ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ـ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(

ﺻﻔﺣﮫ ۶

رﻧﺟﺑر

از ھر دری درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳﺧﻧﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ۶

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

اﺳت ،ﮐﺎرﮔران ﺗﮭﯾﮫ ﭘﯾشﻧوﯾس اﺻﻼﺣﯾﮫ
ﻗﺎﻧون ﮐﺎر را »اﺻﻼﺣﯾﮫای ﺿد ﮐﺎرﮔری«
داﻧﺳﺗﮫاﻧد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻌﯾﺷت آﻧﺎن را
ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮐﺎرﮔران در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ از ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدی
ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻗطﻊ ﯾﺎراﻧﮫھﺎ« ﻧﺎم
ﺑردهاﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدیﺷﺎن
ﺧواﺳﺗﺎر اﻓزاﯾش ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑراﺳﺎس
ﺗورم ﻣوﺟود ﺷدﻧد.
ﮐﺎرﮔران اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﻧﺎﻣﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾق و ﺑﯽﻧظﻣﯽ در ﭘرداﺧت ﺣﻘوقﺷﺎن
اﻋﺗراضﮐردهاﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر اﯾﺟﺎد ﺳﺎز و
ﮐﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻗﺎطﻌﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑﻣوﻗﻊ
دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران را ﺑدون ﻗرارداد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗراردادھﺎی
ﺳﻔﯾد اﻣﺿﺎ و دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ وادار ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺷدهاﻧد.
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺑن ﺑﺳت درﺣل ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﺗﻣﯽ اﯾران!
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻧده ﺗﺟﺎوز
ﺑﮫ اﯾران ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
روی ﻣﯾزﮐﺎر رﺋﯾس ﺟﻣﮭوران آﻣرﯾﮑﺎ
ﻗراردارد و اﯾن ﭘروﻧده ﻓﻌﻼ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧورد!
اﺧﯾرا دان ﺷﺎﭘﯾرو ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ دراﺳراﺋﯾل
ﮐﮫ ﺧودﻧﯾز ﯾﮭودی اﺳت از درﺣﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
»ﭘﻧﺟره« ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ھﺳﺗﮫ ای
اﯾران ﺻﺣﺑت ﮐرده و از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔت» :اﯾن
ﭘﻧﺟره ﺑﺎ آھﻧﮕﯽ ﺷﺗﺎﺑﺎن درﺣﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
اﺳت«.
» آﻗﺎی ﺷﺎﭘﯾرو ﮐﮫ ﺳﻔﯾر ﯾﮭودی آﻣرﯾﮑﺎ در
اﺳراﺋﯾل اﺳت و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺑری ﻧﯾز ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ
در ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ھﻣﺂﯾش ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺳران اﺳراﺋﯾل و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ارﺷد
ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
آﺧرﯾن روزﻧﮫ ھﺎی ﺣل دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﺳﺎل ٣٣

ﺑﺣران ﻧظﺎم  ،ﻣوﻗﻌﯾت ﭼﯾن و
آﯾﻧده ﺟﮭﺎن

ﮐﺎرﮔران درﻣﻘﺎﺑل رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
درﺧﺑرھﺎ آﻣده ﺑود ﮐﮫ :ﺑﯾش از دو ھزار
ﮐﺎرﮔر واﺣدھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗزوﯾن ﺑﺎ اﻣﺿﺎی
ﻧﺎﻣﮫای ﺧطﺎب ﺑﮫ وزﯾر ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ ﮐﮫ
اﺟرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﺑر زﻧدﮔﯽ
آﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت اﻋﺗراض ﮐردﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﻠﻧﺎ ،در اﯾن طوﻣﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی
ﺑﯾش از دو ھزار ﮐﺎرﮔر ﺷﺎﻏل در  ٢۵واﺣد
ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﻗزوﯾن از ﺟﻣﻠﮫ داروﺷﯾﺷﮫ،
ﻣﮭرام ،ﻓرش ﭘﺎرس ،ھﻔت اﻟﻣﺎس و… رﺳﯾده

ﺗﯾر  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٨٦

اﺗﻣﯽ اﯾران ﺳﺧن ﮔﻔت.
ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ در اﺳراﺋﯾل در ھﻣﺂﯾش ﭘژوھش
ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺗل آوﯾو؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ روز
ﭘﯾش از آن ،ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﻧﺧﺳت وزﯾر
و اھود ﺑﺎراک وزﯾر دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل در ﺑﺎره
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﺷﻧﯽ ﺑرای ﺣل ﺻﻠﺢ
آﻣﯾز ﻣﻌﺿل اﺗﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ آﺧرﯾن داﻧﮫ ھﺎی
ﺧود ﻣﯽ رﺳد.
ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ در ﺗل آوﯾو ﮔﻔت ،ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن
اﺣﺳﺎس ﺧطر اﺳت ﮐﮫ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ اھرم
ﻓﺷﺎر ﺑر اﯾران را ﺳﻧﮕﯾن ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻗﺎی ﺷﺎﭘﯾرو» ،آﻣرﯾﮑﺎ از ھر ﭼﮫ ﮐﮫ
در ﺗوان دارد ،ﺑرای ﺣل ﺑدور از راھﮑﺎر
ﻧظﺎﻣﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺻرﻓﺎً ﻣذاﮐراﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن اﺳت،
ﺑﮫ ﺳوی دور ﺑﻌدی ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﯾران ﻧﻣﯽ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﭘﺎوﻟﮕر ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ﻗدرت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درﺣزب
اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﺗﺑﻠور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد!
 ٩٢ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﺗﺣت آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درروﺳﯾﮫ ﺗﺣت ھداﯾت ﺣزب
ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑﮫ رھﺑری ﻟﻧﯾن ﮐﺑﯾر ،درﮐﻧﮕره
ﺣزب ﻋداﻟت در ٣٠ﺧرداد  ١٢٩٩درﺑﻧدر
اﻧزﻟﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺗﺎﺳﯾس ﺷد.
آﻣوزﺷﮭﺎی ﻟﻧﯾن و ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری
درروﺳﯾﮫ ﭼﻧﺎن ﺗﺣرﮐﯽ را درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟودآورد ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
و ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﮑﯽ ﺑﻌداز دﯾﮕری ﺑﮫ
وﺟودآﻣدﻧد و ﺑﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺳوم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺧﺻﻠت ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری ﮐﺷورھﺎ ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺷﮑل و
ﻣﺿﻣون دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺷوروی
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﻣذاﮐره ،ﺳﺎزش و ﺟﻧﮓ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺻدر ﺧﺑرھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ و
ﻣﺗﺣدﯾن آﻧﮭﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت ﺑﺎرھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺗﻣﯽ
و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﻧﯾز ﮔروه ٥
 ١+ﮔﻔﺗﮕو و ﻣذاﮐره داﺷﺗﮫ اﻧد  .ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ای
ﮐﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن از ﺣرﮐت ﮐﺷورھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور
زده ای ﻣﺎﻧﻧد اﯾران و ﻧﯾز دﺧﺎﻟت ﮔری ھﺎی
ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب در ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن دارﻧد ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده ای روﺑرو
ھﺳﺗﻧد .ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾدن ھﺎی ﻣرﺗب
ﻏرب و ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺑرای ﺑﮫ
زاﻧو درآوردن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺧرب و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده اش را ﮐﺎرﮔران و
ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﯾران ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﺳﻔره
ھﺎﯾﺷﺎن و ﺗﻧﮓ ﺗر ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﺎرﮔران در ﻣﻘﺎﺑل رژﯾم ...
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت:
»ﺑدون ﺗردﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭻ
اﻧﺳﺎن ﺷرﯾف و ﻣﻧﺻﻔﯽ ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ
را ﺑر ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﮐﺎرﮔر و ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﺎن
ﺑر ﻧﻣﯽﺗﺎﺑد .ﻟذا ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده
اﯾن طوﻣﺎر ﺑﻌﻧوان اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑرم و
ﻋﺎﺟل ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺷﻘت
ﺑﺎر ﻣوﺟود ﻣﺻراﻧﮫ ﺧواھﺎن اﻓزاﯾش ﺣداﻗل
دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑراﺳﺎس ﺗورم واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود و
ﺗﺎﻣﯾن ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺳﺑد ھزﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار
ﭼﮭﺎر ﻧﻔره ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﻧﻣﺎﯾﻧدهھﺎی ﻣﻧﺗﺧب
ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
دﺳﺗﻣزد  ۵ﺳﺎل آﺧر ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺷﺎرﯾم.
ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای ﻓوری ﺑﯾﻣﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺻوﺑﮫ ھﯾﺋت وزﯾران
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣذف ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری و ﻋﻘد
ﻗرارداد ﻣﺳﺗﻘﯾم و داﺋﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران و اﯾﺟﺎد
ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺎطﻊ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑﻣوﻗﻊ
دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران را ﺑدون ﻗرارداد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗراردادھﺎی
ﺳﻔﯾد اﻣﺿﺎ و دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ وادار ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد«.
ﺑرای ھراﻧﺳﺎن ﻣﻧﺻﻔﯽ ﺧواﻧدن اﯾن ﭼﻧدﺳطر
از ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ وزﯾرﮐﺎرﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ
را ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران و دوﻟت
دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﺎن ﺑرﭘﺎ ﮐرده و ﺗﺎﭼﮫ ﺣدی
ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﺎﺑودی ﺟﺳم و روان ﮐﺎرﮔران
درﻏﺎرت ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﻟﯾدﺷده ی آﻧﺎن
ﺳرازﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻓﺎع ازﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق ﮐﺎرﮔران
ﺑرﺧﯾزﯾم .اﻣﺎ ذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻌداز ﺗﺟرﺑﮫ ای  ٣٣ﺳﺎﻟﮫ درزﯾرﺳﻠطﮫ ی
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل ھم ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗر از ﻗواﻧﯾن آن اﺳت ،اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﻋﯾﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن دردھﺎ و
ﻣﺻﺎﺋب ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،ﻧﻣﯽ ﺗوان
ذره ای از اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ را درآﻧﮭﺎ
ﺑراﻧﮕﯾﺧت و وادارﺷﺎن ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎی
ﻣﺎل ﺷده ی ﮐﺎرﮔران اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد.
ھﻧوز ﻣدت ﭼﻧداﻧﯽ از ﺟرﯾﺎن ﺟﻣﻊ آوری
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺗﺣت رھﺑری رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎ
و زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذرد .دﯾدار
ﺑﺎ آﯾت ﷲ ھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺗوﺳط ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ از زﻧﺎن ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺎﻧد و ﺷﻣﺷﯾر ﻣردﺳﺎﻻری و درﻗﻔس ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن داﺋﻣﺎ ﺑرﮔرده ی ﻧﯾﻣﯽ
از ﻣردم اﯾران ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻓرودﻣﯽ آﯾد و
اﻓرادﻓﻌﺎل درﺟﻣﻊ آوری اﻣﺿﺎھﺎ دﺳﺗﮕﯾر و

ﺷﮑﻧﺟﮫ و زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد .اﻣری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﭘﻠﻧﮓ
ﺗﯾز دﻧدان اﻧﺗظﺎرﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺗرﺣم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮔوﺳﻔﻧدان را داﺷت ،از آﯾت ﷲ ھﺎی ﻋظﻣﺎ
و ﻏﯾرﻋظﻣﺎ ،از رﺋﯾس ﺟﻣﮭوران و وزﯾران
و ﮐﻼ از ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز اﻧﺗظﺎر رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ،
ﺣﺗﺎ درﺣداﻗل آن ،اﻧﺗظﺎری ﺑﯽ ھوده اﺳت!
رﻓﻘﺎی ﮐﺎرﮔر! اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺗﺎن ﺑﺎھم
درﺷرﮐت دراﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﺧواﺳت ﻣﺷﺗرک
ﮐﺎرﮔری را ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﺷﮑل دادن
ﺑﮫ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ﺗﺎن ،دﺳت زدن ﺑﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺗﺷﮑل ﺷﮭری و ﮐﺷوری و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻋزم ﮐردن ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن رژﯾم
ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺑورژواﺋﯽ ارﺗﻘﺎء دھﯾد .ﺑﺎﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﯽ را ﮐﮫ
ازﺷﻣﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت ﺑﺎ ﮐﺳب ﻗدرت و ازﺑﯾن
ﺑردن ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ،ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن
ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ وﺟودآورﯾد ﮐﮫ ارزش و
ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻧﮫ درﻣﯾزان ﺛروت وﻣﮑﻧت
آﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ درﺷرﮐت اﻧﮭﺎ درﮐﻠﯾﮫ اﻣورﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻋم از ﺗوﻟﯾدی و ﺧدﻣﺎﺗﯽ و اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف
ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺿوی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل را ازﺑﯾﺦ و ﺑُن ﻓﺳﺦ ﮐرده و ﺑﮫ
زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ اﻧدازد.
دراﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﺎ دﺳﺗﮭﺎی ﭘﯾﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﻣﺑﺎرز
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺷﺎرﯾم .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم .ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﺗب ﺷدﯾد ﻣرگ دﺳت و ﭘﺎ
ﻣﯽ زﻧد و ﺑﺣران ﺳرﺗﺎﭘﺎی آن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺑﺎﻗدرت ﺗر ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾم
و وﺣدت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎن را ﻓﺷرده ﺗرﺳﺎزﯾم
ﺗﺎ ﻗﺎدرﺷوﯾم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ازدﺳت ﻧظﺎﻣﮭﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر
وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ و اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺳﺗم و
ﺗﺑﻌﯾﺿﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻧﺎن ﻧظﺎﻣﮭﺎﺋﯽ رھﺎﺋﯽ
ﯾﺎﺑﯾم .آﯾﻧده درﺧﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧواھدﺷد.

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.

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺑن ﺑﺳت  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

روﯾم؛ ﻣذاﮐره ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣذاﮐره ی ﺧﺷﮏ و
ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت«.
آﻗﺎی ﺷﺎﭘﯾرو ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻓﻠﺞ
ﮐﻧﻧده ﺗری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ
ﺗواﻧد در راه ﺑﺎﺷد.
آﻗﺎی ﺷﺎﭘﯾرو دو ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ﻧﯾز در ﯾﮏ
ﺳﺧﻧراﻧﯽ دﯾﮕر در اﺳراﺋﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﻣﯾل
ﻧظﺎﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن آﻣﺎده اﺳت.
ﻟﺋون ﭘﺎﻧﮫ ﺗﺎ وزﯾر دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ
اﯾن ھﻔﺗﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺗﮑرار ﮐرد و از
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾران در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺳﺧن ﮔﻔت...
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﮔﺷﺎﯾش اﯾن ھﻣﺂﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرت ھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
در ﺑﻐداد در ﺑراﺑر اﯾران »ﮐوﺗﺎه آﻣده اﻧد« ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ اﺑراز ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﮐرد«).رادﯾو ﻓردا(
ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﺑﯽ ﻗراری طرف آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﮫ
ﺧﺻوص اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ظﺎھر ھوﯾدا اﺳت.
دراﯾن ﺑﯾن ﯾوﮐﯾﺎ آﻣﺎﻧو ،ﻣدﯾرﮐل آژاﻧس
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ در ﺑراﺑر اﻋﺿﺎی
ﺷورای ﺣﮑﺎم ﮔﻔت :در راﺳﺗﺎی ﺗﺷدﯾد
ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ اﯾران ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷورا ،ﻣن در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﻣﮫ  ٢٠١٢ﻧﺷﺳتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ در ﺗﮭران درﺑﺎره ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﯾل
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دو طرف از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی
ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻧظﺎﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫﯾﯽ اﯾران داﺷﺗﯾم.
او اداﻣﮫ داد :در اﯾن ﻧﺷﺳتھﺎ ،اﯾران و
آژاﻧس ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد درﺑﺎره ﺳﻧدی درﺑﺎره
ﯾﮏ روﯾﮑرد ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد.
آﻣﺎﻧو اﻓزود :ﺑﮫ ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗواﻓق درﺑﺎره اﯾن روﯾﮑرد ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺷﺗﺎب
ﺑﺧﺷﯾده ﺧواھد ﺷد و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣﯾﺎن
اﯾران و آژاﻧس ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق
ﻧﺧواھد ﺑود.
او درﻋﯾن ﺣﺎل ﮔﻔت :در ھر ﺣﺎل اﯾران
ھﻣﮑﺎری ﻻزم را اراﯾﮫ ﻧﻣﯽدھد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ
آژاﻧس ﺑﺗواﻧد اطﻣﯾﻧﺎن ﻣوﺛﻘﯽ درﺑﺎره ﻧﺑود
ﻣواد و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ھﺳﺗﮫﯾﯽ اﻋﻼم ﻧﺷده در
اﯾران اراﯾﮫ ﮐﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣواد ھﺳﺗﮫﯾﯽ در اﯾران ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﺻﻠﺢآﻣﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود) .اﯾﺳﻧﺎ(
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی ھﺳﺗﮫ
ای ﻧﯾز ﮐﮫ درﺧدﻣت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﺧودرا ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐرده اﺳت درﺟﮭت
ﻓرورﯾﺧﺗن آﺧرﯾن ﺷﻧﮭﺎی ﺳﺎﻋت ﺷﻧﯽ ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد!

ﮐﺎرﮔران ﺣق ﺧودرا درﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﺷﮑل ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮔوﺋﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺳران ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت اﺳراﺋﯾل ﺧود را
دردﺳت زدن ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﯽ طﺎﻗت ﻧﺷﺎن دھﻧد
و دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ دراﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ
ﻋﻣﻼ در ﻣﺣﺎﺻره ی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﮔﺎﻣﮭﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﺑردارد ﺗﺎ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﮐﮫ درﺟﺎی
دﯾﮕر درﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎﺳت)ﻣﺷﺧﺻﺎ
ﺑﺎ روﺳﯾﮫ( ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺣل ﺷود.
درھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط » دﯾوﯾد ﮐوھن ،ﻣﻌﺎون
وزارت ﺧزاﻧﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ ﺑرای ﻣذاﮐره
ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐرده
اﺳت روز دوﺷﻧﺑﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ واﺷﯾﻧﮕﺗن در ﺣﺎل
راﯾزﻧﯽ ﺑﺎ ﺗل آوﯾو ﺑرای ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران در ﺻورت ﺷﮑﺳت ﻣذاﮐرات ﻣﺳﮑو
اﺳت.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳراﺋﯾل روز دوﺷﻧﺑﮫ ﮔزارش
دادﻧد ﮐﮫ » آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را ﺑرای ﺷﮑﺳت
ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد
و دﯾوﯾد ﮐوھن ﻗﺻد دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل
ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧده ﺗری ﻋﻠﯾﮫ اﯾران
در راه ﺧواھد ﺑود ،اﺳراﺋﯾل را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد
ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران ﻧﺑﺎﺷد«.
)رادﯾو ﻓردا(
» دﯾوﯾد ﮐوھن در ﻣﺳﯾراﯾن ﺑﺎر ﺧود در ﻟﻧدن
و ﻣﺳﮑو ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ از دوﻟت ھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
و روﺳﯾﮫ ﻧﯾز در آﺳﺗﺎﻧﮫ دور دﯾﮕری از
ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای اﯾران و ﻗدرت ھﺎ ،ﮔﻔت
و ﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد.
وی در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ »ھﺎآرﺗص« ﮐﮫ
در ﺷﻣﺎره روز دوﺷﻧﺑﮫ آن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﮔﻔت
ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش در زﻣﯾﻧﮫ »ﮔﺎم
ھﺎی ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺑر اﯾران را ﺗﺷدﯾد
ﮐﻧد« ،راﯾزﻧﯽ ھﺎی ﻣﻧظﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣذاﮐرات دﯾوﯾد ﮐوھن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎرﯾو روز دوﺷﻧﺑﮫ
ﻧوﺷت :آﻣرﯾﮑﺎ اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﮔﻔت و ﮔوھﺎی
ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران دﭼﺎر ﺷﮑﺳت ﺟدی ﺷده
اﺳت)«.ھﻣﺎن ﺟﺎ(
اھود ﺑﺎراک وزﯾر دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز ھﻔﺗﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮭدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران را ﺗﮑرار
ﮐرد؛ اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﮑﺎﯾت رﺳﻣﯽ
اﯾران از اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺷد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن »ﭘﻧﺟره ھﺎ« و رﯾزش آﺧرﯾن داﻧﮫ
ھﺎی ﺷن »ﺳﺎﻋت ﺷﻧﯽ« آﻗﺎی ﺷﺎﭘﯾرو ﺗﻧﮭﺎ
ذوق ﺗﺟﺳﻣﯽ او را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و واﻗﻌﯾﺎت
درﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﻣﮕرﻧﮫ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺧود ﺳران رژﯾم ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل
دراواﯾل ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﻣﺎه آورﯾل را آﺧرﯾن
ﻓرﺻت ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران ذﮐر ﮐردﻧد و
ﻟﺋون ﭘﺎﻧﮫ ﺗﺎ وزﯾردﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز روی اﯾن
ادﻋﺎ ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷت ،وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﻗﻼﺑﯽ ازآب درآﻣدﻧد!

اﻣﺎ ﺳﺧﻧﺎن اﺧﯾر ھﻧری ﮐﯾﺳﯾﻧﺟر وزﯾر
اﻣورﺧﺎرﺟﮫ ﺳﺎﺑق آﻣرﯾﮑﺎ و از ﺳﯾﺎﺳت
ﻣداران ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﭘﺷت ﭘرده ﮐﻧوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﺷﮑل ﻣوﺟود را ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد :
» ھﻧری ﮐﯾﺳﯾﻧﺟر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺑق ﮐﮫ
ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﮭوﻟت ﺳن –  ٨٩ﺳﺎل -ھﻣﭼﻧﺎن
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻣرﯾﮑﺎ را اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻧد در آﺧرﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود ﮐﮫ در
آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ اش ﺑﺎ وی اﻧﺟﺎم ﺷد ﮔﻔت:
ِ
ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش دام ﺑرای روﺳﯾﮫ و
آﻣرﯾﮑﺎ در ِ
ﻣﯾﺦ
ﭼﯾن اﺳت و دراﯾن اﺳﺗراﺗژی آﺧرﯾن ِ
ھدف
”ﺗﺎﺑوت“ اﯾران اﺳت .ﮐﺷوری ﮐﮫ
ِ
اﺻﻠﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت.
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷروع ﺷود .ﻣن ﺑﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون
ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐﺷور
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ھﻔت
ِ
ِ
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎر ﺷوﻧد)و ﺑر آﻧﮭﺎ
آﺧرﯾن آﻧﮭﺎ اﯾران اﺳت .ﺑرای اﯾن
ﻣﺳﻠط ﺷد(
ِ
اﺳﺗراﺗژی ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧوب ﻋﻣل ﮐرده و
ﻓﻘط اﯾران ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷراﯾط
ﺟوان ﻣﺎ
ﻧﻔﻊ ﻣﺎ رﻗم ﺑزﻧد .ﻧﯾروھﺎی
ِ
را ﺑﮫ ِ
آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ را دارﻧد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
از ﭘس آن ﺑر ﺑﯾﺎﺋﯾم .اﮔر ”ﻧﻔت“ را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﯾم،
ﮐﺷورھﺎ را ﻣﮭﺎر ﮐرده اﯾم و وﻗﺗﯽ ”ﻏذا“ را
ﻣﮭﺎر ﮐﻧﯾم ،ﻣﻠتھﺎ را ﻣﮭﺎر ﮐرده اﯾم)«.
ﺧﺑرﮔزاری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن (
درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب وﻻدﯾﻣﯾر ﭘوﺗﯾن
ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری روﺳﯾﮫ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﻓزاﯾش روزاﻓزون ﻧﻔوذ ﭼﯾن درﺟﮭﺎن و
ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧودازﺟﻣﻠﮫ درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯾﺦ زﻧﮓ زده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
در »ﺗﺎﺑوت اﯾران« ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرو رود .ﮐﻣﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﺗﻼش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای
درآوردن ﺳورﯾﮫ از ﺣﯾطﮫ ی ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ
ازطرﯾق ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺎﻟف
رژﯾم ﺳورﯾﮫ ،ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧرﺳﯾده و ھم
اﮐﻧون ﺳران اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﯾز ﺗﻼش زﯾﺎدی
را ﺑرای ﺟﻠب روﺳﯾﮫ ﺟﮭت دﺳت ﺑرداﺷﺗن
از ﺣﻣﺎﯾت از رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺳورﯾﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ
ﺑرﻧد.
دراﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺧﺑرﮔزاری رﺳﻣﯽ ﭼﯾن ،ﺷﯾن
ھوا از ﭘﮑن ﮔزارش داده اﺳت ﮐﮫ ﺳران
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی )ﭼﯾن،
روﺳﯾﮫ ،ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،ازﺑﮑﺳﺗﺎن و
ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ( ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ”ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾران“ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ
زور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،رھﺑران ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﮐﮫ
در ﭘﮑن ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ﭼﯾن ،ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗوﺳل ﺑﮫ زور ﻋﻠﯾﮫ اﯾران
”ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﺟدی“ ﺑﮫ ھﻣراه
ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت در

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﻣواﺟﮫ ﮐﻧد.
اﯾران ﻋﺿو ﻧﺎظر ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی
ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی اﺳت و ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد ،رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور اﯾران ،ﺑرای ﺷرﮐت در اﺟﻼس اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﯾن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد.
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﻣﺷﺧﺻﺎ اﯾران درﻣرﮐز آن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﮔرھﯽ
ﺗﺿﺎدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای
آوردن ﮐﺎﻣل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﯾطﮫ ی ﻧﻔوذﺧود
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن درﺗﺻﺎدم اﻓﺗﺎده و
اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﻓزاﯾش داده اﺳت.
دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻗﻣﺎری ﺑرای ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎن ﺧطرﻧﺎک و ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﮐره
ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﻋظﯾم ﺧواھدﺑود .درﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻗطب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎھم درﻣورد
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎ اﯾران ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ
ﻧرﺳﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران ﻋﻼرﻏم اﻋﻼم
آﻣﺎده ﮔﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای دھﮭﺎ ﺑﺎر ،ﺿﻌﯾف
ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھدﻣﺎﻧد .دﯾداراﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎ ﭘوﺗﯾن
ﻧﺷﺎﻧﮫ ای اﺳت از ﺗﻼش ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺗواﻓق ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در
ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی )١٧ـ  ١٨ژوﺋن(
درﻣﺳﮑو ﺑرﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺗﻣﯽ اﯾران و ﻏﻧﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھدﺷد.
ﭼﮭره ی ﮐﺛﯾف و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ ی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ
ﮐﯾﺳﯾﻧﺟر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را از ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ
»وﻗﺗﯽ ﻏذا را ﻣﮭﺎرﮐﻧﯾم ،ﻣﻠﺗﮭﺎ را ﻣﮭﺎرﮐرده
اﯾم« ﺑﮫ ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﺑرای
اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻋﻣده و ھم ردﯾف ھﯾﺗﻠر و
ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ در ﻗرن  ٢٠و  ،٢١ﻣﻠﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ﺗﻧﮭﺎ درﺻورﺗﯽ ﺣق زﯾﺳﺗن درﺳطﺢ ﺑﺧور
وﻧﻣﯾر را دارﻧد ﮐﮫ ﺑﻧده ﮔﯽ ﮐﻼن ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﭘذﯾرﻧد وﮔرﻧﮫ ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ و ﻣرگ
دراﻧﺗظﺎر آﻧﮭﺎﺳت ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﻣب و ﺧون و
آﺗش!
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ طﻠﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ؛ ﺑﮫ
ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران ﻧﮫ ﺑﮕوﺋﯾم و آزادی و
دوﺳﺗﯽ و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﻠﺗﮭﺎ و ﺣق ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ را ﻓرﯾﺎدزﻧﯾم!
دﻓﺎع ازاﯾن اﻣر و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن
ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﮐﺳب ﻗﻠوب ﻣردم و
درﻋﯾن ﺣﺎل ﭘﺎک ﮐردن ﺻﺣﻧﮫ ی اﯾران از
وﺟود دوﻟﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑورژواﺋﯽ ،ﻣذھب،
ﺗﺑﻌﯾض ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎﮐن
اﯾران .ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺗﻣﺎم وﺟود ﺑﮫ ﻣردم اﯾران و
ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎم
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش دراﯾران و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑرای
ﺗﺣﻘق آن درﻧﮓ ﺟﺎﯾز ﻧﺑوده و ﺑﺎﯾد ﺑﭘﺎ ﺧﯾزﯾم.

ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ واﯾران درﻣرﮐزآن ﻧﻘطﮫ ﮔرھﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻗدرت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﯾد ﺑزرﮔﯽ را دررھﺎﺋﯽ ﻣﻠل از
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ،
رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ازﻗﯾد ﻣردﺳﺎﻻری ،دﻓﺎع از ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠﺗﮭﺎ ،رھﺎﺋﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از اﺳﺗﺛﻣﺎرو ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧظﺎم ﺑرده
داری ﻣدرن ﮐﺎرﻣزدی و ﺑﺎﻻﺧره ﭘﯾﺷروی
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری درﮐﺷورھﺎی ﭘﯾش رﻓﺗﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ی دوﻟت ﮐﺎرﮔری
وﺷوروی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ
وﺟودآورد.
ﭘﯾﺷروی اﻧﻘﻼب درﺟﮭﺎن و دراﯾران راه
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ھﻣواری را ﻧﭘﯾﻣود .ﻣراﮐزﻓﮑری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳرﯾﻌﺎ ﺗﺷﺧﯾص دادﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾش روی اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری ﻣرﮐز اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را داﻏﺎن ﮐرد و
ﯾﺎ ازطرﯾق اﯾﺟﺎد اﻏﺗﺷﺎش ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﮐﻼ ﻣﻧﺣرف ﮐردن ﺧط ﺣزب از ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗن
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ـ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎ
در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،اﯾده آﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را
ﺑردﯾدﮔﺎه رھﺑری ﻏﺎﻟب ﻧﻣوده و ﻣﺎھﯾت ﺣزب
را ﺑﮫ ﺑورژواﺋﯽ ﺗﻐﯾﯾرداد.
دراﯾن راﺳﺗﺎ ﺧرده ﺑورژوازی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺟﻧﺑش آﮔﺎه ﮐﺎرﮔری ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑدون
اﯾن ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺎ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧودرا طرد ﮐرده
ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﺳﯾﻠﮫ ی ﻣوﺛری ﮔردد.
ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﻓﺎع از اﯾﻧﺎن را
درﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧودﻗرارداد .اﯾﻧﺎن ﻧﯾز دردرون
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دﺳت ﺑﮫ اﻧواع ﮔراﯾﺷﺎت
ﻏﯾرﭘروﻟﺗری و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
زدﻧد :ﻧظﯾر اﭘورﺗوﻧﯾﺳم راﺳت و ﭼپ
درﺳﯾﺎﺳت؛ دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم درﺑرﺧورد
ﺑﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺗﺣرﯾف اﯾن ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ و درﻏﻠﺗﯾدن در
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم راﺳت وﭼپ؛ اﻣﺗﻧﺎع از ﺗن دادن
ﺑﮫ اﺟرای ﻣرﮐزﯾت ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗری
در درون ﺣزب و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت
اﻓراطﯽ و ﯾﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ اﻓراطﯽ درآن ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻣراﺿﯽ ﻧظﯾر ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم در ﺣزب ﭘﯾﺷرو
واﺣد طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺳﭘس ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ
اﻧﺟﺎﻣﯾده وﺷروع ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﻏﺗﺷﺎش در درون
و ﯾﺎ ازﺑﯾرون ﺑﺎ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﻣود؛ و
ﺑﺎﻻﺧره ﻋدول ازﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﭘروﻟﺗری ﻧظﯾر
»ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺋوری ﺑﺎﭘراﺗﯾﮏ ،ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎﺗوده
ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد ازﺧود«؛ »ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص
از ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص«؛ »آﻣوﺣﺗن از ﺗوده ھﺎ
و آﻣوﺧﺗن ﺑﮫ ﺗوده ھﺎ« و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ
روی ،اﻟﮕو ﺑرداری ،ارﺑﺎب ﺗوده ھﺎﺷدن،
ﮐﻣﺎﻧدﯾﺳم و ﻏﯾره ﻣﻧﺟرﺷد .ﺑﮫ دﯾﮕرﺳﺧن

ﺧرده ﺑورژوازی ﻋﺻﺎی دﺳت ﺑورژوازی
در ﺗﺧرﯾب اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮔردﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺳرﮐوب ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ی اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت دراﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗوﺳط
ﺑورژوازی و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺣﺎﮐم ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ
و ﯾﺎ دراﺗﺣﺎدی ﻧﺎﻣﻘدس ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر از ﯾﮏ
ﺳو و اﯾﺟﺎد اﻧﺣراف ازﺧط ﻣﺷﯽ اﺻوﻟﯽ،
ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗری ﺑﺎﻧﻔوذ دادن اﻓﮑﺎر
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﺳطﺢ رھﺑری اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،دوﻋﺎﻣل ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﻋﻣده
درﺷﮑﺳت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﺎل ﺑوده اﻧد.
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻧﯾز ازاﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﺑرﮐﻧﺎرﻧﻣﺎﻧد .ﻣﻘدﻣﺗﺎ اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﭼپ
وراﺳت از درون آن دﺳت ﺑﮫ اﺧﻼل زدﻧد و
ﺳﭘس ﺑﺎﺳرﮐوب ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ی رژﯾم ﭘﮭﻠوی
ﭘس از  ١٠ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻓﺋودال ـ
ﺑورژواﺋﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟوان
اﯾران ازھم ﭘﺎﺷﯾد .ﮐﻠﯾﮫ ی ﺗﻼﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺑﮫ اﻣروز ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧده و اﻓﮑﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
ﺑرﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ را ﺟﺎ اﻧداﺧﺗﮫ
و ھم اﮐﻧون ﺑﺎ اﻧواع اﺣزاب ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑودن دراﯾران روﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾم و ھﯾﭻ ﺣزﺑﯽ
ازاﯾن ﻧوع ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت اﻋﺗﻣﺎد ﭘﯾﺷروان
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧد.
اﯾن ﺧودﻣرﮐزﺑﯾﻧﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﮐﻧون ﺑﮫ
ﺣد ﮐﻣدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﯾده اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
از ﯾﮏ ﺳو ﺗﮏ ﺗﮏ اﺣزاب ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑودن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳوی ھم ﮔراﺋﯽ
درﺣد اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ای از ﻧﯾروھﺎی ﻣدﻋﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد و ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻراﺣت ﭘروﻟﺗری رﻓﺗﺎرﮐﻧﻧد ،ﺧودرا
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
را ﭼپ ﻣﯽ داﻧﻧد و ھرﮔﺎه ﺿرورت وﺣدت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑراﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﻓﺷﺎر واردﻣﯽ ﺳﺎزد
از وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﭼﭘﮭﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و
ﭘﺎی اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ و ﯾﺎ ﻗطﺑﯽ از اﯾن ﻧوع ﻣﯽ
روﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎدرھﺎ و
اﻓراد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوه ھﺎی
ﻏﯾرﭘروﻟﺗری درﺳطﺢ رھﺑری اﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ درآﻧﮭﺎ ﻧﺷده و ﭘدﯾده
ی ﻣﻧﻔردﯾن ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﮐﺛرﯾﺗﯽ ازﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑروز ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻘدان ﺣزب واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت دراﯾران ﺑﺎﻋث
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز اوﻻ درﺗﻔرﻗﮫ
ﻣﺎﻧده و ﺳراﺳری ﻧﺷود و ﺛﺎﻧﯾﺎ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
ﺑﮫ ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ ای »درﺧود« درﺟﺎ زده و ﺑﮫ
طﺑﻘﮫ ای »ﺑرای ﺧود« ﺗﺑدﯾل ﻧﮕردد.

ﺻﻔﺣﮫ ٤
در ٩٢ﻣﯾن ﺳﺎل ﮔرد اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران ،آﯾﺎ وﻗت آن ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن ازﺗﺟرﺑﮫ
ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی  ١٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش
اﯾران ﺑﯾﺎﻣوزﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرﺳﮫ زدن
دراﻧواع ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻏﯾرﭘروﻟﺗری و ﻣﺷﺧﺻﺎ
ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ ،ﺿروری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ اﺛﺑﺎت ﺷده درﻋﻣل
روآورده و ﺑراﺳﺎس اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و
ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺗﺣدﺷده و
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را درﻣﺑﺎرزات رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
اش ﮔﺎﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن
ﻧوﺳﺎزی ﺟﮭﺎن ذھﻧﯽ ﺷﺎن و ﭼﻧﯾن ﺧﯾزش
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اھﻣﯾت ﺑﮫ ﺳزاﺋﯽ دررﺷد و ﺑﮫ
ﺳوی ﭘﯾروزی ﺣرﮐت ﮐردن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
درﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری دراﯾران ﻧﺧواھد
داﺷت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾش از  ٨٠ﺳﺎﻟﮫ را
درﭘﯾﺎده ﮐردن آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ
دراﯾران ،ﺟز ازاﯾن طرﯾق ﻣﯽ ﺗوان ﺟﺑران
ﮐرد؟ ﺟواب ﻣﺛﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺳوﺋﺎﻻت اﻣﯾدﺑﺧش
ﺧواھدﺑود.

ﻣذاﮐره،ﺳﺎزش و  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺷدن ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮑﻧﻧده
را در ﻣﻧطﻘﮫ داﻣن زده اﺳت  .ﺑزرﮔﻧﻣﺎﺋﯽ
ھﺎی ﻏرب از ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺗﻣﯽ اﯾران و اﯾﺟﺎد
ﻓﺿﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﻓروﺷﻧده اﺳﻠﺣﮫ از آن ﺳودھﺎی
ھﻧﮕﻔت و ﺑﺎدآورده ای را ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ زﻧﻧد
و در اﯾن ﺟو ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗراردادھﺎی
ﺳﻧﮕﯾن ﺗﻣﺎم ﺑودﺟﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺑوﯾژه ﻧﻔت ﺧﯾز را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد  .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن اﯾن ﺟو و داﻣن زدن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺳت  .ﺑﺧش دﯾﮕر ﮐﮫ
ﺑطور واﻗﻌﯽ ﻣدﺗﯽ اﺳت ﺷروع ﺷده ﺟﻧﮓ
در زﻣﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺳﯾﺎﺳت ﮐش دادن ﻣذاﮐرات ﺑﯾن اﯾران و
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
دردرﺟﮫ اول ،اﯾن ﺳﯾﺎﺳت »زﻣﺎن ﺧرﯾدن«
ھم ﺑرای ﻏرب و ھم ﺑرای رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺿررھﺎﯾﯽ اﺳت .ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎدﮔﯽ درﮔﯾری و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﻏرب ﻧدارد .ﺑﮫ ﻋﻼوه رھﺑران

دوﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دراﻗﻠﯾم ﮐﺎرﮔران ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر آﮔﺎه
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐش دادن ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻏرﺑﯽ
ﮐﮫ ﺧود دارای ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی روﺑﮫ رﺷد
و ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،اﯾن اﻣرﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻏرب
در ﻣﺣﺎﺻره ﮐﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾم
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی دارﻧد ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ
در ﻋراق ﻗﺑل ازﺟﻧﮓ ﺑﺎ رژﯾم ﺻدام ﺟﻠو
ﺑردﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﯾراﻧﯽ ﮐﺷﯾدن ﯾﮏ ﮐﺷور
ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ آﺷﮑﺎر ﻧظﺎﻣﯽ ،درﻣورداﯾران
ﺟﻠو ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﺛراﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺧرب روزﺑﮫ
روز ﺑﯾﺷﺗرﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧوز ﻣدﺗﯽ از ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺧﺑرھﺎ از ﮔراﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد اﺟﻧﺎس
ﺿروری از ﺟﻣﻠﮫ دارو و ﮐﻣﺑود وﺳﺎﯾل
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾت دارﻧد  .ﻏرب ھم از
»ﺧرﯾد زﻣﺎن« در ﻣذاﮐرات دارای ﺳود و
زﯾﺎن ھﺎی زﯾﺎدی اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌد از
ﺣرﮐت ﻏرب در ﻟﯾﺑﯽ و ﻣﺻر و ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﻧﻘش دﺧﺎﻟت ﮔراﻧﮫ و
ﻣﺧرب آﻧﮭﺎ در ﺑﮫ ﮐﺟراه ﮐﺷﯾدن ﻣﺑﺎرزات
ﺑرای ﻣردم اﯾران ﺑﺳﯾﺎر روﺷن ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت و ﺗوھﻣﺎت ﻣردم در ﻓﺷﺎر ﺑﮫ رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺧﺗﮫ و دﯾﮕر
ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺷﺎر
ﺑرای ﺗوﻗف زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻧﻘﺷﮫ ﻏرب درھم
ﻓرو رﯾﺧﺗن ﺛﺑﺎت ﺟواﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔﺗﯽ و
ﺑزرگ و ﭘرﻗدرت ﺑوده و دارای ﺑﺎزار ھﺎی
وﺳﯾﻊ و در ﻋﯾن ﺣﺎل دارای رژﯾم ھﺎﯾﯽ
ﻣﺧﺎﻟف ﻏرب ھﺳﺗﻧد .اﮔر در زﻣﺎن ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺷوروی اﯾن اﻣر ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در ﻋراق اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد وﻟﯽ ﺑﻌد از ﺗﮑرار اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ در ﻟﯾﺑﯽ
و از دﺳت رﻓﺗن ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
ﺧط ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻏرب در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷدﻧد ،روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﺧﺎﻟف
ﻏرب در ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد  .ﺗﺿﺎد رﺷد
ﯾﺎﺑﻧده ﺑﯾن ﻏرب و اﻣرﯾﮑﺎ از ﯾﮏ طرف و
روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن و ﮔروه ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی و آﮔﺎھﯽ
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ
ای را ﺑﮫ اﻣری ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﻣذاﮐرات ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺳﺎﯾﮫ
اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد :از ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻋدم
ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻏرب ﺑرای اﺟرای ﻧﻘﺷﮫ اش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﺣﯾﺎت ﺧﻠوت ﻏرب ﺗﺎ ﺗﺿﺎد ھﺎی دروﻧﯽ
ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾران در ﺟواب ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺟدﯾد
و ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ازآن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد .
ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﭘس دﻋوای ﻏرب ﺑﺎ
رژﯾم ﭼرا ﺑر ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷده اﺳت ؟ اوﻻ داﺷﺗن ﺑﻣب اﺗﻣﯽ در ﻋﯾن

اﯾﻧﮑﮫ ﺧود دارای ھﯾﭻ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗر ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑرای اﯾران ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧطر
اﻧﻔﺟﺎرات ھﺳﺗﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎزدارﻧده ﺑﺎﺷد
 ،دوﻣﺎ دﻋوا ﺑر ﺳر دوﺳﯾﺎﺳت اﺳت ﺑر ﺳر
رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی
و ﺑﺎزارھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ  ،و ﺳوﻣﺎ
ﺑرﺳر ﮐﻧﺗرل راھﮭﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ آﺳﯾﺎ،
آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ.
ﺣﺎل اﮔر از ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺣران
ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ وﯾژه ﻏرب
ﺑﮕذرﯾم در ﺻﺣﻧﮫ داﺧﻠﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺑﻠﻧد ﮐردن ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣق ﺑﮭره وری از
اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای و ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺧطر ﻏرب
 ،ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﮐم ﮐردن ﺗﺿﺎدھﺎی ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺧود دارد .آﻧﮭﺎ دارﻧد ﺑﺎ ﺑﻧد ﺑﺎزی ،ﭼﮫ
در داﺧل و ﭼﮫ در ﺧﺎرج ،ﻣدت ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ
و ﺳﮭم ﺧواھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧود در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را
ﺟﻠو ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﮫ
وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور زده اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ
دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻧدﮔﯽ ﻏرب را ﺑدون ﭼون و
ﭼرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﻧد .
ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﺳﯾﺎﺳت ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘب ﮐﺷﯾدن
ﻧﯾروھﺎﯾش از ﻋراق و اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻣرﮐز ﺑر
اطراف ﭼﯾن اﺳت  .اﯾن اﻣراﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑودن
ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﯾران را در ﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﮐرده
اﺳت .
ﻏرب ﺗﺎﮐﻧون ﻣوﻓق ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﺎی ﻣﺗﻣرﮐزی ﻣﺎﻧﻧد ﻋراق دوران ﺻدام
ﺣﺳﯾن و ﻟﯾﺑﯽ ﻣﻌﻣر ﻗذاﻓﯽ را درھم ﺑﺷﮑﻧد،
وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﻟﺧواه ﺧود را
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧد و ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾن ﺟواﻣﻊ،
آﻧﮭﺎ را در ﺣﺎل ﺳﺗﯾز و ﺟﻧﮓ و ﺟدال داﺧﻠﯽ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﻌﻠت ﻋدم وﺟود ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻗوی ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﻣﯽ ﺑرد .وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻏرب
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در آﻧﺟﺎھﺎ ﺗﺣﮑﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾدا
ﮐﻧد .
در ھم رﯾﺧﺗن اﯾن ﻧوع ﺟواﻣﻊ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣدﻧﯾت و ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾدن و ﯾﺎ ﮔﺳﺗرش اﺣزاب ﻣذھﺑﯽ
اوﻟﯾن ﺿرﺑﮫ اش را ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﯾن
ﺟواﻣﻊ وارد آورده اﺳت  .ﻋﻠﯽ اﻟظﺎھر
ﻣﻘدار روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف و ﻣواﻓق ﺑﮫ
ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر رﺳﯾده اﺳت .وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل
دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﻧون وﺿﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود آن را اﺟرا ﮐرده و ﻗواﻧﯾن
دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد و ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗول ﻣﻌروف ﮐﺎر ﺧودش را ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺎر

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﺷﯾده ﮐﮫ در ﻋراق ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑرای
ﺧود ﭼﺎه ﻧﻔت زده آن را اﺳﺗﺧراج ﮐرده و
ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و ﮐﻣﯽ ﺑﮫ دوﻟت ھم ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ
دھﻧد  .اﯾن ھرج و ﻣرج از ﭼﺷم ﻣردم ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ وﯾژه ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و آزادی ﺧواه و
ﮐﺎرﮔران دور ﻧﻣﺎﻧده اﺳت  .اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫ
رژﯾم ﻣرﺗﺟﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓرﺻت ھﺎی
طﻼﺋﯽ را داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣﺳﮏ ﻗرار
دادن اﯾن ﺷراﯾط ﺑرای ﺧود ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺑﺧرد .
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷت ﮐﺷﻣﮑش ﺑﯾن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻏرب ﮐﮫ در ﺣول ﻣﺣور اﻧرژی
ھﺳﺗﮫ ای ﻣﯽ ﮔردد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗدرت  ،ﺑﺎزار
و ﭘول ﺧواﺑﯾده اﺳت و وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘول و
ﺑﺎزار ﻣطرح اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم دﻋوای اﺳﺎﺳﯽ
ﺑرﺳر ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .
دﻋوا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن
ﺑﺎزار و ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  .ﺣﺎل ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ
دو ﻧﯾروی ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ و دارودﺳﺗﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را روﺑروی ھم ﻗرار داده اﺳت .
در وﺳط اﯾن ﻣﯾز ھم ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ و ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
وﺟود ﻧدارد.
ﭘﯾروزی ھر ﮐدام از طرﻓﯾن اﯾن دﻋوا ھﯾﭻ
ﺳودی ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
اﯾران ﻧدارد  .ﭘﯾروزی رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
اش ﺗﺣﮑﯾم رژﯾم ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺑﯽ ﺣﻘوق ،
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺣﮑﯾم
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ رژﯾم ﺳﯾﺎه ﻣذھﺑﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت  .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺗﺿﺎد و آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .
ﭘﯾروزی ﻧﯾروھﺎی ﻏرب ھم ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎز
ﮐردن درھﺎی اﯾران ﺑﮫ روی ھرج و ﻣرج و
درھم ﻓرو رﯾزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺗﯽ در ﺷﮑل ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ و ﺛﺎﺑﺗش اﺳت  .ﺗﺎ ھﻣﯾن
ﺟﺎ ھم طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ از
اﯾن ﮐﺷﻣﮑش ﺑﮫ ﺷدت آﺳﯾب دﯾده اﻧد .از ﯾﮏ
ﺳو رژﯾم ﺗﺣت ﻋﻧوان وﺿﻌﯾت اﺿطراری
دارد ﺧود را ﻣﺗﻣرﮐزﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ
را ھم از ﺳﻔره زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﯽ ﺑرد و از
ﺳوی دﯾﮕر ﻏرب ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی
اش وﺿﻌﯾت ﻣردم ﻓﻘﯾری را ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺑﮫ ﻓﻼﮐت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷﺎﻧده اﺳت  .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
آن ھم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺻدھﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺑﯾﮑﺎری
ھزاران ﮐﺎرﮔر در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
روی دﯾﮕر ﺳﮑﮫ ﺑرای رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزش ﻣوﻗت و ﯾﺎ دوره ای اﺳت  .وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ھر دو طرف ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ

ﺳﺎزش ﯾﺎ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ رژﯾم ﺑرﺿدﮐﺎرﮔران اﯾران

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ
را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺟﻠو ﺑﺑرﻧد  ،ﺳﺎزش و ﯾﺎ
ﮐش دادن ﻣذاﮐره را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھم ﺑﺎرھﺎ از اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده اﻧد  .ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺣﺎﻟت »ﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﻧﮫ
ﺻﻠﺢ« ھم ﺑﮫ ﺿرر ﻣردم و در درﺟﮫ اول
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺣﺎﻟت ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ اوﺿﺎع را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﻧﮕﮫ
ﻣﯽ دارد ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ھر ﮐﺎری
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮑﻧد ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری
در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط در زﻧدان ھﺎ ھﺳﺗﻧد و
ﺗﻌداد اﻋداﻣﯽ ھﺎ ھر روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ،
اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺛروﺗﻣﻧدان و ﻣردم ﻓﻘﯾر ﺑﮫ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ رﺳﯾده اﺳت و ھﯾﭻ ﮐس ھم در
ﻣﯾﺎن ارﮔﺎن ھﺎ و اﻓراد رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺧود را
ﺟواب ﮔوی اوﺿﺎع ﻧﻣﯽ داﻧد .
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﯾﺎد ﺷده ﯾﻌﻧﯽ
ﭘﯾروزی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﯾﺎ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ  ،ﮐش دادن ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای و ﻧﯾز
ﺳﺎزش ﺑر ﺳر »ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای« ﺑﮫ ﺿرر
ﮐﺎرﮔران و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺑرای ﺑرون رﻓت از اﯾن اوﺿﺎع
و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوﺟود آورده
اﺳت ھﯾﭻ راھﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻣردم ﻣﺗﺷﮑل ﺗﺣت
رھﺑری ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه و ﭘﯾﺷرو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳت.
ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن وﺳﯾﻌﺗرﯾن
ﺗوده ھﺎی ﻣردم دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
درھم ﺑﺷﮑﻧد و ﺟﻠوی دﺧﺎﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﺑﮕﯾرد  .اﯾن ﻧﯾرو ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣت
رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﮐﺎر ﻣﺗﻣرﮐز
و از ﺑﯾن ﺑردن ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد  .ھﯾﭻ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو دﯾﮕری ﮐﮫ دﺳت
ﭘﺧت ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﭼﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑورژوازی اﯾران ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻧﯾﺳت آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣداﻓﻊ ﯾﮑﯽ از دو
طرف اﯾن ﺟدال ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﺎﺷﻧد  .ﺳﺑزھﺎ در اﯾران و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻧوع داﻧﺷﮕﺎه اوﻻف ﭘﺎﻟﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎﺗﺎﻟﯾزاﺗوری ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم
ﻣرﺗﺟﻊ ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺟود و ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا
ﮐﺷﯾدن ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﮐوﺗﺎه ﮐردن
دﺳت دﺧﺎﻟت ﮔر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دراﻣوراﯾران
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن ﺑﺎﯾداﺗﺧﺎذﮐﻧﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ـ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﺑﺎﺧﺑرﺷدﯾم ﮐﮫ رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن ازﮐﺎدرھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی
ﺣزب ﺷﻣﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘراﻓﺗﺧﺎرﺧود را ﺻرف
وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و دﻓﺎع ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ از ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ی زﻧﺎن ﻧﻣوده و از
اﺣﺗرام ﺧﺎﺻﯽ درﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺑرﺧوردارﺑود ،ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣرﺿﯽ ﮐﮫ درﭘﯾﺷﺑرد وظﺎﯾف اﯾن رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﮐرد ،وﻟﯽ آذر ﺑدون ﺗﻌﻠل و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ درﺗواﻧش ﺑود ﻟﺣظﮫ ای وظﺎﯾﻔش را
ﺗﻌطﯾل ﻧﮑرد ،ﭼﺷم ازﺟﮭﺎن ﻓروﺑﺳت.
ﻓﻘدان اﯾن ﮐﺎدر ارزﻧده را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ  ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺷﻣﺎ و ﮐﻠﯾﮫ زﻧﺎن
و ﻣردان ﮐﻣوﻧﯾﺳت وآزادی ﺧواھﯽ ﮐﮫ ازﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ وی آﺷﻧﺎﺑودﻧد و ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ی وی ﺗﺳﻠﯾت ﮔﻔﺗﮫ و اﻣﯾدوارﯾم ﮐﻣﺑود اﯾن رﻓﯾق درﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺑﺎ آﻣوﺧﺗن از ﺻﻔﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وی
ﭘُرﮐﻧﯾم .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد.
»ﻣرگ اﻧﺳﺎن ﺣﺗﻣﯽ اﺳت ،وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻣرﮔﮭﺎ دارای ارزش ﻣﺳﺎوی
ﻧﯾﺳﺗﻧد ...ﻣرگ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق ﺳﻧﮕﯾن ﺗر از ﮐوه ﺗﺎی اﺳت ،وﻟﯽ
ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻣرگ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و ﺳﺗم ﮔران
ﺳﺑﮏ ﺗر از ﭘرﻗو اﺳت«.
)ﻣﺎﺋو(
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ  ٢٦ﻣﮫ ٢٠١٢

ازھر دری ،ﺳﺧﻧﯽ!
اطﻼع داﺷﺗﮫ ،اﻣﺎ آن را اﻧﮑﺎرﮐرده اﺳت.
اﺷﭘﯾﮕل درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻟﻣﺎن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻧظﺎم اﺗﻣﯽ اش را
ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷد .ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘرداﻣﻧﮫ اﯾن
ﻣﺟﻠﮫ ،اﺳراﺋﯾل زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده

ھﻣﮑﺎری ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ :اﺳراﺋﯾل ﺳﻼﺣﮭﺎی
ھﺳﺗﮫ ای را در زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎی آﻟﻣﺎن
ﻧﺻب ﻣﯽ ﮐﻧد
اﺷﭘﯾﮕل ـ  ۴ژوﺋن ٢٠١٢
ﺷرﮐت ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎزی آﻟﻣﺎن  ٣زﯾردرﯾﺎﺋﯽ
ﺑرای اﺳراﺋﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ  ٣ﻋدد دﯾﮕر ﻧﯾزدرﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدن اﺳت .اﺷﭘﯾﮕل اﮐﻧون درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل اﯾن زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣوﺷﮏ ﺳﮫ
ﺷﺎﺧﮫ ای ﮐروز ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﮐﻧد .دوﻟت آﻟﻣﺎن
دھﮭﺎ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ اﺳراﺋﯾل

زﯾﺮدرﯾﺎﺋﯿﻬﺎی دﻟﻔﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﻨﺪر ﮐﯿﻞ
درﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮارداده ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻣﺎرس ٢٠١٢

درﮐﯾل را ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت آﻟﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷود ﺑرای ﻣﺟﮭزﺷدن ﺑﮫ ﻣوﺷﮏ
ﮐروز ﺳﮫ ﺳره اﺗﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣوﺷﮑﮭﺎ راﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﭘرﺗﺎب ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ ﭘرﺗﺎب ﻧﻣود .اھود ﺑﺎراک
وزﯾردﻓﺎع اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﺷﭘﯾﮕل ﮔﻔت ﮐﮫ آﻟﻣﺎن
ﺑﺎﯾد "ﻣﻔﺗﺧر" ﺑﺎﺷد ﮐﮫ "ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ"
اﻣﻧﯾت اﺳراﺋﯾل را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده اﺳت.
درﮔذﺷﺗﮫ ،دوﻟت آﻟﻣﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺧودرا
درﻣوﺿﻊ ﻋدم اطﻼع ازﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺳﻼح
اﺗﻣﯽ در ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ ﻧﺷﺎن داده اﺳت .اﻣﺎ اﮐﻧون،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی وزارت دﻓﺎع آﻟﻣﺎن،
و ازﺟﻣﻠﮫ وزﯾرداﺧﻠﮫ ﺳﺎﺑق ﻟوﺗﺎر روھل و
رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎﻧس روھل ﺑﮫ
اﺷﭘﯾﮕل ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻓرض را ﺑراﯾن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧدﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻼح
اﺗﻣﯽ دراﯾن زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎ ﻧﺻب ﮐﻧد .روھل
ﺣﺗﺎ ﻣوﺿوع را ﺑﺎﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺳراﺋﯾل
درﺗل آوﯾو ﻣوردﺑﺣث ﻗرارداده ﺑود.
اﺳراﺋﯾل ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺿﯾﺢ رﺳﻣﯽ درﻣورد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ﺧود را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
اﺳﻧﺎدی از آرﺷﯾو وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ آﻟﻣﺎن
ﺑﮫ طور روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ دوﻟت
آﻟﻣﺎن از ﺳﺎل  ١٩۶١ازاﯾن ﻣﺎﺟرا آﮔﺎه
ﺑوده اﺳت .آﺧرﯾن ﺑﺣث دراﯾن ﻣورد ﺗوﺳط
ﺻدراﻋظم ھﻠﻣوت اﺷﻣﯾت درﺳﺎل ١٩٧٧
ﺑﺎ ﻣوﺷﮫ داﯾﺎن وزﯾراﻣورﺧﺎرﺟﮫ اﺳراﺋﯾل
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎ در ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎزی  HDWآﻟﻣﺎن
درﮐﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ٣ .زﯾردرﯾﺎﺋﯽ ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل
ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﮔﺳﯾل ﺷده اﻧد ،و  ٣زﯾردرﯾﺎﺋﯽ
دﯾﮕر درﺳﺎل  ٢٠١٧ارﺳﺎل ﺧواھﻧدﺷد .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،ﺳﺎﺧﺗن ٣زﯾردرﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕر را ﻧﯾز
درآﻟﻣﺎن ﻣدﻧظردارﻧد.
دوﻟت آﻟﻣﺎن اﺧﯾرا ﻗراردادی را ﺑرای ارﺳﺎل
 ۶زﯾردرﯾﺎﺋﯽ اﻣﺿﺎء ﮐرده اﺳت .ﺑراﺳﺎس
اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺗوﺳط اﺷﭘﯾﮕل ،آﻧﺟﻼ
ﻣرﮐل ﺻدراﻋظم آﻟﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮭﺎی زﯾﺎدی را
ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﮐرده اﺳت :ﻧﮫ ﻓﻘط درﺑرﻟﯾن ﺗﺎﻣﯾن
ﯾﮏ ﺳوم ﺑودﺟﮫ زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎ ،ﺣدود ١٣۵
ﻣﯾﻠﯾون ﺋورو) ١۶٨ﻣﯾﻠﯾون دﻻر( ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل درﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺗﺎﺳﺎل  ٢٠١۵اﺟﺎزه داده ﺷده اﺳت.
ﻣرﮐل دادن زﯾردرﯾﺎﺋﯾﮭﺎ را ﻣﻧوط ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺷرط و ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﺳت دادن ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﮔﺳﺗرش ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی و ﺗﮑﻣﯾل ﺑرﺧوردھﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ درﻧوارﻏزه ﺑﮫ طرﺣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ
ﺗوﺳط آﻟﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﻣود .اﻣﺎ،
ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل ﺑﻧﺟﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ھﯾﭻ
ﯾﮏ ازاﯾن ﺷروط را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده اﺳت.

**********

دروﻧﮭﺎ
)ﺑﻣب اﻓﮑﻧﮭﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ـم(:
ﮔﺳﺗرش اﺳﺗﻔﺎده ﺗوﺳط ارﺗش،
اﻓزاﯾش ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ دروﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ـ
 ١٩ﻣﮫ ٢٠١٢
درﺳت ﭼﻧدروز ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺿد ﺗرورﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ھﺷدارداد ﮐﮫ

ﺣﻣﻼت ﺑﺎ دروﻧﮭﺎ ی آﻣرﯾﮑﺎ درﯾﻣن اﯾن
ﮐﺷوررا ﺑﮫ "وزﯾرﺳﺗﺎن ﻋرﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرده
اﺳت" ،ﺣﻣﻼت دﯾروز دروﻧﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺗﻘﻠﯾد از آن ﭼﮫ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﻧد.
طﺑق ﮔزارش ﺳﯽ.ان.ان .ﺑﻌداز ﺣﻣﻠﮫ دورن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٧ﻓﻌﺎل ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده
اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﺑﺎﺣﻣﻠﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ،
ﮔروھﮭﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن را
ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎﻧد .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣﻠﯽ از ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدن ﺑﯾن  ٨ﺗﺎ  ١٢ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ دراﯾن ﺣﻣﻠﮫ
دوﻣﯽ ﺳﺧن راﻧدﻧد .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﻣن
ازاﯾن ﺣﺎدﺛﮫ اظﮭﺎر ﺗﺎﺳف ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﺎﺑدﯾن ﺣد
ﺑﮫ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد" .ھدف ﮐﺷﺗن
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻧﺑود و ﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾت ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن اﺑرازﻣﯽ دارﯾم".
طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ،ﺣﻣﻼت ﺑﺎ درون ﺗوﺳط
آﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕر ﺣﻣﻼت ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﭼراغ
ﺳﺑزی ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ CIAو JSOC
داد ﻓﻠش وار ﺑﺎﻻرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﯾﮑﺎه زﻧﮑو
درﺷورای رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻣﻼت ﺑﺎ درون در ﻣﺎه ﮐﻧوﻧﯽ
درﯾﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻗت ﻣﺷﺎﺑﮫ درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﻓزاﯾش ﺧواھدﯾﺎﻓت) .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺗر
ﺑررﺳﯽ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﻣورد ﺣﻣﻼت ﺗﺣت
ﻧظر آﻣرﯾﮑﺎ درﯾﻣن(.
ﺣﻣﻼت دروﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھم ﭼﻧﯾن
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ
ﮔزارﺷﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﻧﺗﺷرﺷود.
ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ازﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﻣﺎدر
و  ۵ﮐودک دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ ﮐرد
اﻣﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺗوﺳط درون ﺑوده
اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺟﻧﮕﯽ.
ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻣﻼت ﺑﺎ درون درﺟﮭﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ٧
درﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺎ
درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮔزارش دادﯾم دروﻧﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ از ﻋراق ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ﺗﺎ
ﺑﮫ ارﺗش ﺗرﮐﯾﮫ در "زﯾرﻧظرداﺷﺗن" ﺟداﺋﯽ
طﻠﺑﺎن ﮐرد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﻣروز )١۶ﻣﮫ( ﺗوﺳط
وال اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل ﺑرﻣﻼﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ازﯾﮑﯽ از اﯾن دروﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺣﻣﻼت
ارﺗش ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٣٨ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ
دردﺳﺎﻣﺑرﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻧﺟرﺷود .ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ
ﻣﮭﻧدس در ﺷرﮐﺗﯽ اﺗرﯾﺷﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و دو
ﻧﻔردﯾﮕرزﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ درﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻧظﺎﻣﯽ درﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ﯾﮏ درون ﮐﮫ درﺣﺎل
ﻧﻣﺎﯾش ﺑود ،ﺳﻘوط ﮐرد.
دراﯾن ﻣﯾﺎن ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
دروﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ طرز ﭼﺎﺑﮑﺎﻧﮫ
ای ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
دﯾروز اداره ھواﺋﯽ ﻓدرال آﻣرﯾﮑﺎ)(FAA
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾردرﻣﺎده
ﻗﺎﻧوﻧﯽ  FAAدرﻣورد اﺟﺎزه ﭘروازﯾﺎﺑﯽ
دروﻧﮭﺎ درﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
درﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠١۵دارد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳد .اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ درﺟﮭت
ﺟرﯾﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺎر ﺑرای ﻣﺎﻣوران
دوﻟﺗﯽ ﺻﺎﺣب اﺟﺎزه) (COAدرﻣﻧﺎطق
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ  ٩٠روزاﺟﺎزه داده ﺷود.

دراﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی BAE
ﺷروع ﺑﮫ ﭘرواز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرروی درﯾﺎی
اﯾرﻟﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘرواز
دروﻧﮭﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن درﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺗﻌداد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھواﺋﯽ دراﯾﺟﺎد
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ
)ASTRAEAﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی
ﻣﺳﺗﻘل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروازھواﺋﯽ و
ﺗﺷﺧﯾص( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .طﺑق وب ﺳﺎﯾت اﯾن
ﻧﮭﺎد ،اﯾن " ﮐﻧﺳرﺳﯾوم ﺻﻧﻌﺗﯽ رھﺑری ﮐﻧﻧده
اﻧﮕﻠﯾس درﺗﻣرﮐز ﯾﺎﺑﯽ روی ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﮐﺎرﺳﺎزھﺎ ،روﻧد ﮐﺎرھﺎ و
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺑﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﻼ وﺑدون
ﺧطر ﻣرﺗﺑﺎ در آﺳﻣﺎن ﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد".
طﺑق ﻧظر ﻣﮭﻧدس" BAE ،ﻧظﺎم ﭘرواز ﻣﺳﺗﻘل"
را روی ھواﭘﯾﻣﺎی ﺟت ﺑﺎ  ٣١ﺳرﻧﺷﯾن ﺟﮭت
ﭘرواز ﺑدون ﺧﻠﺑﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﺑﺎن در

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
را وادارﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺻدای ﺳﮓ درآورد.
اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎرﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن وﯾدﯾوھﺎﺋﯽ
ﻗﮭرﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗوﺳط ﺷورﺷﯾﺎن ﺳﺎﺑق را
دراﯾﻧﺗرﻧت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .دراﮐﺛراﯾن وﯾدﯾوھﺎ،
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ازﺑرﺑرھﺎی ﭼﺎدرﻧﺷﯾن ﺳﯾﺎه آﻓرﯾﻘﺎ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣزدوران ﻗذاﻓﯽ ﺑودﻧد.

ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑل ﺳوار ﮐرده اﺳت.
ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی  BAEﺑﮫ ﮔﺎردﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ " ﺑﮫ ﺳﺎزﻧده ﮔﺎن ﻧﺷﺎن ﺧواھدداد
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺗورﯾﺗﮫ ھواﺋﯽ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و
ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺳروﯾس ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ
ھواﺋﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮭﯾﮫ ی اﺳﺗﻔﺎده از
 UAVﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن را در ﻓﺿﺎی اﻧﮕﻠﯾس
*********
ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺧواھﻧدرﺳﺎﻧد ".ﭘروازھﺎی ﺑﯾﺷﺗری
ﻧوﺷﺗﮫ ای از :ﻋﺑداﻟﺑﺳﺎت اﻟﺣداد
در ٣ﻣﺎه آﯾﻧده ﺟﮭت ﺗﺳت ﮐردن ﻧظﺎﻣﮭﺎی "اﻣروز ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷورش ﺷرﮐت ﮐردﻧد
ﻣﺎوراء ﻗرﻣز و ھم ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی "ﺣﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗرازﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد".
و اﺟﺗﻧﺎﺑﯽ" ﺻورت ﺧواھﻧدﮔرﻓت.
ﻋﺑداﻟﺑﺳﺎت اﻟﺣداد وﮐﯾل و ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق ﺑﺷر
***********
درﻣﯾﺳراﺗﺎ اﺳت .او ﻋﺿوی از ﺷورای
 ٧ﻣﺎه ﭘس ازﻣرگ ﻗذاﻓﯽ ،ﺷورﺷﯾﺎن ﻣوﻗت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﻌدازﺑراﻓﺗﺎدن ﻧظﺎم ﻗذاﻓﯽ
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟف ﺑودن ﺑﺎ دﯾﮕر
ﻟﯾﺑﯽ ھﻧوز دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ زﻧﻧد
اﻋﺿﺎی ﺷورا ﺳﮑوت ﮐرده اﺳت.
ﻓراﻧﺳﮫ  ٢۴ـ
وﯾدﯾوی ﺟدﯾدی از ﺷﮑﻧﺟﮫ درﻟﯾﺑﯽ وارد ﯾﻧﺗرﻧت ﻓﯾﻠم وﯾدﯾوﺋﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻣداﻓﻌﺎن ﻗذاﻓﯽ
ﺷده اﺳت .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔوﯾﺎ ﯾﮑﯽ از طرﻓداران ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺷوﮐﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ در ﻣﯾﺳراﺗﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗورﺳﺎﺑق ﻟﯾﺑﯽ ﻣﻌﻣرﻗذاﻓﯽ اﺳت .ﺑﮫ وﺟودآورده اﺳت .ﻣﺎازﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺷﺗرﮐﯽ
طﺑق ﻣﺷﺎھده ﮔر ﻣﺎ درﻟﯾﺑﯽ ،اﯾن ﻧوع اﻧﺗﻘﺎم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﺗﻌﺟب ﺷده اﯾم :ﺑﺳﯾﺎری
ﮔﯾری وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑدون ﺑﺎزﺧواﺳت اﮐﺛرا از ﻣوﺑﺎﯾﻠﮭﺎ در ﺟﯾب ﺳرﺑﺎزان ﯾﺎ ﻣﯾﻠﯾﺳﯾﺎی
ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﭘﯾداﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻻف زﻧﺎﻧﮫ درﻣورد
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
وﯾدﯾو در ١۶ﻣﮫ در ﯾو ﺗوب ﺗوﺳط ﻓردی ﺑرﺧورد ﺑﺎﺷورﺷﯾﺎن ﺣرف زده اﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻟﯾﺑﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﺑدﯾل ﻗرارداده ﺷده و ﺳﭘس ﺑرای ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾرﻗراردادن روﺳﺎی ﺧود ﺑودﻧد.
ﺑﮫ دھﮭﺎ ﻧﻔر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت .ﭘﯾداﮐردن ﻣﯾﺳراﺗﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
روز ﮐﺷﺗن دﻗﯾق ﻓردﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده ﻏﯾرﻣﻣﮑن زﻧﺎن ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان ﻗذاﻓﯽ ﺑﺎوﺣﺷت
اﺳت؛ ﺑﺎوﺟوداﯾن ،طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺷﺎھده ﮔرﻣﺎ ،ﯾﺎدﺧواھدﮐرد...
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﮐﯾﻔرھﺎﺋﯽ روزﻣره و ﻓراواﻧﻧد .در " اﻣﺎ ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ﺷورﺷﯾﺎن ﺳﺎﺑق ﮐﻣﺗر از
ﺗﯾﺗراﯾن وﯾدﯾو از "ﻧظﺎﻣﯾﺎن" ﺷﮭر ﻣﯾﺳراﺗﺎ رﻓﺗﺎر ﺳرﺑﺎزان ﻗذاﻓﯽ ﻧﯾﺳت".
ﺷﮭری ﺑﻧدری واﻗﻊ در  ٢٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری اﻣﺎ ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ﺳرﺑﺎزان ﻗذاﻓﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺑرای رﻓﺗﺎرھﺎﺋﯽ ﻧظﯾرآن ﭼﮫ ﮐﮫ
ﺗرﯾﭘوﻟﯽ ـ ﭘﺎی ﺗﺧت ـ ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت.
دروﯾدﯾو ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ھر
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺎھده ﮔران ﻣﺎ در ﻣﯾﺳراﺗﺎ ﻣﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺟرم ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷود و طﺑق ﻗﺎﻧون
ﮔوﯾد ﻟﮭﺟﮫ ی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در وﯾدﯾو ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮫ او ﺟزا داده ﺷود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،روﺷﮭﺎی ﺧﺷن
درﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ دراﯾن ﺷﮭراﺳت .ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷورﺷﯾﺎن ﺳﺎﺑق ھﯾﭻ
ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص را ﮐﮫ دوﺑﭼﮫ ی ﺧردﺳﺎل ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﺳرﺑﺎزان ﻗذاﻓﯽ ﻧدارد .ﮐﺗﮏ
ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻧوﺑت زﻧداﻧﯽ را ﮐﺗﮏ زدن دو ﻧوﺟوان در وﯾدﯾو ﺑﮭﺗرﯾن اﺛﺑﺎت اﯾن
ﻣﯽ زﻧﻧد .زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﺎﻧش از ﭘﺷت ﺑﺎ ﺳﯾم واﻗﻌﯾت اﺳت.
ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﻗﺎﺑل دﯾدن روی زﻣﯾن اﺳت .ﭘﺎھﺎﯾش ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دوﻟت ﻟﯾﺑﯽ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ درﺧت ﺑﺳﺗﮫ ﺷده وﺿرﺑﺎت ازاﯾن ﻧوع ﺑرﺧوردھﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرﻋﮑس،
ﺑﺎﭼوب و ﺑﺎﺗون را اﻓراد ﺑﮫ ﮐف ﭘﺎی زﻧداﻧﯽ ﺗداوم دھﻧده ﮔﺎن اﯾن ﺑرﺧوردھﺎ ازآزادی
ﻣﮑررا ﻣﯽ زﻧﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﺣﺷﮭﺎی وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ .ﮐﺎﻣل دراﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑرﺧوردارﻧد ،ﭼون
ﺑﻌداز ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ وﻧﯾم ﺻداﺋﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد "دﻟﯾل" ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟدﯾد ،ﺑردن ﺷورﺷﯾﺎن ﺳﺎﺑق ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ رذﯾﻼﻧﮫ ای :ﺑﮫ ﺧﺎطرآن اﺳت دادﮔﺎه و ﺗﻧﺑﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر" اﻋﻣﺎل اﻧﺟﺎم ﺷده
ﮐﮫ اﯾن ﻣداﻓﻊ ﻗذاﻓﯽ درﻣوﺑﺎﯾل اش ﺣﻣﻼت ﺟﮭت ﺣﻔظ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﻘﻼب" را ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺧوﻧﯾن ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﯾﺳراﺗﺎ را ﺿﺑط ﮐرده ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮑﻧد ﻓورا ﺑرﭼﺳب
اﺳت .راوی اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن وﯾدﯾو طرﻓدار ﻗذاﻓﯽ ﻣﯽ ﺧورد.
زﻧداﻧﯽ ﮔوﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺻﺗﯽ داده ﺷود ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐوﺷﯾم ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ و ﺗدوﯾن ﮔزارﺷﺎت
ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺟﯾن ﺧﺎﻧﮫ واردﺷده و ﺑﮫ زﻧﺎن درﻣورد ھر روﯾدادﺷﮑﻧﺟﮫ درﻣﯾﺳراﺗﺎ را
ﺗﺟﺎوز ﺷود .و وﯾدﯾو ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ اﯾن
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺗون ﻣﯽ زد زﻧداﻧﯽ ﮐﺎرازﺟﺎﻧب ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧظﺎم دادﮔﺳﺗری ﻟﯾﺑﯽ ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎرﺑدﻋﻣل ﻣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﮐﻧد .ﻣﺎھﮭﺎ ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل دادﮔﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد،
و ﻗﺿﺎت و وﮐﯾﻼن درﺷﮭری ﮐﮫ ﺳﻼح ﻣﺛل
ﭘول درﮔردش اﺳت و ﭘﻠﯾس اﺣﮑﺎم ﻗﺿﺎت
را ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت روﺑﮫ روﯾﻧد.

********
ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮫ ﺧروار
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر زن :
دوﻟت و ﺑﺎزار ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻣردم و
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﮔری از ﺗﺎﻣﯾن ﺣداﻗل
ﻣواد ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺎن ھم
ﻣﺳﺗﺎﺻل و درﻣﺎﻧده ﺷوﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﺑﺎزار ﻗرار
اﺳت آﻧﭼﻧﺎن ﺑﭼرﺧد ﮐﮫ داراﯾﯽ ﺟﯾب ھﺎی
ﺻﺎﺣب ﭘول را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔرد ھم آﻣده اﻧد را ﺳر
وﺳﺎﻣﺎن دھد .ﺑﺎزاری ﮐﮫ ﻣن را ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد،
ﺣﻘوﻗم را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورد ،اﺟﻧﺎس را ﮔران
ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﯾﻣﺎرﯾم را ﺑﮫ ﻣرگ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ
درد زﺑﺎﻟﮫ دان ﻣﯾﺧورد.

ﭘﺎﻧزده ﻣﯾﻠﯾون زن در اﻓﺳردﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد
ﺳﮭم ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫدار در
ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑرﺧﯽ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺑﮫ  ١۶٫٧درﺻد
ﻣﯽرﺳد و اﯾن ﺧدﻣت ﺑﯽﻣزد و ﻣواﺟب آﻧﺎن
ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۶۴٠ھزار ﺗوﻣﺎن ارزش اﻗﺗﺻﺎدی
اﻓزوده دارد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺟﺎم ﺟم آﻧﻼﯾن ،ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر ﻣداوم
و ﺗﮑراری ،اﺳﺗرسھﺎی ﻓرزﻧدﭘروری ،ﻧﺑود
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑرآورده ﻧﺷدن اﻧﺗظﺎرات از
ازدواج ،در دﺳﺗرس ﻧﺑودن ﻓرﺻتھﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از اﯾن
دﺳت ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫدار را در ﻣﻌرض اﻧواع
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد.
اﻓزون ﺑر اﯾن ھﺎ ،ﺧﺷوﻧتھﺎی روﺣﯽ ﯾﺎ
ﺟﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﻣزﯾد ﺑر ﻋﻠت ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﮐﻣرﻧﮓ ﺷدن ﺣﺿور ﻣرد در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫدار
داﻣن ﻣﯽزﻧد و ﺑﺎر ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎﻧﮫ
را ﺑﯾﺷﺗر ﺑر دوش زﻧﺎن ﻣﯽاﻓﮑﻧد.
طﺑق اﯾن ﮔزارش ،ﻓﻘدان اراده و ﻗدرت
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣداوم و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣور ﺑﯾروﻧﯽ در اﯾن زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر
راﯾﺞ اﺳت .ﺧودﺑﺎوری در اﯾن زﻧﺎن ﮐم اﺳت
و اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت
روﺣﯽ آﻧﮭﺎ داﻣن ﻣﯽزﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﺷﻐﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﻧﮭﺎد ھﺎی رﺳﻣﯽ و
دوﻟﺗﯽ ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن طرح ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ »ﺣﺟﺎب
و ﻋﻔﺎف« در ﻣﯾﺎن دﺧﺗران و زﻧﺎن از ﻣﮭد
ﮐودک ﺗﺎ ھﻣﮫ اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗو ٌھﻣﯽ ﺑﯾش
ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﺟﮫ ﺑرﺗری از ﻗدرت
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﺳﻣﺗﮕﯾری روﺷن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺳودﺟوﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎ و دوﻟﺗﮭﺎ دارﯾم
ﮐﮫ ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﮭره ﮐﺷﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﺎﮐﺗوری درﭘﺎﺋﯾن آوردن
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ورﻗﺎﺑﺗﮭﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗوﻟﯾد ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ای از ﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ اﺟﺎزه دھﯾم .اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﯾﺷﺗری را
درﯾﮏ ﯾﺎ دﯾﮕرطرح ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
از ﻣﺎ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ازﻣﺎ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﮭش ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ
دوام ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳود ﺟوﺋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﻓراھم ﺳﺎزﯾم.
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫ ی ﻋظﯾم ﺿرورﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدون ﻏﻠﺑﮫ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎ
ﻧﺧواھﯾم ﺷد .ﻟذا ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ی
درﺣﺎل وﻗوع زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑرﻗراری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

طﺑﻌﺎ ﺑرای ﻣن روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﭼﻧﯾن دورﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ھﻣراه اﺳت ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗوی ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .اﻣﺎ ﺑﺧش ﻏﺎﻟب
ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣوﺿﻊ
ﺣﻔﺎظت دوام ﭘذﯾر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺳود دھﯽ ﻣﻐﺎﯾراﺳت را دارد .ﭘس ازاﺟﻼس
ﮐوﭘﻧﮭﺎگ و ﮐوﭼﺎﺑﺎﻣﺑﺎ ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺣث ﺷدﯾدی را درﻣورد ﺿرورت
ﻧظﺎﻣﮭﺎی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو درﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧط دﻓﺎع از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را
دارد ﺑﮫ طورﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ای درﻧﮭﺎﯾت روﺣﯾﮫ ی
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺟود آورد .ﺑرای اﯾن،
ﮐﺎرﻣﺗﻘﺎﻋدﮐﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗر و ﺧواﺳت ﯾﺎدﮔﯾری
ﻻزم اﺳت ،ﭼون ﮐﮫ ﻣﺎ طﺑﻌﺎ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾم
ﻣداﻓﻌﺎن زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑرﻧﺟﺎﻧﯾم .آﻧﮭﺎ
دﺳﺗﺎورد زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﻧد ،و ﺟﻧﺑش زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ،ﺗﺟرﺑﮫ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
راه ﺣﻠﯽ و اﯾده آﻟﯾﺳم ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧداﺳت.
اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗراﯾن ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔرﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود درﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣﻔﺎظت ازﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
زﻧده ﮔﯽ دروﺣدت ﺑﺎ رھﺎﺋﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
درک ﮐﻧد و اﯾن ازﻧظراﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺷﺎﻣل
ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت درﻣﺑﺎرزه اش ﺑرای
رھﺎﺋﯽ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ دراﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺟدﯾد

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد درﺣد ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻣﺣدود
ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد درﺳطﺣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﺣران
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ درﺳطﺢ ﮐﺷوری ﺗوﻗف ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻋﻠل اﺛرات ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ اﮐﺛرا ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﻌﯾﻧﯽ
ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽ ﺷود .دراﮐﺛرﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ طﻐﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ،ﺧﺷﮏ ﺳﺎﻟﯽ ھﺎ و دﯾﮕر ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎﺋﯽ را
ﮐﮫ ﺧود ﻣﺳﺑب آن ﻧﺑودﻧد ،ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .ﮐﯾﻔﯾت
ﺟدﯾد ﺿروری ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ از ﺳﮫ
ﻋﻧﺻر ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﯽ،
دورﻧﻣﺎی ﺗﻐﯾﯾرﻧظﺎم و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم .ﯾﮏ
ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾز دارد .ﻓﮑر ﺑﻧﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺑﺎرز زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ،ﮐﮫ درﺷورای
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرارﮔرﻓت،
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب اﺳت .اﯾن ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ی
ﺷﮑﻠﯽ ازﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔر و دﯾﮕر ﺷﺎﻏﻼن
ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ اﺑزار ﻣوﺛر درﻣﺑﺎرزات
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن اﻣری آﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ طﺑﻌﺎ
ھﯾﭻ راﺑطﮫ ای ﺑﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﻧﯾز وارد رﻗﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﺷود .وﻣﮭم ﺗرﯾن
وظﯾﻔﮫ اش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻣردم ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ درﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن
دراﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭره ﺑرداری
اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ وﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
طﺑﯾﻌﯽ ،و اﯾﺟﺎد ﻧﯾروﺋﯽ ﺑرﺗر ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
را دارﻧد ،ﺑﮫ وﺟودآورد .اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ وﺟود
آﯾد ،ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣﺛﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
درﻣورد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﭼون ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن اﻋم از ﻣرد ﯾﺎ زن اﻧﺟﺎم دھد ﻣﻘدﻣﺗﺎ
ﺑﺎﯾد از آﮔﺎھﯽ اش ﺑرﺧﯾزد.

در ﺳوم دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾزی ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ در درون و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﮑور ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﻌداز
ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑرای ﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﺻوب
ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری اﯾﮑور را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
رﺳﺎﻧدﯾم .درﺑﯾش از  ۴۵ﺷﮭر آﻟﻣﺎن ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﻋﺗراﺿﯽ و راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﻣﺑﺗﮑراﻧﮫ و ﺗظﺎھرات
را ﺳﺎزﻣﺎن دادﯾم ـ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﺎ دراﺋﺗﻼﻓﯽ
وﺳﯾﻊ ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺻورت ﮔرﻓﺗﻧد.
ِ
اﯾن ﮔﺎﻣﯽ ﻋظﯾم درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾن ﺣرﮐت
ﻣﺎ درﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑود! دراﯾن ﺟﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٩
ی ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧواﺳت
رﺷدﯾﺎﺑﻧده ی ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﯾز ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ازطرف
دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﯽ ﻣﺳﺋووﻟﯾﺗﯽ رھﺑری
ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻧظﯾر ﺑوﻧد،
ﮔرﯾن ﭘﯾس ﯾﺎ اﺗﺎک ﮐﮫ از دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗواﻓق
درﻣورد روزﺟﮭﺎﻧﯽ آب و ھوا را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺗﺷدﯾد ﻻﺑﯽ ﮔری ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗﻧد ،اﻧﺗﻘﺎد ﻧﻣود.
ﮔراﯾش ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﯾن
ِ
درﻣورد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﮑل ﻣﻧوط ﺑﮫ "ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر آب
و ھواﻣﯽ ﺑﺎﺷد" .ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎی ﺣﺎﮐم ودوﻟﺗﮭﺎی ﺷﺎن را ﻣورد
ﺿرﺑﮫ ﻗراردھﻧد .رھﺑری ﮐﻧوﻧﯽ ﺑوﻧد ،ﮔرﯾن
ﭘﯾس ﯾﺎ اﺗﺎک ظﺎھرا ﺧواﺳت اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
را ﻧدارﻧد.

ﺑدون ﺷﮏ ،ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺋورﯾﮏ ﺟﻧﺑش زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻓﺷﺎی
ﺻدﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف،
ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺗوﻟﯾدات و ﻏﯾره اﺳت .درﻣورد
ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎوﺟوداﯾن،
ﺟﻧﺑش ﻗوﯾﺎ ﮔرﻓﺗﺎر اﯾده آﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣروزه ﺑﮫ طورﻋﺎدی
درﻣورد"ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت" ﺻﺣﺑت
ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻧﺎﺑودی طﺑﯾﻌت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،
ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺗﻐﯾﯾرداد ـ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ
زﻧده ﮔﯽ ﺑﺷر ﺣﻔظ ﺷده و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺣدی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﺷرﻗﺎدر ﺑﮫ زﻧده
ﮔﯽ ﮐردن ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ درﺟﻧﺑش
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺷﯾوع دارد ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑزرﮔﯽ اﺳت در ﺷﮑوﻓﺎ ﺳﺎﺧﺗن ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ی آن و ﺗﻌﻣﯾق ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ی دﻻﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
دورﻧﻣﺎھﺎی ﺟدﯾد درﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
از ﻓﺎﺟﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد درک ﺗﺋورﯾﮏ ﺷﺎن را
ازﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺧﺷﻧد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ام.
ال .پ .د .ﺑﮫ طور ﻣﺗﻣرﮐزی ھم اﮐﻧون در
ﻧﺷرﯾﮫ "راه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻣﺎه  "٣۵ﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای وﺣدت
ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت" ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد .دراﯾن اﺛر،
ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷروع ﮐردﯾم و
ﺷدﯾدا ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرارﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﭼﮫ اﻧدازه
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑرﺧورد ﮐرده اﻧد .در ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻻت
ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس درﻣورد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ طﺑﯾﻌت
او ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وﺣدت ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت
ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر ﻗﺎﻧون دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺣرﮐت و
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ طورآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﺟﺎدﺷود و ﺑﮫ
ﺳطوح ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﺗد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد .ام.ال.پ.د .اﮐﻧون درﺗﻼش

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ درﺳطﺢ
ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺳﯾﺎرﺑﻐرﻧﺞ ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗرﺳﯾم ﻧﺗﺎﯾﺞ آن
ﻗراردارد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم وﻗت زﯾﺎدی را
ﺳراﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ازدﺳت ﺑدھﯾم ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ
ﺿرورت ﺑﺣث اﺳﺗراﺗژﯾﮏ درﺟﻧﺑش زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓرﯾﺎد روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺗﺋورﯾﮏ
را ﺳرﻣﯽ دھد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﺎن را
دراﯾن ﻣورد اراﺋﮫ دھﯾم.

ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ طور ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑر
ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯾرﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﮔذارد .ﺑﺣران
ﺳﯾﺎﺳﯽ درﻣﻘﺎﺑل دو ﺟﺎﻧب اﺻﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن
ﺧود را در ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻋدم ﺛﺑﺎت
وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻓزاﯾش ﺧطرﺟﻧﮓ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ راﺑطﮫ ای ﻓوری ﺑﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﮕﮭﺎ وﺟودﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﻌداز
ﺷﮑﺳت ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو درﻋراق
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺑﻠﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺻدا درآﻣدﻧد.
ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﻣﺎھﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻗطﻊ ﻧﺷده
اﺳت ،ھدف آﻧﮭﺎ ﺧﻠق ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﺗﺟﺎوز
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﺳت .ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز
اﺣﻣدی ﻧژاد ،در راس دوﻟت رژﯾم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
اﯾران ،درﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣزدرﺻورت
ﺿرور ،ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺧطرﺟﻧﮓ از ﺟﺎﻧب
وی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﻣدﻧظرداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ  ٪۴٠ﮐل ﻣﺻرف ﻧﻔت ﺟﮭﺎن از
اﯾن ﺗﻧﮕﮫ ﻋﺑورﻣﯽ ﮐﻧد .اﺧﯾرا ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ
درآﻟﻣﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ درﮔﯾری ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑﺎ
دزدان درﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در
ﺧﻠﯾﺞ آﻓرﯾﻘﺎﺳت .ﺑﮫ وزﯾردﻓﺎع آﻟﻣﺎن ﻓﺷﺎر
واردﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﺳرﺑﺎزان و
ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ و زﻣﯾﻧﯽ ﺟﺎری در ﺳوﻣﺎﻟﯽ
را ﺑﭘذﯾرد .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧطرﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن
درﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ طور طوﻻﻧﯽ ﻣدت را اﻓزاﯾش
ﻣﯽ دھد .ﺧطر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻧﮓ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑزرگ
ﺗرﯾن درﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﻼواﺳطﮫ
اﺳت .ﻣﺑﺎرز ﺑرای دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ طور ﻓﺷرده ﺗری ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ھﻣراه ﺷود .ھدف اﺻﻠﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺣران ﻋﺑﺎرت ﺑود از
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ آﺷﮑﺎر دراروﭘﺎ
و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ.
اﯾن ﺿﻣﻧﺎ ﺑﮫ طور روﺷﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ
ﺷد ـ ھرﭼﻧد ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری ازﻧظرزﻣﺎﻧﯽ  :ﺗﻘرﯾﺑﺎ
در  ٪۵٠ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن از ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ
ﺑﻌد رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺗظﺎھرات ﺗوده ای،
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺗوده ای و ﺣﺗﺎ ﺧﯾزﺷﮭﺎ زﯾرﻋﻼﻣت
ﺳوﺋﺎل ﺑرده ﺷدﻧد :از  ١٧٧ﮐﺷور ﻣورد
ﺑررﺳﯽ درﺳﺎل  ٣۵ ، ٢٠١١ﮐﺷور ﻧﺷﺎن
از ﻋدم ﺛﺑﺎت "ﺑﺎﻟﻔﻌل" ،و درﺑﯾش از ١٣٠

ﮐﺷور ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ "ﻣوردﺗﮭدﯾد" ﺑودﻧد.
درﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ،
ازاواﯾل  ٢٠١١ﺟﻧﺑش ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺣداﻗل در٢٣ﮐﺷورﺳﺎﺧﺗﺎرﻗدرت دھﮭﺎ ﺳﺎﻟﮫ
را  ،ﮐﮫ درﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑودﻧد،
ﺑﮫ ﻟرزه درآورده اﺳت .دراروﭘﺎ ،اﻧداﺧﺗن
ﺑﺎرﺑﺣران ﺑر دوش ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ از
ﺷروع ﺑﮭﺎر  ،٢٠١٠ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﭼرﺧﺷﯽ را
ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت .دراﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭘرﺗﻐﺎل ،ﻓراﻧﺳﮫ،
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﻠژﯾﮏ ،اﺳﻠووﻧﯾﺎ
وﻏﯾره اﻋﺗراض ھﺎی ﺗوده ای ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی اﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران را ﻓﮭﻣﯾده اﻧد،
اﮐﻧون ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ اﺛرات ﻣﺧرب آن ﻣﯽ
ﭘردازﻧد .دراﮐﺛرﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺟواﻧﺎن ﭘﯾش ﻗراول
اﻧد .درﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر  ٧دوﻟت ﺑﮫ ﺧﺎطرﺑﺣران
ﺳﯾﺎﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺷدﻧد .درﯾوﻧﺎن
ﺟوش و ﺧروﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺣﺎل رﺷداﺳت.
از ١٩و  ٢٠اﮐﺗﺑر ٢٠١١ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ در ١٩٧۴رخ داده اﺳت.
ھدف آﻧﮭﺎ ﺗروﺋﯾﮑﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی اروﭘﺎ و ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑزار ﻏﺎرت ﮔری ﺳوﭘرﻣوﻧوﭘوﻟﮭﺎ ﺑود.
ﺑﺎ اوج ﮔﯾری ﻣﺑﺎرزه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و آزادی
ﺑﺧش ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔراﯾش ﺑﮫ ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .اﻣروز ﻣﺎ درﻣﺻر ﺷﺎھد ﺿرب و ﺷﺗم
و ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ
ھﺳﺗﯾم .درﻗزاﻗﺳﺗﺎن ،اﺧﯾرا ﺣداﻗل  ٧٠ﮐﺎرﮔر
ﻧﻔت طﯽ ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد
و ﺑﯾش از  ۵٠٠ﻧﻔر ﺑﮫ طور ﺟدی زﺧﻣﯽ
ﮔﺷﺗﻧد .درروﺳﯾﮫ دوﻟت ﭘوﺗﯾن درﺗﻼش ﺑرای
دﻓﺎع از ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ درﻣﻘﺎﺑل اﻋﺗراﺿﺎت
ﺗوده ای ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد وﺣﺷت اﻧدازی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﻧﻣود .ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﮔراﯾﺷﺎت ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن دوﮔراﯾش
ـ ازﯾﮏ ﺳو ﺗﻼش ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ،از ﺳوی
دﯾﮕر ﺗﺷدﯾد ﺧﺷوﻧت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ آﻧﺎن ـ دو زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرای رﺷد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷدن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻟﻧﯾن اھﻣﯾت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ را درﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺷﺎن داده اﺳت :او ﮔﻔت "ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ طورﻋﺎم ،واﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ طورﺧﺎص
دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗو ٌھم ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد ـ
ھرﭼﻧدﮐﮫ درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟودآﻣدن
اﻣﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺗوده ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد،...
اﻣﺎ ﺑﯾداری و رﺷد ﺷورش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ طور ﭘﺎﯾداری واﺑﺳﺗﮫ اﺳت
ﺑﮫ رﺷد ﻣﻘﺎوﻣت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ".
)"ﺟواب ﺑﮫ پ.ﮐﯾوﺳﮑﯽ ]ی.ﭘﯾﺎﺗﺎﮐوف["،

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
ﻟﻧﯾن  ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺟﻠد  .(٢٣ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺎ
ازﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﻣرﺣﻠﮫ
ی اوﻟﯾﮫ ﻻزم درﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗوده ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺷﻌﺎراﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﮔﺳﺗرش داده ﺷده ی ﻣﺎ وظﺎﯾف ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺻورت زﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺳﺎزد" ﮐﺎرﮔران
ھﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﺗﺣدﺷوﯾد! ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ
ی ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻠل ﺳﺗم دﯾده ،ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!

ازﭘﺎﺋﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﺎﻻﺧره ﺗﻐﯾﯾر درﺑرﺧورد
در ﺑﺧش ﻣرﮐزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ
وﺟودآﻣده اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﻣﮭم
اﮐﺛرا ﺑﮫ طورﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﻧﻔرت ﮐﺎرﮔران ازﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ،روﺣﯾﮫ ی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ آﻧﺎن،
ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ و ﻓﺷرده ﮔﯽ ﺻﻔوﻓﺷﺎن ﺑﺎ
ام.ال.پ.د .رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﺳوس
ﮔردد .ﻋﻼﻣت آﻏﺎزﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘل
درداﯾﻣﻠر ﺳﯾﻧدﻟﻔﯾﻧﮕن ﺑود .ﮐﺎرﮔران اوﭘل
در ﺑوﺧوم در اﻣﺗﺣﺎن ﻗدرت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
اﺧراج و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟداﺋﯽ اﻧداﺧﺗﻧﮭﺎی طرح
رﯾزی و اﻋﻼم ﺷده درراﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑود،
ھم ﭼﻧﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻧﻔراﻧﮕﯾزی ،ﺗﮭدﯾد و ﺑﮫ ﺳﺗوه
آوردن .درﺷرﮐت ﻓورد واﻗﻊ درﮐﻠن ﻣﻘﺎوﻣت
ﻋﻠﯾﮫ واردﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏﺎرت ﻣزد ،ERA
درﺟرﯾﺎن اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھم ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺣﻘوﻗﺷﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻧوز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺟزو
اﻓراد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ دراﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژه اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎد درﺣﺎل رﺷد
ﭘﯾران و ﺟواﻧﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎﺷﻐل ﻧﺎﻣﺣدود
دوران اﺑﺗداﺋﯽ اش را ﻣﯽ ﮔذراﻧد .ﺑزرگ
ﺗرﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﺷرﮐت  ٢٠٠٠٠ﻧﻔر
در  ٢اﮐﺗﺑر  ٢٠١١درﮐﻠن ﺗظﺎھرات راه
اﻧداﺧت ،ھم ﭼﻧﯾن ﺗواﻓق ﺟﻣﻌﯽ درﺻﻧﻌت
ﻓوﻻد ـ ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﺷﻐول آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل ﻧﺎﻣﺣدود ازطرﯾق ﺗﻣرﯾن
دھﯽ ھﺳﺗﻧد ـ ﻋﻼﻣت ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای رﺷد
ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﻧﺷﺎن داد .ھم ﭼﻧﯾن اﺑﺗﮑﺎرات
ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ ی ﻣوﺛری درﺑﺧش ﺗوده ای
ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻧﮕره ور.دی و اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﮐﺎرﮔران ﻓﻠزﮐﺎر ،ﺑود ﮐﮫ درھردو ﮐﻧﮕره ﺑﺎ
ﺗﻘوﯾت رھﺑری ﻣﺑﺎرز ﺧود را ﻧﺷﺎن دادﻧد.
ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ درآﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺣدی رﺷد
ﮐرده ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﻌﺎل
ﻣردﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی
اﺗﻣﯽ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٢٠١١ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اراﺋﮫ ﺷد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از ١١١١٧٠
ﻧﻔر درﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺑﮫ  ۴۶۶۵۵٠ﻧﻔر

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣﺑﺎرزه ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﺑود
درﺑراﺑر ارزش دادن ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗوﺳط
ﺗوده ھﺎ .ادﻋﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن اﯾن ﻣﺑﺎرزه،
درواﻗﻊ ازﻧظر دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺳت و ﻣﺷﮑوک اﻧد .آن طور ﮐﮫ
اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﻣﺟﺎدﻟﮫ آﺷﮑﺎر
درﻣورد ﻣﺣﺗوای ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎﻻت
و اﻧﺗﺷﺎراﺗش ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﻧظرات و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﻣﺧﺎﻟف از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺣذف ﺷدﻧد .طﺑﻌﺎ اﯾن ﯾﮏ
ﺷﻣﺷﯾر دوﻟﺑﮫ اﺳت ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﺎ روش ﺿد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗوده ھﺎ
را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻣود .ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﻔردﮐردن ام.ال.پ.د.
دراﯾن ﻟﺣظﮫ ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم درﻣﯾﺎن ﻋﻣوم ﺧودی ﻧﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن ﺑرﺧﯾزﯾم.
ﻟذا ،ام.ال.پ.د .ﺑﺎﯾد درﻣورد ﭘﯾش ﺑردن
ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﺎل آﻣوزﺷﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣدرن  ٢٠١٢ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد.

درﺳﺎل  ٢٠١٠رﺳﯾدﻧد ـ و درﻧواﻣﺑر
 ٢٠١١اﯾن ﺗﻌداد ﺑﮫ ١١٨۴١٣٠
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓت! ﺗوده ھﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ﻧﺎﺑودی ﺷﺎن درﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻋﻠﯾﮫ "اﺷﺗوﺗﮑﺎرت "٢١
آﻟﻣﺎن درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺑﮫ وﺟودآﻣد.
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز درآﻟﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾرﺑزرﮔﯽ
درﮐﻧﻔراﻧس ﺟﮭﺎﻧﯽ اول زﻧﺎن زﺣﻣت ﮐش در
ﻣﺎرس درﮐﺎراﮐﺎس وﻧزوﺋﻼ داﺷت و وﺟﮭﮫ
ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد .دراﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ازﺟﻣﻠﮫ درﻣورد ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ،ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن و زﻧﺎن ،ﺑﺣث ﻧظﺎم
ﺑﺎزﻣﯽ ﺷود :ﺑﻌدازﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭﺎن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﻧﺗﻘﺎد ﺗوده
ای ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺑرای دھﮭﺎ ﺳﺎل ﭼﻧﺎن ﻧﺑود.
ﻣﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ای دارﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﭼﮫ اﻧدازه ﺑﮫ طور
طﺑﯾﻌﯽ و ﻓزاﯾﻧده ای ﻓﮑرﺑﺣث درﻣورد ﺗﻐﯾﯾر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻧد .وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﺎر ﻣداوم ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﯾن ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ
ازطرﯾق ﺑﺎﻻﺑردن آﮔﺎھﯽ و ﺳطﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺗوده ای .ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺗواﻓق ﺑﮫ ﻋروج وﺿﻌﯾت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ درآن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طرﯾق ﮐﮭن ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد و ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑررﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧرده
ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺳﺎﺑق زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑورژوا و روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧرده ﺑورژوا
از دورﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻗدرﺗﻧد
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
روش ﻋﻣده آﻧﮭﺎ ھﻧوزھم ﺷﯾوه ی ﺗﻔﮑر را درﻣرﮐز طرزﺗﻔﮑرﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺟﮭت
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ـ درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾرﻗراردادن ﺗوده ھﺎ ﭘﯾش ﻧﮭﺎده اﻧد.
ﺷده ـ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺳﯾرزﻧده ﮔﯽ اش ﺳرﯾﻌﺗر اﺷﺎﻋﮫ ی ﭘﯾش ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
و ﺳرﯾﻌﺗر ﮐﮭﻧﮫ و ﻓرﺳوده ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﮑررا ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ازطرﯾق ھزاران
روش ﺑﻌداز رﺷد ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺣزب ﭼپ و ﮐﺎﻧﺎل رﺳﺎﻧﮫ ای واﻗﻌﯾت روزﺷده اﺳت.
ﻗﺑﻼ ﺳﺑزھﺎ ،ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ "ﺣزب ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح دﻓﺗرﺣﻣﺎﯾت از ﻗﺎﻧون
ﭘﯾرات" ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ،ﮐﮫ اﯾن درک را اﯾﺟﺎدﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻧﻔرﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣدارس
ﮐرد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻧظرات ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ازطرﯾق ﻣوﺳﺳﮫ ھﺎی ﭼﺎپ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،وﻧﯾروﺋﯽ ﺗﺎزه ﻧَ َﻔس ﮐﺷﺎﻧده اﻧد" .دﻻﯾل" آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﻋﺑﺎرت اﺳت
ھﺳت .دراﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﻧﮕره اول اش ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ھرﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﻧﻘل ﻗول ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
آورده و ادﻋﺎﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﺑورژوا ـ ﻟﯾﺑرال ﻣﺑﺗذﻟﯽ را ﺗﺻوﯾب ﮐرد.
در ﺟﻧﺑش "اﺷﻐﺎل" آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻣﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﺷدﯾد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺳوی اﻣﯾدھﺎی ﻣدرن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻗﻧﺎﻋت ﻧﮑرده و ﺳﯾﺳﺗم
واھﯽ رام ﮐردن " ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ازدﺳت ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳرﮐوب
ﮔر" ﺳوق دادﻧد .ﺣزب ﭼپ ﻧﯾز اﯾن ﺗوھم را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎت اﯾده
را ﭘراﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺣق ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
داری رام ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﭼﯾزی ﺟز اﺑزار اﯾن اﺑزارھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﺟﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ام .ال .پ.د .ﮔرﻓﺗﮫ
ﺳﺎده ﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را "ﺑﮫ دوراﻧداﺧت" .ﺗﺎ رھﺑری ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﮫ دراﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻓﻠزﮐﺎران
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﺑرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رادرﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن راه دﯾﮕر
اﺳت! ھرﭼﯾز دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗو ٌھم ﻗطﻊ ﺣﻘوق اﺑﺗداﺋﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و آزادی.
اﯾن راه ﻣدرن ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻧوز درﺳﺎﺧﺗن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﺳدی ﻋﻠﯾﮫ ام.ال.پ.د .و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده ای ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣراه ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎﺋﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١١
داﺷﺗﮫ اﺳت .اﺛرش درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
ھﻧوز ھم ﺑﺎﻋث دوری ﺑﺳﯾﺎری ازﻣردم ﺑﮫ
ﻓﻌﺎل ﺷدن ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در درون و ﯾﺎ
ھﻣراه ام.ال.پ.د .و ﺳﺎزﻣﺎن رﺑل ﻣﯽ ﺷود.
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ
درﻋرﺻﮫ ی ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ درﻧظرات
ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻋﻣده ﺗﺎ در ﻧﻔرت
اﻧﮕﯾزی ،ﺗرس ،ﺗﺷوﯾﺷﮭﺎی ﻣﺑﮭم و آرزوھﺎی
ازھم ﻣﺟزا اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن
ﭘراﮐﻧده درراﺑطﮫ ﺑﺎﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺟدی ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺗﮑﺎﻣل
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺷده اﺳت .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ را ﻋﻠﯾﮫ
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣدرن درﻣﺎھﮭﺎی آﯾﻧده ﭘﯾش
ﺧواھﯾم ﺑُرد ،ﺑﺎ ﺑرﻣﻼ ﮐردن روﺷﮭﺎی ﺣرﻓﮫ
ای ﮐﺛﯾف وﺗوطﺋﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم واﺣﺗرام ﺟدﯾدی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎﻧش از ﻣﺎرﮐس ﺗﺎ ﻣﺎﺋو
ﺗﺳﮫ دون ﺑﮫ وﺟود ﺧواھﯾم آورد.

اطﻼﻋﺎت رﺳﯾده ﺑﮫ دﺳت ﻣردم ﺑﮫ طور
روﺷﻧﯽ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل درک
ﺗﺣﻣل ،ارﺗﻘﺎء و ﭘوﺷش دادن ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻧدوھﺎی
آدم ﮐش ﻧﺋوﻓﺎﺷﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم " "NSUﺗوﺳط
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،و ھم ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ی
ﺳﺎﺧﺗﺎری دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺳرﮐوب ﮔر دوﻟﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
درﻗدرﺗﻧد ﺑﮫ طورآﺷﮑﺎری ﺑﮫ ﺗرورﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﻣﯾدان ﻣﯽ دھﻧد و ﺗﺎﺣدی آن را ﻋﻣدا ارﺗﻘﺎء
ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،ﭼﭘﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯾﮭﺎ راھدف ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
اوﻟﯾن اوج ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ  ٣٠٠ﻓﺎﺷﯾﺳت
در ٢٠٠٩ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات اول ﻣﺎه ﻣﮫ در
دورﺗﻣوﻧد ﺻورت ﮔرﻓت .ﺗﮭدﯾدھﺎ ،و ﺣﻣﻼت
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﭼﭘﮭﺎ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ
و ھم ﮐﺎران ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﺿو
ﺣزب ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد درﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .اﯾن
ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﻔرﺗﯽ وﺳﯾﻊ و ھم ﺑﺳﺗﮫ
ﮔﯽ را وﺿوح ﺑﺧﺷﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ
از آﮔﺎھﯽ ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺗوده ای ،اﮐﻧون
اﺑﺗﮑﺎرﺟدﯾدی درﻣوردﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن
 NPDﺑﮫ ﺻورت ﺑﺣث ﭘﯾش ﮐﺷﯾده ﺷده
اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .دراﯾن ﻣﯾﺎن ﺷﺑﮑﮫ
ای و ﺳﺎﺧﺗﺎر "ﺗﻘﺳﯾم وظﺎﯾف" و ھم ﭼﻧﯾن
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺎﻓوق ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ،اﺣزاب و
ﮔروھﮭﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﮐوﻣﺎﻧدوھﺎی آدم ﮐش
درﮐﺎرﮐﺛﯾﻔﺷﺎن درﺳت ﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ درﻣﺎن
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎطﻊ ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای ﻣﺣروم ﮐردن ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﻔﺳﯾرآﻧﺎن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ازﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻗدﻏن ﮐردن و
ﻣﻧﺣل ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻌﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ .اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ طور ﻓﺷرده ای
درارﺗﺑﺎط اﺳت ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺷدن
دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع و ﮔﺳﺗرش
ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و آزادﯾﮭﺎ.
ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯾﺳم اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
اﺳت .ﺑﯾش ازﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾﮑور ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺗﺎﺳﯾس ﺷد.
دراﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ درﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻗﺑل از اﯾﮑور ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘﯽ رﯾزی
ﺷد ﮐﮫ اﺑزارﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ھم ﮐﺎری ﻋﻣﻠﯽ
درﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﺗواﻓق ،ﻧداﺷت.
ﺑﻌدازﺗﺷﮑﯾل اﯾﮑور ،ﭘﯾﺷروی ﺑزرﮔﯽ ازﺟﻣﻠﮫ
درﻣورد ﺑرﮔزاری اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﻣﺑﺎرز،
روزھﺎی ﺿدﺟﻧﮓ ﯾﺎ روزھﺎی ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﺗﺣﻘق ﺷده اﺳت.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده
دراﯾﮑور آﮔﺎه ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎھم ﺑودن از روزی ﺑﮫ روز دﯾﮕر
رﺷد ﻧﺧواھﻧدﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣراه ھم ﺑﺎﯾد اﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ وﺟودآورﻧد .ﻣﺑﺎرزه
ﻣﺷﺗرک دراﯾﮑور از  ١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠١١
ﺗﺎ  ١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،٢٠١٢ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی اﯾﮑور ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ
ھم ﮐﺎری ،ھم آھﻧﮕﯽ و ھم ﮐﺎری ﻓراﺳوی
ﻣرزھﺎی ﮐﺷوری ،و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﻣﺷﺗرک اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻋﺿﺎی ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ
ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﮐﺷورﺷﺎن را ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ
درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ام.ال.پ.د.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷدﯾدی در اﻧﺗﺷﺎرات اﯾﮑور درﻣﯾﺎن
ﺗوده ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷده اﺳت.
درﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺗﺎ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺑﺎ
درآﻣد ﺑﺳﯾﺎرﮐم ﭘﯾش ﻗراول دراﻧﺟﺎم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای اﺳت ازﻗدرت روﺣﯽ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری! اﯾﺟﺎدﯾﮏ ﮐﯾﻔﯾت
ﺟدﯾد ﻧﯾروﺋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔردد طوری
ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺗﺣداﻧش
ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ازھم ﺟدا ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻓﺎﺋق آﻣده وﺑﮫ ﺑرﺗری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.

ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﯾﮑور ،اﮐﻧون ﺑﮫ
وﯾژه ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ درﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھم
آھﻧﮕﯽ ﻗﺎره ای ) (CCCﻣﻧﺗﺧب در اروﭘﺎ،
آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎرﺧود را ﺷروع ﮐرده اﻧد.
آﻧﮭﺎ ازﻧظر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر زﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت
ﻣﺷﺧص ﮐﺷورھﺎ ،اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮑﻧد .ھم آھﻧﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻗﺎره

ھﺎ ﭘروژه ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای را طرح
رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرک ﺑزرﮔﯽ را ﺑرای
ھم آھﻧﮕﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑﮫ وﺟودﻣﯽ آورد .درآﺳﯾﺎ ،ﮐﻧﻔراﻧس دھﻘﺎﻧﺎن
در دھﻠﯽ در آورﯾل  ٢٠١٢ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﺷد ،درآﻓرﯾﻘﺎ ،ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ درﻣورد "وظﯾﻔﮫ ی
ﺟواﻧﺎن آﻓرﯾﻘﺎ درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﺑﺣران و ﻣﺳﺋﻠﮫ ی
ﻣﮭﺎﺟرت" در آﻏﺎز ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺗدارک دﯾده
ﻣﯽ ﺷود.ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ام.ال.پ.د .اﯾﮑوراروﭘﺎ
"ﺳﻣﯾﻧﺎراروﭘﺎﺋﯽ" در ﻧﯾﻣﮫ ﻧواﻣﺑرﺳﺎل ٢٠١٢
درﻣورد ﺗﮑﺎﻣل اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎﯾش و
ھم ﭼﻧﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﺣزاب اﻧﻘﻼﺑﯽ دراروﭘﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھد.
اﯾﮑور از ﭘروژه ھﺎی ﺑﯾﺷﺗرﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد :ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ )ﻓراﺳوی اﺣزاب( ﺷورای
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران اﺗوﻣوﺑﯾل ﺑﯾن  ١٧ﺗﺎ ٢٠
ﻣﺎه ﻣﮫ در ﻣوﻧﯾﺦ ،ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺗﺑﺎدل ﺗﺟرﺑﯾﺎت
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺷﺗﯽ درﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠١٢
و ﮐﻧﻔراﻧس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن درﻣﺎرس
 ٢٠١٣درﭘرو .ام.ال.پ.د .ﻧﺷﺎن ﺧواھدداد
ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﺗﺑر دراﯾﮑوراﺳت ،ازدﯾﮕران ﻣﯽ
آﻣوزد و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧود ﺗﺟﺎرب ﺧودش را
ﭘﯾش ﻣﯽ ﻧﮭد.

ﻣﺟﻣﻊ رﺑل)ﺷورﺷﯽ ـ م( ﺟواﻧﺎن اﻧﺟﺎم
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری را ﺧط ھداﯾت ﮐﻧﻧده
ﮐﺎﻣل ﮐﺎرﺧود ﻗرار داده اﺳت .اﯾن درراﺑطﮫ
ﻓﺷرده ﺑﺎ ﮐﺎراﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر،
ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻓق اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺷدﯾدﺗر ﺑﯾن ام.ال.پ.د .ﺑﺎ رﺑل را
ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣﺟﻣﻊ
ھﺎی ﺟواﻧﺎن دراﺣزاب اﯾﮑور ،رﺑل ﺑﮫ طور
روﺷﻧﯽ ﻣوﺿﻊ ﺧود را ﺗﺣت ﺷﻌﺎر " :ﺑﮫ
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺷﺎﻧﺳﯽ ﻧدھﯾم!" اﻋﻼم داﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺑﻌداز اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﻏروب ﺧداﯾﺎن ـ "ﻧظم
ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ" درﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻣﺎ دردﺳت
ﺧود ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﭘﺧﺗﮫ ای درﺷﻧﺎﺧت از ﺗوﻟﯾد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾداﮐردﯾم .ﺑﺎ ﮐﺗﺎب اﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ اﮐﻧون ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل
ﻓﮭﻣﯽ ﺑرای اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی اﻧﻘﻼب
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده
اﯾم .اﯾن ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در اﺳﺗراﺗژی و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﺷﺧص ام.ال.پ.د .ﺷده اﺳت.
اﻋﺿﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ طور اﻣﯾدوار ،ﺑﺎ ﺷوروﺷوق
و ﺑﮫ طورﺟدی ﻣطﺎﻟﮫ و ﻓروش اﯾن ﮐﺗﺎب
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕری ﺗﻌﺟب
اﻧﮕﯾز و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣردم
درﻣورد ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﯾش از
 ٢٠٠٠ﻧﻔر در  ٣۶ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ درﻣورد اﻓق ...
ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﺟﻧﺑش ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﯾز رﺷدﮐرده
اﺳت .ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر ۵٠ ،ﮔروه ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
ﺗﻌدادی ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده اﻧد .ﺑﯾش از ۴٣٠٠ﮐﺗﺎب ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل
ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﺟﺎﻧب دارد
ﮐﮫ درھم ﺗﺎﺛﯾردﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارﻧد :اﯾن درراﺑطﮫ
اﺳت ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وظﯾﻔﮫ
ی ﻣﺷﺗرک و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﭘﯾش ﺷرطﮭﺎی
ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ درھرﮐﺷور .ازاﯾن ﭼﻧﯾن
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود :ھر ﻓرداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده
ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋووﻟﯾت درﻗﺑﺎل ﺗﮑﺎﻣل اوﺿﺎع
دردﯾﮕرﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﺷد ،و ازاﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣرﺟﻊ
ﺑﮫ طورﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎردرﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ درﮐﺷور ﺧودی را اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن
ﭼﯾز ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ از طرﯾق آن ﺑﺎﯾد
ﻣﺑﺎرزه را آﻏﺎزﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧواﻧدن
اﯾن ﮐﺗﺎب ھرﮐﺳﯽ را واﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری
ﺟدی درﺧود ﺑﮫ وﺟودآورد .درﺟﻧﺑش ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧﯾز ﺑﺣث درﻣورد اﺳﺗراﺗژی ﺗﺎزه
درﻣورد ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﻘش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درآن ﺷروع ﺷده اﺳت .ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﻧﻘش ام.ال.پ.د .درﻣورد اﯾن ﺑﺣث ھﻣﯾن
ﮐﺗﺎب اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ﺑرای اﻣﺗدادﯾﺎﺑﯽ
و ﺗوزﯾﻊ آن درﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮐوﺷﯾم :ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺑﻌداز اﻧﺗﺷﺎرآن ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ اﻓق اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و ﺗوﺳط
ﻧﺎﺷر ھﻧدی ﻣﻧﺗﺷرﮔردﯾد .ﻧﺳﺧﮫ آن ﺑﮫ زﺑﺎن
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ اش ﺑﮫ زودی ﻣﻧﺗﺷرﻣﯽ
ﺷود .ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ در وﺿﻌﯾت ﭘﯾش
رﻓﺗﮫ ای ﻗراردارد ،ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯽ ،روﺳﯽ،
ﻋرﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ درﺟرﯾﺎن اﺳت .ﺗوزﯾﻊ ﮐﺗﺎب
درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺑﺳﯾﺎری از
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎرﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود
و ﺑدون ﺷﮏ درﮐﻣﮏ ﺑﮫ وﺣدت ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﺎﺛﯾرﺧواھدﮔذاﺷت.

ﻣن درﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﮐﮫ اﮐﻧون راه ﺣل
ارﮔﺎﻧﯽ ﺗﺋورﯾﮏ درﻣورد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای وﺣدت ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت
درﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ اﺳت .ھم زﻣﺎن ﻣﺎ درﮐﺎر
ﺑرای راه ﺣل ﺑﯾﺷﺗر درارﮔﺎن ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎن
زﯾر ﺗﯾﺗر "ﺑﺣران اﯾده ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ و
دﮐﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑﺣران اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ ﻋدم
ﺛﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷﺎﻧده
ﻣﯽ ﺷود .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھﻧوز ﻣﯽ ﺗواﻧد از
"اﻗﺗﺻﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎزار" ﺑﺎ دﯾد ﺷرم آور
ﻧﻘش ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﻔرط

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟ ٌدا ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐﻧد دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش درﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﮫ طورﻗﺎطﻌﯽ ﺑﺎرﺑﺣران را ﺑر دوش ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﯽ اﻧدازد" ،ﯾﮏ دوﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ"
اﺳت؟ ھم ﭼﻧﯾن ﻣذھب ،ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن و ﻣﺣدودﮐردن ﺗوده ھﺎ دارد،
ﺗﺎﺛﯾر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔراﯾش ازدﺳت
ﻣﯽ دھد .درﻋﻠوم ،ﻣﺣدودﮐردن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ درﺟﮭت ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن
اﯾده آﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑزرﮔﯽ را ھم
اﮐﻧون ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ طرﯾق اﺻوﻟﯽ ﻣوردﺑﺣث ﻗراردھﯾم و
ﺑﮫ رواج دادن ﺑرﺗری ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑرﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﭘردازﯾم .اﯾده
ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣﯾﻘﺎ درﺗوده
ھﺎ ،ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ،ﺣزب ﺳﺎزی و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻧﻔوذ ﮐﻧد .ھرﭼﻧدﮐﮫ،
ﺟﮭت ﮔﯾری ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای را اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ارﺗﺑﺎط ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻗرارﺳﺎزد .اﯾن ﺑﺎﻋث
ﺧﺻﻠت ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺳﯾﺳﺗم ﺷﯾوه ی
ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺧود را از
ﻧظر اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﻧﯾزﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻧوﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎﻣﯽ
ازﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻻﺗرازھﻣﮫ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ روﺷن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻗراردارد.
ﯾﮑﯽ ازﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎرﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﻔوذ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ در رھﺑری ﺣزب ،دوﻟت و اﻗﺗﺻﺎد
ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻓﺳﺎد ﺗدرﯾﺟﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
و اﺳﺗﻘرارﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود .ﯾﮏ ﻋﺎﻣل
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دراﯾن ﻣورد ﮐم ﺑﮭﺎدادن ﺑﮫ وﺟﮫ
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑود .از
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزﯾم.
ا

دراﺣزاب ﺑورژواﺋﯽ درﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت
اﻋﺿﺎء ﺳﺎده ﻧﻘش اﻧدﮐﯽ دارﻧد .در ﮐﻧﮕره
ﺣزب ﭼپ دراﮐﺗوﺑر در ارﻓورت ]ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن[ اﻧﺑوھﯽ اﺳﻧﺎد دردرب ورودی
ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺻﻠﮫ ﻣورد ﺑﺣث و
رای دھﯽ ﻗرارﮔﯾرﻧد .درﺣزب ﻣﺎ ھر ﻋﺿو
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﭘﯾش ﻧوﯾس ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزی را ﻣﺎھﮭﺎ ﻗﺑل ازﮐﻧﮕره ﺣزب ـ ﺑرای
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺑررﺳﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای ھﺿم آﻧﮭﺎ ،و در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ ﺣق ﺗدﻗﯾق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و اﻧﺗﻘﺎد از اﺻﻼﺣﯾﮫ
ھﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ھرﮔروه ﺣزﺑﯽ وﺳﯾﻌﺎ

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات درﻣورد ﮔزارش را ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑرای اﮐﺗوﺑر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﻧد ،طﯽ ﻣﺎھﮭﺎ ﻣوردﺑﺣث ﻗرارﻣﯽ دھد ،و
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﮐﻧﻔراﻧﺳﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﮔروھﮭﺎ ﯾﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺑﮫ
ﮐﻧﮕره ﺣزﺑﯽ ﻣﯽ دھد .آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ طﯽ دھﮭﺎ
ﺳﺎل ﺑﮫ طور ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم
در ﻧﻘﺷﮫ ﺣزﺑﯽ آﻟﻣﺎن ﺑﯽ ﻧظﯾراﺳت .ﻧﺎﻣزدھﺎ
ﺑرای ﻣرﮐز ﺣزب ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﭘﺎﺋﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑدون رﺿﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧﯽ
و ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﯽ
ﮔردﻧد .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺣﻘوق ﻋﺿوﯾت ،ﯾﮏ ﭼﻧﯾن
روﻧدﺷدﯾد آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻧﮕره ﺑرای ﻣﺎ از
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی اﺻﻠﯽ ﻓﺳﺎد روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺣزاب
ﺳﺎﺑق ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت و ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
ﻣﮭم اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻋﺿﺎء واﻗﻌﺎ ﺻﺎﺣب
ﺣزﺑﻧد .ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻧﮕره ﻧﮭم
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺑدﯾل ﺣزب ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
اﯾﮑور ،اﻧﺟﺎم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﺎردرﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﺗوده ای درﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣزب،
و روﻧد ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣزب درﻣﺳﯾر وظﺎﯾف
ﺟدﯾد درﻣﺑﺎرزه زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ .اﯾن ﮐﻧﮕره
ﺣزب ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣواﺟﮫ ﺧواھدﺷد.

ﮔزارش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ام.ال.پ.د.
ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ﻧﮭم ذﺧﯾره ﻣﺛﺑﺗﯽ در ﺗﮑﺎﻣل ﺣزﺑﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ دﯾد ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﻐرﻧﺞ ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﺳﺗﺣﮑم ام.ال.پ.د .ﻣوﻓﻘﯾت ﺑزرﮔﯽ اﺳت،
ﺑﺎاﯾن وﺟود ﺣزب ﺧود را ازﻧظرﻋﺿوﮔﯾری
دردوره ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘوﯾت ﻧﮑرده اﺳت .درھﻣﯾن
دوره ام.ال.پ.د .دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ داﺷﺗﮫ
و ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺟدﯾد ی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اش ﮐﺳب
ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﺳﮭم ﺑزرﮔﯽ را درﺟﻧﺑش
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ درﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری
اﺳت داﺷﺗﯾم .ﻣﺎ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺣزب را
ﺑﺎرھﺑری و ﻣرﮐزﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دادﯾم و ﺣزب
ﻣﺎ درھرﻣﺣﻠﯽ "ﺗﺎﺑﻠوﺋﯽ"دارد .ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗﻣرﮐزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﻗﺎطﻊ ﺗرﺿد ھرﮔوﻧﮫ
ﺑروز ﺧطر ﭘراﮐﻧده ﺳﺎزی اﻧرژﯾﻣﺎن ،ﻣﺎ
روﻧد ﺗﺟدﯾدﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺣزب را درﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﯾم .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  :ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﮐﺎری ﻣﻧظم درﻣﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ طورﻋﺎم
و ﻋﻣده ﺗﺎ ﺑرای ﮐﺎر زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ
طور وﯾژه درﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم! ﺑﮫ طورﻗطﻊ
ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧﯾز " درﺧودﺳﺎزی" دارﯾم ،و ﻣﺎ
ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣری درﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای
ﺣل آن ﻣﺑﺎرزه ﮐردﯾم .اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻣده ﺗﺎ ﺷﺎﻣل
ﮔراﯾﺷﺎت ﭘرﺳﺗش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرآﻧﮭﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﻧﮑرده اﯾم .ﺧط ھداﯾت
ﮐﻧﻧده در ﭘرﺳﺗش ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن
رﻓﺗن ھﯾﺟﺎﻧﺎت درﺣوادث روزﻣره اﺳت ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﺟﺎی دﯾدﮔﺎه اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﻣﺷﯽ رﻓﺗﺎری.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﮔر وﺟﮫ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓﺎﮐﺗوررھﺑری ﮐﻧﻧده اﺳت و ﺷﯾوه ﮐﺎرﻣﻧظم
درﻣﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﭘروﻟﺗری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
رﺷد ﮐﻧد ،ﮐﺎرﻣﺎ دوام ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑرﺗری ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ دروﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار ﺧواھدﺷد .ﻋﺎﻣل دروﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﺑود ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ام.ال.پ.د .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و اﻋﺿﺎء
راﻣورد آﻣوزش و ﭘرورش ﻗرارداد ﺗﺎ روش
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را درﺳطﺢ دﮐﺗرﯾن و طرز ﺗﻔﮑر
ﻣﻧظم ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﻧدﻧد .درﮔﯾری ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﺑﺎﻻﺋﯽ در ﺳﻣت ﮔﯾری
ﻣﺳﺗﻘل دارد .ﻣﺑﺎرزه درﻋرﺻﮫ ی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﻘدم آﯾﻧده درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
اھﻣﯾﺗﯽ ﻣرﮐزی دارد.
آﺷوﺑﮭﺎی ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ زودﺗر ﯾﺎ
دﯾرﺗر ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﮫ ﺑﺣران
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺧواھﻧدﺷد! ﺷﺎﯾد ﺳﺎل
 ٢٠١١ﻧﻘطﮫ ی ﻋطﻔﯽ دراﯾن ﻣورد ﺑود.
ﻗدرﺗﻣﻧدان ھﻣﮫ ی ﮐﺎرھﺎ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
اﯾن رﺷد اوﺿﺎع ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷدن ﺗوده ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻓرﯾب و ﻧﯾرو ﺑﮫ
اﺟرا درﺧواھﻧدآورد .اﯾن ﮐﮫ درﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ
اﯾن ﺟﮭش ﮐﯾﻔﯽ در روﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷدن ﺗوده ھﺎ
ﺿرورت ﺧواھدﯾﺎﻓت طﺑﻌﺎ ﺑﮫ دﻗت ﻗﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﯾﺳت .واﻗﻌﯾت وﺟود ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﯾﮏ ﺟﮭش ﮐﯾﻔﯽ
درﺗﮑﺎﻣل آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ آرام اﺳت .ﺳوﺋﺎل ﻣرﮐزی
ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ و ﭼﮫ ﻣدت
زﻣﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﻔوذﻋﻣده دراﯾن ﺟﻧﺑش
ازطرﯾق ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﻣﺎﻧورھﺎی ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ،ﯾﺎ ﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣدی ﺑﺎﻋث ﺳرﻋت ﮔﯾری روﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷدن ﺗوده ھﺎﺷده و ﯾﺎ ﮔراﯾش ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺗرور دوﻟﺗﯽ ﺑرای ازﻣﺑﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺟﻧﺑش
ﺗوده ای را ﺣﻔظ ﺧواھﻧدﮐرد .ﻣﮭم ﺗر دراﯾن
ﻣﺟﺎدﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و
اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺟﮭﺎن ﺗﺎﺛﯾر در رﺷد آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﮐﺎر از
طرﯾق روﻧد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷدن ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .اﯾﮑور
ﭘﺎﻻﯾش ﻋﻣﻠﯽ آﺗﺷﯾن ﺧودرا دراﯾن روﻧد
اﻣﺗﺣﺎن ﺧواھدﮐرد .آﯾﺎ اﯾﮑور ﻗﺎدرﺧواھدﺷد
ﺳطﺢ ﺟدﯾدی از اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری را
درﺗﺋوری و درﻋﻣل ﻧﺷﺎن دھد؟ آﯾﺎ اﯾﮑور
دراﻧﺟﺎم ﻣﺳﺋووﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اش ﺑﮫ
ﻗدرﮐﺎﻓﯽ ﺳرﯾﻊ و ﻗﺎطﻊ رﺷدﮐرده و ﺑﮫ آﻣﺎده
ﻧﻣودن اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﺧواھدﮐرد؟
و روﻧد وﺣدت اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت و

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درھﻣﺎن
ﺣﺎل ﺗﺣﻘق ﺧواھدﯾﺎﻓت؟ اﯾﻧﮭﺎ ﺳوﺋﺎﻻت
ﻣﮭم و ﺑﺎ اھﻣﯾﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺑوده و ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ را در ﺑﺣﺛﮭﺎ طﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻧﮕره
ﻧﮭم ﺧواھﻧدداﺷت .ﻣن ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﻣﺎ
روی ﺧط درﺳﺗﯽ ﻗراردارﯾم و ﻣن ﻣﻔﺗﺧرم
از ﺣزﺑﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﮐﺗور
ﻣﺣﮑم و ﻧﻘطﮫ ای ﺟﮭت ﯾﺎب ﺑرای اﻓرادﻣﻧﺗﻘد
دراﯾن ﮐﺷور و ﺗﺎﺣدی ﻧﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دراﯾن
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻐرﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺗﺷﮑر ﺧود را ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدی ﺑزرگ ،درﺟﮫ ی ﺑﺎﻻﺋﯽ
از ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻋﻣﻠﯽ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻓداﮐﺎراﻧﮫ
درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم! اﻣﯾدوارم ﮐﮫ
ھرﻓردی ﺑﺎ درﮔﯾری دروظﺎﯾف ﺑزرگ ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﺑﻌداز روزھﺎی ﭘرﺗﻼش و ھم ﭼﻧﯾن
ﺟﺷﻧﮭﺎی ﺳﺎل ﺟدﯾد ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ دﺳت آورﻧد!
ﻣن ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺷﺗرک ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ
و ﺑرای ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﭘرﭼم ﺳرخ ﺳﻼﻣﺗﯽ،
وﺳﺎل ﺟدﯾد ٢٠١٢ﻣﺑﺎرز وﻣوﻓق را آرزو
ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺗﺷﮑرزﯾﺎد ﺑرای اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ

ﺑﺣران ﻧظﺎم  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
در طول ﻗرن ﻧوزدھم اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺑطور اﻧﺣﺻﺎری در اﺧﺗﯾﺎر اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻗرار
ﮔرﻓت  .ﺑﻌد از آﻏﺎز دوره ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در دوره ﻋﮭد ﺻﻠﺢ ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول )١٩١٨
–  (١٩١۴ﮔردﯾد ،ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺷروع ﺑﮫ رﯾزش ﮐرده و در دوره
ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ ) (١٩١٨ – ١٩٣٩ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ
ﺟﺎﯾش را ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ داد .ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻗدرت
ﻧوظﮭور ﺻرﻓﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ
ﻧﻣﯽ ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ آن ﻗدرت در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﯾژه در اﻗﺗﺻﺎد  ،ﺳﯾﺎﺳت
 ،دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ ﻧﯾز
ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر در اﮐﺛر ﻣﻧﺎطق ﺟﮭﺎن
ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن اﻣر در ﻣورد آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز
در دوره اﻋﺗﻼی ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ اش
واﻗﻌﯾت داﺷت.
 ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽدوم ﺑرای ﺣداﻗل ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل )١٩٧٠
–  (١٩۴۵ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ در ﺻد
ﮐل ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷد .رﺷد درﺻد ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻی

ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۵٠ – ١٩٧٠ﮐﮫ
ﺑﮫ "ﻋﺻر طﻼﺋﯽ" ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌروف
ﮔﺷت ،ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب را در
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٠ﺗﺎ ٧٠
در ﺻد ﮐل ﺗوﻟﯾدات ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧد  .در آن دوره ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ﮔران
آن را ﻋﺻر ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
دارﻧد  ،ﻣﻌروف ﺷد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﻌد از آﻏﺎز ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎریﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﯾﻣﮫ اول دھﮫ ١٩٧٠
)ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑرﻣﻼ و رﺳﺎﻧﮫ ای
ﻧﺷده ﺑود( دﺳﺗﺧوش ﯾﮏ ﺗﺣول ﺗدرﯾﺟﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت  .ﺑدون ﺗردﯾد ﻋواﻣﻠﯽ ﭼون ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ )ﭼﯾن،
ﺑرزﯾل ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،آرژاﻧﺗﯾن و (...در دھﮫ
ھﺎی  ١٩٧٠و  ، ١٩٨٠ﺗﺷدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ،در دھﮫ ھﺎی  ١٩٨٠و ١٩٩٠
و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی و ﺗﺑدﯾل ﭼﯾن ﺗوده
ای ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧوظﮭور
در روﻧد اﯾن ﺗﺣول ﻧﻘش داﺷﺗﻧد  .وﻟﯽ آن
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮔﺷت ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﻗدرت ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﻣطرح ﮔردد ،ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺑﺣران
ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳو و وﯾژﮔﯽ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﭼﯾن از ﺳوی
دﯾﮕر ﺑود.
 ﻣوﺿوع ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾرویﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت اﺣﺗﻣﺎﻻ ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ  ١٩٩٠ﻣطرح ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ
وﻗوع آن ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ﮔران طرﻓدار
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﯾز ﺿد ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑود  .وﻟﯽ در طول دھﮫ اول
ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم رﺷد ﭼﯾن و اﺣﺗﻣﺎل ﻋروج
آن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾری
ﺗوﺟﮫ ﻣورﺧﯾن و ﺗﺣﻠﯾل ﮔران اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده ﻣﻌطوف ﺳﺎﺧت .
ﻋﻠت اﯾن ﻋطف ﺗوﺟﮫ ﻣﻧﺑﻌث از اﯾن اﻣر
ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل ) ٢٠٠۶ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش از
آﻏﺎز ﺑرﻣﻼ و رﺳﺎﻧﮫ ای ﮔﺷﺗن ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎزارھﺎی ﻧوظﮭور ﮐﺷورھﺎی
ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ و ﻧﯾز در راس آﻧﮭﺎ ﭼﯾن ﺑﺎﻟﻎ
ﺑر ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ﮐل ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد .در ھﻣﺎن ﺳﺎل،
ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﭘژوھﺷﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﮔر
ﺟﻧﮓ ﺑزرگ و ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﻗوع
ﻧﭘﯾوﻧدد ،اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن در ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺑﮫ
ﺑزرﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺷﺎﯾﺎن
ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد در ﺳﺎل
 ، ٢٠٠٧ﻣﺣﻘﻘﯾن ﮔوﻟد ﻣن ﺳﺎﮐس ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ﺳﺎل  ٢٠٢٧اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن ﺣﺗﯽ ﻋظﯾم ﺗر از
اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھد ﮔﺷت .اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ھﺎ درﺑﺎره ﻗدرﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن و اﺣﺗﻣﺎل
و ﻋروج آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ھم
ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت  .در ژوﺋﯾﮫ " ،٢٠١١وال
اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل" اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ زﻣﺎن اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت ﺑﻼﻣﻧﺎزع
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ " ﻗدﻋﻠم ﮐﻧد "
 ،ﻓرا رﺳﯾده اﺳت  .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻧدوق ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﻧﯾز در آﻏﺎز ﺳﺎل  ٢٠١٢ﮔزارش
دادﻧد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ٢٠١۶
ﺟﻠوﺗر از اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھد ﺑود .
 ﺑدون ﺗردﯾد اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎ درﺑﺎره"اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫ ﯾﻘﯾن" ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﯾﮏ
ﻗدرت ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﯾﻧﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از وﺟود ﻧﮕراﻧﯽ
و ﺣﺗﯽ ﺗرس ﻗدرت ھﺎی ﻣرﮐزی  ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت  .اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر اﯾن ﯾﮏ
واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺑﻊ
ﻋظﯾم ﺳودآﻓرﯾﻧﯽ ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﺳره
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ) آﻣرﯾﮑﺎ ،ژاﭘن ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ(
اﺳت  .ﺑﮫ ھر رو اﻧدﯾﺷﮫ ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﮔﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ﮔران طرﻓدار ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻور ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد
ﮐﮫ در اوﺿﺎع ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ  ،ﭼﯾن ﺑﺎ
اﺗﺧﺎذ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از
درﻏﻠطﯾدن ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺑﺣران ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و
ﺣﺗﯽ ﻧظﺎم را از ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﻧوﻧﯽ
ﻋﺑور دھد  .وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺟﻧﺑﮫ
ﻓﺎﻧﺗزی دارد ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﺿﺎدھﺎی ﻋﻣﯾق
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻼطﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﺑزرگ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺿﺎدھﺎ را در ﭼﯾن
ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل ﯾﮏ " طوﻓﺎن آرام " در
زﯾر ﻧﻣﺎی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻓرﯾﺑﻧده "ﻣﻌﺟزه ﭼﯾن"
ﺧواﺑﯾده اﻧد ،ﺑﺑﯾﻧد و درک ﮐﻧد.
 اﯾن ﺗﻼطﻣﺎت و طوﻓﺎن آرام ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺿﺎدھﺎی ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭼﯾن ﺑﺎ آن روﺑرو اﺳت و دوﻟت و ﻧظﺎم
ﺣﺎﮐم در ﭼﯾن ﻋﻠﯾرﻏم "ﻣﻌﺟزات" اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺗﺟﺎری و "وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ" در دراز
ﻣدت ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت )ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﮐﺳب ﻣﻘﺎم ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ و
در"راس ﻧظﺎم" ﻗرار ﮔﯾرد( ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را از ﺑﺣران ھﺎﯾش ﻋﺑور داده
و ﻧﺟﺎت دھد.
ﺗﺿﺎدھﺎی راﯾﺞ و ﺑزرگ در ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 – ١ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯽ ﺣد )ﺗوﻟﯾد و ﻋرﺿﮫ
اﺿﺎﻓﯽ(

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 – ٢ﻣﺻرف ﺿﻌﯾف و ﻓﻘدان ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﮫ ﺧﺎطر رواج ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣن و ازدﯾﺎد
ﺳرﺳﺎم آور ﻗﯾﻣت اﺟﻧﺎس ﺑﮫ وﯾژه ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ.
ـ وﺟود ﺗوﻟﯾد اﺿﺎﻓﯽ و ﻓﻘدان ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺑﻌث از اﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎر و زﺣﻣت
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از ﯾﮏ ﺳو و ازدﯾﺎد
ﺑﯾﮑﺎری و ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در
روی ﺧط و زﯾر ﺧط ﻓﻘر از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺑروز ﺗﻼطﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن ﻣﻧﺟرﮔﺷﺗﮫ
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻓراﮔﯾر ٢٨٠
ھزار اﻋﺗراض و ﺗظﺎھرات در ﺷﮭرھﺎ و
روﺳﺗﺎھﺎی ﭼﯾن ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت  .ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﯾن ﺑﺣران ھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﻧﺑﻌث از آن ھﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
ﻗﻠﮫ ﻗدرﻗدرﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋروج
ﻧﺧواھد ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺷور ﭼﯾن
ﺧﯾﻠﯽ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﮫ "ﺣﻠﻘﮫ ﺿﻌﯾف"
)ﻣﻧطﻘﮫ طوﻓﺎﻧﯽ( ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺑدﯾل ﮔردد .ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﺑﺧﺷﯽ از وﯾژﮔﯽ
ھﺎی ﭼﯾن ،ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳﺋوال
ﮐﮫ ﭼرا ﭼﯾن ﺑﮫ آن ﻣرﺣﻠﮫ از ﻗدرﻗدرﺗﯽ
ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﻧﺧواھد رﺳﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم.

اﻧﻘﻼب ﭼﯾن و "واژﮔوﻧﯽ ﻋظﯾم"
ﻓراز ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻗدرﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﮑﺎن
اﯾﻧﮑﮫ در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺳب ﮐﻧد ،ﻓراﯾﻧد دو واﻗﻌﮫ
ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭼﯾن ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﻧد  .اﯾن دو واﻗﻌﮫ ﺑزرگ
و ﻋواﻗب آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﭼﯾن ﺑﻠﮑﮫ در
آﯾﻧده ﺟﮭﺎن ﻧﻘش اﯾﻔﺎء ﮐرده )و ﺧواھﻧد ﮐرد(،
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
 – ١اﻧﻘﻼب  ١٩۴٩ﭼﯾن و
– "واژﮔوﻧﯽ ﻋظﯾم" ،ﺗﺑدﯾل ﭼﯾن
٢
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎل ھﺎی
.١٩٧٨ – ١٩٨٢
ـ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﻋظﯾم در ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﮔﺷت .ﺗﻘﺳﯾم
زﻣﯾن ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑﯽ زﻣﯾن ﺷراﯾط
را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺣﯾطﮫ
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ در آن دھﻘﺎﻧﺎن
روﺳﺗﺎھﺎی ﭼﯾن ﮐﮫ در آن زﻣﺎن  ٧۵در
ﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد  ،ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺳب "ﺣق ﮐﺎر" ﻧﺎﯾل آﻣدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺑرزﮔران ﺻﺎﺣب ﻣزارع ﺗﻌﺎوﻧﯽ )ﺟﻣﻌﯽ(
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت در ﮔﺳﺗره
ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﮐردن و دوﻟﺗﯽ
ﮐردن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﭼﯾن "ﺣق ﮐﺎر"
داد .اﯾن ﺣق ﮐﺎر ﮐﮫ در ﻣورد دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻧﺎم
" ﮐﺎﺳﮫ ﮔﻠﯽ ﺑرﻧﺞ " و در ﻣورد ﮐﺎرﮔران
ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﺎﺳﮫ آھﻧﯾن ﺑرﻧﺞ" ﻣﻌروف ﮔﺷت،

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣق ھﻣﯾﺷﮕﯽ در زﻧدﮔﯽ
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﮔردﯾده و ﻋﻣﻼ
ﭘﯾﺎده ﮔﺷت.
ـ در دوره ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم )ﻋﮭد ﻣﺎﺋو١٩٧۶ :
–  (١٩۴٩رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﻣﺑودھﺎ،
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﺑﻌﺿﯽ "ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻧﺎدرﺳت" ﺑﯽ اﻧدازه ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾر
و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود .درﺻد اﯾن رﺷد در ﺳﺎل
ھﺎی  ١٩۶۶ – ١٩٧۶طﺑق ﮔزارش " ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ " ﺑﮫ  ٪۶و درﺻد رﺷد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺑﮫ  ٪١٠رﺳﯾد  .در آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺗﻌداد
ﮐﺎرﮔران ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺻﻧﺎﯾﻊ  ،ﻣﻌﺎدن
 ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ )ﺗراﺑری( و ...ﺑﮫ ﺻد ﻣﯾﻠﯾون
رﺳﯾد  .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻋﺻر ﮐﮫ اﻣروز
ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻋﮭد ﻣﺎﺋو" ﻣﻌروف ﮔﺷﺗﮫ اﺳت،
ﮐﺎرﮔران ﭼﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط  ٪٣٠ﻧﯾروی ﮐﺎر
و دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪۶۵ﮐل ﻧﯾروی
ﮐﺎر را در ﭼﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،از ﻧظر
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ – ﻣﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از
ﻋزت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﯾل آﻣدﻧد
ﮐﮫ ﺑرای زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری )ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻧظﺎم(
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن و ﺣﺗﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺑود  .در
آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺗوﻟﯾد ﺳراﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﺋﯽ
در ﭼﯾن  ٪۴٠ﺑﯾﺷﺗر از ﺗوﻟﯾد ﺳراﻧﮫ ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑوده و ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
آن در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾن  ٪۵٠ﺑﯾﺷﺗر از
ﮐﺷور ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود.
ـ وﻟﯽ ﺟواﻧﯽ و ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
از ﯾﮏ ﺳو و رﺷد و ﻧﻣو "رھروان راه
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری" در ﺑﯾن رھﺑران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ
ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎﻋث ﮔﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ "ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﺧط" ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
"رھروان راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری" ﺗﻣﺎم ﮔﺷﺗﮫ
و طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش ﭼﯾن دوﺑﺎره ﻗرﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔردﻧد .در ﻓﻘدان ﯾﮏ رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ
طرﻓدار اداﻣﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم  ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﭼﯾن
ﻋﻣﻼ از رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻣﺣروم ﮔﺷﺗﮫ
و در ﻣﻘﺎﺑل اﻣواج ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر
ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و
دوﻟﺗﯽ در طول دھﮫ ھﺎی  ١٩٨٠و ١٩٩٠
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
ـ ﺗﺑدﯾل ﺗدرﯾﺟﯽ ﭼﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول وﯾﻠﯾﺎم ھﯾﻧﺳﺗون ﺗﺣت ﻧﺎم
"واژﮔوﻧﯽ ﻋظﯾم" ﺗوﺳط دن ﺳﯾﺎﺋو ﭘن و
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش در دو دھﮫ  ١٩٨٠و ١٩٩٠
ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ﻋﻣﻼ ﺑﮫ اﻧﺣﻼل )و ﯾﺎ
ﻏﺻب( ﮐﻣون ھﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ
در روﺳﺗﺎھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
وﯾژه در ﺷﮭرھﺎ ﻣﻧﺟر ﮔﺷت  .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف و ﺑﻌداُ اﻧﺣﻼل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺣق ﮐﺎر )ﮐﺎﺳﮫ آھﻧﯾن ﺑرﻧﺞ و ﮐﺎﺳﮫ ﮔﻠﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﺑرﻧﺞ( در ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ راه را ﺑرای
"ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎﺧﺗن" ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎز ﮐرده و
ﺗﻣﺎم دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن را ﮐﮫ
در ﻋﮭد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﺳب ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﺑﺎد
ﻓﻧﺎ داد.
ﭘروﺳﮫ ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزی در ﭼﯾن ﻣﻌﺎﺻر
از ﺳﮫ راه و ﻣﺳﯾر طﯽ ﮔﺷت:
 – ١ﮔﺳﺗرش ﻋظﯾم ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺧﺻوﺻﯽ در
روﺳﺗﺎھﺎ و طﺑﯾﻌﺗﺎ ﮐﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕر
روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن از زﻣﯾن ھﺎی ﺧود و ﭘرﺗﺎب آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﭘر ﺟﻣﻌﯾت و ﺻﻧﻌﺗﯽ )ﭘروﺳﮫ
ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزی(
 – ٢ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐت ھﺎی
ﻣﻠﯽ – دوﻟﺗﯽ در ﺷﮭرھﺎ و رواج ﺑﯾﮑﺎری
ﻣزﻣن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ وﯾژه
ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ )ﻋﻣوﻣﯽ(.
 – ٣اﻧﺣﻼل ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﻣون ھﺎ )ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ھﺎ( در روﺳﺗﺎھﺎ و ﺗﺷدﯾد ﭘروﺳﮫ ﻓﻼﮐت
ﺑﺎر ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزی و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻻﺳﺎزی و طﯽ
ﻣﺳﯾر راه ھﺎی ﻓوق اﻟذﮐر ﺻرﻓﺎ ﺑرای
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای
ظﮭور و ﻋروج ﯾﮏ طﺑﻘﮫ اﻣﺗﯾﺎز دار ﺗﮑﻧو
– ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷدﯾد ﮐﺎرﮔران و ﺗﺎراج ھﺳﺗﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ،
ﮐﺷور ﭼﯾن را ﮐﮫ از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮑﯽ
از ﺑراﺑرﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن در دھﮫ ھﺎی
 ١٩۶٠و  ١٩٧٠ﺑود ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑراﺑرﺗرﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن در دھﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳت و
ﯾﮑم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود.

رﺷد ﺛروت و ﻗدرت و ﺗﻌﻣﯾق ﺷﮑﺎف
طﺑﻘﺎﺗﯽ
ـ طﺑق ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑررﺳﯽ
ﺗﺣﻠﯾل ﮔران ﻣﺳﺗﻘل ﭼپ رادﯾﮑﺎل )ﻣﺛل
ﻣﯾﻧﮑﯽ ﻟﯽ  ،ﭘﯾﺗر ﮐووﻧﮓ و ﻣﺎرﺗﯾن ھﺎرت
– ﻟﻧدﺳﺑرگ( در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن
 ٪ ١٠ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﭼﯾن ﺻﺎﺣب ٪٣١
در ﺻد ﮐل درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷور ﺑودﻧد .
در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻓﻘﯾرﺗرﯾن  ٪١٠ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾن
)ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٣٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر( ﻓﻘط  ٪٢ﮐل
درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷور را داﺷﺗﻧد  .در ﭼﯾن
اﻣروز ﻧﺎﺑراﺑری در ﺛروت و داراﺋﯽ ﭼﻧدﯾن
ﺑراﺑر ﻋﻣﯾق ﺗر و وﺳﯾﻊ ﺗر از ﻧﺎﺑراﺑری در
درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ اﺳت .ﻣطﺎﺑق ﮔزارش "ﺛروت
ﺟﮭﺎﻧﯽ" در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﮐﻣﺗر از ﻧﯾم در ﺻد
ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ ﺻﺎﺣب
 ٪٧٠ﮐل ﺛروت ﭼﯾن ﺑود  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
)اواﯾل ﺳﺎل  (٢٠١٢ﺑﯾش از  ٪٩٠از ٢٠
ھزار ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣردم در ﭼﯾن "آﻗﺎھﺎ و

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﺷرﯾﮫ "ﮐﺎﻧﺗرﭘﺎﻧﺞ"  ٧اﮐﺗﺑر ٢٠٠۶
ﻣﺎرﺗﯾن ھﺎرت – ﻟﻧدﺳﺑرگ" ،اﻗﺗﺻﺎد
آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن " در ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو
"  ۶١ﺳﺎﻟﮫ  ،ﺷﻣﺎره  ٩ﺻﻔﺣﺎت – ٢٧
 ٢۶ﻓورﯾﮫ  .{ ٢٠١٠در ﺳﺎل  ، ٢٠٠۶ﮐل
داراﺋﯽ ھﺎی اﯾن آﻗﺎھﺎ و آﻗﺎزاده ھﺎ ﺑﺎ ھم و
ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﺑﮫ  ٢٠ﺗرﯾﻠﯾون ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑراﺑر
ﺑﺎ ﻣﻘدار ﮐل درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﻣﯽ
ﺷد.
ـ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﭼﯾن ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﮐﺎرﮔران  ،دھﻘﺎﻧﺎن و
دﯾﮕر ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ را ﻓﻘط ﺑﮫ
آﻗﺎھﺎ و آﻗﺎزاده ھﺎی "ﺧودی" ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﭼﯾن دوﻣﯾن درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرﺟﯽ
)ﺑﻌد از آﻣرﯾﮑﺎ( در ﺟﮭﺎن ﺑود  .در ﺳﺎل
 ٢٠٠۶ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز در
ﺑﺧش ﺻﺎدرات(  ٪٨٢ﮐل ﺳﮭم ﺑﺎزار را
در وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ  ٪٧٢ ،در ﺗوﻟﯾدات
ﺻﻧﻌﺗﯽ  ٪۴٨ ،در وﺳﺎﯾل ﻣﻧﺳوﺟﺎت ٪۴٩ ،
ﭼرم و ﺧز  ٪۵١ ،وﺳﺎﯾل ﻣﺑﻠﻣﺎن  ٪۶٠ ،در
ﺳروﯾس ھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش و ٪۴٢
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ را در ﭼﯾن ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل داﺷت
 .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروھﺎی
ارزان ﮐﺎر و زﺣﻣت در ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﻓﻘط در
اﻧﺣﺻﺎر ﺑورژوازی ﺧودی )داﺧﻠﯽ( ﭼﯾن
ﻧﺑوده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﺳﺗرش ﻣﻘررات
"ﺑﺎزار آزاد" و ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ
ﺗﮏ ﺣزﺑﯽ ﭼﯾن ﺷدﯾدا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻓﺎدار اﺳت ،
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﭘروﺳﮫ
ﺗﺎراج ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ـ ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ﭼﯾن ﻧﯾز از ﻧظر ﮐﯾﻔﯽ و
اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾرﻏم " وﯾژﮔﯽ ھﺎی " ﻣﺷﺧص ﺑﮫ
ﺧود " ،ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺟدا ﺑﺎﻓﺗﮫ ای از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺑوده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ دﯾﮕر
اﻋﺿﺎی ﺳﮫ ﺳره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﻧوﻧﯽ )آﻣرﯾﮑﺎ،
ژاﭘن و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ( ﺑرﺳر ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎر ارزان ﺑﮫ ﺗﺑﺎﻧﯽ و
رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﭘردازد.

ﭼﯾن ،آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷراﯾط ﻧوﯾن
ﺗﺑدﯾل ﺗدرﯾﺟﯽ ﭼﯾن ﺗوده ای ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ادﻏﺎم آن در درون ﻣﺣور
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن = ﮔﺳﺗرش "ﺑﺎزار آزاد"
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( از ﯾﮏ ﺳو و ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان راس ﻧظﺎم در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑوﯾژه ﺑﻌد از ﺑرﻣﻼ ﮔﺷﺗن ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر
) (٢٠٠٧ – ٢٠١٢از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗﻐﯾﯾرات
ﺑزرﮔﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑوﺟود آورده ﮐﮫ از ﻧظر
ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﮑﯽ و اﺳﺗراﺗژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺣﺎﺋز

اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد.
ـ در دھﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺑﻌد از
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺻت ﺳﺎل ﺗﺳﻠط و ﺳﯾطره
آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﮫ ﻗﺎره،
ﺗوازن ﻗدرت ﺑﮫ ﺿرر آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭼﯾن
دﮔرﮔون ﮔﺷت  .ﭘروژه "اﺟﻣﺎع ﭘﮑن" و
ﺷﻌﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ آن" :اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت"
و ﭘذﯾرش "ﺳود اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺗرک" ﮐﮫ
ﺗوﺳط اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺗﮏ ﺣزﺑﯽ ﭼﯾن در ﺣﯾطﮫ
رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮔﺷت ،ﻣوﻓق ﺷد
ﮐﮫ در دھﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺧﯾﻠﯽ از
دوﻟﺗﻣردان ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره را
ﺑرای ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳوی ﭼﯾن
ﺟﻠب ﮐﻧد  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘروژه "اﺟﻣﺎع
واﺷﻧﮕﺗن" و ﺷﻌﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ آن" :ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ"" ،ﺻدور
دﻣوﮐراﺳﯽ" ﺑوﺳﯾﻠﮫ "ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم ھﺎ"،
اﻋﺗﺑﺎر و آﻣرﯾت و ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﮐﮫ
روزﮔﺎری در ﮔذﺷﺗﮫ ﺣداﻗل ﺑﮫ طور ﻧﺳﺑﯽ
در ﺟﮭﺎن وﺟود داﺷت در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺑوﯾژه در آﺳﯾﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و
آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﮐﺷﯾد.
ـ ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻗدرﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﻠب ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ
درون ﺣوزه ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﺎﻋث ﮔﺷت ﮐﮫ در
ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  ٢٠١١دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ دﺳت ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
اﻋزام ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ
اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﺑﺎ ھدف ﻣﮭﺎر و ﺗﺣدﯾد ﺑﯾﺷﺗر
ﭼﯾن ﺑزﻧد  .اﻟﺑﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣدﯾد ﭼﯾن از ﺳوی
آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﺎن طورﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﻓﻘط
ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻋزام ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺳط
ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﮐﺷورھﺎی اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ
)اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،زﻻﻧد ﻧو و (...ﻧﮕﺷت ﺑﻠﮑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺣﻣﻼت ﻧظﺎﻣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده
ﺑﯾﺷﺗر از ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﯽ ﺧﻠﺑﺎن در ﺧﺎک
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﭼﯾن اﺳت ﺗﻼش ﮐرد
ﮐﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ
ﭼﯾن ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﮔﺳﺗرش ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺟﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری ﺧود
ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗﺣدﯾد" ﭼﯾن از ﭼﻧدﯾن ﺳو را
در اﻧظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوﯾژه ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﺎزد.
ـ وﻟﯽ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ھﻔﺗﮫ اول ﻓورﯾﮫ  ٢٠١٢ﻧﺷﺎن
داد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری و
ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﭼﯾن ﺑر وﻓق ﻣراد
دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﯾش ﻧرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﮔﺷت
ﮐﮫ رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن
در ﺟﺑﮭﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻗدری
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در اﺟﻼس ﺷورای اﻣﻧﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﺗوی دوﮔﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن )ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶٧ﺳﺎﻟﮫ
آن ﻧﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود( ﻋﻠﯾﮫ ﻻﯾﺣﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎﺗو در
ﺳورﯾﮫ ﮔردد  .اﯾن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن راس ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ )آﻣرﯾﮑﺎ(
و ﻗدرت ھﺎی ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﯾژه
ﭼﯾن ،ﺷراﯾط ﻧوﯾﻧﯽ را در ﻣﻧﺎطق ﺳوق
اﻟﺟﯾﺷﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺎ اﻧدازه
ای در ﺧدﻣت ﻣﻧوﯾﺎت و اھداف ﻧﯾروھﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺿد ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺧواھﺎن
ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﻧد  ،ﻗرار
ﺑﮕﯾرد  .ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم درﺑﺎره
اﯾن "ﺷراﯾط ﻧوﯾن" اﺷﺎره ﮐﻧﯾم.
اﻟف – ﺑدون ﺗردﯾد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در
ﺻﻔﺣﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻧﯾز ﺷرح داده ﺷد دوﻟت ﭼﯾن
ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﮏ دوﻟت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ھم در ﺳطﺢ
ﮐﺷوری و ھم در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ا ﺳت.
اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺗﮏ ﺣزﺑﯽ ﭼﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐرده و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ آن ﮐﺷورھﺎ را ﺗﺎراج
ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔوذ و ﮔﺳﺗرش ﺗﺟﺎرت ﭼﯾن
ﻣﺎورای ﻣرزھﺎﯾش ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋرﯾﺎن و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﭼﯾن ﻣﯾﺳر و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ
ﮔردد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﭼﯾن اﻣروز ﺑرﺧﻼف
ﭼﯾن ﻋﮭد ﻣﺎﺋو ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل
طﯽ راه " واژﮔوﻧﯽ ﺑزرگ " وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در زﻣﯾﻧﮫ ﻗطب ﺑﻧدی و
ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی روﺷن طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﭘروﺳﮫ ﺗﻌﻣﯾق
ﺷﮑﺎف ﻋظﯾم ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروت را ﮐﺎﻣﻼ
اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻧﮑﺗﮫ
اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯾن ﻧوﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد
ﻧوظﮭور و ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﺗرﻗﯽ و
ﭘﯾﺷرو اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﻠب اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﺟود
و ﺣﺿور اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ )و
ﺣﺗﯽ دو ﻗطﺑﯽ( ﻓﺿﺎﺋﯽ را در ﺳطﺢ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﮐﮫ در آن
ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم
ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧﻧد
ﻋرض اﻧدام ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده و ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺑﮫ ﺣق ﺧود ﺑﯾﺷﺗر داﻣن ﺑزﻧﻧد.
ب – وﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﺗﻼطم اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟﮭﺎن – ﻋروج ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺷورھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ  ،ﮐﺎھش در ﺧرﯾد ﮐﺎﻻھﺎی
ﺳﺎﺧت ﭼﯾن در آن ﮐﺷورھﺎ و – .....ﺑﺎﻋث
ﺷده ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﮐﺎرﮔر در ﺳﺎل ھﺎی
 ٢٠٠٩ – ٢٠١١در ﭼﯾن ﺑﯾﮑﺎر ﮔردﻧد .
اﯾن ﮐﺎرﮔران ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
) (١٩٧٨ – ٢٠٠٨ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی در

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧوظﮭور
ﭼﯾن داﺷﺗﮫ و دارﻧد ،اﻣروز ﺑﺎ ﺑﯾﮑﺎری
ﺧود از ﯾﮏ ﺳو و اﻋﺗﻼی آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ و
ﺗﻧوﯾر ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋظﯾم ﭼﺎﻟش ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ
ﭼﯾن در ﺳطﺢ ﮐﺷوری و ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ
 – ١ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع ﻣﺗﻼطم ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻣروز ﺑﺎ ﻋواﻗب ﯾﮏ
ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋﻣﯾق در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری روﺑرو ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧظﯾر ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت .در ﺗﺣت اﯾن ﻧظﺎم ھم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌﯾﺷت
اﻧﺳﺎن و ھم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗدری ﻓراﮔﯾر
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری و ﮐﻠﯾت ﮐره
زﻣﯾن را ﺑﺎ ﺧطر ﻧﺎﺑودی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ روﺑرو
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد  .ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﻌد از
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻘﻼ در ﺟﮭت ﺑرون رﻓت از اﯾن
ﺑﺣران ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت روﺑرو ﮔﺷﺗﮫ و
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗزرﯾق "وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ" ھم ﻧﻣﯽ
ﺷود ﺟﻠوی ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻓرﺗوت
را ﮔرﻓت .وﻟﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻓرﺗوت در "ﺑﺳﺗر
ﻣوت اﻓﺗﺎده" ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ زاﻟووار
و "ﺿﺣﺎک ﻣﻧش" ﺧود اداﻣﮫ دھد ،ﺟﮭﺎن
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧطر ﺑروز ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻓراﮔﯾرﺗر
ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن و ﺣﺗﯽ
وﻗوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ "ھوﻟوﮐﺎﺳت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای"
روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
 – ٢ﻋﻠﯾرﻏم وﺟود اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ وﻗوع
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺑﻼھﺎ )و ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن( ﻣﺎ ﺷﺎھد
ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ
در ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ٢٠١١و اداﻣﮫ آﻧﮭﺎ در
ﺳﺎل  ٢٠١٢در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ھﯾوﻻی
اﯾن ﻧظﺎم ﻓرﺗوت ھﺳﺗﯾم  .ﺑر ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن ﺳرخ دﻟﯾری
و ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺟﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺑﮫ اﯾن
اﻣواج ﺑﭘﯾوﻧدﻧد زﯾرا ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اﯾوو
ﻣوراﻟس ﭼﻧدی ﭘﯾش ﮔﻔت" :ﺑﺷر ﻗﺎدر اﺳت
ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﺎم وطن اﻗدام ﮐﻧد ﻣﺷروط ﺑر
اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ دوﺑﺎره اﺻول ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ )ﻣﮑﻣل
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودن(  ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣدﻟﯽ را در
دل ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻓﻼﮐت ﺑﺎر
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره زﻧده ﺳﺎزﯾم".
 –٣واﻧﮕﮭﯽ اﻣروز ﺣﺿور ﻓﻌﺎل دوﯾﺳت
ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﻌﺎدن ،راه و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ....در ﭼﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﺳت در ﺻد آﻧﮭﺎ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎرﮔران زﻧده ﻣﺎﻧده ﻋﮭد ﻣﺎﺋو ﺑوده و
دارای آﮔﺎھﯽ ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺟﺎرب ﺑرآﻣده
از زﻧدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،

ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن اﻣر دارد ﮐﮫ اﻣروز ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن
در روی ﮐره ﺧﺎﮐﯽ ﺻﺎﺣب ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ
ﺷﮑل ﮔﯾری و رﺷد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣدرن ﺑﯽ
ﻧظﯾر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ..در ﭘرﺗو ﺟﻧب و
ﺟوش ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔری در ﭼﯾن ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط
اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﻧﯾز ﺑﯾداری ﺑﯾش از ﭘﯾش اﯾن
ﮐﺎرﮔران و ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻣرﮐز
در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
اﻣروز ﭼﻘدر اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر" ﺑﺎ
ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دوﺑﺎره اﻣﮑﺎن
ﺑﯾﺷﺗر و ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل دارد.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١روزﻧﺎﻣﮫ "ﭼﯾن ﺗﺎﯾﻣز" ٢ ،اوت .٢٠١١
 – ٢روزﻧﺎﻣﮫ "وال اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل"  ٩ ،ژوﺋﯾﮫ
. ٢٠١١
 – ٣ﻧﯾﺎل ﻓرﮔوﺳن" ،ﺗﻣدن :ﻏرب و ﺑﻘﯾﮫ" ،ﻧﯾوﯾورک
. ٢٠١١
" – ۴ﭼپ ﺳﺑز" ١٨ ،ﻣﯽ  ٢٠٠٧در
www.greenleft.com
" – ۵ﭘﮑن رﯾوﯾو" ١١ ،ژاﻧوﯾﮫ . ٢٠٠٧
" – ۶ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯾن در ﺳﺎل
 ٢٠١٠ﺑﮫ  ١٠۵ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ٧٠٠ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﻣﯽ رﺳد" ،در "ﺑﻠوﻣﺑرگ ﻧﯾوز" ١٧ ،ژاﻧوﯾﮫ
. ٢٠١١
 – ٧ﺷﺎن ﺑرﺳﻠﯾن" ،ﭼﯾن و اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ"،
ﻧﯾوﯾورک. ٢٠٠٧ ،
 – ٨اﯾوو ﻣراﻟس" ،ﺳﯾﺎره زﻣﯾن را از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﺟﺎت دھﯾد" ٢٨ ،ﻧواﻣﺑر  ٢٠٠٩در ﻣﻘﺎﻟﮫ "ﺑﺣران
ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺎﺛﯾر آن ﺑر ﭼﯾن" در ﻣﺟﻠﮫ "ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ
رﯾوﯾو" ،ﺳﺎل  ۶٠ﺷﻣﺎره  ، ١٠ﻣﺎرس . ٢٠٠٩
 – ٩ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺗر و راﺑرت ﻣﮏ ﭼﻧﯽ  " ،رﮐورد
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭼﯾن " در ﻣﺟﻠﮫ "ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو" ﺳﺎل ،۶٣
ﺷﻣﺎره ٩
ﻓورﯾﮫ . ٢٠١٢
 – ١٠ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب" ،ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر ﺗﺷدﯾد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ،"١٩٩١ – ٢٠٠٩ :از
اﻧﺗﺷﺎرات آﻣﺎزون
دات ﮐﺎم . ٢٠١٠

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﮐﺎر ١١٥ ،ھزار ﺷﻐل ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷد .اﯾن
ﮔزارش ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد واﻗﻌﯽ اﺳت.
آﻣﺎر رﺳﻣﯽ اﻓﺗرا و دروغ دوﻟت در ﻣورد
وﺿﻌﯾت ﺷوم دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺑﺳﯾﺎری
ﻣوارد دو ﺳوم ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑودﻧد.
ﺣﺗﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺣدش ھم ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎ ﻣزدھﺎی ﮐم ،ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﯾﺎ
ﻣوﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎی ﻧﺎﭼﯾز ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺑودﻧد .ﭼﻧد دھﮫ
ﭘﯾش ،ﮐﺎرﮔران از اﯾن ﻧوع ﻣﺷﺎﻏل اﺟﺗﻧﺎب
ﻣﯽ ورزﯾدﻧد .اﻣروز ،ھﯾﭻ ﭼﺎره ای ﻧدارﻧد.
اﯾــن ﮔــزارش ھم ﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھــد ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
اﻗﺗﺻﺎد رو ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﮫ وﺿﻊ در آﯾﻧده ﺑدﺗر از اﯾن ھم
ﺷود .در ﺳﺎل  ، ٢٠٠٨ﻗﺷر ﻣﺗوﺳط ﺷﮭر
ﻧﺷﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ اﯾن رﮐود را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
اﻣروز اﯾن رﮐود ﺷدت ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﻓﻘر
در ﺳطﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ارﻗﺎم
ﺑﯾﮑﺎری واﻗﻌﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٣٠
رﺳﯾده اﺳت .ﺷراﯾط وﺧﯾم ﮐﻧوﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑد
ﺗر ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻋــﻼم ﮐﺎھش ﮐﺎر در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اﺳﺗﺧدام روﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑوده و
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳطﺢ ﺳﺎل ﻗﺑل ٨٠ ،درﺻد
ﭘﺎﺋﯾن ﺗراﺳت .درآﻣد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧطر
داﺷﺗن ﺷﻐل ﺧوش ﺷﺎﻧس ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
راﮐت درآﻣــده اﺳت .اﻧﺗﺷﺎر ﺷﺎﺧص رﺷد
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ھر ﻣﺎه ﺑﮫ ﺷدت ﺳﻘوط
ﮐرده اﺳت.
ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯽ ﮐﺎری ﻣﻣﺗد
طوﻻﻧﯽ ﻣدت دﻟﺳرد ﺷده و دﯾﮕر در ﭘﯽ
ﮐﺎرﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﮐﺎرﮔران ،ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ﺑودﻧد
وﻟﯽ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺷدﻧد.
وزارت ﮐﺎر آﻧﮭﺎ را در زﻣره ﺑﯽ ﮐﺎران ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮭﺎ در ارﻗﺎم
رﺳﻣﯽ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺑررﺳﯽ ﮔﺳﺗرده ای از ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﺷﺎﻏل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ  ١٦٩ھزار از
ﻣﺷﺎﻏل ﺣذف ﺷدﻧد .اﯾن دوﻣﯾن اﻓت ﻣﺗواﻟﯽ
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت .وزارت ﮐﺎر از »ﻣﻔﮭوم
ﻣﯾزان ﺟﻣﻌﯾت و ﺣﻘوق و ﻣــزد« ﺑرای
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﻘوق و ﻣزد ﻣﺎھﺎﻧﮫ را
ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧد.
ﺳﻧﺟش در ﻣﺎه آورﯾــل ﭘس از ﺣذف ٤١٨
ھزار ﺷﻐل در ﻣﺎه ﻣﺎرس ،ﺑﮫ  ٤٩٥ھزار
ﺳﻘوط ﮐــرد .اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﮐﺎھش ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻘب از اواﺧــر ﺳﺎل
 ٢٠٠٩ﺑﮫ اﯾن طرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﯾروی ﮐﺎر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻘدار  ٦٣٫٦درﺻد
ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺧود از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ١٩٨١
رﺳﯾد .از آن زﻣــﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺟﻣﻌﯾت اﯾن
ﮐﺷور از  ٢٢٩ﻣﯾﻠﯾون ﺑﮫ ﺣدود  ٣١٢ﻣﯾﻠﯾون
اﻣروز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ .اﻣروز وﺿﻌﯾت ﮐﺷور
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم
ﺑﺎ ﮐم ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﻣواﺟﮫ اﻧد و ھﯾﭻ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﻧﯾز ﺑرای اﯾﺟﺎد آن ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ﻧﺳﺑت اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت  ٥٨٫٤درﺻد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﮭﺎدت ﺗﮑﺎن
دھﻧده ای ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﯾن طور
آﻣﺎرھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ھﻣﯾن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﯽ
ﮐﺎری طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺣدودا ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺣد اﮐﺛر
رﺳﯾده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺳطﺢ ﮐﺷورھﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ .ﻣﺳﮑن در ﺑدﺗرﯾن رﮐود
ﺧود ﺑــرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻗــرار دارد .ﻗﯾﻣت
ھﺎی ﻣﺳﺎﮐن داﺋﻣﺎً در ﺣﺎل ﺳﻘوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣوﺟودی ﻣﺳﺎﮐن ﻓروش ﻧرﻓﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﻠب ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻧﮭﺎ در ﺳطﺣﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده و ﺳــراﺳــری ﻗــرار دارد.
ﮐوﭼﮏ ﮐــردن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و
دوﻟﺗﯽ در ﺳطﺢ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ
دارد .درآﻣد ﺷﺧﺻﯽ اﻣروزه ،ﻗدرت ﺧرﯾد
را ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش داده اﺳت .اﯾن ﺷراﯾط در
ﺣﺎل وﺧﯾم ﺗر ﺷدن اﺳت.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٤ﻣﮫ ،ﺷرﮐت ﭘﯾﻣﮑو ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﻣﺣﻣد ال ِارﯾــﺎن ،در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود ﺗﺎﯾﻣز
ﻣﺎﻟﯽ در ﻣورد »ﺑﺣران ﻣﺷﺎﻏل در آﻣرﯾﮑﺎ«
ﺗﺄﮐﯾد ﮐــرد و ﮔﻔت» :ارﻗــﺎم داده ﺷــده در
ﻣورد ﻣﺷﺎﻏل در روز ﺟﻣﻌﮫ ،در آﻣرﯾﮑﺎ
ھﺷدارﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓرا ﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد
داﻧﺎن و ﻧﺎظران ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺷﻧﯾده ﺷود«.
ھم اﮐﻧون آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ دارای ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ درآﻣد
ﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓزاﯾش ﻣزد راﮐت ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻗدرت ﺧرﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗورم ھم راه ﺑﺎﺷد.
ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻋﺎدی ،درآﻣد ﻋﻣوﻣﯽ درﺳت
ﻣﺧﺎﻟف ﺣرﮐت اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ھﺎﺳت.
ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ اﻣروز» ،ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ٨٫١
درﺻــد را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽ ﮔــﯾــرد....از ﭘﯽ
آﻣدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی روﺷن اﺳت «.در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﻋﻣﯾق ﺗر ﻣﯽ ﮔردد،
درﻣورد آﻣرﯾﮑﺎ اﯾن رﮐود رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽ
رود.
ﺧطرات درﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت» .طﯽ ﯾﮏ
ﺳــﺎل– ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل )ﻣــﺎه ﻣﮫ( ـ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺳﯾﺎﺳت رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﺣدود  ٤درﺻد از
ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ درزﻣﯾﻧﮫ ﻗدرت ﺧرﯾد
ﻣردم ﺑﻠﻌﯾده ﺷد ،و اﯾن ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت
ﺑﯽ ﻧظم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد«.
ﺑــﮫ ﺟــﺎی ﺑــرﺧــورد ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﺑــﮫ ﺷراﯾط
ﺑﺣراﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت در واﺷﻧﮕﺗن ﺣول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺟدد ﻣﺗﻣرﮐزﺷده اﺳت و طرح ﮐﺎھﺷﮭﺎی
ﻋظﯾم ﺑودﺟﮫ داﺧﻠﯽ را ﻣﯽ رﯾزد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣرک اﻗﺗﺻﺎدی ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﻗﺷر ﻣﺗوﺳط ﺷﮭرﻧﺷﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ
راﻧده ﺷده اﺳت.
»ﻋواﻗب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺑﺎﻟﻘوه ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ »
اﻣﮑﺎن از دﺳت رﻓﺗن ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣوﺟود اﺳت«.
ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﺎر »ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑودن ﺑﺎ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﺧدام ﺷدن ﻣوﺟﮫ اﻧد «.واﻗﻌﯾت
اﻣــروز ﻏم اﻧﮕﯾز اﺳــت .اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده
»ﺑﺣران ﺑﯾﮑﺎری ﭼﻧد وﺟﮭﯽ ای اﺳت ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ھم در آﻣرﯾﮑﺎ وھم در اروﭘﺎ،
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم درک در ﻣﺗﺣد ﺷدن و ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﮫ آن ﻋﺎﺟزﻧد «.
»ﻣن ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕراﻧم ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﻣوﺟود ﺗﺣﻠﯾل

ھﺎی آﯾﻧده را ﮐﮫ ﺣﺗﯽ دﻟﺳرد ﮐﻧﻧده ﺗرﻧﯾز
ھﺳﺗﻧد ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد«.
اﻟن ﮔرﯾن اﺳﭘن :ﮔﻧﺎھﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣرﺗﮑب
ﺷدم و دﯾﮕر دﯾر ﺷده.
او ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻓــدرال ،ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ دو دھﮫ ) ،( ١٩٨٧ – ٢٠٠٦ﻣﮭﻧدﺳﯽ
ﺑﺣران اﻣروزی را ﺑوﺟود آورد .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ
دﻻﺋل ﺧوﺑﯽ او را اﺳﺗﺎد ﻧﮑﺑت ﺑﺎری ﻣﯽ
داﻧﻧد .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﮭره را ﻣﯽ ﺑرﻧد او
را ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٨او ﻧظر
دﯾﮕری داﺷت.
ﺷﺎﮔرد و ھواﺧواه طوﻻﻧﯽ ﻣدت وی ،آﯾن
راﻧد ،در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر  ٢٠٠٨ﺑﮫ طرز ﻣﺣﺳوﺳﯽ
در ﻣﺟﻠس ﺷﮭﺎدت ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ای داد .ﻧظر
آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ آﯾن ﺑرروی اَﻟن ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت.
او ﻣداﻓﻊ ﺑﺎزار آزاد اﺳت .اَﻟن ﮔرﯾن اﺳﭘن ھم
ﻣﺛل او ﻣداﻓﻊ ﺑﺎزار آزاد اﺳت .او ﮐﺎری را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ﮐﮫ آﯾن رَ ﻧد ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺷﺎﯾد ﻧــﺎظــران ﻣﺟﻠس و اﻋــﺿــﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎور ﮐﻧﻧد .او ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧود اﻗرار ﮐرد و ﮔﻔت:
»ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن
ﺷوﮐﮫ ﺷده ﺑودم ﭼون ﻣن ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭل ﺳﺎل
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷواھد ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐرده ﺑودم ﮐﮫ اﯾن روش ﺑﮫ طرز ﻓوق
اﻟﻌﺎده ای ﮐﺎراﺋﯽ دارد«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم ھردو روش ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓت ،او ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺧودﺑﮫ ﺑﺎزار آزاد
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻋﺗراف ﮐرد و ﺑﺎ آﺷﻔﺗﮕﯽ ﮔﻔت:
»ﻣن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ،در ﻓرض ﮐردم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و دﯾﮕران ،اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت
از ﺳﮭﺎم داران ﺧود و ﺣﻘوق ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳﮭﺎم
ﺧود در ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧود ﺗوﺟﮫ دارﻧد«.
»ﻓــدرال رﯾــزرو ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺳــﺎزﻣــﺎن اﻗــﺗــﺻــﺎدی ﺑــﮫ ھﻣﺎن اﻧـــدازه ﮐﮫ
ﻣوﺟودﯾﺗش اﻗﺗﺿﺎء ﻣﯽ ﮐــرد ،ﻋﻣل ﮐرده
اﺳت .اﮔرﺗﻣﺎم اﻓراد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺣران ﻧﺑودﻧد...ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺳﺋوال ﮐﻧﯾم :ﭼرا ﺑدﯾن ﺻورت
اﺳت؟ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
ھوﺷﻣﻧد ﻧﺑودﯾم .ﻣﺎ درواﻗﻊ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﺣوادث در آﯾﻧده ﻧﯾﺳﺗﯾم«.
در ﮐﺗﺎﺑش» ،اﺳــرار ﻣﻌﺑد :ﭼﮕوﻧﮫ ﻓدرال
رﯾــزرو ﮐﺷور را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد« ،وﯾﻠﯾﺎم
ﮔراﯾدر ،اَﻟن ﮔرﯾن اﺳﭘن را »ﯾﮑﯽ از ﭼﮭره
ھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در دوﻟت ﻣدرن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﭘﻧدارد«.
او ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از »وﺿﻌﯾت ﻣﺗﻌﺎدل ﺧود ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻗﺗﺻﺎد دان ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم در
ﮔﻔﺗﮕوی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
ﻏﻠطﯽ را در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺳﺎده ﻟوح ﮐﻧﮕره

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
و ﮔزارﺷﮕران ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺗﺎﯾش ﮔر ﻣﯽ داد و آﻧﮭﺎ
را ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﮐرد«.
اﯾده ﺋوﻟوژی او ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﻧﺣوی ،او
ﺑدون اراﺋﮫ ﺗز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ درﺟﮫ دﮐﺗرا از
ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻧﺎﺋل ﺷد .ﺷرﮐت ﻣﺷﺎورات اﻗﺗﺻﺎدی
او ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷــد .اﯾــن ﺷرﮐت ﺑﮫ
اﻧﺣﻼل ﺧود رﺳﯾد .اوﺑﻌد از ﺧدﻣت در دوﻟت
رﯾﮕﺎن ،ﻧﯾﮑﺳون ،ﻓورد دﮐﺎﻧش را ﺑﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻓدرال رﯾزرو ﺑﭘﯾوﻧدد.
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی او در دوﻟت ،اﯾن ﺷﻐل را ﺑﮫ او
ﻣﺣول ﮐرد .ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ او ﺑرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ،
او را ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎﻧدﯾد ﺑرای ﻓدرال رﯾزرو ﮐرد
و ھم ﭼﻧﯾن اﻋﺗﺑﺎر وی ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺛروﺗﻣﻧدان در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم ﻋﺎدی.
ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ او اﺷﺗﺑﺎه ﮐرده ﭘس از روﺷن
ﺷدن واﻗﻌﯾﺎت دﯾﮕر ﻧﺄﺛﯾری ﻧدارد .او ﮐﺟﺎ ﺑود
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد؟ در ﺳﺎل ٢٠٠٦
 ،ﺑرﻧﺎﻧﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن او ﺷد .وی وﺿﻌﯾت ﺑد
را ﺑد ﺗر ﮐرد .او از ﺳﺎل  ، ٢٠٠٨ﺗرازﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﻓدرال رﯾزرو را ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٣ﺑراﺑر
ﯾﻌﻧﯽ از  ٦درﺻد ﺑﮫ  ٢٠درﺻد رﺳﺎﻧد.
روزی ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﭘس دھد ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯽ ﮔــردد .ﺷﺎﯾد در ﯾﮑﯽ از ﮐﻧﮕره ھﺎی
آﯾﻧده ﺷﮭﺎدت دھﯽ ،او ﺑﮫ ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﺧود
ﺑﭘردازد .و آن زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ھﺎی او اھﻣﯾت دارد .ﭘس از اﯾن واﻗﻌﯾت
ﺧﺎطراﺗش را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای
ﻓروش ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد.
وظﯾﻔﮫ ﻧﺎ ﺧوش آﯾﻧد او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻣل اﯾن
ﺻﻠﯾب )ﻣﻧظور ﺣﻣل ﮔﻧﺎھﺎن اش -ﻣﺗرﺟم(،
ﮔرﯾن اﺳﭘن را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺗﮭم ﺑﮑﻧد .ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺷﺎن ﺿرﺑﮫ وارد ﺷده
ﺑود ،دﯾﮕر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﮑرار آن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﮐﺎری ﺑﮑﻧﻧد؟ آﻧﮭﺎ
ورﺷﮑﺳﺗﮫ اﻧد ،ﺑد ﺷﺎﻧس ﺑوده و ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد
ﮐﮫ ﺗﺣﻣل اﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ روﺳﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻓدرال ﮐﮫ ﻣﻘﺻرﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﯾم .اﮔر
واﻗﻌﺎًﭼﻧﯾن اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ھﻣﺎن
وھﻠﮫ اول ﮐﺎر را درﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد.

از ﺳﺎﯾت زﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران دﯾدن
ﮐﻧﯾد!
http://www.ran_jbaran.org/01
/english

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔن اﻧﮕل:
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ازﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
اﻏﺗﺷﺎش ھﺎ در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾروی ﺑرﺗری ازﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑﺣران
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﯾزد .ﺟﻧﺑش زﯾﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد!
ﻣﺣﯾطﯽ ﻓﻌﻠﯽ ھﻧوز ﭼﻧﯾن ﻧﯾروی ﺑرﺗری
ﺻدر
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘرﭼم ﺳرخ ﺑﺎ اﺳﺗﻔن اﻧﮕل،
ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﯾن ﻧﯾرو ﮐﺎر ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ام.ال .پ .د).ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت زﯾﺎدی را اﻧﺟﺎم داده و آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ درﻣورد
آﻟﻣﺎن  ،ﻣﺗرﺟم( ۴ ،ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٢
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ
ﺑﺧش دوم طرز ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻣروزھﯾﭻ ﺣزب ﺑورژواﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑدون ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﭘردازد .درﻋﯾن ﺣﺎل

اﯾن ﺟﻧﺑش زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﺣد زﯾﺎدی ﭘﺎرﭼﮫ
ﭘﺎرﭼﮫ ﺑوده و ازﻧظر ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ ﻣﺣدود
ﻣﺎﻧده و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﯽ ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ دارد و
ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣدودی درﻣﺑﺎرزه و ﻣﻌرﻓﯽ
ﺧود دارد .اﻓراد ﻣﺳﺋوول در ﺟﻧﺑش زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗدرﯾﺟﺎ اﻣﯾد ﺧود را ﻋﻣدﺗﺎ در
ﺗﺎﺛﯾرﮔذاﺷﺗن روی اﻓرادﻣﺳﺋوول درﻣدﯾرﯾت
دوﻟﺗﯽ و اﺣزاب ﺑورژواﺋﯽ و اﺳﺗدﻻل اﯾن
ﮐﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ازاﯾن طرﯾق را دارﻧد،
ﻧﮭﺎده اﻧد .ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﯾدﺑﺳﺗن ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
درﭼﺎرﭼوب ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﻠﺑﮫ
ﺑرﺑﺣران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳودﺑری

ﺑﺣران ﻧظﺎم  ،ﻣوﻗﻌﯾت ﭼﯾن و آﯾﻧده ﺟﮭﺎن
در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﮭم
ﺑﺣران ﻣﮭم )ﺑﺣران ﻏذا ،ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺣران
ﻓرود ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺣران
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و (....ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺗﺑﻌﺎت ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت  ،ﭘرداﺧﺗﯾم .
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﻌد از ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﮕﯾری ﻗدرت ھﺎی ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ ﭼﻧد و ﭼون ﻋروج ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ
ﻗدرﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﮐﮫ
ﺧود ﻧوﻋﯽ ﺟدﯾد از ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﺳت( ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺳﭘس ﭼراﺋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ درﻋﺑور و ﺑرون رﻓت از ﺑﺣران

ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗزرﯾق "وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﭼﯾﻧﯽ" را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم.
ﺷﮑﻠﮕﯾری ﻗدرت ھﺎی ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری  ،ﻗدرتھﺎی ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ
)ﺷﻣﺎل( ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد  .اﯾن
روﻧد ﭼﮫ در دوره طوﻻﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن )ﺗﺎ
ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﻧوزدھم( ﭼﮫ در دوره ﺟﮭﺎن
ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ )ﻣﺛل دوره ﺻﻠﺢ ﻣﺳﻠﺢ ١٩١۴
–  ١٨٨۴و دوره ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ ﺑزرگ
ﺟﮭﺎﻧﯽ  (١٩١٨ – ١٩٣١و دو ﻗطﺑﯽ )در
دوره  (١٩۴٧ – ١٩٩١و ﭼﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ

ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ )از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد در ١٩٩١
ﺑﮫ ﺑﻌد( ﺑود ،اداﻣﮫ داﺷت  .اﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﯾﮏ دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺷﺎھد آﻏﺎز دوره
ﺟدﯾدی ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر آن اﺣﺗﻣﺎل
اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗدرت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن وﻟﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻏﯾر ﻏرﺑﯽ
)در ﺟﻧوب( ظﮭور و رﺷد ﯾﺎﺑد  ،ﺑوﺟود آﻣده
اﺳت.
 ﺗﺎ آﻏﺎز دوره ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری دررﺑﻊ آﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ
دارای ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن
ﺑودﻧد ،ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ ﺑودﻧد.

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﭘﺎوﻟﮕر ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت
اﺳﺗﻔﺎن ﻟﻧدﻣن ـ  ٩ﻣﮫ ٢٠١٢
ﻧﺎظران ﻣﺳﺗﻘل از ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل اﯾن ﻣطﻠب را
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻣروز
اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺳﺎل ٢٠٠٨
 ،ﻧظرﯾﮫ ﭘردازﻗﮭرﻣﺎن اﯾن ﻧظﺎم ﻧظر دﯾﮕری
را ﻋﻧوان ﮐرد .در اﯾن ﻣورد ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧده
را ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
اﯾــده ﺋوﻟوژی ﮐﮫ ﺑر اﺳــﺎس ﻧﺎﺑراﺑری ،ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻧظﺎﻣﯽ ﮔــری و ﺟﻧﮓ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ،در ﻧﮭﺎﯾت اش

وﯾراﻧﮕری و ﯾﺎ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دادن ﺧود
را درﺑردارد.
ﺷواھد و دﻻﯾل رو ﺑﮫ رﺷد در آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾش از ﺣد ﺟدی
ﺑرﺧورد ﻧﺷده وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﻧد .و اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ وﺟود ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔر ﺑﯾﮑﺎر ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘس اﻧداز ،ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻣﺎن و ﺑﺎ آﯾﻧده ای ﺗﯾره و ﺗﺎر ھم ﭼﻧﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﻣﻠﺗﯽ ﺗوﺳط رھﺑراﻧﯽ اداره ﺷوﻧد

ﮐﮫ اﺟــﺎزه دھﻧد ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و
ﮔﻧدﯾدﮔﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷود .ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ رأی
دھﻧدﮔﺎن ﺑر ﺧﻼف ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺷﺎن ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر ،آﻧﮭﺎ را از ﻧو اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ﺗﺳﺧﯾر وال
اﺳﺗرﯾت ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ،ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ روز اﯾن ﺧﺷم
ﻣردم در آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧواھد
ﺷد .آﺧرﯾن ﮔزارﺷﺎت در ﻣورد ﻣﺷﺎﻏل ،ﺧود
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺷوق اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻣردم دﺳت
ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺑزﻧﻧد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﺑﮫ ﮔزارش وزارت

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

