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد
ﺑرای ھر دواﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎدآﻣﺎده ﮔﯽ ﻧﻣود و
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﻋﻣل ﮐردھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای
آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣطرح ﮐرد .ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از
ﺷروع ﺟﻧﮓ ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن را ﻋﻠﯾﮫ
ﺑروز ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺗﺎﺣدﻣﻣﮑن
ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣود و درﺻورت ﺑروز ﺟﻧﮓ ﺧود را
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺟﻧﮓ آﻣﺎده ﮐرد و راھﮭﺎی
ﻣﺷﺧص رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن آﻣﺎده ﮔﯽ را ﻧﺷﺎن
داد .درﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای
ﺟﻠب ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
و ﻧﯾروھﺎی آزادی ﺧواه ﻓراھم ﺧواھدﺷد
و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﭘُرﻋﻠﯾﮫ ﺗوطﺋﮫ ھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ٧

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﭘﺎﻟﮫ ﮔﯾﮭﺎی
ﻣﻔﻠوک آﻧﺎن ﻣﺷﺗﯽ اﻣﯾر ﻓﺎﺳد ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ از ﯾﮏ ﺳو و رژﯾم ﻣﺳﺗﺑد و ﻣذھﺑﯽ
ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران ازﺳوی دﯾﮕر ﺑﻠﻧدﺷده و راه
رھﺎﺋﯽ ﻣردم را از ﺟﮭﻧم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﮑم ﺑراﯾران و ﺑرﺑرﯾت
ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧون
ﺧوار ﻧﺷﺎن ﺧواھﻧدداد» .ﻋﻼج واﻗﻌﮫ ﻗﺑل از
وﻗوع ﮐردن« و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺣداﮐﺛرﻣﻣﮑن آﻣﺎده
ﮔﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای ،ﭼﻧﯾن اﺳت روش
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺟدی و ﻣﺑﺎرز!
ک.اﺑراھﯾم ـ  ١٧ﺑﮭﻣن ١٣٩٠

ﭘﯾـﺎم
ﺑﮫ ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺷﮑر از اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺎن
درﻣورد ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت
ﺷﯾﺦ ﻋزاﻟدﯾن ﺣﺳﯾﻧﯽ درﭘﺎرﯾس
ﺷﯾﺦ ﻋزاﻟدﯾن ﺟزو ﻧﺎدر رھﺑران
ﻣذھﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دور از اﻓراط ﮔراﺋﯽ
و ﺗﻌﺻب ﺧﺷﮑﮫ ﻣﻘدﺳﯽ و ﺑﺎ دﻓﺎع
از ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ی ﺧﻠق ﮐرد
و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺑرادری ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎﮐن
اﯾران ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺳﻧﮫ ای ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﯾرﮐرد و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
داﺷت و ازﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد .وی ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرﺟﺳﺗﮫ
در دﻓﺎع از آزادی و ﺑراﺑری اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
درﻣﯾﺎن روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺑود.
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ

ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧظرات ﺧود
را در آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾد!

دو ﻣﻘﺎﻟﮫ :
اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎ "ﻣرده"
اﺳت :ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت
دﮐﺗر ﭘﺎل ﮐراﯾﮓ راﺑرﺗس
روزﺟﻣﻌﮫ  ٢٧ژاﻧوﯾﮫ ،اداره ﺑررﺳﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس
ﺑرآورد ﺳﮫ ﻣﺎه آﺧر ﺳﺎل  ، ٢٠١١ﻧرخ رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٪٢ .٨ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺗورم،
ﺑوده اﺳت.
ﺧﺑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ،اﻣﺎ درﺳت اﺳت؟
ﺧﯾر ،اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧواھﯾد
درﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺑداﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺟﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣز
 www.shadowstats.comرﺟوع ﮐﻧﯾد.
ﭼﯾزی را ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻧﮕﻔﺗﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺗﻣﺎم رﺷد ﻧﺎﺧﺎﻟص
ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت »ﺳﺎﺧت ﺻورت
ﻣوﺟودی ﻏﯾرارادی« اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻻی ﺗوﻟﯾد
ﺷده ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎﻻی ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑوده اﺳت.
ﮐﺎﻻی ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﺷده ی ﺧﺎﻟص ،ﻧرخ رﺷد
واﻗﻌﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ھﺷت دھم ﯾﮏ درﺻد).٠٠٨
 ٪٠ـ ﻣﺗرﺟم( ﺑود.
و ﺣﺗﯽ اﯾن رﺷد ﻧرخ ﮐوﭼﮏ ھم اﻏراق
آﻣﯾز اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری
ﺗورم ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ،اﯾن ﻧرخ رﺷد
ﺗﻘﻠﯾل ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .در اﻧدازه ﮔﯾری ﺗورم
ﺗوﺳط دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،دﯾﮕر اﺳﺗﺎﻧدارد ھزﯾﻧﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺛﺎﺑت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده ﻧﻣﯽ ﺷود.
درﻋوض ،اﻧدازه ﮔﯾری ﺗورم ﺗوﺳط دوﻟت
ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔزﯾﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ارزان
ﺗر ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﺷﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺂﺑد .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،دوﻟت ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﺎھش
اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧدﮔﯽ ،اﻧدازه ﮔﯾری ﺗورم را
ﭘﺎﺋﯾن ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗطﺑﯾق ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ را ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺄﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وارﯾز ﮔردد ،ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ،دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﻧﺟﺎت
ﺑﺎﻧﮑداران ﺑزرگ ﻣﯽ ﭘردازد.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ روش ﺷﻧﺎﺳﯽ ای ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد
ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﺛﺎﺑت را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑرای
رﮐود اﻋﺗﺑﺎری ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﺷود ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﮐﺎھش اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .روﺷن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ھﯾﭻ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دراﯾن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﻠﯽ رﻏم اﻋﻼم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗوﺳط ﻣؤﺳﺳﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺑﮭﺑود
اﻟﺑﺗﮫ ﺑراﺳﺎس ارﻗﺎم رﺳﻣﯽ ﺗﻘﻠﺑﯽ ،در رﮐود
اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد.
ﯾﮏ دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﮐم ﺑﮭﺎ دادن
ﺑﮫ ﻧرخ ﺗورم ،ﺗوھم در رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﮔزﯾﻧﯽ ﺑراﺳﺎس
ﺳﻧﺟش ﺗورم ،ﺗورﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣردم ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﺳت ﮐم ﯾﺎ ﻧﺎﭼﯾز ﻣﯽ ﺷﻣرد .اﺛﺑﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی
ازﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻔروﺿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗورم ﻧﯾﺳﺗﻧد،
وﺟود ﻧدارد.اﮔر اﻗﺗﺻﺎدی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺧود ﻣﯽ ﺷد ،اﯾن زﻧﺟﯾره داد ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎﻻ روﻧده ﻣﯽ ﺑودﻧد .ﺑرﻋﮑس ،آن طور ﮐﮫ
وﯾﻠﯾﺎﻣس ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺛﺎﺑت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ
روﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن اﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،طﺑق ارﻗﺎم داده ﺷده ﺗوﺳط
ﺧود دوﻟت ،ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
 ٢٠١١ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠١ﮐﻣﺗر اﺳت.
درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ از رﺷد ﺟﻣﻌﯾت
ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧده
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽ دﻟﯾل اﻗﺗﺻﺎدی را ﯾﮏ »ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﯾﮑﺎری« ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﮐﮫ اﺻطﻼﺣﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮭﺑود ﺑدون رﺷد در اﺷﺗﻐﺎل و
درآﻣد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
درآﻣد ﻣﺗوﺳط واﻗﻌﯽ ھﻔﺗﮕﯽ )ﮐﺎھش داده ﺷده
ﺗوﺳط  CPI-Wﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺎﺧﺻﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑدﺳت
آﻣده ﮐﮫ اﻓزاﯾش در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧدﻣﺎت
را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻣودار ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد( ھرﮔز
ﺑﮫ اوج ﺧود در  ١٩٧٣ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧرﺳﯾده
اﺳت .ﺣد ﻣﺗوﺳط درآﻣد واﻗﻌﯽ ﺧﺎﻧوار
)ﮐﺎھش ﺗورم ﺗوﺳط  CPI-Uدوﻟت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺎﺧص ﻗﯾﻣت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑرای
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﮭری ،ﻣﻧﺗﺷر ﺷده
ﺗوﺳط اداره آﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر وزارت ﮐﺎر
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت( از اوج ﺳﺎل ٢٠٠١
ﺧود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از
ﺳطﺢ ﺳﺎل  ١٩٦٩ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗن
درآﻣدھﺎ ﺗوﺳط روش اوﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺎی روﺷﯽ
ﺑراﺳﺎس ﺟﺎی ﮔزﯾﻧﯽ ﺟدﯾد درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷدﻧد ،ﺗﺻوﯾر ﻏم اﻓزاﺗری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
از اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑودی ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و آن ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮭﺑود
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑدون ﺑﮭﺑودی در ﺿرﯾب اطﻣﯾﻧﺎن
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده؟
ﺷروع ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛل ﺳﺎل
 ٢٠٠٩و زﯾر ﺳطﺢ ﻗﺑﻠﯽ اش ﻗرار دارد.
ﺧرده ﻓروﺷﯽ زﯾر ﺳطﺢ ﺷﺎﺧص ژاﻧوﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٨

 ٢٠٠٠ﻗرار دارد.
ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﻌﺗﯽ زﯾر ﺳطﺢ ﺷﺎﺧص ژاﻧوﯾﮫ
 ٢٠٠٠ﻗرار دارد.
ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﺧص ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ اﺳت ﺑﺎ ﮐﺳر اﻧدازه
ﮔﯾری ﺗورم ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ.
اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﯾن ﮐﺷور واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﺧرج ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺑﯾش از  ٧٠در ﺻد
از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺻدور ﮐﺎر طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط،
اﻓزاﯾش درآﻣد طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط را ﻣﺗوﻗف ﮐرده
و ﺑﺎﻋث اﻓت ﻗدرت ﺧرﯾد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮔردﯾده اﺳت.
ﻓدرال رﯾزرو ﺗﺣت رﯾﺎﺳت اﻟن ﮔرﯾن اﺳﭘَن
ﺑرای ﺟﺑران ﻓﻘدان رﺷد درآﻣد ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﯾﺎﺳت دادن
اﻋﺗﺑﺎر آﺳﺎن و ﺳﯾﺎﺳت اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﻧرخ ﺑﮭره ﭘﺎﺋﯾن را اﺗﺧﺎذ ﮐرد .اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﻣردم اﺟﺎزه داد ﺗﺎ وام ﻣﺳﮑن
ﺧودرا ﺑﭘردازﻧد و ﭘول ﻣﺗورم ﺷده و ﺑدﺳت
آﻣده از اﯾن طرﯾق را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑﮭﺑود ﻟوازم
ﻣﺳﮑن ﺧود ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﮔرﯾن اﺳﭘن آن را اﺗﺧﺎذ ﮐرد.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﻓزاﯾش در ﺑدھﯽ ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧده و ﻓﻘدان ﭘس اﻧدازﯾﮭﺎ ،اﻗﺗﺻﺎد را ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻓﻘدان رﺷد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ھﺎ رﺳﺎﻧد.
اﻣروز ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ھﺎ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻘروض
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد واﻣﯽ ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻧﯾز
ﻧﺎﺗوان از ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ھﺎ  ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
وام ﺑدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻣﮑﺎن ﮔﺳﺗرش ﻗرﺿﮫ
ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای
رﺷد درآﻣد واﻗﻌﯽ وﺟود ﻧدارد .ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد
ﺻﺎدر ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎرج ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺳت ﻣرده و از
ﭘﺎی اﻓﺗﺎده.
ﻋواﻗب اﻗﺗﺻﺎد ﻣرده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾﻠﯾون
ھﺎ )ھزاران ﻣﯾﻠﯾﺎرد( دﻻر در ﺟﻧﮕﮭﺎی
ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ و در طرح ﻧﺟﺎت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﻌﻠﯽ از ﺑودﺟﮫ دوﻟت ﺑﮫ ھدر ﻣﯽ رود ،ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس )ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ( ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔردد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺑﮫ ﻣﺎورای
ﺑﺣﺎر اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﻧد رﮐودی ﺗورﻣﯽ اﺳت.
اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺳﺎل  ٢٠١٢ﯾﺎ ﺳﺎل
 ٢٠١٣ﺷروع ﮔردد .اﮔر ﻣﺷﮑﻼت دراروﭘﺎ
وﺧﯾم ﺗرﮔردد ،ﭘروازﺑﮫ دﻻر ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﺗورم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺎ
ﺳﺎل  ٢٠١٤ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازد.
اﻣﭘراطوری ﻟﺧت و ﻋرﯾﺎن اﺳت ،و دﯾر
ﯾﺎ زود اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺧواھدﺷد.

*********

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺿد ﺟﻌل
(The Anti-counterfeiting
Trade Agreement, ACTA):

ﻏﺻب اﯾﻧﺗرﻧت ﺗوﺳط
ﺷرﮐﺗﮭﺎ
ﻧﺎﯾل ﺑوﺋﯽ )(Nile Bowieـ ﮔﻠوﺑﺎل رﯾﺳرچ
درﭘﯽ اﻋﺗراض ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﻻﯾﺣﮫ
ﻣﻘررات اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺛل ﺳوﭘﺎ )ﻣﺎده ﺟﻠوﮔﯾری
از ﺧﺻوﺻﯽ ﺑودن اﯾﻧﺗرﻧت
(Stop Internet Privacy Act, SOPA

و ﭘﯾﭘﺎ )ﻣﺎده ﺣﻔﺎظت ازﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی
Property Act,

Intellectual

Protect

 ،(PIPAﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗﺎﻧون
ﺟدﯾدی را ﮐﮫ ﺑﯾش ازﺣد ﺗﮭد ﯾد آﻣﯾز اﺳت
روز ﮔذﺷﺗﮫ در ﺗوﮐﯾو اﻣﺿﺎء ﮐردﻧد .طرﺣﯽ
ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و ژاﭘن
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
رﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻗداﻣﺎت اﮐﺗﺎ ) (ACTAﺑﮫ
طرز ﭼﺷم ﮔﯾری ﭼﺎرﭼوب ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣوﺟود درﺣﺎل ﺣﺎﺿر را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧد ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺣﮑوﻣت
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧت راﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اھﺎﻧت و ﺗﺣﻘﯾر ﮐﺎﻣل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
روﻧد دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﻣذاﮐرات اﯾن ﻣﻌﺎھده
ﻣﻧﺣﺻراً ﻣﺎﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﻣﻧﺗﺧب و ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﻣﻧوع ﺷدﻧد.
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی ،اﯾن
ﻣﻌﺎھده اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺗﺳﻠط
ﻣرﮐزی ﮐﺎﻣل ﺑر ﻣﺣﺗوای اﯾﻧﺗرﻧت را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .اﮐﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظﺎرت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺣذف ﻣﺣﺗوا را ﻓﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن
ﮐﺎﭘﯽ راﯾت )ﺣق ﮐوﭘﯽ ﺑرداری( اﺟﺎزه ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ آی اس ﭘﯽ )ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ(
) (Internet Service Provider, IPSرا
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗراردھﻧد ﺗﺎ ﻣواد ﻣورد ﻧظر را از
اﯾﻧﺗرﻧت ﺣذف ﮐﻧﻧد و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿرﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﮑم دادﮔﺎه دارد .آی اس
ﭘﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد،
ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﻧﺧواھﻧد ﻣﺣﺗوای ﻣورد ﻧظر را از
اﯾﻧﺗرﻧت ﺣذف ﮐﻧﻧد .از ﻟﺣﺎظ ﺗﺋوری ،وﺑﻼگ
ھﺎی ﺷﺣﺻﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آرم
ﺷرﮐت ﺑدون اﺟﺎزه و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ رﺑطش
دادن ﺑﮫ ﮐوﭘﯽ ﻣطﺎﻟب ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺣذف ﮐرد؛
و ﮐﺎرﺑرآن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﺟرم ،ﻣﺣروﻣﯾت
ازدﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﮔذاردن ﻣوﺿوع ﮐﺎﭘﯽ راﯾت رواﻧﮫ
زﻧدان ﮔردﻧد .درﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ھﺎ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺿر ھﺳﺗﻧد،
ﭼون اﯾﻧﺗرﻧت وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای آزادی
ﺑﯾﺎن اﺳت.
دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺿرورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺟﺎزه دھﻧده
ﺑﮫ ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﮑﺎ درﺗﺻوﯾب اﯾن ﻗرارداد
را ردﮐرد و ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ،آﻧرا »ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ« اﻋﻼم
ﻧﻣود و ﺑﯽ درﻧﮓ آﻧرا دراول اﮐﺗﺑر ٢٠١١
ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﺎﻧد .اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل ﻣﺑﻠٌﻎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎده ﯾﮏ،
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﺧش ھﺷت از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﺑﮫ ﮐﻧﮕره درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﻣﻠﮏ ﻋﻘﻼﻧﯽ
) (intellectual propertyاﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﭘرزﯾدﻧت ﺑرای ﺻدور
ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد ﺣﺗﯽ از اﻓﺷﺎء ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
ﻻﯾﺣﮫ ای ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﻣﻧﺗﺧب و ﺣﺗﯽ
از آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت »آﺳﯾب ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ«
ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺧود داری ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت ھر ﮐﻠﻣﮫ از ﺳﺧن راﻧﯾﮭﺎی او
را ﭘس و ﭘﯾش ﮐﻧﻧد و او را ﺑﮫ ﺷدت رﯾﺎﮐﺎر
ﺑداﻧﻧد و ھﻧوزھم ﺑﮫ وﻋده ھﺎی اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده
واراﺋﮫ داده ﺷده ﺗوﺳط اوﺑﺎﻣﺎی ﺳوﺧﺗﮫ دل
ﺑﺑﻧدﻧد ،اﻣﺎ دوﻟت او ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را زﯾر ﭘﺎ
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن ﻗﺎﻧون اﻗﺗدار
ﮔرا در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ را ﻣطرح ﮐرده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾم ﺟﻧﺎﺋﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده
ﺑﯽ رﺑط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﻋﺎدی وب ،ﭘﯾﻣﺎن اﮐﺗﺎ
ﻧﯾز ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ ﻓﺎش ﮐردن
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﺑر ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن ﮐﺎﭘﯽ
راﯾت ﻣﺗﻌﮭد وﻣﻠﺗزم ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن اﻗداﻣﺎت
ﺑﮫ روﻧدھﺎی ﻗﺎﻧون ﮔذاری در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼوب ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده  ،اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺟﺳت و
ﺟوی ﻟپ ﺗﺎپ ھﺎ ،ﺳﺧت اﻓزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ظرﻓﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
در ﻓرودﮔﺎه ھﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﻣرزی دﺳت
ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺻرﻓﺎً ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﮔردد ،اﮐﺗﺎ ﺗوﻟﯾد
داروھﺎی ﺟﻧﺳﯽ )ﺟﻧَرﯾﮏ( را ﻣﻣﻧوع ﮐرده
و ھم ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﺑذرھﺎی ﻣﺧﺻوص
ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی را ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
داﻧﺳﺗﮫ و از اﯾن طرﯾق ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﺋﯽ
و دارو ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ
)ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎ( را ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮐﺗﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده از ھر ﮐﺷور
)ﺷﺎﻣل ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﮑزﯾﮏ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ،
ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ژاﭘن ،ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺳﻧﮕﺎﭘور و
ﻣراﮐش( اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ﺗوﺿﯾﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ را ﺗﻌطﯾل ﮐﻧﻧد .ﻓرﺿﺎً،
ھﯾﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷود ﺗﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﻧﮕﺎﭘور ﺳرﯾﻌﺎ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﺳﻧﮕﺎﭘور
درھداﯾت ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده را ﺑﺑﻧدﻧد  ،ﻣﺛل آن ﭼﮫ ﮐﮫ در دﺳﺎﻣﺑر
 ٢٠١١اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﺑﺎ ﻋﻣل ﮐردن در ﺧﺎرج
از ﭼﺎرﭼوب ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﺻدور ﻗﺎﻧون
ﮐﺎﭘﯽ راﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن
و ﻣﻠزم ﮐردن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻧظﺎرت ﺑرﮐﺎرﺑران ﺧود ،ﺗﻣﺎم ﺷرطﮭﺎی
ً
ﻗﺑﻼ
دﻣﮑراﺳﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺑﯾﺎن را ﮐﮫ
درﻣوردش ﻓﮑر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧﺣﺻﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣوﺟود ،ﻧظﯾر
ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﺑﯾﺎن ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣواد ﺟدﯾد
ﻓرﯾﺑﻧده ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء اﺟرای
اﻗداﻣﺎت ﺗﻧد و ﺗﻠﺦ ﺳﺎﻧﺳوررا ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧﻧد،
ھﻣﯾﺷﮫ وﺟود دارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘﯾﻣﺎن اﮐﺗﺎ اﺟرا
ﻧﺷود ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐﺎء دو ﺳوی اﻗﯾﺎﻧوس آرام،
Partnership

TTP
(Trans-Paciﬁc
)Agreement

ﻣﺎﺑﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑروﻧﺋﯽ ،ﺷﯾﻠﯽ ،ﻣﺎﻟزی،
ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ﭘرو ،وﯾﺗﻧﺎم و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻘررات
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗری را اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھد .اﺳﻧﺎد ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط اﺋﺗﻼف ﺗﺟﺎری
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون درز ﭘﯾدا ﮐرده )ﮔزارش
ﺷده ﺗوﺳط ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت داروﺋﯽ و ﺗوﻟﯾدات
آﻣرﯾﮑﺎ ،اطﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﺟﻣن
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﺣرک آﻣرﯾﮑﺎ( ،ﮔزارش ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺷﯾوه اﮐﺗﺎ درﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون،
 TTPﺟرﯾﻣﮫ ھﺎﺋﯽ را ﺑر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر
ﺳﺎزﮔﺎر اﻋﻣﺎل ﺧواھدﮐرد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ دوره ﻣﺗداول ﮐﺎﭘﯽ راﯾت ﺑر ﻣﺣﺻوﻻت
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد را ﮔﺳﺗرش دھد.
ﺗﺣت ﻣﻘررات ﮔﺳﺗرده ﺷرﮐﺎء دو ﺳوی
اﻗﯾﺎﻧوس آرام ) ،(TTPاﻓرادﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟرم
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷدت ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران
در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ ﻣﺟﺎزات ﺧواھﻧدﺷد .در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و
اﺟرای ﺗﺟﺎرت دﺟﯾﺗﺎل
}{ (OPEN) HR. 3782
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﺷده ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﺷﺑﯾﮫ  SOPAو  PIPAﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ،
ھﻧﮕﺎم ﺗﺟدﯾد ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،اﺧذ ﻣﺟوزھﺎی ﻓدرال
ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑرای ﮐﺎرت اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
اﺟﺑﺎری ﮔردد .ﮔﺳﺗرش اﯾن اﻗداﻣﺎت
ﺧطرﻧﺎک ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده
دراﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﺗﻌﮭد اﻟزام آوری را در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ

آورد ﮐﮫ درواﻗﻊ اﺣﺗﻣﺎل ھرﮔوﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت
ﺿروری را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد.
اَﮐﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﺑدﯾل ﺧواھدﺷد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ ،در
ﻣﺎه ژوﺋن ﺑرﺳد .ﺑﺎ درﺧواﺳت از اﻋﺿﺎی
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ و آﻣوزش دﯾﮕران در ﻣورد
ﺧطرات ﺑﺎﻟﻘوه اﻋﻣﺎل ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﻗﺎﻧون،
اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧرﺳد،
وﺟود دارد .ﭘس از ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﺗر از
وﺿﻌﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی آن ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ
ﻏذاﺋﯽ و ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺧﯾم ،دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺎ
ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر دادن اﻟوﯾت
ﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻘض ﮐﺎﭘﯽ راﯾت ﺗوﺳط
دﻻﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻠٌﻎ ﺻﻧﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺳرﮔرم ﺳﺎزی ) (entertainmentھﺳﺗﻧد ،از
دﺳت داد .وﺟود اَﮐﺗﺎ ﺑﯾﺎن روﺷﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻧظﺎرت ،ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺿﻣﯾن ﺗﻣرﮐزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺷرﮐت ھﺎ ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎزﻧده ﺑﮫ
ﺳوی ﺗﺣرﯾﮏ ﻧوآوری ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻓن
آورﯾﮭﺎی ﺧود ﮐﻔﺎ را ﺑﺎزﺧواھد داﺷت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎور ﺳﺎﺑق اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده و ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ،
زﺑﯾﮕﻧﯾو ﺑرزژﯾﻧﺳﮑﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٠در
ﺷورای رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرد،
او از ﺷروع ﺑﯾداری و آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﺷدار داد .ﺗﮑﻧوﻟوژی از
طرﯾق اﺷﺗراک ﻓﺎﯾل ،وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﯽ و ﻧرم
اﻓزارﺑﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎز ،ظرﻓﯾت اﯾن را دارد ﮐﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺎﮐم را ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺑرد ودراﯾن
ﺻورت در ﭘﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣرﮐزی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ دﺳت آورد و ﻣردم را وادار
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎً واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﻘل ﻗول زﯾر از ﮐﺗﺎب ﺑرزژﯾﻧﺳﮑﯽ ﺑﯾن
دو دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ :ﻧﻘش آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋﺻر
ﺗﮑﻧﺗروﻧﯾﮏ ) (Technetronicﺑﯾﻧش ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﮔراﻧﺑﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در اﯾن ﺟﮭﺎن ﭘﺎ
ﻧﮭﺎده ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد؛ »دوران ﺗﮑﻧﺗروﻧﯾﮏ
ﺷﺎﻣل ظﮭور ﺗدرﯾﺟﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ﻧﺧﺑﮕﺎن
ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد ،و ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ از ارزش
ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑزودی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻧظﺎرت ﺑﮫ طور ﻣدام
ﺑر روی ھر ﺷﮭروﻧد و ﻧﮕﮭداری ﻓﺎﯾل ھﺎی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺧﺻﯽ در
ﺟدﯾد ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت
ﻣورد ﺷﮭروﻧد ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن ﻓﺎﯾل ھﺎ
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ و آﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗرار ﺧواھد
ﮔرﻓت«.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ازھر دری ﺳﺧﻧﯽ

ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﯾوﻧﺎن
رﯾﭼﺎرد ﺳﯾﻣوور ـ  ١٠ﻓورﯾﮫ ٢٠١٢
اﯾن ﻧﮭﻧﮓ وام دھﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑﮕذار آﻧﮭﺎ
ﺑﭘردازﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ آﺧرﯾن
دﯾﻧﺎرش را ﺑﭘردازﻧد ،اﻣﺎ آن ﭼﻧﺎن ﺿرﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﻧزﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺎدرﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻧﺷوﻧد .اﯾن
ﻧﮭﻧﮓ وام دھﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اﮔر ﺷﻣﺎ دراﯾن
ﻣورد ﮐﺎرﺳﺎزﻧﺑﺎﺷﯾد دﯾﮕران ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺣﺗراﻣﯽ
ﻧﺧواھﻧدﮔذاﺷت .ﺗﺎ ﺣد ﻣرگ ﺑزﻧﯾد .و ﺑﺎﻧﮏ
داران ،آژاﻧﺳﮭﺎی اﻋﺗﺑﺎردھﻧده ،و رھﺑران
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ درﺑﯾن اﯾن دوﻗطب درﻧوﺳﺎﻧﻧد.
اواﯾل اﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﮐﺎرﮔران ﯾوﻧﺎن دﺳت ﺑﮫ راه
ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ و اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﻣداوﻣﯽ زدﻧد .اﯾن
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ی ﻓﺷﺎرھﺷدارھﻧده ﻓوری ﺑﮫ رژﯾم
ﺗﮑﻧوﮐرات ﺑﮫ رھﺑری ﻟوﮐﺎس ﭘﺎﭘﺎدﻣوس ﺑود
ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ درزﻣﯾﻧﮫ ﺳﺧت
ﮔﯾری ﺟﮭت راﺿﯽ ﻧﻣودن رھﺑران ﻣﻧطﻘﮫ
ی ﯾورو ﺑرﺳد ﮐﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻗرﺿﮫ دھﯽ
ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮑدارھﺎ واوراق ﻗرﺿﮫ دھﻧده ﮔﺎن
ﺑﺎﺷد .ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﺗواﻓق ﻧﺧواھد رﺳﯾد .ﻣﻌﺎون ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻋﺗراض اﺳﺗﻌﻔﺎ داد و ﺑﺳﺗﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﻣورد ﺗواﻓق ﻗرارﮔرﻓت ﮐﮫ  ٪٢٢از ﻣزدھﺎ
ﮐﺳر ﺷده و  ١٥٠ھزارﻧﻔر از ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ
ازﮐﺎرﺑﯽ ﮐﺎرﺷوﻧد .اﯾن ﮐﺎری ﻣﮭم ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﺣﻼل ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و
ﺗظﺎھرات اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺎزارھﺎی اوراق
ﻗرﺿﮫ دھﯽ ﺣﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ھم ﺣﺎﺿر
ﻧرﻣش درﺣﻣﻠﮫ و ﺗﻧﺑﯾﮫ دوﻟت ﻣﻘروض ﯾوﻧﺎن
ﻧﺷدﻧد ،وﻗرض دھﻧده ﮔﺎن ﻓورا ﺗردﯾد ﺧود
را اﻋﻼم داﺷﺗﻧد .وزرای ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﺎره
ﮔﯾری ﮐردﻧد ،اﯾن ﺑﺎر از ﺟﺎﻧب ﺣزب راﺳت
اﻓراطﯽ ﻻﺋوس .ﻣﻌﺎون وزﯾر اﻣورﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣزب ﭘﺎﺳوک)ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت( ﻧﯾز
اﺳﺗﻌﻔﺎ داد و وزﯾرﮐﺎر ﺑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن .ﭘﺎﭘﺎدﻣوس

ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرﻣﯾم ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﮔﺷت .اﻣﺎ ،ھم او و
ھم وزﯾراﻧش درﺑراﺑر ﺧواﺳت ﺳﺧت ﮔﯾری
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﻣﺳﺗﻘل از اﯾن ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اش ﭼﮫ
ﺧواھدﺷد ،ﮔﯾرﮐرده اﻧد .و آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻓﮑرﻣﯽ
ﮐﻧﯾدﮐﮫ وزﯾران ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺧوش آﻣد ﺧواھﻧدﮔﻔت.
رھﺑران ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو درﻣورد ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺳﻠﯾم ﮐﺎﻣل ﯾوﻧﺎن ،اﻣﺿﺎ ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺷده اش را ،ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺧواﻧده
و ﺧواﺳت ﺑﯾﺷﺗری را ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد .ﻣﯾزان
اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت
ﮐردﻧد درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐل ﺗواﻓﻘﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز
اﺳت ،اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﮑرﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺗواﻓق ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ژﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗطره ﭼﮑﺎﻧﯽ اھﺎﻧت
ھم راه اﺳت .ﻻزم ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺟم ﮐﺎرﮔران ﯾوﻧﺎن ،و
درﺳت ﮐﻣﯽ ﮐﻣﺗر از ﻧﯾﻣﯽ از ﺟواﻧﺎن ﮐﺎرﮔر
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﮐﺎرھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن ﮐﮫ دوﻟت
ﺑﮫ طور وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرده ی ﻗدرﺗﮭﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
اروﭘﺎ ،رھﺑران اروﭘﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ،
و ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑﺎزھم درﺧواﺳت
ﺑﮫ زاﻧو اﻓﺗﺎدن دوﻟت و طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﯾوﻧﺎن را
طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﮔﺎه از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎ درﯾوﻧﺎن اﮐﻧون وﺳﯾﻌﺎ درﻣﯾﺎن
ﻣردم رﺳوخ ﭘﯾداﮐرده ،ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  ١٩٤٠ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن را ﺷروع
ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾر ﻣﻠﯽ واﻗﻔﻧد .ﺑﺎ
داﻧﺳﺗن اﯾن ﮐﮫ اﺣزاب ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ در ﭼپ
ﭘﺎﺳوک دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت درآﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﺑرﻧده
ﺧواھﻧد ﺷد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎزھم ازاﺣزاب ﺑورژواﺋﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺳوزاﻧدن ﺧود ،ﻧﻔت روی
ﺷﺎن ﺑرﯾزﻧد .ﺑﺎ اطﻼع از اﯾن ﮐﮫ وﺿﻌﯾت
ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ،ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را رو
ﺑﮫ اوج ﻣﯽ ﺑرد ،و اﯾن ﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎب درﺗﻣﺎﻣﯽ
ھﻔﺗﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﻗرض دھﯽ ﺑﮫ
رای ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اداﻣﮫ ﺧواھدﯾﺎﻓت و
دراﯾن راه ﺧراﺑﯾﮭﺎ ﺋﯽ وﺟوددارﻧد ،و اﯾن
ﮐﮫ دوﻟت ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧد ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ
ﺑرﺳرﮐﺎرﺑﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑرﻗراری ﻧظم
آن را ﺑرزﻣﯾن ﮐوﺑﯾدﻧد .ﺧﺎرج ازھرﭼﯾزی،
ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت از اﯾن ﮐﮫ ﻓدراﺳﯾون ﭘﻠﯾس ﻧﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ ﺳرﭘوﺷﯽ روی ﺧﺷم ﻣردم ﺑﮕذارد،
و آن ﮐﮫ رﺋﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﺧدﻣﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ
از ﺑروز »ﻗﯾﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد،
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑردن دواﻧﮕﺷت )ﭘﯾروزی( ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد »ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ،ﭘﯾش ﺑﯾﺂﯾد«.

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
طﺑﻌﺎ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،اﯾن اﯾده ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ﺧواﺳت ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎی
ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺎﭼﯾزﺑود ،ﮐﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ﻣﺑﮭوت ﮐﻧﻧده و ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾزی را ازﺟﺎﻧب
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺧت ﮔﯾرﯾﮭﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺗوری ﮔراف)ﻧﺷرﯾﮫ دﺳت
راﺳﺗﯽ ـ م( ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﻣﺷﻐول ﺑﯾرون ﮐردن ﯾوﻧﺎن از ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو
اﺳت .ﻧﮫ .دوﻟت ﺑﮫ ﻗدرﮐﺎﻓﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده
دارد ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ را از ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ﺑﺎ
ﺷرﮐت دو ﺣزب ﻋﻣده ﺑﮕذراﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳران اروﭘﺎ ﺑﮫ طور روﺷﻧﯽ ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﻧد
ﮐﮫ از ﮐﻧﺎر زدن ﭘﺎﭘﺎدﻣوس آﻧﮭﺎ ﻣﻧظورﺷﺎن
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾوﻧﺎن ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑودﺟﮫ وزارﺗﯽ اش درآﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺷود ،ﺗﺎ ﺧرﯾد ﺳرﯾﻊ ﺗرداراﺋﯽ
ھﺎﯾش ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ارزان ﻣﻣﮑن ﺷود ،و اﯾن
ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑوﺟودآﯾد ﺑرای
اﻓزاﯾش ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮔرﻓﺗن ازﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدرﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ روﻧد ھداﯾت داراﺋﯾﮭﺎ ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮑدارھﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﺷود .ﭼﮫ درﺣﺎل روی
دادن اﺳت ،ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ دھم ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ و ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ای دوﻟت ﯾوﻧﺎن را
ﺗﺣت ﻓﺷﺎرﺧواھدﮔذاﺷت ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐﮫ
دوﻟت ﯾوﻧﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دادن ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺳت
ﺗﺎ از »ازھم ﭘﺎﺷﯾده ﮔﯽ ﻧﺎﺟور« ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد.
آری ،آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ دوﻟت و طﺑﻘﺎت
ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺧود را درﯾوﻧﺎن
ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻧد .اﯾن را از دورﻧﻣﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﻓﮭﻣﯾد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺑﺣران
ﯾوﻧﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ازھم ﭘﺎﺷﯾده
ﮔﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ی ﯾورو ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .آﻧﮭﺎ از ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ﯾوﻧﺎن ﮐﻣﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎطرﻣﺎﻧدن در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ رﻧﺞ ﺑﺑرد.
دراﯾن وﺿﻊ ،ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﺗﮑﻧوﮐرات ﯾوﻧﺎن
درﻣورد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن دراﺗﺣﺎدﯾﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﻔﺎﻧوس ﻣﺎﻧوس وزﯾرﺳﺎﺑق ﻣﺎﻟﯽ
و ﭘﯾراھن ﭼﺎک ﮐن ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮔوﯾد اوﺿﺎع ﺳﺧت اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن دارﯾم و ﺣﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن .ﻣردم اﯾن را
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد وﻟﯽ ﺑﺎﯾد آن را اﻧﺟﺎم داد .اﯾن
در ﺳطﺣﯽ ﺑزرگ ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ ،ﺗﻘدﯾر ﯾوﻧﺎن
ﺑود ،ﭼون ﮐﮫ دﯾر وارد ﺟرﮔﮫ ی ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ
دردھﮫ ی  ١٩٩٠ﺷد.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ﺣﺎﮐﻣﺎن اروﭘﺎ ازطرﯾق اﯾن رﻓﺗﺎر
ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﻧﻘش ﺧودرا ﺧﺎرج از ﻣوﺿوع
ﺑﺎزی ﮐردﻧد .ازھم ﭘﺎﺷﯾده ﮔﯽ دوﻟت ،ﺻداھﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ھﺷداردھﻧده ی ﭘﻠﯾس ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﭼپ،
و ﻋﻼﻣﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی ﺳرﯾﻊ ،ﻧﺷﺎن از
رﻓﺗن زﯾﺎده از ﺣد ﺑﮫ ﺟﻠو اﺳت .درﻣﯾﺎن دو
اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ،ﯾﺎدداﺷت
ﮐوﭼﮑﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑزرﮔﯽ ﮐﺳب ﮐرد ﮐﮫ درآن
درﺧواﺳت ﺷده ﺑود ﺷﺎﻧس اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت دوﻟت
در ﭘذﯾرش ھرﺑﺳﺗﮫ ﭘس از ﺗواﻓق رو ﺑﮫ
ﮐﺎھش ﺧواھدرﻓت.

***************

ﺗوﻧس ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از
اﻧﻘﻼب ـ ﻣوج اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
و ﺧﯾزﺷﮭﺎ
ﺟورج ﻣﺎرﺗﯾن ـ  ٣٠ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٢
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ،
ﺗوﻧس ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣوج اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﺧﯾزﺷﮭﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ،اﻋﺗراﺿﺎت ﻧﺷﺳﺗﮫ و دﯾﮕر اﻋﺗراﺿﺎت
اﺳت .ﺑرای ﺻدھﺎ ھزار ﮐﺎرﮔر و ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ
ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺑﮫ ﺳﺧره ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ
ﮐﺎر و وﻗﺎری ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ
طور اﺳﺎﺳﯽ ﻋوض ﻧﺷده اﺳت.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌداز ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ،
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑرﮐﻧﺎرﺷد ،اﻣﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﯾﻧده ﺑدون
ﺷﻐل وﻣﮭﺎﺟرت را ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﻧوﯾدﻣﯽ دھد،
ﺳرﺟﺎﯾش ﻣﺎﻧده اﺳت .ازﺟﻣﻠﮫ آن ﮐﮫ ﺑرای
ﺑﺳﯾﺎری ،وﺿﯾﻌت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدﺗرھم ﺷده اﺳت.
آزادﯾﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ظﺎھری ،ﺑﺎوﺟوداھﻣﯾت
ﺷﺎن ،ﺑرای ﺗوﻧﺳﯽ ھﺎی ﻓﻘﯾر ﻧﺎن ﻓراھم ﻧﮑرده
اﺳت .از ﺷروع اﻧﻘﻼب ﺗوﻧس ،ﺑﯽ ﮐﺎری از
 ٦٠٠ھزار ﺑﮫ  ٨٥٠ھزارﻧﻔر درﮐﺷوری
ﺑﺎ  ١١ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾت رﺳﯾده اﺳت .ازﻧظر
درﺻدی ﺑﯽ ﮐﺎری از  ٪١٤ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ٪٢٠
رﺳﯾده اﺳت .درﻣﻧﺎطق ﻓﻘﯾر ﮐﮫ اﻧﻘﻼب از آن
ﺟﺎ آﻏﺎزﯾد ،ﺑﯽ ﮐﺎری ﺑﮫ  ٤٠ﺗﺎ  ٪٥٠ﻣﯽ رﺳد.
ﺑﯽ ﮐﺎری ﻧظﯾر ﮐوه ﯾﺦ ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوده
ھﺎ ﺳت .ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ از ﻗﻔﺳﺎ دﻻﯾل
رﺷد اﺣﺳﺎس ﻋﺟز را ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد:
»ﺑﻌدازﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ ،ﺣﺗﺎ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از رﺷدﺳرﯾﻊ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ  ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص درﺑﮭﺎی ﻧﺎن و دوا ،و ﻧﮫ ﮐم ﮐردن
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ و اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ردﯾف ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻗوی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺑﺧش ﻣﻌدن ﻗﻔﺳﺎ ٪٦٢ ،از ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن
ﺑﯽ ﮐﺎرﻧد .دراﯾن ﺟﺎ ﺗوده ھﺎ ﮔرد ھم آﻣدﻧد ﺗﺎ

 ٥ژاﻧوﯾﮫ را ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔرد ﺷروع
اﻧﻘﻼب درﺧﯾزش  ٢٠٠٨و ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب
ﺑود .آﻧﮭﺎ ھﻧوز درآن ﺟﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭرھﺎی ﻗﻔﺳﺎ
درﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌﺎدن ﻓﺳﻔﺎت درﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه اﻧد،
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺷرﮐت ﻓﺳﻔﺎت ﻗﻔﺳﺎ و ﮔروه
ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺗوﻧس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﯾﺎدﺑود درﻣراﮐز اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺎرﮔران ﺗوﻧس اﻧﺟﺎم ﺷد .ﯾﮑﯽ از رھﺑران
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻋدﻧﺎن ﺣﺎﺟﯽ ،زﻧداﻧﯽ ﺳﺎل ،٢٠٠٨
ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد» :ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ﺣﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣﺎن وﺟودﻧدارد! ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد راھﯽ ﺟز
ﮔوش ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧدارد! ﻣردم ردﯾف! ﺷﻣﺎ
اوﻟﯾن ﮔﺎم را دراﻧﻘﻼب ﺗوﻧس ﺑرداﺷﺗﯾد! وﻗت
ﭼﯾدن ﻣﺣﺻوﻻت آن رﺳﯾده اﺳت ،ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺧت وﻧﺎراﺣت از زﺟر و ﻓﻘر!«
اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »وﻓﺎدار،
وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺧون ﺷﮭﯾدان« ﺑﮫ ﺟواب ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد!
در ردﯾف ھﻧوز وﺿﻌﯾت رﻗﺎﺑت ﺑرﺳرﻗدرت
ﺑﮫ وﺟودآﻣده طﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭردار ﻓرارﮐرد و ﮐﺎرﮔران
اداره ی اﻣوررا ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .ھﻧوز ھم
ﺷﮭردارﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،و ﻣردم ﺧود وظﺎﯾف
ﻋﻣوﻣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
درﺗﻼش ﺑرای ﮐم ﮐردن ﺑﯽ ﮐﺎری ھزاران
ﺟوان درﻣﻧطﻘﮫ ،دو ﺷرﮐت دوﻟﺗﯽ اﻋﻼم
اﯾﺟﺎد ٣ھزارﺷﻐل را ﮐردﻧد .ﺑﯾش از ١٧
ھزارﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر درﯾﺎﻓت داﺷﺗﻧد .دراﻋﻼم
اوﻟﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ روﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﮫ درآﺧر ﻧواﻣﺑر
درﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌدن ﺷورش ﺑرﭘﺎﺷد.
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ از روش اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن راﺿﯽ
ﻧﺑود .ﺗﻘﺎﺿﺎ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌرف اراﺋﮫ
ﻣﯽ دادﻧد) آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ،ﻓرزﻧدان
ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
داﻧش ﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻧد( ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷدﻧد .ﺑرای
ﺑﺳﯾﺎری ،اﯾن ھﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗﺎر رژﯾم ﺳﺎﺑق ﺑود.
ﺻدھﺎ ﺟوان در ﻣدﺣﯾﮫ و ﻣوﻻرس ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎرﯾﮑﺎدھﺎی ﻣﺷﺗﻌل
ﺑرﭘﺎداﺷﺗﻧد ،اﺗوﺑوﺳﮭﺎ و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ را آﺗش زدﻧد
و ﺑﮫ اداره ی ﺷرﮐت ﻓﺳﻔﺎت و ﻣرﮐز ﭘﻠﯾس
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾن
ﺳﺎﻋت  ٧ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٦ﺷب درﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق
زﯾرﻧطر دوﻟت درﻗﻔﺳﺎ ﺑرﻗرارﻧﻣودﻧد.
دوﻟت ﻣﺟﺑورﺷد اﻋﻼم ھرﮔوﻧﮫ روﻧد ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﻣﺎری را ﻓﺳﺦ ﻧﻣوده و ﻗول داد ﺑﮫ
درﺧواﺳﺗﮭﺎ ﺑﯽ ﮐﺎران ﮔوش ﻓرا دھد .ﺗﻌدادی
از ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﻋﺗراض ﻧﺷﺳﺗﮫ را
ﺷروع ﮐردﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،در  ٥ژاﻧوﯾﮫ ،ﺳﮫ وزﯾردوﻟت وارد
ﻣﻧطﻘﮫ ﺷدﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗرﺿﺎن،
ﻋﻣﺎر ﻗرص ﷲ  ٤٠ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﯽ ﮐﺎر ،از
روی ﻧﺎ اﯾدی ﻧﻔت روی ﺧودرﯾﺧت و ﺧود
را آﺗش زد .ﭼﻧد روزﺑﻌد او ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .دو
ﻣرد درھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾق دﺳت ﺑﮫ
ﺧودﮐﺷﯽ در ﺟرﺑﺎ و اﺳﻔﺎﮐس زدﻧد .اﯾن
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺎاﻣﯾدی ھزاران ﻧﻔر را درﺗوﻧس
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از آن ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧودﮐﺷﯽ ﺟرﻗﮫ ای ﺷد ﺑرای ﺷﻌﻠﮫ
ورﺷدن اﻧﻘﻼب ،ﺗﻌدادﺑﯾﺷﺗری اﯾﻧﮏ اﯾن ﻋﻣل
ﻧوﻣﯾداﻧﮫ را ﺑرای ﺟﻠب دﯾﮕران ﺑﮫ زﺧﻣﮭﺎی
ﺷﺎن دارﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ﮐﺎرﮔران
ﮐﺷﺎورزی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﻏذا در ردﯾف در  ٩ژاﻧوﯾﮫ ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣت
رھﺑری ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣﺗﺷﮑل ﺑﮫ طور
ﻏرﯾزی ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و دراﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﺣت
رھﺑری اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﮔران ﺗوﻧس
درﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺳﻧت اﻧﻘﻼﺑﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
دارد ....ﻣﻌﻠﻣﺎن دﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﭘﯾوﺳﺗﻧد...ﻋدﻧﺎن
ﺣﺎﺟﯽ ﺗﮭدﯾدﮐرد ﮐﮫ »اﮔر ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی
ﮐﺎرﮔران ردﯾف ﺗوﺟﮫ ﻧﺷود آﻧﮭﺎ دﺳت ﺑﮫ
ﺑﺳﺗن ﺷرﮐت ﻓﺳﻔﺎت ﻗﻔﺳﺎ زده و داﻣﻧﮫ ی
اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرش ﺧواھدﯾﺎﻓت«...
درﻋﯾن ﺣﺎل ،در  ١٣ژاﻧوﯾﮫ ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ده ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎ ١٢
ھزارﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت در دھﺳﺗﺎن ﺳﯾﻠﯾﺎﻧﺎ ﻓوران
ﮐرد .روﺑﮫ رو ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎاﻣﯾدﮐﻧﻧده
ﺑدون ﮐﺎر ،ﺑدون آب روان ،ﺑدون ﮔﺎز،
ﺑدون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻣردم ﻣﺧﺗﺎراﻋﻼم
اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺑﻌﺎدی ﻗﯾﺎم وار
ﺑﮫ ﺧودﮔرﻓت ...و ﺑﻌداز رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق
ﺑﺎ دوﻟت ﺑﻌد از  ٦روز ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت و اﯾن
ﺣرﮐت ﺑﮫ دﯾﮕر دھﺎت ﻧﯾز ﮐﺷﯾده ﺷد...
ﻗﯾﺎم ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺳﯾدی ﻣﺧﻠوف ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت
 ٢٤ھزارﻧﻔر در دھﺳﺗﺎن ﻣدﻧﯾن در ﺟﻧوب
ﺷرﻗﯽ در ٢٣ژاﻧوﯾﮫ آﻏﺎزﺷد ....و ﻏﯾره .اﯾن
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ﻗﯾﺎم
ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧودﮔرﻓﺗﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣوج وارﺑﻌداز
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد...
درﺳﺎل  ٥٦٧ ،٢٠١١ﺟﻧﺑش اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ،
درﺑرﮔﯾرﻧده  ١٤٠ھزار ﮐﺎرﮔر در ٣٤٠
ﺷرﮐت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺗﻌداد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت  ٪١٢٢ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ٢٠١٠
ﺑود و روزھﺎی ﮐﺎر ازدﺳت رﻓﺗﮫ
 ٪٣١٤ﺑودﻧد.
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺣﮑوﻣت
اﺋﺗﻼﻓﯽ ﺳﮫ ﺣزﺑﯽ ھﯾﺞ ﮐﺎری درﺑراﺑر
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻧﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم دھد...
در ٢٣دﺳﺎﻣﺑر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد ﻣﻧﺻف
ﻣرزوﮐﯽ طﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﮔﻔت ﮐﮫ دوﻟت
درﻋرض  ٦ﻣﺎه ﺣﻘﯾﻘت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھدﮐرد ....اﻣﺎ ﮐﺎرﮔران روﺣﯾﮫ
ﻣﻧﺗظرﻣﺎﻧدن را ﻧدارﻧد .وزﯾر اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ھﺷدارداد ﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و ﺗظﺎھرات
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر ﺑد ﮐرده
و ﺗﮭدﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﻋﺗراض ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﻗدام ﺧواھدﺷد....
ﻋﻣﺎر اﻣروزﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺣﺎدﯾﮫ در
ﻗﻔﺳﺎ اوﺿﺎع را ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﮐرد» :ﺑن
ﻋﻠﯽ اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ ﻧظﺎﻣش ھﻧوز ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت؛
اﮔراوﺿﺎع ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﯾش ﺑرود ،اﻧﻘﻼب
دوﻣﯽ ﺿرورت ﺧواھدﯾﺎﻓت«.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،درﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ از اﯾن
دورﻧﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﻧد .اﮐﻧون وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت
ﮐﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺎرﮔران و ﺟواﻧﺎن ﻓﻌﺎل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻻزم را ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓوری ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺗوﻧس از
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧظﺎم ﺑن ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﮔذرد.

**********

ﻣﺻر :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ،اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری ﻣﺗوﻗف ﺷده
ﺟﺎﻧو ﮐﺎرﺑل ـ  ٢٤ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٢
در  ٣٠ژاﻧوﯾﮫ  ٥ ،٢٠١١روز ﺑﻌد از ﺷروع
اﻧﻘﻼب ،ﻓدراﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﻣﺻر
ﻣﺗوﻟدﺷد ،اوﻟﯾن ﻓدراﺳﯾون اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﺑﻌد
از زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﺗوﺳط
ﻓدراﺳﯾون اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط
دوﻟت در  ١٩٥٧اﯾﺟﺎدﺷد .از آن زﻣﺎن،
ﺣدود  ٣٠٠اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘل درﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور
اﯾﺟﺎدﺷد ﮐﮫ طﺑق ﮔزارﺷﺎت ﻣوﺟود  ٢ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﺎرﮔر ﻋﺿو آﻧﮭﺎ ﺷده اﻧد.
اﻣﺎ ﺑﻌدازﯾﮏ ﺳﺎل ،ازﺟﺎﻧب رژﯾم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظرﺷوﯾم ﺗﺎ وﺿﻌﯾت
ﻋوض ﺑﺷود ،ﺑﺎوﺟود اﯾن ﮐﮫ ﻧﻘش ﺣﺳﺎﺳﯽ

درﺗظﺎھراﺗﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک را
ازﺻﺣﻧﮫ ﮐﻧﺎرزد .ﻣﺣﻣود رﯾﺣﺎن ﯾﮏ رھﺑر
ﺳﺎزﻣﺎﻧده در اﯾﺟﺎد ﻓدراﺳﯾون ﮐﺎرﮔران ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﮐﺎرﮔران اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧد دوران ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد«.
رﯾﺣﺎن و دﯾﮕر رھﺑران ﮐﺎرﮔری در ﭘﻧﭻ
ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ درﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔران
و اﻧﻘﻼب« ﮔردھم آﻣدﻧد ،ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ
ھدف اﻋﻼم ﺷده ی »ﻧﺎن ،آزادی ،و ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺑرای اﮐﺛرﯾت طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
ﻣﺻر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﺗواﻧدﮔردد .ﮐﻧﻔراﻧس
درﻣرﮐزﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﺟﯾزا
ﺑرﮔزارﺷد و روی ﺗﺑﻠﯾﻎ »ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﯾدان
ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد« ﻣﺗﻣرﮐزﺷد ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﻣﻌﺗرﺿﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات
ﮐﺎرﮔران درﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزد.

ﺧواﺳت ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
ﮐﺎرﮔران ﺗﻌدادی ﭘﯾروزی در ﻣﺎھﮭﺎی
اﺧﯾر ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ازﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی ﺿد
اﻋﺗﺻﺎب و ﺿداﻋﺗراض ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ،وﺳﺧت ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری از
ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اوﺳﺎﻣﮫ
ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺳﺗﻘل اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﮐﺎرﮔران ﭘﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد»:ﻓﺳﺎد اداری و
ﻣﺎﻟﯽ درﻣﺻر ﺷﺎﯾﻊ اﺳت«» .ﺑدﻧﮫ ی رژﯾم
ﻓﺎﺳد ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﺳرﺟﺎﯾش ﻣﺎﻧده اﺳت«.
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﻗرارداد
ﮐﺎرداﺋﻣﯽ و ﺗﻣﺎم وﻗت ،ﻣزد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣداﻗل
 ١٥٠٠ﻟﯾره ﻣﺻر ،ﻣزدﺣداﮐﺛرﮐﻣﺗراز ١٠
ﺑراﺑر ﻣزدﺣداﻗل ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ،ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون آزادی ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ،
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺎﺳد از ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ
و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ،وﻣﻠﯽ ﮐردن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﻣﯽ ﮔوﯾد رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ ازطرﯾق ﭘﺎﻓﺷﺎری زﯾﺎدﻣﻣﮑن اﺳت.
»ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣﺎ ھرﮔز ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری و ﻣﺑﺎرزات
ﻣﺷﺗرک ﮐﺎرﮔران ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﺳت«.
ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣواﻧﻊ درﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺎر
ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺷﻧﺎﺧت رﺳﻣﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی
ﻣﺳﺗﻘل ﺗوﺳط دوﻟت اﺳت .طﺑق ﻣﺎده ٣٥
 ١٩٧٦/ﻋﺿوﯾت درآﻧﮭﺎ رﺳﻣﯾت ﻧدارد و
ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓدراﺳﯾون اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﻣﺻر ﺗﻧﮭﺎ ﻓدراﺳﯾون ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻻﯾﺣﮫ ی ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی آزاد ﮐﺎرﮔری

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده وﻟﯽ ﺑﯾش از  ٣ﻣﺎه
اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺣﺎﮐم آن را درﮐﺷو ﻣﯾزﺷﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری در ﮐﻧﻔراﻧس
از ﺗﺻﻣﯾم ﻏدﻏن ﮐردن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و
ﺗظﺎھرات و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
آزادﮐﺎرﮔری ﺗوﺳط ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ ﺷدﯾدا اﻧﺗﻘﺎدﮐردﻧد.

ﺗﮭدﯾد ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
ﮐﻣﺎل ﻋﻠﯽ ،وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﮐﺎر و رﺋﯾس
ﻣرﮐزﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺻر ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﺧﺳت وزﯾر ﮐﻣﺎل
اﻟﻐﻧزوری ﺑﺎ روﻧد اﻧﺟﺎم رﻓرم در ﻋرﺻﮫ
ی ﮐﺎر اﺷﮑﺎل ﺗراﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه
ﻣﯽ اﻓزاﯾد آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا درﺑراﺑر دﺳﺗور دادﮔﺎه
درﻣورد ﻣﻠﯽ ﮐردن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدﻣﻠﯽ اﺳت.
اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد ،دردادﮔﺎه اداری
ﻗﺿﺎت ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد«.
طﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزﯾﮭﺎی زﻣﺎن ﻣﺑﺎرک،
ھزاران ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧود را از دﺳت دادﻧد
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺧﺻوﺻﯽ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد .ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ١٢٨
ﺷرﮐت در دوراول ﻧﺧﺳت وزﯾری ﻏﻧزوری
ﺧﺻوﺻﯽ ﺷدﻧد .درﺑﯾن وزﯾران ،اﺣﻣد
ﻧظﯾف ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ٢٠٠٤ﺗﺎ  ٢٠١١ﺗﺣت
ﻧظر ﻣﺑﺎرک ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗﻧﮭﺎﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ
رﯾﺎﺳت ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷرﮐﺗﮭﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت .ﺷورای ﻣوﻗت ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺳﯾﺎری از وزﯾران ﺳﺎﺑق
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرک را درﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳﺎزی ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ اﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻏﻧزوری،
ﻓﯾﻠدﻣﺎرﺷﺎل ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی ،وزﯾر ھﻣﮑﺎری
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻓﯾﺿﮫ اﺑواﻟﻧﻐﺎ و
وزﯾر ﺑرق ﺣﺳن ﯾوﻧس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
دادﮔﺎه اداری ﻗرارداد  ٣ﺷرﮐت را درﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
ﻓﺳﺦ ﮐرد ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور
ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﮐﻣﺗراز ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار
دراﺧﺗﯾﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺷرﮐت ﻧﺳﺎﺟﯽ اﯾﻧدوراﻣﺎ ﺷﺑﯾن ،ﺷرﮐت
ﺗﺎﻧﺗﺎ ﻓﻼﮐس و ﻧﻔت ،و ﺷرﮐت ﻧﺎﺻر ﺑرای
دﯾﮓ ﺑﺧﺎر دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﺑرﮔرداﻧده
ﺷدﻧد .ﻗراردادﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی دوﺷرﮐت
ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻣراﻓﻧدی و ﭘﻧﺑﮫ ﺟﯾن ﺳﺎزی
ﻧﯾل ﻧﯾز ﺗوﺳط دادﮔﺎه اداری در ﻣﺎه ﻣﮫ و
دﺳﺎﻣﺑر ﻓﺳﺦ ﺷدﻧد .اﻣﺎ وزارت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری اﺧﯾرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟدﯾدﻧظر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن
ﻗرارھﺎ را ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑرﮔرداﻧدن اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺑﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺟدﯾد  ،ﮐرده اﺳت.
ﺟﻣﺎل ﻋﺛﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری از
ﺷرﮐت ﺗﺎﻧﺗﺎ ﻓﻼﮐس و ﻧﻔت ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﻣﺎ
ﮐﺎرﮔران درﺑراﺑر اﯾن درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر
ﺑﺎﯾد اﯾﺳﺗﺎده و از ﻣﻠﯽ ﺷدن آﻧﮭﺎ دﻓﺎع ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎن را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾم و از اﯾن
طرﯾق از ﮐﺎرﻣﺎن و اﻗﺗﺻﺎدﻣﻠﯽ ﻣﺎن دﻓﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم«.
اﻣﺗﻧﺎع ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت از ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن
ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﻣﺎ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
 ٢٥ژاﻧوﯾﮫ ﺑﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔرد
ﺑﺎﺷد زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﺻر ﺑﺎﯾد
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﻧد .ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد »اﻣﯾدوارم
ﮐﮫ ﻓرارﺳﯾدن  ٢٥ژاﻧوﯾﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﻧﮫ ﺑرای
ﯾﺎدﺑود ﮐﮫ ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﺎﺷد«.

************

ﺳرزﻣﯾن دزدﯾده ﺷده:
اﺳراﺋﯾل ،اﺳﺗﻘرارﺳﺎزی و
دﻣوﮐراﺳﯽ
راﺑرت ﻓﺎﻧﺗﯾﻧﺎ ـ  ٢٧ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٢
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ازﺟﻣﻠﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓراوان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی در ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی دزدﯾده ﺷده از
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺷﮭرﺗش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﮐﺷوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺷدت آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳراﺋﯾل ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮭم درﺟﮭت
ظﺎھر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اش ﺑرداﺷت .در١١
ژوﺋﯾﮫ  ،٢٠١١ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﮔزارش
ﮐرد» :ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳراﺋﯾل ﻗﺎﻧون ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﺑراﻧﮕﯾزی ﮔذراﻧد داﯾر ﺑراﯾن ﮐﮫ ﻓراﺧوان
ﺑرای ﻣﺣﮑوم ﮐردن دوﻟت اﺳراﺋﯾل و ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی درﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺟﺎزات
اﺳت «.درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن
ﻗﺎﻧون آزادی ﺑﯾﺎن را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازد،
ﻣداﻓﻌﺎن آن ﺑﮫ طور طﻌﻧﮫ آﻣﯾزی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳراﺋﯾل ﻣﺑﺎرزه ﮐرد.
ﻣداﻓﻌﺎن اﯾن ﻻﯾﺣﮫ طﻌﻧﮫ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ »ﺿدﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن
ﺟﮭﺎﻧﯽ« اﺳراﺋﯾل ﺿروری اﺳت.
ﮐﻣﯽ ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ،ﺑﺎﻣوﻓﻘﯾت
ﺑﮭﺎی ﭘﻧﯾر را ﭘﺎﺋﯾن آوردﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺻﻧﻌت را
ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﻧد .اﻧﺳﺎن ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼرا

ﻗﯾﻣت ﭘﻧﯾر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﺣرﯾم ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آورده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر.
ﺗﻌدادی اﺑﺗﮑﺎرات ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣرﯾم
اﺳراﺋﯾل وﺟود دارﻧد ،ھﻣﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺟز درﻣورد اﯾن اﻗداﻣﺎت در درون
اﺳراﺋﯾل .درﻣﻘﺎﺑل ﺳوآل »ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳراﺋﯾل
ﺑرای ﺗرﺳﯾدن از آن دارد« ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺟواب
داده ﻣﯽ ﺷود اﯾن ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺳوآل ﺷود.
اﻣﺎ ،آﯾﺎ اﺳراﺋﯾل درﻣورد ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗرﺑﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﮕران اﺳت؟ ﺑراﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ی
ﺑﻧﯽ ﮐﺎﺗزوور ﮐﮫ ﯾﮏ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﻗﺑﻠﯽ
اﺳت و ﺟزو اوﻟﯾن ﮔروھﮭﺎی اﺷﻐﺎل ﮔر
درﺷﻣﺎل ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٤٠ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑود ،ﻧﮫ .آﻗﺎی ﮐﺎﺗزوور ﺗﻌﺟﺑﯽ ازاھداف
اﺳراﺋﯾل ﻧدارد .درﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﺧﯾر او
ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﺑرای اﺳﺗﻘرار دوﻟﺗﯽ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺎﻣده اﯾم ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ آﻣدﯾم ﺗﺎ
ﻣﻠت ﯾﮭودی را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎن ﺑرﮔرداﻧﯾم«.
و اداﻣﮫ داد» :درﺳراﺳر ﮐﺷور اﯾن ﻧظر ﮐﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
دارد ،درﻏﯾراﯾن ﺻورت ﺣداﻗل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ
ﻣﮭم ﺑﺎﯾد ﺗن داد ،اﯾن ﻧظرات ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾوع
دارﻧد«.
ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﺳراﺋﯾل را دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻧﺎﻣﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻠت دﯾﮕری را
اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﻣردﻣﺎﻧش را طﯽ دھﮫ ھﺎ
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺻﻔﯾﮫ ی ﻗﺎطﻊ
ﻣردﻣﺎﻧش و ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﺗدرﯾﺟﯽ آن.
اﯾن رازی اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﮑﺎ،
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷﺗرک ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳراﺋﯾل ـ
آﻣرﯾﮑﺎ را درﺳت ﮐرده و ﻣﺧﺎرﺟش را ﻣﯽ
دھﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟواب دھﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺳﮑﺎن داده ﺷده ھﺎ ﻗواﻧﯾن ﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را زﯾرﭘﺎ
ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻣﺟﺎزات ﻣﺳﺎﺟد
را ﺑﺳوزاﻧﻧد ،ﺑﺎﻏﮭﺎی ﻣﯾوه را ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧد و
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺳوزاﻧﻧد ،اﺻل دﻣوﮐراﺳﯽ
دﯾرزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درواﻗﻊ ﻣرده اﺳت.
اﻣﺎ ،آﻗﺎی ﮐﺎﺗزوور ﭘرده را ازﺟﻠو ﭼﺷﻣﺎن
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دﻻر آﯾﭘﺎک)اﻧﺟﻣن دوﺳﺗﯽ
اﺳراﺋﯾل ـ آﻣرﯾﮑﺎ( ﮐورﺷده ﺑود ،ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮏ اﺳراﺋﯾل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﮐﻧون ﺑﮫ طورﻗطﻊ
ﻣوﺟودﻧﯾﺳت و ھرﮔز ﻧﯾز ھدف ﻧﺑوده اﺳت.
ﺑرﮔرداﻧدن ﻣردم ﯾﮭودی ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺣق ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺑدون
درﻧظرﮔرﻓﺗن اﯾن ﮐﮫ طﯽ ﻗرﻧﮭﺎ ﻣﻠت دﯾﮕری
درآن زﻧده ﮔﯽ ﮐرده و ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾز آن ﺟﺎ
ﺑوده اﺳت ،ﯾﮏ ھدف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺣروم
ﮐردن ﮐﺷﺎورزان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن و ﻧﺎﺑودﮐردن ﺑﺎﻏﮭﺎی ﻣﯾوه ی
آﻧﺎن ،و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺣرﮐت درﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑرای  ١٠دﻗﯾﻘﮫ راه رﻓﺗن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راھﯽ
ﻧﺎﺟور ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت راه روی ﻣﺟﺑورﺷوﻧد؛
ﻣﻣﺎﻧﻌت از رﻓﺗن داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ
ھﻣﯾن ﺳﯾﺳﺗم؛ ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ھﺎ
و ﻧﺎﺧوﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت طﺑﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد ،ﻧﮫ
ﺑﺎﻋث اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از
اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دارد .اﯾﻧﮭﺎ ﺻﺎف و ﺳﺎده
اﻗداﻣﺎت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ
دوﻟت ﺳرﮐوب ﮔر ﺑﺎ روﺷﮭﺎی اﻣﭘراﺗوری
ﻣرده در ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻣﻠﯽ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺗوﺳط
اﺷﻐﺎل ﮔران ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

...
اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑدون ﺷرط و ﺷروط
»ﻣذاﮐره« ﺷود .ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭘﺎﯾﺎن
دھﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷرط
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣذاﮐره اﺳت .اﺳراﺋﯾل ﺧواﺳت
ﺑﯾرون راﻧدن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن را دارد ﮐﮫ درﺑﯾش
از  ٦٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﭘﯾش ﺑرده
اﺳت .اﺳراﺋﯾل ﺻﺎﺣب ﯾﮑﯽ از ﻗوی ﺗرﯾن
ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ درﺟﮭﺎن اﺳت وﺗوﺳط ﻗوی
ﺗرﯾن ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دﻟﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ وارد
ﻣذاﮐره ﺑﺷود؟ درﺑراﺑراﯾن اﻣر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮑﻧﻧد؟ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ آﻗﺎی ﮐﺎﺗزوور
ﺳﺎزش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟودﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺳرزﻣﯾن ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﻠﺣق ﺷود و
اﯾن ھدف ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑوده اﺳت؟

...
آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ درﯾﮏ ﺑﻠوک
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺣق زﻧده ﮔﯽ ﻣﻠت ﻓﻠﺳطﯾن
درﺻﻠﺢ ،اﺣﺗرام و آزادی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺣﻣودﻋﺑﺎس ﺣق داﺷت ﮐﮫ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺣق ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺷور ﻓﻠﺳطﯾن
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣطرح ﻧﻣود .ﺑﮫ اﻣﯾد
اﯾن ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت اﻣﯾدی را دراﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ وﺟودآورد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ...
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری آﻟﻣﺎن ـ ﺟﻠد  ،٤ﺻص
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طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑﻠﺷوﯾﺳم
ﯾﮭودی« ﺗﺧطﺋﮫ ﻣﯽ ﺷد.

ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻓراطﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﺗرور آﺷﮑﺎر
در ﻧﺎﺑودﮐردن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
ﺷﯾره ی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻓﺎﺷﯾﺳم را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ﻣﻧظور درک اﺳﺗوارﺗرﯾن ﭘﺎﯾﮫ
ی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ
ﭘﺎﯾﮫ ﺗوده ای اش ،ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
ﺑﯾﺷﺗری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.

اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ ﻣﺣﮑوم ﻧﻣودن ﺿد ﯾﮭودﯾت
ﻧوﺷت :

دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ ،ﻣﻧﺣل ﮐردن ﭘﺎرﻟﻣﺎن،
ﮐﻧﺗرل و ﺳﺎﻧﺳوررﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗوده ای ،ﻣﺣروم
ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎﻣل ﺣﻘوق ﻣردم ،ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺣزاب ،ﻣﻧﺣل ﮐردن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔری و اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﺿوﯾت
اﺟﺑﺎری ﻧظﯾر ﺟﺑﮭﮫ ﮐﺎر آﻟﻣﺎن ،ﯾﺎ داف؛
ﺳروﯾس ﮐﺎر دوﻟﺗﯽ و ﻧظﺎم وظﯾﻔﮫ اﺟﺑﺎری،
ﺗﮭدﯾد ،ﺣﺿورﺟﺎﺳوس و ﻣراﻗﺑت ﮔﺷﺗﺎﭘو،
ﭘﻠﯾس ﻣﺧﻔﯽ دوﻟﺗﯽ ،درھﻣﮫ ﺟﺎ و درﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﻠت ﮔراﺋﯽ اﻓراطﯽ دو ﺑﺧش
اوﻗﺎت؛ ھﻣﮫ ﻧوع ﺗرور ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،آزار ،ﺟﺎﻣﻊ اﯾده ﺋوﻟوژی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
زﻧدان ،اردوﮔﺎه اﺳﯾران ،ﮐﺷﺗﺎر ،ازﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮭﺎ ﺑﮫ طورﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ
ﻧﺎﺑودﮐردن ﮐﺎﻣل ﺑﺧﺷﮭﺎﺋﯽ ازﻣردم ـ اﯾن ﺳﯾﺎه ای درﺟُ ﺳت و ﺟوی ﺑرﺗر ﻧﺷﺎن دادن
ﺗرﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق زﻧده اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧده ﮔﺎن ،ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد).ﺟﻠد  ،٢ﺻﻔﺣﺎت و ﻣورد ﺣﮑم واﻗﻊ ﺷده ﮔﺎن ﯾﮏ ﮐﺷور و
آﺷﺗﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ دادن آﻧﮭﺎ ﺳت درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
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ﺗﺑﻌﯾض ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻣردﻣﺎن ،ﻣذاھب
ﻓﺎﺷﯾﺳم  ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و ﺷرح اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘَﺳت ﺗرﻧد.
ﺑورژواﺋﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ آن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻧﻔرت ﻓروﺷﯽ ھدﻓش اﯾﺟﺎد ﺟداﺋﯽ
»ﺣﺎدﺛﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ،ﺑدﺧواھﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺗوده ھﺎﺳت .درﮐﻧﺎرآن ،ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺗﻼش
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﻓردی و ﺑﺎوراﻧدن آن ﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ اﻗﺷﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ازطرﯾق
ﻣردﻣﻧد ،ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﯾﺎن ﺗﻘﻼی ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ی ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻓﺳﺎدﺑﮑﺷﺎﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،ﺣﻣﺎﯾت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرای دﻓﺎع از ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی و ازطرﺣﮭﺎﺋﯽ ﻧظﯾر ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺷﻐﺎل
ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷده ،اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آﻓرﯾﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و
اراﺋﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای اﺳﺗراﺣت و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻗﺑل از ﺳﻠطﮫ ی ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری
دوره ﺗﻌطﯾﻼت ،و ﮐﻣﮏ ﺟﻣﻊ ﮐردن ﺑرای
درآﻟﻣﺎن در  ٢٧ژاﻧوﯾﮫ  ،١٩٣٢در ﮐﻠوب
»ﻣرﺧﺻﯽ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ«ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.
ﺻﻧﻌﺗﯽ دوﺳﻠدورف ،ھﯾﺗﻠر درﻣﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﮔروه داﺧﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری آﻟﻣﺎن اﯾده ﺋوﻟوژی »ﺑرﺗری آرﯾﺎﺋﯽ« ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﺑود
ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﯽ درﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و ﻧژادھﺎ ﮐﮫ »اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ـ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ رﺳﯾد .وی در ﻧطق اش اﻋﻼم ﻓروﺗر« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﻣود :ـ »ﻧژادﺳﻔﯾد« ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﻠوﻻن ،ھم ﺟﻧس ﺑﺎزان ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗرﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧواﺳت ﻧژادﺑرﺗر ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و درﻏﯾراﯾن
اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧده ﮔﯽ ﺑﮭﺗر در ﻣﺳﺗﻌﻣرات را ﺻورت ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺿدﯾﮭودﯾت ﻧﻘﺷﯽ
ﻧﺎﺑودﮐﻧد.
ﻣرﮐزی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻧﺳل
ﮐﺷﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﯾﮭودی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑود .ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ـ اﻗﺗﺻﺎدآﻟﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻧﯾﺎز
ﭼﯾﺎن ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری از ﭘﯾش ﻗﺿﺎوﺗﯾﮭﺎی
ﺑﮫ »ﻓﺿﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺟدﯾدی دارد«.
ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﺳﯾﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ داﻣن
ـ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧطر ﺑرای اﯾن طرح زده ﻣﯽ ﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔرت
وﺟود ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﯾن ﮔوﻧﮫ داﻣن ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎدﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  :آﻧﮭﺎ »دﺷﻣﻧﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ« ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ » ﺑﻧﺎﺑﮫ
ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ درﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻌرﯾف ،آﻟﻣﺎﻧﯾﮭﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ را اﺳﺗﺛﻣﺎرﮐرده
و ﻓرﯾب ﻣﯽ دھﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﻔوذ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
داران ،ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐوﭼﮏ
ـ درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺣزﺑﯽ ﻣﺛل ﺣزب ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل و ﻣزرﻋﮫ داران ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻠﯽ«
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﺎرﮔری آﻟﻣﺎن ﻻزم اﺳت ﺗﺎ »ﺑﺎ ﻓﺎرغ از ﺗﺿﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻗﺎطﻌﯾﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺗﺎ آﺧرﯾن رﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺿد ﯾﮭود ﺑودن ﺑﮫ
ھﺎﯾش درآﻟﻣﺎن ﻧﺎﺑودﮐﻧد)«.ﺑﮫ ﻧﻘل ازﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧظور ﺟداﮐردن ﮐﺎرﮔران از ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺿد ﯾﮭودﯾت درﺧدﻣت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ھﻣﺎﻧﻧد
ﭼراغ راھﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ
ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻧﺣرف ﮐﻧد ...اﻣﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت دﺷﻣﻧﺎن
ﺳوﮔﻧدﺧورده و آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺿد ﯾﮭودﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد) ﺿدﯾﮭودﮔراﺋﯽ« ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ،آﺛﺎر  ،ﺟﻠد
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دوﻟت ﺑورژواﺋﯽ ﻣداﻓﻊ ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳم ،ﻣﺎھﯾت
ﻓﺎﺷﯾﺳم را ازطرﯾق ﺗﺧﻔﯾف آن ﺑﮫ ﺿدﯾﮭودﯾت
و ﺟﻧﮓ ﭘﯾروزﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻘﺻد ﻋﻣده
ی آن را  :ﺣذف ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ،اﻧﮑﺎرﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻌداز
ﻣﺗﺣدﺷدن آﻟﻣﺎن ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺗوﺳط
راھﻧﻣﺎھﺎی ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳم ﺑورژواﺋﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده
اﻧد .اﯾن ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﻓﺎﺷﯾﺳم را ﻣﻌﺎدل ھم
ﻗﻠﻣداد ﻧﻣوده و دروغ ﻣﮭﯾﺑﯽ را اﻧﺗﺷﺎرﻣﯽ
دھد .ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳم ﺑورژواﺋﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﺻورت
ﻧوﻋﯽ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺗﺑﻠور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭼﻧﯾن
ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ای طﺑﻌﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑورژواھﺎ و ﺧرده
ﺑورژواھﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت
در ﺣرﮐت ﻣﺷﺗرک ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ،ﺑدون ﻣُﮭر
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺣت ﭘرﭼم ﻣﺳﺧره ی »ﺗرﻣﯾم« ﺟﻧﺎﯾﺎت
آﻟﻣﺎن ﻓﺎﺷﯾﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﯾﮭودی ،آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﻣروز درﻗدرﺗﻧد ﺑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ازطرد
ﺿدﯾﮭودﯾت ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دوﻟت اﺳراﺋﯾل را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ طرز ﻣوذﯾﺎﻧﮫ ای ،ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﯾﮭودﯾﺎن را
ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺳرﮐوب ﺧﺷن ﺧﻠق ﻓﻠﺳطﯾن
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﻣﯽ دھﻧد.
رژﯾم اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ زﯾرﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻗﺎﻧون ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻓﻠﺳطﯾن را اﺷﻐﺎل
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ آزار رﺳﺎﻧدن ،ﺑﮫ زور ﮔرﻓﺗن
داراﺋﯽ ﻣردم ﺧودش ،آﻧﮭﺎ را ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﮐرده
و ﯾﺎ ﻣﯽ ُﮐﺷد .ﮐﺎرﮔران ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ دراﺳراﺋﯾل
ﺑﮫ طور وﯾژه ای اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﻣﻧطﻘﮫ
ﻏزه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ »زﻧداﻧﯽ آزاد« ﺷده اﺳت.
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
دوﻟت اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اﯾده ﺋوﻟوژی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﯾﮭودﯾﺎن »ﻣردم ﻣﻧﺗﺧب ﺧدا« ھﺳﺗﻧد،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

درداﻧش ﮔﺎھﮭﺎ ﻏدﻏن ﺷد .از  ٢٠٠٨دراﯾﺎﻟت
ﻣﯽ ﭘردازﻧد.
ﮐﺎﻧزاس ﻣﻌﻠﻣﺎن را ﻣﺟﺑورﮐردﻧد ﺑﮫ »ﺷﮏ
ﺣﺗﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺷﮑﺳت ﺟﺑﮭﮫ ی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ درﻋﻠﻣﯽ ﺑودن ﺗﺋوری ﮐﺎﻣل
ﻣﺗﺣد ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ درﺑراﺑر ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری اﻧواع« ﮔردن ﺑﮕذارﻧد.
ﻣﺳﺋووﻟﯾت داﺷﺗﻧد از ﺳرزﻧﺷﮭﺎ ﺗﺑرﺋﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺗﺋوری ﺑورژواﺋﯽ »ﻣﺟرﻣﯾت ﺟﻣﻌﯽ« درﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ »ﺗرورﯾﺳم« دوﻟت ﺑوش
ﺑﺎﯾد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ طرد ﺷود .اﯾن ﻣﺟرم و ﻗرﺑﺎﻧﯽ روش ﺷﯾطﺎن ﺳﺎزی ﻣذھﺑﯽ از اﺳﻼم و
را ﯾﮏ ﺳﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرزارﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘرﺳروﺻداﺋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
را ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری از آﺗش ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯽ »ﺷﺑﮑﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده« را ﺑﮫ راه
ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد ،و ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺳوراﻧﮫ و اﻧداﺧت .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ج.د.ﺑوش ﺑﮫ ﻋﻼوه
ازﺧودﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺳوﺳﯾﺎل ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﮐﺷورھﺎی ﺧوب وﺑد
دﻣوﮐراﺗﮭﺎ و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را اﻧﮑﺎرﮐرده و رﺳوا ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿرﻧﺑودﻧد
درﺑراﺑر اﺳﺗﺑداد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﮔردن
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد.
ﺑﮕذارﻧد در »ﻣﺣورﺷرارت« ﻗرارداده
وظﯾﻔﮫ ی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷدﻧد .ﺑوش ازﺟﻣﻠﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻠق ﮐره ،ﮐوﺑﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋراق را دراﯾن
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز دوﻟت اﺳراﺋﯾل و ﺗرور ﻣﺣورﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺑرﺧﯾزد.
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻼف
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود ،ﻧظﯾر ﺗﺟﺎوز آﻣرﯾﮑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ وﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
ﺑﮫ ﯾوﮔوﺳﻼوی ،ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗوﺟﯾﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺷد .ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ »ﺧواﺳت ﺧدا«
درآﻣرﯾﮑﺎ اﯾده ﺋوﻟوژی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوزات ﺗﺣت
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻗوی در ﻋﻧوان ﻋﻠﯾﮫ »ﺷرورھﺎ« ﻧﺎم ﮔذاری ﺷد .ﺑدﯾن
ﺗﻌﺻب ﮔراﺋﯽ ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .دراﺻل ،ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻌﺻب ﮔراﺋﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن
ﻧظرﯾﮫ »ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ« ﺑﮫ آﻣوزﺷﮭﺎی ادﻋﺎی اﺑرﻗدرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای
ﮐﻠﯾﺳﯾﺎھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﻠطﮫ ﺑرﺟﮭﺎن ﮔردﯾد.
ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ـ اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ
آﻧﮭﺎ درﻣورد زﻧده ﮔﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﯾل
»ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠق ...ـ ﺑدون اﻏراق ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷﮑل ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﮐﺎﻣل و ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾر ...ﻧﮫ ﻓﻘط درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ
ﻣواﺿﻊ ﺧداﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن
ازﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ« اﺳت )زﯾﮕﻔرﯾد زﺑﯾﮕﻧﯾو ﺑرزژﯾﻧﺳﮑﯽ ﻣﺷﺎور اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎرﺗر
ھﺎاس و دﯾﮕران ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ﻣذھﺑﯽ ،ص رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت
اﺳﺗراﺗژی و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐرد .او ﻗﺑﻼ
 ٧١ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ(
در ﺳﺎل  ١٩٩٣درﮐﺗﺎﺑش از ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل
درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺻﻠت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﯾﺎدﻧﻣود .در آﺷوب ﺟﮭﺎﻧﯽ درآﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﻗرن
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﻣروزی ﺑﯾﺎن ﺧود را ﺑﮫ وﯾژه ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ،آﻣرﯾﮑﺎی اَﺑَرﻗدرت ﺧود را ﺑﮫ
)(١
در ﺧﻠﻘت ﮔراﺋﯽ  ،ﮐﮫ دراﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾرﺑﮫ ﺻورت » اَﺑَر ﺗﺣﻣﯾل ﺷده درﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت
طور ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ درآﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﺷﺑﯾﮫ آﺗش ﻓﺷﺎﻧﯽ از
اﻧﺗﺷﺎر داده ﺷده اﺳت ﺑﺧﺷﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ ھﺷداردھﻧده ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳرﮐوب ﺷده و ﺷدت ﯾﺎﺑﯽ آﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ وﯾژه درﻣﯾﺎن ﺗوده ﺧرده ﺑورژوازی ﯾﺎﻓﺗﮫ ازﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯾﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳت)ص .(١٤٦او
اﺳت.
از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺣﺟﯾم ﺗﻣﺎﻣﯽ ارزﺷﮭﺎی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
دراوت  ٢٠٠٥رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﺳﺎﺑق آﻣرﯾﮑﺎ ﺷده ﺑﮫ وﯾژه درﺟﮭﺎن ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اظﮭﺎرﺗﺎﺳف
ﺟورج داﺑﻠﯾو ﺑوش درﺑراﺑر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧﻣود«)ھﻣﺎﻧﺟﺎ ،ﻣﻘدﻣﮫ ،ص  (xو دﻓﺎع از
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﺻول »ﻧﻘﺷﮫ آﮔﺎه ﻣﻧد« ﺑﺎﯾد ﺗﺟدﯾدﺣﯾﺎت ﻣذھﺑﯽ و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺳﯾﺣﯾت
در ﻣدارس درﮐﻧﺎر ﺗﺋوری داروﯾن درﻣورد و اﺳﻼم را ﻣطرح ﮐرد.
ﺗﮑﺎﻣل اﻧواع ﺗدرﯾس ﺷود .درﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗوﺳل ﺑﮫ اﯾده آﻟﯾﺳم دﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎن زوال اﯾده
اﯾﺎﻻت آﻣرﯾﮑﺎ از ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ ،ﺧﺻﻠت ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
ِ
ﺗدرﯾس داروﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻘدان دﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﻧده اﺳت و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
اﺳت از ﭘوﺳﯾده ﮔﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺗﻧزل ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ اﻗﺗﺻﺎد و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن
ﻗدرت ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اش.
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از دﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ ای طوﻻﻧﯽ دارد.
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎﯾد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
دﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻼﺣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭت
ﻧﺎﺑودﮐردن ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳت.
ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن دﺳت
آوردھﺎی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺑورژواﺋﯽ
در ﻗرﻧﮭﺎی  ١٧و ١٨ﺑود .ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس
اﯾن ﻣﺑﺎرزات را ﺿد اﺷراﻓﯾت ﻓﺋودال و
ﺿد ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﺋورﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺷراﻓﯾت ﻣﯽ
داﻧﺳت .درﻣﻘدﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اش اﻧﻘﻼب آﻗﺎی
دورﯾﻧﮓ در ﻋﻠم او ﻧوﺷت :
دﯾن ،ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ـ ھرﭼﯾزﻣورد ﺑﯽ درﯾﻎ ﺗرﯾن ﻧﻘد ﻗرارﮔرﻓت؛
ھﺳﺗﯽ ھرﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﺑراﺑرﺻﻧدﻟﯽ
ﻗﺿﺎوت ﻋﻘل ﻣورد اﺛﺑﺎت ﯾﺎ رد ﻗرارﻣﯽ
ﮔرﻓت؛ ...ھرﺷﮑﻠﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟت
ﻣوﺟود،ھر ﺗﺻور ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮭن ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻏﯾرﻋﻘﻼﺋﯽ ﺑودن ﺑﮫ درون آﺷﻐﺎﻟداﻧﯽ ﭘرﺗﺎب
ﻣﯽ ﺷد؛ ...ازآن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺧراﻓﺎت ،ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ،
اﻣﺗﯾﺎز ،ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣذف ﻣﯽ
ﺷدﻧد )...ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس،
ﺟﻠد  ٢٥ﺻص  ١٦و (١٩
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑر
ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﭘﯾروزﺷد و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ
دﺳت آورد ،ﺗﺿﺎدطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺑورژوازی و
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺻﺣﻧﮫ آﻣد و ﺑورژوازی
ﺑﮫ طورﻓزاﯾﻧده ای ﺧود را از اﻓﮑﺎر ﻣﺗرﻗﯽ
درﻣورد روﺷﻧﮕری ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻧﻣود .ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل
ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑورژوازی ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ازﻧو
دﯾن را درﺧدﻣت اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
اش درآورد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدات
ﻣذھﺑﯽ ﻓردی اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾن اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻓرادﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ ﻋﻼرﻏم ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﺷﺎن ـ راه ﯾﺎﺑﻧد.
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از  ١٩٧٩ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ
ﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرا دارای
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﻧﺗﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑودﻧد  ،درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺗﺟﺎوز ﺳوﺳﯾﺎل ـ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷوروی،

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ :وﺣدت درﺳطﺢ ﮐﺷوری وﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزوﺑرﮔﯽ ﮐرد .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،ﻣزدوران ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده
ﺗوﺳط ﺑن ﻻدن) (٢ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد
ﺗﺎ ﺑﺎوﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ درﻣﻘﺎوﻣت
آن ﺟﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور اﻓراد
ﺟﻧﮓ ﺟو در اردوﮔﺎھﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻣﺎ اﮐﺛرا
درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ دﯾدﻧد.
در ژاﻧوﯾﮫ  ،١٩٩٨زﺑﯾﮕﻧﯾو ﺑرزژﯾﻧﺳﮑﯽ
طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺟﻠﮫ ﻓراﻧﺳوی ﻧوول
اوﺑﺳرواﺗور ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ازﻧﯾروھﺎی
ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ از  ٣ژوﺋﯾﮫ  ١٩٧٩و ٦
ﻣﺎه ﻗﺑل از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺳوﺳﯾﺎل
ـ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن روزی
ﺑود ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﺎرﺗر رھﻧﻣود ﮐﻣﮏ
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ را ﺻﺎدرﻧﻣود .ﺑرزژﯾﻧﺳﮑﯽ اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھد :اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﻓﮑری ﻋﺎﻟﯽ ﺑود.
اﺛر آن ﮔﯾراﻧداﺧﺗن روﺳﮭﺎ در ﺗﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑود ...روزی ﮐﮫ ﺷوروﯾﮭﺎ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ
از ﻣرز ﻋﺑورﮐردﻧد ،ﻣن ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﮐﺎرﺗر ﻧوﺷﺗم :ﻣﺎ اﮐﻧون ﻓرﺻت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ
ﺑرای ﺷوروی ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم اش را ﺗرﺗﯾب
دھﯾم .ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ،طﯽ  ١٠ﺳﺎل ،ﻣﺳﮑو ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﻧﮓ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ را اداﻣﮫ ﻣﯽ
داد ،ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ازدﺳت دادن روﺣﯾﮫ و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﭘراﺗوری ﺷوروی ﮔردﯾد
)ﻧوول اوﺑﺳرواﺗور ،ﺷﻣﺎره  ١٥ ،١٧٣٢ـ٢١
ژاﻧوﯾﮫ  ،١٩٩٨ص٧٦ .؛ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ(.

درﮐﺗﺎب  :ﻏروب ﺧداﯾﺎن ـ در »ﻧظم ﻧوﯾن
ﺟﮭﺎﻧﯽ« ،دراﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :ﺗﺷوﯾق
اوﻟﯾﮫ ی ﻧﯾروھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻓرض ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺑﺎرزه آزادی ﺑﺧش
ﺧﻠﻘﮭﺎ و اﯾﺟﺎد ﻣﺎﻧﻌﯽ درﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾزﺷﮭﺎی
ﺟدﯾد درﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺻورت ﮔرﻓت :طﺎﻟﺑﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﻣﺎﻧﻧد ژﻧرال ﻧورﯾﮕﺎ درﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﺻدام ﺣﺳﯾن
درﻋراق ،اﺑو ﺳﯾٌﺎف در ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ﯾﺎ ﭘﯾﻧوﺷﮫ آدم
ُﮐش درﺷﯾﻠﯽ )ﺻص  ٤٨٦ـ .(٤٨٧
درﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ی  ١٩٧٠ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﻠﻧدﺷد و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را
ﻧﺎﺛﺑﺎت ﮐرد .دراﯾران ﺗﮑﺎﻣل اوﺿﺎع ﻣﻧﺟرﺑﮫ
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺷﺎه در١٩٧٩
ﺷد .ﻣردم اﯾران ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﺎﮐم ﻣﺣﻠﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ زﯾرﮐﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ اش اھﻣﯾﺗﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
داﺷت .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﮫ ﺿداﻧﻘﻼب ﺧوﻧﯾن
ﺗری ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯾدان داده ﺷد .آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗوﺳل
ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺟﻠو ﺗﮑﺎﻣل اﻧﻘﻼب ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫ

ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ،آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﮐﮫ درﻧزدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﯾس ﭘﻧﺎھﻧده ﺑود و ﻣﻣﻧوع
از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ رھﺑر اﭘوزﯾﺳﯾون
اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳرﮐوب
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾران ،آﻧﮭﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗرور ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳت ﮐردﻧد ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﺗوده ای ﺧرده ﺑورژوازی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﺷده درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣذھﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﭘرداﺧﺗﮫ و ھزاران اﻧﻘﻼﺑﯽ را ازﺑﯾن ﺑردﻧد.
اﯾن ﺗرور ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ را ﺳرﮐوب ﻧﻣود؛
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ دراﯾران ﻣﺳﺗﻘرﺷد.
طﯽ ده ﺳﺎل اول ﺣﺎﮐﻣﯾت اش ،رژﯾم اﯾران
ﺑﯾش از  ٢٠٠٠٠زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﮐﺷت،
درﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ اﮐﺛر رھﺑران اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻌﺎﻻن
اﻧﻘﻼب ١٩٧٩ﺑودﻧد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎرﮔری
ﻣﻣﻧوع ﺷدﻧد؛ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری
و اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ﺑﮫ طور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ای ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .رژﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎد از
ﺳﻧﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺎدات ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ را
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺎﻧون اﺳﻼﻣﯽ« زﻧده ﮐرده و آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗرور دوﻟﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﺳت.
ﺳرﮐوب وﯾژه زﻧﺎن ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ازدواج
اﺟﺑﺎری ،ﺳﻧﮕﺳﺎر» ،ﮐﺷﺗﺎرﭘﺎﮐداﻣﻧﺎﻧﮫ«
روﺑﮫ اﻓزاﯾش اﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ درآﻏﺎز
ﻗرن ٢١ﻧﺷﺎﻧﯽ اﺳت ازﺳرﺳﺧﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
درﮔذارﺑﮫ ﺑرﺑرﯾﺳم .ﺿﻣﻧﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ داﻧش ﺟوﯾﺎن اﯾران ،ﺑﮫ ﺧﺎطرآن
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھژﻣوﻧﯽ آن ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و ﻣﺎﯾل
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺷورﺷﺎن را دراﺧﺗﯾﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗراردھﻧد .اﻣﺎ ﺗرور ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﻗﺎدرﺑﮫ درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم اﯾران
ﻧﯾﺳت.
رژﯾﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ اﺻطﻼح »دوﻟت
ﺧداﺋﯽ«)ﺗﺋوﮐراﺳﯽ( دراﯾران ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﮫ ﻋﻧوان »اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﯾﺎ »اﺳﻼﻣﯾﺳم«
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻧﺎم ﮔذاری ﻧﺎدرﺳت
اﺳت ،ﭼون ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﯾروھﺎی ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﮑﻠﯽ از ﺗرورﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﺳت را ﭘرده ﭘوﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﮫ ﻣذھﺑﯽ ﺑودن ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ
از ﺗوده ھﺎ وﻧﮫ ﺣﺗﺎ ﺷرﮐت در ﺳﯾﺎﺳت
اﻓرادﻣذھﺑﯽ وﺟﮫ اﺻﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ﺑزرگ ﺗرﯾن
دﺷﻣن ﺗوده ھﺎ دراﯾران ﻧﯾز ﻓﺎﺷﯾﺳم اﺳت ﭼون
ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﻣﺗﺣد

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
ﺑورژوازی ﺑﺎ زﻣﯾن داران ﺑزرگ و رھﺑران
ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﻼش ﺗوده ھﺎ ﺑرای آزادی ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت؛ ﺑﮫ طوروﯾژه ھدﻓش ﺟﻠوﮔﯾری از
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﭘﯾش رﻓت ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ
ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻣﻧﺎﻓﻊ رژﯾم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﯾران و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎھم
اﻧطﺑﺎق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١ـ ازﮐﻠﻣﮫ ﻻﺗﯾن .creare= create
ﺧﻠﻘت ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و زﻣﯾن،
ﺣﯾﺎت و ﺑﺷر ﺧﻠق ﺷده اﻧد آن طور ﮐﮫ اﻧﺟﯾل
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧدا .ﺑﺎ ﻧطرﯾﮫ
»ﻧﻘﺷﮫ آﮔﺎھﻣﻧد« ﺧﻠﻘت ﮔراﺋﯽ ﻣدﻋﯽ اراﺋﮫ
ﺧود ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ وﺟوداﯾن،
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑل دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣل
داروﯾن ﻗرارداد.
) (٢ـ اُﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ﭘﺳرﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎردر
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی اﺳت .او ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ دھﮭﺎ
ھزارﻧﻔر از »ﻣﺑﺎرزان آزادی« ﮐﻣﮏ ﮐرد ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﯾن
ﺑﺑﯾﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣوﻓق ﺷدﻧد و ﻧﯾروھﺎی
اﺗﺣﺎدﺷوروی ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و دﯾﮕراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳﭘس
ﺑﮫ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺑن ﻻدن ھﻣﺎن
ﺟﻧﮓ ﺟوﯾﺎن را ھداﯾت ﮐرد ﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﺷﻐﺎل ﮔرﺟدﯾد ﺑﺎ ھﻣﺎن وﺳﺎﯾل ﺑﺟﻧﮕﻧد .ازآن
زﻣﺎن ،در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش او
»ﺗرورﯾﺳت« ﺧواﻧده ﺷد.

از ﺳﺎﯾت زﺑﺎن
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران
اﯾران دﯾدن ﮐﻧﯾد!
http://www.
ranjbaran.
org/01_eng/lish

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﮔﯽ ،ﻣردم ﺑﮫ ﺳن  ٦٧ﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ رﺿﺎﯾت
ﺑدھﻧد و ﻓﻌﻼ ﻣدﺗﯽ دراﯾن ﺳﺎل ﭘرداﺧﺗﮭﺎ اداﻣﮫ
ﯾﺎﺑد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻓزاﯾش ﻣرز ﺑﺎز ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﮔﯽ ﻣطرح ﺷود .ﺳﻧﺎرﯾوی دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺣران ﺑﮫ ﻗدری ﻋﻣﯾق اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺑردن دو
ﺳﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺑﺣران ﻧﯾﺳت و
ﻟذا ﺑﺎﯾد ﮐﺎر را ﺑﺎ طرح  ٧٥ﺳﺎل ﯾﮏ ﺳره
ﻧﻣود!
ﭘﯾش روی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳوی
ﺑرﺑرﯾت ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ ھوﯾدا ﻣﯽ
ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رﺷد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم در ﻗرون  ١٧و  ،١٨ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر روزاﻧﮫ ی ﮐﺎرﮔران ﺑﻌﺿﺎ ﺗﺎ ١٦ـ١٨
ﺳﺎﻋت در روز ﻣﯽ رﺳﯾد .ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات
ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﯽ اﻣﺎن ﮐﺎرﮔران ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺳﺎﻋﺎت
روزاﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ١٢ـ  ١٤ﺳﺎﻋت ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓت
و در ﻗرن  ١٩و ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب  ٨ﺳﺎﻋت ﮐﺎر
روزاﻧﮫ درﮐﻧﮕره اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
درﺳﺎل  ،١٨٨٩ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ٨
ﺳﺎﻋت ﮐﺎر در روز ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣطرح
ﺷد و ازآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐم و ﺑﯾش
اﯾن ﺗﻌداد ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗدرﯾﺟﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ دراﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
ﺗﺎآن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﮫ را
اﻓزاﯾش دھﻧد ،ازاﯾن ﮐﺎر ﭘرھﯾز ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب طﯽ  ٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠ﺳﺎل اﺧﯾر
ھرﭼﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﯾم اوﻗﺎت
ﻓراﻏت ھﻔﺗﮫ ﮔﯽ و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
از  ٧روز ﮐﺎر ﺑﮫ  ٦روز ﮐﺎر وﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ
 ٥روز ﮐﺎر درھﻔﺗﮫ و از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ
درﺳﺎل ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ ،ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ،ﭼﮭﺎرھﻔﺗﮫ و
دراﻧدک ﮐﺷورھﺎ ﺗﺎ  ٥ھﻔﺗﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش
ﻗرارﮔرﻓت.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣده
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران درراﺑطﮫ ی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ زﻣﺎن
ﮐﺎر و ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ھﺳت ،اﮔر اﯾن ﮐم
ﺷدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻋدم دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ
ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ازدﺳت رﻓﺗن اﻧﺑﺎﺷت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺣﺗﺎ ﮐم ﺷدن آن ﻣﯽ ﺷد ،طﺑﻌﺎ طﯽ
ﺻدھﺎﺳﺎل ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺗن ﺑﮫ اﯾن رﻓرﻣﮭﺎ
ﻧﻣﯽ دادﻧد ،ﭼون ﮐﮫ اﯾن اﺟﺑﺎرا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺑرﻋﮑس طﯽ اﯾن
ﻣدت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﭼﻧﺎن اﻧﺑﺎﺷت
ﻋظﯾﻣﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھرﮔز درﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر
ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را ﻧداﺷت .ﭼرا؟
ﺑﺎ رﺷد ﻋﻠم و ﺗﮑﻧﯾﮏ ،ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺑﮫ
ﻗدری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﮐﺎر درھر رﺷﺗﮫ ﻣﻌﯾن  ٢٠٠ﯾﺎ  ٣٠٠ﺳﺎل

ﭘﯾش ﻧﯾﺳت و درﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﮔر ﻗرار
ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی درﺧدﻣت
ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ زﻧده ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮫ ﮐﺷﯾدن
آﺧرﯾن رﻣق آﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﺑود ،اﮐﻧون روﻧد
ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﮫ ،و ﺑﺎﻻﺑردن
اوﻗﺎت ﻓراﻏت ھﻔﺗﮫ ﮔﯽ و ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﺑﺷر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ
 ٦ﺳﺎﻋت ﮐﺎر در روز و  ٣٠ﺳﺎﻋت درھﻔﺗﮫ،
ﮐﺎر را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻣر اﺟﺑﺎری ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت دل ﺧواھﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھد.
دﯾﮕر ﻧﮫ ﺻﺣﺑت از ﺑﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
اﻣروز ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻻﯾﻧﺣل درﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳت ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد،
ﻧﮫ دﻏدﻏﮫ ای ﺑرای ﺳﺎل ﺧورده ﮔﺎن ﺑﮫ
وﺟود ﻣﯽ آﻣدﮐﮫ در دوران ﭘﯾری و ﮐﮭوﻟت
ﺣﺗﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺳت اﻧدک ھم ﺑﯽ ﺑﮭره
ﮔردﻧد ،ﻧﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﻋظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ درﯾﮏ ﻗطب
و ﻓﻘرﻋظﯾم درﻗطب دﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﻣد ،ﻧﮫ
ﺟواﻧﺎن دراﺑﺗدای زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﭘدﯾده ی ﺑﯽ
ﮐﺎری روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷدﻧد و ازﻓﺷﺎر روﺣﯽ ﺑﮫ
ﻣواد ﻣﺧدر ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑردﻧد ،ﻧﮫ اﺳﮑﻠت ﮐودﮐﺎن
ﺷﯾرﺧوار را درﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ رﻓﺎه ﻧﺳﺑﯽ ﻣوﺟود در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾش رﻓﺗﮫ را ﺑﮫ رخ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮑﺷﻧد و ﻣردم
را وادار ﺑﮫ ﺳﮑوت ﮐﻧﻧد و...
اﻣروز ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن درﺑرﺧﯽ ازﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺎری  ٪٢٥ﺷﺎن روﺑﮫ
روھﺳﺗﻧد ،ﺻﺣﺑت از ﺑﺎﻻﺑردن ﺳن اﻓراد
ﮐﮭن ﺳﺎل ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ ﺳُ ﺧره ﮔرﻓﺗن ﻋﻘل
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﮫ ﮐﻔﮕﯾرش ﺑﮫ ﺗﮫ دﯾﮓ رﺳﯾده و دﯾﮕر
ﻗﺎدرﻧﯾﺳت ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺟﮭﺎن را ھم راه ﺑﺎ ﺛروﺗﮭﺎی
ﻣﻠل ﺿﻌﯾف ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺑﺑرد ،درﺻدد
ﻓﺷﺎر درھرﮐﺷور روی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧودی
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣزد ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
را ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد ،ﺣﺗﺎ ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﺧراج ﮐﺎرﮔران ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ی اﯾن ﮐﮫ درﺑﺣران ھﺳﺗﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﻣزد
ﮐﻣﺗری ﺳرﻓرود آورﻧد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﺑود
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود! وﻟﯽ از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﻠﯾﮫ ی
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ،اﻋم از اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ،ﻣوادﻏذاﺋﯽ ،اﯾﺎب و ذھﺎب ،ﻣواظﺑﺗﮭﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻏﯾره ،را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھﻧد .ﺑرای
ﭘﯾش ﺑرد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھم ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﻻزم
ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ،ﺟﻧﮓ و ُﮐﺷت و ُﮐﺷﺗﺎر راه
ﻣﯽ اﻧدازﻧد .اﯾن ﭼﯾز دﯾﮕری ﺟز ﻗدم ﮔذاﺷﺗن
درﺑرﺑرﯾت درﺳطﺣﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﻧﯾﺳت.
اﯾن وﺿﻊ ﺿرورت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ھرﭼﮫ
ﮔﺳﺗره ﺗر طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت
ﮐش را زﯾر رھﺑری اﺣزاب ﭘﯾﺷرو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" .ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﯾﺎ ﺑرﺑرﯾت"
)روزا ﻟوﮐزاﻣﺑورگ( ﭼﻧﯾن اﺳت راھﯽ ﮐﮫ
اﻣروز درﺑراﺑر ﺑﺷرﯾت ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺳﺑب وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾز ﭼﯾزی ﺟز ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم ﺑرﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت .رھﺎﺋﯽ
از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﯾز درﮔروﺑرﺧﺎﺳﺗن اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"آﯾﻧده درﺧﺷﺎن اﺳت و راه ﭘرﭘﯾﭻ و ﺧم"
)ﻣﺎﺋو( و ﺑرای ﺑﻧﺎی ﭼﻧﯾن آﯾﻧده ای ﺑﺎﯾد
دراﺗﺣﺎدی ﻓﺷرده ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯾزﯾم!
ک.اﺑراھﯾم ـ  ١٩ﺑﮭﻣن ١٣٩٠

ﺑﺟز ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻣﺿﺎی ﺗﺣرﯾرﯾـﮫ ﻣﻧﺗﺷر
ﻣـﯽ ﮔردد و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧظرات
ﺣزب رﻧﺟﺑـران اﯾران
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻧﺷرﯾﮫ
رﻧﺟﺑر ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ھﺎی ﻓردی
اﺳت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز
ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزﻧد .ﺧﯾﻠﯽ از رھﺑران اﯾن ﺟﻧﺑش
ھﺎ ھﻧوز از ﯾﮏ ﺗوھم ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و آن اﯾن ﮐﮫ آنھﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑر آن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن و اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮭﺗر ﺑدون "ﺗﺳﺧﯾر ﻗدرت" ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن
دارد .ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده روﻧد اوﺿﺎع
ﭘر ﺗﻼطم ﺟﮭﺎن از ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن
"ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ" در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ اوﺟﮕﯾری ﺟﻧﺑش ھﺎی "ﻓﺗﺢ و اﺷﻐﺎل"
ﮐﺎخ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ در
ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز و ﺳرﻧوﺷت آنھﺎ ﻧﺷﺎن
ﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و اﺳﺗﻘرار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر دو ﻣﻘوﻟﮫ ﺟداﻧﺎﭘذﯾر
از ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺑﺎ درک و ﺷﻧﺎﺧت اﯾن اﻣر
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗراﺗژی "ادﻏﺎم ﺗﻧوع ھﺎ" ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران

ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﭘردازﯾد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺗﻌﮭد )ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم( ﺗروﯾﺞ و
روﻧق ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ادﻏﺎم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ وﻗوع ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻧظﺎم ﺑﮫ
طور ﺟدی ﺗوﺳط ﭼﺎﻟﺷﮕران زﯾر ﺳﺋوال
ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اداﻣﮫ ﭘروﺳﮫ ﻓﻘر زاﺋﯽ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر "ﺑﺎزار آزاد" ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﺟﮭت اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗوﺳط
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
 – ٢در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری  ،اﻧﺑﺎﺷت
ﺛروت ﭘﯾوﺳﺗﮫ از طرﯾق ﭘروﺳﮫ ﻣﺣروم
ﺳﺎزی ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻼن ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﻣل ﻣﺣروم ﺳﺎزی ﻓﻘط در
دوره "اﻧﺑﺎﺷت اوﻟﯾﮫ" در اوان ﺷﮑﻠﮕﯾری و
رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ وﻗوع ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن ﭘدﯾده ﻓﻼﮐت ﺑﺎر وﯾژﮔﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﻣدام
ﻧظﺎم واﻗﻌﺎً ﻣوﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﺣروم ﺳﺎزی از آﻏﺎز
"ﻋﮭد ﻣرﮐﺎﻧﺗﺎﻟﯾﺳم" در دھﮫ ھﺎی آﺧر ﻗرن
ﭘﺎﻧزدھم ﺷروع ﮔﺷﺗﮫ و ﺳﭘس در دوره ھﺎی
ﻣﺗﺣول ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻣدام اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در
ﻋﺻر ﻣرﮐﺎﻧﺗﺎﻟﯾﺳم ) (١٤٠٠ – ١٧٠٠ﮐﮫ
ﯾﮏ دوره ﻧﺳﺑﺗﺎً طوﻻﻧﯽ ﮔذار در ﺟواﻣﻊ
ﻋﻣدﺗﺎ اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ ،از ﺷﯾوه ھﺎی
ﺗوﻟﯾدی ﭘﯾﺷﺎﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دوره ﺷﯾوه ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺗﺳﺧﯾر
ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ و ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرده ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز
روی ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ ﻧﻘش ﻣرﮐزی و ﮐﻠﯾدی در
ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( و ﺗﺷدﯾد
ﭘروﺳﮫ ﻣﺣروم ﺳﺎزی اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐردﻧد.
ﻋﻣل اﻧﺑﺎﺷت از طرﯾق ﻣﺣروم ﺳﺎزی در
ﺳرﺗﺎﺳر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﺻر رﻗﺎﺑت ﻧوع
)ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ( در ﻗرون ھﯾﺟدھم و ﻧوزدھم
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮕﯾری ﻣوﻧوﭘول
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ – ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻋﺻر رﻗﺎﺑت ﻧوع
اﻧﺣﺻﺎرات ) از رﺑﻊ آﺧر ﻗرن ﻧوزدھم
ﺗﺎﮐﻧون( از طرﯾق ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ
وﺳﯾﻌﺗری ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣره ،ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣره و ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺷدت
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻼش ﻣدام ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
ﻗدرت )ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ( ﺑرای ﺻدور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﮫ ﻗﺎره
ﺑرای ﻧﮕﺎھداﺷﺗن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾد در ﺳطﺢ
ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯾن در ﺧدﻣت ﺗﺎﻣﯾن اﺑر ﺳود ﺑود.
اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﮔﺷت ﮐﮫ در دھﮫ ھﺎی ﺑﻌد از
ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ در دوره ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
)ﻋﮭد طﻼﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری = – ١٩٧٥
 (١٩٥٠اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و
ﻣﻌﺗﻧﺎﺑﮭﯽ از ﺗوﻟﯾدات ﮐﺎﻻﺋﯽ را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺳﺎزﻧد ،اﯾن روﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﺗوﻟﯾد
ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ
ﺑﮫ اﺳم "اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺧﺎرج" ﻣﻌروف

ﮔﺷت در ﻓﺎز ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
)از آﻏﺎز دھﮫ  ١٩٨٠ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﺷدﯾدﺗر
ﮔﺷت .ﻻزﻣﮫ و ﺷرط اﺻﻠﯽ اﯾن اﻧﺗﻘﺎل ھﻣﺎﻧﺎ
اﯾﺟﺎد ﺷراﯾطﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺷد و ﻧﻣو ﯾﮏ ارﺗش ذﺧﯾره
ﻋظﯾﻣﯽ از ﮐﺎر ارزان در ﮐﺷورھﺎ ﮔردد.
اﯾن ﺷراﯾط از طرﯾق ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺳﺎزی و رﻓورم ھﺎی ﻗﻼﺑﯽ و ﮐﺎذب ارﺿﯽ
– دھﻘﺎﻧﯽ )ﻧﺎﺷﯽ از آن ﭘروﺳﮫ ھﺎ( در ﭼﮭﺎر
دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ از آﻏﺎز دھﮫ  ١٩٧٠ﺑﮫ اﯾن ﺳو
آﻣﺎده ﮔﺷت .اﯾن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﮐﮫ ﺑﺎﻟطﺑﻊ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ روﻧد دردﻧﺎک "دھﻘﺎن زداﺋﯽ" ﻋظﯾم
و ﻓراﮔﯾر ﮔﺷت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣروم ﺳﺎزی ھﺎی
ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐم ﻧظﯾر و ﺣﺗﯽ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑﺎزار
آزاد ﻣﻌروف اﺳت ﻣﺎ ﺷﺎھد ﮐﻧده ﺷدن ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن و ﺑرزﮔر و ﭘرﺗﺎب آنھﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
)از ﻣﺎﻧﯾﻼ  ،ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ،ﻣوﻣﺑﺎی ،ﮐراﭼﯽ،
ﺗﮭران و ....ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻗﺎھره  ،ژوھﺎﻧﺳﺑورگ،
ﺳﺎﺋوﭘوﻟو ،رﯾودوژاﻧﯾرو و (...ﮔﺷﺗﮫ اﯾم.
ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن روﻧدھﺎی دردﻧﺎک ﻣﺣروم
ﺳﺎزی ،اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﮐﺷﺎورزی – ﻣﺎﻟﯽ
و ﺻﻧﻌﺗﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھدﻓﺷﺎن ﺻرﻓﺎ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ از طرﯾق اﺧذ
اﺑرﺳود اﺳت  .اﯾن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻏﺎﻓل از اﯾن اﻣر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آن
ﻣﺣﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران در ﻗرون ھﻔدھم
و ھﯾﺟدھم ﻓرﺻت داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ
از ﻋروج ﺷورش ھﺎی ﻋظﯾم اﻧﻔﺟﺎر آﻣﯾز
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ھﺎی وﯾراﻧﺳﺎز
ﻣﺣروم ﺳﺎزی ﻣﻧﺑﻌث از ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت
ﺛروت و ﻗدرت اداﻣﮫ دھد ،اﻣروز ﯾﺎ وﺟود
ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ ﺧود را از دﺳت داده اﻧد.
 – ٣در آﻏﺎز ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﻗﺎﺑﺗﯽ در ﻗرون
ھﻔدھم و ھﯾﺟدھم ﻣﯾﻼدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻌد از ﻧﻔوذ و ﺗﮭﺎﺟم در روﺳﺗﺎھﺎی
اروﭘﺎ )ﮐﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن از زﻣﯾن ھﺎ و ﭘرﺗﺎب
آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اروﭘﺎﺋﯽ( ﻗﺎدر
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﯾن دھﻘﺎﻧﺎن
ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ را ﭘروﻟﺗرﯾزه ﮐرده و
ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزﻧد.
ﻣﺿﺎﻓﺎ اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم در ﮐﺷورھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ اروﭘﺎ )ﻣﺛل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن،
ﻓراﻧﺳﮫ ،ھﻠﻧد و (...ﻗﺎدر ﺑودﻧد ،ﺑﺧش ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ای از روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑﮫ
ﺷﮭرھﺎ را ﺑﻌد از ﺑﺳﯾﺞ و ﺗرﺑﯾت رواﻧﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺧود در آﻣرﯾﮑﺎ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺳﭘس
ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ ﺳﺎزﻧد .اﻣروز در
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری،
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر دھﻘﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
زداﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺑﺎر
آورده ﮐﮫ در آن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ اﻧﺳﺎن
"ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺷده" ﺑوﺟود آﻣده اﻧد ﮐﮫ زﯾر
ﺧط ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﮐرده و در ﺻد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
از آﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﺎرﻧد .ﻣطﺎﺑق ﮔزارش "ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر" ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٨٠و ٢٠٠٧
ﺗﻌداد ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﻧﮭﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد
و ﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ) ٦٣در ﺻد( اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ٧٣ .در ﺻد اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر
)ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﺑرﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر
اﺳت ﮐﮫ اﻣروز  ٤٠درﺻد ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن
ﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﮫ در دو
ﮐﺷور ﭼﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 – ٤ﻋﻠﯾرﻏم وﻗوع اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻋظﯾم ،ﻋﻣق
و وﺳﻌت ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷدﯾد
آھﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون(
ﺗوﺳط اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐمﺗر ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ
ﺷدﯾدﺗر ﻧﯾز ﮔﺷﺗﮫ و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ
ﻧظم ﭘر از آﺷوب "آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺳوق داده
اﺳت .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ درک و اﻧﮕﺎﺷت ﺧود
را از اﯾن "ﺷﮑﺎف ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﻏﻧﯽ ﺗر ﺳﺎزﯾم
ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ دو ﻓﺎﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم:
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٢٠درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷور ﭼﯾن
ﺑﯾشﺗر از درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اروﭘﺎ ﺑود .ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ١٨٢٠و
) ١٩٠٠ﮐﮫ در طول آن ﮐﺷور ﭼﯾن ﺑﻌد از
ﺷﮑﺳت در "ﺟﻧﮓ ﺗرﯾﺎک" ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺗدرﯾﺞ از ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت( اﯾن درآﻣد
ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﻧﺳﺑت "ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ" ﺑﮫ ﻧﺳﺑت
"ﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﺳت" ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﺑﮫ ﺿرر ﭼﯾن ﺗﻧزل ﯾﺎﻓت  .ﻓﺎﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دوم اﯾن ﮐﮫ ﮐﺷور اﯾران ﻗرن ھﺎ )ﺗﺎ اواﺧر
ﻗرن ھﻔدھم و اواﯾل ﻗرن ھﯾﺟدھم( در ﺣوزه
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﮫ وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی،
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻣﺗﺎز و ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در رواﺑط
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داﺷت و ﯾﮑﯽ از ﻗطب ھﺎی ﻣﮭم
ﺟذب و ادﻏﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن
روز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔﺷتً .
ﻣﺛﻼ در اواﯾل ﻗرن
ھﻔدھم ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ھم ﭼون
ﺗﺑرﯾز در اﯾران ﺑﮫ طور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﮐل
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮐﺷور ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود .ﺗوازن ﭘرداﺧت
ھﺎ و ﺗوازن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺷور اﯾران ﺑراﺑر و
ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾشﺗر از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی
آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ آن زﻣﺎن ﺑود .وﻟﯽ ﺑﻌد از اﻓول
و اﺿﻣﺣﻼل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺻﻔوﯾﮫ در اواﯾل
ﻗرن ھﯾﺟدھم و رﺳوخ و ﻧﻔوذ ﻗدرت ھﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎری اروﭘﺎ ،اﻗﺗﺻﺎد و ﺑورژوازی
ﺗﺟﺎری اﯾران در ﺳﺎل ھﺎی  ١٧٥٠ﺗﺎ ١٧٧٥
ﻣﯾﻼدی از ﺑﺎزار ﮔﺳﺗرده و طﺑﯾﻌﯽ ﺧود

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺣروم ﮔﺷت .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ
ﮐﺷور اﯾران ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻗدرت ﻧﻣﺎﺋﯽ
و ﻋرﺻﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر
اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ در آﻣده و در دھﮫ ھﺎی آﻏﺎز
ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره
ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
در ﮐﺷور اﯾران ﮐﮫ ﺗﺎ اواﯾل ﻗرن ﻧوزدھم
ﻣﺎزاد درآﻣد داﺷت در اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم
ﺑودﺟﮫ ﮐل آن ﺗﺎ ﯾﮏ دھم ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور
ﻓراﻧﺳﮫ آن زﻣﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت  .اﯾن ﻓﺎﮐت ھﺎ
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭼﯾن و
اﯾران ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻓﻼﮐت
ﺑﺎر اﻧﺑﺎﺷت از ﯾﮏ ﺳو و ﻣﺣروم ﺳﺎزی از
ﺳوی دﯾﮕر در ﺟرﯾﺎن ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن از اول ﭘﯾداﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
وﺟود داﺷﺗﮫ و ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧﺑﻌث
از آن )ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز
و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد( از اول ﭘﯾداﯾش و رﺷد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻋﻣق و وﺳﻌت
آن در ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری در
ﻋرض  ١٢٥ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺷدﯾدﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 – ٥در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﺻر
اﻧﺣﺻﺎری ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﮫ ﻧﺎم اوﻟﯾن ﺷﮑل ﮔﯾری
ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮏ دﮔردﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﯾﻔﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم( ﻣﻌروف
اﺳت  ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم دو ﻣوج ﻋظﯾم در روﻧد
اﻧﺣﺻﺎر ﺳﺎزی را در  ١٢٥ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
)از  ١٨٨٥ﺗﺎ ﮐﻧون( ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم :ﻣوج
اول ﻣوﻧوﭘوﻟﯾزاﺳﯾون در ﺣدود اواﯾل دھﮫ
 ١٨٨٠ﺷروع ﮔﺷﺗﮫ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٤٥اداﻣﮫ
داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻣوج دوم در آﻏﺎز دھﮫ ١٩٧٠
آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ و در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
)ﮔﺳﺗرش ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم(
درﺟﮫ اﻧﺣﺻﺎرﺳﺎزی )ﻣوﻧوﭘوﻟﯾزاﺳﯾون( ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺣﺻﺎری رﺳﯾده اﺳت .اﮔر در
ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﻣوج اول در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺗﻌداد
ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﻼن ﻧﻔﺗﯽ ﮐﮫ ذﺧﺎﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ی ﻧﻔت ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ طور اﻧﺣﺻﺎری در ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرل ﺧود داﺷﺗﻧد ,ﻣﺗﺟﺎوز از ﺳﯽ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ
ﻧﻔﺗﯽ ﺑودﻧد اﻣروز اﯾن ﺗﻌداد در اوج ﻣوج
دوم ﺑﮫ ﺧﺎطر ادﻏﺎم و ﻓﺷردﮔﯽ ﺑﯽ ﺣد و ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐمﺗر از ده ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ
رﺳﯾده اﻧد.
 – ٦ادﻏﺎم و ﻓﺷردﮔﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ
ھﺎ )ﮐم ﺷدن ﺗﻌداد آنھﺎ( ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در
ﻣوج دوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری ﭘروﺳﮫ
ﻣوﻧوﭘوﻟﯾزاﺳﯾون ,ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎ را ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر،
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﻧظور
از "ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر" ﺷدن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﻧﮫ

در ﯾﮏ ﺣﯾطﮫ ﻣﻌﯾن ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﯾطﮫ ھﺎی
ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﮑﺛر اﻗﺗﺻﺎد )ﺣﯾطﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ ،اﻧرژی ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ،
ﮐﺷﺎورزی ،ﺗﮑﻧوﻟوژی و (...ﻣوﻗﻌﯾت
اﻧﺣﺻﺎری ﮐﺳب ﮐرده اﻧد .ﻣﻧظور از ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗر ﺷدن اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﺳﻌت ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ﻣﺣدود
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌدادی از ﮐﺷورھﺎی ھم ﺟوار و ﯾﺎ
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ )ﺣوزه ھﺎی ﻧﻔوذ( ﻣﺷﺧص
و ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﺣدود ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ در ﺑﺎزاری ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﮐره
ﺧﺎﮐﯽ اﺳت  .وﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷدن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ
ھﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ از
ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران )ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼپ ھﺎی
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت( ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری ﮐﻧوﻧﯽ را ھم ﭼﻧﺎن ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
دو ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺧش ﺗوﻟﯾدی ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺧش ﺗوﻟﯾدی در
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎری دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ اﻧد .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﻣروز ﻣﺎ دارای ﯾﮏ "ﺑﺧش
ﻣﺎﻟﯽ" )ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ،ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ( و ﯾﮏ ﺑﺧش ﺗوﻟﯾدی
ﺧوب و ﺳﺎﻟم ﻧﯾﺳﺗﯾم .آن ﭼﮫ واﻗﻌﯾت دارد
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ درﺟﺎت
ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﮐﻼن ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﮐﺷﺎورزی ،ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻧﻔﺗﯽ ﻧﯾز
ھﺳﺗﻧد .در واﻗﻊ اﯾن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
اداﻣﮫ ﺗﺳﻠط اﻧﺣﺻﺎر ﮔراﻧﮫ ﺧود ﻣﺣﺗﺎج ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺧود را ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺳﺎزﻧد .درھم
ﺗﻧﯾده ﺷدن و ادﻏﺎم ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺧش ﺗوﻟﯾدی
در ﺗﺎرو ﭘود اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ رﯾﺷﮫ در ﻧظﺎﻣﯽ
دارد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮭوﻟت و ﺑﺎﻻﺧره
"رﮐود" ﺧود رﺳﯾده اﺳت.
 – ٧اﯾن رﮐود و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﮫ در اواﯾل
دھﮫ ) ١٩٧٠دوره آﻏﺎز ﻣوج دوم
ﻣوﻧوﭘوﻟﯾزاﺳﯾون( آﻏﺎز ﮔﺷت ﺧود را در
ﮐﺎھش ﺳرﯾﻊ و ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺻد رﺷد ﺳود
و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺳﮫ ﺳره )آﻣرﯾﮑﺎ ،ژاﭘن ،و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ(
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧت .اﯾن رﮐود ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓراواﻧﯽ ﺗوﻟﯾدات در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ
ﮐﺎھش در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺣوزه ﺗوﻟﯾدات
ﺑود ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی ﺷدت ﺑﺧﺷﯾده و
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣﺑﺎب ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردﯾد .ﮔﺳﺗرش اﯾن ﺣﺑﺎب ھﺎ ﻣﻧﺗﺞ
از ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ھﺎ )ﻣﻘررات زداﺋﯽ( و
ﯾﺎ از ﺷﯾوع ﺳﭘرده ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﮐﮫ
ﺑر اﺛر وام دادن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺗوﺳط
ﺳﭘرده ﮔذاﺷﺗن وﺟوه ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘرداﺧت وام
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود( ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺣﺑﺎب ھﺎ ﻣﻧﺑﻌث
از اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ در وﺟود و ﺗﺎرو ﭘود

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﺎﺻر ارﺛﯽ و ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت  .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕر روﻧد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی
)ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷدن( ﮐل اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻧظﺎم ﮐﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر ھم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺗﻧﮭﺎ راه
و وﺳﯾﻠﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
ﻗدرت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
ھم ﮐﮫ ﺷده از ﻋواﻗب رﮐود و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
ﻓراﮔﯾر و ﻋﻣﯾق ﮐﮫ اﻗﺗﺿﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت ،ﻧﺟﺎت دھﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﺗوده ھﺎی ﻣردم ) ٩٩در ﺻدی ھﺎ(
ﺑدﯾل و راھﮑﺎری ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻋﺑور و ﺧروج
از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎً ﻣوﺟود و اﺳﺗﻘرار
ﯾﮏ ﻣدل دﯾﮕری ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻧدارﻧد .اﯾن
ﻣدل ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎی آن ھﻧوز
ﺑرای ﺑﺷرﯾت زﺣﻣت ﮐش و ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم آن طور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد روﺷن و ﻣﺑرھن
ﻧﯾﺳت ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و اﺳﺗﻘرار آن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دھﮫ ھﺎ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﯾشﺗر از ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل طول
ﺧواھد ﮐﺷﯾد.
 – ٨ﺑدون ﺗردﯾد اوﻟﯾن ﻗدم در اﺳﺗﻘرار ﻣدل
ﺟدﯾد ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر" ھﻣﺎﻧﺎ
ﻣﺑﺎرزه در راه ﮔﺳﺳت و رھﺎﺋﯽ از ﻣﺣور
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت :ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد
از ﮔذار از دوره "ﮐﮭوﻟت" و "ﺑﯽ رﺑطﯽ"
ﻋﻣر ﺧود )از  ١٨٨٥ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﺑﺎﻻﺧره
در "ﺑﺳﺗر ﻣوت" اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﺎ رﺷد و ﻧﻣو
ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎی اﺗوﺳﻧﺗرﯾﮏ )ﺧود ﻣﺧﺗﺎر
و ﻣﺳﺗﻘل( در ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺷوری ،
ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻗﺎره ای ﮐﮫ اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و رھﺑری
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ
راه اﯾﺟﺎد دﮔردﯾﺳﯽ را در ﺟواﻣﻊ ﺧود ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﭘﯾﺷﺑرد ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ طﯽ ﮐﻧﻧد.
ً
اﺻﻼ "اوﺗﺎرﮐﯽ" )ﺧود
ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم
ﮐﻔﺎﺋﯽ( ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎﻣل در ﺟﮭت
رھﺎﺋﯽ از ﻣﻧطق ﺟﺎری ﺣﺎﮐم اﺳت :ﻣﻧطﻘﯽ
ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ را
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺳﻠط ﻧظﺎم )ﻣﺛل
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و(...
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﻣروز ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳﺎزی ،ﻣﻠﯽ زداﺋﯽ ،ﺿد ﻣﻘررات دوﻟﺗﯽ
و ....در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ )از اﯾران
و ﺗرﮐﯾﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،
ﻣﮑزﯾﮏ و ...در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و (...ﻧﮫ
از ﻣﻧطق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺗوده ھﺎی ﻣردم آن ﮐﺷورھﺎ،
ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﻧطق اﻟزاﻣﺎت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
ﻗدرت )اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ( ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
اﮐﻧون وظﯾﻔﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ
از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و اﺑﺗﮑﺎرات ﺧود ﮔردان

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و اﺗوﺳﻧﺗرﯾﮏ )ﺧود ﻣﺧﺗﺎر( ﮐﺷورھﺎی
ﺳﮫ ﻗﺎره )ﺟﻧوب ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺑﮫ وﯾژه در
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﺣﻣﺎﯾت ﺟدی ﮐﻧﻧد .در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ اﺑﺗﮑﺎر اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
ای و ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ای ﻣﺛل ”ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوﻟﯾواری
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن“ ) آﻟﺑﺎ ( و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﻣﮫ
ﻗﺎره ای ﻣﺛل "ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻧوب" ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺧود را از
ﯾوغ ﻣﻘررات ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم رھﺎ ﺳﺎزﻧد.
 – ٩ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﻗداﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در
ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﭘروﺳﮫ
رھﺎﺋﯽ و ﮔﺳﺳت ﻣدﻧظر ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم ﻗرار ﮔﯾرد ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ دھﻘﺎﻧﯽ در
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم اﺳت .زﯾرا ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎً ﻣوﺟود( دﯾﮕر
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل آن در ﺧدﻣت ﺑﺷرﯾت زﺣﻣت ﮐش
ﻧﯾﺳت .ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ – دھﻘﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن
اﻣروز ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﮐز
اﺻﻠﯽ ﭼﺎﻟش ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﯾد در
ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧد.
زﯾرا ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎھﯾت اش
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل اﯾن اﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑررﺳﯽ
اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ – دھﻘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اراﺋﮫ
راھﮑﺎری ﻣﻧﺎﺳب و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﺣل
ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ راه ﺣل ھﺎی " ﺗﮭﯽ از
اﻧﺳﺎﻧﯾت " ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ اﮔر
اوﺿﺎع ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑﮫ ﭘﯾش رود ﻣﺎ ﺷﺎھد
رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم ﮔﺷت ﮐﮫ در آن زاﻏﮫ
ھﺎ  ،ﮐوخ ھﺎ  ،ﮔﺗوھﺎ و  ....ﺑﺧش اﻋظﻣﯽ
از ﺟﻣﻌﯾت آن را در ﺑر ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .
 – ١٠اﻧﺑﺎﺷت از طرﯾق ﻣﺣروم ﺳﺎزی ﮐﮫ
وﯾژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت در ﺣول
ﻣﺛﻠث ﻟﻧدن – آﻣﺳﺗردام – ﭘﺎرﯾس در اواﯾل
ﻗرن ﻧوزدھم ﻧﻣودار ﮔﺷت  .ﭘروﺳﮫ ﻣﺣروم
ﺳﺎزی ﺑرای اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ از طرﯾق ﮐﺳب
ﺳود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ داﻣن ﻣردﻣﺎن ) ﺑوﻣﯾﺎن ( ﺳﺎﮐن
ﻗﺎره ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ  ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ...را ﮔرﻓت
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت دھﻘﺎﻧﺎن ﺧودی )اروﭘﺎ( را
ھم ﺑﺎ ﺧود آورد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﭘﯾش از اﯾن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت ﻣردﻣﺎن ﻗﺎره ھﺎی ﻏﯾر
اروﭘﺎﺋﯽ از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺧود
ﺑﭘردازﻧد .دھﻘﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐن اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و اﯾرﻟﻧد
را ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺳﭘس از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣدﻟﯽ در ﺟﮭت ﻣﺣروم ﺳﺎزی دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻠﯾﮫ
ﻗﺎره اروﭘﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .ﭘروﺳﮫ ﻣﺣروم
ﺳﺎزی ﺑوﺳﯾﻠﮫ دھﻘﺎن زداﺋﯽ )ﮐﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن
از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ – روﺳﺗﺎﺋﯽ و
ﭘرﺗﺎب آﻧﺎن ﺑﮫ درون ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ( ﮐﮫ
در واﻗﻊ ﮔره اﺻﻠﯽ ﻣدل اﻧﺑﺎﺷت اﺳت در
آن زﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭘﯽ آﻣدھﺎی طوﻓﺎﻧﯽ و

اﻧﻔﺟﺎرآﻣﯾزی را ﺑرای ﮐﻠﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ ھﺟوم و
ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺳﺗﻌﻣرات در ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﭘس
در آﺳﯾﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ﻣوﻓق ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺟﻠو
آن ﻋواﻗب را ﻣﺳدود ﺳﺎزد .ﭘروﺳﮫ ھﺎی
ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺳﺎزی ﮐﻼن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اروﭘﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ "ﮐﺷف"
و ﺗﺳﺧﯾر ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ اروﭘﺎی "ﺟدﯾد"
دﯾﮕری را ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ اھﻣﯾﺗش ﺑﮫ وﯾژه از ﻧظر
ﺟﻣﻌﯾت ﮐمﺗر از اروﭘﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺑود.
 – ١١اﻣروز ﺑرﺧﻼف آن دوران  ٧٥در ﺻد
ﺟﻣﻌﯾت  ٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔری ﺟﮭﺎن در ﮐﺷورھﺎی
ﺳﮫ ﻗﺎره آﺳﯾﺎ  ،آﻓرﯾﻘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻧﺻف آنھﺎ ھﻧوز دھﻘﺎن
و روﺳﺗﺎﻧﺷﯾن ھﺳﺗﻧد .ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺷﯾﻔت
و ﭼرﺧش ﺑزرگ در ﺗرﮐﯾب دﻣوﮔراﻓﯾﮑﯽ
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ دھﻘﺎﻧﯽ –
ارﺿﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ "ﺑن ﺑﺳت" ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
رﺳﯾده اﺳت .از ﯾﮏ ﺳو ﻧظﺎم ﺑدون ﭘروﺳﮫ
ﻣﺣروم ﺳﺎزی )دھﻘﺎن زداﺋﯽ( ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﻘﺎی زاﻟو
وار ﺧود اﺳت ،اداﻣﮫ دھد .از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑﺎﮐﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ از روﺳﺗﺎھﺎ و ﭘرﺗﺎب
آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ) دھﻘﺎن زداﺋﯽ ( ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
ﺟذب آنھﺎ ﺑﮫ درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و
ﯾﺎ ﺑﺎ رواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن آنھﺎ ﺑﮫ " ﻗﺎره ھﺎی ﺟدﯾد
" ) ﮐﮫ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد ( ﻣﺳﺋﻠﮫ دھﻘﺎﻧﯽ
را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺣل ﮐﻧد .
 – ١٢ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕر اﮔر ﻣﺳﺋﻠﮫ دھﻘﺎﻧﯽ
ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طﺑق ﻣدل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺣل ﮔردد ﻧظﺎم ﻣﺣﺗﺎج ﺣداﻗل " ﭼﮭﺎر ﻗﺎره
" دﯾﮕری ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن  ،آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ را ﺑﻌد از ﮔذار
از ﭘروﺳﮫ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر " دھﻘﺎن زداﺋﯽ " ﺑﮫ آن
ﻗﺎره ھﺎ ﻣﮭﺎﺟرت دھد  .اﻣروز اﮐﺛر دھﻘﺎﻧﺎن
ﮐﺷورھﺎی ﭼﯾن  ،ھﻧدوﺳﺗﺎن  ،ﺑرزﯾل و ...ﮐﮫ
روزاﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ روﻧد دھﻘﺎن زداﺋﯽ ﻣﯽﮔردﻧد
و ﺑﻌد از ﮐﻧدن از روﺳﺗﺎھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﭘرﺗﺎب
ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﮫ ﮐﺎرﮔر و ﭘروﻟﺗرﯾزه ﻣﯽﺷوﻧد و
ﻧﮫ "آﻣرﯾﮑﺎھﺎ" و "اﺳﺗراﻟﯾﺎھﺎﺋﯽ" وﺟود دارﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧﻧد .آنھﺎ در ﻋوض ﺑﮫ
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮔﺗوھﺎ ،زاﻏﮫ ھﺎ ،ﮐوخ ھﺎ و
 .....ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ اﻣروز در ﺷﮭرھﺎی
ﺑزرگ ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ )از ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ،ﻣوﻣﺑﺎی ،ﮐراﭼﯽ،
ﺗﮭران ،ﻣﺎﻧﯾﻼ و .....ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻗﺎھره ،ﻻﮔوس
و ژوھﺎﻧﺳﺑورگ و (...ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺛل ﺟﻠﺑﮏ
ﻣﯽ روﯾﻧد .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧطق
ﺣﺎﮐم ﺑر آن )اﻧﺑﺎﺷت از طرﯾق ﺳود( ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ در ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ – دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑن

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﺑﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﯾده و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ در "ﺑﺳﺗر
ﻣوت" اﻓﺗﺎده ﺑﻠﮑﮫ اﮔر اﯾن "ھﯾوﻻ" ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
"زاﻟووار" ﺧود اداﻣﮫ دھد ﮐﻠﯾﮫ ﮐره ﺧﺎﮐﯽ
را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر از زاﻏﮫ ھﺎ ،ﮔﺗوھﺎ و ﮐوخ
ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ
"آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﮐﮫ در آن ﻓﻘط ﻗواﻧﯾن "ﺗﮭﯽ از
اﻧﺳﺎﻧﯾت" ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود ،ﺳوق ﺧواھد داد.

ن .ﻧﺎظﻣﯽ ـ ﺑﮭﻣن ١٣٩٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺂﺧذ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
 – ١اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺳﺗﯾن " ،ﺗﺎﻣﻼت و ﻣﻼﺣظﺎت"
ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٣١٥و  ٣١٦در ﺳﺎﯾت
comment@binghamton.deu .
 – ٢اﺟﯾت ﮔوز و دﯾﮕران "ﭼﺎﻟش اﺷﺗﻐﺎل
ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ژﻧو.٢٠٠٨ ،
 – ٣ﮔﯾﻠﯾﺎﻧو ﺑﺎﺗﯾﺳﻔون" ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﻣﯾراﻣﯾن"
در  ٧آورﯾل  ٢٠١٠در ﺳﺎﯾت
marxistupdate.blog.spot.com.
 – ٤ﭼﺎرﻟز ﻋﯾﺳوی  ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران،
ﯾﻌﻘوب آژﻧد ،ﺗﮭران١٣٦٢ ،
 – ٥اﺣﻣد اﺷرف" ،ﻣواﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺷد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾران"  ،ﺗﮭران.١٣٦٢ ،

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺣزب
رﻧﺟﺑران اﯾران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
و ﻧظرات ﺧود را در آﻧﮭﺎ
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾد!
ﺳﺎﯾت ﺣزب رﻧﺟﺑران
www.ranjbaran.org
ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز
www. ayenehrooz.com
ﺳﺎﯾت ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮔری
www.karegari.com
ﺳﺎﯾت رﻧﺟﺑر آﻧﻼﯾن
_www.ranjbaran.org/01
ranjbaronline
ﺳﺎﯾت آرﺷﯾو روزﻧﺎﻣﮫ رﻧﺟﺑر
http://www.yudu.com/
library/16050/AyenehRooz-s-Library

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
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درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری
ﺑرﮔزﯾده ای از »آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ«:

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﻣرﺣﻠﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دوﺷﮑل ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد:

 II.٦ﺗﺷوﯾق اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺻول
ﮔراﺋﯽ اﻓراطﯽ ـ ﻣذھﺑﯽ

١ـ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ ،ﮐﮫ درآن ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻗدرت ﻋﻣده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾب ﺗوده ھﺎﺣﮑم ﻣﯽ
راﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳرﮐوب و ﺳﺗم ﮔری؛ و

ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻧوع ﺟدﯾد

٢ـ ﻓﺎﺷﯾﺳم و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ ،ﮐﮫ درآن
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻋﻣده ﺗﺎ از طرﯾق اﻋﻣﺎل
ﺗرور ﻋﻠﯾﮫ ﺗوده ھﺎ ،ﯾﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﻓرﯾب آﻧﮭﺎ
ﻓرﻣﺎن رواﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

اﺳﺗﻔن اﻧﮕل ،ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
آﻟﻣﺎن  ٢٨ژوﺋن ٢٠١١

دو ﺷﮑل ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم

ﻗدرت ﻣﺳﻠﺢ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻓﺎﺷﯾﺳم ﭘﺎﯾﮫ
ای ﺗوده ای ﺑراﯾش ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋوام
ﻓرﯾﺑﯽ ﺳوﺳﯾﺎل ـ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اش را دراﯾن
راﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎراﻧدازد .درﮐﺗﺎب »ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ درﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن
)ج ف ا( ،وﯾﻠﯽ دﯾﮑﮭوت )ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار ام ال
پ د ـ ﻣﺗرﺟم( ﺧﺻوﺻﯾﺎت رژﯾم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ھﯾﺗﻠر را درآﻟﻣﺎن از  ١٩٣٣ﺗﺎ  ١٩٤٥ﭼﻧﯾن
ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:

ﻓﺎﺷﯾﺳم درﻗدرت ـ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎرﺗرﯾن ﺑرﺑرﯾت
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﺎ درﻧظﺎم ﺣﺎﮐم اﺳت  :ﻧﺎﺑودی آﺧرﯾن اﺛرات

ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در وﯾﺗرﯾﻧﮭﺎﯾش ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود!
دراﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﻓردرﯾﮏ راﯾﻧﻔﻠد ﻧﺧﺳت
وزﯾرﺳوﺋد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺣق ﺑﮫ ﺟﺎﻧب در
ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳوﺋد ظﺎھر ﺷد ﺗﺎ ﻓﯾﻠﯽ
ھواﮐرده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﻻﺑردن ﺳن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ
ﮔﯽ از  ٦٥ﺳﺎل ﺑﮫ  ٧٥ﺳﺎل را ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ی اﯾن ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ از
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی و ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ
ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از ﺳﻼﻣت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺎرﮐﻧﻧد ،ﻣطرح ﻧﻣود .درھﻣﯾن راﺳﺗﺎ اﺟﻼﺳﯽ
ﻧﯾز از ﺳران اﯾن ﮐﺷورھﺎ در اﺳﺗﮑﮭﻠم را در٩
ﻓورﯾﮫ ﺗدارک دﯾد .طرح ﭼﻧﯾن ﺑﺣﺛﯽ در ﯾﮑﯽ

از ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾن اﻧﮕﯾزه اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن
ﮐﺎری ﺑرای ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﮔردد!
درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر و ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از ﺑروز
ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎدی در ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل ،٢٠٠٨
ﻣراﮐزﻓﮑری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دراﻧدﯾﺷﮫ ی ﭘﯾدا
ﮐردن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺿﻌﯾف درﻧظﺎم ﭘرداﺧﺗﯽ
دوﻟﺗﮭﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﺎن را ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﮔرﻓﺗﻧد و دراﺑﺗدا از ﺟﻣﻠﮫ ﮐم ﮐردن ﻣﯾزان
ﭘرداﺧت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﯽ ھﺎ را

ﻣطرح ﻧﻣودﻧد و درﮔﺎم ﺑﻌدی ﺑﺎﻻﺑردن ﺳن
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﯽ از  ٦٥ﺑﮫ  ٦٧ﺳﺎل را ﭘﯾش
ﮐﺷﯾدﻧد و اﯾﻧﮏ ھدﻓﺷﺎن را رﺳﺎﻧدن اﯾن ﺳن
ﺑﮫ  ٧٥ﺳﺎل اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد!
دو ﺳﻧﺎرﯾو را دراﯾن راﺑطﮫ ﻣﯽ ﺗوان درﻧظر
ﮔرﻓت .اول اﯾن ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻋﺗراﺿﺎت ﺷدﯾد
ﺑﮫ ﮐﺳرﮐردن از ﺷﻧدرﻏﺎز ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ
ﮔﯽ و ﺑﺎﻻﺑردن ﺳن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ٦٧
ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﻣﺻداق "ﺑﮫ ﻣرگ ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗب
راﺿﯽ ﺷوﻧد" ﻗﺻدﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾدن  ٧٥ﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﭘروﺳﮫ ھﺎی اﻧﺑﺎﺷت و ﻣﺣروم ﺳﺎزی
و ﭘﯽ آﻣدھﺎی آنھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
 – ١ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺣﺻول ﻋروج
ﺑﯾداری ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
از ﻋوارض اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺗﺿﺎدھﺎی درون
ﻣدل ھﺎی اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻧﺑﻌث از ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﻧظﺎم
را ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر )از ﭘﺎﺋﯾز
 ٢٠٠٨ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ھوﯾت و ﻣﺿﺎﻣﯾن آن

ﺑرﻣﻼﺗر و رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻣﺗﻼطم ﻓﻌﻠﯽ – ﺑرآﻣدن اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ
ﻗﺎره ،ﺧﯾزش ھﺎ و ﺷورش ھﺎی ﻣﺗﻧوع "ﻓﺗﺢ
و ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت" در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط
ﻣرﮐز و – ...ﻋﻣر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و در راس
آن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ دوره ﮐﮭوﻟت و ﻓرﺗوﺗﯽ ﺧود
رﺳﯾده و ﺑﮫ ﻗول اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺳﺗﯾن ﺣﺗﯽ در
"ﺑﺳﺗر ﻣوت" اﻓﺗﺎده ،وﻟﯽ ھﻧوز ھم اﺑﺗﮑﺎر

ﻋﻣل و ﻗدرت در دﺳت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت اﺳت
 .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن اﻣر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد
ﻧظﺎم ﺷدﯾدا ﭘراﮐﻧده و ﻻﺟرم ﺿﻌﯾف ھﺳﺗﻧد:
آنھﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ از ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﻓﺎع و ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎّ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺷﻘﺎق و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻣزﻣن
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﮐﺳﯾون ھﺎی ﺗوده ای وﺳﯾﻊ
و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣوﺛری را ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻧﻣوده و

ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎی زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﻧﺷرﯾﺎت ﺣزب را ﺑﺧواھﯾد :
آدرس ﭘُﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﺷرﯾﮫ رﻧﺟﺑر:
ranjbar.ranjbaran@yahoo.com
آدرس ﭘُﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران :
ranjbaran.info@yahoo.com
آدرس ُﻏرﻓﮫ ﺣزب در اﯾﻧﺗرﻧت:
WWW.ranjbaran.org

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

