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اﻣﭘراﺗوری
از ھر دری درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
از ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر :
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ رﻓﯾق ﮐﺎرﮔر
درﺣﺎل اﺿﻣﺣﻼل درآﺧرﯾن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳﺧﻧﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ٢٠١١
ﺗﻼش ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن
ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ١٨٤٨و ١٩٦٨

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ﺻﻔﺣﮫ ١٢

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

رژﯾم ﺳﺎﻟوس
آﯾﺎ وﻗت آن ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺗﻘدان
ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺑﺎ رژﯾﻣﮭﺎی ﺳﺎﻟوس ﻣﺳﻠﮏ
درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن »ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ«» ،اﻣﯾر ﻧﺷﯾن«» ،ﺳﻠطﺎن ﻧﺷﯾن«
و »ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺷﯾن« ﻣرزﺑﻧدی ﮐرده و ﺟﻠو
دزدﯾﮭﺎی آﺷﮑﺎرﻣﺷﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﺑد ،ﺿد
دﻣوﮐرات و ﺑواﻟﮭوس را ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺧداﯾﺷﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن
اﺳت و ﺗﺣﻣﯾل ﭼﻧﺎن ﻓﻘر وﻓﺎﻗﮫ ای ﺑﮫ ﻣردم
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرﺻت اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ ﭼﯾزدﯾﮕری
ﺟزﮐﺎرﮐردن و ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﺧدا و ﭘﯾﻐﻣﺑر
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن از وﺿﻌﯾت
ﺳﺧت ﻧداری و ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ ﻧﯾﺎﺑﻧد!
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﯾﮑﯽ از اﯾن
رژﯾﻣﮭﺎی ﺳﺎﻟوس اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ی
زﯾﺑﺎی ﺣﺎﻓظ:
»زاھدان ﮐﺎﯾن ﺟﻠوه درﻣﺣراب و ﻣﻧﺑر ﻣﯽ

ﮐﻧﻧد ـــ ﭼون ﺑﮫ ﺧﻠوت ﻣﯽ روﻧد آن ﮐﺎردﯾﮕر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد«
ﮐﻼن دزدﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از »ﺑﯾت اﻟﻣﺎل« دردوران
ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺑﻌﺿﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل رﻗﺎﺑت ﺷﻐﺎﻻن ﺣﺎﮐم ،ﺑﺎﻻﺧره
ﺳروﺻدای آن ﺑﮫ ﺑﯽ دادﮔﺳﺗری رژﯾم رﺳﯾده،
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ دزدﯾﮭﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ و دھﮭﺎ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ دوران رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ
ﻣﯾﻠﯾﺎردی و ھزارﻣﯾﻠﯾﺎردی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﮔر
روزی ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران ﻗدرت
را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد ،اﺑﻌﺎد اﯾن دزدﯾﮭﺎی ﺳرﺑﮫ
ﻓﻠﮏ رﺳﯾده روﺷن ﺷده و ﻧﺷﺎن داده ﺧواھد
ﺷد ﮐﮫ ﺧدا و اﺳﻼم درﺧدﻣت ﺛروت اﻧدوزی
ﻣﺷﺗﯽ زاﻟو ﺻﻔت ﻗراردارد و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾن
ﭼﻣﺎق دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ اﺳت
ﭼﮫ زﺟر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑرﻣردم ،از ﻓﻘر
و ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﮐﺎرﮔران اﯾران ،ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﺎل و آﯾﻧده
اﺧﯾرا ﻣﯾزﮔردی ﺗوﺳط رﺣﻣﺎن ﺑوذری)از
روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق( ﺑﺎ ﺣﮑﯾﻣﯽ و اطﮭﺎری
درراﺑطﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾران
در ١٤اردﯾﺑﮭﺷت ﺗرﺗﯾب ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺿﻣن
طرح ﺑﺧﺷﯽ از واﻗﻌﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮔران ،ﺷﯾﭘور
راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت وﺧﯾم
ﮐﺎرﮔران از ﺳرﮔﺷﺎد آن ﻧواﺧﺗﮫ ﺷد.
ﻣﻘدﻣﺗﺎ آﻗﺎی ﺑوذری ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع
روﺷن ﻓﮑران اﯾراﻧﯽ از ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ
دراﯾران ﺑراﯾن اﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ »طﺑﻘﺎت ﺗﺎم و
ﺗﻣﺎﻣﯽ دراﯾران ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺗﺣﻠﯾل ﭘرداﺧت .طﺑﻘﮫ ای درﺧودﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ
رﺳد ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ای ﺑرای ﺧود«.
ﺣﮑﯾﻣﯽ درﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل
را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷد:

اﻟف ـ »ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ازﺑﺎﻻﺷﮑل ﮔرﻓت
و ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑرای ارﺿﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رﺷد داده ﺷدﻧد؛
ب ـ »طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑﺎﻧﯾروی اﺳﺗﺑدادی ﻣواﺟﮫ
اﺳت درﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳﺗﺑداد آﺳﯾﺎﺋﯽ ـ
ﺷرﻗﯽ)وﺟود دوﻟت ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻓراﮔﯾرﻣﺗﻣرﮐز(
؛
پ ـ »طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر واردﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ازﻣﻧظر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺣرﮐت
ﮐرده و از ﺿرورﺗﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد)ﺑﮫ ﻋﻠت دﺧﺎﻟت
اﺣزاب ﭼپ ـ ﻧوﯾﺳﻧده( ؛
ت ـ » ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺗوﻟﯾد ُﺧرد درﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﯾران؛
»ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ی اوﺿﺎع
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ...ﻣﻧﺟرﺑﮫ
ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران درﻣﺑﺎرزه
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺳوم

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

ﭘرﺗوان ﺗرﺑﺎد اول
ﻣﺎه ﻣﮫ ﻣﺑﺎرز!
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ در اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل
دوم در ﺳﺎل  ١٨٨٩ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔر و ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﺎر و ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران
آﻣرﯾﮑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾن روز
را ﺑﮫ روز ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری  ،ﻣﺑﺎرزه دﻧﯾﺎی ﻧوﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
دﻧﯾﺎی ﮐﮭﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
 ،ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻔﮑر و ﻋﻠﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧراﻓﺎت
و ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ و ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ﺑﻧد ھﺎی ﺑردﮔﯽ
اﻧﺳﺎن ﻧظﯾرﺳﺗم ﻣﻠﯽ  ،طﺑﻘﺎﺗﯽ  ،ﺟﻧﺳﯽ،
ﻧژادی و ﻣذھﺑﯽ وھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳدی در
ﺑراﺑر آزادی ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑود ،
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .
اﯾن روز ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و ﺷﯾوه ھﺎی
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم

دﻏﻠﮑﺎردرﻣﺎﻧده!
رژﯾم
ِ
ھدﻓﻣﻧدﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺗوﺳط دوﻟت اﯾران
ﺑﮫ ﻗﺻد ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﯾب ﺑُری ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﮐﻣﺎن
ازﻣردم ﺷروع ﺷد ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑردن
ﺑﮭﺎی ﻣواد ﻣورد ﻟزوم روزﻣره ،ﺟﯾب ﻣردم
را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد و ازﺳوی دﯾﮕر ﺑرای اﯾن ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺑﺧﺷﯽ از ھﯾﻣن ﭘول ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ازﻣردم ﺑﮫ ﻣردم ،آﻧﮭﺎ را ﺳﺎﮐت ﻧﮕﮫ دارﻧد.
درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐردن ﺧود
ﺑﺎ ﺧواﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗدرﯾﺟﺎ زﯾرآب
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎ اﯾن »ھدﻓﻣﻧدی« زده و ﻓﻘر
و ﻓﻼﮐت ﻋظﯾﻣﯽ را ﺑرﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن ﮐﮫ آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن ﺑﺧش ﻣردم ھﺳﺗﻧد،
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎاﯾن ﺗرﻓﻧد ﻣﯾزان درآﻣد دوﻟت درﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ از طرﯾق ھدﻓﻣﻧد ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﯾش از  ٥٠ھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺷد
و دوﻟت اﻣﺳﺎل ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺻوﯾب ﺟﯾب ﺑُری
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

رژﯾم ﺳﺎﻟوس  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺗﺎ زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ،ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣوده
اﻧد .ﺳﺎﻟوﺳﯽ و ﻓﺳﺎد ﺑﮫ ﺻورت ﺳرطﺎﻧﯽ
اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ درﺗﻣﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺑدن ،ﺳرﺗﺎﭘﺎی
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎ در زﯾر ﺗﻘﺳﯾم درآﻣد را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮫ
ﺧروار ﻣﯽ آورﯾم ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز درﺟُ ﺳت
و ﺟوی ﻣﻌﺟزه ای ازاﯾن اﻣﺎم زاده ی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺷﺎن ﭘﯽ
ﺑرده و ﺑرای ﺑرﯾدن اﯾن ُدﻣل ﭼرﮐﯾن از ﺑدن
اﯾران ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻧﮕذارﻧد ﻣﺷﺗﯽ آﺧوﻧدﻣرد
رﻧد ﺗﺣت ﻧﺎﻣﮭﺎی ﭘرطﻣطراق وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ،آﯾت
ﷲ اﻟﻌظﻣﺎ ،آﯾت ﷲ و ﺣﺟت اﻻﺳﻼم و،...
دﺳت دردﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺣرﯾص ھﺳﺗﯽ
ﻣردم را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑﺑرﻧد.
از ﮐﺎرﮔران ﺷروع ﮐﻧﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺳﮭم آﻧﮭﺎ در
ﺑرﺧورداری ازدرآﻣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی و ﻣﻠﯽ ﭼﯾﺳت:
ـ ﻣزد ﺣداﻗل ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎرﭘﺎﺋﯾن ﺗراز
ﺧط ﻓﻘراﺳت ،اﻣﺳﺎل ٣٩٠ھزارﺗوﻣﺎن درﻣﺎه
ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ﮐﮫ طﺑق اﻗرارﮐﺎرﺑﮫ دﺳﺗﺎن رژﯾم ٣
ﺗﺎ  ٤ﺑراﺑر ﮐﻣﺗر از ﺣداﻗل واﻗﻌﯽ ﺧط ﻓﻘراﺳت.
ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران ﻣزدھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﯾن  ٥٠ﺗﺎ  ١٥٠ھزارﺗوﻣﺎن درﻣﺎه ﭘرداﺧت
ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﮔﺎه رژﯾم آﻣﺎری درﻣورد
ﻣزدھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷرﻧﮑرده اﺳت.
ـ ﻋدم ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣزدھﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﯾش
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯾز ازﻣوﻋدﺷﺎن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻋﻣق
ﻓﺎﺟﻌﮫ دزدی و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻧﮓ دﺳﺗﯽ ﻋظﯾم
ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ را ﺑرای اﻧدک درآﻣد ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﮔﺎن
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷن ﻣﯽ ﺷود.
ـ ﺑﯽ ﮐﺎری و ﺷدت ﮔﯾری اﺧراج ﮐﺎرﮔران
ﻗراردادی و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ درﺳراﺳرﮐﺷور طﺑق
آﻣﺎرھﺎی رژﯾم ﻓﻘط درواﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﺑزرگ درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ  ٪١٢ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﻣزاﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطراﺧراج درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺎرﮔران داﺋﻣﯽ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
ﻓﺻﻠﯽ ﺗﻧزل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﭘس اﺧراج
ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑﻧﺎﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎراﯾﻠﻧﺎ طﯽ
ﯾك ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾش از دو ھزار و ٧٠٠
واﺣد ﺑﺣراﻧﯽ در ﻛل ﻛﺷور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷدهاﻧد
و ﺗﻌدادﮐﺎرﮔران اﺧراﺟﯽ درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾش
از  ١٠٠ھزارﻧﻔرﺑوده اﺳت.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﻣدﯾران
درﮐﺳب درآﻣد ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت :
ـ درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺻﺎﺑرﻓﯾﺿﯽ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﺷرﮐت ﻣﺧﺎﺑرات  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﭘﺎداش
ﮔرﻓت و ھﻧرش اﺧراج ﮐﺎرﮔران ﺑوده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ از ﺣﻘوﻗش ﭼﯾزی ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑدون
ﺗردﯾد ﺳر ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗوﻣﺎن درﻣﺎه ﻣﯽ زﻧد.
ـ ﺳﺎل  ٩٠ﺑرای ﻣدﯾران ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ،ﺳﺎل ﺑدﯾﻣﻧﯽ

ﺑود از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎل ﺗﻘرﯾﺑﺎ در
ھر ﻓﺻل ﯾﮏ ﺧﺑر از ﭘﺎداش ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
ﻣدﯾران ﺑﮫ ﺑﯾرون درز ﮐرد ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ای
ﺷدن ﺷﺎن ،ﺑرای آﻧﮭﺎ دردﺳرﺳﺎز ﺷد .در
ﺧردادﻣﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﭘﺎداﺷﯽ
ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن ﺑﮫ ﻣدﯾران ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯾﻧﺎ
ﭘرداﺧت ﮐردﻧد ،ﺗﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را
زﯾر ذره ﺑﯾن ﺑرد .ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن ﮐﮫ ﺑﯾش
از  ٨٠درﺻد ﺳﮭﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯾﻧﺎ را دارد ،اﯾن
ﭘﺎداش ٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ را در
راﺳﺗﺎی ﮔﺳﺗرش ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣدﯾران
ﺧود ﺑﮫ ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ھﻣﺗﯽ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل و  ٤ﻧﻔر
دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﻧﮏ ﭘرداﺧت
ﮐرد! اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯾﻧﺎ در
ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺿرب اﻻﺟل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
در ﺧﺻوص اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ٤٠٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٩در آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺳﻘوط و ﺗﻧزل رﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑودﻧد.
ـ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌد از اﯾن ﺟرﯾﺎن ،اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺻوﯾر
ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ  ٩ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﯾﮏ ﻣدﯾر ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻣﺎﺟرای ﭘﺎداش ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣدﯾران را داغ
ﮐرد؛ ﻣدﯾری ﮐﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ٨٠٠ھزار ﺗوﻣﺎﻧﯽ
اش ﺑﮫ ﻟطف ﭘﺎداش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺑﮫ ٩ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻣﺎن رﺳﯾده ﺑود.اﯾن ﺷﺧص از اﺑﺗدای
ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑود ﮐﮫ ٤٩درﺻد ﺳﮭﺎم
اﯾن ﺷرﮐت دوﻟﺗﯽ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﮭﺎم آن
در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷرﮐت ﻗراردارد .اﯾن
ﺷرﮐت ﮐﮫ از ﻧظﺎرت دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ
ﻣﺛل دﯾوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐﺷور ﻣﻌﺎف ﺷده اﺳت،
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺧﻠف ﻣدﯾران ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺑﯾش از
 ٤٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن زﯾﺎن اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ دارد.
ـ ﻣﺎﺟرای ﭘﺎداش ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ،در زﻣﺳﺗﺎن
ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺗﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .در دی ﻣﺎه
 ٩٠روزﻧﺎﻣﮫ ﻗدس ﺧﺑری ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس آن ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران ﻋزل ﺷده ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﯾﺷﺗر از  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﭘﺎداش ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود .اﯾن ﻣدﯾر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﭘس از ارﺗﮑﺎب
ﺗﺧﻠف اﺧﻼﻗﯽ و آزادی از ﺑﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﺣق و ﺣﻘوق ﺧود و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ١٠٤ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﭘﺎداش
ﺑرای او در ﻧظر ﮔرﻓت.
ـ در ﺳﺎل  ،٨٩ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺑﺎ وارﯾز۵٠٠
ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﺧﺻﯽ ﺟﮭرﻣﯽ،
ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل اﯾن ﺑﺎﻧﮏ در ﻣظﺎن اﺗﮭﺎم ﺗﺧﻠﻔﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن ﭘﺎداش ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﮐﺎراﻧﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم« و »ﮐﺎراﻧﮫ ﺳﮭم ﻣدﯾر
ﻋﺎﻣل« ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻘوق ٢٩ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ
ﺟﮭرﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب او وارﯾز ﺷد اﻣﺎ رواﺑط
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﭼﻧد روز ﺑﻌد اﻋﻼم

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﮐرد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﯾﮏ
درﺻد از ﮐل ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎداش وﯾژه
در اﺧﺗﯾﺎر ﻣدﯾرﻋﺎﻣل و اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره
و ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اﺳﺗﺎن ﻗرار داده
ﺷده ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﺗوزﯾﻊ ﮐﺎراﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﺎداش ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ،ﺟﮭرﻣﯽ در ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﺧﺑری
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ﺧﺑرﻧﮕﺎران از اﯾن ﭘﺎداش
ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮔﻔت» :ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﺧﺑرھﺎی دروغ اھﻣﯾت ﻧدھﯾم .ﻣن درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﭼﻧدﺻد ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻧدارم وﻟﯽ ﻣﮕر ﺣﻘوق ﯾﮏ
ﻣدﯾر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد ،ﺑد اﺳت؟«

ﺗﺟﻣﻊ ﭘرﺳﻧل و ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ
ﺷﯾراز در آذر - ١٣٩٠
ﻋﮑس از وﺑﻼگ ﻧﺳب آﻧﻼﯾن

ﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﻣورد ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ارﻗﺎم ﺑﺎﻻ
وﻣزدﺣداﻗل  ٣٩٠ھزارﺗوﻣﺎن درﻣﺎه و ﺣﻘوق
 ٢٩ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات را
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرده و درآﻣدھﺎی دﯾﮕر اورا درﻧظر
ﻧﮕﯾرﯾم ﺑﮫ ﻧﺳﺑت  ١ﺑﮫ  ٧٥ﻣﯽ رﺳﯾم ،و اﮔر ﺑﺎ
ﻣزدھﺎی  ٥٠ﺗﺎ  ١٥٠ھزارﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم
اﯾن ﻧﺳﺑت  ١ﺑﮫ  ٥٨٠ﯾﺎ  ١ﺑﮫ  ١٩٣ﻣﯽ رﺳﯾم.
ھم ﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﻣورد ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺑﺎ
وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﮭﺎ دراوﻟﯾن ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ازﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ
ﺑﮑﻧﯾم .دراﯾن ﻣورد ﻟﻧﯾن ﻧوﺷت ﮐﮫ :اﺧﺗﻼف
ﺣﻘوﻗﮭﺎ را از  ١ﺑﮫ  ١٩درزﻣﺎن ﺗزار ﺑﮫ ١
ﺑﮫ  ٥رﺳﺎﻧده اﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐدام ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﮐدام ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﺳت .و درﭼﯾن
ﺗوده ای ﺗﻔﺎوت ﻣزد ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣﻘوق ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون
 ١ﺑﮫ  ٨ﺑود و ﺗﺎزه اﯾن ﻧوع ﭘرداﺧﺗﮭﺎ اﯾده آل
درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣزد ﮐﺎرﮔر
ﻣﺗﺧﺻص ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣزد دھﯽ
ﻣطرح ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺑﺎﺷد.
آﯾﺎ زﻣﺎن آن ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻠت اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﺎ
اﯾن رژﯾم ﺳﺎﻟوس ﺧط ﮐﺷﯽ ﮐرده و ﺑرای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻗدﻋَ ﻠَم ﮐﻧﻧد؟

ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ھدﻓﻣﻧدی آﻧﮭﺎ ،ﮐﻼه ﮔﺷﺎدی اﺳت ﺑرﺳرﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﺎرﮔران اﯾران  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷده اﺳت.
»ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳوای ﺳرﮐوب ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ
درراه اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت،
اﯾن ﻧوع ﺷﮑل ﮔﯾری ﺗﺷﮑل ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز از
ﺑﻼﯾﺎ و ﻋوارﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران
را ﮔرﻓﺗﺎر ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس رﻓﺗن و ﺣﺎﺷﯾﮫ
ای ﺷدن و ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺷدن ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ
درﭼﻧﯾن ﺑﺳﺗری ﺑﮫ وﺟودآﻣده اﺳت«.
ﭘس از اظﮭﺎرات اطﮭﺎری داﯾرﺑراﯾن ﮐﮫ :
ـ »طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾران وﺟوددارد و اﯾن ﮐﮫ
طﺑﻘﺎت دراﯾران ﻋﯾﻧﯾت ﻧدارد ،ﺣرف ﮐﺎﻣﻼ
ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ اﺳت؛
ـ »ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﻠوغ ﭘﯾدا ﻧﮑرده اﻧد؛
ـ »اﺳﺗﺑداد ﺷرﻗﯽ ﺑﻌداز ﻣﺣﻣدﻋﻠﯾﺷﺎه ﺗﻣﺎم ﺷد.
ﻣﺎ ﺑﺎدوﻟت ﻣدرن اﻗﺗدارﮔرا ﻣواﺟﮭﯾم؛
ـ »وﺟودﻧﻔت ﺗداوم ﺑرﺧورد دوﻟت ﻓراطﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣدرن راﻧظﯾرﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺗﺳﮭﯾل و ﺗﺷدﯾد ﮐرده
اﺳت؛
ـ »درآﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎ  ٦٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ھزار
ﮐﺎرﮔر درﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﺑزرگ دارﯾم و ﭘﮭﻧﮫ
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺑودﺷﻌور
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﮐﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ
ﯾﮏ دوﻟت ﻓراطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن دوﻟت
ﻓراطﺑﻘﺎﺗﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺷد«.
ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺳﭘس اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
ث ـ »ﻣﻧﮑروﺟودﻋﯾﻧﯽ )»درﺧود«( طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر اﯾران ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷد...ﻣﻌﺿل را ﺑﺎﯾد
درﺟﻧﺑﮫ ذھﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺟُ ﺳت؛
ج ـ »ﻋدم ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺳوی ﻏﻠﺑﮫ ﺑرﺿﻌف
و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺑﯽ ﭘﺷت و ﭘﻧﺎھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرو
داﻣن زدن ﺑﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ ﺗوﺳط ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﭘﯾﺷروان آن را دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺟُ ﺳت؛
چ ـ » ﻧﺳﯾﺎن ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟب ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﺎرﮔران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺧود ﺷده
اﺳت و »ﭘﯾﺷروان« ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی
داﻣن زده اﻧد؛
ح ـ »اﻣروز ﺗﻔﮑر ﻓرﻗﮫ ای ﺟﺎی ﺗﻔﮑر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ ازﮐﺎرﮔران اﯾدﺋوﻟوژی
زده ﺷده و درﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋم
از اﭘوزﯾﺳون و ﭘوزﯾﺳﯾون ﺷﻘﮫ ﺷﻘﮫ ﺷده
اﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ طﺑﻘﮫ واﺣد اﺳت؛
خ ـ »ﺣﮑﯾﻣﯽ در ﺟواب ﺑﮫ ﺳوﺋﺎل ﺑوذری:
آﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه درراه ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺷﺧص و
ﻣﺑﺎرزه درراه ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺎھم ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ
دارﻧد؟ ﭼﻧﯾن ﺟواب ﻣﯽ دھد »ﺑﮫ ﻧظرﻣن
ﺑﺎﯾد ازﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﺷروع
ﮐرد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯾﯾر
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ـ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
رﻓت .ورود اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺳﺎﮐن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺧواھدرﺳﯾد و

راه را ﺑرای ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺑﻘﺎت دﯾﮕر...
ھﻣوارﺧواھدﮐرد؛
د ـ »ﯾﮑﯽ از ﻟوازم ﺗﺑدﯾل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎھوﯾت ﻣﺳﺗﻘل و ﻧﯾز
ھدﻓﻣﻧد دراﯾران اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧت ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﺎزی دوﮔﺎﻧﮫ ﻣرزﺑﻧدی ﮐﻧد و از
ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮕر ﺷدن طﺑﻘﺎت دﯾﮕر و اﺣزاب
آﻧﮭﺎ ﺑﭘرھﯾزد .ازﻧظر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ راه ﮐﺎر
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ »ﺷورا« اﺳت...
درھرﺣﺎل ،درﻓﺿﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼت دوﮔﺎﻧﮫ
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود«.
اطﮭﺎری اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
ـ »ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺿرورت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آزادی رﺳﯾد«.
و ﺑﺎﻻﺧره ﺣﮑﯾﻣﯽ ﮐﻼم آﺧر را ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ذ ـ » ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران اﯾران ﺟﻧﺑش ﺿد
وال اﺳﺗرﯾت را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﺋﯾم
اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺟﻧﺑش آﻧﮭﺎ اﺳت...ﺟﻧﺑش »ﺑدون
رھﺑری« اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺣزاب ﺳﻧﺗﯽ ﭼپ ﯾﺎ
راﺳت ﺑرآن ﺳﯾطره ﻧدارﻧد .درﻋﯾن ﺣل
ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ﺷوراﺋﯽ اﺳت «.ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎ
دراﯾن ﮔﻔت وﮔو ﻣﺎ ﺑﺎاﻟﺗﻘﺎط ﮔری ﺣق و
ﺑﺎطل و ﺗﺣرﯾﻔﺎﺗﯽ ﭼﻧد روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ
راه ﮔﺷﺎی ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اول اﯾن ﮐﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھردو ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد
ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﮑر وﺟود طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر)»درﺧود«( دراﯾران ﺷد ﮐﮫ ﺑزرگ
ﺗرﯾن طﺑﻘﮫ درﺑﺧش ﺗوﻟﯾدی و ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت.
دوم اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ زﻋم ﭘرﺳﺷﮕر اﻣﺗﻧﺎع
روﺷﻧﻔﮑر اﯾراﻧﯽ از ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗن ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت در اﯾران
اﺳت ،اﯾن ادﻋﺎ ﺗﯾﻠﮫ ای اﺳت ذھﻧﯽ و ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ازﺟﺎﻧب روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژواﺋﯽ ﺑرای ﻧﻔﯽ
ﺷﮑل ﮔﯾری طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و ﺣﺗﺎ ﺑورژوازی
ﻣطرح ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دوﻟت ﻓراطﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ درآن ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎی وارده ﺑر ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟُ ﺳت و ﺟو در
ﻧﻘش اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔرﻧﮫ و ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ی ﺑورژوازی
ﺣﺎﮐم درﺧودﺷﺎن ﺑﺎﯾدﯾﺎﻓت! و واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
ﻋﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺻﺎف وﭘوﺳت ﮐﻧده اﻧﮑﺎر
ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻗول اطﮭﺎری ردﻣوﺟودﯾت طﺑﻘﺎت
دراﯾران »ﺣرﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ اﺳت«.
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺣﮑﯾﻣﯽ »ﻣﻌﺿل را
ﺑﺎﯾد درﺟﻧﺑﮫ ذھﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟُ ﺳت«.
ﺣﮑﯾﻣﯽ درﺑﻧد پ ﺻﺣﺑﺗش ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺿﻌف ﮐﺎرﮔران درﻋدم ﺣرﮐت ازﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اﺳت و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ازﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای
ﺧود ﺷروع ﮐرده و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﺗﻌﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ـ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرود! ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺿﻌف ذھﻧﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٣
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔردرﺗﺿﺎدی آﺷﮑﺎراﺳت.
ازﻧظرﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر)»درﺧود«(
ازاﺑﺗدا و درﻋﯾﻧﯾت و ﭘراﺗﯾﮏ روزاﻧﮫ اش
اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷدﻧش ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارش را ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﯾد و ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ درس
اﺳﺗﺛﻣﺎر را ﺑﮫ او ﺑدھد .آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
داﻧﺳت ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﮐﺳب ﺣﻘوق
ﺧود ﺑود ﮐﮫ دراﺑﺗدا وﺟودﻣﺎﺷﯾن ﺗوﻟﯾدی
را ﻋﺎﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺧود ﺗﺻورﻣﯽ ﮐرد و
ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘرداﺧت .ﻣدﺗﯽ
ﻧﯾز ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی دﺳت ﺑﮫ
اﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﯽ زدﻧد و ﺣﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﺷﺗن آﻧﮭﺎ اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﭘراﺗﯾﮏ
ﻧﯾزﺳرﯾﻌﺎ ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﮐﮫ دوﻟت ﺣﺎﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران اﺳت و درﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران ـ آن ھم
ﺑﮫ طورﻣﻧﻔرد ـ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗدرﯾﺟﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮐﺎرﮔران و ھم دردﺑودن
آﻧﮭﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﻓردی ﺷﮑل ﺟﻣﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺑﮫ وﺟودآﻣدن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎرﮔری رﺳﯾد
و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و اﻋﺗراﺿﺎت ﺟﻣﻌﯽ در دﺳﺗور
ﮐﺎرآﻧﮭﺎ ﻗرارﮔرﻓت .درک طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ اش ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ﺗﺎ
ﺑداﻧﺟﺎ ﺑﺎﻻرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از
ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ
راه رھﺎﺋﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ را درﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ ی
١٨٤٠اﻋﻼم داﺷت.
ازاﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران
ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ از ﻣﺟرای ﻣﻧﺎﻓﻊ روزﻣره طﺑﻘﺎﺗﯽ
اش ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﺟرای ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗن ﺗﺋوری
ﭘﯾﺷرو وﻋﻠﻣﯽ اش ـ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ درﻋﻣل
آﻏﺎزﺷد .اﮔر ازاﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﺎرﮔران
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد درﺟُ ﺳت و ﺟوی راه رھﺎﺋﯽ ﺧود و
ازﺟﻣﻠﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑرﺳﻧد ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ روزﻣره ﮔﯽ
و ﭘراﺗﯾﮏ ﮐورطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم را
درﻣﺑﺎرزه ی ﺧود ﺑرﮔزﯾده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ازﺣد
ﻣﺑﺎرزه ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رﻓت.
اﻣﺎ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن ادﻋﺎ ،ﺣﮑﯾﻣﯽ ﯾﮏ
ﺑﺎره از ﻣﺑﺎرزه ﺧودﺑﮫ ﺧودی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺷوراﺋﯽ رﺳﯾده و از ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا دﺳت ﺑﮫ اﯾﺟﺎدﺷوراھﺎ
زده و ﻣﺑﺎرزه رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺧودش را ﭘﯾش
ﺑﺑرد! ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ُدم ﺧروس ﻣﺑﺎرزات ﺻﻧﻔﯽ
اش ر ﺑﭘذﯾرﯾم ﯾﺎ ﻗﺳم ﺣﺿرت ﻋﺑﺎس ﻣﺑﺎرزه
ﺷوراﺋﯽ اش را؟!
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﭘراﺗﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،ﺗﺷﮑل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻼس
درس آﻣوزش ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔری
درﻋرﺻﮫ ی ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ وﻗدرت
ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﻧﺳﺗﮫ درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده
اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘدان ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرو

آﻧﺎرﺷﯾﺳم درھرﻟﺑﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻣﺗﺷﮑل و ﻣﻧظم ﮐﺎرﮔران اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔرـ ﮐﮫ ﺟزﺋﯽ ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
از ﺧود اﯾن طﺑﻘﮫ اﺳت ـ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت
ﮐﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ ھﻧوز »درﺧود« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
ﻗﺎدرﺑﮫ رھﺎﺋﯽ ﺧودش ﻧﯾﺳت .ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھم ﺣزﺑﯽ اﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ طور
اﺳﺗواری ﻣﻣﺛل ﺧواﺳﺗﮭﺎی آﻧﯽ و آﺗﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ھرﺣزﺑﯽ ـ آن ھم ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ
ﺳر ﺑﮫ ﺑورژوازی ﺳﭘرده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋدول ﺣﮑﯾﻣﯽ ازاﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدﯾﮭﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و اﺧﺗراع
»راه ﺣل ﺷوراﺋﯽ« اوﻻ ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ
اﺻول ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﺛﺎﻧﯾﺎ اراﺋﮫ ﺣرف
ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣُﮭرﺗﺎﯾﯾد ﺑرآن ﻧﮑوﺑﯾده اﺳت.
طﺑق ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
درﺷراﯾط ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﯾن
طﺑﻘﮫ ﺗﺣت رھﺑری ﺣزب ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕش ﺷوراھﺎ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺑورژوازی را
ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﻼواﺳطﮫ ﮐﺷﺎﻧدﻧد.
ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺿﻌف ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران را
دراﯾن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ازاﺑﺗدا ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ و ازﺟﻣﻠﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد! آﯾﺎ آﻣوﺧﺗن اﺻول ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﺷرو از
اﺑﺗدا و ﮔﺳﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر درزﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
دادن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای
اش ﺑﮫ ﺿرر ﮐﺎرﮔران اﺳت؟ ﭘس ادﻋﺎی وی
درﻣورد ﺿﻌف ذھﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ﺣﮑﯾﻣﯽ ﻗﺑول دارد ﮐﮫ »ﺳرﮐوب
ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ درراه اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔران اﺳت«؛ اﮔر اﯾﺷﺎن ﻗﺑول دارد ﮐﮫ
ﺑﺧش ﻋﻣده ﮐﺎرﮔران اﯾران درﺻﻧﺎﯾﻊ و
ﺧدﻣﺎت ﮐوﭼﮏ ﻣﺷﻐول ﮐﺎرﻧد و درﺗﻌداد
اﻧدک؛ اﮔر اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﭘﺧش آﺛﺎر
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ دراﯾران ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻏدﻏن ﺑوده و
ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷده ،ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﻧﺗظﺎر دارد
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ازاﺑﺗدا ﺑراﺳﺎس اﺻول ﺷوراﺋﯽ
ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﻧد؟!
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔراﯾران ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺿﻌف اﯾن طﺑﻘﮫ ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ازﻣزاﯾﺎی آن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
درﺟرﯾﺎن وﺟود ﮐﻼس درس ﻣدرن ،ﮐودﮐﺎن
را ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺗﺑﮭﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻗدﯾﻣﯽ
ﻓراﻧﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﯾﮏ روﺷن ﻓﮑر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ
ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از آﺷﻧﺎﮐردن
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ اﺻول ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم از ھﻣﺎن
اول ـ درﺻورت وﺟود ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ـ
اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻣﯽ ﺟﻊ ﺑﻧدی
ﺷده ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ
دور ﻧﻣﯽ اﻧدازد.

ﺣﮑﯾﻣﯽ اﮔر درآﻣوزﺷﮭﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران در  ٩٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻘد ﻧظرات ﻧﺎدرﺳت ﺣزب
ﺑﭘردازد و ﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺣزب ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران و ﺟﻠب
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻف ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﺷرو ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﺟز دﻓﺎع ازﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔران
ﻧدارﻧد!
اﯾن روزھﺎ اﯾده ی ﻣﺧرب وﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﻣﺛل
ﻧﻘل و ﻧﺑﺎت ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود داﯾر ﺑراﯾن ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
اﮔر طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺟﻠب ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷود
دﯾﮕر درﺧدﻣت آن ﻧﯾرو ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﻧﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ طﺑﻘﮫ ﺧودش .دراﯾن ادﻋﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ
ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺳت ﺑﺎﺷد .اﯾن
درﺣﺎﻟﺗﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آن ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺧط ﻧﺎ درﺳﺗﯽ درﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎاﯾن ادﻋﺎ درﻣورد ﺣزب واﻗﻌﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑﯾش از  ٨٠ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌداز
ازھم ﭘﺎﺷﯾده ﺷدن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
ﺗوﺳط رژﯾم رﺿﺎ ﺷﺎه ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎرﮔران ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﻣﯽ ﺗوان
اﺷﮑﺎﻻت اﺣزاب اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ راﺳت و
ﭼپ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ و
دﺳت ﺑﮫ ﺗﺋوری ﺳﺎزﯾﮭﺎی ذھﻧﯽ درراﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ زد!
از ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد :آﯾﺎ درﮐﺷورھﺎی
ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺣدی آزادﯾﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
وﺟود داﺷﺗﮫ وطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھﻣﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت
را داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ درﺷﮑل ﺷوراﺋﯽ ﺧودرا
ﺳﺎزﻣﺎن دھد ،ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده اﺳت؟
ﻣﻣﮑن اﺳت وی اﯾن اﺷﮑﺎل را ﻧﺎﺷﯽ از
وﺟوداﺣزاب ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔری ﺑداﻧد .اﮔر
ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،طﺑﻘﮫ ای ﺻﻐﯾراﺳت و اﺣﺗﯾﺎج
ﺑﮫ ﻗﯾم دارد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ اﯾن و ﯾﺎ آن ﺳو
ﻣﯽ ﮐﺷد! اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھﻣﯾن طﺑﻘﮫ
ﺑﺎوﺟود اﺳﺗﺑداد ﺗزاری روﺳﯾﮫ و ﺑﺎوﺟود
ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎرﻧﺎﭼﯾزش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن ﺗواﻧﺳت
دوﻗدرت ﺑزرگ ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺗﺣت رھﺑری
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾن دو ﮐﺷورﺑﮫ زﯾرﺑﮑﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﮑل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اروﭘﺎ
را درﺻﻐﯾرﺑودن آن داﻧﺳت.
واﻗﻌﯾت دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗرﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ازطرﯾق ﺗﺣﻠﯾل داﺋﻣﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣوﺟود در
ﮐﺷورش و درﺟﮭﺎن ،ﺧط اﻧﻘﻼﺑﯽ درراﺑطﮫ
ﺑﺎ دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔران اراﺋﮫ ﻧدھد ،دﯾر
ﯾﺎ زود ﺑﺎ ﮔرﻓﺗﺎرﺷدن آن ﺣزب درﻋدول از
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ دام ذھﻧﯽ
ﮔری و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ درﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ،

ﺻﻔﺣﮫ ٤
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم راﺳت و ﭼپ درﻋرﺻﮫ ی
ﺗﺋوری ،اﭘورﺗوﻧﯾﺳم راﺳت و ﭼپ درﻋرﺻﮫ
ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣرﮐزﯾت ﯾﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ اﻓراطﯽ
درﺗﺷﮑﯾﻼت ودﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و ﺷﻣﺎﺗﯾﺳم و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
ودﻧﺑﺎﻟﮫ روی در ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر،
ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
ﻧﺷده و ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﺷﯾده ﺷده و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ از ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ دﻓﺎع ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ داﻣن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری درﺧواھدﻏﻠطﯾد .ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾد
دراﯾن ﺟﺎ ﺟُ ﺳت و آدرس ﻏﻠط ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﻧداد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﭼپ را ﭘس از ﺗﺎر و
ﻣﺎرﺷدن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اﺷﻐﺎل اﯾران
ﺗوﺳط ﻣﺗﻔﻘﯾن درﺷﮭرﯾور  ١٣٢٠وﺑروز
اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ رھﺑری ﺣزب ﺗوده و
درﻏﻠطﯾدن ﺑﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﭘس از ﮐودﺗﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  ٢٨ﻣرداد  ١٣٣٢و روی
ﮐﺎرآﻣدن ﺧروﺷﭼف درﺷوروی ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
طورﻓﺷرده ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن داﺷت:
ﮐﻔﺎره ی ﮔﻧﺎھﺎن اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ راﺳت رھﺑری
ﺣزب ﺗوده را  ،در ﻋﻣل ﮐرد آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ
اﮐﺛرﺗﺷﮑﻠﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد ،ﺟُ ﺳت.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن آﻧﺎرﺷﯾﺳم در درون ﺧرده
ﺑورژوازی ﺑود ﮐﮫ درﺷراﯾط ﻓﻘدان اﺣزاب
ﺑﺎ اﺗورﯾﺗﮫ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و ﺑورژواﺋﯽ و
اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ درﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم،
ﺑﮫ ﺳوی ﭼپ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷدﻧد،
اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎدﯾد ﭘذﯾرش ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت،
ﺗﺷﮑﯾﻼت ،ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﺣزب راﺳﺗﯾن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻧواع ﮔراﯾﺷﺎت ﻏﯾرﭘروﻟﺗری
ﮐﮫ درﻋرﺻﮫ ی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧﻔﯽ ﺿرورت
ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت درﭘﯾوﻧدی
ﻓﺷرده ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت
ﮐش و ﭘﺎی درﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن و ﺗﻠﻔﯾق
و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗن آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ
درﺷراﯾط ﻣﺷﺧص اﯾران و ﺑﺎ وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ آن ﺑود .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﮐم ﺑﮭﺎدادن ﺑﮫ
اھﻣﯾت و ﺿرورت ﺣزب ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺟﺎم
اﻧﻘﻼب ﺑدون رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺷﯽ
ﭼرﯾﮑﯽ( دراﺑﺗدا و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد
ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑراﺳﺎس اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ دام
ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و داﻣن زدن ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ
و ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در دورﺑﻌدی
از ﯾﮏ ﺳو اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آن وﺟود
اﺣزاب ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن اﺳت
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕر ﮐﮫ
ﺗﻌدادﺷﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو دوﺟﯾن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﺑﮫ ﺑروز ﺗﻔرﻗﮫ درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﻧﯾز ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت؛ و ازﺳوی دﯾﮕر ﻧﻘد
اﯾن وﺿﻊ ﺗوﺳط ﺣﮑﯾﻣﯽ و دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﺎ
ﭘﯾش ﮐﺷﯾدن ﻧﻔﯽ ﺗﺋوری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر)در اﺗﺣﺎدﯾﮫ و درﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت( ،ﻧﻔﯽ ﺿرورت وﺟود رھﺑری
ﺑﺎاﺗورﯾﺗﮫ ﭘروﻟﺗری و اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش از
ﺟﻧﺑش ﺑرای ﺟﻧﺑش ـ ﻧظﯾرﺟﻧﺑش وال اﺳﺗرﯾت
ـ و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺧﻼل دررﺷد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و آن ﮔﺎه ﺳردادن
اﯾن دﯾد ﻏﻠط ﮐﮫ ﻓﻘدان ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾران ـ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
از  ٩٠ﺳﺎل ﭘﯾش و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﻘدان آﻣﺎر و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺿﻌف
ﺗﺋورﯾﮏ وﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دﻗﯾق
آن ﻧﺑوده و ﺣﺗﺎ درزﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزات ﺗﺋورﯾﮏ
و از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻏﯾره دﻗﯾﻘﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘراﮐﻧده ﮔﯽ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
دﺳت و ﭘﺎ زدن در ﺧرده ﮐﺎری ﭼﻧدان ﭘﯾروز
ﻧﺑوده اﻧد ـ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺟﻠب ﮐﺎرﮔران
ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﺑوده اﺳت!
درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻓﻘدان رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘروﻟﺗری دراﯾران ﺑﯾش از ﭘﯾش اﺣﺳﺎس ﺷده
و طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ازاﯾن ﮐﻣﺑود ﺑﮫ ﺷدت رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑرد ،ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ﻧظری ﮐﮫ
درﺑﺎﻻ ذﮐرﺷد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ درﺧدﻣت ﺷﻘﮫ ﺷﻘﮫ
ﮐردن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺑﯽ اﺛرﺳﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺑﺎرزه ی اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻧظرات اﻧﺣراﻓﯽ ﺷرطﯽ
ﺿروری ﺑرای ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﭘﯾروزی
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭘرﺗوان ﺗرﺑﺎد ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران ،اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت،
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔری و روﺷﻧﻔﮑران ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻧت
ﺧوب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺗﻣﺎم ﺗﻼش
ﺑورژوازی از ھﻣﺎن روز ﺷﮑﻠﮕﯾری اول ﻣﺎه
ﻣﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﻧرا ﺻرﻓﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺎ  ،ﺟرﯾﺎﻧﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳت و ﺗرورﯾﺳت ھﺎ
ﺟﺎ ﺑزﻧد .در ﺑراﺑر اﯾن ﺗﻼش ﺑورژوازی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ
ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن روز را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻣﺑل
ﺑﺷرﯾت ﻣﺗرﻗﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد دﻧﯾﺎی ﻧوﯾن دﻧﯾﺎﺋﯽ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و روز اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ وﺳﯾﻌﺗرﯾن
ﺗوده ھﺎی طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
رﺷد ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑﮫ ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و
از ﺑﯾن رﻓﺗن طﺑﻘﺎت ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﻧﻧد
ﻓﺋودال ھﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﮐﮭﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋوض ﺷدن آن ﺑﺎ دو طﺑﻘﮫ اﺳﺎﺳﯽ

ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﻘش اﯾن
روز را در ﺗﺿﺎد ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐرده اﺳت .اﯾن ھم ﺑﮫ دﻟﯾل روﺷﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﻧﺑرد ﺑﺷرﯾت ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ
از دﻧﯾﺎی ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑردﮔﯽ اﺳت.
ھﻧوز ھم در ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺷورھﺎ روز اول ﻣﺎه
ﻣﮫ ﺗﻌطﯾل رﺳﻣﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن روز را در
ﻗواﻧﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ
ﺑرای آﻧﮑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷورھﺎ را از ھم
ﺟدا ﮐﻧﻧد  ،ﺑورژوازی ھر ﮐﺷوری روزی
ﺟدا از دﯾﮕران را ﺑﮫ ﺟﺎی روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر
اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت .در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد از ﻣﺑﺎرزه دراﯾن روز
ﻣﮭم ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،ﺗﯾﻎ ﺳﺎﻧﺳور را ﺑر ﮔردن
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ
ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗظﺎھرات و
درﮔﯾری ﺑﺎ ﭘﻠﯾس در ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ آﻧﮭم در
آﺧر ﺷب  ،ﺗﻼش ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزات اول
ﻣﺎه ﻣﮫ را ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺟﻠوه دھﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دوز و ﮐﻠﮏ ھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر
ﺑﮕوﺋﯾم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺑورژوازی از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل دﺳﺗرﻧﺞ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺳت  ،دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﮐوﺑﮕرﺷﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾدن
ﺗظﺎھرات اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺟو ﺗرس و وﺣﺷت را ﺣﺎﮐم ﮐﻧﻧد
و ﻣردم ﺑدون ﺗرس از ﺣﺎﮐﻣﯾن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﺧود ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود
و ﺧواﺳت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑرای دﻧﯾﺎی آﯾﻧده ﺑﮭﺗر
ﻧﺷﺎن دھﻧد  .اﯾن روز ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺗظﺎھرات
و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮐﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
و ﺑﺎ راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری  ،اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﭼپ و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﻋداﻟت طﻠب
و دﻣوﮐرات اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﺣﯾطﮫ ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧود
دارد  .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود  ،ﺷﻌﺎرھﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻋﺎم ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورس ﺑﺎزی  ،ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑورس ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
ﮐﺷﺎﻧده ﺑودﻧد و ﻧﻔوذ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دراﻋﻣﺎق اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت ھرﮐﺷور ﺑود .
اﻣﺎ ﺣدودا ازﺳﺎل  ٢٠٠٨ﮐﮫ ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری  ،ﻓرورﯾزی ﺑﺎزار ﺑورس در اﻗﺻﺎ ﻧﻘﺎط
ﺟﮭﺎن  ،ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﭘس اﻧدازھﺎی
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﺗﺟﺎری ﻓراﮔﯾر ﺷد و اﯾن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﮫ
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺧﯾﻠﯽ از ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر

ﺻﻔﺣﮫ ٥
 ،ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﺳﻔره ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
 ،ﺳﻧﮕﯾن ﺗر ﺷدن ﺑﺎر ﻗرض ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑر
دوش ﻣردم  ،ﺑﯾﮑﺎری و ﺗﺷدﯾد درﮔﯾری
ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن دارودﺳﺗﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد ،اول ﻣﺎه ﻣﮫ دﯾﮕر ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺻدﻣﮫ را
دﯾده ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش و ﺣﺗﯽ
ﻗﺷرھﺎی ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ روز اﻋﺗراض ﺑﮫ
وﺿﻊ ﻣوﺟود و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺑدﯾل ﺷد  .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اول ﻣﺎه
ﻣﮫ ﺷﮑل ﭘررﻧﮕﺗری در ﺑﯾﺷﺗر ﺟواﻣﻊ ﭘﯾدا
ﮐرده اﺳت  .ﺗﻘﻠب  ،دورغ ﮔوﯾﯽ و وﻋده
ھﺎی ﺳرﺧرﻣن ﺑورژوازی ﭼﺷم ﺳﺎده ﻟوح
ﺗرﯾن اﻗﺷﺎر ﻣﺗوﺳط را ھم ﮔﺷوده اﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺗوﺳط طرﻓداران
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣطرح ﺷده اﺳت دارد ﺟﺎی ﺧود
را در ﺑﯾن وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮐﻧد  .دﯾﮕر اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﮭﺎن
از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن را ﺑورژوازی
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﮑﺎر ﮐﻧد
 .اﻣﺳﺎل در اداﻣﮫ ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕری از
ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﺑش اﺷﻐﺎل ﻣراﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر ﻣﺎ  ٩٩در ﺻد ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده
و ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی در
اروﭘﺎی ﮔﻠوﺑﺎل ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
و ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﺑﺎزار ﮐﮫ زﯾر ﻓﺷﺎر ﻣﺎﻟﯽ و
ﻧﯾز ﻗرض اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮐﻣر ﺧم ﮐرده اﻧد ؛
ﺗظﺎھرات در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﻋﻠﯾﮫ
دوﻟت ھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ،ﮐﺎخ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
را ﺑﮫ ﻟرزه درآورد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در اروﭘﺎ
دﯾﮕر ﺗظﺎھرات ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻟﯾﺳﺑون در ﭘرﺗﻐﺎل
و ﯾﺎ ﻣﺎدرﯾد اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت از
طرف ﭘﻠﯾس ﮐﺷﯾده ﺷد  .در ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎی
ﺑزرگ اروﭘﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ آﻣدﻧد و ﻋﻠﯾﮫ
دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی آﻧﺎن ﺷﻌﺎر
دادﻧد و دﺳت ﺑﮫ اﻓﺷﺎ ﮔری زدﻧد  .رﺷد اﯾن
روز ﺑﮫ ﻋﻧوان روز اﻋﺗراض ﺑرﺧﯽ از
ﻣرﺗﺟﻊ ﺗرﯾن دوﻟﺗﻣردان اروﭘﺎﺋﯽ از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳﺎرﮐوزی را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن ﮐﻼه ﻧﻣدی
ﺑرای ﺧود ﺑدوزد ﺑﮫ »ھﻣراھﯽ« و ﺷرﮐت
در آن ﮐﺷﺎﻧد  .در ﻣﺳﮑو دھﮭﺎ ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ آﻣدﻧد وﻟﯽ ﭘوﺗﯾن ﺳﻌﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷرﮐت در آن  ،آن را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای
ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺧود ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت روﺳﯾﮫ ﺗظﺎھرات دﯾﮕری ﺑرﮔزار
ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﺗﻌدادی از آﻧﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد.
در واﺷﻧﮕﺗن ﺗﻌداد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود  ،و در ﺑﯾﺷﺗر
ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺗظﺎھرات ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺑﮫ
ﺧﺷوﻧت ﮐﺷﯾده ﺷد  .ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﮫ
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رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﯾﮏ ﺗظﺎھرات ھﺎ در ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎی
ﺟﮭﺎن در ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ذﮐر اﯾﻧﮑﮫ اوﻻ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ ،دوﻟت
ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد و
ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣوﺿﻊ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد؛
ﺛﺎﻧﯾﺎ اول ﻣﺎه ﻣﮫ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﻌﺗرﺿﯾن
ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت  ،ﮐﮫ در
درﺟﮫ اول ﮐﺎرﮔران و ﻧﯾروھﺎی روﺷﻧﻔﮑری
 ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری  ،ﮐﺎرﻣﻧدان دون ﭘﺎﯾﮫ
و ﻣردم طﺑﻘﺎت ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ درآﻣدھﺎی ﺿﻌﯾف
ﻣﺧﺗﻠف را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد .
در اروﭘﺎ ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور
ﻧظﺎﻣﯽ اروﭘﺎ در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﻋﺗراض
داﺷﺗﻧد  .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺧود را ﭼپ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺣﺿور ﻧﯾروی
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺷور ﺧود اﻋﺗراض
ﮐﻧﻧد .در ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﻣراﺳم اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ
طورﻣﺳﺗﻘل ﺑرﮔزار ﺷد ،آﻧﮭم در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺎ ﺗظﺎھرات اول ﻣﺎه ﻣﮫ در آﻧﮭﺎ
ﻣﻣﻧوع ﺑوده و ﯾﺎ روز اول ﻣﺎه ﻣﮫ را دوﻟﺗﯽ
ﮐرده ﺑودﻧد ﺗﺎ آﻧرا ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻗرار دھﻧد
 .ﺗوﻧس در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﻌﻠت ﺣﺿور اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣراﺳم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻔﺻﻠﯽ
را ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺧﺑرھﺎ
زﯾﺎد از آن ﻧﺎﻣﯽ ﺑرده ﻧﺷد .
در اﯾران ﻧﯾز ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن
ﺗظﺎھرات و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺟدی ﮐﺎرﮔران اﯾران
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺣق
ﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت  .در رژﯾم ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ
ﮐﮫ ﺻﺣﺑت راﺟﻊ ﺑﮫ روز اول ﻣﺎه ﻣﮫ و اﻧﺟﺎم
ھر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷد در اواﯾل روی ﮐﺎر آﻣدن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ،
اﯾن رژﯾم ظﺎھرا ﺑرای ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم اول
ﻣﺎه ﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻧداد وﻟﯽ ﺑﺎ رﺷد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ و طرﻓدار طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و اﯾن
ﮐﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎدی ﻣﮭم ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل
ﺷده ﺑود ،ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر را در
اول ﻣﻣﻧوع و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺳم
ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺑدل ﮐرد و ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر ھم ﻣﺳﺋول
اﺟرای ﺻوری آن ﺷد  .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣوال
ﻧﯾز ﺑرﺧﯽ از ﻣراﺳم ھﺎی اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﺎ
ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔران ﮐﻧﺗرل اﯾن ﻣراﺳم ھم
از دﺳت رژﯾم در رﻓت و ﺑﮫ ﺿد رژﯾم ﺣﺎﮐم
ﺗﺑدﯾل ﺷد  .در ﺑرﺧﯽ از ﺷﮭرھﺎ ھم از اﺑﺗدا
رژﯾم ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ را ﺑدﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ در آن ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﺎ
ﺳرﮐوب و دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧده اﯾن
ﺗظﺎھرات ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣراﺳم ﺑرﺧﺎﺳت

 ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗظﺎھرات درﺳﻧﻧدج  .اﻣﺳﺎل ھم
ﺑﻌﻠت رﺷد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﺣرﯾم ھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﮔراﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد،
ﺑﯾﮑﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎی روزاﻓزون ،و ...ﺗظﺎھرات
اول ﻣﺎه ﻣﮫ در اﯾران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل
اﺧﯾر درﺗﻌدادﺑﯾﺷﺗری از ﻣﻧﺎطق ﺑرﮔزار ﺷد
 .ﺑﺎزی ،درﺧواﺳت ﺗظﺎھرات ﮐردن ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﻧدادن ﺟواب ﺑﮫ آن از طرف دوﻟت
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣوش و ﮔرﺑﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ
در ﺧواﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  .ﮐﺎرﮔران اﯾران ﻣﯽ
داﻧﻧد ﮐﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗظر اﺟﺎزه دوﻟت ﺷد آﻧﮭم دوﻟﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟز ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳرﮐوب  ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و
اﻋدام ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت  .اﻣﺳﺎل در آﻧﺟﺎھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻣﺟﺎﻟش را
ﭘﯾدا ﮐردﻧد اول ﻣﺎه ﻣﮫ را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد و
آﻧﺟﺎھﺎ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﺑود آﻧﮭم ﺑﮫ دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳرﮐوب رژﯾم ﮐﺎرﮔران آن را در
ﻣﺣﺎﻓل ﮐوﭼﮑﺗر ﺑرﮔزار ﮐردﻧد .
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرﺣﺳب ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود وﻟﯽ
در ﺣرﮐت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ اﻋﺗراض
ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود و دﻓﺎع از آرﻣﺎن ھﺎی ﺿد
ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳرﮐوب را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐرد
 .ﺑﮫ ھر ﺻورت اﻣﺳﺎل ﻣراﺳم ھﺎی روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﺻدا و طﻧﯾن وﺳﯾﻊ ﺗر و
ﭘرﻗدرت ﺗری در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷت و اﯾن
ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﮔر ﻧﮫ دﻗﯾﻘﺎ
وﻟﯽ ﺑﮫ طور ﻋﻣوﻣﯽ ﻧوع ﻣراﺳم ھﺎی اول
ﻣﺎه ﻣﮫ ﻧﺷﺎن از ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷت و ﺷراﯾط
ﺣﺎل ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد .
اﻣﺳﺎل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر در اﯾن
ﺻﺣﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﺷد  .اﻣﺎ اﯾن ﺣﺿور در ﻧﺑود
ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘر ﻗدرت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ ـ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﮐﺷوری ـ ﻧﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﺧود را آن طور ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد اﯾﻔﺎء ﮐﻧد  .و اﯾن ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت
ﻣﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘر
ﻗدرت در اﯾن ﻣﺑﺎرزات و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ – ﮐﺎرﮔری  .ﺑرای اﯾن ﮐﻣﺑود
ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای را ﺳﺎزﻣﺎن داد .
ﺟﮭﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ دارد ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺧود ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷود ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓرد و ﮔروه
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺧود را
ﺑدرﺳﺗﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎی ﻣﺗﺷﮑل و ﻣﺗﺣد و
ﯾﮑﯽ ﺷدن اﯾﻔﺎء ﮐﻧد .

ﺻﻔﺣﮫ ٦
رژﯾم دﻏﻠﮑﺎر  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

 ١٣٥ھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺟﻠس اﺳت.
وﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ﺑﯾن دوﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ و
ﻣﺟرﯾﮫ ﺑﮫ وﺟودآﻣده اﺳت ﻣﺟﻠﺳﯾﺎن ﺗﺻوﯾب
ﭼﻧﯾن ﻣﯾزان ﮐﺳب درآﻣد ﺑرای دوﻟت را
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﺷدﯾد ﺑﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣردم
ﻧظﯾر ﺑﻧزﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﻠﻔﯾق
ﻣﺟﻠس ﺗﻧﮭﺎ رﻗم  ٦٦ھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن
درﺳﺎل  ١٣٩١را ﺗﺻوﯾب ﻧﻣود .درھﻣﯾن
ارﺗﺑﺎط ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﭼﻧدی
ﭘﯾش طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھﺎن ﺗوﻗف ﮐﺎﻣل
اﺟرای ﻓﺎز دوم اﯾن طرح ﺷد .وی ادﻋﺎ ﻧﻣود
ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوﻟت ،ﻗﯾﻣت ﺑﻧزﯾن ٤
ﺑراﺑرﺧواھدﺷد و اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺻﺣﺑﺗﯽ
درﻣﺷﮭد آن را دروغ ﺧواﻧد .اﻣری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
از ﺣدت ﺗﺿﺎدھﺎی آﻧﮭﺎ دارد.
درواﻗﻊ ﺻرف ﻧظر از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻣﺟﻠس و
دوﻟت ،طﺑق ارزﯾﺎﺑﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩١ﺑﮭﺎی ﺑﻧزﯾن
 ٪٧٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،اﻣری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ٪٧٥
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور را از ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻧدازد و
ﻓﻠﺞ ﺳﺎزد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز
اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارﻧد:
ﻋزت ﷲ ﯾوﺳﻔﯾﺎن ﻣﻼ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺗﻠﻔﯾق ﻣﺟﻠس در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﮭر در واﮐﻧش ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل رﺷد اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻧرژی در ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫ
ھﺎ ،ﮔﻔت :در ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی دوﻟت ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺟوز اﻓزاﯾش  ٢٠درﺻدی ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻧرژی ھﻣﭼون ﺑﻧزﯾن ،ﮔﺎزوﺋﯾل ،ﮔﺎز
طﺑﯾﻌﯽ و ﺑرق را دارد.
اﻟﯾﺎس ﻧﺎدران ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺟﻠس ھم ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳب درآﻣد ﺑﯾش از
 ۵٠ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش
 ٧٠درﺻدی ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧرژی
ﺧواھد ﺷد ،اﻓزود :اﮔر اﻋﺗﺑﺎر  ١٣۵ھزار
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ دوﻟت ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷد،
ﺑﺎﯾد دراﻧﺗظﺎر اﻓزاﯾش ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑری ﻗﯾﻣت
ﺳوﺧت و اﻧرژی در ﮐﺷور ﺑﺎﺷﯾم .وی ﺑﺎ
ﯾﺎدآوری اﯾن ﮐﮫ در ﻓﺎز اول ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ
ﻗﯾﻣت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺑد ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧرژی
ﺣدود  ٢.۵ﺑراﺑر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ،ﺑﯾﺎن ﮐرد:
اﻣﺎ روز ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﻠﻔﯾق در ﻣﺟﻣوع
ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب اﻋﺗﺑﺎر  ۶۶ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ظﮭور ﺑﻧزﯾن ﻣﺛﻼ  ٢٠٠٠ﺗوﻣﺎﻧﯽ در
ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﮭر ،آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳت ﮐﮫ در  ١۵ﻣﺎه ﻧﺧﺳت اﺟرای ﻓﺎز
ﻧﺧﺳت ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ دوﻟت
ﺣدود  ٢۵ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن درآﻣد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

از ﻣﺣل آزادﺳﺎزی ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻧرژی ﮐﺳب ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،دوﻟت ﺳﻧﺎرﯾوی  ١٣۵ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر اﺟرای ﻓﺎز دوم
ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ در ﻗﺎﻟب ﻻﯾﺣﮫ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﮫ ﮐرد
ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷد .در
ﻧﮭﺎﯾت اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﻠﻔﯾق روز ﮔذﺷﺗﮫ
اﻋﺗﺑﺎر  ۶۶ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای
ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﺗﺻوﯾب ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺳﮭم اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎراﻧﮫ ﻧﻘدی از اﯾن ﻣﯾزان،
 ۴٨ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
از  ۶۶ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن درآﻣد ھدﻓﻣﻧدی
ﯾﺎراﻧﮫھﺎ در ﺳﺎل  ٩١ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﻠﻔﯾق ،ﺣدود  ١٠ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن از ﻣﺣل ﯾﺎراﻧﮫ ﻧﺎن ،آرد و ﺑرق ،ﺣدود
 ۴ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋوارض و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ) ﺣدود  ۵٠ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن( از
ﻣﺣل اﺻﻼح ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی اﻧرژی ﺗﺎﻣﯾن
ﺧواھد ﺷد.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ درآﻣد اﺟرای ﻓﺎز اول ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدی
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ در ﻣدت  ١۵ﻣﺎه ﺑﺎ اﺟرای ﻓﺎز
دوم اﯾن ﺟراﺣﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣدت  ٩ﺗﺎ ١٠
ﻣﺎه اﻣﺳﺎل از رﺷد اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫی ﻗﯾﻣت
ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی اﻧرژی ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺳﺎﯾت اﻟف ﻧﯾز ﮔوﺷﮫ ای از ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﻣردم
را ﺑﮫ ﺻورت زﯾرآورده اﺳت :
زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﻟﮫ ﺷدم
ﻣن واﻗﻌﺎ ﻣﺗﺣﯾرم اﯾن آﻗﺎﯾﺎن اﺻﻼ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻧﺗظر ﺷوك
ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی اﺳت ﺗﺎ ﺗورم وﺣﺷﺗﻧﺎﻛﯽ
را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛﻧد .اﮔر اﯾن ﻓﺎز اﺟرا ﻧﺷود ﯾﺎ
ﺑﺎ درﺻد اﻓزاﯾش ﻛم اﺟرا ﺷود ﻣردم اﻧدﻛﯽ
ﻧﻔس ﻣﯽ ﻛﺷﻧد وﮔرﻧﮫ واوﯾﻼ .ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ام
ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﻧﺗظر اﺟرای ﻓﺎز دوم ھﺳﺗم
ﺗﺎ ﻣﯾزان اﻓزاﯾش اﺟﺎره ﺑﮭﺎ را ﻣﺷﺧص ﻛﻧم.
ﺑﺎ اﯾن ﻧﻔری  ٢٠ھزار ﺗوﻣﺎن ھﯾﭻ دردی
ﺑﺧﺻوص از ﻣﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟران دوا ﻧﻣﯽ ﺷود
ﭼون ﻓﻘط اﺟﺎره ﺣداﻗل  ٢٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن
اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﮭر اﺣﻣد ﺗوﮐﻠﯽ رﺋﯾس ﻣرﮐز
ﭘژوھشھﺎی ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﺷﺳت ﺧﺑری در ﺧﺻوص اﻗداﻣﺎت ﻣرﮐز
ﭘژوھشھﺎ ﺑرای اﺟرای ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﮔﻔت :دوﻟت ﻣﻌﺗﻘد اﺳت از اﺟرای
ﻓﺎز دوم ھدﻓﻣﻧدی ﺑﺎﯾد  ١٣۵ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن درآﻣد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﻠﻔﯾق اﯾن
درآﻣد را ﺑﮫ  ٧٢ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺗﻘﻠﯾل داده
اﻣﺎ طﺑق ﭘژوھشھﺎی دﻓﺗر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻣرﮐز
ﭘژوھشھﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺗﻠﻔﯾق اﺟرا ﺷود ﻗﯾﻣت ﺣﺎﻣﻠﮭﺎی اﻧرژی ﺑﯾن
 ٢٫٢ﺗﺎ  ۴٫٣ﺑراﺑر اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .وی در

ﺧﺻوص ﮐﺎھش ﺗﺎﺛﯾر ﭘرداﺧت ﯾﺎراﻧﮫ ﻧﻘدی
در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮔﻔت :وﻗﺗﯽ ﺗورم در اﺛر
اﺟرای ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدی ،اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ارز
و ﺗﺣرﯾمھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،ﺧﺎﺻﯾت ﭘرداﺧت
ﻧﻘدی ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧظرات ﻣردم ھم در اﯾن
راﺑطﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال
دﯾﮕر ﻣﮭر در ﺧﺻوص ﻧرخ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺗورم ﮔﻔت :ﭘژوھشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻣﺎرھﺎی
اراﯾﮫ ﺷده از طرف دوﻟت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در اﯾن آﻣﺎرھﺎ وﺟود
دارد .دﯾر اراﯾﮫ ﺷدن اﯾن آﻣﺎرھﺎ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن
دھﻧده وﺟود ﻣﺷﮑﻼت اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﮭر ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ
رﺣﯾﻣﯽ ﻣﻌﺎون اول اﺣﻣدی ﻧژاد ﺻﺑﺢ اﻣروز
ﺷﻧﺑﮫ در ﻣراﺳم اﻓﺗﺗﺎح ھﻔدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره
داﻣﭘزﺷﮑﯽ اﯾران ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
داﻣﭘزﺷﮑﯽ در ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﺎﯾﺷﮭﺎی
رازی ﺑرﮔزار ﺷد ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﯾران
ﺑﺎﯾد در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧده ﻓرآورده ھﺎی
داﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮔﻔت :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻻن در ﮐﺷورﻣﺎن
ﻗﯾﻣت ﮔوﺷت ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﺑﺎﻻ
رﻓﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن دھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻗﯾﻣت ﻧدارﯾم و اﯾن
ﻣوﺿوع ھم ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷود.
ﺑراﺳﺎس ﻧظرات دو طرف درﮔﯾر درﺳطﺢ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎ طرح ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ﻓرﯾﺎدی
ﮐﮫ از ﺗﮫ دل ﻣردم درﻣورد ﻓﺷﺎرﻋظﯾم اﯾن
ﺗرﻓﻧد ﺟﯾب ﺑُری ازﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷده آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرای ﮔرداﻧدن ﺑﺎری
ﺑﮫ ھرﺟﮭت ﭼرخ اﻗﺗﺻﺎدﮐﺷورﺑﯾرون ﻣﯽ
آﯾد و ﺑﻠﺑﺷوﺋﯽ ﮐﮫ دراﯾن ﮐﺎر ﻣوﺟوداﺳت،
ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾت از آن دارﻧد ﮐﮫ دراﯾن
ﺑﺎزی ﻧﮫ ﻓﻘط ﭘول ﻧﻔت ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣردم ﻧﻣﯽ
رﯾزد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن طرح زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑﮫ
وﺟودآورده اﺳت ﺗﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺟﺎری از ﯾﮏ
ﺳو ﺑﺎ واردﮐردن ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣوﺟود
درداﺧل از ﺧﺎرج و ھم زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺑردن
ﺑﮭﺎی آﻧﺎن ،ﺑﮫ ﮐﻼن ﺛروﺗﮭﺎﺋﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد ﮐﮫ
درﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و درﻋﯾن
ﺣﺎل زﻣﯾﻧﮫ ای ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺷﺗﯽ از
ﺳرﺳﭘرده ﮔﺎن ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﭘوﻟﮭﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ را
درﻣدت زﻣﺎﻧﯽ اﻧدک ﺑﮫ ﺟﯾب ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
ﮐوﭼﮏ آن را در ھرج وﻣرج ﮐﻧوﻧﯽ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران در ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت دزدﯾﮭﺎی
ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﺷﺎھدھﺳﺗﯾم.
ازﺑﯾن ﺑردن طرﺣﮭﺎی ﻣن درآوردی ﻧظﯾر
»ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ«» ،ھدﻓﻣﻧدﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ«؛
ﺟﻠوﮔﯾری ازﺗورم اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی ﺑﮭﺎی
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎزاﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﻣردم؛
ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺑﻠﻌﯾدن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
ﺗوﺳط ﺻﺎﺣﺑﺎن وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾدی و ﺗوزﯾﻌﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٧
وﻣﺑﺎدﻟﮫ ای؛ ﺗﻌﯾﯾن ھزﯾﻧﮫ زﻧده ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯾﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت از طرﯾق
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﺧود آﻧﺎن و ﻧﮫ ﻣﺷﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار
و ﻧوﮐران آﻧﮭﺎ درﻗدرت ،ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای اﯾﺟﺎد
رﻓﺎه و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ دراﯾران اﺳت .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭼرخ ﮐﺷور ﺑراﺳﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻣﺷﺗﯽ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﺎن
ﺑﭼرﺧد ،ﺑرطرف ﮐردن اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗرﻓﻧدھﺎی ازﻧوع »ھدﻓﻣﻧدﮐردن
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ« ﻗﺎﺑل ﺣل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧر ﺧط رﺳﯾده و ﻗﺎدر
ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ازﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺳﺗم
ﻧﯾﺳت .ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت
از ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣدی ﮔﺳﺗرش داده ﮐﮫ آﯾﻧده ﺑﺷرﯾت
را درﻣﺧﺎطره ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرارداده اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﻧﺗظر ﺑروز اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾرﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾم.

اﻣﭘراﺗوری
درﺣﺎل اﺿﻣﺣﻼل
درآﺧرﯾن ﺗﻼش ﺑرای
زﻧده ﻣﺎﻧدن
دوﻣﻘﺎﻟﮫ زﯾر اﺳﺎﺳﺎ درراﺑطﮫ اﺳت ﺑﺎ
وﺿﻌﯾت ﺳرﮐرده ﮔﺎن دﻧﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری.
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺣﺎل ﻏرق ﺷدن درﻣرداﺑﯽ ﮐﮫ
ﺧود اﯾﺟﺎدﮐﻧﻧده آن اﺳت ـ رﻧﺟﺑر

اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ در
اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود ﮐﺷﯽ اﺳت
اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز ،اﻗﺗﺻﺎد دان ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﻧوﺑل
ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﺎﻣﺎن درﯾﻣز
)،(Commondreams.org
 ٢٧آورﯾل ٢٠١٢
"ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر درآوردن اﯾن اﯾده ھﺎ در
ﺻف ﻣﻘدم ﺑﺣﺛﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓق ﺑوده
اﺳت" ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎﻣﺎن درﯾﻣز
اروﭘﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن راه ﺳرازﯾری رﺳﯾده ﮐﮫ اﮐﺛر
ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن – وﺑﺳﯾﺎری از دﻣﮑراﺗﮭﺎ
– ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد :ﮐﺎھش در ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ،ﮐﺎھش ﻣزاﯾﺎ،
ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در زﯾر ﺑﻧﺎ و آﻣوزش.
اﯾن اﻗﺗﺻﺎد دان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺷدار ﻣﯽ

ﮐﺎرﮔران ﻣزد واﻗﻌﯽ ﺧودراﻣﯾﺧواھﻧد و ﻧﮫ ﺻدﻗﮫ ﺳر آﻧﮭم از ﺟﯾب ﺧودﺷﺎن!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت
ﺧود ﮐﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺟوزف
اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﻧوﺑل در
اﻗﺗﺻﺎد ،ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺷب در وﯾنَ  ،اﺗرﯾش،
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن راھﯽ اﺳت ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺧود ﮐﺷﯽ ﺑرای اروﭘﺎ – اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ھرﮔز در ھﯾﭻ ﮐﺷور ﺑزرﮔﯽ ﮐﺎراﺋﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ از ﺑﺣران ﺳﺎل
 ٢٠٠٨ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل  ۵٠٪ﺑوده اﺳت و اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز
در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد "ھﯾﭻ اﻣﯾدی ھم
در اﯾﺟﺎد ﺑﮭﺑودی در وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮫ اﯾن
زودﯾﮭﺎ ﻧﯾﺳت" .او اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ در
رﺷﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" .آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﯾد ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت،
ﺷﻣﺎ دارﯾد ﺟواﻧﺎن را از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد".
طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای در اواﯾل اﯾن ھﻔﺗﮫ در اروﭘﺎ،
اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت" ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾد
و ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده
اﯾم .ﺷراﯾط آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ اﻣروز ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﺑد ﺗر از ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﺿﻌﯾت
زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر)ﭼﮫ زن و ﭼﮫ ﻣرد( ﺗﻣﺎم
وﻗت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  ۴۴ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﺑد ﺗر اﺳت .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎ ﻧﯾم ﻗرن
رﮐود ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧظﺎم
اﻗﺗﺻﺎدی ﻗﺎدر ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ از اﯾن وﺿﻌﯾت
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر در رده
ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﻗﺗﺎً ﭼﻘدر ﺳود ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﻣﯽ ﺑرﻧد – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺷﮭروﻧدان از
ﺷراﯾط ﺑﮭﺗر زﻧدﮔﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ،دﯾﮕر
ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎراﺋﯽ ﻧدارد".
روﯾﺗر از ﻗول ﺟوزف اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز ﮔزارش
ﻣﯽ دھد :ﮐﮫ ﺗﻼش اروﭘﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود و
ﺑﮭﺑودﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدل ﺧودﮐﺷﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺗﺣﺎد ﭘوﻟﯽ )ﯾورو( اروﭘﺎ را ﻣﺗﻼﺷﯽ
ﮐﻧد .او ﺑرﻋﮑس ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻣرﮐز ﻗﺎره اروﭘﺎ
روی ﭘرورش و رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اروﭘﺎ در ﺳرازﯾری ﺧود
ﮐﺷﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ...ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ھﯾﭻ ﮐﺷور
ﺑزرﮔﯽ اﻋﻣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﺑﮫ طور
ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت" .اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
روز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ در وﯾنَ ﻣطرح ﮐرد... .
او از ﮐﺷورھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻟﻣﺎن
ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در زﯾر ﺑﻧﺎ ،آﻣوزش و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ اﯾن
اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ "ﺑﺎزده اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎ در
ردﯾف اﻧدازه اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر از ھزﯾﻧﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".
اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز ﮔﻔت ،اﺻرار ﺑر ﮐﺎھش ﺑدھﯽ ھﺎ
و ﮐﺳری ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﻋﺗﻣﺎد

ﺑﮫ ﻧﻔس درﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو – ھم ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﺗوﺳط رھﺑران ﺑﻠوک ارزی در اواﺧر
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾده اﺳت – در ﻧﮭﺎﯾت
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻋﮑس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
"آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎﻣش در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﻧد دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت
ﺑرای ﻣرگ ﺣﺗﻣﯽ ﯾورو" ،اﮔر ﭼﮫ اﺳﺗﯾﮕﻠﯾﺗز
ﺗﺻور "ﯾورو ﻣرﮐزی" را ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
درﻣﯾﺎن ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ
ﻗوی ﺗرﯾن اﻗﺗﺻﺎد ھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎن ﺳﺎﻟم
ﺑدر ﺑرﻧد ،ﻣﺷﺗرﮐﻧد.
"ﻣن اﻣﯾدوارم ﮐﮫ...ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻔﮫ ﮐردن
ﯾﮑدﯾﮕر ،ﺑﺣث ﺑرای ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ رﺷد و
ﺗوﺳﻌﮫ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ دھﻧد ،ﺻورت ﮔﯾرد".

از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اروﭘﺎﺋﯽ:
"...ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﺷورھﺎی اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داﻧﻣﺎرک ﺑﺎ ﺳوﺋد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت،
ﺳوﺋد ﺑﺎ ﻧروژ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت – اﻣﺎ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ
دارای ﺣﻣﺎﯾت ﻗوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎً در
ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ اﻧد .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺻورت ﮔﯾرد ،واﻗﻌﺎً اﺳﺗدﻻل ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری
از اﯾن ﮐﯾﮏ را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورﯾم ".اﻣﺎ اﮔر
اﮐﺛرﯾت ﻣردم از اﯾن ﮐﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮭره
ﻣﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﻘﺻر ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم در ﻣورد ﺑﻼﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر
ﺷﮭروﻧدان ﻣﺎ آﻣده ﺻﺣﺑت ﮐﻧم....
ﺑﻠﮫ ،ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر در ﻣطرح ﮐردن اﯾن اﯾده
در ﺻف ﻣﻘدم ﺑﺣﺛﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾز ﺑوده اﺳت .در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣن ﻣﻘﺎﻟﮫ ای
ﺑرای واَﻧﺎﯾﺗﯽ ِﻓﯾر ) (Vanity Fairﻧوﺷﺗم –
"از ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ،
ﺑرای ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ" -ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً طﻧﯾن اﻧداز
ﺑود .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن درﻣورد ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﻣردم
ﻣطرح ﺷده ﺑود .اﻋﺗراﺿﺎﺗﯽ ﻣﺛل ﺗﺳﺧﯾر
وال اﺳﺗرﯾت ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﺧود را درآن ﺳﮭﯾم ﺑداﻧﻧد.
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾس ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﺧﺷوﻧت
آﻣﯾز ﭘﻠﯾس در اوﮐﻠﻧد ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ را ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧت ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣردم اﻧﺟﺎم
داد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻓﺳر ﭘﻠﯾﺳﯽ ،ﮐﮫ ﮔﻔت" :ﻣن ﺑﺎ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ﻣواﻓﻘم" .اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻣورد
ﭘﯾﺎم آﻧﮭﺎ ﺳﺋوال ﮐﻧﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎطﻊ ﻣردم از
اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺣﻣﺎﯾت آﻣﯾز ﺑوده اﺳت ،و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﻣردم اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣؤﺛر ﻧﺑوده
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ﯾﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق ﻣردم
را ﺳراﺳری ﺑﮑﻧد... .
اﺟﺎزه دھﯾد از اﯾن طرﯾق ﺗوﺿﯾﺢ دھم:
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﻣﺎ ﺑﯾش از ﺣد درﻣورد ﻧﺎ ﺑراﺑرﯾﮭﺎ اظﮭﺎر
ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻﺗﮭﺎ ﻧﻣﯽ دھﯾم .اﻣﺎ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ در ﻣورد ھﻣﯾن ﻓرﺻﺗﮭﺎ ﻣواﺟﮭﯾم.
اﮐﺛر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﻘﻠب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎزی در ﺗﻘﻠب اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھرز را ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﭼﯾره ﺷدن ﺑرآن ﺑﺷﮑﻧﯾم .ﻗﺎﺿﯽ ھﺎی
دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ) (Supreme courtﻣﺎ
ﺗوﺳط ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷدﻧد
و – ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت – ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﻧﻔوذ ﻧﺎﻣﺣدودی
در ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺧوردارﻧد .در ﮐوﺗﺎه ﻣدت،
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﺷدﯾد ﻧﻔوذ ﭘول ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
ﻣﻧﻔﯽ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد و ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﯾم.

**************
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ:
ﺣرﮐت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣورد "ﮐﻧﺗرل
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﻧﺗرﻧت" ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ ﻣردم را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺟﺎﺳوﺳﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗوﺳط ﺗﺎم ﺑور ﻗﺎرد
) ١٠ ،(Tom Burghardtآورﯾل ٢٠١٢
"ﮐﻧﺗرل اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﻧﺗرﻧت" )"("Cybersecurity
ﻟوﻟوی ﺗرﺳﻧﺎک ﺟدﯾدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﺻدی
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری دوﻟت را ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑﮫ
طرز ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ وﺟود دارد اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.
دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﺗﺣدان ﮐﻧﮕره آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل
ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ راه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺟدﯾدی را ﺑرای ﻧظﺎرت ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر دوﻟت ﺑﺎز
ﺑﮕذارﻧد :دروازه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ راه
ﺧواھد ﯾﺎﻓت ودﯾﮕر ھرﮔز ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد.
ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓراﺧوان ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳت ﺑﺎرھﺎ در
ﻣورد اداﻣﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن "ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم"
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺣﻧﮫ ﭘﺷت ﭘرده دوﻟت ﻓدرال ﺑﮫ ﻣﺎ
ھﺷدار داده اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻧزده
ﺳﺎزﻣﺎن )"اﻣﻧﯾﺗﯽ" -ﻣﺗرﺟم( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﮫ
اﺻطﻼح "اﺟﺗﻣﺎع اطﻼﻋﺎﺗﯽ"اﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوول
ﺳﺎﺧﺗن ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺗﻣرﮐزاﯾﻧرﻧﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری و ذﺧﯾره اطﻼﻋﺎت
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل از ﭘروﻧده
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐل اطﻼﻋﺎت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت و اﻧﺟﺎم آن ﺑدون
داﺷﺗن ﺣﮑم ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .
از ﺑﯾن ﺑردن ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در
ﻣﺗﻣم ﭼﮭﺎرم ،ﺗﺿﻣﯾن دادن ﺑﮫ ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ
در اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ) (AUMFﺑﺎ
ﺗﺻوﯾب ﮐﻧﮕره ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺗوﺳط ﻣﺎده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺿد
و ﻧﻘﯾض ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

آﻣرﯾﮑﺎ ﺻﺣﻧﮫ را ﺑرای ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ
اﻣروز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﺎز ﮔذاﺷت.
ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻟواﯾﺢ ﻣﺗﻌدد ﺗﺣت ﻧظر ﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺳﻧﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓدرال اﻋﻣﺎل
ﻗدرت ﮔﺳﺗرده ای ﺑرﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑﮫ طور ﻗطﻊ دﺳت
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﮫ طرز ﮔﺳﺗرده ای ﺑﯾش
از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ﺑﺎ ﺣُ ﺳن
ﺗﻌﺑﯾرآﻣﯾزی ﺑﮫ "رد و ﺑدل اطﻼﻋﺎﺗﯽ" ﻣﯾﺎن
ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷرﮐﺗﮭﺎ و اﻋﺿﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﻟﺗﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔذارد.
ھﻣﺎن طورﮐﮫ از ﮔزارش واﺷﻧﮕﺗن ﭘُﺳت ﻣﺎه
ﻓورﯾﮫ ﭘﯾدا اﺳت ،ﻣﺷﺎور اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ "ﺑﺎرھﺎ
و ﺑﺎرھﺎ در طول ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻧﻘش ﺧود در ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای از ﺣﻣﻼت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری
را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار داد" اﻣﺎ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑﻌﺿﯽ "ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ،
ﻋﻣدﺗﺎً ﺗوﺳط ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد رد ﺷد ".
"ﺑﺣث اﻧﮕﯾز ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ" ،ﺗوﺳط اﻟِن ﻧﺎﮐﺎﺷﯾﻣﺎ
) ،(Ellen Nakashimaﮔزارﺷﮕر
واﺷﻧﮕﺗن ﭘُﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد" :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺎﻧون
ﮔذاری در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑود،
ﻻزم ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻد ھﺎ ﺷرﮐت اراﺋﮫ
دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣﮭم از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﻟﯾد ﺑرق اﺟﺎزه
دھﻧد ﺗﺎ ﺗراﻓﯾﮏ اﯾﻧﺗرﻧت ﺧود را ﺑﮫ طور
ﻣداوم ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داده ھﺎی
ﺗﮭدﯾد آﻣﯾزﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺟﺎﺳوﺳﯽ دراﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﮔزارده ﺷده ،ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺷواھد
ﺑﺎﻟﻘوه ﺣﻣﻼت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری را ﺑﮫ دوﻟت
ﮔزارش دھﻧد".
طﺑق ﮔزارش واﺷﻧﮕﺗن ﭘُﺳت ھر دو
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و وزارت دادﮔﺳﺗری اﺳﺗدﻻل
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ "اﯾن طرح ﺑﮫ طور ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ دوﻟت اﺟﺎزه ﺧواھد داد
ﻧظﺎرت ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
ﺑﮫ ژﻧرال ﮐﯾت اﻟﮑﺳﺎﻧدررﺋﯾس ﻣﺷﺎور اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ ،ﻓرﻣﺎﻧده دو ﺟﺎﻧﺑﮫ  NSAو ﻓرﻣﺎﻧده
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )،(USCYBERCOM
واﻟﯽ وزارت دﻓﺎع ) (Pentagonﮐﮫ ﺟﻧﮓ
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﺷدار داده ﺷده
ﺑود ﮐﮫ "ﺑﻌد از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﮫ در آن او اﺳﺗدﻻل
ﻣﯽ ﮐرد اﻗﺗدار ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺳﯾﻊ ﺗر ﻻزم اﺳت
ﺗﺎ از ﮐﺷوردر ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ دﻓﺎع
ﺷود ،ﻧظر ﺧود را در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻣﮭﺎر ﮐﻧد".
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم "اﻋﺗراﺿﺎت" ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد را ﻣﺷروط ﺑداﻧﯾم ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ  ،NSAﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن و دارای
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑودﺟﮫ در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﻧظﺎرت ﺳﮭﻣﮕﯾن

ﺧود ﺑرای اﻓزاﯾش ﻗدرت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﺗرل ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر
ارﺗش ﻣﯽ ﭘردازد ).ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﺗﺎﻟوگ ﻧظﺎرت ﺗوﺳط وال اﺳﺗرﯾت
ژورﻧﺎل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﻧﺎﺧت و
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺑﯾﻧش درﻣورد رﺷد ﻧظﺎرت
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد(.
ﺟﯾﻣز ﺑﺎم ﻓورد ﺑﮫ ﻋﻧوان روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر
ﻣﺣﻘق اﺧﯾراً در ﻣﺟﻠﮫ واﯾرد )(Wired
اﺷﺎره ﮐرده اﺳت" ،رﺷد ﺗﺻﺎﻋدی در ﻣﻘدار
ﺗوﻟﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑدﺳت آﻣده روزﻣره ﺗوﺳط
ﺳﺎﻧﺳورھﺎی اﺳﺗراق ﺳﻣﻊ آژاﻧس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ" واﻗﻌﺎً ﺳرﺳﺎم
آور" اﺳت".
در ﭘﯽ ﮔﯾری ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ای ﻣﺟﻠﮫ واﯾرد،
ﺑﺎم ﻓورد ﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯽ
ﮐﮫ از او ﺳﺋوال ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ " NSAﺗواﻧﺎﺋﯽ
ﻧظﺎرت ﺑر ارﺗﺑﺎطﺎت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ را دارد"
ازھم ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻋﯽ ﮐﻧﮕره اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ
ورزد و"آﻧرا اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد – او ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﮔﻔت  NSAﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻧﺟﺎم دھد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﯽ
ﺗواﻧد در اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت از ﻣﺎھواره ھﺎ در
ﻓﺿﺎ ،ﮐﺎﺑل زﯾر درﯾﺎ ،و ﯾﺎ از طرﯾق ﯾﮑﯽ
از ﮐﺷورھﺎی ﺷرﯾﮏ آن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻧﺎدا و
اﻧﮕﻠﯾس ،ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷدﻧد ﻧظﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
آن را ﭘﻠﮑﺎن اﺳﺗروﺋﯾدھﺎ ﺑﻧﺎﻣﯾد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋظﯾم
ﻧظﺎرت ﻣﺧﻔﯽ و ﮔﺳﺗرده ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر
ﺗوﺳط روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻣﺛل داﻧﮑن ﮐﻣﭘل و
ﻧﯾﮑﯽ ھﺎَ ِﮔر اﻓﺷﺎء ﺷد.
و ﺑﺎ اژاﻧس اﺳﺗراق ﺳﻣﻊ ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش در
اﻓزاﯾش ﻗدرت ﻧظﺎرت ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد ،ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺟﺑﮭﮫ در
ﺟﻧﮓ ﻣداوم ﻣﺧﻔﯽ ﺣﮑوﻣت در ﺑراﺑر ﺣﻔظ
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ "اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری" و
"ﺣﻔﺎظت ﺳﺎﺧﺗﺎری" اﺳت.

"ﺳﮭﯾم ﺷدن اطﻼﻋﺎﺗﯽ" ﯾﺎ ﻧظﺎرت
ﭘوﺷﺷﯽ؟
از ﻣﯾﺎن ﭼﮭﺎر ﻻﯾﺣﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ در رﻗﺎﺑﺗﻧد،
ﻓﺎﺣش ﺗرﯾن ﺗﮭدﯾد ﺑرای آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ﺳﮭﯾم
ﺷدن دراطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ﻣﺎده ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
 (CISPA, H.R. 3523) ٢٠١١ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﯾﮏ راﺟرز
)ﺟﻣﮭوری ﺧواه ازﻣﯾﺷﯾﮕﺎن ـ م( وداچ
روﭘرزﺑورﮔر)دﻣﮑرات ازﻣرﯾﻠﻧد ـ م( ﭘﯾش
ﻧﮭﺎد ﺷد ،اﺻﻼﺣﯾﮫ ای ﺑر ﻣﺎده ﻗﺎﻧون اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  ١٩۴٧اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٩
اﺻطﻼح "ﺗﮭدﯾد اطﻼﻋﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﺳﮭﯾم
ﺷدن اطﻼﻋﺎﺗﯽ" ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود.
"ﺗﮭدﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ" ﯾﻌﻧﯽ "دﺳت
رﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط ﻓردی از اﻧﺟﻣن
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ آﺳﯾب
ﭘذﯾری ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ ﺷﺑﮑﮫ ای از:
) ( ١ﺗﻼش ﺑرای ﮐﺎھش دادن ،ﻣﺧﺗل ﮐردن
ﯾﺎ از ﺑﯾن ﺑردن ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﺑﮑﮫ ای؛ ﯾﺎ
) : ( ٢ﺳرﻗت و ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت
ﺧﺻوﺻﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی ،ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﮕر اﺣﮑﺎم "آﺷﮑﺎرﺑودن" ﺷﻔﺎﻓﯾت
اداری ﻣﺎ ،ﻻﯾﺣﮫ راﺟرز ،رﺋﯾس اطﻼﻋﺎت
ﻣﻠﯽ را ﻣﻠزم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ روﺷﮭﺎﺋﯽ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﻋﻧﺎﺻر ﮔروه
اطﻼﻋﺎﺗﯽ " اطﻼﻋﺎت ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
را ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ درﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارﻧد و ) ( ٢ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﮭﯾم ﺷدن
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد".
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣردم را ﻋﻣدﺗﺎً
از ﺣﻣﻼت ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻣﺟرﻣﺎن اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا
ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ "ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓرد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﺣﺎﻓظﺎن
ﻣﺄﻣوردوﻟت درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود" ،ﮐﮫ
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت
"ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻧﯾﺎز ﺣﻔﺎظت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾوه ای اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ را از اﻓﺷﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز
ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد".
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾد "ﭘﺎﮐﺳﺎزی" ارواح
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﯾﺎ دوﻟت
ھداﯾت ﺷده و ﺗوﺳط دوﻟت ﺑرای ﻧﺻب ﻧرم
اﻓزارھﺎی ﻣﺧرب)ازﮐﺎراﻧدازﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرـ م(
در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﮐﺷف ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ  HB Garyرا
ھﮏ ﮐرده ﺑود  ،اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟرﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺟﺎزاﺗش ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ زﻧدان در ﺳﯾﺎه
ﭼﺎﻟﮭﺎی دوﻟت ﺑﺎﺷد اﮔر رﺳﻣﺎً ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ
ﺷده ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻻﯾﺣﮫ "ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد اﻣﻧﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد را
ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد( را ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد " ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎر ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ از ھر
ﯾﮏ از ھزاران ﺷرﮐت وﺣﺷﺗﻧﺎک "اﻣﻧﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ" از ﻣﯾﺎن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی »اﻣﻧﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑدﺳت آوردن
اطﻼﻋﺎت ﺗﮭدﯾد اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت
از ﺣﻘوق و اﻣوال ﻧﮭﺎد ﺣﻔﺎظت ﺷده،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد؛ و اطﻼﻋﺎت ﺗﮭدﯾدھﺎی
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﺑﺎ ھر ﻧﮭﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط
ﻧﮭﺎد ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده  ،از ﺟﻣﻠﮫ دوﻟت ﻓدرال،
درﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارد«.
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ھدف از اﯾن ﻗﺎﻧون ﮔذاری
» اﺳﺗﻔﺎده و ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت درﻣﯾﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﺗﻔﺎده از
ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻣزﯾت
رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺳت ،و اﮔر ﺑﺎ دوﻟت ﻓدرال درﻣﯾﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده  ،اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ و
اﻓﺷﺎی آن ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد«.
و اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دوﻟت ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﻣﺷﻐول
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺻوﺻﯽ
ﮔﺷت و ﮔذار در اطﻼﻋﺎت
آﻧﮭﺎ )ﻣردم( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ "ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻣﺎ"
ھﺳﺗﻧد ،ﺧوب اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﯾش ازﺣد وﺟود
دارد! اﯾن ﻻﯾﺣﮫ » ﻋﻠت اﻗدام ھﺎی ﻣدﻧﯽ و
ﺟﻧﺎﺋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد
ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده )ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ
را ﺑرای اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺧودﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد(،
وﯾﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت
و ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻓوق ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد «.را
ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺟوﯾﻧده ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد در اﻧﺗظﺎر
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘرده از ﻧﻘض ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ
ﺷود ،ﻻﯾﺣﮫ راﺟرز ﺑﺎ ﺣﮑم آزادی از زﻧدان
ﮐﮫ ھم اﮐﻧون وﺟود دارد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻗﺎﻧون
ﺷﮑﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﺗﺻوﯾب ﺷدﻧد ،ﻣﯽ
آﯾد.
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ھم ﭼﻧﯾن »ﺑﮫ ھر
ﻗﺎﻧون دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻗﺎﻧون ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣق ﺗﻘدم
ﻣﯽ دھد «.ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،در اﯾﺎﻟﺗﮭﺎﺋﯽ
ﻣﺛل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ درآن ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺗﺣت
ﻣﺎده  ، ١ﺑﺧش  ١از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ
"ﺣق ﻣﺳﻠم ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ" را دارا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻻﯾﺣﮫ راﺟرز اﯾن ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻟﻐو
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ طور ﻣؤﺛری ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
ﺗوﺳط دوﻟت ﻓدرال را ﮐﮫ در ﭘﯽ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن
ﻗﺎﻧون ﺷﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را "ﻗﺎﻧوﻧﯽ" اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﯾﺎ دﯾﮕر ﮔزاره ھﺎی "ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷده" ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷده در ﻣورد ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری دوﻟت
ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﮫ ﭼﮫ طرﯾق اﯾن ﻋﻣل در دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﮑل
ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری
دوﻟت ﺑﮫ ﮐرات از ﺗﮭدﯾد ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع "روز
ﻗﯾﺎﻣت ﺳﺎﯾﺑری" ﮔزارش داده  ،ﮔروھﯽ از
ﺑﺎزﯾﮕران ﺟدﯾد در ﺣﺎل اﻟﮕو ﺳﺎﺧﺗن از
ﻣراﻗﺑت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ از ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻧد:

ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر رﺳﺎﻧﮫ ای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
»ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ طور ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﻣﺗﻌدد در ﺣﺎل زدودن
ﺗﺎرﻧﻣﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ژورﻧﺎل ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ
ﮐل ﺗﺎرﻧﻣﺎ و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛل ﻓﯾس
ﺑوک و ﺗوﺋﯾﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد – ﺑرای ﻣطﻠﻊ ﺷدن
از اﯾن ﮐﮫ ﻣردم  ،ﺗﻘرﯾﺑﺎً در ﻣورد ھر ﭼﯾزی
ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد«.
ھﻣﺎن طورﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﺟری ﺑرﯾﺗو و
َﺗت واﺗﮑﯾﻧز در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﻋﺎﺷق ﺑﻣب
ﺳﺎﯾﺑری؟ اﺷﺎره ﮐردﻧد  ،ﮐﮫ »ﯾﺎدآور ﯾﮏ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑوده و
ﻣﻣﮑن اﺳت در اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻣروز در
ﺣﺎل ظﮭور ﺑﺎﺷد«.
ﺑرﯾﺗو و واﺗﮑﯾﻧز ھر دو ﺑﮫ طور ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ای
اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ " ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌت ﻧظﺎﻣﯽ
" از ﺗﮭدﯾد اﻏراق آﻣﯾز ﺷوروی ﺑﮫ وﺟود
آﻣد ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ای ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ
ارﺗش و وزارت دﻓﺎع راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﻧد،
و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻗرار
دادھﺎی ﭼرب و ﻧرم ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑدھﻧد .ﻣﺷﺎﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻣﮑن اﺳت
اﻣروز در ﺣﺎل ظﮭور ﺑﺎﺷد ،و ﺑﺎزی ﮐﻧﺎن
آن دﺧﺎﻟت دوﻟت را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﯽ ھوده وﻟﯽ ﻗطﻌﺎً ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑرای
ﮐﺳب اﺟﺎزه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘر ﮐردن ﺑﺷﮑﮫ ھﺎ از
ﮔوﺷت ﺧوک ﺑروﻧد.

ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺗﺣﻠﯾل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﺳود ﺑﮫ
ھزﯾﻧﮫ ﻣردم
"ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت" ﮐﮫ اﮔر ﭘﺎَﺗرﯾﮏ ﻣﺎرﺷﺎل
از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ دوﻟﺗﯽ ﻧوﺷت،
»ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھم اﮐﻧون رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑراﻧداز ﮐرده اﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت
داﺧﻠﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺣد
اﻗل از ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده اﺳت«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﻣدام ﻓﯾس ﺑوک و ﺗوﺋﯾﺗر را ﻧظﺎرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
"اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ" ای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن
اظﮭﺎراﺗﯽ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
ﺟﯾﻧﺟر ﻣﮏ ﮐﺎل ،ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز
اطﻼﻋﺎت ﺧﺻوﺻﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻋﻠﻧﯽ دوﻟت ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری دوﻟﺗﯽ
 GCNﮔﻔت  :ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ » ﺑﺎ
ﺻراﺣت ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد از دوﻟت ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ دوﻟت
ﺑﺎﺷد و ﺑرای واﮐﻧش ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم در
ﻣورد طرح ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ،ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد«.

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛل
ﻓﯾس ﺑوک  ،ﮔوﮔل و ﻏﯾره ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣل دارد
ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓراﺧوان ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٩ﮔزارش داده اﺳت ،طﺑق ﮔزارش
داﻧﺷﻣﻧدﺟدﯾد ،آژاﻧس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ »ﺑودﺟﮫ
ﻻزم را ﺑرای ﭘژوھش در ﻣورد ﺑرداﺷت
ﺗوده ھﺎ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم در ﻣورد
ﺧودﺷﺎن در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت«.
ﺑﮭﺗرازاﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺧﺎطره
ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ "ﺳﯾﺎ" در – Q
 -Tel Inﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ دﻻر در ﻓن آورﯾﮭﺎی
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ،ﻣﺳﺗﻘر در ﺑﻠوﯾو ،اﯾﺎﻟت
واﺷﻧﮕﺗن ،ﺷرﮐت ﻣﺗﺧﺻص در "ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﺗﺟرﺑﮫ
ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ،و ﺑﯾﻧش ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده"
رﯾﺧﺗﮫ ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھدر رود.
طﺑق ﻧظر  » ،In –Q – Telﻓن آورﯾﮭﺎی
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده )TruCasھﻣراه ﮐﯾﻔﯾت و
ارزش ـ م( را ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ روی ﮐرد ﻧوآوراﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را
ﺑرای ﻣدﯾرﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارد.
 TruCastﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ راه ﺣل در ﺳطﺢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ
ﻓراھم آوردن ردﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺎرﻧﻣﺎﺋﯽ را دارد«.
در اﻣﺗداد ﺧطوط ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ﺑﮫ
ﺷدت در ") Recorded Futureﺷرﮐﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ و روﯾدادی را از
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷرﮐت ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑران راه ھﺎی ﺟدﯾدی را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل از ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﺎل ،و آﯾﻧده ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد"( ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده اﺳت.
ﺑﺧش دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾن
ﺷرﮐت وﻋده » ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑرای
درک روﻧد در داده ھﺎی ﺑزرگ ،و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد را ﻣﯽ
دھد .اﻟﮕورﯾﺗم ھﺎی )روﺷﮭﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ
ـ م( ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﻧوآورﻧده
ﻋﻼﻣﺎت ﮔذرا و ﭘﯾﺷﮕوﯾﺎﻧﮫ را از ﻣﺗن ﺑدون
ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧدRecorded .
 ،Futureاﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣوادث ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺗرﺳﯾم
ﻣﯽ ﮐﻧد ،روﻧد ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﮐﻧد،
و ﻧﻘﺷﮫ ﺣوادث آﯾﻧده را ﻣﯽ ﮐﺷد – ﺗﻣﺎﻣﺎً
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ) OSINTﻓرﻣﯽ
اﺳت از ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾرﯾت ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﭘﯾداﮐردن ،اﻧﺗﺧﺎب ،و ﺑدﺳت آوردن
اطﻼﻋﺎت از ﻣﻧﺎﺑﻊ در دﺳﺗرس ﻋﻣوم

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آن ﺑرای ﺗوﻟﯾد
اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده و ﻣورد ﻧﯾﺎز
درﻋﻣل ـ م( ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ داده ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺷده Recorded Future ،اﻧﺑوه راه ﺣل ھﺎی
اﺑﺗﮑﺎری و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﭘذﯾر را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد«.
ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری دوﻟت
ﻧﺷﺎن داد ،در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ اف ﺑﯽ آی » از
ﻓروﺷﻧدﮔﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت در
ﻣورد ﻓن آوری ھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﻧظﺎرت و
ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را اراﺋﮫ
دھﻧد «.ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،اف ﺑﯽ آی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای:
• ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣوﺛق و ﺧﺎص ،و ﯾﺎ
ﻧظﺎرت ﺑر ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ.
• از ﻧظر ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻣﻌﯾن ﮐردن ﺑﺎزﯾﮕران
و ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﺑد و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺣرﮐﺎت
آﻧﮭﺎ ،آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺷﺎن ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
ﺷﺎن ،و اﻣﮑﺎن ﭘذﯾری اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﻣطﻠوب آﻧﮭﺎ.
• ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺣوﻻت ﻗوﯾﺎ ﻣﺣﺗﻣل در ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺣﺎل و آﯾﻧده ﻗﺎﺑل ﺻورت ﮔﯾری ﺗوﺳط ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺑد )ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل از روﻧد ،اﻟﮕو ،ارﺗﺑﺎط،
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣوادث(.
• ﺗﺷﺧﯾص ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠف از ﻓرﯾب در ﻗﺻد
ﯾﺎ اﻗدام ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑد ﺑرای ھدف ﺻرﯾﺢ ﺷﺎن
درﮔﻣراه ﺳﺎزی در اﺟرای ﻗﺎﻧون.
• ﺗوﺳﻌﮫ داﻣﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣورد
ﻧظر )ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻋﺎدی و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
اﯾن ھﻣﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎ در
ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ اُ روﻟﯽ )!(Orwellian

ﻣﺎده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺷت ﭘرده ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ رﺳﻣﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ "در ﺣﺎل ﺑرداﺷت
دھﯽ" ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧظﺎرت
دوﻟت ﻣﺗﺻﻠﻧد واز ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣت
ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧون  CISPAﻧﯾز در اﻣﺎﻧﻧد.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﮭﺎد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣرزی
ٍ)(Electronic Frontier Foundation, EFF

اﺷﺎره ﮐرد » ،ﺷرﮐﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﯾﺎ
از ﺷرﮐﺗﮭﺎی دﯾﮕرﺑرﻋﻠﯾﮫ "ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ" ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد " ،ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺳﯾﺳﺗم
اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑدﺳت
آوردن اطﻼﻋﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و از
ﺣﻘوق و اﻣوال ﺷرﮐت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد " .وﻟﯽ
ازآن ﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺑﮫ طور ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﻧﺎروﺷن اﺳت ،اﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧظﺎرت ای ﻣﯾل ھﺎ ،ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن
ﻣﺣﺗوا ،و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺳدود ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ ﺗﻌﺑﯾر ﺷود .ﯾﮏ ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﺑر روی
ﯾﮏ "ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ" ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود را دور ﺑزﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﻊ ارﺗﺑﺎط از راه دور از ﻧظﺎرت

ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول  ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن
ﺑﺎ "ﺣﺳن ﻧﯾت" ﻋﻣل ﮐﻧد«.
و ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ رﯾﻧﯽ رﯾﺗﻣن و ﻟﯽ ﺗﯾن از  EFFﺑﮫ
طور ﻗﺎطﻌﯽ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ " زﺑﺎن ﮔﺳﺗرده
ای" در ﻣورد آن ﭼﮫ ﺑﮫ "ﺗﮭدﯾد "،اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑر
ﻣﯽ ﺷود ،دﻋوﺗﯽ اﺳت ﺑرای دوﻟت ﻣﺧﻔﯽ و
"ھﻣﮑﺎران" ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود آﻧﮭﺎ ﮐﮫ"ﺳرﻗت
ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺧﺻوﺻﯽ و
ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی ،و ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود«.
"آری" ،رﯾﺗﻣن و ﺗﯾن ﻧوﺷﺗﻧد » :ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻓﮑری ،اﯾن ﻗطﻌﮫ ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت از SOPA
ﭘﯾﭼﯾده ﺷده در ﻻﯾﺣﮫ ای ﮐﮫ ظﺎھراً طراﺣﯽ
ﺷده ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺷﺧﯾص از و دﻓﺎع در
ﺑراﺑر ﺗﮭدﯾدھﺎی اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﯾﺎن
ﻣﺑﮭم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ) ISPﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ( ﻣﯽ ﺗواﻧد از آن ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺷﺗرﮐﺎن و ﻧﻘض ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻣﻌﻧوی اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺑرد .ﯾﮏ  ISPﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﯾن ﻻﯾﺣﮫ را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾن ﮐﮫ
ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑرای ﻣﺳدود ﮐردن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدش ﻧﻘض ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺳدود
ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد دزدان
درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدﺷﺎن ﺣﺎﻣل
ﻣﺣﺗوای ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،وﯾﺎ اﻗداﻣﺎت
دﯾﮕر ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻧﮕراﻧﯽ اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑرﺑﺳﯾﺞ ﺷدﻧد«.
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﯾن ﮐﮫ" ،دوﻟت و
ﺷرﮐﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن زﺑﺎن
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد
وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس و  ،New York Times.comﮐﮫ
)ﺳرّ ی( ﺷده را
ھر دو اطﻼﻋﺎت طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ِ
ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد".
اﮔر  CISPAﺣق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ارﺑﺎب ﺷود،
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
"ﻗﺎﻧون ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ رﺳﻣﯽ" آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮔردد.
در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺑرﭼﯾﻧﮭﺎی
ﺿد دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت
دوﻟت را ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﻣﺎ ،اﯾن ﻗﺎﻧون
ﺑﯾﺷﺗر از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ دوﻟت اﺳت .دوﻟت ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﺣدودﯾت در "اطﻼﻋﯾﮫ " Dﮐﮫ "ﺗوﺻﯾﮫ"
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳردﺑﯾران از اﻧﺗﺷﺎر ﻣوﺿوع ھﺎی
ﺣﺳﺎس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ "اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ" ﺳر ﺑﺎز زﻧﻧد
را ﺑﮫ اﺟرا درآورد.
 EFFھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ » ﻧﺎﺷران اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺣت
ﺑﻧد اول ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ
ﺷوﻧد؛ درﯾﺎﻓت و اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
)ﺳرّ ی( از ﯾﮏ ﺧﺑر ﭼﯾن ﺿد دوﻟﺗﯽ
ﺷده ِ
ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎری .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ﺗردﯾد در ﻣورد اﯾن

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس ﻣرﺑوط ﺑﺷود ،ﻣﺷﮕل اﺳت ﯾﮏ
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل را ﺗﺻور ﮐرد ،ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟﺎﺳوﺳﯽ در ﻣورد وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه
ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ،واﺷﻧﮕﺗن
ﭘُﺳت ،و در ﺣﻘﯾﻘت ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﻧﺗﺷﺎرات
 cablegateﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮑﺎر رود«.
و ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗراردادن و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧﺑرﭼﯾﻧﮭﺎی
ﺿد دوﻟﺗﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﯾﻔر ﺧواﺳت اﺧﯾراً
اﻓﺳر ﺳﺎﺑق ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯾﺎ" ،ﺟﺎن ِﮐرﯾﺎَﮐو
در ﻧﻘض ادﻋﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ھوﯾت
اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت ﺑرای آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯾﺎ" ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺛﺎل ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎری از
"ﺷﻔﺎﻓﯾت" دوﻟت روﺑﮫ روھﺳﺗﯾم! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺟﺎن ِﮐرﯾﺎﮐو ﺑﺎ  ٣٠ﺳﺎل زﻧدان ﻣواﺟﮫ اﺳت،
رﺋﯾس ﺳﺎﺑق اداره ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯾﺎ"،
ﺧوزه ا .رودرﯾﮕز ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻧﺎﺑودی ٩٢
ﺗﺎ ازﻧوارھﺎی وﯾدﯾوﺋﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷد ،ﺗوﺳط
دوﻟت ﻣﺗﮭم ﻧﺷد و در ﻋوض ﺗوﺳط وزارت
دادﮔﺳﺗری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ او آزادی داده ﺷده اﺳت.
ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ وب ﺳﺎﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد" :اﺳﺎﺳﯽ ﺗر ،ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ِﮐرﯾﺎﮐو ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ِﺳرّ ی و ﺳرﮐوب
دوﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
در دوران اوﺑﺎﻣﺎ ﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗول "ﺷﻔﺎف ﺗرﯾن
دوﻟت در ﺗﺎرﯾﺦ" ﭘﺎ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﮔذارد،
ﻣﻘرر ﻣﯽ دارد".
ﺑﯾل وان آوﮐن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺗﻘد ﻣﺷﺎھده ﮐرده
اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ِﮐرﯾﺎﮐو »ﺷﺷﻣﯾن
ﺧﺑر ﭼﯾن ﺿد دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون
ﺟﺎﺳوﺳﯽ در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺗﮭم
ﻣﯽ ﮔردد ،دو ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن ﭘﯾﮕردھﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم دوران رﺋﯾس ﺟﻣﮭوران ﺳﺎﺑق
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن در ﻣﯾﺎن
آﻧﮭﺎ ﺑرادﻟﯽ ﻣﻧﯾﻧﮓ اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ﺑﯾرون درز دادن اﺳﻧﺎد و اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺟﻧﮕﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او در ﺷراﯾطﯽ ﺑرﺑرﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﺷده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﻣواﺟﮫ اﺳت«.
"در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد" ،وب ﺳﺎﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد » ،در دوران
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﻗﺎﻧون ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻧﮫ ﺑرای
ﻣﺟﺎزات ﯾﮏ ﺟﺎﺳوس ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ
ﺑرای دوﻟت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد ﺑﻠﮑﮫ
ﻋﻠﯾﮫ اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود دوﻟت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرارﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣطﻠق ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دﺳت در دﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل دﻣوﮐراﺳﯽ د ر اﯾن
ﮐﺷورﭘﯾش ﻣﯽ رود«.
ﻣﺣﺻول ﻟواﯾﺢ "اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑر" ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣطﻣﺋﻧﯽ در ﺟﮭت
ﺗﺳرﯾﻊ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون راﺟرز" ،دوﻟت اﺑزارھﺎی
ﺟدﯾد و ﻗدرﺗﻣﻧدی در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﺑرای
ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دادن وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس"،
و ﯾﺎ ھرﮐس دﯾﮕری ﮐﮫ دروغ ھﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت
)ﺳرّ ی( ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده ِ
رواﯾت ﻏﺎﻟب اﺳت  ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد.
 » EFFﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس "ﺗﮭدﯾد
اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری" را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرده )ھم ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﺳرﻗت و ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت
ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر(« اظﮭﺎر
ﻣﯽ دارد » ،دوﻟت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕر
ﮐﻣﭘﺎﻧﯾﮭﺎﺋﯽ را ﺑرای ﻧظﺎرت و ﻣﺳدود ﮐردن
وب ﺳﺎﯾت ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرده ﺷده ﻗﺑﻠﯽ
ﺑرای ﺳﺎﮐت ﮐردن وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس  -از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺣﺎﺻره ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی آﻧﮭﺎ را
ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧدﻣﺎت دھﻧده اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ – ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ای دﯾﮕرﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار دھد .دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﻼم
ﮐﻧد ﮐﮫ وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾت
ﺳﺎﯾﺑری اﺳت ودارای اﺧﺗﯾﺎرات ﺟدﯾد ،و
ﮔﺳﺗرده ای ﺑرای ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن و ﻣﺳدود ﮐردن
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی وب ﺳﺎﯾﺗﯽ اﺳت«.
از ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ﮔذﺷﺗﮫ  ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ )(NDAA
را اﻣﺿﺎء ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ
اﻋطﺎ ﮐرده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد "ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن دﺷﻣن«،
از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را در ھﻣﯾن
ﮐﺷور ﻣﺣﮑوم و ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧد ،ﺑﺎزداﺷت
ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺣدود ﺑدون اﺗﮭﺎم ﯾﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،و
ﯾﺎ ارﯾﮏ ھوﻟدر ،دادﺳﺗﺎن ﮐل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭورآﻣرﯾﮑﺎ
"ﺣق" اﯾن را دارد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ را
در ھر ﻧﻘطﮫ ﮐره زﻣﯾن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ،اﯾن
دﯾﮕر ﺑرای ھرﮐﺳﯽ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻧدﺳﯽ
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ھم اﮐﻧون اﯾن ﺟﺎﺳت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازھر دری ،ﺳﺧﻧﯽ!

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  :ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ ﻧﺎﺗو
 ٢٠ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ
 ۵ﮐودک را ﮐﺷت
زﯾن ﷲ و ﻋﺑداﻟﻠطﯾف اﯾوﺑﯾون ـ  ٧ﻣﮫ ٢٠١٢
ﻟﺷﮕرﮔﺎه  /ﻗﻠﻌﮫ ی ﻧﺎو :ﯾﮏ ﻣﺎدر و  ۵ﺑﭼﮫ
ی او درﻣﯾﺎن  ٢٠ﮐﺷﺗﮫ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
دردو ﺣﻣﻠﮫ ھواﺋﯽ در ﺟﻧوب ھﻠﻣﻧد و ﺷﻣﺎل
ﻏرﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﺑﺎﻗدﯾس در روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد.

اوﻟﯾن ﺣﺎدﺛﮫ روزﺟﻣﻌﮫ دراواﺧر روز ﺗوﺳط
ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗرﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
رخ داد ﮐﮫ ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ ھدف اﺻﺎﺑت ﻧﮑرد
و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﺳﺧن ﮔوی دوﻟت روی ﺧﺎﻧﮫ ای
درﻣﻧطﻘﮫ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺣﻣدﭘﭻ دراﯾﺎﻟت ﺑﮫ ﺧون ﺧﻔﺗﮫ
ھﻠﻣﻧد اﻓﺗﺎد .ﻓرﻣﺎﻧدار ﮔﻼب ﻣﻧﮕل اﯾن ﺣﻣﻠﮫ
را ﻣﺣﮑوم ﮐرد و از ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ﺧواﺳت ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق درﻣورد اﯾن ﮐﺷﺗﺎرﺑﭘردازﻧد.
ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ،درﺣﻣﻠﮫ ی ھواﺋﯽ دﯾﮕر
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﻼﻣرﻏﺎب درﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ اﯾﺎﻟت ﺑﺎﻗدﯾس ١۴
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و  ۶ﻧﻔرزﺧﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد.
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺷب ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ در دھﮑده ﻧﺎوﺑور
رخ داد .ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ درﺟﺳت و ﺟوی
دﺳﺗﮕﯾری ﻓرﻣﺎﻧده طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻼﻋﺑدﷲ ﺛوری
ﺗﺎم ﺑورﮔﺎرد ﺟﺳت و ﺟوﮔر ﻓﻌﺎل در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در اﯾن ده ﻣﺧﻔﯽ ﺷده ﺑود.
"دو ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗرﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﮑو اﺳت.
را دراﯾن دھﮑده ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗراردادﻧد.

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

**********
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا دراﺑﻌﺎدھزاران ﻧﻔر
درزﻧداﻧﮭﺎی اﺳراﺋﯾل
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوه ھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ـ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳراﺋﯾل دراﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑدون دﻟﯾل ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد و ﺑدون

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
دﻟﯾل ،ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑدون دادﮔﺎھﯽ ﺷدن
زﻧداﻧﯾﺎن ،آﻧﮭﺎ را درزﻧداﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﮕﮫ
ﻣﯽ دارﻧد ﺗﺎ ھم زھرﭼﺷﻣﯽ از ﻣردم ﻣﻘﺎوم
و ﻣﺑﺎرز ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮕﯾرﻧد و ھم زﻧداﻧﯾﺎن را ﯾﺎ
ازﭘﺎ درآورﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺧودﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل دوﺳﺎل از زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺛﺎﺋرﺣﻼﺣﻠﮫ
درﯾﮑﯽ از زﻧداﻧﮭﺎی اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﮔذرد.
دراﯾن ﻣدت ﻧﮫ ﺗﻔﮭﯾم اﺗﮭﺎم ﺷده و ﻧﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ.
درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ او
دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زد و ﺑﻌداز ٧٧
روز اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﯾوﺳﺗن
 ١۵٠٠زﻧداﻧﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ١٧آورﯾل ﺑﮫ
اﯾن اﻋﺗﺻﺎب و درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺑﺳﮭﺎی
اﻧﻔرادی ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺗﮭﺎی ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
و ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط رﻓﺎھﯽ زﻧداﻧﮭﺎ و از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﺳﮭﯾل ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﮐﮫ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺑﯽ ﻧظﯾر درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻردرزﻧداﻧﮭﺎ ﺑوده و
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ اﺧﺑﺎر ﺗﻌداد اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻏذای ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﮫ  ٢۵٠٠ﻧﻔرﻧﯾز رﺳﯾده اﺳت
و ﺑﺎﻻﺧره ﻣذاﮐره ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از دوﻟت ﻣﺻر
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳراﺋﯾل ،ﺑﺎﻻﺧره اﯾﻧﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﻧد
ﮐﮫ دوران درزﻧدان ﻣﺎﻧدن را ﻣرﺗﺑﺎ طوﻻﻧﯽ
ﻧﮑﻧﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻼﺣﻠﮫ در  ۵ژوﺋن اﻣﺳﺎل
آزادﺧواھدﺷد.
دررﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺷور دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣوردﺳﺗﺎﯾش
اﺳت و ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ دراﯾن ﻣﺎﺟرای اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذای ﺗوده ای در زﻧداﻧﮭﺎی اﺳراﺋﯾل ھﯾﭻ
ﺣرﮐﺗﯽ ﺟدی و اﻋﺗراﺿﯽ رﺳﻣﯽ ازﺟﺎﻧب
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﻗﯾد و
ﺷرط دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ھﺳﺗﻧد،
ﺻورت ﻧﮕرﻓت!!

***********
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ
ِ
دراﻋﺗﺻﺎب ﻏذا
اﺳﺗﻔن ﻟﻧدﻣن ـ ۶ﻣﮫ ٢٠١٢
ﺟرﺋت ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻣﮭﻣﺗر از ﺧواﺳت ﻣردن ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻋداﻟت ﻧﺑﺎﺷد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ٢۵٠٠زﻧداﻧﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ﻧﺎﻣﺣدود را از  ١٧آورﯾل
روز زﻧداﻧﯾﺎن ﻓﻠﺳطﯾن آﻏﺎزﮐرده اﻧد .ﺑرﺧﯽ
ﺑﮫ طرز ﺧطرﻧﺎﮐﯽ درآﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣرگ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .در ۵ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﺑﯾﻼل دﯾﺎب و ﺛﺎﺋر
ﺣﻼﺣﻠﮫ ﺑﯾش از  ۶٨وز ﺑودﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذا ﮐرده ﺑودﻧد ۶ ...اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده دﯾﮕر
دروﺿﻌﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻗراردارﻧد.
در ۴ﻣﮫ "اﻟﺣق" ﮔزارﺷﯽ از وﺿﻊ ﺣﺳن
زھﯽ ﺻﻔﺎدی داد .او ﺑدون دﻟﯾل از  ٢٩ژوﺋن
 ٢٠١١درزﻧدان ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑرد ۵ .ﻣﮫ ۶٠
ﻣﯾن روز اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای او ﺑود .ﺧﺎﻧواده اش

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺟﺎزه دﯾدار ﺑﺎ وی را ﻧدارﻧد .ﺑرادراو
ﻓواد ﮔﻔت ﺣﺳن  ۵۵روز درﻣرﮐز
ﺑﺎزﺟوﺋﯽ دراﻟﺟﻼﻣﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺧدﻣﺎﺗﯽ زﻧداﻧﮭﺎی اﺳراﺋﯾل وی را ﺑﮫ زﻧدان
ﻣﺟﯾدو ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد .او ﺑﮫ دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن
درﺣﺎل اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﭘﯾوﺳت .اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت
او را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣودﻧد .او اﮐﺛر
ﻣدت درزﻧدان ﺑودﻧش را در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه
اﻧﻔرادی ﮔذراﻧده اﺳت.
وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣورد ﺿرﺑﺎت ﺑدﻧﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و از داﺷﺗن دوا ﻣﺣروم ﺑوده
اﺳت .در ۶آورﯾل ،وی را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺎن
زﻧدان رام ﷲ ﺑردﻧد .ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ او وﺣﺷﺗﻧﺎک
اﺳت .ﺣﺳن ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا را ﺑﮫ
ﺧﺎطرﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت ﮐرده اﺳت.
"اﻟﺣق" درﻣورد زﻧداﻧﯽ دﯾﮕر ﻧزار ﺳﻣﯾر
اﻟﺗﻣﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد .او اول ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٩٩٣
ﺑﺎزداﺷت ﺷد .دراﮐﺗﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،درﺟرﯾﺎن
ﻣﺑﺎدﻟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن درﻣﻌﺎوﺿﮫ ﺑﺎ زﻧداﻧﯽ
اﺳراﺋﯾل ﺟﯾﻼد ﺷﺎﻟﯾت آزادﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﭘﯾش دﺳﺗﮕﯾرﺷد ،ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻣورد ﺑﺎزﺟوﺋﯽ
ﻗرارﮔرﻓت .رﻓﺗﺎرﺑﺎ او ﻧﻣوﻧﮫ در اﺳراﺋﯾل
اﺳت .ﺣﺗﺎ ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز از آن دراﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
ﻧزار را وادارﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ درﯾﮏ
ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ و دﺳﺗﮭﺎ و ﭘﺎھﺎﯾش در زﻧﺟﯾر
وﺑﺎ ﮐﯾﺳﮫ ای ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑرﺳرش .ھﻔﺗﮫ ھﺎ
ﺑﻌد دردادﮔﺎه ﻣﺎدرش ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی او را ﺷﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺣﻣﻠﮫ ﺷد .ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز زن او را
ﺑرزﻣﯾن زد ﺑﺎ ﻗﻧداق ﺗﻔﻧﮓ ﺑرﺳرش ﮐوﺑﯾد.
ﺷدﯾدا زﺧﻣﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل
ﮔردﯾد و دو روز ﺑﻌد ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﺳرﺑﺎزان
ھﻣﺎﻧﻧد آدم ﮐﺷﺎن رﻓﺗﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎزﺟوﯾﺎن
ﻣرگ ﻣﺎدر را وﺳﯾﻠﮫ ای ﻗراردادﻧد ﺗﺎ ﻧزار ﺑﮫ
اﺗﮭﺎﻣﺎت دروﻏﯾن اﻗرارﮐﻧد .او را ﺑﮫ زﻧدان
اﺑد ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد.
او  ۵ﺑﺎر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﮐرد .اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدت
 ٢٠روز .ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾش ﻏذای ﺑﮭﺗر ،ﻣواظﺑت
ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺗﺣﺻﯾل ،دﯾدار ﺑﺎﻓﺎﻣﯾل ،ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن
ﺑﮫ زﻧدان اﻧﻔرادی و دﯾﮕر رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺷن ﺑود.
اﯾﻧﮭﺎ و ﺧواﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕر دراﻋﺗﺻﺎب ﻏذای
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣطرح ﺷده اﻧد .ﭘﯾوﺳﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎر
ﻋداﻟت ﺑوده و اﺳراﺋﯾل آن را اﻧﮑﺎرﮐرده اﺳت.
ﺷراﯾط زﻧدان اﻣروزه وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .ﺗﻧﺑﯾﮫ
ھﺎ ﺑﺳﯾﺎرﺳﺧت ھﺳﺗﻧد و زﯾﺎده ازﺣد .زﻧداﻧﯾﺎن
ﺧواﺳﺗﺎر وﺿﻊ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ از ﺗﻧﮭﺎ
ﺳﻼح ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت از ﻏذاﺧوردن اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ۴ﻣﮫ ﺻدھﺎﻧﻔر درﺑﯾرون از زﻧدان رام
ﷲ دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض زدﻧد و ﺑﯾش از ٢٠
ﻧﻔر دﺳﺗﮕﯾرﺷدﻧد .ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،ﮔروه
ﺟواﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻠﺢ ،و رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧودرا ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن و

زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ اﻋﻼم داﺷﺗﻧد .دھﮭﺎ
ﻧﻔر دﯾﮕر و ازﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎﻧواده زﻧداﻧﯾﺎن درﺟﻠو
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات زدﻧد.
ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﺧوردﮐرد.
ﺗوﻗﯾﻔﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺻورت ﮔرﻓت...ﺟوان
 ١۶ﺳﺎﻟﮫ ای را ﭼﻧﺎن ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم
ﻗراردادﻧد ﮐﮫ رواﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐردﻧد .ﺑﮫ
وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﻣﺎﯾﺳﺎ ﺋرﺷﯾد اﺟﺎزه داده ﻧﺷد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺗوﻗﯾف ﺷدﮔﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .ﺟﻣﺎل زھﻠﮑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻧﺳت و رھﺑر ﺗﺟﻣﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ
ﮔﻔت ﮐﮫ درﺧواﺳت زﻧداﻧﯾﺎن ازﺟﻣﻠﮫ  :دﯾدارﺑﺎ
ﺧﺎﻧواده) ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای زﻧداﻧﯾﺎن از ﻏزه ﺑرای
 ۶ﺳﺎل ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده اﺳت( ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
ﻣﺎﻧدن درزﻧدان ﺑدون ﺟرم ،زﻧدان اﻧﻔرادی،
و ﺗﺣﻣﯾل ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎﺋﯽ طﺑق "ﻗﺎﻧون ﺷﺎﻟﯾت".
در ۴ﻣﮫ ﭘرس ﺗﯽ وی ﺧﺑرداد ﮐﮫ در ﻏزه
دھﮭﺎ ﻧﻔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ھم دردی ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا
ﮐﻧﻧدﮔﺎن  ،دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زدﻧد .ﺻدھﺎ
زن و ﺣﻧﺎ ﺷﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه از زﻧدان آزادﺷده
دﺳت ﺑﮫ راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ زدﻧد .ﺣﺳن اﺑو ﺣﺷﯾش
رﺋﯾس رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﮔﻔت " :ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ رﻓﺗﺎرو
ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳراﺋﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
اﻗدام ﮐﻧد و ﺑﺧواھد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺻوﺑﺎت درﻣورد ﺑرﺧورد ﺑﮫ
زﻧداﻧﯾﺎن اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.
در  ۵ﻣﺎه ﻣﮫ ﺳﯾوان واﯾزﻣن ﺳﺧﻧﮕوی ﭘﻠﯾس
ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ  ١٠زﻧداﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن زﻧدان رام ﷲ ﺟﮭت ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﺗﻘل
ﺷدﻧد...
ﻏم اﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت
داردﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻓﺷﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾد
ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد  .اﺳراﺋﯾل ﻓﻘط ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﺎﮔﻠوﻟﮫ
ﺳﺧت را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد...

*******
ﻗﺎﺿﯽ ﻧظﺎﻣﯽ درﺧواﺳت ﺗﺧﻔﯾف
اﺗﮭﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﺑرادﻟﯽ ﻣﻧﯾﻧﮓ را رد ﮐرد.
ﻧﺎﺋوﻣﯽ اﺳﭘﻧﺳرـ  ٢٧آورﯾل ٢٠١٢
ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ارﺗش ﺣﺎﺿرﻧﺷد اﺗﮭﺎم "ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
دﺷﻣن" درﺗﻌﻘﯾب دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﮭم ﭘرﺳروﺻدای
ﺑرادﻟﯽ ﻣﻧﯾﻧﮓ را ﮐﮫ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ
ﺻﺣراﺋﯽ ﭘروﻧده اش روﺑﮫ رواﺳت ،ردﮐﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
اﯾن ﺟوان  ٢۴ﺳﺎﻟﮫ ارﺗش ﺧﺻوﺻﯽ ﻧزدﯾﮏ
دوﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻗﯾف ﺷده  ،ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻋﻣل
ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟرم ﺣداﮐﺛرش اﻋدام
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔروه ﻣداﻓﻊ ﻣﻧﯾﻧﮓ دراواﺧرﻣﺎه
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ﺟدی ﺗرﯾن اﺗﮭﺎم ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ دﺷﻣن را ﻧﻣود ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده ١٠۴
ﻗﺿﺎوت ﻧظﺎﻣﯽ اﻓرادزﯾرﺧدﻣت.
ﻣﻧﯾﻧﮓ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ارﺳﺎل ھزاران ﭘروﻧده ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘرﺳروﺻدای وﯾﮑﯾﻠﯾﮑس اﺳت ،ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﺟﻧﮓ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ درﻋراق
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺣﻠﯾل ﮔر اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﻐداد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد.
ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی دراﯾن ﭘﯾﮕرد دوﻟﺗﯽ ﯾﮏ
ﺳرﺑﺎزﺟوان ،اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ درز اطﻼﻋﺎت
ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺧطراﻓﺗﺎدن ﭘرﺳوﻧل ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗوﺳط اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺷود .دوﻟت ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺗﻧﮭﺎ"
ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑﮫ زﻧدان اﺑد را ﺧواﺳﺗﺎراﺳت.
درﺑﯾن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﯾﻧﮓ ﺑﯽ دﻟﯾل ﺑﮫ
وﯾﮑﯾﻠﯾﮑس ﻓرﺳﺗﺎده وﯾدﯾوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺣﻣﻠﮫ از ھﻠﯾﮑوﭘﺗر درﺳﺎل  ٢٠٠٧اﺳت
ﮐﮫ در آورﯾل  ٢٠١٠ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻗﺗل
ﮔروﮔﺎﻧﯽ" اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓت و ﻧﺷﺎن ازطرح
ﺧﻠﺑﺎﻧﺎن ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی آﭘﺎﭼﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣردم ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎرﻋراق
داﺷت .دادﯾﺎر دوﻟﺗﯽ در روز ۴ﺷﻧﺑﮫ دردادﮔﺎه
ﭘذﯾرﻓت از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﯾﻧﮓ درﺷﺑﮑﮫ ی
وزارت دﻓﺎع دﺳت رﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺗ﷼ رده
ﺑﻧدی ﺷده داﺷت ﻣﯽ ﺗوان وی را ﺑﮫ ﺟرم
"ﺑدون اﺟﺎزه ﺑﮫ دﺳت آوردن" وﯾدﺋو ﻣﺗﮭم
ﻧﻣود .روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ،ﺳرھﻧﮓ دﻧﯾس ﻟﯾﻧد،
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﺗﮭﺎم در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯾد ﻣرﯾﻠﻧد،
ﺳﮫ اﺗﮭﺎم از ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ٢٢اﺗﮭﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﯾﻧﮓ
را ردﮐرد .وﮐﻼی ﻣداﻓﻊ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﭘروﻧده را ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎ
ھدف ﭘﺎﺋﯾن آوردن اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣورد .ﺣﺗﺎ
اﮔرﺗﻣﺎﻣﯽ اﺗﮭﺎﻣﺎت "ﺗﮑرارﺷده" ﺑﺧﺷﯾده
ﺷوﻧد ،ﺑﺎوﺟواﯾن ﺑﺎز ھم ﻣﻧﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﺑﯾش از
 ١٠٠ﺳﺎل زﻧدان ﺑراﺳﺎس ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺗﮭﺎﻣﺎت
ﻣﺣﮑوم ﺧواھدﺷد.
ﻟﯾﻧد اﻧﮑﺎرﮐرد ﮐﮫ دوﻟت ﺗﻌداد اﺗﮭﺎﻣﺎت را
ازطرﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﯾن ﺟرﻣﮭﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان دزدی از ﭘﺎﮔﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ارﺳﺎل
آﻧﮭﺎ ،زﯾﺎدﮐرده اﺳت .ﻟﯾﻧدﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ " ﯾﮏ دزدی
ﻣﯽ ﺗواﻧدﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ
ﻣﺎﺗ﷼ ﺑﮫ دﯾﮕران اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد" .ﻟﯾﻧد
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ "ﭘروﻧده ﻓطور" دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻧﯾﺳت .ھر اﺗﮭﺎم ﺑﮫ
ﺟرﻣﯽ ١٠ ،ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ دارد.
ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ،ﺟواﺑﮭﺎی دادرﺳﯽ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،و ﭘروﻧده ھﺎی دﯾﮕر دادﮔﺎه

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ازﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗورات ﺻﺎدرﺷده ﺗوﺳط ﻟﯾﻧد،
دراﺧﺗﯾﺎرﻋﻣوم ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷدﻧد...وﮐﯾل
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﯾﻧﮓ ،داوﯾد ﮐوﻣﺑس ﺑﮫ طرز
ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ای ﻧﮑﺎت ﺑﯾﺎن ﺷده ﺗوﺳط ﮔروه
دﻓﺎع را در ﺑﻠوگ ﺧود ﮔذاﺷت.
ﺳﺧﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ دورازدﯾد ﻋﻣوم
ﺻورت ﮔرﻓت و اﯾن ﭘروﻧده ﺑﮫ طورﮐﺎﻣل
ﺧﺎرج از دﺳت رﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ،
ﺑﮫ ﺟز ﮔزارﺷﯽ ﻣﺧﺗﺻر ،ﻣﺎﻧد .ﮔزارﺷﮕران
اﺟﺎزه ﺿﺑط روﻧد دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
اﺑزاراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را دردادﮔﺎه ﻧداﺷﺗﻧد.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن ﻣﻧﯾﻧﮓ
در ﺷﮑل ﺑﻠوگ ﺑود ﺗﺎ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ.
ﻓراﺗر از ﺗﻼش دادرﺳﺎن ﻣﻧﯾﻧﮓ درﻣﺟﺎزات
ﮐردن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﯾﺟﺎدﺳروﺻدا ،روﻧد دادﮔﺎه
درﺟﮭت ﺗﯾره ﮐردن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻣﺎﺗ﷼ ﺑرﻣﻼﺷده ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
ھم طرز ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﻧﯾﻧﮓ وھم اﻓﺷﺎﮔرﯾﮭﺎ
ﺧﺻوﺻﯾت ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﻧﯾﻧﮓ و وﯾﮑﯾﻠﯾﮑس ﺑﺧﺷﯽ از
ﺣﻣﻠﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ای
اﺳت .دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﯾن
اﻓﺷﺎﮔری را درﻣﯾﺎن آژاﻧﺳﮭﺎی ارﺗﺷﯽ و
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺳرﮐوب ﮐرد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷت را درﻣﯾﺎن داده ھﺎ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺳﭘرد ..ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ آوردن ژوﻟﯾﺎن
آﺳﺎﻧژ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ درآن وی
ﺗﺣت ﻧﻔرت دادﮔﺎھﯽ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﻧدان اﺑد
ﻣﺣﮑوم ﺷود.
ﻟﯾﻧد روزﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ دادرﺳﺎن
ارﺗش ﻧﺑﺎﯾد روﻧوﺷت ﺑرای ﻗﺿﺎت ﻋﺎﻟﯽ
ﻓدرال ﺟﮭت ﺷﮭﺎدت درﺑراﺑرﮐﻧﮕره درﻣورد "
ﻧﯾروی ﺗﻼﺷﮕر وﯾﮑﯾﻠﯾﮑس" را ﺑﮫ ﮔروه دﻓﺎع
ﺑدھﻧد .اﯾن ﮔروه درﺟُ ﺳت و ﺟوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
درﻣورد ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﻓدرال در ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ آﺳﺎﻧژ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﯾﻧﮓ اﺳت .ﮐوﻣﺑس ﺧﺎطر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ازآن ﺟﺎ ﮐﮫ "ﻧﯾروی ﺗﻼﺷﮕر"
ﺑرای ﮐﺎر "درﻣوردزﻣﺎن" ﺑﮫ وﺟودآﻣده ﺗﺎ
درﻣورد آﺳﯾب ﻓرﺿﯽ اﻓﺷﺎﮔری وﯾﮑﯾﻠﯾﮑس
 ،ﮔروه  ١٢ﭘروﻧده ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
ﻋدم وﺟود آﺳﯾب آن آﻣﺎده ﮐرده اﺳت.
دادﮔﺎه ﺻﺣراﺋﯽ ﻣﻧﯾﻧﮓ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
ﺗﺎ ﺑﯾن  ٢١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و  ١٢اﮐﺗﺑر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
ﺳرﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔو ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷود و ﯾﺎ
ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ .دادﮔﺎه ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در ۶
ژوﺋن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود.

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﻧﺎﻣوﻓق از آب درآﻣد.
دراﯾن ﻣﯾﺎن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑل ﻗدرت
ﻣﻧدان اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دﯾﮕرﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯾرﮔذاﺷﺗن و ﮐﻧﺗرل ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭﺎن را ﻧدارﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﮭﻠت اﻗداﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺑﮫ ﻣﯾزان
زﯾﺎدی ﻣﺣدودﺷده اﺳت .ﺿﻣﻧﺎ ﻣﺑﺎرزات
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ای دراﮐﺛرﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طرز زﯾﺎدی ﺑر ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺳﻠط ﺷده
اﺳت .ﺟﻧﺑش ﺷورﺷﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺷروع از
آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾش از ﭘﯾﺷﯽ
را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗوده ھﺎ درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻧﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و روﺷﮭﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ و
ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ اش ﭘﯾداﮐرده اﻧد .ﻣﺑﺎرزه ﻓراﻣرزی
ﺑرای آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﭼﺷم ﮔﯾرﺗرﯾن
ﭘدﯾده زﻣﺎن ﻣﺎ ﺷده اﺳت .ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮔراﯾش
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
آﯾﻧده ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .رﻋدوﺑرق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ
ﺧواھدﺷد ،ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﮭﺎن ﺳرﻋت ﺧواھدﺑﺧﺷﯾد.

ﺷﮏ ﮔراﺋﯽ ﺣﻘﺎﻧﯾت دارد! ﻓﻌﻼ ،در ﻧﺷﺳت
ﺳران اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗراز اﻋﻼم
ﻗﺻد ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ درآﯾﻧده،
ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .اوﻻاﯾن ﭼﯾزی
ﺟزاﻋﻼم ﯾﮏ ﻗﺻد ﻧﯾﺳت ،و دوﻣﺎ ،اﯾن ﺣل
ﮐﻧﻧده ی ﻣﺳﺎﺋل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دراﯾن ﻟﺣظﮫ،
اﯾﺳت ﭘرداﺧﺗﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ آن اﺳت.
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرض ﻣﯽ دھﻧد،
و ﻗرض دادن ﺑﮫ ﺑﺧش ﺗﺟﺎری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ
ﺗﺿﻣﯾن و ﺗردﯾد ھﻣراه اﺳت .ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧرخ
ﺑﮭره ﻣﺗوﺳط ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻧدھﺎی ﺟدﯾد
دوﻟﺗﯽ درﺑﺎزارﻣﺎﻟﯽ داده ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای آن
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐم ﺗرﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ را درﺣل
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ـ
ﻧظﯾر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﯾوﻧﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭘرﺗﻐﺎل .اﯾن
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎ را ﺷدﯾدا ﺑﮫ
ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺗر
ﺑﮫ ﻗرض دارﺷدن ﮐﺷﺎﻧده و رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
آﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ادﻋﺎﺷود ﻋﻠت ﺑروز وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻗرض دار ﺑودن زﯾﺎده ازﺣد ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﻋﻠت واﻗﻌﯽ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻓوق اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت و ﺷﯾوه

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ﺗوﻟﯾدﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن
ﺳرﯾﻊ ﺗﺟدﯾدﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت.

اﻧﺑﺎﺷت ﻣﺎﻓوق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣزﻣن
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  :اﻧﺑﺎﺷت ﻋظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ
طور ﻣداوﻣﯽ ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﺳود دﯾﮕر ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﻣﺳﺗﻣر
ﻧﺎﻣطﻣﺋن ،ﺑﺎزارﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﺳودﺣداﮐﺛر
ﭘﯾداﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﯾن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اﺳت .درآن
ﺟﺎ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ واﻗﻌﯽ از
طرﯾق ﺳوﺑﺳﯾدھﺎی ﻧﺎﻣطﻣﺋن دوﻟﺗﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻻﺑردن ﻣﺻرف ﺗوده ای،
اﯾن ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺑﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی زﯾﺎد
و ﺟﺎن دادن ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐل ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد
و اﯾن ﺗﺻور را ﺑﮫ وﺟودآورد ﮐﮫ ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮐﻧون ﺣﺑﺎﺑﮭﺎی ﻧﺎﻣطﻣﺋن ﻣﺷﻐول ﺗرﮐﯾدن ﺑﺎ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن و
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
»ﻧﯾروھﺎی ﺧود درﻣﺎﻧﮕر« اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣورد ﻧﻘد ﻣرﮐل ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ،
دﯾﮕر ﮐﺎرﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣدار ﺗوﻟﯾد و ﺗﺟدﯾدﺗوﻟﯾد
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗزرﯾق ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﭘول ﮐﺷوری
درآن ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
اروﭘﺎ )ب م ا( ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗرﯾﻠﯾون
ﺋورو)ھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ـ م( ﺑﺎ ﻧرخ ﺳود ﭘﺎﺋﯾن
ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ درﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻏﯾرﻋﺎدی
دردﺳﺎﻣﺑر ٢٠١١داد ﺗﺎ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐرده
و اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ را ازﺧطر ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺣﻔظ ﮐﻧد .اﻗداﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐم ﮐردن
ﺑﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظورﺑود ﺗﺎ ﻣدار ﺗوﻟﯾد
و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد را ﺣداﻗل ﺑﮫ طور ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺣﻔظ
ﮐﻧﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﯾن اﻗداﻣﺎت ھﻣﺎﻧد رﻗص
در روی آﺗﺷﻔﺷﺎن اﺳت.
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﻗرﺿﮭﺎی دوﻟت را اﻓزاﯾش ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮐﺷورھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی
ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ و داﻣن زدن ﺑﮫ ﺗورم ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎﻓوق اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺎ اﯾن ﺗرﻓﻧد ﺣل ﻧﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣدﺑﺎﻻﺋﯽ
رﺳﯾده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺛر ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ دوﻟت
ﺗﻣﺎم ﺑﺷود ،اﻗﺗﺻﺎدﺟﮭﺎن دوﺑﺎره ﺷروع ﺑﮫ
ﺿﻌﯾﻔﺗرﺷدن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺑود رﺷداﻗﺗﺻﺎدی،
ﮐﮫ درآن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ
ﺑﺣران ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اش ﺑﮫ آن ﺑﮫ طور ذھﻧﯽ
ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز ﺑﺣران ﭘوﻟﯽ
در اروﭘﺎ ﺷد .ازآن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻗرض ﮔﯾرﯾﮭﺎ
دﯾﮕر درﺧدﻣت ﮐم ﮐردن ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻧﺑودﻧد،
ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎری دوﺑﺎره روی
داد .ﻣﻊ اﻟوﺻف ،اﯾن ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
ﻧظﯾر ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ از اﺑزارھﺎی
ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺧود ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ـ ﺑودﺟﮫ
ﻣﻠﯽ ـ ﺳردرآورد .ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ ﻓرﺿﯾﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻدراﻋظم ﻣرﮐل داﯾرﺑراﯾن ﮐﮫ ﺗﺿﻌﯾف
»ﻧﯾروھﺎی ﺧوددرﻣﺎﻧﮕر اﻗﺗﺻﺎدی«
ﺑﮫ ﺗﺣرک دﯾﮕری ازﺟﺎﻧب اﻗداﻣﺎت دوﻟﺗﯽ
ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد ،آن وﻗت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺎرﺧواھﻧداﻓﺗﺎد
و رﺷداﻗﺗﺻﺎدی طوﻻﻧﯽ ﻣدت را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺗوھﻣﯽ ﺻﺎف و ﺳﺎده اﺳت.
ارزش ﺗﺟﺎری ﺑورس رﻗم  ۵٩ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر
آﻣرﯾﮑﺎ را در ﺷروع ﺳﺎل  ٢٠١١ﻧﺷﺎن داد،
اﻣﺎ درﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ  ۴۵ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﺳﻘوط
ﮐرد .ﺑﺎزارﻣﺑﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎھد ﭘرواز از
ﺋورو ﺑﮫ ﯾن ژاﭘون ،ﻓراﻧﮏ ﺳوﺋﯾس و دﻻرﺷد.
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت
ﻗرﺿﮭﺎ را دراﯾن ﻣﻧﺎطق ارزی ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد.
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﭘوﻟﯽ روﺑﮫ روﺷده و
ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت .ﻻﮔﺎرد
رﺋﯾس ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول وﺿﻌﯾت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ طوردرﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن
ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺗر از ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ
ﻟﯾﻣن ﺑرادرز درﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠٠٨اﺳت.

ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾدﺻﻧﻌﺗﯽ دوﺑﺎره
ﻓرو ﺑرﯾزد .ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﺎدﺷدن وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﮑرار ﺳﺎده ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﺣران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد .درﭼﻧﯾن
وﺿﻌﯾﺗﯽ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ زﻧﺟﯾره وار دوﻟﺗﮭﺎ،
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎﻧﻊ ﺷد .ﻣﯽ ﺗوان
ﭼﻧﯾن ﺗﺻورﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی وﺳﯾﻊ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ازھم ﭘﺎﺷﺎﻧدن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻣزد و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود ،ﮐﮫ
ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻔرت ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم از
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮔردد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﺧود را ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای درﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻌدازﺟﻧﮓ آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا ﺑﮫ ﺷراﯾط
زﻧده ﮔﯽ ﺗوده ھﺎ ﺿرﺑﮫ ﺧواھﻧدزد .ﺷدت
ﯾﺎﺑﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟواب آن ﺧواھدﺑود.

درراﺑطﮫ ﺑﺎ رﺷد درآﻟﻣﺎن ،ﻣﺷﺎطﮫ ﮔری
ﻣﻧظﻣﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ھرﺣﺎل،
ﺻﻧﻌت آﻟﻣﺎن ﻧﯾز  ٣ﺳﺎل ﺑﻌداز ﭘﺎﺋﯾن آﻣدن
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ٪١۵
درآﺧرﺳﺎل  ٢٠٠٨در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٢٠١١ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرﺳد .دﻟﯾل
اﯾن اﻣر ﺳﻣت ﮔﯾری ﺻﺎدراﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی
اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑرﮔﺷت ﺋورو ﻣﺗﮑﯽ
ﺑر ﺻﺎدرات اﻣروزی اﺳت .اﻣﺎ ﺻﺎدرات
ﭘﺎﺷﻧﮫ ی آﺷﯾل اﻗﺗﺻﺎد آﻟﻣﺎن اﺳت .اﮔراﻗﺗﺻﺎد
درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ روﺑﮫ ﺗﻧزل ﺑرود ﻋدم
ﺗﻧﺎﺳب ﻋﻣﯾق ﺗﻧزﻟﯽ درآﻟﻣﺎن درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
دﯾﮕرﮐﺷورھﺎ رخ ﻣﯽ دھد .ازھم اﮐﻧون

اﯾن ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﺳت :اﮐﺛرﮐﺷورھﺎی
ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧظﯾر آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ،
اﻧﮕﻠﯾس ﯾﺎ ژاﭘون ،ﺑرﺧﻼف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣوﻗت
درﻣوردﺑﺎﻻرﻓﺗن اﻗﺗﺻﺎدﺟﮭﺎن درﺳﺎﻟﮭﺎی
 ،٢٠١٠/٢٠٠٩ھﻧوزاﻗﺗﺻﺎدﺧود را ﺑﮫ ﺳطﺢ
ﻗﺑل ازﺑﺣران اﻣروز ﻧرﺳﺎﻧده اﻧد .ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕری ﻧظﯾر اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺑﺣران
ﻋﻣﯾق اﻗﺗﺻﺎدی اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﭼﯾن ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ درﺳﺎل  ٢٠١٢اﻗﺗﺻﺎدش
درﺟﺎ ﺧواھدزد و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ای دﯾﮕر
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻗﺑول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯾﺷﺗرﺑﮫ ﺟز درزﻣﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﺧودروھﺎی ﺑرﻗﯽ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی
رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ درآﺧرﯾن ﺑررﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اش
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران درﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ھﺷدارﻣﯽ
دھد ﮐﮫ »ﺧودراﺑرای ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط آﻣﺎده
ﮐﻧﯾد« ﭼون ﮐﮫ اﻏﺗﺷﺎش در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
وﺳﯾﻌﺎ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد »ﺑﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری ﻣﻧﺟرﺷود« .اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ ﺣدس ﻣﯽ
زﻧﻧد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧطﻘﮫ ﺋورو در زﻣﺳﺗﺎن
اﻣﺳﺎل ﺗﺿﻌﯾف ﺷود.

ﺻدورﺳرﻣﺎﯾﮫ دراﻗﺗﺻﺎداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده اﺳت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ و رﻗﺎﺑت ﺑرای ﮐﺳب رھﺑری
درﺑﺎزارﺟﮭﺎﻧﯽ و ھم ﭼﻧن اﻓزاﯾش ﻧﻔوذﺳﯾﺎﺳﯽ
اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .طﺑﻌﺎ ،ﺻدورﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ
ﺻدورﮐﺎﻻ ﻧﯾز ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺧﺎرج دروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾدی
ازطرﯾق ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و
ﻏﯾره ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﮐﺛرا از آﻟﻣﺎن
ﺧرﯾداری ﺷده اﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ﺿﻌف
ﺋورو اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺑرای ﺻدور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑﮭﺗر در ﺑﺎزارﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧوط ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻗﺎدر ﺷوﻧد ﺑﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ رﻗﺑﺎی ﺷﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد
و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣزاﯾﺎ را ﺑرای ﺧود دﺳت و ﭘﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن رﻗﺎﺑت ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرای ﺷﮑﺳت ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺣران ﻣﯽ
ﺷود ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران ﺋورو ﻣطﺎﺑﻘت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اَﺑَر ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺎزارھﺎی درﺣﺎل
ﺗﻧﮓ ﺷدن ﻗﺎﺑل ﺣل ﺳرﯾﻊ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن ﺑرده ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
دراﺑﻌﺎد ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از آن ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
دوﻟﺗﮭﺎ دروﺣﺷت ﺷﺎن از ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدﯾرﯾت
دوﻟﺗﯽ ﺑﺣران درﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﺎﻓوق اﻧﺑﺎﺷت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎرﺳرﯾﻊ ﺗر
ﺑﮫ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﺣران ﺑﯾﺷﺗر در روﻧد ﺗوﻟﯾد
و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔﺷت .طﺑﻌﺎ ﻣن ﻧﻣﯽ
ﺧواھم ادﻋﺎﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن
دوﻟﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ی راھﮭﺎ را
ﺑرای ﺧروج از ﺑﺣران ﻧظﯾر اﻧداﺧﺗن ﺑﺎزھم
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎرﺑﺣران ﺑﮫ دوش ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت
ﺳﺗم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺗﺷدﯾداﺳﺗﺛﻣﺎرﺗوده
ھﺎ ،ﺑﺎﻻﺑردن ﺗورم ،ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺑراﻓروﺧﺗن ﺟﻧﮓ
اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺧواھﻧدﮐرد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﯾن ﮔراﯾش
ﻣزﻣن ،ﻣﺎﻓوق اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ازﺑﯾن
ﻧﺧواھدﺑرد ،و ﺑﺣران ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ طورﻣوﻗت
ﺑﺎ ﻓﺎزھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﮐوﭼﮏ ﻗطﻊ ﺷود.

"ﻣوﻓﻘﯾت" ﮐﻧﻔراﻧس ﺷﺎﻣل اﺳﺗدﻻل ﺳوﺋﺎل
ﺑراﻧﮕﯾز ﮐﺎر روی ﺧط ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗواﻓق ﻣﻣﮑن
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن درﺳﺎل ٢٠١۵
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾددر ٩ﺳﺎل آﯾﻧده ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد.
ﮐﺷورھﺎی ﺟزاﯾر ﮐوﭼﮏ ﻣﺗﻔق ﺑﮫ رد اﯾن
ﻗرار ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و اﻋﻼم ﮐردﻧد:
" ﭼرا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد روی ﺗواﻓﻘﯽ ﺻﺣﮫ ﺑﮕذارﯾم
ﮐﮫ ﻧﺎﺑودی طوﻻﻧﯽ ﻣدت و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﺎ از آن ﻣﻧﺗﺞ ﺧواھد ﺷد؟" دورﺑﺎن درﺣد
اﻋﻼم ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻏﯾر ﺑﺎوراﻧﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ی ﺑﮫ ﺧطراﻓﺗﺎدن ﺑﺷرﯾت را ﺑﺎ ﺑدﺗرﺷدن آب و
ھوای ﺟﮭﺎن ﺟﻠواﻧداﺧت .ﺣﻔﺎظت از آب و ھوا
درﺳطﺢ رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺷﮑﺳت اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺳران در
ﻣورد ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش
دوﻟﺗﮭﺎ ﺗواﻓﻘﺎت رﺳﯾده را ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾزﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوﺑﺎره
ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ آﺷﮑﺎر آن دوﻟت
ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﮫ طور واﺿﺣﯽ از ﮐم
ﮐردن ﮔﺎزﮐرﺑﻧﯾﮏ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑرای ﺧود
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻣﺎﻧد .دوﻟت از
ﭘرداﺧت ﺧﺎﻟص ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دوﻟﺗﮭﺎ
در ﭘﯾﻣﺎن ﮐﯾوﺗو ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ طﻔره ر ﻓت .اﯾن
ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﺑﯽ ارزﺷﯽ ﮐﺎﻏذھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
درآﻧﮭﺎ ﺗواﻓﻘﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺑدون ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﻌﺎل ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ،ﺑدون ﺑرﺗری
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ،آب و ھوای ﺟﮭﺎن
ﺗﮑﺎﻣل ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری ﺑﮫ ﺧودﺧواھدﮔرﻓت.

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﺑﺎﺷرﮐت درﺣزب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷروﮐﺎرﮔران ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﺷود ،درک ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را دوﺑﺎره درﻧظرﺑﮕﯾرﻧد.
در دھﮫ ی  ١٩۵٠اﺳﺗﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯾز از
اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای ﻣوردﺑررﺳﯽ درﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ راھﯽ روﺷن و ﻣوﺛر درﻣورد
ﺗﮭﯾﮫ اﻧرژی ﺑود .ﺑﺎاﯾن وﺟود ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﮫ ای ،ﻋﻼرﻏم ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﻧﺗرل
ﺷود .ﻧظرﯾﮫ ﭘﺎک ﻧﮕﮫ داری دﮔﻣﺎﺗﯾﮏ ﺟﻧﺑش
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در دھﮫ ی ١٩۵٠
ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎرﺑﺎﺷد .ﻟذا اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ)اﯾﮑور( و ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺧﻠﻘﮭﺎ)ﯾﻠﭘس( ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺳﺎل  ٢٠١٢درﻣورد ﺑﺳﺗن
ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ ،ﺑﮫ دور رﯾﺧﺗن ﺳﻼﺣﮭﺎی
ھﺳﺗﮫ ای و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﺻﻠﺢ آﻣﯾز از ﻧﯾروی ھﺳﺗﮫ ای ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ،را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد.

دﻟﯾل ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دراﯾن ارﺗﺑﺎط اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔﺎظت
ﻣوﺛر از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﮐﺳب ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺧط راھﻧﻣﺎی ﺑورژواﺋﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظت
ازﻣﺣﯾط زﯾﺳت و اﻗﺗﺻﺎد درﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻋﺑﺎرت اﺳت ازﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣرﮔﯽ ﺷوم.
ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﭘوﺗﺳدام درﻣورد ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت اﺧﯾرا ﺑررﺳﯽ ﺟدﯾدی را درﻣورد
ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوی ﺗﺎ آﺧر
ﻗرن  ٢١ﻣﻧﺗﺷرﺳﺎﺧت .داﻧش ﻣﻧدان ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ درﮐﻠﯾﮫ ﻗﺎره ھﺎ ﺗﻐﯾﯾرات
وﯾران ﮔراﻧﮫ ای در ﻣورد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی زﻧده
ﮔﯽ ﺑﺷر رخ ﺧواھﻧد داد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ی زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﻔرد ﻗﺎﺑل ﺣل
ﻧﯾﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﺎن
وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ در آن ﺗوﻟﯾد
و ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳود ﺑﺧش ﺑودن ﺑرای
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ درآن ﻣوﺟودﯾت
ﺑﺷر و ﺣﻔظ طﺑﯾﻌت اﺳﺎس ﻗرارﮔﯾرﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ /ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
طورﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾری ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐل ﺑﺷر
را ﻣﺗﺣﻘق ﺧواھدﮐرد و ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺧط ھداﯾت دوﻟت ﺑﻌداز ﺣﺎدﺛﮫ ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﻔردﺷد.
ﮐﻧﻧده وﺣدت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت را ﻣدﻧظردارد .او ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑﻧده را
ﺗﺣت ﺟزای وﯾراﻧﯽ دادن اداﻣﮫ دھد .درﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘذﯾرش زﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ طوﻻﻧﯽ
ﺗﺎ  ،٢٠٢١ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻌدادی ﻧﯾروﮔﺎه
اﺗﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﺎﻻﺗرازھﻣﮫ اﺟﺎزه ﺻدور
ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺳت .اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗرداده و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧطر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﭘس اﻧداز اﻧرژی و اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت را دوام ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﺳﺗن
ﻣﻧﺎﺑﻊ ،دوﺑﺎره ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺻرف ﻓوری ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ درآﻟﻣﺎن ﻧﮫ از ﻧطر
ﺷده ھﺎ ،ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﻣدارﺑﺳﺗﮫ اﻧرژی ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﮫ ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺎزﻧﯾﺳت.
و ﻏﯾره ﻧﯾز ﺑﮫ ُطرُ ق ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺳﯾﺎری ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻧﺑش ﺿداﺗﻣﯽ درآﻟﻣﺎن ﺗﺎﺣدی
ازﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﻧد .درﻣرزﺑﻧدی درﺟﮭﺎن درراﺑطﮫ ﺑﺎ وﺳﻌت
درﭼﯾن ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﺷﻌﺎر ھدردھﯽ و ﺗواﻧﺎﺋﯽ اش در روﺷﻧﮕری ﻧﻘش داﺷت.
وﺟودﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎﻣوادﺧﺎم راﻣﯽ ﺗوان درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣﺗﺎ درژاﭘون ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت
دوﺑﺎره ﻣﺻرف ﮐرد ،را ﭘﯾش ﮐﺷﯾد .ﯾﮏ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﻣردم ﻣواﻓق اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎر طﺑﻌﺎ ازﻣوﺿﻊ ﻗﺎﻧون ارزش اﺻطﻼح ﺻﻠﺢ آﻣﯾز از اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت .درﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑودﻧد ،اﮐﺛرﯾت
داری ﻣﺎﻓوق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓت .دوﻟت و ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺳودﻣﯽ ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺟدﯾد دﻓﺎﻋﯽ اﻓﺗﺎدﻧد .در ژاﭘون ﺑرﻧﺎﻣﮫ زاد و وﻟد
اﺳﺗﻘرارﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺣذف ﺷد و درﻓراﻧﺳﮫ طرح ﺳﺎﺧﺗن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷروع ﺣﻔﺎظت ازﻣﺣﯾط ﻧﯾروﮔﺎھﺎی اﺗﻣﯽ ﺗﺧﻔﯾف ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
زﯾﺳت درﺷراﯾط ﺑروز ﺣﺑﺎب ﻣرگ ﻣطرح اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎ ﻧﺑﺎﯾد رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺑﯾﺎﺑﯾم.
ﮔردﯾد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻧرژی ھﺳﺗﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ای و ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت آن دارﯾم ،ﮐﮫ ﺑرای ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﮔراﯾش درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرـ وھم ﭼﻧﯾن ﺳﺎل ُﮐﺷﻧده اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻗطﻊ ﺻﺎدرات
درﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﮐم ﺑﮭﺎداده ﺷد .ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای ازآﻟﻣﺎن و ﺣﻣﺎﯾت
ھرﭼﻧدﮐﮫ درآن زﻣﺎن ،اﻧﺳﺎن ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ از آن و ﻣﺧﺎﻟﻔت درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد
ﺗواﻧﺳت اﻣﮑﺎن ﺑﺣران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ی ﻧﯾروی ﮐﺎر
درﺣﺎل ﮔﺳﺗرش را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺻورت ﮔﯾرد .طﺑﻌﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ﺑﺎﯾد
ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﺑﺷرﯾت ﺗﺑدﯾل ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺟودآورد .ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
زﯾﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ،ﺑﻠﮑﮫ
درﺗواﻓق ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﭘﯾش ﺑرده ﺷود.

اداﻣﮫ درﺷﻣﺎره آﯾﻧده

ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ رﻓﯾق  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺳوی ﻓﻘر و ﻣﺳﮑﻧت ﺑﯾﺷﺗر
در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺑورژوازی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن
ا ﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﭼون ﮔرگ ھﺎی ﮔرﺳﻧﮫ ﺑر ﺳر
دﺳﺗرﻧﺞ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﮫ ﮔرد ھم
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮕﯾر
و ﺑﺑﻧد رھﺑران و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری در اﯾران
دﻗﯾﻘﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗﺿﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺣران زده
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗرس ﻋﻣﯾق آن از رﺷد و
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری در ﺷراﯾط ﺑﺣران ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و از دﺳت رﻓﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ و آﻣﺎل و
آرزوی ھﺎی ﺑورژوازی اﯾران در ﺑرآﻣد ﯾﮏ
ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز در
اﯾن ﺗﺿﺎد ﻋﻣﯾق طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دراﯾران ﻋﯾﺎن و روﺷن
اﺳت ﻧﺑود ﯾﮏ ﺗﺷﮑل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓﮭﯾم ،ﻣﺑﺎرز ،و ﭘﺎی درﻋﻣل طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔری
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش رھﺑری ﺧود را در درھم
ﺷﮑﺳﺗن دﻧﯾﺎی ﮐﮭن و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
آﯾﻧده ﺑﺧوﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑطور روﺷن
آن ﻓﺎﮐﺗور اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧداده اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ﻧﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎدی
ﻋﯾﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺑود ﻋﻧﺻر ذھﻧﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش
اﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺷﺧص ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
واﺣد اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑم
ﮐﻠﯽ رﺳﯾده اﯾم اﻣﺎ ﻗﺑل آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد را ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورﯾم ﺑﺎﯾد ﻗدم
ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗری را ﺑردارﯾم.
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اطﻼع دارﯾد ﺑﻌد از ﺳرﮐوب
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ٦٠ – ٥٩و ﺑﺎ اﻋدام ھﺎی
ﮔﺳﺗرده و ،...ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوﯾژه
ﭼپ اول ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور
رﻓﺗﻧد .اﯾن ﺟداﺋﯽ ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻣردم و ﻧﯾز زﻧدﮔﯽ طوﻻﻧﯽ در ﺧﺎرج
از ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾر ﺧود را در اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣو ال ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ذھﻧﯾت
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ھم داﺷﺗﻧد و ﺑﺧﺷﺎ
وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری و اﺗﺣﺎد
ﻋﻣل در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼون
ﺷﻣﺎ در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ
اﺷﺎره ﮐردﯾد ،ﺗﮑرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺣﺎﺻل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾن اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ و ھﻣﮑﺎری ھﺎی
ﻋﻣﻠﯽ در طﯽ اﯾن ﺑﯾﺳت و ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺧﺎرج دارای ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﺑوده
اﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺛﺑﺗﯽ را
ﮐﮫ اﯾن اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎی اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﻧﻔﯽ
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ وزﻧﮫ آن در اوﺿﺎع
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﺑطور ﺗﺎﺳف آوری ﻧﺗﺎﯾﺞ
آﻧرا ﺿﻌﯾف و ﻓﺎﻗد ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑرای اﯾن ھﻣﮫ
ﮔروه و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣزب ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻋدم ھﻣﮑﺎری اﯾن ﮔروھﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓراد
ﺑﺎھم  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻔس اﯾن اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ ﺑرای
ﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑرﻣﯽ ﮔردد .اﺳﺎﺳﺎ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل
ھﺎ ،ﺑرای ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ
داﻧﻧد ،ﻗدم ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻠﻧدی ﺑﮫ ﻋﻘب اﺳت.
اﮔر ﻧﯾروﯾﯽ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑداﻧد و ﺑرﺧﯽ
از دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎ را ھم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻧد ،دﯾﮕر اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻗدﻣﯽ ھﺎﺋﯽ
ﺑﮫ ﻋﻘب اﺳت .اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در
ﯾﮏ ﺗﺷﮑل واﺣد ﻣﺗﺣد ﺷده و ﻣﺑﺎرزه و
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧظری را در درون و ﺑر اﺳﺎس
ﺷﯾوه ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﻠو ﺑﺑرﻧد.
اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﻧﻔﺳﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺑﮭﮫ ای اﺳت و
ﮐﺎر ﺟﺑﮭﮫ ای ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻧﮫ درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرـ
آﻧﮭم آﮔﺎه ـ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از ﯾﮏ
ﺳو و ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾر ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ھر اﻧﻘﻼب دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﺣرﮐت ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﺑوده اﻧد،
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺷراﯾط  ،ﮐﺎر ﺟﺑﮭﮫ ای
را ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﯾﮑﯽ ﺑﮕﯾرﯾم .ﮐﺎر ﺟﺑﮭﮫ ای واﺗﺣﺎد ﻋﻣل در
ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻓﻘط ظرﻓﯾت ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ
ﻧﯾروی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺷﮑﻧﻧده را ﺑرای ﻣﺎ ﺑوﺟود
ﻣﯽ آورد و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﯾن ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺗﻐﯾﯾر دھﻧده اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ھرز ﻣﯽ ﺑرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﻠت اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ را ﺑﺎرھﺎ در ﺧﺎرج
ﮐﺷور ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم ﺗﮑرار اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت
را ﮐم اﺛر و دارای ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری ﻧﺎﭼﯾزی
ﺑرای ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺣد ﮐردن ﻧﯾروھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.
رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﻣﺎ را ﺑﺎرھﺎ اﻧﺟﺎم
داده اﻧد و ﺳﻌﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﺗﺣد ﺷدن و ﺗﺎﺛﯾر
ﮔذاری در اوﺿﺎع ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد و ﮐﻠﯾﮫ اﯾن
اﺗﺣﺎدﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑرو ﺷده اﻧد .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
دﯾﮕر ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻧﯾروﯾﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل
ﻧﯾﺳﺗﯾم؟ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ھر ﻣوﺿوﻋﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻋم از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آن،

ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﺷﺧص طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﯾﺎ ھر
ﻣوﺿوع ﻣﺗرﻗﯽ و رو ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﺛل ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﺋﯽ و ....ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
وارد اﺗﺣﺎد ﻋﻣل و ھﻣﮑﺎری ﺧواھﯾم ﺷد.
اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود
ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻗوی ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣوﺛراﻓﺗد ،ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد و
ﻋوض ﮐردن آن ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرﯾم .ﺑطور روﺷن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ وﻗت
اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ درﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑﺳر آﻣده و
اﮔر ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﯾروی ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار و ﺗﻐﯾﯾر دھﻧده ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد،
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﻘد ﭘﻠوراﻟﯾﺳم و ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ درﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری ـ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﮔرد آﯾﻧد.
روﺷن اﺳت اﯾن ﺣرﮐت درﺧﺎرج ازﮐﺷور،
ھﻧوز ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﻗدم
ھﺎی اوﻟﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾوﻧد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺑﺎ ﭘﯾﺷروان ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
دراﯾران ﺑﺗواﻧﻧد از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺧرده ﮐﺎری
ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﻗﺎدر ﺷوﻧد آن ﭘﯾوﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ آن اﺣﺗﯾﺎج
دارد را ﺑوﺟود آورده و از دل آن ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﻧظرات ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺷراﯾط
آﻣﺎده ﻧﯾﺳت  ،ﺑﺎﯾد از ظرﻓﯾت ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد و ﺗﺣت اﯾن ﺗﺋوری ﮐوﺗﮫ ﻧظراﻧﮫ،
وظﯾﻔﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﻧﯾروی ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت
درﺗﺷﮑل واﺣد را ﺑﮫ آﯾﻧده ﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﯽ وا ﻣﯽ
ﮔذارﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺻرﻓﺎ ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻋﻣل رادﯾﮑﺎل ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻣﻘطﻌﯽ و
ﮔذارا ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑطور ﻣﻘطﻌﯽ
دارای ﭘﯾروزی و اﯾﺟﺎد ﺷوق و ﺷور ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯾم ﻣﺗﺣد ﺷدن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣﺗﺣد
ﺷدن ﺑر ﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ وﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﯾﺗﮏ ھﺎ
ﺳت .اﻣﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت )ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﯾﭼﮕﺎه وﺣدت ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد(
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اراده واﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑر ﺳر
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻧﮑﺎت اوﻟﯾﮫ ای وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ آن ﺗواﻓق
دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ،در
ھم ﺷﮑﺳﺗن ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری  ،ﻣﺑﺎرزه ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و دﻓﺎع اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺟﮭﺎﻧﯽ وارج ﻧﮭﺎدن و آﻣوﺧﺗن از ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت
و ﻣﻧﻔﯽ ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻏﯾره.
آﯾﺎ ﻣﺎ دارای ﮐﻣﺑود ﻧﯾرو ھﺳﺗﯾم  ،آﯾﺎ ﻣﺎ دارای
ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﯾم  ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑطور
ﺟدی ﺑﺎھم ھﻣﮑﺎری و اﺗﺟﺎد ﻋﻣل ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم؟
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دارای ھزاران ﮐﺎدر

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧوﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﺷده اﻧد ،ﺑﺧوﺑﯽ آﻣوزش ﻧدﯾده
اﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎل دارای ﺗوان زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﺗﺣد ﮐردن اﯾن ﻧﯾروی
ﻋظﯾم را ﻧﻣﯽ دھد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ھر روز
ﺑﺎ اﻓت ﻧﯾرو ،اﺗﻣﯾزه ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﮭﺎﺟم ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾر ﭼپ و ﺿد
ﭼپ در ﺧﺎرج و داﺧل ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،روﺑرو ھﺳﺗﯾم.
ﺷراﯾط ﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ در ﺷراﯾط ﺳرﮐوب ھﺎی ﺧوﻧﺑﺎر و
ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﮐﺎر و اﻧﻘﻼب ﮐرده
اﻧد  .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻓرق ﻧﮑرده
اﺳت ﻓﻘط ﺑورژوازی ﻗﺎدر ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ازﯾﮏ ﺳو ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،آن را ﺑﮫ اﻧﺷﻌﺎب
و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮑﺷﺎﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﺑﮭﺗر از اھرم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی،
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
– ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .اﻣﺎ ﮔرﻓﺗﺎرﺷدن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺣراﻧﯽ ﻓراﮔﯾر و ﻣداوم
و رﺷد ﻣﻘﺎوﻣت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی
زﺣﻣت ﮐش درﺳراﺳرﺟﮭﺎن و ﮐﻣﮏ ﮔﯾری
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑوﺟودآورده و ﺑدﯾن ﻣﻔﮭوم
و ﺑطور ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای وﺿﻌﯾت ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑد
ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧوﺷﺑﯾن ﺑود .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﮑﺗﮫ
ﺿﻌف اﺳﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑﻌﻠت اﯾن ﺿﻌف ﻣﺎ
در وﺿﯾﻌت ﺑدی ھﺳﺗﯾم ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﻧﺑود
ﯾﮏ ﺗﺷﮑل واﺣد اﺳت.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺿﻌف ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻋدم وﺟود ﯾﮏ ﺧط ﻣﺷﯽ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن
ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺟﻣﻌﺑﻧدی و در ﻋﻣل ﺗﮑﻣﯾل ﺷود
 .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ھم ھﺳﺗﻧد .در اﯾن راﺳﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾﻼت و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﻣده ای ﻧﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﭘراﮐﻧده
از اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺧﺎرج
و ﺣﺗﯽ در داﺧل ﮐﺷور اﺟﺎزه ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ
ﻧﻣﯽ دھد ﻧﯾز اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ھﺎ )در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر(
ﯾﻌﻧﯽ درﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
رھﺑری ﻓﮑری ﺳﺎزﻧدﮔﺎن اﯾن اﺗﺣﺎد ھﺎ اﻣﺎ
ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐزﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،و اﯾن اﺗﺣﺎد ﻋﻣل
ھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾروھﺎی
ﻣﻧﻔرد ﺟداﺷده از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ
ﺷﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺧﺗﻼف
ﺑﯾن دو ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯾروھﺎﯾﺷﺎن را از اﯾن
اﺗﺣﺎدھﺎ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و آﻧرا ﻋﻣﻼ ﺑﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧﺎﺻﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺗﺣﺎد ﭼپ ﮐﺎرﮔری،
اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت و...
ﺑرای ﺗﺟرﺑﮫ در ﺑراﺑر ﻣﺎ ﻗراردارﻧد.
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر ھدف از ﺗﺷﮑﯾل اﯾن اﺗﺣﺎدھﺎﺳت:
اﯾن اﺗﺣﺎدھﺎ دارای ﭼﮫ اھداﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .اﮔر
ﻓﻘط دﻓﺎع ﻣﻘطﻌﯽ از ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم )ﭼﮫ ﻋﻣﻠﯽ و ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ(
ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﺗﺣﺎدھﺎ
ﻋﻣﻼ وﺟود داﺷﺗﮫ و دارﻧد ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﺋوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ
ﮐﺎر در اﯾن ﺳطﺢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺗر
ﺷدن ﮐﺎر ،ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک از
ﻧﯾروھﺎ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ھم ﻣواﻓق
ھﺳﺗﯾم اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن دﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد در ھﻣﯾن ﺳطﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﻌد از
ﻣدﺗﯽ دﭼﺎر ﺳرﻧوﺷت دﯾﮕر ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎﯾﯽ از
اﯾن ﻧوع ﺑﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ھم ﺷﮑﻧﻧده
ﺑوده و ﺧواھﻧد ﺑود ﭼﻧﺎﻧﺟﮫ ﺑﺎ دﯾد ﻣﺗﺣد ﺷدن
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﻓراﮔرد ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑش
ﺷﮑل ﻧﮕﯾرد .ﺑﮭر ﺻورت ﻣﺎ در اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎﺋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﯾد
ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد و ﺑرای ﻣﺗﺣد ﺷدن
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣواﻓق
ھﺳﺗﯾم  .در آﺧر ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ دﯾﮕر
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧظرات ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرک و ﺣﺗﯽ
اﺧﺗﻼف در ﮐﺟﺎ اﺳت .اﯾن ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻗدم ﺑﻌدی را ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
اﯾن ھﻣﮫ ﺟداﺋﯽ و اﻓﺗراق در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
– ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑردارﯾم.
درﭘﺎﯾﺎن ازاﯾن ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن آﮔﺎه ﮐﺎرﮔری
ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ اﻣر وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﻣﺎ از اﯾن ﺣرﮐت ﭘﯾﺷرو
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت دارﯾم.
درودھﺎی ﻣﺟدد ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد.

از ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺷﮭروﻧدی و ﻋﺷق و ﻣﺣﺑت اﻧﺳﺎﻧﯽ را روﻧق
دادﻧــد اﻟﮕو و ﭼﮭﺎرﭼوب روﺷن و ﻣﻌﯾﻧﯽ
ﺑرای آن ﺟﮭﺎن اﯾده آﻟﯽ ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد.
 – ٢وﻟﯽ در اوﺿــﺎع ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻼطﻣﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳــﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن )روﻣﺎﻧﯽ
در ﺷرق اروﭘﺎ  ،ﻧﯾﺟرﯾﮫ در آﻓرﯾﻘﺎی ﻏرﺑﯽ،
ﮔرﺟﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﻔﻘﺎز ،ﻗزاﻗﺳﺗﺎن در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و (...ﺳراﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﻣﮭم و در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ
ﺑﺷر ارﺗﺑﺎط دارد  ،اداﻣﮫ و ﺑﻘﺎی ھﯾﺟﺎﻧﺎت
آﺗﺷﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻋظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – از
"ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ" ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﻓﺗﺢ وال اﺳﺗرﯾت
– ھﺳﺗﻧد  .ﺑدون ﺗردﯾد ﺗﻌﻣﯾق ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی
راﯾﺞ اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ در ﺑدﻧﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻣردم اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺑﮫ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﭘﯾروزی ﺑرﺳﻧد ،ﻣﮕراﯾن ﮐﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم و ازﺟﻣﻠﮫ ﭼپ ھﺎی رادﯾﮑﺎل "ﻋزم ﺧود
را ﺟزم" ﮐرده و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﺑﺎ "اﺗﺧﺎذ اﺗﺣﺎد"
ﺑﯾن ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﻧﻔﮑران ارﮔﺎﻧﯾﮏ در
ﺧدﻣت ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﺳرﻧﮕون
ﺳﺎزﻧد ،ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾر
اﯾن راه ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر" ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
طوﻻﻧﯽ و ﭘراز ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎی دردﻧﺎک و
ﮔﺎھﺎ ﺣﺗﯽ طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ ،ﺧواھد ﺑود  .اﻣﺎ ﺑﮫ
ھر رو ﻧﺳل ﺟوان ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺑروز "ﻧﺷﺎن
ﺳرخ دﻟﯾری" اﯾن ﺳﻔر را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت.
آﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران ﻋﻣﯾق اﻗﺗﺻﺎدی در اﮐﻧﺎف
ﺟﮭﺎن از ﯾﮏ ﺳو و ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن
رھﺎﺋﯽ ﺗوﺳط ﺟواﻧﺎن داﻧش ﺟو و ﮐﺎرﮔر از
ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺣﯾﺎی ﯾﮏ "ﭼپ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺗﺣد" و ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ "ﻧﺷﺎن ﺳرخ دﻟﯾری" ﻧﯾز
ﺧواھد ﮔﺷت؟
 – ٣در ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺣزب رﻧﺟﺑران ـ ﺑﮕذارﯾد ﺑﻌد از ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم و ﻣﺿﻣون
اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٩١ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در طول ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ
 ٢٠١١در ﺟﮭﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ
ﻗﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ١٩١٧ ،١٨۴٨
و  ١٩۶٨ﺑﭘردازﯾم .اﯾن ﺗﺷرﯾﺢ و ﺑررﺳﯽ
درک و داﻧــش ﻣﺎ از ﭼراﺋﯽ و ﺿرورت
از ﺳﺎﯾت زﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑروز و اﺑزار "ﻧﺷﺎن ﺳرخ دﻟﯾری" از ﺳوی
ﭼپ ھﺎی رادﯾﮑﺎل )در درون ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران دﯾدن
ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ( را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھد.
ﮐﻧﯾد!
ﮐﺎﺑوس ﻧظﺎم
 – ١ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ از ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
http://www.ranو ازﺟﻣﻠﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺗﺎ دو
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داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری
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ﺻﻔﺣﮫ ١٨
روﺑــرو ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن زودی ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف و
ﺗﺣزﯾب ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧﮭﺎدی – ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون روﺑرو ﺷده و ﮐﻠﯾﮫ ﻧظم
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوره ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد )ُ٢٠١٠
–  (١٩٩١دﺳﺗﺧوش ﺗﺣوﯾل و ﺗﺣول ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗرس و ھراﺳﯽ ﮐﮫ ﮔرﯾﺑﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻼن )ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ( را
از اﯾن ﺗﺣوﻻت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﯾن اواﺧر ﺣﺗﯽ از
ﺳوی رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﻗﺎﺑل
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺣﺎﻣﯾﺎن وﻓﺎدار ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد
ﮐﮫ ﺑﺣران در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾــورو ﺧﯾﻠﯽ اﻣﮑﺎن
دارد ﮐﮫ ﺷراﯾط را ﺑرای ﺳﻘوط و ﻓروﭘﺎﺷﯽ
"اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ" و ﻋروج ﻗطب ھﺎی "ﻧﯾﻣﮫ
اوﺗﺎرﮐﯾﮏ" )ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی ﺧودﮐﻔﺎ( ﭘوﻟﯽ
و ﺗﺟﺎری در ﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻧده آﻣﺎده
ﺳﺎزد  .ﺑدون ﺗردﯾد ﻋروج اﯾن ﻗطب ھﺎی
اوﺗﺎرﮐﯾﮏ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳطﺢ اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ
)ﻓراﻧﺳﮫ  ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ  ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و (...ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر از
آن در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ﺟﮭﺎن )ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن،
ﺑرزﯾل و (...ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐﺎﺑوس ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺧواب ﺑر ﺻﺎﺣﺑﺎن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم
در راس ﻧظﺎم )آﻣرﯾﮑﺎ( را ﺣرام ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
وﻟﯽ ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن "ﮐﺎﺑوس" ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻧﯾز
ﺗﺑدﯾل ﮔردﻧد ﺗﻐﯾﯾری ﺟدی و ﮐﯾﻔﯽ در زﻧدﮔﯽ
و اوﺿﺎع ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و
دﯾﮕر "دوزﺧﯾﺎن زﻣﯾن" ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز و ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻧﺧواھﻧد آورد.آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﭼرﺧش و ﺷﯾﻔﺗﯽ ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر آن ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ از آﻣرﯾﮑﺎی "در ﺑﺣران ﻓرو رﻓﺗﮫ"
ﺑﮫ ﻗطب ھﺎی ﻧوظﮭور در اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ ﻣﻧﺗﻘل
ﮔــردد .ﺗﺎزه اﯾن ﺷﯾﻔت و ﭼرﺧش اﮔر ھم
اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﮑل
و ﺷﻣﺎﯾل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره و ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﺑــﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم(
ﻧﺧواھد ﺑود.
 -٢وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در روز روﺷن و آﺷﮑﺎر
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت و در راس آﻧﮭﺎ
ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ رﻋب و وﺣﺷت
اﻧداﺧﺗﮫ ﻋروج اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوازات ھم و در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
" ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز" در  ٢٠١١در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن از
ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺧﺷم در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر در
ﺷﮭرھﺎی ﻣﺗﻌدد آﻣرﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ و ﻣطﺎﺑق
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران )ﺣﺗﯽ طرﻓدار
ﻧظﺎم( ﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎل ھﺎ اداﻣﮫ ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت.
ﻧﻘش ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ در ﺳﺎل ٢٠١١
 – ١ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم و ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ در
آﻏﺎز ﺳﺎل  ٢٠١١ﺷروع ﺷد از ﻧظر

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﭼﺷم اﻧداز و اﻧرژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
"ﺣﻣﺎﺳﮫ" ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت  .ﺳﺎل ٢٠١١
از ﻧظر ﯾﮏ "ﻏﺎﻓل ﮔﯾری ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﺑﺎ "ﻏﺎﻓل
ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﺳﺎل ھﺎی ﺑﮭت اﻧﮕﯾز
 ١٨۴٨در ﻓراﻧﺳﮫ  ١٩١٧ ،در روﺳﯾﮫ و
 ١٩۶٨در ﺟﮭﺎن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﮭﺎر
ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎی وﯾژه ﺧود
اداﻣﮫ دارد ﻣﺛل ﺳﺎل ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ  ١٨۴٨و
 ١٩١٧ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ و ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎطق ﺣداﻗل
آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را دﺳﺗﺧوش
ﺗﺣول ﻗرار داده اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﮐﻣﺑودھﺎی ﺧود ﻣوﻗﻌﯾت
اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ اﺳراﺋﯾل را ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن
"ﺟﻧﮓ ﺳرد" ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ﺑﮫ
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﯽ رﺑط و ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺗﺑدﯾل ﮐرده
اﺳت.
 – ٢در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳــﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،١٨۴٨ﺟﻧﺑش "ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ" ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﮕﺎ –
اﻧﺗﻔﺎﺿﮫ" ﻧﯾز ﻣﻌروف اﺳت ﻣوﻓق ﺷد ﮐﮫ
ﺑﻌﺿﯽ از ﺗزارھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ )ﺑن ﻋﻠﯽ ،ﻣﺑﺎرک
و ﺻﺎﻟﺢ( را ﺑﺎ دﺳت ﻣردم ﺧود ﺑدون ﻋﻧﺎﯾت
و ﺣﻣﺎﯾت از راس ﻧظﺎم و ﺷرﮐﺎﯾش ﺳرﻧﮕون
ﺳﺎزد .ھﻣﺎن ﻧﻘﺷﯽ را ﮐﮫ ﻣردم ﻓراﻧﺳﮫ در
ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ  ١٨۴٨ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳﻠطﻧت
اﺳﺗﺑدادی ﺑﻧﺎﭘﺎرﺗﯾﺳم اﯾﻔﺎء ﮐردﻧد .اﮔر در
آن روزﮔﺎران روﺳﯾﮫ ﺗزاری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻗدرﻗدرت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ١٨۴٨
ﻋﻣل ﮐرد اﻣروز ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ "ﻣﻌﺗدل" )ﮐﮫ ﻣﻌﺟوﻧﯽ از وھﺎﺑﯾﺳم
– ﺳﻠﻔﯾﺳم – اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت( از ﯾﮏ
ﺳو و اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﻧظﺎﻣﯾﮕری از ﺳوی دﯾﮕر
آن ﻧﻘش را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ اﯾﻔﺎء
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑررﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻓراوان
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس درﺑﺎره ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ١٨۴٨
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧظر ﻣﺎرﮐس
درﺑﺎره ﻧﻘش ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳرﮐوﺑﮕر روﺳﯾﮫ
ﺗــزاری ﺑﻌد ازﻧﯾم ﻗــرن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ
ﭘﯾوﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ ﻋﻠل ﺷﮑﺳت
و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ  ١٨۴٨ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﻌﺗﻘد
ﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﺑودی روﺳﯾﮫ ﺗزاری
ھﯾﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اروﭘﺎ ﮐﺎﻣروا ﻧﺧواھد ﮔﺷت.
اﻣروز اﯾن ﺣﮑم در ﻣورد ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی
و اﺳراﺋﯾل ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑدون ﺗردﯾد ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن و اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان
دو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺿد اﻧﻘﻼب از ﺳوی ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺷﮑﺳت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘدور ﻧﺧواھد ﮔﺷت
وﻟﯽ ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع ﻣﺗﻼطم روﺑﮫ رﺷد در
ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن دارد ﮐﮫ
در ﭘرﺗو وﻗوع ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت در ﻣﺳﯾر
ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھﺎی ﯾوﻧﺎن و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ

و زﻣﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﺳﺧﯾر و ﻓﺗﺢ در آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺗﺿﻌﯾف و ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،اﺣﺗﻣﺎل
رﺳﯾدن اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺳواﺣل ﻋرﺑﺳﺗﺎن و اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز ﻗوی ﺗر از
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
 – ٣اﻟﺑﺗﮫ در ﺑررﺳﯽ آﯾﻧده ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ
اﻣــروز ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر
آﻓرﯾﻘﺎ )ﻣﺛل ﻧﯾﺟرﯾﮫ ،آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ( و
آﺳﯾﺎ )از ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮔرﺟﺳﺗﺎن و (...ﻧﯾز
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧطر "ﻣﺗﺣد ﺳوم"
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ( ﮐم ﺑﮭﺎء
دھﯾم .ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺳﻠط اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در درون ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﺟﺎوز
از ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺳراﺋﯾل و آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ وھﺎﺑﯾﺳﺗﯽ و ﺳﻠﻔﯾﺳﺗﯽ،
ﻣوﻓق ﮔﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﮑوﻻر
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﻠﯽ ﮔرا و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺑﮫ طور ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺿﻣﺣل
و ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺗوده ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از
ﻣردم ﺑﮫ وﯾژه ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﺋﯽ
در زاﻏﮫ ھﺎ و ﮐوخ ھﺎ را در درون "ﺗوھﻣﺎت
ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ" دﯾﻧﯽ – ﻣذھﺑﯽ ﻣﺣﺑوس ﺳﺎزﻧد
 .ﺑﺎ ﺧﻼء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺑﻌث از ﻓﻘدان ﻧﯾروھﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎن ھــﺎی ﺳﮑوﻻر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و
دﻣوﮐرات ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،ﺗﻌﺟب ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﺎ وزﯾدن اوﻟﯾن ﺑﺎدھﺎی ﺑﮭﺎری در ﻣﺻر
و ﺗوﻧس اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﮐﮫ ﮐﮭﻧﺳﺎل ﺗرﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود در آن ﮐﺷورھﺎ ﺑوده
و از ﺣﻣﺎﯾت و ﻋﻧﺎﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
دوﻟت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و دوﻟت ھﺎی ﮐﻣﭘرادور
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑودﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
آن ﮐﺷورھﺎ ﺑرﻧده ﺷدﻧد.
 – ۴وﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻧﺷﻘﺎق و ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ ھﺎ در داﺧل اﺳﻼم
ﮔراﯾﺎن ﭼﮫ "رادﯾﮑﺎل" )ﺣزب ﻧور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﺳﻠﻔﯾﺳت ھﺎ( و ﭼﮫ ﻣﻌﺗدل )ﺣزب آزادی و
ﻋداﻟت ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن( از ﯾﮏ
ﺳو و اﺣﯾﺎ و ﺗﻘوﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔرا )ﺣزب
وﻓــد( و ﭼپ ھــﺎی ﻧوﯾن )ﺣــزب ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات( در ﻣﺻر از ﺳوی دﯾﮕر  ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺣرک رو ﺑﮫ رﺷد ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ
در ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ ﻣﺻر از ﯾوغ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت  .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺗﺳﺧﯾر
دوﺑﺎره ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر در اواﺧر ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر
 ٢٠١١ﺗوﺳط ﺟواﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران ﺳﮑوﻻر
و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﺗﺎزه وارد ﻓﺎز ﺟدﯾدی
از ﻋﻣر ﺧود ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﭼپ ﻧوﯾن در
ﻣﺻر ﻣوﻓق ﺧواھد ﮔﺷت ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ رﺷد ﺧود اداﻣﮫ داده
و ﺑﮫ ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﺻر و ﺳﭘس
در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ و ﺷﻣﺎل
آﻓرﯾﻘﺎ ﺗﺑدﯾل ﮔردد؟ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل و ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﺗﺎﺛﯾری اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه در
ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل
 ٢٠١١ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ  ٢٠١١ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی  ١٨۴٨و ١٩۶٨
 – ١ﺑﮫ ھر رو آن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼطﻣﺎت
و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﯽ دھد و ﺳﺎل  ٢٠١١را از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ١٩١٧ ،١٨۴٨
و  ١٩۶٨ﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺳــﺎزد ،ﺗﺎﺛﯾر ﻋظﯾم آن
در ﺷﮑل ﮔﯾری و ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﺗﺢ و
ﺗﺳﺧﯾر در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز )ﺷﻣﺎل(
اﺳــت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﺗﺢ و
ﺗﺳﺧﯾر در  ٢۶٠٠ﺷﮭر ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اروﭘﺎ و .....در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش
و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﻣدﺗﺎ و طﺑﯾﻌﺗﺎ ُ ﺗﮭدﯾد و
ارﻋﺎب ،دﺳﺗﮕﯾری و ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﺑوده
وﻟﯽ روﻧد ﺗﺳﺧﯾرھﺎ ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ ﺗﺷدﯾد
و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 – ٢ھﻣﺎن طــور ﮐﮫ ﺷــورش ھــﺎی ﻣﺗﻌدد
در ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
در ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ  ١٩۶٨ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﺗﺎﺛر و
ﻣﻧﺑﻌث از واﻗﻌﮫ "ﺗﻌرض ﺗت" )آﻏﺎز ﺳﺎل
ﻧو در وﯾﺗﻧﺎم( از ﺳوی ﺟﺑﮭﮫ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
وﯾﺗﻧﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷورش ھﺎی
ﭼرﯾﮑﯽ در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
در ﭼﯾن و ﺑﺎﻻﺧره ﺷورﺷﯾﺎن ﺟوان ﮔﺗوھﺎی
ﺷﮭرھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ )ﻋﻣدﺗﺎ ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﺎن( ﺑودﻧد
اﻣروز ﻧﯾز ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺟﻧﺑش
"اﯾﻧدﯾﮕﻧﺎدو" )ﺧﺷم( در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ  ،ﻓراﻧﺳﮫ و...
ﺟﻧﺑش )ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم( در ﯾوﻧﺎن و دﯾﮕر ﺟﻧﺑش
ھﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل ﻣﺗﺎﺛر و ﻣﻧﺑﻌث از
ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ،ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر ژوھﺎﻧﺳﺑورگ
و ...ھﺳﺗﻧد .ﺷرﮐت ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﻋظﯾم
ﻓرزﻧدان ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﻋــراب ﻣﮭﺎﺟر و ﺳﺎﮐن
ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب اروﭘﺎ در اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﯾﮏ
ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ "ﻣﺎدر ﺟﻧﺑش ھﺎ" ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ھﻣدﻟﯽ ھﺎ در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐم ﻧظﯾر ﺑوده اﺳت .
 – ٣در ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ  ١٩۶٨ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ آن
ﺑﺎ ظراﻓت ھﻧری ﺧﺎﺻﯽ ﺗوﺳط ژان ﻟوک
ﮔودار در ﻓﯾﻠم "ﻻﺷﯾﻧوا" )ﭼﯾﻧﯽ( ﺗرﺳﯾم ﮔﺷﺗﮫ
ﺟواﻧﺎن درﮔﯾر اﻧﻘﻼب در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز
ﺷﻣﺎل آن طورﮐﮫ ﺷﺎﯾد و ﺑﺎﯾد ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد )و ﯾﺎ
ﻧﺧواﺳﺗﻧد( ﺳﻣت و ﺳوی ﻣﺑﺎرزات ﺧود را
ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎ و

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟواﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺟﻧوب ﭘﯾوﻧد
زده و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣدﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔﺳﺗرش دھﻧد.
– وﻟﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﮐﮫ اﻣروز ﺧروﺷﺎن
ﺑﮫ اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن رﺳﯾده و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل
ﮔﺳﺗرش اﺳــت ،ﺟــواﻧــﺎن "اﺷﻐﺎﻟﮕر" در
ﺷﮭرھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و ﺟواﻧﺎن "ﺧﺷﻣﮕﯾن" در
ﺷﮭرھﺎی اروﭘﺎ ھم در ﻋﻣل و ھم در ﺣرف
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣدﻟﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﺧﻠق ھﺎ
و ﺟواﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑﮫ وﺟود آورده
اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﭘﯽ ﺑرده اﻧد
ﮐﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯾروزی ﺑر "ﯾﮏ در ﺻدی
ھﺎ" و اﺳﺗﻘرار ﺟﮭﺎﻧﯽ "ﺑﮭﺗر" ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺧﻠق ھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﯾﺳر ﮔردﻧد
 .زﯾرا ﺟواﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در
ﺷﮭرھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
– اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯾﮑﺎری
روﺑــرو ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 – ۴اﻣروز در آﻏﺎز دھﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳت و
ﯾﮑم و در ﺑﺣﺑوﺣﮫ اداﻣﮫ ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ٢٠١١
در ﺻد ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣن و ﺣﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ،ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺗﻣﺎل ﮔﺳﺗرش زاﻏﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ و
ﮔﺗوﺳﺎزی و ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ در ﺑﯾن
ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ھم در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز و
ھم در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ارﻗﺎم و اﻋداد
ﻧﺟوﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺳﺎﯾﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی "ﺑــﺎزار آزاد" ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻐل
ھﺎی ﺑﺧورو ﻧﻣﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳﺗﺧدام ﮔردﻧد ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ طور ﺣﺗم دارای درﺟﮫ ﺣداﻗل ﻟﯾﺳﺎﻧس
داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
و ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻣــواج
ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻻﺳﺎزی
آﻣوزش و ﭘرورش )ﺑرﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻧﮫ ﭼﻧدان دور( ﺑﮫ طور ﺳرﺳﺎم آوری ھم
در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز )آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن،
ژاﭘن و (...و ھم در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
و ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ )ﻣﺻر ،ﺗرﮐﯾﮫ ،اﯾــران،
ﻧﯾﺟرﯾﮫ ،روﻣﺎﻧﯽ و  (...ﺳر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﮐﺷﯾده
اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ
ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷورش ھﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت
ﮔوﻧﺎﮔون و ﺗﺳﺧﯾرھﺎ ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﺷوﻧد درﺻد
ﺑﯾﮑﺎری ﺑﯾن آﻧﮭﺎ طﺑق ﮔــزارش "ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر" )ای ال او(ﺑﮫ  ٢۵در ﺻد )در
اﮐﺛر ﺷﮭرھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ(
و ﺑﮫ  ۵٠در ﺻد در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ )ﻣﺻر ،ﻧﯾﺟرﯾﮫ ،اﯾران ،ﺗرﮐﯾﮫ
 ،ﻓﻠﯾﭘﯾن ،ﮔرﺟﺳﺗﺎن و روﻣﺎﻧﯽ و (...رﺳﯾده

اﺳت  .ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوع ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
اﯾن اوﺿﺎع )ﺑﮫ وﯾژه ﺑﯾﮑﺎری و اﺣﺳﺎس ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﺣﺳﺎس روﺑروﺋﯽ ﺑﺎ آﯾﻧده
ﺗﯾره و ﺗﺎر( ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﺿور و رﺷد
ﭼﺷﻣﮕﯾر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ھﻣدﻟﯽ و ھﻣﮑﺎری
ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﻣرﮐز و ﭘﯾراﻣون
ﮔﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طور اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾزی ﺑﺎﻋث
وﺣدت و ھﻣﮑﺎری ﺑﯽ ﻧظﯾری ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن
ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده و ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎر و ﮐﺎرﮔران در
داﺧل ھر ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی درﮔﯾر اﻧﻘﻼب
ﺷده اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
 – ١ﺑﻌﺿﯽ از ﭘَﺳت ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ )ﻋﻣدﺗﺎ
ﺷﺎﺧﮫ ﭘَﺳت – ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی
ﻣرﮐز( ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﺗﻌداد و درﺻد
ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﮐﺷورھﺎی آﻧﮭﺎ
در دوره ﻓﺎز ﮐﻧوﻧﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺑﻌد از
اﺗﻣﯾزه ﮔﺷﺗن ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد  ،ﺑر آن ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻋﺻر اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری و ﻧﻘش ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن
ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺧود رﺳﯾده اﻧد .ﺑر اﺳﺎس
اﯾن ادﻋﺎ ﭘَﺳت – ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗﺋوری ھﺎی ﻣﺗﻧوع "ﺧود ﺑﮫ ﺧودی
ھﺎی اﻓﻘﯽ" و ﺣﻣﺎﯾت و ﺟﺎﻧﺑداری از ﻋروج
ﻗدرت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوظﮭور )ﻣﺛل ﭼﯾن و
ﯾﺎ ﻣﺣوری از ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن و (...ﺟﻠو
ﺗﺧرﯾب ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐره زﻣﯾن و ﺑروز ﺑﺣران
ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﮕﯾرﻧد.
 – ٢وﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻼطﻣﺎت در اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎ
ﻣوﺟود در ﮐﻠﯾت ﺧود ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت روﺑرو
ﮔﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗزرﯾق "وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ"
ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟﻠوی ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﯾن ﻧظﺎم
ﻓرﺗوت را ﮔرﻓت .واﻧﮕﮭﯽ اﻣروز ﺣﺿور
ﻓﻌﺎل دوﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣراه
ﺑﺎ ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن و ﮐﺎرﮔران راه و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در
ﭼﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﺳت در ﺻد آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎرﮔران
ﻋﮭد ﻣﺎﺋو ﺗﺳﮫ دون ھﺳﺗﻧد ،ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺷرﯾت در روی ﮐره ﺧﺎﮐﯽ
ﺻﺎﺣب ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری و رﺷد طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻣدرن ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر
اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﻧﯾز ﺑﯾداری ﺑﯾش از ﭘﯾش اﯾن
ﮐﺎرﮔران و ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ  ٢٠١١در ﮐﺷورھﺎی ﺑﮫ وﯾژه
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼﻘدر
اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
ﻗوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻧوز اﻣﮑﺎن و ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل
دارد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎ ﺑروز و اﺷﺗﻌﺎل "ﻧﺷﺎن
ﺳرخ دﻟﯾری" در ﻣﯾﺎن ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﯾن ﭼپ ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﺧواھد ﮔﺷت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﻣﺎﯾﮏ دﯾــوﯾــس" ،ﺑﮭﺎر در ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ
زﻣﺳﺗﺎن" ،در ﻣﺟﻠﮫ "ﻧﯾوﻟﻔت رﯾوﯾو" ﺷﻣﺎره
) ٧٢ﻧواﻣﺑر -دﺳﺎﻣﺑر .(٢٠١١
 – ٢ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس" ،ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ در
ﻓراﻧﺳﮫ از  ١٨۴٨ﺗﺎ  ،"١٨۵٠در "ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ
از آﺛﺎر ﻣﺎرﮐس" ﺑﺎ درآﻣــدی از ﻓردرﯾﮏ
اﻧﮕﻠس ،ﭼﺎپ ﻣﺳﮑو ١٩۶٩ ،ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ.
 – ٣ﮐرﯾس ھﺎرﻣن "  :١٩۶٨ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
آﺗش ﮔرﻓت " ،در وب ﺳﺎﯾت "ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
رﯾوﯾو" ﻣﯽ .٢٠٠٨
 – ۴وﯾﻠﯾﺎم ﺗﺎب" ،ﭼﮭﺎر ﺑﺣران در ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ" ،در ﻣﺟﻠﮫ "ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو"
ﺷﻣﺎره  ،۵اﮐﺗﺑر .٢٠٠٨
 – ۵ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب" ،ﺑﺣران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ"" ،ﺑﺣران ﻋروج ﻣرﮐزھﺎی ﺟدﯾد
ﻗــدرت"" ،ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و
ﻣوﻗﻌﯾت ﭼﯾن "در ﮐﺗﺎب" ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر
ﺗﺷدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ " ﭼﺎپ آﻣﺎزون
دات ﮐﺎم.٢٠١٠ ،
" – ۶ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺳردﺑﯾران در ﻣﺟﻠﮫ "
ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو " ﺳﺎل  ،۶٣ﺷﻣﺎره  ، ٨ژاﻧوﯾﮫ
.٢٠١

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

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ژاﻧوﯾﮫ :٢٠١٢
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔن اﻧﮕل:
اﻏﺗﺷﺎش ھﺎ در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑﺣران
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد!

ﻣﺎ درھﻣﺎن آﺧر ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ،ﺷدت و ﺗﺎﺛﯾرآن
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘرﭼم ﺳرخ ﺑﺎ اﺳﺗﻔن اﻧﮕل ،ﺻدر ﺟﮭﺎﻧﯽ روﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ
ام.ال .پ .د).ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت .دردرﺟﮫ ی اول
آﻟﻣﺎن  ،ﻣﺗرﺟم( ۴ ،ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٢
ﺑﮫ ﻧظررﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑروزﮐرده
اﺳت .اﯾﺟﺎد ﻣدﯾرﯾت واﺣد ﺑﺣران ﻣﺷﺗرک
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﭘﯾش ﮔﯾری از
ﺳﻘوط ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ

و ازﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺑﺎﻻﺗرازھﻣﮫ ،آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ درﻗدرﺗﻧد ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺎﮐﻧون ﺧﯾزﺷﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ھﻣراه ﭼﻧﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻓروﻧﺷﺎﻧﻧد .ﺳﮫ ﺳﺎل و
ﻧﯾم ﺑﻌد از ﺷروع ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭﺎن ،ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺳﻘوط اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟدﯾدی ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن را
ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗرﺗﻌﻣﯾق و ﺗﺷدﯾد ﻧﻣﺎﯾد .دوﻟﺗﮭﺎی
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺑزرﮔﯽ روﺑﮫ
روھﺳﺗﻧد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ آن
را ﺑﺎﯾدازﺑﯾن ﺑُرد .ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ رﻓﯾق ﮐﺎرﮔر
رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ ﻣﺣﻣد اﺷرﻓﯽ
ﺑﺎ دوردھﺎی ﮔرم
ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ،
اﺣزاب ،ﮔروھﮭﺎ و ﻣﺣﺎﻓل و ....طرﻓدار
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻋﻧوان »دﻋوت ﺑﮫ اﺗﺣﺎد« را
درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣزﺑﯽ ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺧود را در ﺑراﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ـ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋول ﻣﯽ داﻧﯾم ،ﻻزم دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﻧﻘﺎط ﻣورد ﺗواﻓق و اﺧﺗﻼﻓﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در
ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم
ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ

ﻏﻧﺎ و رﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ـ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل
ﻧظر ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ رﺷد ﻧظرﯾﺎت درﺳت و ﻣﺗﺣد
ﺷدن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری–ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد
و درﻋﻣل آن را در ﺧدﻣت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق دھد .در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﺑﺣث ﻧظری ﺑﮫ ﺧودی ﺧود اﮔر ﺑﮫ
ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺷﺧص ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺟرﯾﺎن روﺷﻧﻔﮑری ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﺷﻌﺎب و اﻓﺗراق ﺑﯾﺷﺗر و ﮔﺳﺳت ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺗﺷﮑل و ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل ﮐﺎرﮔری – ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.

ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﮕوﯾم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﺿﻊ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺧواھﺎن
ﻣﺗﺣد ﺷدن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ طرﻓدار
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،و ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و
ﺧرده ﮐﺎری ھﺳﺗﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾم اﻣﺎ
آﻧﭼﮫ را ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم راھﮑﺎرھﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﮐرده اﯾد.
ﺷﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ و
وﺿﻌﯾت ﺑﻐرﻧﺞ و ﺷﺗﺎب آن ﺑﮫ ﺳوی ﺷراﯾط
وﯾژه اﺷﺎره ﮐرده اﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑطور دﻗﯾق
اﯾن ﺷراﯾط وﯾژه را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧداده اﯾد ،اﻣﺎ
روﻧد اوﺿﺎع ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺣران
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و راﻧده ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر

از ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر :
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ٢٠١١ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ١٨٤٨و ١٩٦٨
 – ١در دوره ھﺎی ﭘر از ﺗﻼطم و دﮔردﯾﺳﯽ
ھﺎ ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ و ﺑررﺳﯽ
ھﺎی ﻗﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻧظران و
ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑﮫ ﺷدت رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺧﯾزش
ھﺎ و ﺷورش ھﺎی ﺳﺎل ﭘر ﺑرﮐت – ٢٠١١
از "ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ" ﺟﺎری در ﻣﺻر و ﺗوﻧس
 ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھﺎی ﮔرم ﯾوﻧﺎن  ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ...ﺗﺎ
ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗﺳﺧﯾر ﺑﮫ  ٢۶٠٠ﺷﮭر
در اﮐﻧﺎف ﭘﻧﺞ ﻗــﺎره ﺟﮭﺎن ازﺟﻣﻠﮫ ٣٠٠

ﺷﮭر در آﻣرﯾﮑﺎ – ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﭼﺷم ﮔﯾری
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی
ﭘر ﺷﮑوه ﻣﺛﻼ  ١٨٧١ ، ١٨۴٨و ١٩۶٨
از ﺳوی ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻗــرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  .ﺑﮫ
طور ﻗطﻊ ،ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن
ﺗﻼطﻣﺎت ﺳﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ) ٢٠١١ﮐﮫ ھﻧوز ھم
در ﺳﺎل  ٢٠١٢اداﻣﮫ دارﻧد( ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ طوﻓﺎﻧﯽ
آن ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﻧد .در آن ﺳﺎل ھﺎ ﻧﯾز
ﻣﺳﺗﺑدﯾن ﻣﺗﻌدد و ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺛل ﺳﺎل ٢٠١١

ﺳرﻧﮕون ﮔﺷﺗﻧد و ﻗــدرت و ﺣﺎﮐﻣﯾت در
ﻣﯾﺎدﯾن و ﭘﺎرک ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر
"دراز ﮐﺷﯾدﻧد" .وﻟﯽ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم
و ﺳرﻧوﺷت آن ﺳﺎل ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد
"ﺑﮭﺎران ﺧﺟﺳﺗﮫ" ی آﻧﮭﺎ ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن ﻓﺻول
آن روزﮔﺎران ﺑودﻧد  .ﺑﮫ وﯾژه اﯾن ﮐﮫ "ﺣﺎﻓظﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻣوﻧﺎردھﺎ ﮐﮫ
ﺑرای "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت" ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و
اﺻول و ارزش ھﺎی ﭘر از ﻋداﻟت ﺧواھﯽ

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

