ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

دﺳت و ﭘﺎ زدن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از ھر دری درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ درﺧروج از ﺑﺣران ﺳﺧﻧﯽ

ﺻﻔﺣﮫ  ٧ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ورود
اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی ﮐﺎﻻھﺎی وارداﺗﯽ ـ ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ـ ﺑﯽ
ﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺎرﮔران اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ،و ﺑﮫ وﯾژه
وﺿﻊ ﺟواﻧﺎن ازاﯾن ﻧظر ﺑﺳﯾﺎر وﺧﯾم اﺳت.
ﻗﯾﻣت ﻣوادﺿروری ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣردم ﺑﮫ طور
روزﻣره اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗورم رﺳﻣﯽ٪١٨و
ﺗورم واﻗﻌﯽ ﻣوادﻣﺻرﻓﯽ ﺑﯾش از ٪٥٠
درﺳﺎل اﺳت .ﻗﯾﻣت ﺑرﺧﯽ اﺟﻧﺎس ﺣﺗﺎ ١٠٠
ﺗﺎ  ٪٣٠٠اﻓزﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣداﻗل ﻣزد ﮐﺎرﮔران درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ٣٢٠

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ھزارﺗوﻣﺎن درﻣﺎه ﻣﻌﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب
 ٪١٨ﺗورم اﻣﺳﺎل ﺣداﻗل ﻣزد را ٣٩٠
ھزارﺗوﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد .درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھر
دﻻر ﺣدود  ١٠٠٠ﺗوﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷد.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ  ٢٠٠٠ﺗوﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﺷود و اﮔر ﻣزدﺣداﻗل ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ دﻻر
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾم از  ٣٢٠دﻻر درﻣﺎه درﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ  ١٩٥دﻻر درﻣﺎه اﻣﺳﺎل رﺳﯾده
اﺳت!! ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﻣزد ﺣداﻗل ﮐﺎرﮔران
اﻣﺳﺎل  ٪٦٠ﻣزد ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت! ﮐﮫ ﺗﺷدﯾد
ﻓﻘرﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔری و زﺣﻣت ﮐش را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
٢ـ ﻋﻼرﻏم اداﻣﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری
و روﺷﻧﻔﮑران اﻋم از داﻧﺷﺟو ،وﺑﻼگ ﻧوﯾس،
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻓﯾﻠم ﺑردار ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻣﺣﮑوم
ﺑﮫ زﻧدان و ﺣﺗﺎ اﻋدام ﺷدن ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن،
وﻟﯽ درﺷراﯾط ﺧﻔﻘﺎﻧﯽ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺟﮭﺎن و اﯾران در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷت
)ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻓرارﺳﯾدن اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن(
در ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷرﯾت ﻣﺗرﻗﯽ ﺑرای
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آزادی و در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
آن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
در آن از ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﻋد م اﻣﻧﯾت و
ﻧﺎﺑراﺑری و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺑری ﻧﺑﺎﺷد ،
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻣﺑل روزی
ﮐﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﻋظﯾم ﺑﯾن دو ﺟﮭﺎن ﮐﮭﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺟﮭﺎن ﻧوﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽ ﮔذارد  ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای دارد .
در اﻧﺗﮭﺎی ھر ﺳﺎل ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن و ﺳﻣت و ﺳوی
اﻓﮑﺎر ﺳﺎزی ﺑرای ﺳﺎل آﯾﻧده دارﻧد ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم
طﺑﻘﺎت و ﻗﺷرھﺎی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در
اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﻊ

ﺳﺎل ٣٣

ﺧطر ﺗرورﯾﺳم ھﺳﺗﮫای ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ
درﮐﺟﺎﺳت؟
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراز ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾن

ﻣﺧﺗﺻری درراﺑطﮫ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﯾران
اـ اوﺿﺎع ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دراﯾران ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺿرر ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﺑﺗداﺋﯽ
ﺗرﯾن ﺣﻘوق آﻧﺎن درﺟﮭت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ اداﻣﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد:

اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٨٤

ﺑﻧدی از ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای آﯾﻧده
در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم دارﻧد .
ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز روز اول
ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎرﮔری ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ روزی اﺳت
ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری – ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣروری
ﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و درس ﮔﯾری از روﯾدادھﺎ
ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص از ﺷراﯾط ﺟدﯾد و
ﺑﮑﺎر ﮔﯾری اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﯾﺗﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری از ﯾﮏ طرف و ﺑﺣران رھﺑری و
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ در ﺻﻔوف ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
از ﺳوی دﯾﮕر دو ﻗطب ﺗﺿﺎدی ﺑودﻧد ﮐﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر روی روﻧد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺟﻧﺑش
ھﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﻧﻘش ﺧود را ﮐوﺑﯾدﻧد .
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺳوم

اول ﻣﺎه ﻣﮫ و
ﺗﺷدﯾدﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻓرارﺳﯾدن اول ﻣﺎه ﻣﮫ ) ١٢اردﯾﺑﮭﺷت(
را ﮐﮫ روز ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ،ﺑﮫ
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺗﺑرﯾﮏ
ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم.
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﺷﮑل ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﻼن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎری ﻓراﻣﻠﯽ و
ﻋﻣل ﮐرد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ آﻧﺎن ،ھم اﮐﻧون ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ  ٤ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺧﺗﯽ دﺳت و ﭘﺎ زده و ﺑرای رھﺎﺋﯽ
از آن ،درﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺣﻣﻠﮫ ی ﺷدﯾدی
را ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺎر و ﻣﻌﯾﺷت ﺗوده ھﺎی
ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﮐﺎرﮔر و ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم

ﺗداوم ﺑﺣران و ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻌدازﺧﯾزﺷﮭﺎی ﻣﺗواﻟﯽ درﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ھﻧوزھم
اداﻣﮫ دارد ،ﺑﺎردﯾﮕر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن ﺑﺎر ﺑﺣران ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر روی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد .دوﻟت اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ھﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ درﭘﯽ ﮐﺎﺳﺗن ازﺣﻘوق و
ﻣزاﯾﺎی ﻣزدﺑﮕﯾران ﺟﮭت ﺗﺿﻣﯾن ﺳودآوری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .ازﺟﻣﻠﮫ اﮔر درﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺧراﺟﯽ ﺣق داﺷت ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ھرﺳﺎل ٤٥
روز ﻣزد ﮐﺎر ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،اﮐﻧون اﯾن
زﻣﺎن را ﺑﮫ  ٣٣روز و در ﺑرﺧﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﮫ
 ٢٠روز ﺗﻘﻠﯾل داده اﻧد .طﺑق ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺎرﯾﺗﺎس  ٪٢٢اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﺋﯾﮭﺎ زﯾر ﺧط ﻓﻘر زﻧده
ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﮑﺎری درﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن زﯾر
 ٢٥ﺳﺎل درﺳﺎل  ، ٪٢٤ .٦ ،٢٠٠٨درﺳﺎل
 ٪٤١ .٦ ،٢٠١٠و درژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل ،٢٠١٢
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم
 ٪٤٩ .٩اﺳت

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺧﺗﺻری در ﻣورد ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﺑﺎرزات از
درون زﻧداﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﯾرون ﺑﺎزھم اداﻣﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯽ رژﯾم ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﻣل
ﮐرد ﻣﺳﺗﻘل ،ازدﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ـ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر و
ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد.
٣ـ ﮔرﭼﮫ ھﻧوز ﺗﺿﺎد ﺑﯾن دوﻟت ازﯾﮏ ﺳو
و ﻣﺟﻠس و ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ از ﺳوی دﯾﮕر اداﻣﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﺎ ﭘﯾروزی
ﺟﻧﺎح اﺻول ﮔرای واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در
راس ﻧظﺎم و ﺣﻣﺎﯾت ﺳران ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران از
وی دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﮭﻣﯾن دوره ﻣﺟﻠس ﺷورای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣوﻗﻌﯾت اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺟﻧﺎح دﯾﮕری ازاﺻول ﮔراﯾﺎن ﺗﺿﻌﯾف ﺷده
و ﻓﺷﺎر در اﻓﺷﺎی دارودﺳﺗﮫ ی وی اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﻌدادی از ھﻣﮑﺎران ﻧزدﯾﮏ وی
دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ زﻧدان ﺷده اﻧد.
درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭘس از
ﮐﺳب اﯾن ﭘﯾروزی درﻣﺟﻠس ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از
ﯾﮏ ﺳو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻول ﮔراﯾﺎن ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎرـ ﺟﻧﺎح رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ـ ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن داده و
ﭘس از ﻓﺷﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ وی درﮔذﺷﺗﮫ
واردﻧﻣودﻧد و ھم اﮐﻧون ﻧﯾز دﺧﺗراو را ﺑﮫ
 ٦ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
وی را در »ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم«
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از اوﻧﮕرﻓت .درﻋﯾن ﺣﺎل ﭘس از
آن ﮐﮫ ﻣﺣﻣدﺧﺎﺗﻣﯽ در راس اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ﻣداﻓﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﻋﻼم ﮐرده
ﺑود دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺷرﮐت ﻧﺧواھدﮐرد،
وﻟﯽ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در رای دھﯽ ﺷرﮐت
ﮐرد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ از ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻣﺎن در ﺣدی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ،دﺳت
ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧرﻣﺷﯽ ﮐﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن درﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﺧود را در درون ﻣداﻓﻌﺎن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﭘﺎﺳﯾو ﻧﻣوده و ﻣوﻗﻌﯾت طرﻓداران ﺧودرا
ﻗوی ﺗر ﻧﻣﺎﯾد.
٤ـ ﮐﻣﺎﻓﯽ اﻟﺳﺎﺑق ،ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران رﺷﺗﮫ ھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎداﯾران را دردﺳت داﺷﺗﮫ و
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗر
ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
روﺣﺎﻧﯾت و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗش را
ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ
در اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﻧﻘش زﯾﺎدی داﺷت ،ﻓﻌﻼ رھﺑری آن اﺳﺎﺳﺎ ﻧﮫ
از وی ﮐﮫ از ﺧﺎﻣﻧﮫ ای دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ
رھﺑری و ﺑدﻧﮫ ی ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺿرورﺗﺎ
ﻣﺗﺣد و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺑوده و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی دﯾﮕر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﯾراز ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای ھم راھﻧد .اﯾن اﻣر ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎرا ﺻورت

ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
٥ـ ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﻣرﮐزی اﯾران درﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑرای وادارﻧﻣودن اﯾران ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ،ﻣﺗوﻗف
ﺳﺎﺧﺗن ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم و ﺑﺎﻻﺗر از آن
ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﮔرداﻧدن اﯾران ﺑﮫ زﯾر ﻧﻔوذ ﺑﯽ
ﻗﯾد و ﺷرط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ
درﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎرھﺎ اھﻣﯾت ژﺋوﭘﻠﯾﺗﯾﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺑﺎزﮔوﺷده اﺳت و اﯾن ﮐﮫ
ﻏرب ﺑﮫ ﺧﺎطرآن ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺷﺎﻧدن اﯾران
زﯾرﻧﻔوذ ﮐﺎﻣل ﺧوﯾش اﺳت.
دراﯾن ارﺗﺑﺎط و ﺑرای اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر ﺑرروی
ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾران ،ازﯾﮏ ﺳو ﭘﯾوﺳﺗﮫ روی ﺑﮫ
آﺧر رﺳﯾدن زﻣﺎن ﺗﻼش ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن راه
ﺣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی ﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد)
ﻧظﯾر ﺻﺣﺑت اوﺑﺎﻣﺎ در ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﻧﯾت ھﺳﺗﮫ
ای درﺳﺋول( و اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ﺑرای
ﻓروش وﺳﺎﯾل ﺟﻧﮕﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی و ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾﻧﮭﺎی ﺟﻧوب ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﮐﮫ
ﺳر ﺑﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯽ زﻧد و درﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺳﻠﯾﺢ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﺟﻧوب ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﭘر
دﻓﺎع ﻣوﺷﮑﯽ از طرﯾق ﻓروش ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی
ﺟﻧﮕﯽ و ﻣوﺷﮏ و اﺳﺗﻘرارآﻧﮭﺎ درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺧطر اﯾران )ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎدی ﺗﺻﻧﻌﯽ
اﺳت ﺟﮭت ﮔرم ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺑﺎزار ﻓروش
ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﻣﻧطﻘﮫ( و ﺑﺎﻻﺧره ﺗرﺗﯾب ﻣﺎﻧورھﺎی ﻣﺷﺗرک
ھواﺋﯽ در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﺳﺎﺣل ﺟﻧوﺑﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس؛ از ﺳوی
دﯾﮕر اداﻣﮫ ی ﻣذاﮐرات ﮔروه  ١+٥ﺑﺎ اﯾران،
ﭘﺧش آﻣﺎرھﺎﺋﯽ داﯾر ﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ،ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾن ﮐﮫ دراﺳراﺋﯾل
و دراﯾران ﻣردم اﯾن دوﮐﺷور ھﻣدﯾﮕر را
دوﺳت دارﻧد و ﻋدم ﺗواﻓق آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل
در ﺷروع ﺳرﯾﻊ ﺟﻧﮓ )ﭘس از دﯾدار ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو
از واﺷﻧﮕﺗون( وﻏﯾره ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ وﻣﺧﺎﻟﻔت ﭼﯾن و
روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و ﺣﺗﺎ ﺑﺎﺗﺣرﯾم ـ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ﻓﻌﻼ ازآن ﺷدﯾدا ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد
و ﺑﺎزاراﯾران ﭘُر از ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت
ـ و ازھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﻧﺎروﺷن ﺑودن ﭘﯾروزی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﺻورت ﺑروز ﺟﻧﮓ و
ﮔﺳﺗرش آن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻋواﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن آﺗش اﻓروزی را
ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص اﯾن ﮐﮫ رژﯾم
اﯾران ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮔذﺷﺗﮭﺎﺋﯽ ھﺳت ﺑﮫ
ﺷرط اﯾن ﮐﮫ ﻏرب ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳت از
»رژﯾم ﭼﻧﺞ« دراﯾران ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ اﯾن
ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوه ھﻧوز ﻣوﺟوداﺳت.
٦ـ درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت
ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران و

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ درآن ،ﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی ﻣردم از داﺷﺗن
ﯾﮏ رھﺑری ﺧردﻣﻧد ﻣﺑﺎرز و ﻓﮭﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺷﺧﯾص ﺗﺿﺎدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺟود دراﯾران
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی دﻗﯾﻘﯽ ﺑرای رﺷد
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﺳت دھد و ﺑﺎ ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
درﭘﯾﺷﺑردن ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن ﺑﭘردازد ،ﺑﯽ ﺑﮭره
اﺳت .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣطﻣﺋن ﺑود ﮐﮫ
درﺻورت ﺑروز ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ـ درﺳطﺢ ﺣﺎﮐﻣﯾت
در اﯾران ـ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ ﺗﺿﺎدھﺎی
دروﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺑورژواﺋﯽ ﺑرﺳرﮐﺳب
و ﯾﺎ ﺣﻔظ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ،ﻧﯾروھﺎی ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
درھداﯾت ﺗوده ھﺎ ﺟﮭت ﮐﺳب ﻗدرت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
ھم اﮐﻧون ﺗﻼﺷﯽ از ﺟﺎﻧب اﯾن ﻧﯾروھﺎ
درﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ای
ﭼپ درﺳطﺢ وﺣدت ﻋﻣﻠﮭﺎﺋﯽ درﺟرﯾﺎن
اﺳت ﺿﻣن ﺧوش آﻣدﮔوﺋﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣرﮐت،
ﺑُﻌد آن ازﺣد ﺑرﺧﯽ اﺗﺣﺎدﻋﻣﻠﮭﺎ ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑرود و ﻗﺎﺑل دوام ﻧﺧواھدﺑود ،ﭼون ﮐﮫ
اﺗﺣﺎدﻋﻣل طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺣدﺗﮭﺎی
اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ دارد ﮐﮫ دروﺣدت
ﻧوع ﺣزﺑﯽ ﻣﻣﮑن و در وﺣدت ﻧوع ﺟﺑﮭﮫ ای
درﺟﻧﺑش ﭼپ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و درﻋﯾن ﺣﺎل
ﺗﺛﺑﯾت ﭼﻧﯾن ﺣرﮐﺗﯽ ـ آن ھم ﺑﮫ طور ذھﻧﯽ و
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳﺗﮭﺎی اﺗﺣﺎدھﺎی ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ درﮔذﺷﺗﮫ ـ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن وﻣﻐﺎﯾرﺗش ﺑﺎ
وظﯾﻔﮫ ی ﻣرﮐزی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺣزب واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران اﺳت.

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

رھﺎﺋﯽ از ﻣداﺧﻠﮫ ،ﺗﺣرﯾم و ﺟﻧﮓ درﮔروﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑﯾﮑﺎر ﺳﺎزی وﺳﯾﻊ و ﻧﯾز ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳﺎﻋﺎت
و ﻓﺷﺎر ﮐﺎر ﺑر ﮐﺎرﮔران  ،ﺑﺳﺗن ﺷرﮐت ھﺎ
و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ د اران و
ﭘﺎﺋﯾن آﻣدن ﻣزد ھﺎ و ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ،
ﮔراﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﮐﺎﻻھﺎ  ،و ﺧﻼﺻﮫ ﻓﻘﯾرﺗر
ﺷدن ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﺑراﺑر
ﺳودھﺎی ھﻧﮕﻔت ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت  .ﺳطﺢ درآﻣدھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن
ﻓﻘر و ﺛروت را ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺟدﯾدی ﮐﺷﺎﻧده ،
ﺑﯾش از  ٩٠در ﺻد ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺻﺎﺣب ﻓﻘط
 ١٠ﺗﺎ  ١٥در ﺻد ﺛروت ﺟﮭﺎن ﺑودﻧد و ١٠
درﺻد ﻣردم ﺟﮭﺎن  ٨٥ﺗﺎ  ٩٠در ﺻد ﺛروت
را ازدﺳت ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ رﺑوده و ﺑﮫ
ﺧوداﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد .در ﮐﻧﺎر و ﭘﯾﺎﻣد آن
ﮔﺳﺗرش ﻓﺣﺷﺎء  ،ﻣواد ﻣﺧدر  ،ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﻓﺷﺎرھﺎی رواﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ
ﻧﯾروی ﮐﺎر  ،و ﺗﺷدﯾد ﻧظﺎﻣﯾﮕری ﮔﺳﺗرش
زﻧدان ھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ......در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑود  .ﺗوﻟﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد از
ﮐﺎﻻھﺎی روزﻣره ﺗﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ...ﺑﮫ ﻧﺣوه
ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزی ﺑﮫ رﺷد ﺧود اداﻣﮫ داد و در
ﮐﻧﺎر آن ﺳﻔره اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻧﻌﻣﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧود ﺑوﺟود آورده اﻧد ھر روز ﺧﺎﻟﯽ ﺗر
ﮔﺷت .
رﻗﺎﺑت اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ دارو دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻌﺿﯽ از دوﻟت ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﯾوﻧﺎن و ﻣوﺳﺳﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻧﺟر ﺷد،
اﻣﺎ اﯾن ھﻣراه ﺑود ﺑﺎ رﺷد دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺳودھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎردی  ،ﺑﺎ
ﺗوﻟﯾدی اﻧﺑوه و ﺑﺣراﻧﯽ اﻧﺑوه ﺗر  .ﺑﺣراﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻧﮕﺗر ﺷدن ھر روز ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ارزاﻧﺗر ﻓﺷﺎر ﺧود را در ﭼﻧدﯾن
ﻋرﺻﮫ ﺑر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷدﯾد
ﮐﻧد – ١ :اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر – ٢
اﺧراج  – ٣ﺑﺳﺗن ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت
 – ٤ﺳرﮐوب و درھم ﺷﮑﺳﺗن ﺗﺷﮑل ھﺎی
ﮐﺎرﮔری – ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺎل ﮐﺎھش ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﮐﺛر
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن از ﻣﺗروﭘل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و رﺷد ﻧظﺎﻣﯽ
ﮔری ﺑود .در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑر طﺑق آﻣﺎرھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎره ﮔران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،رﺷد – ٤
 ٤ .٥درﺻدی در ﻋرﺻﮫ ﻧظﺎﻣﯽ راﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﻔﮭوم آن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ  ،اﺷﻐﺎﻟﮕری
 ،و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣردم ﺟﮭﺎن و ﺻرف
ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻋظﯾم ﻧظﺎﻣﯽ و ﮐﺎھش ﺧدﻣﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻧﻧد آﻣوزش  ،ﺑﮭداﺷت  ،ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
و رﺷد و ﮔﺳﺗرش ارﺗش ھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر
ﺑورژوازی ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر .
دو ﺟرﯾﺎن در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺣوادث ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺣت ﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار
دادﻧد .ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺟﻧﺑش
اﺷﻐﺎل ﻣرﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺑﯾش از  ٢٠٠ﺷﮭر
ﺟﮭﺎن و رﻗﺎﺑت اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﮐﺷورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ.
در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ اداﻣﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و ﺷﻣﺎل
آﻓرﯾﻘﺎ و ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ از
ﯾﮏ طرف و ﺗظﺎھرات و ﺟﻧﺑش ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طرح ھﺎی دوﻟت
ھﺎی ﯾوﻧﺎن و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭘرﺗﻘﺎل ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل
رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی از طرف اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ
ﻣﺻﺎف ﺳرﻣﺎﯾﮫ رﻓت  .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﺑرون
رﻓت از ﺑﺣران ﺑﮫ ھر ﻓرﯾب ﮐﺎری و ﺣﻘﮫ
ﺑﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی و زد و ﺑﻧد ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده
دﺳت زده و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺣران در
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،
از آن ﻋﺑور ﮐﻧد .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﭼون ﯾوﻧﺎن و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
زﯾر ﺑﺎر آن ﻧرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن ﺟﻧﺑش
اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﻣوﺳﺳﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﻧد  .ﺑﺣران در اروﭘﺎ
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎد ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﮭﺎر
ﻋرﺑﯽ« ﻣﻌروف ﺷد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺑﮫ
زﯾر ﮐﺷﯾدن ﭼﻧدﯾن ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻧﻘﺷﯽ
ﻣﺗﺣوﻻﻧﮫ را اﯾﻔﺎء ﮐﻧد اﻣﺎ ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗری را
ﺑﮫ روی ﮐﺎر آوردﻧد  .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای
آزادی و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﻌﺿﺎ
ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﮔروھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺷد و ھﻧوز ﺑﮭﺎر ﻧﯾﺎﻣده ﺟﻧﺑش
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ﺧزاﻧﯽ ﺑس ﻏم اﻧﮕﯾز روﺑرو
ﺷد .ﻣﺻر ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺻوص
آن و ﻟﯾﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺎزه از ﻧﺣوه دﺧﺎﻟت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ در اﯾﺟﺎد آن ﻧﻘش
داﺷﺗﮫ اﻧد ! دﺧﺎﻟت آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺷش ﻣﺎه ﺑﻣﺑﺎران
و ﮐﺷﺗن دھﺎ ھزار اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺗﺣت ﻋﻧوان
دﻓﺎع از ﻣردم در ﻟﯾﺑﯽ ،ﺑدﻋت ﺗﺎزه ای ﺑرای
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑود

ﺻﻔﺣﮫ ٣
 .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ آﺷﮑﺎرﻧﮫ ارﮔﺎن
آﺷﺗﯽ ﮐﺷورھﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺧدﻣﺗﮕزار
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺣﻘق اھداف
آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .
در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺷﺎﮐش ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑطور ﻋﻣده ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧرژی اﺗﻣﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت
و ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺷدﯾد ﺷد  .اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎﯾد
در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﯾز ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺑزرگ و ﺗﺿﺎدھﺎی ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﯾن روﺳﯾﮫ
ﭼﯾن و ھﻧد و ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎن از ﯾﮏ ﺳو و
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ و آﻣرﯾﮑﺎ از ﺳوی دﯾﮕر
در ﺣﺎل ﺗﺷدﯾد اﺳت ،دﯾد  .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺷدﯾد ھﺎ
ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ دودش ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﻣﺎ ﻣﯽ رود
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن در ﮐﺷورھﺎی
ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ھﺳﺗﻧد  .درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ دوﻟت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﻧﯾزﺑﺎ دﯾد اﺷﻐﺎل ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ازطرﯾق ﺑﯾرون
راﻧدن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎوزات ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺧود را
ﺑرﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع ﻓﻠﺳطﯾن اداﻣﮫ داد و اﯾن
ﺗﺟﺎوزات ﻧﯾز ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ را
در ﺳطﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﯾﺟﺎدﻧﮑرد و ﻣﺎھﯾت
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎردﯾﮕر
ﻧﺷﺎن داده ﺷد.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد
اﺧﺗﻼﻓﺎت ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ از ﯾﮏ ﺳو و
ﺳرﮐوب ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ
و ﺑﮫ وﯾژه ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری از ﺳوی دﯾﮕر
ﮔذراﻧد  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد
ﺑﺳﺗن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾدی و اﺧراج
ﮐﺎرﮔران و اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﮔران ﺟدﯾد ﺑﺎ ﺣﻘوق
ھﺎی ﮐﻣﺗر ﺑودﯾم ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺷﮑل ھﺎی
ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری زﯾر ﺳرﮐوب ﺑودﻧد ،ﮔراﻧﯽ
ﺳﻔره ﻣردم را ﺧﺎﻟﯽ ﺗر ﮐرد و ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ھم
ﻧﺗواﻧﺳت از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﻣﺳﺎل ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت زﯾﺎدی ﻣواﺟﮭﮫ ﺧواھم
ﺑود .ﭼون ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺟز طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھﯾﭻ طﺑﻘﮫ
ﯾﺎ ﻗﺷر دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد.
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ  ،اﯾن ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑورژوازی اﯾران ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﭼﻧدﯾن دھﮫ
ﺑﺎ ﺑﮫ ﻋﺎرﯾت ﮔرﻓﺗن از ھم طﺑﻘﮫ ای ھﺎی
ﻏرﺑﯽ ﺧود اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺗداوم ﺑﺣران و
ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی دارد ﻧﻘش ﺑر آب ﻣﯽ ﺷود .
دوﻟت ﺑﺎ ﭼﻧد ﺑراﺑر ﮐردن اﻗﻼم اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻣردم و ﻣدﺗﯽ ﺳرﮔرم ﮐردن ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﺣول و ﺣوش ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺣﺎﻻ دارد ﻗدم

دراول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﺎدﺳﺗﮭﺎی ﺑﮭم ﮔره ﺧورده ﻣﺗﺣدا ﺷﻌﺎر ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم را ﻓرﯾﺎدزﻧﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﻗدم آﻧﮭﺎ را ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺣرﯾم ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ارزش ﭘول
اﯾران ﺑﺷدت ﭘﺎﺋﯾن آﻣد و ﻗﯾﻣت ھﺎ در ﮐﻣﺗر
از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ دو ﺑراﺑر اﻓزاﯾش ﭘﯾدا
ﮐرد  ،اﻣﺎ اﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷد ﮐﮫ دوﻟت ﺑﺎ ﻣﻧﺟﻣد
ﮐردن ﻣزدھﺎ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎﻻھﺎ
ﺗﺎ دو ﺑراﺑر ﮔراﻧﺗر ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻣزد
ﮐﺎرﮔران دﺳت ﺑزﻧد  .و در آﺧر ﺳﺎل ھم ﮐﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل ﻣزدھﺎ ﻣطرح ﺑود ،ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از
اﻓزاﯾش ﻣزدھﺎ  ،ﺑﮫ ﺳطﺢ  ٣٩٠٠٠٠ﺗوﻣﺎن،
ﻣزد ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ  ٣ﺗﺎ  ٤ﺑراﺑر زﯾرﺧط
ﻓﻘر ﺳﻘوط ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ در
ﺗﮭران ﺑﺎ  ٣ﻓرزﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣداﻗل ﺑﮫ
ﺣﻘوق ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت .ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻣﺗر از
 ٣٠٠٠٠٠ﺗوﻣﺎن ﮔﯾر ﻧﻣﯽ آﯾد  ،ﻓرزﻧداﻧﯽ از
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن  ١٦و  ١٧ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺧرج ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .
ﭼرا ﮐﮫ ﺣﻘوق ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧواده ﮐﻔﺎف ﺧرج
ﺗﺣﺻﯾل و ﻏﯾره را ﻧﻣﯽ دھد  .ﺗﺎزه اﯾن وﺿﻌﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﺷﻐول
ﺑﮫ ﮐﺎر وﺟود دارد .ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﮑﺎر
وﺿﻊ از اﯾن ھم ﺑدﺗر و ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑﺳﯾﺎر وﺧﯾم ﺗر اﺳت
ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺧود ارﮔﺎن ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم
از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ارﮔﺎن ھﺎی
ظﺎھرا ﮐﺎرﮔری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
اﻋﺗراف ﺑﮫ آن ﺷده اﻧد .
از طرﻓﯽ دوﻟت ﺑﺎ ﻣﺣدود ﮐردن اﻋﺗﺑﺎرات
ارزی ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾدی
ﻋﻣﻼ ﺧط ﺗوﻟﯾد را ﺧواﺑﺎﻧده اﺳت و ﺑﺎﻋث
اﺧراج و ﯾﺎ ﮐم ﮐردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮔران و
ﻧﯾز ﺷدت دھﯽ ﻓﺷﺎر ﮐﺎر ﺷده اﺳت  .رﺷد
ﺑﯾﮑﺎری و ﻋدم اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ در اﯾن ﺷراﯾط
دﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣوﺳﺳﺎت را
ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓﺷﺎری را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧو
اھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﺎورﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق
اﻧداﺧﺗن ﭘرداﺧت ﻣزد ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎری و ﯾﺎ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ھﺎ ﺑدون ﻣزد .طﺑق آﻣﺎرھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣوﺳﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﻣزد
ﮐﺎرﮔران ﺧود را ﺳرﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد ﺑﮫ
 ٣٠در ﺻد ﻣﯽ رﺳد .ﺧود دوﻟت ھم در
اﯾن ارﺗﺑﺎط و در دﻓﺎع از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎ ﭘﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺳﮑوت  ،ﺳﯾﺎﺳت اﺧراج ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﮐﺎرﮔری را ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ در زﻧدان ﮔذراﻧده اﻧد،
ﻣورد ﺗﺎﺛﯾد ﻗرار داد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺳﯾﺎری
از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ھﯾﭻ ﺧطﺎﺋﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ دﻟﯾل دﻓﺎع از ﺣق ھم طﺑﻘﮫ ای ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ
زﻧدان اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده و ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣدﺗﯽ در
ﺳر ﮐﺎر ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد از ﮐﺎر اﺧراج ﺷدﻧد.

طﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷت ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻧظﯾر
رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ  ،ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻣد ﺟراﺣﯽ
و .....ھﻣﭼﻧﺎن در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک
ﺟﺳﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺗﯽ در زﯾر ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ
در زﻧدان ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷدﻧد  .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ درﺧواﺳت ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی
ﮐﺎرﮔری در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر اداﻣﮫ داد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﺧش
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ اﺻﻼﺣﯾﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اﻋﺗراض ﮐردﻧد اﻣﺎ
ﮐو ﮔوش ﺷﻧوا! ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺻدھﺎ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺗﺣﺻن  ،ﮐم ﮐﺎری ،ﺗﺟﻣﻊ
ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﺗﻌددی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود
داﺷت از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺗﺻﺎب در اﯾران ﺗﺎﯾر ،
ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ اﻣﯾرﮐﺑﯾر و ...ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ھﻣراه ﺑود و ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ ﺳرﮐوب و
دﺳﺗﮕﯾری و ﺷﮑﻧﺟﮫ  .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد
ھم رژﯾم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗن دادن ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران ﺷد ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣﺑﺎرزه و ﺑدون داﺷﺗن ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﻣﺳﺗﻘل ﺧود ،وﻟﯽ ﺑﺎ درﺧواﺳت ھﺎی روﺷن
ﺟﻠو آﻣده ﺑودﻧد .
ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺗﮕﯾری ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﮔر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
و ﺷﮑﻧﺟﮫ و آزار دادن ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﺎﺳرﺣدﻣرگ
 ،و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﮔراﺋﯽ و ﺗﻠﻔﯾق ﻧﮑردن
آن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺧﻔﯽ راﯾﺞ درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
درﺷراﯾط ﻓﻘدان ﺣﻔﺎظت از اﯾن ﮐﺎرﮔران
درﺻورت ﯾورش ﻣﺟدد ﭘﻠﯾس ﺑﮫ آﻧﺎن ،ﺑرﺧﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﮐﺷور
ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿررھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن
درﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،ﺑﺎﯾد
ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﺟدد ﻗرار ﮔﯾرد .
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺣران
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣﺎل رﺷد و ﺗﺷدﯾد اﺳت
 .ﺣﺿور و رﻗﺎﺑت در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻋﯾن راﻧدن
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾن ﺗری از زﻧدﮔﯽ و
ﻣزدھﺎی ﮐﻣﺗر اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧوﺑﯽ را
ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد
ﺑوﺟود آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺑود ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﮐﺎرﮔری از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﭘرﻧﻔوذ ﮐﺎرﮔری ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
 ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧﺳت از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﺑﮭره ﮔﯾری ﮐﻧد  .اﯾن را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
در ﺗوﻧس  ،ﻣﺻر  ،ﯾوﻧﺎن  ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و.....
دﯾد  .ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و
ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل اﺟﺎزه ﻋﺑور
از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ھﻧوز ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧداده اﺳت  .در اﯾران ھم ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾن اوﺿﺎع و ﺳرﮐوب ھﺎی ﻣدام ﺟﻣﮭوری

ﺻﻔﺣﮫ ٤

اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔری ﯾﺎ وﺟود ﻧدارﻧد
و ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ھﺳﺗﻧد  .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھم ﻋﻣدﺗﺎ در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﺣﺿور دارﻧد و در ﺷراﯾط ﭘراﮐﻧدﮔﯽ
و ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری
ﺟدی در اوﺿﺎع را ﻧدارﻧد  .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺣﺎل اوﺟﮕﯾری
اﺳت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ از رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت ،ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﮑﮫ درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و
اﺳﺗراﺗژی را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد در آﯾﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواھد داﺷت  .ھﻧوز ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﻋدم
اﻧﺳﺟﺎم ﺧود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی دﺧﺎﻟت ﮔر ﺗوده
ای ﺗﺑدﯾل ﺷود  .اﯾن ﭘراﮐﻧدﮔﯽ در ﻣﺑﺎرزه
روزﻣره ﮐﺎرﮔران در اﯾران ﺧود را ﻧﯾز
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺑﺎرزه ﯾﮏ واﺣد
ﺗوﻟﯾدی و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺣدود ﺧود ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺧود ﺑﮫ واﺣدھﺎ دﯾﮕر و
ﻣﺗﺣد ﮐردن دﯾﮕر ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ﺻدھﺎ و ھزاران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
اﻧرژی و ﺗﺟرﺑﯾﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود را در
ﺧدﻣت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﺿﺎﻓﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺷراﯾط ﺟﻧﺑش
ﭼپ و رادﯾﮑﺎل اﯾران ھر روز ﺑﯾﺷﺗر اﺗﻣﯾزه
ﻣﯽ ﺷود  .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ  ،ﻣﺎﻟﯽ
و ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز  ،ﺟﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری – ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد،
اردوی ﮐﺎرﻧﯾز اﮔر ﺑﮫ طور ﺟدی ﻗﺻد درھم
ﺷﮑﺳﺗن اردوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ را دارد ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗری از اﻧﺳﺟﺎم و آﻣﺎدﮔﯽ دﺳت
ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷود ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را از
ﻗدرت ﺑﮫ زﯾر ﺑﮑﺷد .
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ﺳﺎل
ﺳﺧﺗﯽ ﺑود ﺳﺎﻟﯽ ﭘر از دﺳﺗﮕﯾری  ،ﺷﮑﻧﺟﮫ
و زﻧدان  ،ﺳﻔره ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗر  ،ﺷﮑم ھﺎی
ﮔرﺳﻧﮫ ﺗر  ،و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ زﯾﺎدﺗر اﻣﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﻋدم داﺷﺗن ﺗﺷﮑل
ھﺎی واﻗﻌﯽ در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اداﻣﮫ داد و از اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺳرﺑﻠﻧد
ﺑﯾرون آﻣد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دﻟﯾراﻧﮫ ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺑرﺣق ﺧود از ﺟﻣﻠﮫ ﺣق ﺗﺷﮑل و
اﻋﺗﺻﺎب  ،ﻣزد ﺑر اﺳﺎس ﺗورم و دھﮭﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ دﯾﮕر ﭘﺎی ﻓﺷرد و ﺑورژوازی ﺑﺎ
ھﻣﮫ ﺳﺑﻌﯾﺗش ﻧﺗواﻧﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﻧﺷﺎﻧد  .اﻣﺎ ھﻧوز ﯾﮏ
ﺿﻌف اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾن ﻣﺑﺎرزه

ﮐﺎرﮔران ﻣﺗﻔرق ھﯾﭻ و ﮐﺎرﮔران ﻣﺗﺷﮑل ھﻣﮫ ﭼﯾزﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و آﻧﮭم ﻧﺑود ﯾﮏ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن
ﻣﺑﺎرزات را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد زﻧد و ﺳرﻧوﺷت اﯾن
ﺟدال ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ﺳود
ﮐﺎر ﺗﻣﺎم ﮐﻧد .
غ.ع .ـ ﻓروردﯾن ١٣٩١

اول ﻣﺎه ﻣﮫ ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮐﮫ ﺧواﺳت »ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،ﻣﺳﮑن ،ﺑﮭداﺷت،
آزادی« و دﯾﮕر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﺳت ﺗﺷﮑل ﺑرای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و ﺳﺗﻣﮕران ھﻣراه
ﻧﺷود ،ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه وﺗﺣﻣﯾل رﻓرﻣﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣﺑﺎرزات،
ھﻣﯾن رﻓرﻣﮭﺎی ﻧﯾم ﺑﻧد ﻧﯾز درﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ،از آن
ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻐﯾﯾری رادﯾﮑﺎل
دروﺿﻌﯾت ﻓﻘر و ﻣﺳﮑﻧت اش ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ
آﯾد.

زﺣﻣت ﮐش ﺷروع ﮐرده اﺳت .وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن
وﻣﻘررات ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺿرر ﮐﺎرﮔران،
آزادﮔذاﺷﺗن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑرای
ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎ و ﺑرﺧورد ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ و ﺑرده
داراﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ،ﮐﺳرﮐردن از ﻣزدھﺎ و
ﯾﺎ ﻣﻧﺟﻣد ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﻻﺑردن ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ،ﻣﺣدودﺳﺎﺧﺗن ﺣق اﺳﺗﻔﺎده
از ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻧﺑﺎﺷﺗن ﻓﻘردرﯾﮏ
ﺳو و ﺛروت درﺳوی دﯾﮕر ،و ،...ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﻋﻣﺎل ﭘﻠﯾد اﯾن ﻧظﺎم ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺳﺗم ﮔرو ﻣﻣﻠو از ﺗﺑﻐﯾض
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت.
ﮔﻧدﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺎن ﺧوره ای اﺳت ﮐﮫ ﺳرﺗﺎﭘﺎی
اﯾن ﻧظﺎم را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺣﺗﺿﺎر ﺑﯾش
از ﺻدﺳﺎﻟﮫ ی آن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر درﺑراﻧدازی اش
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ھﻧوزھم ﻧﻔس ﺑﮑﺷد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﻧﻔس ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
و ﻧوﯾدﺑﺧش ﻓرارﺳﯾدن روزی را درآﯾﻧده
ای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﻣﯽ دھد ﮐﮫ درآن ﺑﻧﺎھﺎی
ظﻠم ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﻟرزش ﺷدﯾدﻧﺎﺷﯽ
از ﺿرﺑﺎت ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺟﮭﺎن
ﺑﺎ ﻏوﻏﺎﺋﯽ ﺳﮭﻣﮕﯾن ﻓرو رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﻧﺎی ﻧو
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗرﻋﺎری از اﺳﺗﺛﻣﺎر
و ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض آزادﺗر ،آﺑﺎدﺗر و ﻓراوان
ﺗرازﻧظر ﻣواد ﻣوردﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و آﺷﺗﯽ
ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ دراﯾران ﻣﺻداق
ﯾﺎﻓﺗن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺟﺎی آن را ﺑﮕﯾرد.
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ درآن دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ
درﺗﺣﻘق ﭼﻧﯾن دورﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺳﺎل
ﺗﻣﺎم درﺑراﺑر ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺣﺗﺎ اﺑﺗداﺋﯽ و ﺑﮫ ﺣق
ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد ﺗظﺎھرات ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔران و
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎده و ﺑﺎ ﻏل و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺟﮭﺎن  ،ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی
زﻧﺟﯾرو ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام و ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد »ﺑﺣران را
ﺷدﯾد و ﺗﺣﻣﯾل ﻓﻘر و ﻓﺎﻗﮫ ﻋظﯾم ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎورده اﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﺧروج
ﻣﯽ دھد.
از آن را ﺑﭘردازﯾم!« درﺧﯾل ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد و ﻧﻔرت ﺧودرا از وﺿﻌﯾت
ﺑﺎ ﺗﺷدﯾدﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر اﺑزار
ﺣﺎﮐم ﺑرﮐﺷورھﺎی ﺷﺎن اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد .ﻓرﯾﺎد
ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزه ای را ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﭘﯾش
»ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،ﻣﺳﮑن« ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑرد ﻣطﻣﺋﻧﺎﻧﮫ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ی آن آﻣﺎده ﻧﻣود و
ﻓرﯾﺎد دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی درﺳراﺳرﺟﮭﺎن
اﯾن اﺑزار ﭼﯾزی ﺟز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران
ﻋﺟﯾن ﺷد.
دراﺷﮑﺎل ﻣﺗﻧوع ﺻﻧﻔﯽ و دراﯾﺟﺎدﺳﺗﺎد واﺣد
درﻋﯾن ﺣﺎل ،طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎن ﺗﺟرﺑﮫ
رزﻣﻧده و ﺟﻧﮕﯽ آن ـ ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ـ
ی ﻣﺑﺎرزه ی ﭼﻧدﻗرﻧﯽ اش را دردﺳت دارد
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎھدﺑوده اﺳت ﮐﮫ
درھرﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﺗﺷﮑل ﺷده
و رھﺑری راﺳﺗﯾن اش ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ را ﭘدﯾد آورد ،ﺣﺗﺎ درﺷراﯾط ﻋدم
ﺗوازون ﻗوا درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت
ﻣوﻗﺗﺎ ﺗﺣت رھﺑری ﭼﻧﺎن ﺣزﺑش ﺑﺎ ﺑراﻧدازی
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﻓﺋوداﻟﮭﺎ ،ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای ﺣﻔظ آن
وارد ﻧﺑردی ﺳﺧت و ﺑﻐرﻧﺞ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷده و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺷﮕرﻓﯽ را ﺑرای
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر وﻣردم ﺟﮭﺎن درراﺑطﮫ ﺑﺎ
آﯾﻧده ی ﺗﺎﺑﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ دراﻧﺗظﺎر آﻧﮭﺎﺳت ،ﻓراھم
آورد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺑرون
رﻓت از ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ـ
ﺑﮫ وﯾژه درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری آﮔﺎه ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ـ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺧواﺳت ﻋﺎﺟﻠﯽ
درﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ﺑدون ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺗﻌﻠﻠﯽ
دردﺳﺗور ﮐﺎر اﯾن ﺟﻧﺑش ﻗرارﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑدون
ﭼﻧﯾن ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ ی ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ ﺣق طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر درﻋرﺻﮫ ی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ آن
از ظﻠم و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺟر ﻧﺷده و ازﺣد
رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﻓراﺗرﻧﺧواھدرﻓت.

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﻧﯾﺳت .ﭼون ﮐﮫ درﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳﺧت و ﺑﯽ
رﺣم ،وﺟود رھﺑری آﮔﺎه و ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت و ﻣﺑﺎرز
ﺟزو اوﻟﯾن ﺷرطﮭﺎی ﭘﯾﺷﺑرد ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز
ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ طﺑق ﻧﻘﺷﮫ ای واﺣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ را درھرج و ﻣرج ﻧظری
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ و ﺗﺟﻣﻌﮭﺎی
ﺳﺳت و ﺑﯽ در و ﭘﯾﮑر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾش ﺑرد
و ﺗﺎرﯾﺦ ھم درﺗﻐﯾﯾر رادﯾﮑﺎل ﺟﮭﺎن ،ﭼﻧﯾن
روﺷﯽ را ھرﮔز ﺑﮫ ﺧودﻧدﯾده اﺳت .دراﯾن
راﺳﺗﺎ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ﺷدﯾد
ﺣﺎﮐم ﺑرﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ،ﻧﻘش ﮐﺎرﮔران
آﮔﺎه ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد درﭘﺎﯾﺎن دھﯽ ﺑﮫ اﯾن
وﺿﻌﯾت ازاھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ را
ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت ﺧود
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر دﺳت ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺑدون آن ﮐﮫ درﺷراﯾط ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .اﻣﺎ
آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺧواﺳت ارﺟﺢ آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل
ﻧﺷده اﺳت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺻﻧﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
واﺣد و ﺳراﺳری ﮐﺎرﮔران درھرﮐﺷوراﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن درھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾم اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺳﺎل
را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﮔران ھرﮐﺷورو ﮐﺎرﮔران
ھﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!« ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم
و اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ» :ﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎی ﻣﺗﺣد
ﺧود ﮔﯾرﯾم آزادی ،درﭘﯾﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن!«

ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،روز ھم ﺑﺳﺗﮫ
ﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن در ﭘﯾﮑﺎر
ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﺑﮫ داران!
ﮐﺎرﮔران اﯾران و ﺟﮭﺎن ،ﺑرای ﺑراﻧدازی
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺗﺣدﺷوﯾم!
ﺗﺣﻘق دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی راﺳﺗﯾن
درﮔرو ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﺳت!
ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم! ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم! ﺑﺎزھم
ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم! ﭼﻧﯾن اﺳت ﺷﻌﺎر روز
اول ﻣﺎه اﻣﺳﺎل!
ﮐﺎر ،ﻧﺎن و ﻣﺳﮑن ،ﺑﮭداﺷت ،ﻓرھﻧﮓ
و آزادی ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺟﯾن اﺳت!
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ
اول اردﯾﺑﮭﺷت ١٣٩٠

ـ ﺷﮑوﻓﺎن ﺑﺎد ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗداوم ﺑﺣران  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

)ﺑﮫ ﺗﻘل از ﺋورواﺳﺗﺎت ـ ﺗوﺳط روزﻧﺎﻣﮫ ال
ﭘﺎﺋﯾس(.ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری رﺳﻣﯽ  ٪٢٣اﺳت و
اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯾﺷﺗری را ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻣزد و اﺧراج
ﮐﺎرﮔران ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻓراﺧوان اﻋﺗﺻﺎب
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳراﺳری را در ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ٢٩ﻣﺎرس
دادﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺑود .ﺑﺎ ﺷرﮐت
و ﺗظﺎھرات ﺑﯾش از٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرازﺟﻣﻌﯾت
 ٤٦ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ)ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود ٪١٠ﮐل
ﺟﻣﻌﯾت( و  ٥ﻣﯾﻠﯾون دﯾﮕر ﻣواﻓق اﻋﺗﺻﺎب
ﻋﻣوﻣﯽ) ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼ  ٪٢٠ﺟﻣﻌﯾت اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ(
در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم دوﻟت اﯾن ﮐﺷور در
»اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن ﮐﺎر« دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب زده
اﻧد و در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌد از ظﮭر ،راھﭘﭘﻣﺎﯾﯽ
ھﺎﯾﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﮔزار ﺷد .از
ﺳﺎﻋﺎت ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ،ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری در ﺑراﺑر
اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی راه آھن و اﺗوﺑوس ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده
اﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺿور ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻣﻧدان
در ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن ﺷوﻧد و در درﮔﯾری ﺑﯾن
آﻧﺎن و ﻣﺎﻣوران ﭘﻠﯾس ،ﺑﯾش از  ٥٠ﺗن
ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد .اﯾن اﻋﺗﺻﺎب ﺳراﺳری
»ﭘﯾروزی ﻋظﯾم« ی ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧودروﺳﺎزی رﻧو،
ﺳﯾﺎت ،ﻓوﻟﮑس واﮔن و ﻓورد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ دﺳت از ﮐﺎر ﮐﺷﯾدﻧد.ھم ﭼﻧﯾن ،ﭘﺧش
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺣﻠﯽ در
آﻧدوﻟس ،در ﺟﻧوب ،و ﮐﺎﺗﺎﻟوﻧﯾﺎ ،در ﺷﻣﺎل
ﺷرق اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،و در ﻣﺎدرﯾد ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﺑﮫ دﻟﯾل
اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷد .اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری از ﻣردم دﻋوت ﮐردﻧد در
ﺳﺎﻋﺎت ﺷب ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ در
ﺳراﺳر ﮐﺷور دﺳت ﺑزﻧﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را
ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟت اﺑراز دارﻧد«.
در واﮐﻧش ﺑﮫ اظﮭﺎرات رھﺑران ﮐﺎرﮔری
در ﻣورد ﻣوﻓﻘﯾت دﻋوت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ،وزﯾر
داراﯾﯽ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﻧد ﻧﻔر در
اﻋﺗﺻﺎب ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﯾﺎ ﻧﮑردﻧد ،ﻣوﺿوع
ﻣﮭم ﺧروج ﮐﺷور از ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻧوﻧﯽ
اﺳت .اﻣری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن رﻏﺑﺗﯽ در ﺣل ﻣﻌﺿﻼت ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺑود زﻧده ﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﯽ
ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻧده و ﺗﻼﺷﺷﺎن ﺑرای درآوردن ﻧظﺎم
ازﺑﺣران و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺟدد ﺻﻌود ﻧرخ ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده اﺳت .ﮐﻣﺎ
اﯾن ﮐﮫ:
»ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز ﭘس از اﻋﻼم ﺧﺑر اﻋﺗﺻﺎب
ﺳراﺳری در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ دوﻟت در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﻣﺎرﯾﺎﻧو
راﺧوی ،ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾن ﮐﺷور از اﻋﻣﺎل

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺎﺿﺗﯽ ﺟدﯾدی ﺑرای ﮐﺎھش ٤٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﯾوروی دﯾﮕر در ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧﺑر داد.
ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯾﻼدی
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ﮐﺳری
ﺑودﺟﮫ ﺑﯾش از ٪ ۵.٣ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ،
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی آن ﺑﮫ ٪١.٧ـ درﺻد ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری آن ﺑﮫ ﺑﯾش از ٪٢۴
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺎرﯾو ﻣوﻧﺗﯽ ،ﻧﺧﺳت
وزﯾر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ دراﯾن ﺑﺎره ﮔﻔت “:اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑدون
ﻣﺷورت ،اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی را در
ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺗﺻوﯾب ﮐرد .اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ
ﺑﮫ ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺧود ﻧداﺷت .در روزھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺷﮑل ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻋث
ﻧﮕراﻧﯽ ھﻣﮫ اروﭘﺎ ﺷده اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﻧرخ
ﺑﮭره ھم در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت “.اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ از ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺑﺎﻻ رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑرد ،ﮐﺷورﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺣدود
 ٪٢۴ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری را در ﻣﯾﺎن ١٧
ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو دارا اﺳت .ﺑﯾم آن
ﻣﯽ رود ﺗﺷدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿﺗﯽ ﺑﺎﻋث
اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
ﺷود)«.اﯾراﻧدوﺳت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ  ٢٩ﻣﺎرس
 . (٢٠١٢اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺑدھﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺧﺎرﺟﯽ
دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت و دوﻟت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﻻزم
اﺳت اﻣﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﻣﮑﺎن آن را
ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت ﺑﯾﺷﺗر و ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗر
ﮐﺎرﮔران را اﺧراج ﮐﻧﻧد.

اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧﺗل ﮐرده
اﺳت .اﯾن اﻋﺗﺻﺎب ﻧﺧﺳﺗﯾن آزﻣون ﺟدی
دوﻟت آﻗﺎی راﺧو از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر آن
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
دوﻟت اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ »اﺻﻼﺣﺎت«
در ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﺑﯾﮑﺎران و در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﮭﺑود رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش ﻋواﯾد دوﻟت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن دوﻟﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٦
ﺿرورت دارد.
در ﻣﻘﺎﺑل ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾرات دوﻟت راﺳﺗﮕرای ﻣﺎرﯾﺎﻧو راﺧوی،
ﻧﺧﺳت وزﯾر و رھﺑر ﺣزب ﻣردم ،در ﻗواﻧﯾن
ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت
ﺑﯾﺷﺗر و ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗری ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود
را اﺧراج ﮐﻧﻧد.
دوﻟت ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر دارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻرﻓﮫ
ﺟوﯾﯽ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﯾورو در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
دوﻟﺗﯽ را ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﺑﺎﻋث ﺗﻌﻣﯾق رﮐود و اﻓزاﯾش
ﺑﯾﮑﺎری ﺧواھد ﺷد.
اﻋﺗﺻﺎب روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آزﻣون ﺟدی
دوﻟت آﻗﺎی راﺧو از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر آن
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ روﻧد
اوﺿﺎع ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮔر اﯾن رودرروﺋﯽ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﺎ رژﯾم ﺗداوم ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
و ﺗﻌﻣﯾق ﻧﺷود ،ﺗدرﯾﺟﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی دوﻟت ﺑر
آﻧﺎن درﻋﻣل اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﺟدی و
ﻗﺎﺑل دوام ﺑﮫ ﺳود ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺧواھد آﻣد.
درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺑﺣران ﻋﻣﯾق اﻗﺗﺻﺎدی
ـ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧودرا ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،اﮔر اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳراﺳری
ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻗﯾﺎم ﺟﮭت ﺑراﻧدازی ﺣﺎﮐﻣﺎن ﭘﯾش
ﻧرود وﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺧود را آﻣﺎده ی ﭼﻧﯾن
ﻧﺑردی ﻧﺳﺎزد ،ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺻﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺧواھدﺷد .اﻣری ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ،
ﺑﻠﮑﮫ درﯾوﻧﺎن ،ﭘرﺗﻐﺎل ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و درﯾﮏ ﮐﻼم درﮐل اروﭘﺎ ﺑﮫ
واﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﻟﻣﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده و درﺳراﺳر
اروﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی
ازھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت
و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧدﯾﺷﯾده و درﺗدارک آن ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣدﮐﻣوﻧﯾﺳت
درھرﮐﺷور و ﺗﻼش آن ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻧﻔوذش درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی
زﺣﻣت ﮐش ﺑﮫ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺑرم و ﻋﺎﺟﻠﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ای ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﺳﻣت و
ﺳوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗوﺳط
رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺻﺎدره ﺧواھﻧدﺷد.

ک.اﺑراھﯾم ـ
 ١١ﻓروردﯾن ١٣٩٠
) ٣٠ﻣﺎرس (٢٠١٢

دﻣوﮐراﺳﯽ و رھﺎﺋﯽ ،ﮐﺎرو ﻧﺎن و آزادی ﺑﺎﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺟﯾن اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﺳت و ﭘﺎ زدن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ
درﺧروج از ﺑﺣران
ﮔرﻓﺗﺎرﺷدن اوﺑﺎﻣﺎ در ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن
ﺑﺎﺗﻼق اززﻣﺎن رﮐود ﺑزرگ و
طرح »ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی« در ﺗﻘﻼ
ﺑرای ﺑرون رﻓت ازآن
ری ٢٨ -ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﺑری ِﮔ ِ

در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھم ﭼﻧﺎن ﻏرق در
ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی از زﻣﺎن رﮐود
ﺑزرگ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوراوﺑﺎﻣﺎ
اﺧﯾراً ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﮭﺑود ﻣﺗﻌﺎدل در اﺷﺗﻐﺎل طﯽ
ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﻧﮭﺎده اﺳت.
طﺑق ﮔزارش وزارت ﮐﺎر ،طﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه از
دﺳﺎﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﺗﻌداد  ٧٤٤ھزار
ﺷﻐل ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد در
طول دوره ای ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ از ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﺑﮫ
اﯾن طرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧرخ رﺳﻣﯽ ﺑﯽ ﮐﺎری از
 ٩٫١درﺻد در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ  ٨٫٣درﺻد
در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﺂوردھﺎ را در ﭼﺎرﭼوب
ﺳﻘوط ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر دراﺷﺗﻐﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﻘوط
وال اﺳﺗرﯾت درﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺻورت ﮔرﻓت،
دﯾد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎ
ﮐﺎھش  ٥ﻣﯾﻠﯾون ﺷﻐل ﮐﻣﺗر از آﻏﺎز رﮐود
رﺳﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٠٧روﺑرو
ﺳﺎﺧت .در ﻧﻘطﮫ اوج اﯾن ﺳﻘوط ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ٧٤٤ھزار ﻧﻔر را از ﮐﺎر
اﺧراج ﻣﯽ ﮐردﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
در ﺳﺎل  ٢٠١٠و  ٢٠١١روی ھم رﻓﺗﮫ
درﻣﺟﻣوع  ٣٣٥ھزار ﺷﻐل اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد،
 ١٫٦ﻣﯾﻠﯾون ﺷﻐل ﺗوﻟﯾدی را ﺑﯾن ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ
 ٢٠٠٨و ﻣﺎرس  ٢٠٠٩از دﺳت داد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺎھﺷﯽ ﺑراﺑر  ١٠درﺻد .ﺳطﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺷﺎﻏل
ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ  ١٢ﻣﯾﻠﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،درواﻗﻊ در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٧٫٥ ،١٩٧٩ﻣﯾﻠﯾون ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
اﺳت.
ﺑن ﺑرﻧﺎﻧﮑﯽ ،رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻓدرال رﯾزرو در
ﺻﺣﺑت روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٦ﻣﺎرس ،در ﮐﻧﻔراﻧس
ﺗﺟﺎرﺗﯽ درواﺷﻧﮕﺗن دی ﺳﯽ ،درﻣورد ارﻗﺎم
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺗﺎط ﺑود .او
رو ﺑﮫ ﺗرﻗﯽ اﺷﺗﻐﺎل
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺑود ﺑﺎزار ﻣﺷﺎﻏل در رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﯾدار ﺑﻣﺎﻧد.
او ﮔﻔت» :ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺑﮭﺑود

در ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓزاﯾش در ﻧﯾروی
ﮐﺎر اﺳﺗﺧداﻣﯽ ،ﻓﻘط ﮐﺎھش در ﻧﯾروی
ﮐﺎر اﺧراﺟﯽ را ﻣﻧﻌﮑس ﮐرده اﺳت« ،او
اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد» ،ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑد ﺗر از
وﺿﻊ ﻋﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ،ﻣﻘدار اﻓزاﯾش ﺑﯾﮑﺎری دراز ﻣدت و
اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺣﺗﯽ
ﺑدون ﺗﻌدﯾل ﭘذﯾری در ﻣورد رﺷد ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از دوران اوج ﻗﺑل از
ﺑﺣران ،ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد«.
ﭼﯾزی ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ و طرف داران او در دﺳﺗﮕﺎه
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری از ھﻣﮫ ﮔﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮫ
ﻣﯽ دارﻧد ،اﺳﺎس رﺷد ﻣﺗﻌﺎدل ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﻣﺷﺎﻏل ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ
طور ﺧﺎص .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در
ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد )Master
 (Lockواﻗﻊ در ﻣﯾﻠواﮐﯽ در ﻣورد اﯾن
ﺳﺋوال ﺑدان اﺷﺎره ﮐرد ،او اﻋﻼم داﺷت
»ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ھرﭼﻘدر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در داﺧل
ﺟﻠب ﮔردﻧد«.
ﮐﺎری ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﺟﺎم داده ،ﻟﺑﮫ ﺗﯾز
ﺣﻣﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫ
رﻓﺗﮫ اﺳت .او ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧدﮔﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﮐﮫ درطول ﺳﮫ ﻣﺎه اﺧﯾر
اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ را ﺷدت داده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣرﮐز
در ﮐﺎھش ﺷدﯾد و داﺋﻣﯽ ﻣزدھﺎ و ﻣزاﯾﺎی
آﻧﮭﺎ .ﭼﻧدﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دراﯾن ﻓرآﯾﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ
اﺳت.
در ﻣﺎه ھﺎی ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺑﺣران
ﻋظﯾم ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ، ٢٠٠٨ﺷرﮐﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ اﺧراج ﮐردﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ای
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻼﺣﯽ
ﺑرای زﺟر دادن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﭘذﯾرش ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا
درآوردﻧد .ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﻓن آوری و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد )اﺗوﻣﺎﺳﯾون ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری
ﮐردن( اﻓزاﯾش ﺳرﻋت ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش
ھزﯾﻧﮫ و ﺑﺎزﮔﺷت ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺳود ﮐﻼن ﺑر
اﺳﺎس ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐوﭼﮑﺗر را ،ﺑﺎ وﺟود
ﻋﻘب ﻣﺎﻧدن ﻓروش و درآﻣد ،ﺑﮑﺎر ﺑﺳﺗﻧد.
ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر ﺟﻧرال ﻣوﺗور و ﮐراﯾﺳﻠر
ﺗوﺳط اوﺑﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩طﻠﯾﻌﮫ ای ﺑود
ﺑرای ﺑرش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣزدھﺎ و ﻣزاﯾﺎ در ﺳراﺳر
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ .ﻧﺟﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻏول
ﭘﯾﮑراﺗوﻣوﺑﯾل ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗواﻓق اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔران ﺧودروﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس آن  ٥٠درﺻد ﺗﺣﻣﯾل ﮐﺎھش ﻣزد و
دﺳﺗﺑرد ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﻣزاﯾﺎ
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران ﺗﺎزه اﺳﺗﺧداﻣﯽ اطﻼق
ﺷده ﺑود .ﻣزدھﺎی  ١٢ﺗﺎ  ١٥دﻻر در ﺳﺎﻋت

ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﻣﺣﮏ ﺟدﯾدی ﺷد ﺑرای ﮐﺎرﮔران اﺗوﻣوﺑﯾل
ﺳﺎزی آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ً
ﻗﺑﻼ ﻣزد ھﺎﯾﺷﺎن در زﻣره
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣزد ﮔﯾران در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺗوﻟﯾدی
دﻧﯾﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد .درواﻗﻊ اﯾن ﻣزدھﺎ
ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺧط ﻓﻘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
دراواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣزد ﮐﺎرﮔران
و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت.
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺧراﺟﮭﺎی ﮔﺳﺗرده و ﮐﺎھش
ﻣزد ھﺎ ،ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﺳط دوﻟﺗﮭﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ وﻣﺣﻠﯽ )ﻣﺛل
ﺷﮭرداری ھﺎ -ﻣﺗرﺟم( ،ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت.
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از اﯾن ﺣﻣﻼت ھﻣﮕون
دوﻟت و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ،در آﻣﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣزدھﺎ و
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر و درآﻣد ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ
ﺷود .طﺑق ﮔزارش از ﯾﮏ ﺳرﺷﻣﺎری در
ﺳﺎل  ، ٢٠١١ﺣد ﻣﺗوﺳط درآﻣد ھر ﺧﺎﻧوار
 ٢٫٣درﺻد در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت :
 ٧٫١درﺻد ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺑل.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ
ازای ھر واﺣد از ﺗوﻟﯾد در ﺳﺎل ١٣ ،٢٠١٠
درﺻد ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺑل ﺑود.
اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺷﺎﻏل ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ً
ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﭼﯾن
و ﺳﺎﯾر ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی ﻣزد ﮐم اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده
ﺑود  ،اﮐﻧون ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣزدھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد
ﺑﮫ ﺣدی ﺗﻧزل ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼف
آن ﺑﮫ طرز ﭼﺷم ﮔﯾری ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .
ﺷرﮐت ھﺎی ﺑزرگ )ﺑﺟﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺧﺎرج(
ﻗﺎدرﻧد ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران
»ﺧود« ﺑﮫ ﺳودھﺎی ﺑﯾﺷﺗری دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﺟﯾﻣز ﮐﻣﭘﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺟﻧرال
اﻟﮑﺗرﯾﮏ )ﻗﺳﻣت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺻﻧﻌﺗﯽ
آن( در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﮔﻔت،
»ﺗوﻟﯾد اﺟﻧﺎس در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﺷد و ﺗرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ھر ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد« ،ﺑرای اﯾن
ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر داﺧﻠﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر »ﺑﮫ طرز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎ ﻣزدھﺎی
رﻗﺎﺑﺗﯽ ﮐﻣﺗر اﻧد« و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن
ﺷراﯾط ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺷده اﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻋﻼوه
ﺑر ﻓﻘر زاﺋﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻻﯾﮫ ھﺎی طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،رﺷد ﺳرﺳﺎم آور ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ
ﮔرﯾﺑﺎﻧش را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻧﺟش
ﺻرﯾﺢ ﮐﺎھش ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه
آﺧر ﺳﺎل  ، ٢٠١١ﺳﮭم ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺗﻌﻠق ﮔرﻓت،
ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣد ﺳود ) ١٥٫٣درﺻد(

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﺑود ودر ﮐﮫ ﺑرای ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧواھد
ﻋوض ،ﺳﮭم ﻣزدھﺎ در ﭘﺎﺋﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﺟﻧﮕﯾد.
ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن ٢٨ ،ﻣﺎرس ، ٢٠١٢
ﺧود ) ٤٥٫٣درﺻد( ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ﺑود.
اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﮕره ﻓدراﺳﯾون ﮐﺎر– ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ از اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای
******************
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد او در آورﯾل اﯾن ﻣﺎه ،ﭘرزﯾدﻧت
ﺣﻘﮫ ﺟﺳوراﻧﮫ ی وال اﺳﺗرﯾت:
ﻓدراﺳﯾون اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،رﯾﭼﺎرد ﺗراﻣﮑﺎ ،ﮐﺎﻧدﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ »ﻣﺑﺎدﻻت ﻧرخ ﺑﮭره«
ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن ،ﻣﯾت راﻣﻧﯽ را
ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐرد و ﮔﻔت »ھر ﮐﺎری را ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
ﻣﯽ دھد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد«.
آﻟن ﺑراون ٢٢ ،ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﻣﻘﺎﻟﮫ روﯾﺗرز ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در  ١٥ﻣﺎرس
آﻣﺎر ﻣﺳﺗﻧدی را ﻣﻧﺗﺷرﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت از ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ
درﺻدﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ  ٩٩درﺻدﯾﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ،اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﭻ ﮐس ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود
ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ درآﻣدھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ در
دوره ﺳﯾﺎﺳت »ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ« اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت در
ﺗﺿﺎد ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ، ١٩٣٤ﯾﻌﻧﯽ
ﺑدور از ﮐﺎھش ﺧطر ،ﻗرارداد ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل-
دوره رﮐود ﺑزرگ رخ داد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﮭش ﺳﺎل  ، ١٩٣٤ﺷﺎھد رﺷد ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﺷﺗﻘﺎت )  Derivativesـ ﻗراردادﭘرداﺧت
درآﻣدھﺎ ﺑرای  ٩٠درﺻد از ﻣزد ﺑﮕﯾران ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯾزان ﻣﻌﯾﻧﯽ ﭘول ﺑﺎ ﻧرخ ﺑﮭره
ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺎھش درآﻣد ﺑﺧش ﻓوق ﻣﻌﯾن ـ ﻣﺗرﺟم( ﺧطر را  ،اﻏﻠب ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﻟﻌﺎده ﻏﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ) ٠٫٠١درﺻد ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎ( ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد  -ﺳﺎﺗﯾﺎﺟﯾت
ﺑود .در ﺳﺎل  ، ٢٠١٠ﻋﮑس آن رخ داد .داس ،ﻣﺗﺧﺻص ﻗراردادﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل از
درآﻣد ﻓوق اﻟﻌﺎده از ﻏﻧﯽ ھﺎ )ﺑطور ﻣﺗوﺳط ﮐﺗﺎب ﭘول اﻓراطﯽ،Extreme Money ،
 ٣٣٨ﻣﯾﻠﯾون دﻻر( ٢١٫٥ ،درﺻد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ).( ٢٠١١
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درآﻣد »ﻓرھﻧﮓ ﺳﻣﯽ ﺣرص و آز » در وال
 ٩٠درﺻد ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗرﯾت در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ دوﺑﺎره ﭘررﻧﮓ ﺗر
ﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔرﯾﮓ اﺳﻣﯾت اﺳﺗﻌﻔﺎی ﺧود
 ٠٫٤درﺻد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ درآﻣد ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٠از ﮔوﻟدﻣن ﺳﺎﮐس را ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم رﺳﺎﻧد
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ،وﻟﯽ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳود ﺑﮫ  ١٠و در ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﭼﺎپ ﺷد .دردﯾﮕر
درﺻد ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌﻠق ﮔرﻓت .ﻓﻘط ﮔزارﺷﺎت ﺗﻌﺟب اﻧﮕﯾزاﺧﯾر ،ﻧﺷﺎن داده
 ١٥٦٠٠ﺧﺎﻧوار از ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺛروﺗﻣﻧدان ﺷد ﮐﮫ ﻧرخ ﻟﯾﺑور ) LIBORـ ﺑﮭره اراﺋﮫ
ﻣﻘدار ﺷﮕﻔت آور  ٣٧درﺻد از ﮐل ﺳود ﺷده ﻣﺎﺑﯾن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻟﻧدن( – ﻣﻌﯾﺎر ﻧرخ ﺑﮭره
در ﻣﺑﺎدﻟﮫ) (Swapsﻧرخ ﺑﮭره – ﺗوﺳط
ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد.
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎزھم ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳﮭم رﺷد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺳرﯾﻌﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ
درآﻣد ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدون ﺷد ،دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ﺑود؛ وﺑﯽ طرﻓﯽ اﻧﺟﻣن
درﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣزب دﻣﮑرات ﯾﺎ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻧرخ ﺑﮭره و ﻗراردادﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل زﯾر
ﺟﻣﮭوری ﺧواه در ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ھر ﺳﺋوال رﻓت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷدن ٪٥٠
ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ازﭘرداﺧﺗﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎردھﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
درﺻدﯾﮭﺎی ﺑﺎﻻ ٤٥ ،درﺻد رﺷد درآﻣد را »ﻧﻘﺻﯽ در ﭘرداﺧت« اﻋﻼم ﻧﺷد ،ﮐﮫ ﺷرﮐﺎی
در دور ﭘرزﯾدﻧت ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردﻧد ،ﻣﺎﻟﯽ را در ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻗرارداد اﻋﺗﺑﺎری ﻣﻠزم ﻣﯽ
 ٦٥درﺻد رﺷد در دوره ﭘرزﯾدﻧت ﺑوش و ﮐﻧد ﻗروض ﻣﻠﯽ ﯾوﻧﺎن را ﺑﭘردازﻧد.
 ٩٣درﺻد در از رﺷد در دوره اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺑﺎدﻻت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻧرخ ﺑﮭره
ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﮐﻣﺗردر اﺧﺑﺎر ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ
ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺻورت ﮔرﻓت.
اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺷﺎن دھﻧده وﺟود ﺣﮑوﻣت ﺷود ﺗﺎ ﻗرارداد ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺧرﯾدار
اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده و ﻓروﺷﻧده ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎز
ھر دو ﺣزب دﻣﮑرات و ﺟﻣﮭوری ﺧواه و ﭘرداﺧت ،از ﺟﺎﻧب ﻓروﺷﻧده ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﻧﮕﺎل ﻣرﮔﺑﺎر اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ از ﻧظر
آن را ﻓﻘط ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل درآﻣد ﺑرﺧوردارﻧد ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ٪ ٨٢
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﺗوان ﺧرد ﮐرد .طﺑﻘﮫ ای از ﺗﺟﺎرت ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد .در ﻣﺎه

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﻓورﯾﮫِ ،ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣورﮔﺎن ﭼﯾس ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ١٠٤ ، ٢٠١١ھزار ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
درآﻣد در ﻣﺑﺎدﻻت ،ﺑدﺳت آورد و اﯾن ﯾﮑﯽ
از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳود ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﺷد.
طﺑق ﻧظر ﺑﺎﻧﮏ ﭘرداﺧﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ:
ﻣﺑﺎدﻻت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑراﺳﺎس ﻧرخ ﺑﮭره
ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟزء ﺑﺎزار
ﻗراردادی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن دوطرف اﺳت .ﻣﯾزان
ﭘرداﺧت ﻧﺷده ی آن در ﻣﺎه ژوﺋن ٢٠٠٩
ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٣٤٢ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﯾﻌﻧﯽ ٣١٠
ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
 ٢٠٠٧ﺑود .ارزش ﻧﺎﺧﺎﻟص آن در ﺑﺎزار
درﻣﺎه ژوﺋن  ١٣٠٩ ، ٢٠٠٩ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر،
ﯾﻌﻧﯽ  ٦٫٢ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٠٧ﺑود.
ﺑﯾش از ده ھﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ،
دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و
ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ را ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻧرخ ﺑﮭره ﻣﺑﺎدﻻﺗﯽ ﻧﻔﻊ
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻧرﺧﮭﺎی ﺑﮭره درﻣورد
اوراق ﻗرﺿﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﭘروژه ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺛل ﺟﺎده ﺳﺎزی ،ﭘل ﺳﺎزی و اﯾﺟﺎد
ﻣدارس و ﻏﯾره ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻧوع ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ﺑرای آن وارد ﺑﺎزار ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻓزاﯾش ﺑﮭره ھﺎ؛
اﻣﺎ در ﻋوض ،ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ ﺑﮫ طرز ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺳﯾل،
زﻟزﻟﮫ ﯾﺎ دﯾﮕر رﯾﺳﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﺷدﻧﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﺟﮭوﻻت ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ »ﮐﺎر ﺧدا«
ﻧﺑود .اﯾن ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻋﻣدی و دﺳت ﮐﺎری
ﺷده ﺑود ،از ﺟﺎﻧب ﻓدرال رﯾزرو ﺑرای ﻧﺟﺎت
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ وﻗوع ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑودﻧد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷدﻧد،
و ﻓدرال رﯾزرو و دوﻟت ﻓدرال ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ
وارد ﻗرض دھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷدﻧد و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ را
از ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺟﺎت دادﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺗﺧﻠﻔﺎﺗﺷﺎن آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن
ﭘﺎداش دادﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﯽ ﮐﺎر ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل -ﻣﺷﺗﻘﺎت،
ﺗوﺳط ﻣﺎﯾﮑل ﻣﮏ دوﻧﺎﻟد درﻧواﻣﺑر ٢٠١٠
طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﻠوم ﺑرگ ﺗﺣت
ﻋﻧوان »وال اﺳﺗرﯾت از ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن
ﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﮑس
اﯾن ﻧوع ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺟﻣﻊ ﮐرد« آﻣد:
در اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت ﻧرخ ﺑﮭره ،دو طرف ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ﭘرداﺧﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﺑراﺳﺎس ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﭘول
ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗواﻓق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت
ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ وال اﺳﺗرﯾت در ﺑﺎزار ﺷﮭری
ﻓروﺧت ،ﮔﯾرﻧدﮔﺎن وام را ﻣﻠزم ﺑﮫ دادن
ﺗﺿﻣﯾن درازﻣدت ﭘرداﺧت اوراق ﻗرﺿﮫ ﺑﺎ
ﻧرخ ﺑﮭره ای ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﻔﺗﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﻣﺗﻐﯾر ﺑود .ﻗرض ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺳﭘس

اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺑرﮐودﮐﺎن ﺧﺻﻠت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺑﺎدﻻت ﭘرداﺧﺗﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد،
ﮐﮫ دراﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧرخ
ﺑﮭره ﺛﺎﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
ﺑﭘردازﻧد و در ﻋوض ﻧرخ ﺑﮭره ﻣﺗﻐﯾری را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .اﻏﻠب وام ﮔﯾرﻧده ﮔﺎن ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﮐل ﺗواﻓﻘﺎت ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻗرار ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و وام ﮔﯾرﻧدﮔﺎن
ﻧرخ ﺑﮭره ﺑراﺑری را ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد :ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺧوب ﺗﻌﺎدل ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑد ﺑرﻗرار ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻓدرال ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺟﺎت
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻣﺻﻧوﻋﺎً ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ را دﺳﺗﮑﺎری
ﮐرد .ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺣران اﻋﺗﺑﺎر ﺷﯾوع
ﯾﺎﻓت ،ﻗرض ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻓروش
اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑﺎ ﻧرخ ﻣﺗﻐﯾر در ﺑﺎزار ﺣراج
زﯾر ﻧرخ ﺑﮭره ﻓراردادی ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻧرخ
ﺑﮭره ی ﺣراﺟﯽ ﺑﺎﻻﺑرده ﺷد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧرخ
ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗرﺿﮫ ھﺎ ﭘﺎﺋﯾن آورده
ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ازﺑﯾن رﻓﺗن اﻋﺗﺑﺎرات
رھﻧﯽ ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺑود؛ اﻣﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ﮐﮫ
ﻗرض ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻧﺎوﺑﯽ
ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺑﺎدﻻت
ﺳﻘوط ﮐرد ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﺛل
ﻣﯾزان وام دھﯽ ﻓدرال رﯾزرو ﻣرﺗﺑط ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑﮫ ﺻﻔر رﺳﯾده ﺑودﻧد.
در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ  ، ٢٠١٠درﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﭼﮕوﻧﮫ طرح ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
ﺑزرگ ،اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ را ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮐرد« ،ﻣﺎﯾﮏ
اِﻟﮏ ﻣﺑﺎدﻻت ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﺑﺎ واﻣﮭﺎی روز
ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑدی
ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﻋﺿﺎی ﺷورای ﺷﮭرداری ھﯾﭻ
راه دﯾﮕری ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﭘول ﻧداﺷﺗﻧد.
او ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺳوزان اوزاوا ،اﻗﺗﺻﺎد دان
آﻣوزﺷﯽ ﻧوﯾن ،ﮔﻔت:
ﺑﺎزارھﺎ ﺑﺎﺳﻘوط ﺟدی ﻧرخ ﺑﮭره روﺑﮫ رو
ﺷده اﻧد....ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب روﺷن ﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧوﺑﯽ در طول ﻋﻣر ﻗراردادھﺎ
ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوﻟﺗﮭﺎ و ﺷﮭردارﯾﮭﺎ
اﻟزاﻣﺎً وارد ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل اول
) ٢ﺗﺎ  ( ٥ﺛﺎﺑﺗﻧد و ﺑﻌد از آن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ اﮔر ﻧﮕوﺋﯾم ﺳﺎده اﻧدﯾش ﺑودﻧد،
اﻣﯾدی ﻧداﺷﺗﻧد ،و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت
دوﻟت ﻓدرال ﯾﺎ ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ روی آورﻧد و
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ روی ﻣﯽ آوردﻧد.
اِﻟﮏ ﻧوﺷت :ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎد
داﻧﺎن ﻣﻧطﻘﯽ در ﭘﯽ ﺗﻌﻣﯾق رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،دوﻟت ﻓدرال ﺑرای
ﻧﺟﺎت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ ﺷدت ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ
را ﮐﺎھش داد .اﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
ﻓراھم ﺳﺎﺧت – ﮐﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺗﻐﯾﯾر
ﺑر روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎﺋﯽ
ﮔره ﺧورﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓدرال رﯾزرو و دوﻟت
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷدﻧد – ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳودھﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﻟﺑﺗﮫ

ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﮭﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ دﺳت
ﯾﺎﺑﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ھﻧوز ﻧرخ ﺑﮭره
 ٤درﺻد ﺗﺎ  ٦درﺻد را در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم
ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ھم اﮐﻧون ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻟت و
دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻧرﺧﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﮑدھم درﺻد
ﺑر روی اوراق ﻗرﺿﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد –
ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دورﻧﻣﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درﻣورد
ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ.
....ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﮭره ﺗوﺳط ﻓدرال رﯾزرو
ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑود ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ
و دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ  ٥٠ﺑراﺑر آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻣﯽ
ﭘردازﻧد ،ﻣﯽ دھﻧد .ﺳﺧن ھﺎ درﻣورد ﺛروت
ﺑﺎد آورده اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ از ُﮔرده درد و رﻧﺞ
اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺣﻠﯽ ھﺳت.
ﺑد ﺗر از ھﻣﮫ ،اﯾن اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ و دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ھﯾﭻ
راھﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن ﻣﺧﻣﺻﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت،
ﻧدارﻧد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎر آﻧﻧد ﮐﮫ دوﻟﺗﮭﺎی
اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ده ھﺎ و ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺧروج از اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﭘردازﻧد .درﺑرﺧﯽ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﻣﺟﺑور
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ و دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻋﻠﯾرﻏم
ﺧواﺳﺗﺷﺎن ﻗراردادھﺎ را ﻓﺳﺦ ﮐﻧﻧد اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻔﺎد ﻧﺎروﺷن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
درﻗراردادھﺎ.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ، ٢٠١٠طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﯾﮑل ﻣﮏ
دوﻧﺎﻟد ،ﻣﻘروﺿﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ﺗﺎ از زﯾر ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷدﻧد .در ﻣﯾﺎن
ﺑﻼﯾﺎی دﯾﮕر او اﯾﻧﮭﺎ را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑﺧش ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻣﺑﻠﻎ  ٣٠٥ﻣﯾﻠﯾون
دﻻرﺷروط ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ رھﺑری
ﻣورﮔﺎن اﺳﺗﺎﻧﻠﯽ ،ﺷﻌﺑﮫ ﻧﯾوﯾورک ﭘرداﺧت
ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﮑوﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.
اﯾﺎﻟت ﮐﺎروﻟﯾﻧﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٩٫٨ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر را در ﻣﺎه اوت ﭘرداﺧت ،ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ
ﺑرای ﭘوﺷش ﺣﻘوق ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١٤٠٠ﮐﺎرﻣﻧد
دوﻟت ﮐﺎﻓﯽ ﺑود .ﺷﮭر رﯾدﯾﻧﮓ واﻗﻊ در
اﯾﺎﻟت ﭘﻧﺳﯾﻠواﻧﯾﺎ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
دوﻟت در ﻣورد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﺣﻠﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻟﺣﺎظ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺿطرب ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐرد ،در اﯾن
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎدرﺳت و ﻣﺿر ﮔرﻓﺗﺎر آﻣد ﮐﮫ
ھزﯾﻧﮫ ای ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٢١ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑراﯾش
ﺗﻣﺎم ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻣﻼک ﺑود.
در  ١٥ﻣﺎرس  ،٢٠١١درﻣﻘﺎﻟﮫ ای در
»ﻧﺷرﯾﮫ ُﮐﺎﻧﺗرﭘﺎﻧﭻ« ﺗﺣت ﻋﻧوان » ﻧﮕﺎھﯽ
از درون ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﺑﮑﺎر ﮔوﻟدﻣن ﺳﺎﮐس:
ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻣﯽ« ،داروﯾن ﺑﺎﻧد ﮔرا َھم اﯾن
ﻣوارد را در ﻣورد ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑﺎرز ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﮭر اوﮐﻠﻧد ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑﺣران ﻣزﻣن ﺑودﺟﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﺷدن ﻣدارس و ﮐﺎھش ﺧدﻣﺎت

ﺻﻔﺣﮫ ٩
ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻣﺳﮑن و اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﺳت.
اوﮐﻠﻧد ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻧرخ ﺑﮭره را ﺑﺎ ﮔوﻟدﻣن ﺳﺎﮐس
در ﺳﺎل  ١٩٩٧اﻣﺿﺎء ﮐرد....
در آن طرف ﺧﻠﯾﺞ ﻣﮑزﯾﮏ ،ﮔوﻟدﻣن ﺳﺎﮐس
ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑراﺳﺎس ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻧرخ ﺑﮭره
ﺑﺎ ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎﻧﻔراﻧﺳﯾﺳﮑو در ﺳﺎل
 ٢٠٠٧ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺻﺎری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
از  ١٤٣ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑدھﯽ اﻣﺿﺎ ﮐرد.
اﻣروز اﯾن ﻗرار داد دارای ارزﺷﯽ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٢ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای اﯾن ﻓرودﮔﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﭼﮫ ﺣﺗﯽ ﺷراﯾط آن ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﺑﮭﺗر از ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در اوﮐﻠﻧد ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﮔرگ اﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ در ﮔوﻟدﻣن
ِ
ﺳﺎﮐس ،ﺑوروﮐراﺗﮭﺎی اﺣﻣق در طرف
ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت »ﻧوﮐر دﺳت ﻧﺷﺎﻧده«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎزﯾﮕران ﺧﺑره ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎی دﺳﺗﮑﺎری ﺷده
ﺧودرا ﺑﺎزﻧده ﺑﺑﯾﻧﻧدَ .ﺳﺗﯾﺎﺟﯾت داس ﻧﻣوﻧﮫ
ای را از ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎن آور ﻣﺑﺎدﻟﮫ در
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎروارد ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﻟِری ﺳﺎﻣرز
)ﭘرزﯾدﻧت داﻧﺷﮕﺎه ھﺎوارد٢٠٠١ – ٢٠٠٦ ،
و وزﯾر ﺧزاﻧﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ– ٢٠٠١ ،
 – ١٩٩٩ﻣﺗرﺟم( ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد .ﻟری ﺳﺎﻣرز،
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌدﯾل ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
وزﯾر ﺧزاﻧﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد و
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺳﯽ را ﺧﺑره ﺗر از ﻟِری
ﺳﺎﻣرز در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎروارد ﻧﺎم ﺑرد .اﻣﺎ ﺑﻌد
از آن ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧرخ وﺟوه ﻓدرال رﯾزرو در ﺳطﺢ
 ٪٥ﺑود ،ﻓدرال رﯾزرو آﻧرا ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑﮫ ﺻﻔر
رﺳﺎﻧد؟ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎزی ﺗﻘﻠب ﺷود ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﯾن ﻗﻣﺎرﺑﺎزھم ﭘﯾراھﻧش را ﻧﯾز از
دﺳت ﻣﯽ دھد.
دادﮔﺎه ھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت وام ﮔﯾرﻧدﮔﺎن آزرده را
ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻘﻠب در اوراق ﺑﮭﺎ دار
ﺷده ،رد ﮐرده و ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧرخ
ﺑﮭره ﻣﺑﺎدﻻت ﻗرار دادھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اوراق ﺑﮭﺎ
دار ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ و »ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت« .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻗﺎﻧون ﻗرارداد ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ اﮐﯾداً اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ دوﻟﺗﮭﺎی
ﺷﮭری و ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ وﺿوح ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده داراﺋﯽ را
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺳودھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ای
را از طرﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﻼف ﺧود ﺑﮫ
ﺟﯾب ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑرداﺷت آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭼﻧدﯾن
ﺑراﺑر ﺑوده اﺳت :اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺗوﺳط وام
ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﻧد؛
ﺑﻌدا از طرﯾق درﯾﺎﻓت وام ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣﺟﺎﻧﯽ از
ﺟﺎﻧب ﻓدرال رﯾزرو؛ ﺳﭘس ﺑﺎ ﺣق اﻟزﺣﮫ
ھﺎ ،ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ و زﯾﺎﻧﮭﺎی اﻏراق آﻣﯾز

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و دﯾﮕر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﺣت ﻣﺑﺎدﻻت ﻧرخ
ﺑﮭره ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ھﻣﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ.
ﺑوﻧد ﮔراھﺎم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺛروت ﺑﺎد آورده از
درآﻣد ازراه ﻧﺎﻣﺷروع ﺑﮫ ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣورﮔﺎن ﯾﺎ
ﮔوﻟدﻣن ﺳﺎﮐس ،و ھﻣﺗﺎﯾﺷﺎن از طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ﻧرخ ﺑﮭره در ﻣﻌﺎ ﻣﻼت ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل -ﻣﺷﺗﻘﺎت
از ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت ﻣﮕرﺑﺎ
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻓدرال رﯾزرو
اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺗﺎ اﯾن زدو ﺑﻧدھﺎ ﻣﺳﯾر ﺧود را طﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ
ﺗوﺳط ﻧرخ ﮔذاری ﻓدرال رﯾزرو ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﺷد ،و ﺗوﺳط ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻧﯾز ﺗﺄﯾﯾد
ﻣﯽ ﺷد )ﻣﺎﻧﻧد  (LIBORاﯾن ﺑﮭره ھﺎ ﺣواﻟﯽ
ﺻﻔر ﻧوﺳﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎدﻻت
ﻧرخ ﺑﮭره ﻣﺎ ﺑﯾن دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺗﯽ و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻗراردادھﺎی ﻓﺎﺳد ﺗﺑدﯾل
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺷﮭرھﺎ ،ﺑﺧﺷﮭﺎ ،ﻣﻧﺎطق
آﻣوزش و ﭘرورش ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی آب ،ﻓرودﮔﺎه
ھﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ دﻻر ﺑﮫ ﻣﺷﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﮐﮫ ﺷرﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن را ﮐﻧﺗرل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،ﺑدون آن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﻋﺎﯾد ﻣردم ﮐﻧﻧد.
ﭼرا اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت اﯾن ﻗدر ﻣﺣﺑوب ﺷدﻧد،
اﮔر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑدی ﺑرای وام
ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷﻧد؟ ﺑوﻧد ﮔراھﺎم ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ
ﻋﻣل ﮐرد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣروز
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طرﻓﯾن ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در
درﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧرخ ﺑﮭره ﻣﺗﻐﯾر ،ﻧرخ ارز و
ﻧرخ ﺑﮭره ای ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدارﻧرخ
رﯾﺳﮏ ﻣوﺟود ﻣﯽ دھد ﻗرار دارﯾم .ھﯾﭻ
زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷﺗﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺗواﻧد ﻟﻧﮕر ﺑﯾﺎﻧدازد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای »اﯾﺟﺎد ﺣﺻﺎر در
ﻣﻘﺎﺑل ﺧطر« ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟزاﻣﺎت ﮐﺳب و ﮐﺎر
و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ دوﻟﺗﮭﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
اﻣﺎ اﯾن »ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ« ﻧﮫ ﺗوﺳط طرﻓﮭﺎی
ﺳوم ﺑﯽ طرف ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط
ﮐوﺳﮫ ھﺎﺋﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑردن ﺳود از رﻗﺑﺎی
ﺧﺳﺎرت دﯾده را اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .اﻧﺻﺎف ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﺑﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻘﻠب اﺳت و ﻗراردادھﺎ
ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﺳوق ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺳﺗﻘراض ﺧود را ﮐﺎھش دھﻧد و ﺧود را در
ﻣﻘﺎﺑل ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧﻧد ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﺧود در ﺣﯾطﮫ ی ﻓرھﻧﮓ ﺣرص و آز وال
اﺳﺗرﯾت ﻗراردھﻧد ؟ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺧود ﺻﺎﺣب ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺷوﻧد .دوﻟﺗﮭﺎی
اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﺷﮭرداری ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درآﻣدھﺎی

ﺧود را در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧود
ﺑﮕذارﻧد؛ و اﯾن ﭘول را ﺑﮫ ﻋﻧوان اھرﻣﯽ از
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺛل ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﺟﺎز ﺑرای
اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؛ واز اﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ ﺑرای
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری در ﭘروژه ھﺎی ﺧود و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻗﯾﻣت ﻧرخ ﺑﺎزار ﺑرای ﺧرﯾد اوراق ﻗرﺿﮫ
ﺷﮭرداری وﺑﮫ ﻧرخ ﺑﺎزار ﻧرخ ﺑﮭره اوراق
ﻗرﺿﮫ ﺧود را ﻣﺻون ﺳﺎزﻧد.
ﺷﮑل ﮔﯾری اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﯾش از ﺣد
طوﻻﻧﯽ در دﺳت واﺳطﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑوده ﮐﮫ وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ از اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذار
ﺷده ﺑود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از
اﯾن ﺗﻠﮫ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ از طرﯾق
ﻗطﻊ دﺳت اﯾن واﺳطﮫ ھﺎ و اﯾﺟﺎد اﻋﺗﺑﺎر
ﺑرای ﺧود و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﺑﺎﻧﮏ
داﮐوﺗﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺷور ﻣوﺟودﻧد.
اﻟِن ﺑراون ،وﮐﯾل دادﮔﺳﺗری و رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ
ﺑﺎﻧﮑداری ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
اﻟرﯾم ﻧزدﯾﮏ ھﺑرون ﺑودﻧد ﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﺷﯾﺋﯽ
ﮐﮫ ارﺗش اﺳراﺋﯾل درآن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺑود ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﮐودک ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم زﮐرﯾﺎ
ﺟﻣﺎل اﺑو آرام  ١٧ﺳﺎﻟﮫ از ﺷﮭر ﯾﺎﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ
ھﺑرون ﺑود ﮐﮫ دردرﮔﯾری ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ
ﺑﺎ ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺗﮕﯾری
ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺗﺎزه آزادﺷده درﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎدﻟﮫ
زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
طﺑق ﮔزارش اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ،ﺗﻌدادﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
ﺗوﻗﯾف ﺷده درﻣﺎه اﺧﯾر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
»ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ  ٥٦ﮐودک
و  ٧زن و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﺎﺑق
ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل درزﻧدان ﺑودﻧد ،دوﺑﺎره
دﺳﺗﮕﯾرﺷدﻧد«.

*************
اﺳراﺋﯾل ﺑﯾﺷﺗرازآﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
دوران ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋداﻣﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷده را
ﮐﺷﺗﮫ اﺳت.
ادری ﻧﯾووھوف ـ  ٦آورﯾل ٢٠١٢

ازھر دری ،ﺳﺧﻧﯽ!

درﻣﺎرس  ٣٠ ،٢٠١٢ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ﺗوﺳط اﺳراﺋﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
و٣٠٠ﻧﻔرزﺧﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد
ﻧﺎظرﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ـ  ٢آورﯾل ٢٠١٢
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷری ﮔزارش داد ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﺷﻐﺎل ﮔر اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
»ﭘراﺗﯾﮏ راﺳﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ« ﻋﻠﯾﮫ
ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،درﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
اﻓزوده اﻧد و طﯽ آن اﺳراﺋﯾل دھﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ درﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﻓﻠﺳطﯾن اﻧﺟﺎم داد .ﺑﻧﯾﺎد ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯽ ﮔوﯾد ٣٠» :ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ درﻣﺎه
ﻣﺎرس ﺗوﺳط اﺳراﺋﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﮐﮫ اﮐﺛرآﻧﮭﺎ
در ﻧوارﻏزه ﺗﺣت ﻣﺣﺎﺻره ﺑودﻧد«.
اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر  ١٨ﺳﺎل
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ ﺑودﻧد .دو ﮐودک
ـ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻣزه زاﯾد ﺟرادات و زاﯾد ﺟﻣﻌﮫ
ﺟرادات ،ھر دو  ١٢ﺳﺎﻟﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ ی وادی

اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺟﻼﺳﯽ در ژﻧو
درﻣورد زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در
زﻧداﻧﮭﺎ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺳراﺋﯾل داﺷت.
ﭘروﻓﺳور ﺟون دوﮔﺎرد ﮔزارﺷﯽ از وﺿﻌﯾت
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن درﮔﯾرﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﮐوب
اﺳراﺋﯾل اراﺋﮫ داد .وی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔزارﺷﮕر
وﯾژه ﺣﻘوق ﺑﺷردرﻣﻧﺎطق اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺳطﯾن
ﺑود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ وﺿﻊ اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣﺑﺎرزان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی
آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﭘرداﺧت و ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ﺑﯾن اﯾن
دو رژﯾم را روﺷن ﻧﻣود....

ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣردن زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺳراﺋﯾل ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﻌﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزان ﻣﯽ زﻧﻧد ﯾﺎ
اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ زﻧداﻧﯾﺎن »ﺳﯾﺎﺳﯽ«
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ رﺳﻣت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب
از ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن اھداف آﻧﺎن ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان »ﺗرورﯾﺳت« ،ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻣﻌﻣوﻟﯽ
و ﯾﺎ زﻧداﻧﯾﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردﻣﯽ ﮐﻧد .رژﯾم
ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻧﻠﺳون ﻣﺎﻧدﻻ
را ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب
ﺑرﺧوردﻣﯽ ﮐرد.

*****************
ﻏرب ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ درﻟﯾﺑﯽ اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ
دھد ،ﺧود ﺑﮫ وﺟودآورﻧده ی آن اﺳت
روﺳﯾﮫ اﻣروز ـ  ٣٠ﻣﺎرس ٢٠١٢
درﺟرﯾﺎن زدوﺧوردھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای درﺟﻧوب
ﻟﯾﺑﯽ) ٧٠ ،(١ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و دھﮭﺎ ﻧﻔرزﺧﻣﯽ
ﺷدﻧد .ﺑﻌداز ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﻌﻣرﻗذاﻓﯽ ،ﺑﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮔﻔﺗﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻟﯾﺑﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت
ﺳرزﻣﯾن ﺑدون دوﻟت درآﻣده اﺳت.
ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎھﺎی رﻗﯾب از ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻗﺑل
ﺑﮫ ﺳوﻣﯾن ﺷﮭر ﻟﯾﺑﯽ ﺻﺑﺎ واﻗﻊ درﻣرﮐز ﻟﯾﺑﯽ
درﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮐﺷﯾده ﺷد .ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
ﻣوﻗﺗﯽ دراﺑﺗدا  ٣٠٠ﻧﻔراز ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺣل ﺟﮭت اﯾﺟﺎد آراﻣش ﻓرﺳﺗﺎد
و طﺑق ﮔزارش روﯾﺗرز ﺑﺎ دو ﺑراﺑر ﻧﯾز آن
را ﺗﻘوﯾت ﮐرد.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،طﺑق ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ارﺗش ﻣﻠﯽ از
ﺷﮭر ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻣود .ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺟوی
ﻋوﯾداـ ھﯾﻔﻧﺎوی ﺑﮫ اﯾن ﺧﺑرﮔزاری ﮔﻔت »ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻧﮫ ﺑرای ﺟﻧﮓ
ﮐﮫ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻣده اﻧد«.
ﺑروز ﺟﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻌﻔﺎی ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد
اﻟﻧﺎﺻر ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾن ﺷورا درﺻﺑﺎ اﺳت.
اوﮔﻔت ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳﺗﻌﻔﺎ داد ﭼون ﮐﮫ ﺷورا
ﻧﺎﺗوان و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
»ﻣن ھﯾﭻ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ازﺟﺎﻧب ﺷورا
درراﺑطﮫ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺻﺑﺎ ﻧدﯾده ام .ﻧﯾروی
ھواﺋﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ھواﭘﯾﻣﺎی وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭداری ﺣﺎﻣل دارو ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ دوﻟت
ﺑﺎﯾد ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ دوﻟﺗﯽ وﺟودﻧدارد«.
زدوﺧورد ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﻌداز آن رخ داد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻔر از ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوﺑو ﺑﯽ دﻟﯾل ﯾﮏ ﻋﺿو ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺻﺑﺎ را ُﮐﺷت .وزﯾر ﺑﮭداری ﮔﻔت ﮐﮫ اﮐﺛر٧٠
ﻧﻔر در ﺟرﯾﺎن درﮔﯾری ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﺗﻔﻧﮓ و ﯾﺎ
ﺗﺎﻧﮏ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و  ١٦٠ﻧﻔر ﻧﯾز زﺧﻣﯽ
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن دوﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوﺑو و ﺻﺑﺎ از ٤ﺷﻧﺑﮫ
درﺟرﯾﺎن اﺳت .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺗوﺑو ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻧوز درﺧطر »ﻗﺗل ﻋﺎم«
ﻗراردارﻧد.
ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻣﻧﺻور رﺋﯾس ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوﺑو ﻗﺑﻼ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﯾﺑﯽ را ﻣﺗﮭم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ازﺳﻼﺣﮭﺎی
ﺟﻧﮕﯽ و ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﻧﺻورھﺷدارداده ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوﺑو ﻣﻣﮑن
اﺳت از ﻟﯾﺑﯽ ﺟداﺷود.
ﻣﻧﺻور ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ ﺟﺑﮭﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوﺑو را
ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﻟﯾﺑﯽ و ﺣﻔﺎظت از ﻣردم ﺗوﺑو
از ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻗوﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت
و درﺻورت ﺿرور ﻣﺎ دﺧﺎﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
را درﺧواﺳت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﮐﺷور ،آن طور ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﺳودان رخ داد
ﮐﺎرﺧواھﯾم ﮐرد«.
ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ﻗدرت را ﺑﻌداز
ازﺑﯾن ﺑردن ﻣﻌﻣرﻗذاﻓﯽ رھﺑر ﮐﺷور ﺑﮫ دﺳت
آورد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐل ﻟﯾﺑﯽ را ﺑﮫ
دﺳت آورد .اﯾن ﺷورا ﻣﯽ ﮐوﺷد ﻣﯾﻠﯾﺳﯾﺎی

ﻗﺑﺎﯾل را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷوﻧد و
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل درآورد و ارﺗش و
ﭘﻠﯾس ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ وﺟودآورد.
ﻧﯾل ﮐﻼرک روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎرآزاد در آﮐﺳﻔورد
درﺻﺣﺑﺗﯽ در ﺗﻠوﯾزﯾون روﺳﯾﮫ ﮔﻔت  :ھرج
و ﻣرج ﮐﮫ ﻟﯾﺑﯽ درآن ﻏرق ﺷده اﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗدرت ﮔﯾری دوﻟت اﺳت.
»ﻣﺷﮑل ﻋﻣده دراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻟﯾﺑﯽ ﻏرق
دراﻣواج ﺳﻼح اﺳت .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻘﺻراﺳت؟
اﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻗذاﻓﯽ دادﻧد .و اﮐﻧون ﻣﯾﻠﯾﺳﯾﺎی
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ھﺳﺗﻧد.
ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر در ﺗرﯾﭘوﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎرﺿﻌﯾف و
ﻏﯾرﻣﺗﺣداﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐﺷور ﻧﯾﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھرج و ﻣرج طﻠﺑﺎﻧﮫ
درآن ﺟﺎ روﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾد«.
»ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣده ﺧﺑری ﻏرﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫ
ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ اوﺿﺎع را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﻣورد
ﻋراق اﻧﺟﺎم دادﻧد ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﯽ دھﻧد.
درﻧﮭﺎﯾت داﺳﺗﺎن ﻗذاﻓﯽ ﺗﻣﺎم ﺷده و آﻧﮭﺎﻣﺎﯾل
ﻧﯾﺳﺗﻧد ازوﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﮔزارش ﺑدھﻧد ﮐﮫ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺣﻘوق ﺑﺷری اﺳت«.
) (١ـ ﺑﻧﺎﺑﮫ ﮔزارش آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ﻓﺎطﻣﮫ اﻟﺣﻣروش
وزﯾرﺑﮭداری ﻟﯾﺑﯽ ﮔﻔت دردرﮔﯾری  ٦روزه ﻗﺑﯾﻠﮫ
ای درﺟﻧوب ﻟﯾﺑﯽ  ١٤٧ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و  ٣٩٥ﻧﻔر
زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ  ١٩٥ﻧﻔر از زﺧﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﯾﭘوﻟﯽ
ﺑرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .درﮔﯾری ﺑﯾن دوﻗﺑﯾﻠﮫ
ﯾﮑﯽ ﻋرب زﺑﺎن )ﺻﺑﺎ( و دﯾﮕری ﺗوﺑوﺳﯾﺎه ﭘوﺳت،
ﺻورت ﮔرﻓت.

******************
ﮐودﺗﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟت
ﮔری آﻣرﯾﮑﺎ ﺻورت ﮔرﻓت
ﺟون ﮔﻼﺳر ـ  ٢٦ﻣﺎرس ٢٠١٢
ازﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﻧﮓ ﻟﯾﺑﯽ و ﺷدت ﮔﯾری ﺗﻣرﯾﻧﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای رھﺑر ﮐودﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز
واژﮔوﻧﯽ دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷد.
ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ درﻣﺎﻟﯽ رخ
داد ﯾﺎدآور ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣداﺧﻠﮫ ﮔری آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت و
ﮔروه ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﻧﺗرل ﮐﺷورھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎی ﻏرﺑﯽ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و
ﺣﻘوق ﺑﺷر را از  ١٥ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣروم
ﺧواھدﮐرد.
ﻧﯾروھﺎی ﺷورﺷﯽ ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و
دوﻟت را ﺳﺎﻗط ﻧﻣودﻧد ﺑﺎ ھدف ﺑرﮐﻧﺎرﻧﻣودن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣﺎدو ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺗوره ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ
ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻗدرﮐﺎﻓﯽ از ارﺗش در ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ
طوارق درﺷﻣﺎل
ﻣزدوران ﺟﻧﮓ ﺟوی
ِ
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧود ﺗوره درﺳﺎل ١٩٩١
ازطرﯾق ﮐودﺗﺎ ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ،اﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ ﺗﻌﺟب واداﺷت ﭼون ﮐﮫ ﻗدرت
را ﺑﮫ دوﻟﺗﯽ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺳﭘرد و درﺳﺎل
 ٢٠٠٢ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻧﯾروھﺎی ﯾﺎﻏﯽ ﮐودﺗﺎﮔر ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ
را درﺳراﺳر ﮐﺷور اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ،ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ را ﻣوﻗﺗﺎ ﻟﻐوﻧﻣودﻧد ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
را دﺳﺗﮕﯾرﮐردﻧد و ﮐﻧﺗرل ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ
را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﮫ زودی ﻋﻣل ﮐرد ﻗوﯾﺎ
ﻣﺗﺿﺎد ﺣﮑوﻣت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻣل ﮐرد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
وﺳﯾﻌﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ آﺷﮑﺎرﺷد.
ﮔرﭼﮫ ﻣﺎﻟﯽ ازﻧظر ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری ازﮐﺷورھﺎ ازدﯾد واﺷﻧﮕﺗون ﻧﺎﭼﯾز
اﺳت ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐودﺗﺎ ﮐﻣﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻣود .ﺑرﮐﻧﺎری
ﻣﻌﻣرﻗذاﻓﯽ درﻟﯾﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ ـ ﻧﺎﺗو
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﮭﻣﯽ در ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﮐودﺗﺎ
داﺷت و رھﺑر ﮐودﺗﺎ ﺳروان آﻣﺎدو ﺳﺎﻧوﮔو
ﮐﻣﮏ ﻓراواﻧﯽ ازﻧظر ﺗﻣرﯾﻧﯽ درآﻣرﯾﮑﺎ
ازﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٠دﯾد.
ﻗذاﻓﯽ ازﻧظر ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺟوﯾﺎن
طوارق ﮐﻣﮏ ﻓراواﻧﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ او در
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎﺗو و ﺷورﺷﯾﺎن ﻟﯾﺑﯽ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ درﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﻟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑرﮔﺷﺗﻧد و ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ ﻗوی ﺷده ﺑودﻧد.
ﻋﺟز ارﺗش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﮫ ﻗدرﮐﺎﻓﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻧﻣودن
آن ﺗوﺳط رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺗوره ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی طوارق ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺟوﺷﺎﻧﯽ
رﺳﯾد.
آدام ﺗﯾﺎم ﺳردﺑﯾرروزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﺧﺑﺎر ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﻔت» :ﺑﺣران ﻟﯾﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﮐودﺗﺎ ﻧﺷد
اﻣﺎ ﻗطﻌﺎ دردرون ارﺗش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ را
ﺑراﻧﮕﯾﺧت...«.
دوﻟت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﺗوره ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ دﻻر
ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ از واﺷﻧﮕﺗون
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،ﺑﮫ وﯾژه از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎﺷد
طوارق ﻣﺗﺣد اﻟﻘﺎﻋده اﺳت .ﺳﺧﻧﮕوی
وزارت ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ ھﯾﻼری رﻧر ﺑﮫ
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮏ ﮐﻼﭼﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ  :دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ  ١٣٨ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ
ﺧﺎرﺟﯽ دراﺧﺗﯾﺎرﻣﺎﻟﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت «.اﯾن
ﮐﻣﮏ ﻗرارﺑود درﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ ١٧٠
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
رﻧر ھﭼﻧﯾن ﮔﻔت  :ﺳﺎﻧوﮔو رھﺑرﮐودﺗﺎ،
درﭼﻧدﯾن ﺗﻣرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺟﺎدﺷده
ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ درآﻣرﯾﮑﺎ ﺷرﮐت ﻧﻣود ﮐﮫ
ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای اﻓﺳران ﺑود.
اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗوﺳط ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗدارک دﯾده ﺷده ﺑود.
ﻋﻼوه ﺑرﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ و ﺗﻣرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ درﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ی ﺳراﺳری
ﺻﺣرا ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺷرﮐت داﺷت ﮐﮫ
ﺗﺣت ﻧظر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺗرورﯾﺳم ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯾرا ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ را ﺑرای ﯾﮏ
ﺗﻣرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﻘﺷﮫ ﺗواﻓق «١٢

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

درﺧﺎک ﺧود ﭘذﯾرﻓت .ﻧﯾﮑول داﻟرﯾﻣﭘل
ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی ﻧﮭﺎد رھﺑری آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ
ﻣﮏ ﮐﻼﭼﯽ ﮔﻔت » :ﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی
ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ درﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺎرج از آن رﻓت و
آﻣد دارﻧد ﺑرای ھداﯾت ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎی وﯾژه ای
ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯾﺎن آن ازﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن داده اﯾم«.
واﺷﻧﮕﺗون ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ﻧﺷﺎن دھد
ﮐﮫ ﮐودﺗﺎی ﻣﺎﻟﯽ ازﻧظر آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑود و
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت رژﯾم ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ را طﺎﻟب
اﺳت و ﮔرﻧﮫ ﮐﻣﮏ دھﯽ را ﻗطﻊ ﺧواھدﮐرد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم و ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷورﺷﯾﺎن
طوارق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت »اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ« آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺻﺣرا ھﻣﺎھﻧﮓ
اﺳت.
اﯾن ﮐﮫ ﮐودﺗﺎ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻧﻘﺷﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ھﻧوز
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت) ھرﭼﻧدﮐﮫ ﮐودﺗﺎھﺎی ﻣﺧﻔﯽ
اﺑزار ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ در
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت(.
اﻣﺎ دﺧﺎﻟت ﮔری آﻣرﯾﮑﺎ درﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
اش ﺑدون ﺷﮏ در ﻣﺎﻟﯽ و ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣردم ﻣﺎﻟﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت.

****************
ﺳورﯾﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌداز ﺷروع
اﻧﻘﻼب :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ درﭘﺷت ﺟﻧﺑش
ﺗوده ای ھﺳت؟
ﺧﻠﯾل ﺣﺑش ـ  ٢٠ﻣﺎرس ٢٠١٢

اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اوﻟﯾن از ﺳری  ٣ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی و ﺑﺣﺛﮭﺎ درارﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺳورﯾﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﺷروع
اﻧﻘﻼب درﻣﺎرس  ٢٠١١ﻣطرح ﺷده اﻧد.
طﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣردم ﺳورﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر و آﻣراﻧﮫ ای ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد .دراﯾن
ﯾﮏ ﺳﺎل رژﯾم ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺷری درﺟواب
ﺑﮫ ﺷورش ھﯾﭻ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ازﺟﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺷﺗﺎر زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﺷﮭر

ﺣﻣص .ﻋﻼرﻏم ﺳرﮐوﺑﮭﺎ ﺟﻧﺑش ﻣردم اداﻣﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧواﺳﺗﺎرﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ در وﺟود ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺳورﯾﮫ ﺧﻼﺻﮫ
ﺷده اﺳت .اﻣﺎ درﺻﺣﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳورﯾﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺣﺿوردارﻧد و اوﺿﺎع
ﺑﻐرﻧﺞ اﺳت.
اﯾن ﺷورا ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
درﺗﺑﻌﯾد ﮐﮫ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ اﺧوان
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﺷورا ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﻣداﺧﻠﮫ ی
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﺳورﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﯾن ﺷورا ازﻣردم ﺳورﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و در درون ﺳورﯾﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻧدارد .درﻣﯾﺎن اﯾن ﺷورا ﻧﯾز اﺧﺗﻼف ﭘﯾش
آﻣد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﯾروھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ازاﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑق
اﯾن ﺷورا ،واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺷورا ﺗوﺳط ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده
ﮔﺎن درداﺧل و ﻣﺑﺎرزان ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد.
ﮔروھﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری درداﺧل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
رژﯾم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ)ﮔروھﯽ
درداﺧل ﺷﺎﻣل ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﭼﭘﮭﺎ و ﮐردھﺎ(،
اﺋﺗﻼف ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣل ١٤ﮔروه و ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼپ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺳورﯾﮫ ای دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھر دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺧﺎﻟف دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ دراﻣورﺳورﯾﮫ
ھﺳﺗﻧد .درﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ اﺣزاب ﮐردی ،آﺳوری،
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ،ﻟﯾﺑرال و ﺣﺗﺎ ﭼﻧدﮔروه اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺧﺎﻟف اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺟوددارﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧده ﻋﻣده ﺗظﺎھرات ،ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ
و راه اﻧداز اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت در داﺧل ،ﮔروھﮭﺎی
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧظﯾر ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ،
ﺷﺑﮑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھرات را ﺑرﻋﮭده دارﻧد
)ازﺟﻣﻠﮫ در ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻋرﺑﯽ( ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳورﯾﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،و دﯾﮕر ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ درداﺧل .اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾروھﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑوده و ﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت آﻧﮭﺎ ھدف اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻠﮫ
رژﯾم از ﺷروع ﻗﯾﺎم ھﺎ ﺑوده اﻧد.
ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﺷرﮐت اﭘوزﯾﺳﯾون »ﺳﻧﺗﯽ«
درﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ اﺣزاب ﮐردی،
ﭼﭘﮭﺎ ،ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ و اﺳﻼﻣﯾﮭﺎ،
ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز دراﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ
ﺷرﮐت دارﻧد .اوﻻ ﻓﻌﺎﻻن ﺿدرژﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻧﺑش و از ﺳﺎل  ٢٠٠١و
»ﺧﯾزش دﻣﺷق« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
درﺗﺣﻘق دﻣوﮐراﺳﯽ درﺳورﯾﮫ ،دﻓﺎع از
اھداف ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن و اﻓﺷﺎی ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺎﻋراق اﺳت .آﻧﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ از ﺟواﻧﺎن روﺷن
ﻓﮑر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑﯾن  ٢٠و  ٣٠ﺳﺎﻟﮫ
ھﺳﺗﻧد .اﮐﺛر ﺳﮑوﻻرھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ از ﻓرﻗﮫ
ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ازﺟﻣﻠﮫ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻋﻠوی
ھﺎ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،دروزھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ اوﻟﯾن ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﺑودﻧد ﺷروع ﺗظﺎھرات
درﺧﯾزش  ١٦ﻣﺎرس  ٢٠١١را ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗﻧد٢٠٠ ،ﻧﻔر از ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن
درﺑراﺑر وزارت داﺧﻠﮫ در دﻣﺷق ﺗﺟﻣﻊ
ﮐردﻧد .ھﻣﯾن ﻓﻌﺎﻻن در ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را درﺳورﯾﮫ و دراﻋﺗراﺿﺎت
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳورﯾﮫ ،اﺋﺗﻼﻓﯽ از ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و
درراس آﻧﮭﺎ ﺳوھﯾراﺗﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ﮔﺎن ﺗظﺎھرات ١٦
ﻣﺎرس ﺑﮫ ﻣدت  ١٠روز زﻧداﻧﯽ ﺷد و ﭘس از
آزادﺷدن ﻣﺎھﮭﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﺑود و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺎرج
ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده اﺳت....
رژﯾم ﻣﺷﺧﺻﺎ اﯾن ﻧوع ﻓﻌﺎﻻن را ھدف
دﺳﺗﮕﯾری ﻗرارداده اﺳت ﮐﮫ درﭘﺷت
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھرات ،ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ و
ﻣﺑﺎرزات اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﻗراردارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﯾﺎ
درزﻧداﻧﻧد ،ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج
رﻓﺗﮫ اﻧد .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ﻧﻘش
زﯾﺎدی درﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات دراﺷﮑﺎل
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم دارﻧد.
دوﻣﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳورﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮔران روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺷﮭری و
طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺗﺷدﯾد ﺗﺣﻣﯾل
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺗوﺳط ﺑﺷﺎراﺳد اززﻣﺎن
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧش ھﺳﺗﻧد.
روﻧد اﻗﺗﺻﺎدﻟﯾﺑراﻟﯽ درﺳورﯾﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ ﺷده اﺳت .ﻓﻘﯾرﺗرﯾﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑرای ﺑﮭﺑود زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن درﺷراﯾط
ﻓﻘدان ﻓرﺻت ﺷﻐﻠﯽ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻘرﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﯾن ﮐﮫ درآﻣدآﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗورم ﮐﮫ ٪١٧
درﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑود ،اﻓزاﯾش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﯽ
ﮐﺎری ٢٠ـ  ٪٢٥ھم اﮐﻧون ھﺳت و ﺑرای
ﺟواﻧﺎن زﯾر  ٢٥ﺳﺎل )٪٥٥آﻧﮭم درﮐﺷوری
ﮐﮫ اﻓراد زﯾر  ٣٠ﺳﺎل  ٪٦٥ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد( .درﺻد ﺳورﯾﮫ ای ھﺎی زﯾر ﺧط
ﻓﻘر از  ٪١١درﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﮫ  ٪٣٣درﺳﺎل
 ٢٠١٠رﺳﯾده اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت
ﮐﮫ  ٧ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر درﺣول وﺣوش ﯾﺎ زﯾرﺧط
ﻓﻘرﻧد.
درﮐﺷﺎورزی ،ﺑﯽ زﻣﯾن ﺷدن ﺻدھﺎھزار
ﺧﺎﻧواده دھﻘﺎﻧﯽ درﺑﺧش ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺧﺷﮏ ﺳﺎﻟﯽ و ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺎﺟﻌﮫ ی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طﺑﯾﻌﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾد .اﻓزاﯾش
اﺳﺗﻔﺎده ﺷدﯾد از زﻣﯾن ﺗوﺳط ﺗﺎﺟران
ﮐﺷﺎورزی ـ ازﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑﻼ ﻣراﺗﻊ ﺑودﻧد ـ و اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎﻣﺷروع از
ﮐﺷﯾدن آب زﻣﯾن ﺑﺎ ﭘرداﺧت رﺷوه ﺑﮫ ﺣﮑﺎم
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺑروز ﺑﺣران ﮐﺷﺎورزی ﻣﻧﺟرﺷده
اﺳت .درﺣﻘﯾﻘت ﮔﺳﺗرش و ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﻔﺎده از
زﻣﯾن ﺗوﺳط زﻣﯾن داران ﺑزرگ ازﺟﻣﻠﮫ از
ﭼراﮔﺎھﮭﺎ و ﭘﻣﭘﺎژﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ آب از ﭼﺎھﮭﺎ
ﺑﺣران ﮐﺷﺎورزی را ﺗﺷدﯾدﮐرده اﺳت .طﺑق
آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
از ﻣﻧﺎطق ﮐﺷﺎورزی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ
ﺳوی ﺷﮭرھﺎ رواﻧﮫ ﺷده اﻧد.
ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺷورش دراﯾدﻟﯾب و درﻋﺎ و
دﯾﮕرﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺣﺗﺎ دراطراف دﻣﺷق
و ﺣﻠب ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣزب ﺑﻌث ،ﮐﮫ درﻗﯾﺎم دھﮫ
ی  ١٩٨٠ﺑﮫ طور وﺳﯾﻌﯽ ﺷرﮐت ﻧﮑردﻧد،
ﻧﺷﺎن از ﺷرﮐت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم دراﯾن
اﻧﻘﻼب اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ارﺗش آزاد
ﺳورﯾﮫ ﻣﻠﺣق ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺗرﺿﺎن دراطراف
ﺷﯾوخ ﮔردھم ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رژﯾم
ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﯾﺧﮭﺎ
دﺳﺗﮕﯾرﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓرارﮐرده اﻧد.
ﺟﺳﺎرت و ﻗﺎطﻌﯾت ﻣردم ﺳورﯾﮫ درﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم و ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺳﺗﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﺳورﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن
را ﺑﮫ ﺗﻌﺟب واداﺷﺗﮫ اﺳت .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾﮭﺎی ﺳورﯾﮫ ازاﺑﺗدای ﺷروع
اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺗﻧد »ﻣردم ﺳورﯾﮫ زاﻧو ﺑرزﻣﯾن
ﻧﺧواھﻧدزد«.
درﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﻣردم ﺟدﯾدی درﺳورﯾﮫ
درﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ﺑﮫ وﺟودآﻣده اﻧد ﻣﺎ
ازﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣردان آﮔﺎه ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت از ﻣردم ﺳورﯾﮫ درﻣﺑﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﺎن ﺟﮭت ﺑراﻧدازی رژﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر و
زورﮔوی ﺳورﯾﮫ ﺑرﺧﯾزﻧد اﻧﻘﻼب ﺳوری
ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد.
ﭘﯾروزﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﺳورﯾﮫ و ﻣﻔﺗﺧرﺑﺎد ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن ﻣﺎن!
ﺧﻠﯾل ﺣﺑش ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺳورﯾﮫ ای اﺳت و ﻋﺿو
ﭼپ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳورﯾﮫ)ﯾﺳﺎرﺛوری ﺳوری(

*************
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ
درﺳورﯾﮫ:
طرح ﺷش ﻧﮑﺗﮫ ای
 ١٠آورﯾل ٢٠١٢
ﻣﻘدﻣﺗﺎ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ درﺳورﯾﮫ
ﺗواﻧﺎﺋﯽ رژﯾم ﺳورﯾﮫ را درﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗن طرح
 ٦ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐوﻓﯽ ﻋﻧﺎن ﺑﮫ زﯾر ﻋﻼﻣت ﺳوآل

ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﻋﻼرﻏم اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ازھرﻧوع
ﺗﻼش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟرﺑﮫ ﺗوﻗف ﺧون رﯾزی
ﺳورﯾﮫ اﯾﮭﺎ ﺷود ،ﺣق ﻣﺳﻠم آﻧﮭﺎ در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷﺗﺷﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ،و ﺣق آﻧﮭﺎ را
در اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫ و ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ درﺗﺷﮑﯾل
ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ارزش ﻗﺎﺋل
اﺳت .ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺗرک
ارﺗش آزادﺳورﯾﮫ درداﺧل ﺳورﯾﮫ ﺻرﯾﺣﺎ
ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺻﺑﺢ  ١٠آورﯾل٢٠١٢
آﺗش ﺑس را ﺑﮫ اﺟرا درآورد .اﻣروز آﺧرﯾن
روز اﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ رژﯾم آﺗش ﺑس را
ﺑﭘذﯾرد و ﻧﯾروھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﻧﮕﯽ اش را
از ﺷﮭرھﺎ ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾد.
...ﻣﺎ درﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣﻠﯽ روی ﺿرورت ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑﺳﺗن ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯾدی طرح ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ـ زﻣﺎن ﺑﻧدی وﯾژه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای دﯾده
ﺑﺎﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯽ طرف و ﺧﺑره ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
رﻓت و آﻣد ﺑوده و ﺑﮫ طورﻣﺳﺗﻘل از ﺧواﺳت
و اﻣﮑﺎﻧﺎت رژﯾم ﺳورﯾﮫ ،ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرارﻧﻣوده
و ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ طرح  ٦ﻧﮑﺗﮫ ای ﻣراﻋﺎت ﺷود.
ـ زﻣﺎن ﺑﻧدی وﯾژه درﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﻧﮑﺎت طرح،
ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﻣﺧﺻوص درﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﻗداﻣﺎت
ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن آﺗش ﺑس و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾروھﺎ
ازاطراف دھﺎت ،ﺷﮭرھﺎ و ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ؛
ﺑرﮔﺷﺗن اﻓراد ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﺷده؛ آزادی زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ؛ روﺷن ﺷدن ﮐﺎﻣل ﺳرﻧوﺷت اﻓراد
ﻧﺎﭘدﯾدﺷده؛ ﻋدم ﺗﻌﻘﯾب ﻓﻌﺎﻻن ﻣوردﺗﻌﻘﯾب؛
ﺗﺿﻣﯾن اﯾن ﮐﮫ ﺳورﯾﮫ ای ھﺎ ازطرﯾق
ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،ﺗﺟﻣﻊ ،ﯾﺎ ﺑﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،طﺑق ﻗﺎﻧون رژﯾم ﻣوﺟود درﻣﻌرض
ﺗﻌﻘﯾب ﻗرارﻧﮕﯾرﻧد.
ـ ﺗﻌﯾﯾن زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳورﯾﮫ در
ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑراﺳﺎس ﻓﺻل ٧
ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رژﯾم طرح
را ﺑﮫ اﺟرا درﻧﯾﺎورد.
رژﯾم ﻓﺎﺳد و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ازاﺑﺗﮑﺎرات ﻗﺑﻠﯽ
ﺑرای ﺧرﯾدن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳودﺧود و ﺗﺣﻣﯾل
وﺿﻌﯽ دﺷوار ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻧﯾرو درﺳورﯾﮫ،
ﺳودﺑرده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل واﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻋرب
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد رژﯾم را وادار ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
ﮐﺷﺗﺎر ،ﺗﺧرﯾب ،آﺗش ﺳوزی ﻋﻣدی ،و
آدم دزدی ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑدﺗرﺷدن
وﺿﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻓراﺗر از ﻣرز رﻓﺗن
ﺗﺿﺎدداﺧﻠﯽ ﺳورﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ درﺳورﯾﮫ ـ دﻣﺷق
 ١٠آورﯾل ٢٠١٢

******************
ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون
ﺳرﻧﺷﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺳﻧدﺗﺎزه ای طرح ھﺎی ﺗﺎزه درﻣورد
ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ﮐردن اﯾن ﺣﻣﻼت را

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﺗﺎﺳﺎل  ٢٠١٦ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺟﻔرﺳون ﻣوری ـ  ٦آورﯾل ٢٠١٢
ﭼﮫ ﮔزارﺷﮕر ﺗﺎﯾﻣز ﭘﻧﺗﺎﮔون  ،ﻣﺎرک
ﺗﺎﻣﭘﺳون ﯾﺎ ﺗﯽ .ﮐرﯾﺳﺗﯾﺎن ﻣﯾﻠﻠر از
ﭘروﭘوﺑﻠﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﺳرﺑﺎزان ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر ﻓﮭﻣﯾده
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎدﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺧواﺑد«،
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی اﮐﺛرا ﻧﺎ ﮔواری دراﯾن روزھﺎ
در واﺷﻧﮕﺗون ﺑوﺟودﻣﯽ آورد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﯽ
اﺳﺎﺳﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
از ﻋراق ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻘﺷﮫ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ٢٠١٤دارد،
ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺗرک ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻧﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ درﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن)دروﻧﮭﺎ ـ
 (Dronesدر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳوﻣﺎﻟﯽ
و ﯾﻣن ﻧﯾز ﺑﺎﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ روﺑﮫ رو ﺷوﻧد.
ﺑرﻋﮑس ،ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﻧﯾروی ھواﺋﯽ دراﯾن
ھﻔﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون درﻧظردارد
ﮐﮫ درﻋرض  ٤ﺳﺎل آﯾﻧده ﺗﻌداداﯾن دروﻧﮭﺎ را
 ٤ﺑراﺑرﮐﻧد .اﮔر اﯾن ﮐﺎرﺻورت ﺑﮕﯾرد ﺗﻌداد
ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣظﻧون ﮐﺷﺗﮫ ﺷده درﮐﺷورھﺎی
ﻣور ﺣﻣﻠﮫ »ﺑﺳﯾﺎرﮐم ﺧواھدﺷد« و ﺗﻠﻔﺎت
وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻧﯾز اﻓزاﯾش
ﺧواھدﯾﺎﻓت.
...ﺗﺎﺑﻠوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دراﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن دروﻧﮭﺎ از ٢ﻧﻘطﮫ و  ٥ﺑﺎر
در روز ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ درﺳﺎل
 ٢٠١٣دوﺑراﺑرﺧواھدﺷد ﯾﻌﻧﯽ از  ٤ﻧﻘطﮫ و
 ١٤ﺑﺎر در روز .درﺳﺎل  ،٢٠١٥اﻧﺗظﺎرﻣﯽ
رود ﮐﮫ از  ١١ﻧﻘطﮫ و  ٦٦ﺑﺎر در روز
ﭘروازھﺎ ﺻورت ﮔﯾرﻧد.
....اﯾن ﺷﮑﺎرﯾﮭﺎ و رﯾﭘرھﺎ دوﻧوع درون
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﻼح ﺑزرﮔﺗرﯾن در زرادﺧﺎﻧﮫ
ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﯽ آی ای
ﻧﯾز اﻋﺗﻘﺎددارد ﮐﮫ ازاﯾن دروﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﺳﺎزوﺑرگ و ﺳﻼح اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
 ...ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار اﯾن دروﻧﮭﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟزاﯾر ﺳﯾﺷل در اﻗﯾﺎﻧوس
ھﻧد،ﺟﯾﺑوﺗﯽ و اﺗﯾوﭘﯽ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و
ﯾﺎ ﻋﻣﺎن ﺧواھدﺑود.
...دراﺛراﻋﺗراﺿﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻌدادﺣﻣﻼت
دروﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از  ١١٨ﺑﺎر درﺳﺎل
 ٢٠١٠ﺑﮫ  ٧٠ﺑﺎر درﺳﺎل  ٢٠١١رﺳﯾد.
 ...درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻔﺎده
از دروﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ درﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻورت ﻧﮕﯾرﻧد ،ﭘﻧﺗﺎﮔون
ﻧﻔﺷﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾن دروﻧﮭﺎ را دارد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻓراﺧوان اول  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ( ـ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺷده در ٢٠١٠ـ وظﯾﻔﮫ اش را ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
واﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﺗوﺳط ٤٣
ﺗﺷﮑل و درﺑﯾش از  ٣٠ﮐﺷور ﻗرار داده
اﺳت .اﯾﮑور ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺎ دراول ﻣﺎه ﻣﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرﮐﯽ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ﭘﯾش ﺑرده
ﺷود.
»اﯾﮑورﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه ازﻧظرطﺑﻘﺎﺗﯽ،
ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ،زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز ،ﺟواﻧﺎن
ﺷورﺷﮕرو ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ را ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد
ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗن و ﺗﻘوﯾت اﯾﮑور را ازطرﯾق ﮐﻣﮏ
ﻣﺎدی و ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣﻠﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣزب ﺑﮫ اﻣرﺧوﯾش ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد«.

ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺎ اﯾﮑور ـ اﺗﺣﺎد اﺣزاب و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن !
ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ ،و ﺧﻠﻘﮭﺎی
ﺳﺗم دﯾده ،ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!«
)ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ »ﻣﺑﺎرزه ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای
دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی(
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ـ آورﯾل ٢٠١٢

***********
اﯾﮑور)ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣزاب و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ( وﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی
 ١٤ﻣﺎرس ٢٠١٢
١ـ ﺳﮫ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺑﻌد از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،٢٠٠٨
رﮐودﻋﻣﯾق ﻣداوﻣﯽ درﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺗﻣل ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن وﺿﻊ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮔروه ﺟﯽ  ٢٠را درﻧواﻣﺑر٢٠٠٨
ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺣران ﮔرد آورد
ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧدﺑﮫ طور ﻟﺣظﮫ ای ازﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ازﺿرﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮔردﻧد.
ﺑﺎﻻﺗرازھﻣﮫ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرای
ﻣدﺗﯽ از ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھم راه ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ
ﻋﻣل آورﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﻣﯾدھﺎی ﻗﻣﺎرﺑﺎزاﻧﮫ
ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود
اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻣوازات
ﺷﮑﺳت ﻣﺎدی ﺷدن اﯾن ﺑﮭﺑود ،ﺑﺣران ﭘوﻟﯽ
اروﭘﺎ ﺷروع ﺷد .ﻗرﺿﮫ دھﯽ ﺑﺎ ﮐم ﮐردن
ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ دﯾﮕر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾﺎﻓت .از
اواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻورت
ﺑﺣران ﯾورو ﺧودرا آﺷﮑﺎرﻧﻣود .اﻣﺎ اﯾن
ﺑﺎر ،اﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﮫ از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺷﺧص ،آن
طور ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺻورت ﮔرﻓت،
ﺑﻠﮑﮫ ازﺧود اﻗداﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﻧﺎﺷﯽ
ﺷد ـ ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺑﯾن

اﻟﻣﻠﻠﯽ دﭼﺎرﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺷدﻧد .درﺷروع
ﺳﺎل  ٢٠١٢دوﻟﺗﮭﺎی ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
درﺑراﺑر ﻟرزان ﺑودن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.
٢ـ ﺗﺿﺎدھﺎی درون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دوﺑﺎره
ﺑﮫ ﺧﺎطر رﺷد ﻧﺎﻣوزون اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳوی ﺗﻌﻣﯾق ﺷدن ﻣﯽ رود :ﺗﺿﺎدھﺎی درون
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ درﻣورد ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺎرﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ازﯾﮏ ﺳو ،و ﺗﺿﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ازﺳوی دﯾﮕر.
٣ـ ﺿﻣﻧﺎ ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﻣده ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻋﺑﺎرت
از اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﺛﯾرات
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن را
دردﺳت ﻧدارﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮭﻠت اﻗداﻣﺎت دوﻟﺗﯽ
ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدودﺷده
اﺳت .ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗظﺎرداﺷت ﮐﮫ ﺗﮑرارﺳﺎده
ﻣدﯾرﯾت ﻣﺷﺗرک ﺑﺣران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
وﺿﻌﯾت ﺣﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﺣران زﻧﺟﯾره
ای در ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن دوﻟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺣﺗﺎ
ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﯾﺎﻓزاﯾد .ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم اﮐﻧون ﺑﺎﻋث ﺑﯽ
ﮐﺎری ﺗوده ای و ازھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ ﻣزدھﺎ
و دﺳﺗﺂوردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دراﺑﻌﺎدﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده
اﺳت .اﯾن ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗرﺑﺎﻋث رﺷد ﺧﺷم ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟﺗﮭﺎ و ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت .و ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺟﮭﺎن ﺟواب آن ﺧواھد ﺑود.
٤ـ ﺑﺣران در ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ،ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن
ﺑﺎرﺑﺣران ﺑردوش ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم
درﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ و آن ﮐﺷورھﺎی
ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ھﺳﺗﻧد،
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن وﺿﻌﯾت آﻏﺎز ﻏﻠﯾﺎن
در روﺣﯾﺎت ﺗوده ھﺎ ﺷده اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ درﺣﺎل رﺷد ازﮐﺷوری
ﺑﮫ ﮐﺷوردﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﭘدﯾده ی ﺿرﺑﮫ
زﻧﻧده ی ﺟدﯾدی در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ درﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ،
دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و آزادی ﻣﺣدود ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ی
ﺿروری اوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭت
ﺑﯾرون راﻧدن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻟﻧﯾن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت :
»ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻣوﻣﺎ ،و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺧﺻوﺻﺎ ،دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗوھﻣﯽ
ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺳﺎزد ـ ﺑﺎاﯾن ھﻣﮫ درﻋﯾن ﺣﺎل
آرزوھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را در ﺗوده ھﺎ
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد ،...اﻣﺎ ﺑﯾداری و رﺷد
ﺷورش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم راﺑطﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ای ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ رﺷد ﻣﻘﺎوﻣت و ﺗﺣرک
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دارد «.ﻟﻧﯾن ،ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر ،ﺟﻠد
.(٢٣
زودﺗر ﯾﺎ دﯾرﺗر آﺷوب درﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﮫ
ﺳوی ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ھداﯾت ﺧواھدﺷد!
ﺑﺎﺷروع ﺟﻧﺑش ﺷورﺷﮕراﻧﮫ ی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
درﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ)ﺑﮫ وﯾژه در ﺗوﻧس و ﻣﺻر(
ﻣﺑﺎرزات در ﺳرﺗﺎﺳراروﭘﺎ ﻧظﯾراﻣواج آن
درﯾوﻧﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭘرﺗﻘﺎل درﺣﺎل
ﮔﺳﺗرش اﺳت .درﺣدود  ٪٥٠ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ازطرﯾق ﺧﯾزﺷﮭﺎ،
ﺗظﺎھرات ﺗوده ای ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و
درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﯾر ﺳوﺋﺎل ﮐﺷﯾده
ﺷده اﻧد ٣٥ .ﮐﺷور از  ١٧٧ﮐﺷور ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺷده درﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
»ﺑﮫ طورﺣﺎدی« ﻧﺎﺛﺑﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ
درآﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟت ﻋﻣوﻣﯽ ازھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ دﯾده
ﻣﯽ ﺷود؛ در ﺑﯾش از  ١٣٠ﮐﺷور ﺛﺑﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ »ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده اﺳت« .ﺗﮑﺎﻣل
ﺷﺗﺎﺑﻧﺎک روﻧد ﺟوش وﺧروش ﺑرﺟﺳﺗﮫ
اﺳت .درﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ،درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و روﺷﮭﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎری و ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ
اش ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ وﺟودآﻣده اﺳت .ﺗﻌداد
درﮔﯾرﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﺟواﻣﻊ ،ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺧﺻﻠت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧظﺎم
و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﺷﻧد،
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ درﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾروی
رھﺑری ﮐﻧﻧده ی روﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﻣﻌدن طﯽ
ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر در ﻣﺑﺎرزات ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن ﺷرﮐت
ﮐردﻧد .ﺷورش درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟواﻧﺎن ،ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺗﺎزه ای ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﭘﯾﺷروﺋﯽ در
ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت.
اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت
ﮐش دروﻧزوﺋﻼ از  ٤ﺗﺎ  ٨ﻣﺎرس  ،٢٠١١ﺑﺎ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از  ٤٢ﮐﺷور ،ﻋﻣﻼ ﺑﯾداری
ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﻧﺷﺎن داد ،ﮐﮫ
ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ
و ازﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﭘﯾش رﻓت ﻣﺑﺎرزه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔراﯾش ﺑﮫ ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز رﺷد ﮐرده
اﺳت .درﻣﺻر اﯾﻧﺎن ﺑﮫ طور ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزی
ﺑﮫ ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗن ﺗوده ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد.
درﻗزاﻗﺳﺗﺎن ،ﺣداﻗل  ٧٠ﮐﺎرﮔر ﻧﻔت درﺣﺎل
اﻋﺗﺻﺎب را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد .درروﺳﯾﮫ،
دوﻟت ﭘوﺗﯾن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗوده ھﺎ را
درﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ از طرﯾق

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾﺟﺎد وﺣﺷت دوﻟﺗﯽ آرام ﮐﻧد .درﮐﻧﮕو
دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ار ﺗرور دوﻟﺗﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺗوده ھﺎی ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده اﻗدام ﻧﻣود.
درﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﻗﯾف وﺳﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ُﮐرد
درﭘﺷت ﺳر ظﺎھری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑرای ﺗﺷدﯾد
ﻣوﺛر ﺑرﺧوردطﺑﻘﺎﺗﯽ درﺳﺎل  ٢٠١٢و اﯾﺳﺗﺎده
ﮔﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ درﺑراﺑر ﺿداﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﮐﻧﻧد.
ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎ ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ
وآزادی ،و ﺗﺷدﯾد ﻗﮭر ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ آﻧﺎن ـ زﻣﯾﻧﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷدن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
٥ـ ﮔرﭼﮫ ﮔراﯾش ﻋﻣده درﺟﮭﺎن ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت ،اداﻣﮫ و
ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧطر
ﺑروز ﺟﻧﮓ ﻓراﮔﯾر را ﺑﮫ وﺟودآورده اﺳت.
ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﺗﺷﻧﺞ اﺧﯾرﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و اﯾران
درﻣرﮐزﺗوﺟﮫ ھﺎ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ھم اﮐﻧون ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم ﻧﻔت اﯾران ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺑﮫ زاﻧو درآوردن اﯾران و ﺧﻧﺛﺎ ﮐردن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ اش ،ﻧﻣوده اﺳت .درﺟواب ﺑﮫ
آن اﯾران ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣداﻗل ٪٤٠ﻧﻔت ﻣﺻرﻓﯽ ﺟﮭﺎن ازاﯾن ﺗﻧﮕﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود .دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ھم اﻋﻼم
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷروع
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﻧﺎوھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎﺑر درﺧﻠﯾﺞ
ﻓﺎرس درﯾﺎی ﻋرب و ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد ﻟﯾﺑﯽ ،ﺗوده ھﺎ درﺳورﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود
را ﺑرای ﺗﺟﺎوزی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻓﺎع ازﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
وظﯾﻔﮫ ی ﻓوری ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎرﮔری
ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
٦ـ ﻓﺎﺟﻌﮫ ی اﺗﻣﯽ ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ درژاﭘون
درﻣﺎرس  ،٢٠١١ﺳﯾﺎﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧرژی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را دﭼﺎرﺑﺣران ﻧﻣوده اﺳت.
ﺟﻧﺑش ﺿد اﺗﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟودآﻣده و
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .آﮔﺎھﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺧطر
ﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﯾﺷﺗرﺷده و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻋواﻣل ﻧﺎﺑود ﮐردن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی زﻧده ﮔﯽ
ﺑﺷر رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک
در  ٢٥ﻣﯾن ﺳﺎل ﮔرد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭼرﻧوﺑﯾل ﺗوﺳط
اﯾﮑور و ﯾﻠﭘس) ILPSـ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠﻘﮭﺎ ـ ﻣﺗرﺟم( ،روزﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در ٣
دﺳﺎﻣﺑر  ،٢٠١١و ﻣﺑﺎرزه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﯾﺎﺳت اﺗﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣورد ﺗواﻓق اﯾﮑور
و ﯾﻠﭘس ،ﺗﺣرک ﺗﺎزه ی ﻣﮭﻣﯽ را دراﯾﺟﺎد
ﻗطب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻓراھم
ﮐرده اﺳت.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﯾروﺋﯽ ﺑرﺗر از دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ وﺟودآﯾد .ﺟﻧﺑش زﯾﺳت

ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ھﻧوز ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﻧرﺳﯾده
اﺳت .اﻣروز ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻘﺎوﻣت
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑرآﻣده ﮔﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗوﻟﯾد و ﺷراﯾط زﻧده ﮔﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﻣداوﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟف وﺟوه ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫ ی ﻋظﯾﻣﯽ ﺿرورﺗﺎ
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺎﮐﯾد روی
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم راه ﺷود.
٧ـ ازﺟﺎﻧب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗوده
ای اش ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮔراﯾش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺳوی ﭼپ را ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ دﺳت ﭘرورده و
رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .در ﺟﻧﺑش »اﺷﻐﺎل«
آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺣرﮐت
ﺑﯽ ﺣرﻣت ﺳﺎﺧﺗن وﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ را
ﺑﮫ ﺳوی آﺳﯾﺎب اﻣﯾدھﺎی ﻣﺗو ٌھم ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
اﯾن ﺗو ٌھم را ﺑﮫ ﺧورد ﻣردم دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗطﻊ
ﺣﻘوق ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رام ﺧواھدﺷد.
اﻣﺎ ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ اﺑزار ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ روﻧد
ﺗوﻟﯾد و ﺗﺟدﯾدﺗوﻟﯾدﻧد و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان
آﻧﮭﺎ را ﺑدون ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
»ازﻋﻣل ﮐردن ﺑﺎز داﺷت« .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺷرﮐت اﮐﺛرﻣردم ﻋﻣده ﺗﺎ ﺟوان ﻧﺷﺎن از
رﺷد ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺧﺷم وﺷورش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری آﺷﮑﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
دارد ،ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ﮔﺎن ﺧرده ﺑورژوای
اﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﺑوھﯽ از اﺻول ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
را ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷدن
ﺟﻧﺑش ﮔردﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺟﮭت ﮔﯾری
ﻧﺎدرﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رد اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻣﺷﺗرک ،اﺧﺗﻼل درﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ از طرﯾق
ﭘرﺳﺗش ﺣرﮐت ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ،ﻋﻣل ﮔراﺋﯽ
ﻏﯾرﻣﻠزم و ﻓردﮔراﺋﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ،
دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﺣزاب ﺗﺣت ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺟﻠوﮔﯾری
از دﺧﺎﻟت ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﮭر و
»ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ« ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺷﮑل
ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺎﯾز ،ﻣﯽ ﺷد.
٨ـ ﺑروزﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﺑرای آزادی و
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﯾزﺷﯽ ﮐﯾﻔﯽ در رﺷد
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣرﮐزی اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
رﺷد ﺧواھدﮐرد و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ
آن را درو ﺧواھﻧدﻧﻣود و دوﻟﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﺷﺎن و ﺳرﮐوب ،ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺑش ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯾد ﺻﺎف و ﺳﺎده ی رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ی ﻧوع ﻏرﺑﯽ
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت.
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎرﮔری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ و راه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﺑﺎ ﮐﺎر ﭘرﺣوﺻﻠﮫ ی ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎن دھد .از اﻧﻘﻼﺑﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ روﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای دارد .اﯾﺟﺎد اﯾﮑور ﺟواب
ﻣﮭﻣﯽ دراﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت .اﯾﮑور دوران
ﮐودﮐﯽ ﻋﻣﻠﯽ اش را درآﺗش اﯾن روﻧد ﺗﺟرﺑﮫ
ﺧواھدﮐرد.
درﭼﻧﯾن ﻟﺣظﺎﺗﯽ اﯾﮑور درﺟُ ﺳت و ﺟوی
ھﻣﮑﺎری ﻓﺷرده ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ی ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑراﺳﺎس ﺣﻘوق ﺑراﺑر اﺳت .اﯾﮑور ازﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه ،ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺳﺗم دﯾده ،زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز،
ﺟواﻧﺎن ﺷورﺷﮕر و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﯽ ﺧواھد
درﺳﺎﺧﺗن و ﺗﺣﮑﯾم اﯾﮑور درﺟﮭت اھداف
واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ازطرﯾق ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی و ﻋﻣﻠﯽ و
ﺗﻘوﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺣزب ﺳﺎزی ﺑﮑوﺷﻧد.
ﺑﮫ ﭘﯾش ھم را ه اﯾﮑور ـ اﺗﺣﺎداﻧﻘﻼﺑﯽ اﺣزاب
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن !
ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎ و ﺧﻠﻘﮭﺎی
ﺳﺗﻣدﯾده ،ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﮔﺎن)در ١٤ﻣﺎرس  ،٢٠١٢اﻣﺿﺎء
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن دﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت(:
 ١ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 ٢ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻧﮕﻼدش
 ٣ـ ﮔروه ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﮐراﺳﻧﯽ ﮐﻠﯾن«
ﺑﻼروس
 ٤ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن
 ٥ـ ﺣزب ﮐﺎرﮔر ﺑﻠﻐﺎر)ﮐﻣوﻧﯾﺳت(
 ٦ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻧﮕو
 ٧ـ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺟوان ﭼﮑوﺳﻠواﮐﯾﺎ
 ٨ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن
 ٩ـ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت آﻟﻣﺎن
١٠ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾوﻧﺎن
١١ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
١٢ـ ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
١٣ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻟوﮐزاﻣﺑورگ
١٤ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣراﮐش
١٥ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﭘﺎل)ﻣﺎﺷﺎل(
١٦ـ ﺳﭘﯾده ﺳرخ ھﻠﻧد
١٧ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺎراﮔوﺋﮫ)ﻣﺳﺗﻘل(
١٨ـ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﭘرو
١٩ـ ﭘﻼﺗﻔرم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت روﺳﯾﮫ
٢٠ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
٢١ـ ﮔروه ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺳوﺋﯾس
٢٢ـ اﺗﺣﺎد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﮐﯾﮫ
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رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧطر ﺗرورﯾﺳم  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری از طرﯾق درﯾﺎ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرده
ﺷده اﺳت .ﭘس از آن ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر درﻣطﺑوﻋﺎت
آورده ﺷد دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ »اطﻣﯾﻧﺎن« داد ﮐﮫ
اﯾن ﻣﺣﻣوﻟﮫ درﺧدﻣت ﺳﺎﺧﺗن ﺳﻼﺣﮭﺎی
ھﺳﺗﮫ ای ﻗرار ﻧﺧواھدﮔرﻓت.
ﺑﮫ ﻣﺻداق »ﺧودﮔوﺋﯽ و ﺧودﺧﻧدی ،ﻋﺟت
ﻣرد ھﻧرﻣﻧدی!« درﺑراﺑراﻧظﺎرﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و
درﺟرﯾﺎن ﺗﺷﮑﯾل »ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﻧﯾت ھﺳﺗﮫ
ای« ،ﻗﺎﭼﺎق رﺳﻣﯽ ﻣواد ھﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧب آن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎﺳت ،ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد و ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ
ارﮔﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم درﻓﮑر ﮐﻧﺗرل اﯾن ﺟﺎﺑﮫ
ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺎده رادﯾو آﮐﺗﯾو دراﯾن اﺑﻌﺎد ﻧﯾﺳت وﻟﯽ
درﻣورد ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻧظﯾر ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ و
اﯾران ـ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ درﻋراق اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت
ﮐﮫ ﻗﺻرھﺎی ﺻدام ﺣﺳﯾن را ﻧﯾز ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻣودﻧد ـ ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳوراخ ﺳُ ﻣﺑﮫ
ھﺎی اﯾن دو ﮐﺷور ﺳرﺑﮑﺷﻧد و اﮔر ﭼﯾزی ھم
ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت درﮔزارﺷﺎت
دوﻟﺗﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ دوﻟت اﯾران،
ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑرﻣردم ﺑﯽ
ﮔﻧﺎه اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد و ﺳﺎﯾﮫ ی ﺧﻔﺎش ﺧون
آﺷﺎم ﺟﻧﮓ و ﺑﻣﺑﺎران اﯾران را داﺋﻣﺎ ﺗﮑرار
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا از ﯾﺎد ﮐﺳﯽ ﺑﯾرون ﺑرود!!
دراﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺷم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای
ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎھواره ﺗوﺳط ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣت ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﯾن ﮐﮫ ھدف ازاﯾن اﻣر آﻣﺎده
ﻧﻣودن ﺷراﯾط ﺗوﺳط ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
ﺗواﻧﺎﺋﯽ در ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﻗﺎره ﭘﯾﻣﺎ
و ﻏﯾره اﺳت ،داﻣن زده ﺷد .دراﯾن ﻣورد
ازﺟﻣﻠﮫ درﮐﻧﻔراﻧس اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺻورت
زﯾر ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷد:
»اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ ﻣوﺿوع طرح
ﭘرﺗﺎب ﯾﮏ راﮐت از ﺳوی ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت«.
ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﺗر اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻗرار
اﺳت در ﻣﺎه آﯾﻧده راﮐﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎھواره ﺑﮫ ﻣدار زﻣﯾن ﭘرﺗﺎب
ﮐﻧد.
اﯾن ﮐﺷور ﻣﺟددا اﻣروز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ )٢٧
ﻣﺎرس( اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ طرح ﭘرﺗﺎب ﻣوﺷﮏ
را اﺟرا ﺧواھد ﮐرد و ﭘرزﯾدﻧت اوﺑﺎﻣﺎ را
ﺑرای اﺑراز ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن طرح ﺑﮫ داﺷﺗن
»روﺣﯾﮫ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ« ﻣﺗﮭم ﮐرد.
ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺷﮏ را ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎھواره ﺑﮫ ﻣدار زﻣﯾن
ﭘرﺗﺎب ﺧواھد ﮐرد و اﯾن اﻗدام ﮔﺎﻣﯽ ﺿروری
در ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﮐﺷور اﺳت.

اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش در آﺳﯾﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ﭘرﺗﺎب اﯾن ﻣوﺷﮏ ﻧﺎﻗض ﻣﻘررات ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﺧواھد ﺑود و ھدف ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ از آن،
»آزﻣﺎﯾش ﻣوﺷﮑﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت)«.ھﻣﺎن ﺟﺎ(
درﻣورد اﯾران ﻧﯾز اوﺑﺎﻣﺎ اظﮭﺎرداﺷت:
»در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران،
آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔت ،ھﻧوز ﻓرﺻت ﺑرای ﺣل
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺳدادی ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ
ای اﯾران ﭘﯾش آﻣده ،وﺟود دارد ،اﻣﺎ او
ھﺷدار دارد ﮐﮫ ﻓرﺻت ﻣﺣدود اﺳت«.
او ﮔﻔت »اﯾران ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟدﯾت و ﺣس
اﺿطرار اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ،ﺑرای ﺣل اﯾن ﺑﺣران
اﻗدام ﮐﻧد)«.ھﻣﺎن ﺟﺎ(
ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ،
ﻓﺿﺎﺋﯽ ،ﻣوﺷﮑﯽ و ﻏﯾره آﻣرﯾﮑﺎ ،ھﯾﭻ
اﻋﺗراﺿﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻔﻠوک
»ﻣﻠل ﻣﺗﺣد« ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﺎ از ﮔﺳﯾل
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﮐﮫ روزاﻧﮫ دھﮭﺎ
ﻧﻔر از ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را درﻣﻧﺎطق
ﻣرزی اش ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺣﺗﺎ ﺳرﺑﺎزاﻧش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧون ﺳردی
ﺗﻣﺎم وارد ﺧﺎﻧﮫ ﻣردم ﺷده و زن و ﺑﭼﮫ را
ﺑﮫ رﮔﺑﺎرﻣﺳﻠﺳل ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ،ﯾﮏ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ
ی ﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ھم درﻣﺣﮑوﻣﯾت اﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺷورای اﻣﻧﯾﺗش
ﺻﺎدرﻧﻣﯽ ﺷود!
ھر روز اﺧﺑﺎرﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ »دوﻟت
اﺳراﺋﯾل ﺻﺑرش ﺑﮫ آﺧر رﺳﯾده« و آﻣﺎده
ﺑودن ﻧﻘﺷﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﻣراﮐز اﺗﻣﯽ اﯾران ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺟوارﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣرﺗﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﮭدﯾدات ازﺟﻣﻠﮫ
ﺗوﺳط رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ ﺗﻣﺎم اﺑراز ﻣﯽ ﺷود.
ﮔوﺋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش ﺗﺎﻓﺗﮫ
ھﺎی ﺟداﺑﺎﻓﺗﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣق دﺳت زدن ﺑﮫ
ھرﻋﻣل ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرراداﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﺟرا
ﻧﯾز درآورﻧد و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد درﺑراﺑر ﺑت
اﻋظم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺑت اﺻﻐر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت
ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺳرﺗﺳﻠﯾم ﻓرودآورﻧد!
دراﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣردم
ﺟﮭﺎن ﺷﯾره دﯾﮕری ﻣﺎﻟﯾده ﺷود ،اوﺑﺎﻣﺎ
اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ
را طﺎﻟب اﺳت و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﭘوﺗﯾن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﺟدﯾد روﺳﯾﮫ درﻣورد ﻣﺣدود
ﮐردن زرادﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ھرﮐدام  ١٥٥٠٠ﻣوﺷﮏ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ
ﺑﻣب اﺗﻣﯽ را دارﻧد و ﺑﻌد از ﺑﯾش از ٤٠
ﺳﺎل ﻣذاﮐره رھﺑران اﯾن دو ﮐﺷور ،ھﻧوز
ھم در ﮐﺎر ازﺑﯾن ﺑردن ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای
ﺷﺎن دوره اﺑﺗداﺋﯽ را ﺗﻣﺎم ﻧﮑرده اﻧد!! ﻻف
و ﮔزاﻓﮫ ﮔوﺋﯾﮭﺎ درﮐﻧﻔراﻧﺳﮭﺎ ارزﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
از »ﻻف درﻏرﺑت« ﻧدارﻧد .اﻋﻼم ﺟﮭﺎن
ﺑدون ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای ازﺟﺎﻧب راس
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷرورآﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺷﺎن از ﺣﻘﺎﻧﯾت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی آزادی ﺧواه دارد ﮐﮫ
ﺑﯾش ازﻧﯾم ﻗرن اﺳت داﺋﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﻧد و
اﮐﻧون اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد از آن ﺷﻌﺎرﺑﮫ
ﺳود ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧدﻣت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد!.
اﮔر اﻣروز »ﺗﮭدﯾد ﺗرورﯾﺳم ھﺳﺗﮫ ای« وﺟود
دارد ،اﯾن ﺗﮭدﯾد دردرﺟﮫ ی اول و ﻋﻣده ﺗﺎ
ازﺟﺎﻧب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑدون ھﯾﭻ ﺗردﯾدی درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾراﺳﺗﻔﺎده از
اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده در ﺳﺎﺧﺗن ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی
ﺗوپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن ﺷﺎن درﻋﻣل ـ ﺑﮫ
وﯾژه درﻋراق ـ و ﺗﮭدﯾد ﺑﻣﺑﺎران ﻣراﮐز اﺗﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺑزرگ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ازﺟﻣﻠﮫ دراﯾران ﺑﮫ وﺟودآورﻧد ،ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾدی از ﺟﺎﻧب
»ﺗرورﯾﺳم دوﻟﺗﯽ« اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی وﺟود
ﺧطر ﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾدی ،ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ی
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑوش را درﺻدر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺧود
ﻗرارداده و ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب زدن ﺑﮫ اﯾن ﯾﺎ آن
ﮔروه و ﯾﺎ ﮐﺷور ،ﺑﻼﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺳرﻣردم
ﻋراق آورده اﻧد ،درﻣورد دﯾﮕرﮐﺷورھﺎﻧﯾز
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﮑرارﮐﻧﻧد و ازاﯾن طرﯾق ﺳﻠطﮫ
ی ﺷوم ﺧود را ﺑرﻣﻧﺎطق وﺳﯾﻌﯽ ازﺟﮭﺎن
اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺧطر ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻋم از دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ازﺑﯾن ﺧواھد رﻓت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﺳﺗﺛﻣﺎری ﺣﺎﮐم زﯾرﻟوای
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ،
ﻧﺎﺑودﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑراﮐﺛرﯾت
ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﻠل ﺟﮭﺎن
ﺣﺎﮐم ﻧﻣوده و ﻓﻘر اﯾن اﮐﺛرﯾت را زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز
اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺧودﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﺑرای دﻓﺎع از اﯾن »ﻣوھﺑﺗﺷﺎن« ﺗرورﯾﺳم
دوﻟﺗﯽ را روش ﻣﻧﺎﺳب ﺧود درﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﭼﺎره ،داﻏﺎن ﮐردن
اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺿدﺑﺷری و اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ درآن اوﻟﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎ
درﺟﮭت ﻧﺎﺑود ﮐردن اﯾن ﻧوع ﻣﺎﻟﮑﯾت و ازﺑﯾن
ﺑردن اﺳﺗﺛﻣﺎراﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﯾﮏ دﯾﮕر
ﺑﻠﮑﮫ درﺗﻌﻣﯾق دوﺳﺗﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎھم ﭘﯾش
رﻓﺗﮫ و ﮐﻠﯾﮫ ی ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎری را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﯾزد.
درﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ ازﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺳﻼﺣﮭﺎی
ھﺳﺗﮫ ای ﻧﮫ  ٤٠ﺳﺎل و ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﻗرن و ﯾﺎ
ھرﮔز ،ﺑﻠﮑﮫ درﯾﮏ روز ﻣﯾﺳرﺧواھدﺷد.
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﭼﻧﯾن دﻧﯾﺎی زﯾﺑﺎ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ

ﺳردﺳﺗﮫ ی ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ی و ﻏﯾرھﺳﺗﮫ ای را درﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺟوﺋﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم  ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﮐﻠﯾﮫ
ی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر
و ﺳﺗم اﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن ،ﺑﮫ ﭘﺎﺧﯾزﯾم.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﮔﺳﺗره ای ﮐﮫ از طرﯾق آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﻗﻌﯾت
ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﻓرﺗوت و »ﺑﯽ رﺑط« و ﻣﺻﻧوﻋﯽ
ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﮔﺳﺗره ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
اﺳت .ﺑررﺳﯽ ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎی رواﺑط آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن از »ﺷرﮐﺎء«،
»دوﺳﺗﺎن« و »ﻣﺗﺣدﯾن« ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ »رﻗﺑﺎ« و
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ھﯾﭻ ﮐﺷوری در ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﻼﻗﯽ ،ﺗﺿﺎد و اﺧﺗﻼف ﻧﺑﺎﺷد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ،
ﺗﺿﺎدھﺎ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺳﻣت و
ﺳو داده و ﺣداﻗل ﮐﻧﺗرل و ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧﺷﯽ
از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد .ﺑررﺳﯽ ﭼﻧد و
ﭼون رواﺑط آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺟﮭﺎن در ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ )ﭘﺎﺋﯾز  (٢٠١١ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در اﯾن ﻣدت آﻣرﯾﮑﺎ
در ﺗﻼﻗﯽ ،ﻣﺟﺎدﻟﮫ ،ﺗﺿﺎد و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﭼﯾن،
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،اﺳراﺋﯾل ،اﯾران،
آﻟﻣﺎن و اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺑوده
و در ھﯾﭻ ﮐدام از اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ھﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
طرف ﻣﻘﺎﺑل را از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺟﺎری ﺧود
راﺿﯽ ﻧﮕﮭدارد.
 – ٣ﺳﻔر اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش
در ﭘﺎرﻟﻣﺎن آن ﮐﺷور دﻗﯾﻘﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﭼﯾن را در اﻗﯾﺎﻧوس آرام
ﺑﮫ طور ﺟدی ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑطﻠﺑد .اوﺑﺎﻣﺎ در
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد و ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ
در آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺿور ﻗوی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧودش
در ﻣﻧطﻘﮫ »ﻧوار اﻗﯾﺎﻧوس آرام« ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل
ﺑﭘوﺷﺎﻧد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،او اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ  ٢٥٠ﻧﻔر »ﮐﻼه ﺳﺑزھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ را رواﻧﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﺋﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ در
ﺑﻧدر داروﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺗﻌداد
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ  ٢٥٠٠ﻧﻔر اﻓزاﯾش ﺧواھد داد.
اظﮭﺎرات اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ

اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد )و ﯾﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر اﺳت(
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را از ﻋراق ﺗﺧﻠﯾﮫ
ﮐﻧد ،وﻟﯽ در ﻋوض ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد ﮐﮫ ﺣﺿور
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ آﺳﯾﺎ –
اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ﮔﺳﺗرش دھد .اﻓزاﯾش ﺗﻣﺎﯾﻼت و
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺿد ﺟﻧﮓ و ﺿد ﻣداﺧﻠﮫ در
ﺑﯾن ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﮑﺎری
و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھﺎن ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺣﺗﯽ در ﮔﺳﺗره ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد،
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻘﺎی ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود
را ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق اﻓزاﯾش ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ آن ھم در ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑرای ﻣدﺗﯽ
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .
 – ٤ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷده ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﮭﺎر و ﺗﺣدﯾد ﭼﯾن )دوﻣﯾن
اﻗﺗﺻﺎد ﺑزرگ ﺟﮭﺎن و ﺑزرﮔﺗرﯾن طﻠﺑﮑﺎر
آﻣرﯾﮑﺎ( آن ﮐﺷور را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرده و ﺑدﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ازدﯾﺎد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺳﺎم آور ﻧظﺎﻣﯽ
ﺧود را ﻣورد ﺗوﺟﯾﮫ ﻗراردھد .در واﻗﻊ
ﺣﺿور اوﺑﺎﻣﺎ در ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎ –
اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ و ﺳﻔرش ﺑﮫ اﻧدوﻧزی در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر
 ٢٠١١و ﺳﻔر ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ ﺑرﻣﮫ
)ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر( در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١و ﺳﭘس
داﻣن زدن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﭼﯾن و ﮐﺷورھﺎی
ھﻣﺟوار ﭼﯾن – ﻓﻠﯾﭘﯾن ،وﯾﺗﻧﺎم  ،ژاﭘن و...
ﺑر ﺳر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر ﺟزاﯾر »درﯾﺎی ﺟﻧوب
ﭼﯾن« در راﺳﺗﺎی ﺗﺣرﯾﮏ ﭼﯾن و ﺳﭘس
ﺗوﺟﯾﮫ ازدﯾﺎد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در اﻧظﺎر
و اﻓﮑﺎر ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ،
اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ رژﯾم
اوﺑﺎﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﭼﯾن ﺿرورﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧطر ﺟدﯾد
ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻣﺟﻣوع
ﭘﯾﺂﻣدھﺎی ﭘروژه ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻣداﺧﻠﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در اﻣور ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳو و ﺗوﺳل ﺑﮫ »ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز« ﺑﮫ وﯾژه ﺳﯾﺎﺳت ﻣﮭﺎر
و ﺗﺣدﯾد رﻗﺑﺎی آﻣرﯾﮑﺎ )ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ( از
ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷراﯾط را ﺑرای ﺑروز
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺣداﻗل در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ
ای آﻣﺎده ﺳﺎزد.
 – ٥در ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ )ﭘﺎﺋﯾز (٢٠١١
رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ دﺳت ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺣﺿور و ﻧﻔوذ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺷورھﺎی ھم ﻣرز
و ھم ﺟوار روﺳﯾﮫ زده اﺳت .ﮐﮫ اﺑﻌﺎد آن
ﮐﻣﺗر از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﭼﯾن
ﻧﯾﺳت .ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ھواﺋﯽ ﻣﺳﻠﺢ
ﺑﮫ ﻣوﺷﮏ ھﺎی دورﺑرد و رادارھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
در ﻟﮭﺳﺗﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺟﻣﮭوری ﭼﮏ
و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن درﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ »ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز«
ھﺳﺗﻧد ﺣﮑﺎﯾت از ﻣﮭﺎر ﮐﺎﻣل روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮐﺷور »دو ﻗﺎره ای« از ﻧظر ارﺿﯽ اﺳت،

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
از ﺳوی رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺿﺎﻓﺎ رژﯾم
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺷﺎﯾش و ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
در ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی )ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن،
ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن و  (...ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی
ھم ﺟوار روﺳﯾﮫ ھﺳﺗﻧد در ﺻدد ﺑرآﻣده اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺟﻧﮓ اﻓروزاﻧﮫ ﺧود را از
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑزرگ و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﻣرزھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ
روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش دھد .در راﺳﺗﺎی ﺳﯾﺎﺳت
ﺗﺣدﯾد ﮐﺎﻣل روﺳﯾﮫ ،ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋراق و ﻟﯾﺑﯽ ﮐﮫ
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری و اﻗﺗﺻﺎدی روﺳﯾﮫ
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد ،ﻋﻣﻼ
ﺑﮫ رواﺑط ﺗﺟﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روﺳﯾﮫ ﺻدﻣﮫ
زده اﺳت .ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﯾن رﻗﺑﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﻼش ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺳﮑوت و ﯾﺎ ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ ھﻣراه ﺑﺎ رﯾﺷﺧﻧد و ﻣﺳﺧره ﺑوده
اﺳت :ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد
در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺿرر ﻣوﻗﻌﯾت
آﻣرﯾﮑﺎﺳت .ھم ﭼﯾن و ھم روﺳﯾﮫ از ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗر ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧرﺳﻧد ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ اﯾن
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون را ﻣﻧﮭﺎی ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد .آﮔﺎھﯽ از اﻓول و ﻓرود ﻗدرﻗدرﺗﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ رﻗﺑﺎی
ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾده آﻣرﯾﮑﺎ )اﻗﺗﺻﺎد ھﺎی
ﻧوظﮭور( ﻧﻣﯽ ﮔردد.
 – ٦در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳرﭘﯾﭼﯽ ھﺎی
دوﻟت زرداری – ﮔﯾﻼﻧﯽ از ﻓراﻣﯾن آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺗﻣﺎل
ﻗوی ﻣﯽ رود ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﺳت
ﺑزﻧد )روزﻧﺎﻣﮫ »واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت«  ٢٣دﺳﺎﻣﺑر
 .(٢٠١١ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن اﻣر دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣرز ﻧﺳﺑﺗﺎ طوﻻﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷور ﭼﯾن و
رواﺑط ﻧزدﯾﮏ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭼﯾن اﺳت
ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﻣﺣﮑﻣﺗر و دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .واﻻ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن و
ﺗرورﯾﺳم ﻟوﻟوﺧرﺧره ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
از آﻧﮭﺎ در ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )از ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﮫ اﯾن ﺳو( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﮐﮫ
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آوردن رژﯾم ھﺎی ﮐﻣﭘرادور
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ از اﻓول ﻣوﻗﻌﯾت
ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ – اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻘوﯾت ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ ﺗوﺳط »ﺳﯾﺎ«
در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درون اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ دو ﺣزﺑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ )ﮐﮫ در ارﮐﺎن رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺷﻐول
رﻗﺎﺑت ﺑﺎھم ھﺳﺗﻧد( ﻓرﺻت داده ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ ﺟوﻻﻧﮕﺎه درﮔﯾرﯾﮭﺎی »ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ« ﺧود
ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت
ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺳﮑوی ﭘرش«
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
)ﺗﺣدﯾد ﭼﯾن( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ﻓﻌل
و اﻧﻔﻌﺎﻻت و اﺷﺗﻌﺎل ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در طول
ﺳﺎل  – ٢٠١١دﺳﺗﮕﯾری و ﻗﺗل ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
اوﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ،ﺑﻣﺑﺎران ﺑﺧش ھﺎی ﻣرزی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗوﺳط ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺧﻠﺑﺎن )ﭘﮭﺑﺎد ﻧظﺎﻣﯽ(
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺑﺎﻻﺧره ﺷﯾوع ﺧﺑر ﮐودﺗﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻧظﺎﻣﯾﺎن
طرﻓدار آﻣرﯾﮑﺎ در ارﺗش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن – ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﻌﺿﯽ
از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظﺎﻣﯾﺎن
ارﺗش در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و راﺑطﮫ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ
ﺟﻧﺎح ھﺎی درون اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ
در آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو »ﻧﺎﺗو« ﺳﺑب
ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و آﺷﻔﺗﮕﯽ در ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺷﺗﮫ
و ﺷراﯾط ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﮓ از اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ و دوﺳت ﭼﯾن اﺳت(
را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﮔر رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺗواﻧد
ﺗوﺳط اﺗﺣﺎد ﻧﺎﻣﻘدس ﺑﯾن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﺑﺧﺷﯽ
از ارﺗش و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دوﻟت
ﺳﮑوﻻر و ﻗﺎﻧوﻧﯽ زرداری – ﮔﯾﻼﻧﯽ را
از طرﯾق ﮐودﺗﺎ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗﮫ و »ﺗﺑﯾﯾن
و ﺗﺛﺑﯾت ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ« را ﺟﺎﯾﮕزﯾن
آن دوﻟت ﺳﺎزد ،در آن ﺻورت ﺑﻌﯾد
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣرزھﺎی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن »ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﺟﮭﺎن«
اﺳت ﺟﻧﮓ ﺳﺎﺧت آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر و ﺑرﻣﻼﺗر ﺑﮫ ﺳرﺗﺎﺳر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش دھد .ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ﻣداﺧﻠﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی ھواﺋﯽ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی
ﺑﯽ ﺧﻠﺑﺎن ﺧود ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت زرداری –
ﮔﯾﻼﻧﯽ را ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﺷد
ﺑﮫ ﻣوازات ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯾﮕری ھﺎی رژﯾم
اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ )آرام( ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﺗﺣدﯾد
ﭼﯾن اﺳت.
 – ٧ﭼرﺧش در ﺳﯾﺎﺳت ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
)ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯾﮕری و ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺟﻧﮓ
اﻓروزاﻧﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ – ﻋراق –
و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن – ﺑﮫ ﻧوار
اﻗﯾﺎﻧوس آرام و درﯾﺎی ﺷﻣﺎل ﭼﯾن از ﯾﮏ
ﺳو و ﺑﮫ ﻣرزھﺎی روﺳﯾﮫ در اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ
از ﺳوی دﯾﮕر( ﺗوازن ﻗدرت اﺗﻣﯽ – ھﺳﺗﮫ
ای را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺧواھد داد .اﯾن ﺣرﮐت ھﺎی ﺻرﻓﺎ ﻧظﺎﻣﯽ،
اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻧزدﯾﮏ
و اﺳﺗﻘرار ﻣﺣوری ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﯾن ﭼﯾن و

روﺳﯾﮫ داﻣن ﺑزﻧد .آن روزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در آن
ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﻧﯾﮑﺳون – ﮐﯽ ﺳﯾﻧﺟر
)»ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾﻧداز و ﺣﮑوﻣت ﮐن«( در اﺷﺗﻌﺎل
اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﺗﻼﻗﯽ ھﺎی ﺷوروی و ﭼﯾن ﺗوده
ای در دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠و  ١٩٧٠ﻧﻘش اﯾﻔﺎء
ﻣﯽ ﮐرد  ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻓﮑر ﺗﮑرار
آن در ﭘرﺗو واﻗﻌﯾﺎت ﺣﺎﮐم ﺑر اوﺿﺎع رو
ﺑﮫ رﺷد در ﺟﮭﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺗﻧﮭﺎ
از ﻣﺧﯾﻠﮫ ﻣوﺟودی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗراوش ﺑﮑﻧد
ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﻣوت ﺑﮫ ھذﯾﺎن ﮔوﯾﯽ اﻓﺗﺎده
و ﺑﮫ دوره ﺑﯽ رﺑطﯽ و ﮐﮭوﻟت ﻋﻣر ﺧود
رﺳﯾده اﺳت  .اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ دو ﺣزﺑﯽ ﺣﺎﮐم
در ﺷﮑم ھﯾوﻻی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ »ﺑﺎزار
ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ »ﻋﯾﻧﮏ ﻋدﺳﯽ« ﺟﻧﮓ و
ﻧظﺎﻣﯾﮕری ﻧﮕﺎه ﮐرده و راه ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﺟﮭﺎن
را ﻣطﻠﻘﺎ از طرﯾق ﺟﻧﮓ و زور ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .اﻋﻣﺎل »ﺟﮭﺎﻟت زور« و ﺟﻧﮓ
اﻓروزی ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾروزی ھﺎی آﻧﯽ و ﻣوﻗﺗﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻋث ﮔﺷﺗﮫ
ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷروﻋﯾت و اﻋﺗﺑﺎر و ﭘرﺳﺗﯾژ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ...ﺧود را
ﮐﮫ روزﮔﺎری در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾن ﻣردم داﺷﺗﮫ
اﻣروزه از دﺳت ﺑدھد .اﻓول ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎری و
ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳو و ﺗوﺳل
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻟت زور و ﺗﺟﺎوزات ﺟﻧﮕﯽ
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ درﺟﮫ ای رﺳﯾده ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ
از ﮐﺷورھﺎ ﻣﺛل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،آﻟﻣﺎن ،ﻓﻠﺳطﯾن و
اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳوی
روﯾﺎروﺋﯽ و رودرروﺋﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺳوق داده
ﺷوﻧد.
 – ٨ﻓرود و رﯾزش ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺗﺷدﯾد ﻧظﺎﻣﯾﮕری ،ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﮓ
ھﺎی »ﺳﺎﺧت آﻣرﯾﮑﺎ« ،اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ در
ﻣرزھﺎی آﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧطر ﺑروز
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻓراﮔﯾر ﺣداﻗل ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻗﺎره
ای و وﻗوع »ھوﻟوﮐﺎﺳت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای«
ﻣواﺟﮭﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﯾن وﺿﻊ
ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺗﺣت ﺳرﮐردﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗوﺳط »ﭘﻧﺞ اﻧﺣﺻﺎر ﺑزرگ« ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷده،
اداره ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری
ﻣﺎﻟﯽ ﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﮔﺷﺗﮫ ﺷﮑل و ﺣﯾﺎت
زاﻟووار ﺧود را ھﻣﭼﻧﺎن در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن
رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد .در اﯾن روﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣردﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ از آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن و ﺟزاﯾر ﮐﺎراﺋﯾب ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ،
آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ....در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن »ھﯾوﻻ«
ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز )ﺷﻣﺎل ﮔﻠوﺑﺎل(
ﻧﯾز ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﺗﺢ و

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
ﺗﺳﺧﯾر ،ﺧواھﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ و اﻧﮭدام اﯾن
ھﯾوﻻ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﻗراﺋن ﭼﻧﯾن ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺗوده ھﺎی ﻣردم ھم در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز و
ھم در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ) ٩٩در ﺻدﯾﮭﺎ(
ﻣﺗﺣدا اﯾن دﻓﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت و
ﮐﻔﺎﻟت ﻧﺟﺎت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻘﺳﯾم دوﺑﺎره
ﺛروت ﺟﮭﺎن را ﺑﯾن ) ١در ﺻدﯾﮭﺎ( ﺑﭘذﯾرﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوھم زداﺋﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم
ﺟﮭﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر و ﻣﺷروﻋﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺣﺗﯽ ﻗدرﻗدرﺗﯽ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ
در ﺣرﮐت ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳوی اﯾﺟﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
دﯾﮕر و ﺑﮭﺗری اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣرﮐت
ﮐﮫ در اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ از
»ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ« در ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر در ﻗﺎھره
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﻓﺗﺢ و ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت
در ﻧﯾوﯾورک و  ١٣٠ﺷﮭر دﯾﮕر آﻣرﯾﮑﺎ
و٩٠ﺷﮭر در ﭘﻧﺞ ﻗﺎره ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑراﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﺣق ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم و در راس آﻧﮭﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ را
ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﻟش ﺟدﯾد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷﯾده اﺳت.
 – ٩ﺗﻌﻣﯾق و ﮔﺳﺗرش رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ
ﺣداﻗل ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ روﻧد ﺧود در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد داد ﺑﮫ ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣن،
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎی
ﻓراﮔﯾرﺗر در ﺷﮭرھﺎ  ،ﻗﺻﺑﮫ ھﺎ  ،روﺳﺗﺎھﺎ،
زاﻏﮫ ھﺎ و ﮐوخ ھﺎی ﺟﮭﺎن داﻣن ﺧواھد
زد .از ﺳوی دﯾﮕر اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی
ﻣردم ﺑﮫ وﯾژه زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن ھم
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ھم در ﮐﺷورھﺎی
ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﮔوﻧﺎﮔون دﺳت
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ،ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ زده اﻧد .اﯾن وﺿﻊ اﻣر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
از طرف ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺿروری
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﻧظﺎم و
ﺟﻧﺑش ﭼپ )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ
و (...ﺑرای اﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣده
اﺳت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺗراﺗژی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﺎ ﺑﺷرﯾت زﺣﻣت
ﮐش و ﺗﮭﯽ دﺳت ﺟﮭﺎن را ﺑﯾش از ﭘﯾش از
دﺳت ﺧواھﻧد داد .اﯾن اﻣر ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺷراﯾط
را ﺑرای ﻧﻔوذ و اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ دﯾﻧﯽ و اﻣت ﮔراﺋﯽ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ
از ﯾﮏ ﺳو و ﺑﺎزﮔﺷت و رﺳوخ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
ﭘﺎﻧﯾﺳﺗﯽ – ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ )ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺑﻌﺎت
ﭘروﺳﮫ ﺣرﮐت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷده
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری در ﻓﺎز ﮐﻧوﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد( را در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻓراھم
ﺳﺎﺧﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ھم ﭼﻧﺎن در زﻧدان ھﺎی
ﺗوھﻣﺎت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﺷده
ﻣﺣﺑوس ﻧﮕﺎه ﺧواھد داﺷت.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 - ١٠در ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﭘر از ﺗﻼطم،
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺿد ﻧظﺎم ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد و ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﻧد؟ ﺟواب ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ
اﯾن ﭘرﺳش ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ از ﺧطرات و ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ اوﺿﺎع روﺑﮫ رﺷد در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی
ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺎﯾد
ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
و ﻧﯾروﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣﯾدان اﺻﻠﯽ ﮐﺎرزار ﺗوﺟﮫ
ﮐرد .اﯾن ﮐﺎرزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾن
ﺳرﮐردﮔﺎن داووس = ﺟﯽ ) ٢٠ﯾﮏ در
ﺻدﯾﮭﺎ( و ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔران ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭر
و روﺳﺗﺎ ) ٩٩در ﺻدﯾﮭﺎ( در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .ﺳرﮐردﮔﺎن داووس ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎﻧﺑر اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ – اﻧﺣﺻﺎری
ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺧود و ﭘس از
ﻋﺑور از ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﻧوﻧﯽ »ﻧظﻣﯽ
ﻧوﯾن« ﮐﮫ ﺷﮑﺎف ﺑراﻧدازه ﺗر ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔرﺗر
و از ﻧظر طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﯾرارﺷﯽ ﺗر ﺧواھد ﺑود،
ﺑﻧﺎ ﻧﮭﻧد .در ﺗﻘﺎﺑل ﺟدﯾد و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
در ﺻدﯾﮭﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و دﯾﮕر ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم ﺑﺎﯾد و ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد
ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر و »ﺑﮭﺗر« ﮐﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗر و ﺑراﺑری طﻠب ﺗر ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎ ﺳﺎزﻧد .در اﯾن ﻧﺑرد
طوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ و دھﮫ ھﺎ طول ﺧواھد
ﮐﺷﯾد ،اﻧﺗﺧﺎب ﭼپ ھﺎ ﺑرﺧﻼف ﻓﺎزھﺎی
ﭘﯾﺷﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﺑد و ﺑدﺗر ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺣل ﺑﺣران ھﺎی ﻣﻧﺑﻌث از ﻋﻣﻠﮑرد ﺣرﮐت
ﺧود در ﺳطﺢ ﮐﺷوری ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ »اﻗﺗﺿﺎی طﺑﯾﻌﺗش« ﮐﻠﯾت آن را
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺑﺣران« در زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف اﯾن ﻧظﺎم
ﺑﮫ » ﺑن ﺑﺳت« ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود رﺳﯾده ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗزرﯾق »وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ« و ﺗﻌﺑﯾﮫ
و ﺗﻧظﯾم ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون »ﻣﻧﮭﺎی ھژﻣوﻧﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ« ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟﻠوی ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
اﯾن ﻧظﺎم ﻓرﺗوت و »ﺑﯽ رﺑط« را ﮔرﻓت.
ﻻﺟرم ﮐﺎرزار ﺑﯾن »ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ« و
»  ٩٩در ﺻدی ھﺎ » اﻣروز دﻗﯾﻘﺎ ﺑر ﺳر
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮑﯽ از دو ﻧظﺎم )در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ(
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
 – ١١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻣت و ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ را
ﺑﯾﺎن و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎطق ﺟﮭﺎن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ
و ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻧﺗﺧﺎب و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺧود ھم در ﺳطﺢ
ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای و ھم در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭘردازﻧد .در ﭘروﺳﮫ اﯾن ﮐﺎرزار
ﭼپ ھﺎ ﺑﺎﯾد اول در ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه وﺳﯾﻊ
ﻋﻠﯾﮫ اﻣواج ﮐﺎﻻ ﺳﺎزی ﺳرﮐردﮔﺎن ﻧظﺎم
)ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
و ﻟﻐو ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ( ھم در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز
و ھم در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش روﻧد.
ﺑﮫ ﻣوازات اﯾن ﺣرﮐت ،ﭼپ ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت
ارﺗﻘﺎء ﻣﺑﺎرزه وﺳﯾﻊ ﺑرای ﮐﺳب »ﻋداﻟت
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« )ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠﯽ در
راه ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﻓﻌﻠﯽ( در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﻧد .ﺑدون ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﮐﺳب »ﻋداﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ« اﻣﮑﺎن ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ دﻣوﮐراﺗﯾزاﺳﯾون و اﺳﺗﻘرار
ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
زﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺳر
ﮔردد .ﭼپ ھﺎ ﺑﮫ وﯾژه ﭼپ ھﺎی رادﯾﮑﺎل
)ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ( ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ و
ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ
ﺑﮫ »ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ« ﺧود در ﺟﮭت اﺳﺗﻘرار
»اردوی ﻣﺗﺣد« ﺧود ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﻧد ﺑﺎﯾد
در اﯾن ﺑرھﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﺳﯽ
ﺳﺎل طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ و ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾن
ﺣﮑم اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی ﻣردم
ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ :ﮔذار » ٩٩در ﺻدی ھﺎی«
ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﮭﺗر ﭘر از راه ھﺎی
ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم و دﺷوار ﺧواھد ﺑود ،اﻣﺎ ﮐﺳب
ﭘﯾروزی اﻧﺳﺎن در اﺳﺗﻘرار زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر
اﻣروز از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾن و
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐم ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺣﺗﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
---------------------------

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

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

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١روزﻧﺎﻣﮫ »واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت »ﺷﻣﺎره ٢٣
و  ٢٥دﺳﺎﻣﺑر . ٢٠١١
 – ٢اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺷﺗﺎﯾن  » ،آﻣرﯾﮑﺎ در
روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ »  ،در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ :
 ١٥ www.Binghamton.deuدﺳﺎﻣﺑر
. ٢٠١١
 – ٣وﯾﻠﯾﺎم ﺗﺎب » ﭼﮭﺎر ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ »  ،در ﻣﺟﻠﮫ »ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو« ،
ﺷﻣﺎره  ، ٥اﮐﺗﺑر . ٢٠٠٨
 – ٤ﺟﻣﯾس ﭘﺗراس » روﯾﺎروﺋﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ
ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ »  ،در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ »
ﮔﻠوﺑﺎل رﯾﺳرچ »  ١٠ ،دﺳﺎﻣﺑر . ٢٠١١
 – ٥ﻋﻠﯽ طﺎرق  » ،دوﺋل  :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
ﺳر راه ﭘرواز ﻗدرﻗدرﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ »  ،ﻟﻧدن
. ٢٠٠٨ ،
 – ٦اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺷﺗﺎﯾن  » ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن –
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﻧﮓ اوﺑﺎﻣﺎ » در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
www.Binghamton.deu
 ،آورﯾل .٢٠٠٩

www.karegari.com
ﺳﺎﯾت رﻧﺟﺑر آﻧﻼﯾن
www.ranjbaran.
org/01_ranjbaronline
ﺳﺎﯾت آرﺷﯾو روزﻧﺎﻣﮫ رﻧﺟﺑر
http://www.yudu.
com/library/16050/
Ayeneh-Rooz-s-Library

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻓراﺧوان اول ﻣﺎه ﻣﮫ
ﺑﯾش از  ١٢٠ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ
روزﻣﺑﺎرزه و ﺟﺷن ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن اﺳت.
اول ﻣﺎه ﻣﮫ روزاﻋﻼم ﺟﻧﮓ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ـ
درﺑراﺑر ﺷدت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
و ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻣﺻﻣم ﺑﮫ اﻧداﺧﺗن ﺑﺎرﺑﺣران ،آن
ھم ﺑﮫ طرز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ،ﺑردوش ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ و ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن
ﺳﯾﻣﺎی اول ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠١٢رﺷد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ازﮐﺷوری ﺑﮫ

ﮐﺷوردﯾﮕر ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﻣﺑﺎرزه دراﯾن روز ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻘد و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺷﺧص ﺷده و آﻣﺎده ﮔﯽ
اش درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران ﺗﺧﻔﯾف ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ
درﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ
ودر ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎرﻣﺣدود،
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﻣرﺣﻠﮫ
ی ﺿروری اوﻟﯽ درﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای
ﺑراﻧدازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درﺳراﺳر ﺟﮭﺎن دراول

ﻣﺎه ﻣﮫ »ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧودرا ﺳﺎن ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد«)ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس( ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت
ﭘﯽ ﺑﺑرد ﮐﮫ  ٤ .٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣزدﺑﮕﯾر اﻣروز
درﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺟﮭﺎن ،دراﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ،
درﻧﮭﺎﯾت ﻗدرت ﺑرﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
دارﻧد ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ درﻣﻘﯾﺎس
ﺟﮭﺎﻧﯽ وارد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﺋﯽ اش ﺑﺷوﻧد
و دررھﺑری ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑرای آزادی
ﻣﻠﯽ وﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم ،اﯾﮑور)ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﺧطر ﺗرورﯾﺳم ھﺳﺗﮫای درﮐﺟﺎﺳت؟
دوﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس دو روزه ی »اﻣﻧﯾت ھﺳﺗﮫ
ای« در روزھﺎی  ٧و  ٨ﻓروردﯾن اﻣﺳﺎل)٢٦
و  ٢٧ﻣﺎرس  (٢٠١٢درﺳﺋول ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐره
ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن  ٥٣ﮐﺷور
ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﮫ ﺳﺋول
دﻋوت ﺷدﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از اﯾران دﻋوت
ﻧﺷد و ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز درآن ﺣﺿورﻧداﺷت.
ﮔوﺋﯽ ﮐﻧﻔراﻧس اﺳﺎﺳﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
اﯾن دوﮐﺷور ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ﺑود.
ھدف از ﺑرﮔزاری آن» ،ﮐﺎھش ﺗﮭدﯾد
ﺗرورﯾﺳم ھﺳﺗﮫای« اﻋﻼم ﺷد و ﭘﯾدا ﮐردن

ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣواد و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ھﺳﺗﮫ ای و ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ھﺳﺗﮫ ای.
»ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ »دیوﻟت« در ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ
ﻋﺻر دوﺷﻧﺑﮫ ٢۶ ،ﻣﺎرس در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺧود ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﻧوﺷت ﻣوﺿوع ﻣﺣوری
ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﻧﯾت ھﺳﺗﮫای ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘﯾش
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺗﺷﮑﯾل
ﺷد ،ﺑﺣث در ﻣورد راھﺑردھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از
ﮔﺳﺗرش ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای و اﻓﺗﺎدن ﭼﻧﯾن
ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت ﮔروهھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
اﺳت.

ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫی »دیوﻟت« ﮔرﭼﮫ ﻣوﺿوع
ﺑرﻧﺎﻣﮫی ھﺳﺗﮫای ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ و اﯾران رﺳﻣﺎ
در دﺳﺗور ﮐﺎر اﺟﻼس ﺳﺋول ﻗرار ﻧدارد،
ﺳﺎﯾﮫی ﺧطری ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﯾن دو ﮐﺷور
اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود ﺑر ﻓﺿﺎی ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧد)«.ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺳﺎﯾت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ـ ﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ٢٧ﻣﺎرس (٢٠١٢
درﺳت درھﻣﯾن روزھﺎ ﺧﺑری اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓت
داﯾر ﺑراﯾن ﮐﮫ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ  ٣ﮐﯾﻠوﮔرم
ﭘﻠوﺗوﻧﯾوم ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ ﺷده را از دوﻟت ﺳوﺋد
ﺧرﯾده و اﯾن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ی ﺧطرﻧﺎک درﮐﻣﺎل

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراز ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾن
 – ١در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﮐﺷور
آﻣرﯾﮑﺎ از اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﯽ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرﺧوردار ﺑود  .دوﻟﺗﻣردان
ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط در اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
) ﺟﮭﺎن ﺳوم ( ﯾﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
و ﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﻔوذ و ﭘرﺳﺗﯾژ آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻣوﻣﺎ
» دوﺳﺗﺎن » و ﯾﺎ » ﭘﯾروان وﻓﺎدار » آن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد  .ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ در
دوره ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٥٠ﺗﺎ  ) ١٩٧٥ﮐﮫ ﺑﮫ دوره

ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن
ﻣﻌروف اﺳت ( ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺎره ) آﺳﯾﺎ  ،آﻓرﯾﻘﺎ  ،آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن ( در ﻣﻘﺎﺑل رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﺑﯾن
ﺷوروی و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﺿﻊ » ﺑﯽ طرﻓﯽ » و
ﯾﺎ » ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد » اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐردﻧد  .در اﯾن
دوره ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ دوره اوﺟﮕﯾری
» ﺟﻧﮓ ﺳرد » ﻧﯾز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد ،
ﺑرﺗری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﮔﺳﺗره ھﺎی
ﻣﺗﻌدد دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ  ،ﺗﺟﺎرت  ،اﻗﺗﺻﺎد  ،ﺳﯾﺎﺳت

 ،ﻓرھﻧﮓ و ....در ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ داده ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن دوﻟت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑدون ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ
ﺣﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗرﯾن دوﻟت ھﺎی ﻣوﺟود در
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﮔﺳﺳت از
ﻣﺣور ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد را  ،ﺳرﻧﮕون
ﺳﺎزﻧد .
 – ٢وﻟﯽ اﻣروز آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد و ﻣوﻟﻔﮫ
ھﺎی ﺑرﺗری ﺧود را از دﺳت داده و ﺗﻧﮭﺎ

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

