ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی از ھر دری درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
رﺳﯾده
ﺳﺧﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻗدرت ﺑﺎ ﭘدﯾده ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑراﺑر
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ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش ،دو ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘس!
)ﮔزارﺷﯽ از ﻧﺷﺳت ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ در ﮐﻠن(
ﭘس از ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش ﭼﻧد ﺗﺷﮑل
ﭼپ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔردھم آﺋﯽ ﺟدﯾد ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ ﺟﮭت ﭼﺎره ﺟوﺋﯽ ﺑرای رھﺎﺋﯽ ازﺗﻔرﻗﮫ
و ﺗﺷﺗت ،ﺣرﮐﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧزدﯾﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر ،ﺻورت ﮔرﻓت .ﺣوادث
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﮫ وﯾژه ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در ﻣورد اﯾﺟﺎد آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣرﮐب از ﻧﯾروھﺎی
ﺑورژواﺋﯽ ،ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﻗﺎﻣت
»ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣت« ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺟﺎھدﯾن
ﺧﻠق و ﺗﺟﻣﻌﮭﺎﺋﯽ در ﻟﻧدن ،اﺳﺗﮑﮭﻠم ،وﯾن
و ﻏﯾره و ﺧطر ﺑروز ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ
اﯾران ،ﺑﮫ ﺗﺳرﯾﻊ اﯾن ﺣرﮐت ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد
و ھﺷدار ﺟدﯾدی ﺑود در درک ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ
از ﺟﺎﻧب اﯾن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺑورژواـ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﭼپ

اﯾران ﺧواھدﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣذاﮐرات
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﺗوﺳط  ٩ﺣزب و ﺳﺎزﻣﺎن
و دو ﻧﮭﺎدﭼپ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﯾن
ﻣذاﮐرات آﻏﺎز ﺷد ،ﺑﺎ ھدف روﺷن ﺷدن
دﯾدﮔﺎه ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼپ در ﻣورد »ﭼﮫ
ﺑﺎﯾد ﮐرد« در اﯾن ﻧﺷﺳت.
ﻣﻘدﻣﺗﺎ ﻗرار ﺑود ھﻣﯾن ﺗﻌداد  ١١ﺗﺷﮑل ﺑرای
راه ﯾﺎﺑﯽ »ﭼﮫ ﺑﺎﯾدﮐرد؟« ،ﻧﺷﺳﺗﯽ رو در
رو ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .اﻣﺎ در اداﻣﮫ اﯾن ﻣذاﮐرات
و ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ ﺗﺷﮑل
و ﻋﻼرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ﻗرارﺷد
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼپ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺷﺳت دﻋوت ﺷوﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﯾﺎرﺣداﻗﻠﯽ،
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ »ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺑدﯾل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم«
ﺑرای دﻋوت از دﯾﮕر ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ھرج و ﻣرج دروﻧﯽ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
اﺛرات ﻣﺧرب آن ﺑر زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﮔزارﺷﺎت ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
رﺳﻣﯽ رژﯾم و اظﮭﺎرات ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری
درﺑﯾﺎن ﻓﺷﺎرھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده ازﺟﺎﻧب رژﯾم
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ،ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل ﺣﺎﮐم را دراﯾران
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھد :

ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ادﻋﺎی اﺷﺗﻐﺎلزاﯾﯽ
دوﻟت را ﺗﮑذﯾب ﮐرد:
اﯾﻠﻧﺎ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻣﺎرھﺎی اﻋﻼم ﺷده از
ﺳوی وزﯾر اﻗﺗﺻﺎد در ﻣﺟﻠس ﻣوﻛد روﻧق
ﻓﺿﺎي ﻛﺳب و ﻛﺎر در ﻛﺷور ﺑود ،اﺣﻣدی
ﺗوﮐﻠﯽ اﻣروز ﻓﺿﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر را ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺣراﻧﯽ ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت.
ﺗوﮐﻠﯽ ،در ﻣورد ﻓﺿﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت :ﻣﺎ از ﻧظر رﺗﺑﮫ در ﺑﯾن  ١٨٣ﮐﺷور در
ﺳﺎل  ،٩١رﺗﺑﮫ  ١۴۴ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ١۴٠
و ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗر در رﺗﺑﮫ  ١٣٢ﺑودﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ

اﻧﺗﮭﺎی ﻟﯾﺳت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم.
اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺟﻠس ﻧﮭم ،ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران اظﮭﺎر ﻛرد :اﻗﺗﺻﺎد
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزار ارز اﺳت
دﻻری ﻣﯽﺷود .وﻗﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد دﻻری ﺷد،
ﺣﺳﺎﺳﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی رﺷد ﻣﯽﮐﻧد و
ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ از ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺑورس ﺑﺎزی
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷوﻧد.
آﻣﺎرھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی و ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران
ﻧﯾز ﺿﻣن ﺗﺄﯾﯾد ادﻋﺎي ﺗوﮐﻠﯽ ،از روﻧد رو ﺑﮫ
ﮐﺎھش ﻧرخ ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﯾروی ﮐﺎر و ھﻣﭼﻧﯾن
اﻓزاﯾش رﺷد ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری در ﺳﺎل ٨٩
ﺣﮑﺎﯾت دارﻧد«.
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﮔزارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی در ﺳﺎل ٨٩
ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﻣرداد  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٨٧

ﺳﺎل ٣٣
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ دوم
ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم :از ﻋﺻر طﻼﺋﯽ
ﺗﺎ ﻋﺻر ﺗﺎرﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
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ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران و ﻣﮭﺎﺟران
اﻓﻐﺎن را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
در ﺳراﺳر ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرای ﺧﻼص ﺷدن از زﯾر ﺑﺎر
ﺑﺣران ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﻣﻠﮫ ی ﮔﺳﺗرده ای را ﺑﮫ ﺣﻘوق
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن آﻏﺎز ﮐرده و ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم وﺟود ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر ﺑﺣران را
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑر دوش ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﺻﻠﯽ
ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺟواﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧدازﻧد و
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر اﻓراد ﭘﻧﺎھﻧده
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﺣﻠﻘﮫ در اﯾن ﺣﻣﻼت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﭼﻧﺎن
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﺑرآﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن ﻣرگ را ﺑر زﻧده
ﻣﺎﻧدن در ﺷراﯾطﯽ ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ
دھﻧد .ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

اﺧﻼل اﯾده ﺋوﻟوژی ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ در ﺻف ﮐﺎرﮔران
در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﻋﻠل ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در
ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻧﻘش ﺧرده ﺑورژوازی ﻣداﻓﻊ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دراﯾن ﺣرﮐت ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﻣﺑذول ﻧﺷد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﯾز
ﺑﯾﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اش دراواﯾل دھﮫ ی ١٩٢٠
ﺧطر اﯾن ﻗﺷروﺳﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎزﮔو ﻧﻣود.
اﻣروز ﻧﯾز ﻣﺎ ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی
ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری در ﻟﻔﺎﻓﮫ ﻧظرات ﺑﮫ ظﺎھر ﮔول
زﻧﻧده ﻧظﯾر» :آزادی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط«،
»ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ«» ،دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑدون
ﻣرز«» ،ﻧﻔﯽ ﻣرﮐزﯾت ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ«» ،ﻧﻔﯽ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ«» ،ﻧﻔﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« و ﻏﯾره ﺗﻼش ﮔﺳﺗرده ای را در
ﺗﺿﻌﯾف و ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن
ﭘﯾش ﺑرده و ﭼﻧﺎن ﺗﺷﺗت ﻓﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
را ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﺷﺗم
وﺟودآورده اﺳت

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش ... ،ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ،ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﺗﻌدادی از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ـ اﻋم از
ﺣزب ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﮭﺎد ـ از ﺷرﮐت دراﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت  ٤ﺣزب،
 ٥ﺳﺎزﻣﺎن و  ١٦ﻧﮭﺎد ﭼپ ،در روزھﺎی
٢٢ـ  ٢٤ژوﺋن  ٢٠١٢در ﺷﮭر ﮐﻠن ـ آﻟﻣﺎن
ـ ﺑرﮔزار ﮔردﯾد.
اﯾن ﮔﺎم ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑود و اﻣﯾد ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن ﻧﺷﺳت ب اﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎی ﮔردھم آﺋﯾﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ در ﺣد
اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﯾن اﺗﺣﺎدھﺎ
ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،طرﺣﯽ ﻧو دراﻧداﺧﺗﮫ و
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ
رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرو ﺧود ،از طرﯾق ﺗﻌﯾﯾن
راه ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣطرح ﺷده ﺗوﺳط
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت ،ﻧﻘطﮫ
ی ﺷروﻋﯽ را ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ
ﻣوﺟود در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﺑﮕذارﻧد.
اﻣﺎ روﻧد اﺟﻼس ﺑﺎر دﯾﮕر ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﮐﮫ
ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ھﻧوزھم ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺣرف اول را در اﯾن ﺟﻧﺑش زده و درک
ﺿرورت ﻣﺑرم وﺣدت اﺻوﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ در راه اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺣﮑم و اﺳﺗواری ﻧﺷده و
در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﭼﮫ اﺣزاب و ﭼﮫ ﺑرﺧﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣزب و ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر داﻧﺳﺗﮫ و درﻧﺗﯾﺟﮫ
درﻋﻣل ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﭘﻠوراﻟﯾﺳم اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑرﺑﯾﻧش اﯾن ﻧﯾروھﺎ
ﻏﻠﺑﮫ دارد .اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش روی ﺑﺎﻗدرت
ﺟﻧﺑش ﻣﺗﺣد ﮐﺎرﮔری ﻟطﻣﮫ ﺟدی ﻣﯽ رﺳﺎﻧد!
اﯾﺟﺎد آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺑراﺑر آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﺑورژواﺋﯽ و ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﮐﮫ اﻣری ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم اﺳت در ﮔرو ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از وﺿﻌﯾت طﺑﻘﮫ ای »در ﺧود«
ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ای »ﺑرای ﺧود« اﺳت ﮐﮫ ﺑدون
ﭼﻧﯾن اﻣری ﺻﺣﺑت از آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﮐردن از طرﯾق ﺗﺟﻣﻊ ﺟﺑﮭﮫ واﺣدی ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﭼپ ﮐﮫ اﮐﺛرا ﻧﯾز ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﺷﺎن داده اﻧد
ﮐﮫ ﻧﺎﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗو ٌھﻣﯽ ﺑﯾش
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻣﻌﺗﺑری
ﻧﯾز درﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ﺟﮭﺎن
درﺗداوم ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷم ﮔﯾری
ﻧﯾز ازآن ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد ،وﺟود ﻧدارد.
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن اﺟﻼس در
ﺻورت ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺿرورت روز
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ درﻋرﺻﮫ ی
»وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت« ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﻘطﮫ
ﻋطﻔﯽ در رﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

اﯾران ﺑﺎﺷد و ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻣﺛﺑت در ﺳطﺣﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮔردد
ﮐﮫ ﻧﻔوذ اﻓﮑﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ در آن ﺗﺎ
ﮐﻧون ھوای ﺗﻧﻔﺳﯽ ﭘروﻟﺗری واﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗﻧﮓ ﺗر ﻧﻣوده اﺳت .وﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ دو ﻣﺷﯽ »وﺣدت در ﺟﮭت ﺣزب
ﺳﺎزی« ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران و اﻧدﮐﯽ از
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻧﺎ ﭘﯾﮕﯾر دﯾﮕر ،ﺑﺎ »اﺗﺣﺎد ﻧوع ﺟﺑﮭﮫ
ای« ﺗوﺳط اﮐﺛرﯾت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﺗﻣﺎﯾل
ﺑﮫ اﯾن ﻧوع اﺗﺣﺎد ﺑﮫ ﺧط ﻏﺎﻟب اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد! و اﯾن دو ﮔﺎم
ﻣﻧﻔﯽ در ﺧدﻣت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد رھﺑری واﺣد آﮔﺎه،
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻧﺿﺑط  ،ﻣﺻﻣم و ﺛﺎﺑت ﻗدم طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑود .ﭼون ﮐﮫ ﺟواب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دﻗﯾﻘﯽ
ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب ﺷﮑﺳت ﺧورده ی ﮔردھم آﺋﯽ ھﺎی
ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران درﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧداد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺛرت ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ و ﻣﺣدودﯾت
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻧظرات ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﺑﮫ طور
ﻣﺑﺳوطﯽ ﺑﯾﺎن ﻧﺷوﻧد ،ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دﯾدﮔﺎه ﺧود را از اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﻓﺷرده ﺑﮫ ﺻورت ﺗز ﮔوﻧﮫ و ﭼﮫ ﺗﺎﺣدی
ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﺎز ھم ﺧﻼﺻﮫ
ﺗر در اﺟﻼس ﺑﯾﺎن داﺷت .اﯾن ﻧﮑﺎت را ﺑﮫ
اطﻼع ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد
ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺑرﺧورد و ﻧﻘد آﻧﺎن ﻗرار
ﮔﯾرﻧد:

ﻧظرﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﺗزﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺳت ﻧﯾروھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ
ﭼﮫ ﺑﺎﯾدﮐرد؟
١ـ ﺗﻘوﯾت ،ﺗﺣﮑﯾم و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺣرﮐت
اﺳﺗوارﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣدﺑراﻧﮫ؛
٢ـ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ  ،١ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھدف ﻣﻘدم
و ﻣﺑرم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ؛
٣ـ اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﺧﺻﻠﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺟﺑﮭﮫ ای اﺳت
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرھﻣﺳوی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ
ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ؛
٤ـ اﺗﺣﺎدﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾدار ﺗﻧﮭﺎ درﯾﮏ ﺗﺷﮑل
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑراﺳﺎس ﻗﺑول ﻣرﮐزﯾت ـ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت؛
ﻣﺿر وظﺎﯾف
٥ـ اﺟﺗﻧﺎب از اﻟﺗﻘﺎط ﮔری
ِ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ وظﺎﯾف ﭼﭘﮭﺎ و ﺿرورت ﺗﻌﯾﯾن
اﯾن ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده درﻧﺷﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﭼپ؟؛
٦ـ اﺟﺗﻧﺎب از وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اﺗﺣﺎدﻋﻣﻠﮭﺎ ،ﻓداﮐردن وظﺎﯾف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺑراﺑر وظﺎﯾف ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و
ارﺟﺣﯾت دادن ﺑﮫ ﮐﺎرﺟﺑﮭﮫ ای ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮐﺎرﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت؛
٧ـ ﺣرﮐت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺻرﻓﺎ ﻧﮫ درراﺑطﮫ ﺑﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺟواب دادن ﺑﮫ اوﺿﺎع روز داﺋﻣﺎ درﺣﺎل
ﺗﻐﯾﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳت؛
٨ـ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺑورژواﺋﯽ ﮐﮫ
اﻣروز ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﮐﺷﯾده ﺷده،
ﺷﯾوه ﭘروﻟﺗری ﻧﯾﺳت .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھداﯾت ﮐﻧﻧده اش وارد ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺷود و درﺻورت ﻧﯾﺎزش ﺑﮫ ﮐﺎرﺟﺑﮭﮫ ای
ھژﻣوﻧﯽ درآن را در ﻣ ٌد ﻧظردارد؛
٩ـ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ رﺷد ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻟطﻣﮫ ﺷدﯾد ﻣﯽ زﻧد.
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم را از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻣﺷﺗرﮐﺎ
َ
ﺑرﮐﻧﯾم.
١٠ـ ﺑﮑوﺷﯾم ﺗﺎ در اﯾن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﮔﺳﺳت از اﻧﺣراﻓﺎت ﻣوﺟود ،ﺟﮭﺷﯽ در
ﺑﯾﻧش ،ﺳﯾﺎﺳت ،ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﺣﺎﮐم
ﺑر ﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑوﺟودآورﯾم.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ  ٣ژوﺋن ٢٠١٢

و ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﻧظر ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران در
ﻧﺷﺳت ﻧﯾروھﺎ ی ﭼپ درﮐﻠن
رﻓﻘﺎ! ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از اﺑﺗﮑﺎر و زﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﻌدادی از ﻧﯾروھﺎ ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﯾن اﺟﻼس
ﮐﺷﯾدﻧد ،اﮐﻧون ﻓرﺻت ﻣﻐﺗﻧﻣﯽ ﭘﯾش آﻣده
اﺳت ﺗﺎ ﭘس از ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣوﻓق در زﻣﯾﻧﮫ
وﺣدت ﻧﯾروھﺎ ،ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
ﻗﺎطﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی
ﭘﯾﺷروان طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد .ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺟز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .اﻣﺎ دراﯾن
راﺳﺗﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھراﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھﯾم از اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
در درﺟﮫ ی اول ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺳوآل ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣداﻓﻊ ﭼﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ ھﺳﺗﯾم و دﯾﮕران
ﺣﺎﺿر در اﯾن ﻧﺷﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال از
ﭼﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟:
اﮔر ھﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در اﯾن اﺟﻼس
ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻣداﻓﻊ ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ
داﻧﻧد ،طﺑق ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و
ﭘراﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﭘﯾﺷرو ﺟﮭﺎن در ١٦٠و
اﻧدی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣزب
واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ھر ﮐﺷور ھﺳت .ﻧﺣوه
ی اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دراﯾن
ﺗﺋوری ﻋﺑﺎرت اﺳت از »وﺣدت روی اﺻول
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ« .ﺗﺧطﯽ از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﻋدول از اﯾده آﻟﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ
ﭘرﺗﮕﺎه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ُﺧرده ﺑورژواﺋﯽ،
ﺑورژواﺋﯽ و ﺣﺗﺎ ﻓﺋوداﻟﯽ و ﭘدر ﺳﺎﻻری
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎﯾد ﺑر
اﺳﺎس آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﮫ

وﺣدت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﭘروﻟﺗری و اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻏﯾرﭘروﻟﺗری اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣن درآوردی ﻓﺎﻗد ﭘﺷﺗواﻧﮫ
ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺑﮫ
ﭘﯾداﮐردن ﻧﮑﺎت ﻣورد ﺗواﻓق و ﻧﮑﺎت ﻣورد
اﺧﺗﻼف و درﺟﮫ ی اھﻣﯾت آﻧﮭﺎ در رﺳﯾدن ﺑﮫ
وﺣدت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ،ﺳ ٌد ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯾﮭﺎی
ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری ﮔذﺷﺗﮫ را ﺷﮑﺳﺗﮫ
و اﻣﯾد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺑردی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز را در دل
ھزاران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ـ اﻋم از ﻣﺗﺷﮑل و ﻏﯾر
ﻣﺗﺷﮑل ـ و در آوردن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر »از
طﺑﻘﮫ ای درﺧود ،ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ای ﺑرای ﺧود« و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ رھﺑری ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن در ﻣﺳﯾرواﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓرض ﮐرده و دﯾﮕران را
»ﻣﻔﺗﺧر و ﻣﻧﺗﺳب« ﺑﮫ ﭼپ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! ،ﺑﺎﯾد در
اﯾن اﺟﻼس رُ ک و راﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﭼﭘﮭﺎ
را از دﯾد ﺧود اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺗﻣﺎم ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻗﺑل از
وﺣدت ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ
داﻧﻧد ،ﺑرﺧﯽ ﺧود را ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﭘس
وﻧدھﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ رھﺑری اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ
ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺣد ،اﻗداﻣﯽ دراﯾﺟﺎد اﯾن رھﺑری
ﻧﮑرده ،و ﯾﺎ ﻣواﻧﻊ ﮐﺎر ﭼﮫ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وﺣدت آن ھم در ﺣد اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﺑﺎ
ﻏﯾر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ اﻓﺗﺎده اﻧد؟
ﺑﮫ ﻧظرﺣزب رﻧﺟﺑرن اﯾران ،ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را در اﻧﺟﺎم
اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﭘﯾروزﻣﻧد در  ١٦٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﻗﺑول
داﺷﺗﮫ و ﺿﻣن داﺷﺗن دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ
ﭘراﺗﯾﮏ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﭘرداﺧﺗﮫ و
دﺷﻣﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﻋﻣده ﺗﺎ در ﻟﺑﺎس
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ،اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ،ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم،
آﻧﺎرﺷﯾﺳم و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻧﻘد ﮐرده
و ﺑرای وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در اﯾران و ﺟﮭﺎن
ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد اﯾران و
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﮐﻣوﻧﯾﺳت داﻧﺳﺗﮫ ،دﺳت اﯾن رﻓﻘﺎرا ﻓﺷرده
و ﻣﺎﯾﻠﯾم ﻣﺷﺗرﮐﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب ﻣﺑﺎرزه
ﮐﻧﯾم .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺣﺎﺿر دراﯾن
اﺟﻼس ﮐﮫ روی ﭼﻧﯾن ﺧطﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و روی
ﻧظرات ﻧﺎدرﺳت ﺧود اﺻرارﻣﯽ ورزﻧد،
ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻣﯽ
داﻧﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ
ﻋدول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﺎ
اﻧواع ﮔراﯾﺷﺎت ﻏﯾرﭘروﻟﺗری ﺑرﺧوردﮐرده
و ﻣﻌﺗﻘدﯾم اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﮭم درﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧدن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ درﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
و اﯾن رﻓﻘﺎ را دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت
طرﺣﯽ ﻧو دراﻧداﺧﺗﮫ و در ﻣﺳﯾر درﺳت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد.

ازاﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻋﻣده ﻣﺑرم ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﯾران ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ،ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ
روزﻣره درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ ﻧﻘش ﭼﻧداﻧﯽ در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای
ﮐﺳب ﻗدرت ﻗرار ﻧدارﻧد .دﻟﯾل اﺻﻠﯽ آن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھژﻣوﻧﯽ ﺧط ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر
ﺟﻧﺑش ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻏﺎﻟب ﻧﺑﺎﺷد ،اﺗﺣﺎد ﻋﻣل
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﭼﭘﮭﺎ ﻗﺎﺑل دوام ﻧﺑوده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺷﮑﺳت اﯾن ﮔوﻧﮫ وﺣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﭼپ در ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن داﻣن زده و ﻣﯾدان
ﺑرای ﺧطﮭﺎی رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ وﺟوﻻن دادن در
ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ
اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم ،ﺷﮑﺳت وﺣدﺗﮭﺎی ﻧوع ﺟﺑﮭﮫ
ای ﻧظﯾر اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی »ﭼپ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت« در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﻧوع وﺣدﺗﮭﺎ ﻧﺎﻣطﻣﺋن و ﺷﮑﻧﻧده ﺑوده
و در ﺣل ﻣﻌﺿﻼت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣوﺛرواﻗﻊ
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﭘرﭼم اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﭘﺎﯾدار را ﭘﯾش ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد .اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﭘﺎﯾدار ﺑدون ﺷﮏ ﺣﺎﮐﯽ
از وﺣدت ﻧظر اﺳﺗرﺗژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
وﺣدت ﺣزﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ی ﺑﻘﺎی
آن اﺳت و ﺗﺎزه درﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾز ﺑرﺳر
ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻣرﺗﺑﺎاﺧﺗﻼف ﻧظرﭘﯾداﺷده
و ﺑراﺳﺎس ﭘذﯾرش ﻣرﮐرﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
اﻗﻠﯾت ازﺧط اﮐﺛرﯾت ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
ﭼﻧﯾن اﻟزاﻣﯽ درﮐﺎرﺟﺑﮭﮫ ای ﻧﯾﺳت و
درﺻورت ﺑروز اﺧﺗﻼف ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ
از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﭘﺎﯾدار،
اﻟزاﻣﯽ درﭘﯾروی ازآن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﭘﺎﯾدار درﺷراﯾط وﺟودﻓرﻗﮫ ھﺎی
ﻣﺗﻌدد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
ﺑرﺧﯽ از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﺿطراری ﺑودن اوﺿﺎع ،ﺑروز ﺟﻧﮓ،
ﺗﻼش ﻧﯾروھﺎﺋﯽ از ﺑورژوازی و ﺧرده
ﺑورژوازی در اﭘوزﯾﺳﯾون رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در اﯾﺟﺎد آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ـ آن ھم
ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ـ
ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾﺟﺎد اﻟﻣﺛﻧﺎی ﻗطب ﭼپ ھﺳﺗﻧد .اﯾن
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺳﺎزی ﻧوع ﺑورژواﺋﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺧط
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﮐﺳب ﻗدرت و اﯾﺟﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
اﺳت .اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯾدان دار ﭼﻧﯾن
ﻗطﺑﯽ ﺷده و ﺳرﻧوﺷت اﻧﻘﻼب را در ﻧﺎﮐﺟﺎ
آﺑﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھﻧد ﮐرد .ﭼون ﮐﮫ ھژﻣوﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر آن از اﺑﺗدا ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺳت .رﻓﻘﺎ،
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﺎ ﭘراﮔﻣﺎﺗﺳﯾم و روﺣﯾﮫ ی
»اﻧﺷﺎءﷲ ﮔرﺑﮫ اﺳت!« ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﺧت.
از ﺷﮑﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ درس ﺑﮕﯾرﯾم
و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋدول از روش ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼب
ﮐردن اﯾن ﺣرﮐت را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺧواھد رﺳﺎﻧد.
اﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎ از ﺣد ﺟﻧﺑش اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﺳﯾﺎﺗل و

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﻓوروﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺳﺧﯾر وال
اﺳﺗرﯾت ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده و درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
ﺑﺣران درﺗﻣﺎﻣﯽ وﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺧﻧﮫ
ﮐرده و ﺿرورت ﺣرﮐت ﻣﺗﺣد و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرو ﺗﺣت ﯾﮏ رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣدﺑرﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد ،در
ﺣرﮐت ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت از ورود اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺧطر
ﻣداﺧﻠﮫ ﭘﻠﯾس ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد و ﺷﻌر
»ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮑوﺳت از ﺑﮭﺎرش ﭘﯾداﺳت« را
ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎ ﺑراﯾن ﻧظرھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد
اﯾن ﮔردھم آﺋﯽ ﺑﺎﻋث ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑرﺧﯽ
ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﮫ ھم دﯾﮕرﺷود .اﻣﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻧﯾز
راه ﺣﻠﯽ ﺑرای زدودن ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ در ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ دوران
رﻗﺎﺑت آزاد ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ دوران
رﻗﺎﺑت اﻧﺣﺻﺎری اﻧدﮐﯽ ﻧﯾرو ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
اﻣﺎ ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد
ﺑر روی ﺿرورت ﻣﺑرم و ﺣﺗﺎ ﻓوری
وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺧدﻣت اﯾﺟﺎد ﺣزب
واﺣدﮐﻣوﻧﯾﺳت ،دراﯾن ﺣرﮐت ﺟﺑﮭﮫ واﺣدی
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی درﺧﺷﺎﻧﯽ از
اﯾن وﺣدت ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران ﺣﺎﺻل
ﻧﺧواھدﺷد ،ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ و
ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﭼﻧﯾن وﺣدﺗﯽ را در ﻋﻣل ﺑﮫ رﻓﻘﺎ و
دوﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﻧﺷﺎن دھد.
رﻓﻘﺎ ﮐﺎدرھﺎی ﻓراوان ﻣﺗﺷﮑل و ﻏﯾرﻣﺗﺷﮑل
ﭼپ را در ﺑﯽ راھﮫ ھﺎ ﺳرﮔرم ﻧﮑرده و آﻧﮭﺎ
را ازدﺳت ﻧدھﯾم.
ﺑﺎﺗﺷﮑر ـ  ٢٣ژوﺋن ٢٠١٢

************
ﻣﺻوﺑﺎت اﯾن ﻧﺷﺳت را ﻧﯾز درزﯾر ﻣﯽ
آورﯾم ﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧظرات ﺟﻣﻌﯽ و ﻧظر
ﺣزب ﻣﺎ ﻣورد ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای داﻣن زدن
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎﻟم در طﯾف
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ.

اطﻼﻋﯾﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اوﻟﯾن ﻧﺷﺳت
ﻣﺷﺗرک
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
در روزھﺎی  ٢٢اﻟﯽ  ٢٤ژوﺋن  ٢٠١٢ﺑراﺑر
ﺑﺎ  ٢اﻟﯽ  ٤ﺗﯾرﻣﺎه  ١٣٩١ﻧﺷﺳت ﺗدارﮐﺎﺗﯽ
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﭼپ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﮐﻠن آﻟﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺷد .ﻧﺷﺳت
ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻧﮕرﺷﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑر
اﺷﺗراﮐﺎت و ﺑر ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺷﺗرک در
اوﺿﺎع ﺧطﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد.

ﻧﺟﺎت ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﯾران درﮔروﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾم و اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾن ﻧﺷﺳت در ﺗداوم ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت ھﺎی
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ
ﺑرﮔزار ﺷد و در آن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن  ٢٥ﺣزب،
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد.
ﻧﺷﺳت اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروی
وﺳﯾﻊ ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳم در اﯾران ھﺳﺗﯾم و
ﻧﺷﺳت ﮐﻧوﻧﯽ را ﺳر آﻏﺎزی ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻼش
ﻣﺷﺗرک وﺳﯾﻌﺗر ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردن ھﻣﮑﺎری ھﺎ و
ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺑدﻧﺑﺎل ﺑﺣﺛﮭﺎ ﺣول ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ،ﻧﺷﺳت ﺑﮫ
ﺗواﻓﻘﺎت زﯾر رﺳﯾد:
 -١ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺷورای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن از ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ وظﯾﻔﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﺗدارک
ﻧﺷﺳت دوم طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی آﺗﯽ.
 -٢ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﯾن ﺑرای
ﺗﻘوﯾت اﯾن روﻧد.
ﻧﺷﺳت ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی ﻣﻠﺗﮭب ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑدﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﮐﺎرﮔری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد.
ھدف ﻧﺷﺳت و ﺗﺑﺎدل ﻧظرھﺎ ،در ﻣﺳﯾر
ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﯾران در
ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﮭدﯾدات
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و راه ﺣل ھﺎی رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و
ارﺗﺟﺎﻋﯽ آن اﺳت.
ﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن ﻧﺷﺳت،
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ در ﺗﻘوﯾت
اﯾن روﻧد دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ!
زﻧده ﺑﺎد آزادی!
زﻧده ﺑﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم!
----------------------------

اطﻼﻋﯾﮫ ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک اﺣزاب،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﭼپ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت

ﺗﻼش ﺑرای ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑدﯾل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼم در ﯾﮏ ﺑﺣران ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯾزﻧد و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن در دﺳﺗور
روز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺳرﮐوب و ﺧﻔﻘﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓﻘر ﮔﺳﺗرده
و ﮔراﻧﯽ ،ﺑﯾﮑﺎری و ﻧﺎاﻣﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی،
و ھﺟوم ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را در آﺳﺗﺎﻧﮫ
اﺿﻣﺣﻼل ﻗرار داده اﺳت .ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻣﺎل
رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﻧﺎر ﺗﺣرﯾم ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧده
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع اﻓزوده اﺳت.
از طرف دﯾﮕر ﺑﯾﺣﻘوﻗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

و ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن ھر روزه اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق
زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را در آﺳﺗﺎﻧﮫ
اﻧﻔﺟﺎر ﻗرار داده اﺳت .در اﯾن اوﺿﺎع ﮐل
ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑورژواﺋﯽ اﯾران ﺧود
را آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ در ھﻧﮕﺎم رﺷد اﻋﺗراﺿﺎت
ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗدرﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧﺗرل اوﺿﺎع را در دﺳت
ﺑﮕﯾرﻧد و ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را از ﺗﻌرض
اﻧﻘﻼب ﻣﺻون ﺑدارﻧد.
ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ در اﯾران در ﻣﺗن
ﯾﮏ ﺑﺣران ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺷدﯾد
اﺳت .ﺗﺣوﻻت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و
ھﻣﯾﻧطور ﺟﻧﺑش ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اروﭘﺎ
و آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻓق ﺗﻐﯾﯾر را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران
ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﺎز ﮐرده اﺳت .در اﯾن اوﺿﺎع
دوﻟﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺣرک ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم و ﺗﮭدﯾدات ﺟﻧﮕﯽ و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﺳﺎزی ﻣﮭﺎر و ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد .ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
اﯾران ﺧود را ﻣوظف ﻣﯾداﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن اوﺿﺎع
ﭘﯾﭼﯾده ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد و در ﻣورد ﻣﺷﺧص
اوﺿﺎع اﯾران راه ﺣل اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎرﮔری را
ﺑﮫ ﻣﯾدان آورﻧد.
ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آزادی ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾران در ﮔرو ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،درھم ﺷﮑﺳﺗن ﮐل ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ،
ﻣﺳﺗﻘر ﮐردن وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن آزادﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻘوق و ﺑراﺑری ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
و ﮔذار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آزاد و ﻋﺎری از ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت .ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻓﻘر و ﺗﺑﻌﯾض
و اﺧﺗﻧﺎق و ﻧﺎﺑراﺑری را ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻧظﺎم
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯾداﻧﯾم.
ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران ﻣﺎھﯾت ﻧزاع و
ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی ﺑﯾن رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﯾداﻧﯾم.
ﻣﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ دود ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﮭدﯾدات ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم
ﮐﺎرﮔران و ﻣردم اﯾران ﻣﯾرود .ﮐﺎرﮔران و
ﻣردم اﯾران در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺿﻣن ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎھﯾت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﻗدرﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ را اﻓﺷﺎ
و ﺑرﻣﻼ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﺎ در اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﯾﮏ
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻠزوﻣﺎت و
رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ آن ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﯾم .ﻣﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواه زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﯾران را ﺑﮫ اﺗﺣﺎد و ﺗﺷﮑل
در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﺳﯾﺞ ﺣول ﯾﮏ راه ﺣل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔری و ﺷوراﺋﯽ ﻓرا ﻣﯾﺧواﻧﯾم!
ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ !

ﺻﻔﺣﮫ ٤
زﻧده ﺑﺎد آزادی!
زﻧده ﺑﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم!
اﺳﺎﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻧﺷﺳت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﺣروف اﻟﻔﺑﺎ:
 .١اﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﮔران در اﯾران )ﻧﺎظر(
 .٢اﺗﺣﺎد ﭼپ اﯾراﻧﯾﺎن در ﺧﺎرج ﮐﺷور
 .٣اﺗﺣﺎد ﻓداﺋﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
 .٤ﭘﯾوﻧد در ﺧدﻣت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران
 .٥ﺟﻣﻌﯽ از ﭼپ ھﺎی ﮐﻠن – آﻟﻣﺎن
 .٦ﺣزب اﺗﺣﺎد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﺎرﮔری
 .٧ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
 .٨ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
 .٩ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت-
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
 .١٠ﺳﺎزﻣﺎن آزادی زن
 .١١ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران )راه ﮐﺎرﮔر(
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی
 .١٢ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران )راه ﮐﺎرﮔر(
ھﯾﺋت اﺟراﺋﯽ
 .١٣ﺷﺑﮑﮫ زﻧﺎن )ﻧﺎظر(
 .١٤ﺷورای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در اﯾران-
ﺗورﻧﺗو ،ﮐﺎﻧﺎدا )ﻧﺎظر(
 .١٥ﺷورای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم
اﯾران -اﺳﺗﮑﮭﻠم
 .١٦ﺷورای داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﭼپ اﯾران
 .١٧ﮐﺎﻧون ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران اﯾران -ﮔوﺗﻧﺑرگ
 .١٨ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﯾران )ﻧﺎظر(
 .١٩ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯾﺎن )اﻗﻠﯾت(
.٢٠ﮐﻣﯾﺗﮫﯾﺎدﻣﺎنﮐﺷﺗﺎرﺳﯾﺎﺳﯽدھﮫ ٦٠در اﯾران -ﻣوﻧﺗرال
 .٢١ﻧﺷﺳت زﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
 .٢٢ﻧﮭﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎرﮔری ﻧورد راﯾن وﺳﺗﻔﺎﻟن،
آﻟﻣﺎن )ﻧﺎظر(
 .٢٣ﻧﮭﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران -ﻏرب آﻟﻣﺎن
 .٢٤ھﺳﺗﮫ اﻗﻠﯾت
 .٢٥ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران اﯾران  -ﭘﺎرﯾس

دوﺷﻧﺑﮫ٠٢/٠٧/٢٠١٢ ،

ھرج و ﻣرج  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  ٢٠٫٥و ١١٫٩
درﺻد ﺑوده ﮐﮫ در ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل  ٨٨ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻣﯾزان  ٣٫٧و  ١٫١درﺻد اﻓزاﯾش
ﺑﯾﮑﺎری ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان اﺷﺗﻐﺎل در
ﺑﺧشھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻣﺗوﺳط
ﺗﻌداد ﺷﺎﻏﻼن در ﺳﺎل  ٨٩در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﻗﺑل ﺑﺎ  ١٫٦درﺻد ﮐﺎھش ﺑﮫ  ٢٠٫٧ﻣﯾﻠﯾون
ﻧﻔر رﺳﯾده اﺳت.
ﮐﺎھش ﺳﮭم اﺷﺗﻐﺎل ﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی در ﺑﺧشھﺎی ﺻﻧﻌت ،ﮐﺷﺎورزی و
ﺧدﻣﺎت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳﮭم ﮐﺎھش در
ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ﺑوده اﺳت.
ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری در ﮐﺷور در ﺳﺎل  ٨٩از ﺳوی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﺣدود  ١٣٫٥درﺻد اﻋﻼم
ﺷد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل  ١٫٦درﺻد اﻓزاﯾش
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد اﯾن ﻧرخ در ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری و
روﺳﺗﺎی ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  ١٥٫٣درﺻد و ٩٫١
درﺻد ﮔزارش ﺷده اﺳت.

ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎ:
اﺛرات اﯾن درﻣﺎﻧده ﮔﯽ را در ﺑرﺧورد
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺎن
ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد:

ﺑﯾﮑﺎری  ۴ھزار ﮐﺎرﮔردر ﭘﯽ
ﺗﻌطﯾﻠﯽ  ٣۵ﮐوره ﭘزﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﮐدﺷت

١٣٩١/١۵/٠۴
»ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در ﭘﺎﮐدﺷت اﻋﻼم ﮐرد:
از ﻣﺟﻣوع  ۶٠واﺣد ﮐوره ﭘز ﺧﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎل در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐدﺷت  ٣۵واﺣد ﺗﻌطﯾل ﺷدهاﻧد.
ﻋوض ﺳﻠطﺎﻧﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت:
ﭘﯾش از اﺟرای ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ در
ﺣدود ﺷش ھزار ﻧﻔر در اﯾن ﮐورهھﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻠﯽ ٣۵
واﺣد ﮐوره ﺑﮫ ﺣداﻗل ظرﻓﯾت رﺳﯾده اﺳت.
دﺑﯾر اﺟراﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘﺎﮐدﺷت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ  ٢۵واﺣد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎ ظرﻓﯾت ٢٠
درﺻدی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد اظﮭﺎر
داﺷت :در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﺣﺎﻣلھﺎی اﻧرژی و ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﻏﻠب اﯾن واﺣدھﺎ
ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ھزار ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﮑﺎر ﺷدﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی اﮐﺛر ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ اﯾن واﺣدھﺎ
از اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐردﺳﺗﺎن و ﺧراﺳﺎن ﺟﻧوﺑﯽ
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌطﯾل ﺷدن ﮐوره
ﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﯾﮑﺎری آﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮔری اﯾن اﺳﺗﺎنھﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت.
او در اداﻣﮫ درﺑﺎره ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾدات
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی آﺟرﺳﺎزی اﻓزود :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی
آﺟرﺳﺎزی ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐدﺷت ﺑﮫ ﺟﮭت اﺟرای
طرح ھدﻓﻣﻧد ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫھﺎ از ﺳوی دوﻟت

و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺣذف ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد ھم
اﮐﻧون ﺑﺎ ﺣداﻗل ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﮔﻔت :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ
روزاﻧﮫ ﺳﮫ ﺷﯾﻔت ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔران آن
در ﯾﮏ ﺷﯾف ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد.
او ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل ﺑﯾﮑﺎری ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی آﺟر ﺳﺎزی را ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺧﺷت زن ﺑﺎ ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ و
ھﻣﭼﻧﯾن ﯾوﻧوﻟﯾتھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
آﺟرھﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﺷده اﺳت ﻋﻧوان ﮐرد و ﮔﻔت:
ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد اﯾن ﻣﺣﺻول ﺟدﯾد در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗوﻟﯾد آﺟرھﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی آﺟر ﺳﺎزی
ﮐﺎھش و در ﺑﻌﺿﯽ واﺣدھﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت اﻏﻠب ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐوره ﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎ
را ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻏﺎز ﻓﺻل ﮔرﻣﺎ در اواﺳط ﺑﮭﺎر ﺷروع ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮐرده و در اواﺧر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد.
آﮔﺎھﯽ از ﺷراﯾط ﮐﺎر و اﮐﻧون ﺑﯾﮑﺎری اﯾن
ﮐﺎرﮔران از آن ﺟﮭت ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان ﺷﻐل در روﺳﺗﺎھﺎی
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺎم ﺳﺎل را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﭘساﻧداز دﺳﺗﻣزد ﺧود ھﻧﮕﺎم اﺷﺗﻐﺎل
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﮐورهﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺳﭘری ﻣﯽﮐﻧﻧد«.
اﯾﻠﻧﺎ ـ  ٦ﺗﯾر ٥٥ » :١٣٩١ﻧﻔر از ﻛﺎرﻛﻧﺎن
ﺷرﻛت »ﺑﮫ ﭘﺧش« ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای ﺧطﺎب
ﺑﮫ وزﯾر اﻗﺗﺻﺎد و داراﯾﯽ از ﻣﺷﻛﻼﺗﯽ ﻛﮫ
ﺑﮫ ﺗﺑﻊ اﻧﺗﺻﺎب ﯾﻛﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ﺑرای اﯾن واﺣد ﺑزرگ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده
اﺳت اﻧﺗﻘﺎد ﻛردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ از ﺗﻌدﯾل
 ٥٠٠ﻧﯾروی ﻛﺎر در اﯾن واﺣد ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺧﺑر
ﻣﯽدھﻧد«.

ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗن ﻣﺎھﯽ و
ﺑﯾﮑﺎری  ٨٠ﻧﻔر
ﺧﺑرﮔزاری ھراﻧﺎ  -ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﻣﺣﺻوﻻت درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻧوب ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺑر
ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﯾن واﺣد ﺗوﻟﯾدی ﮔﻔت :ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ ﻧرخ
ارز  ۶٠درﺻد اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ،وﻟﯽ
ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ١۵درﺻد
ﻣﺟوز اﻓزاﯾش ﻧرخ دارﯾم ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان اﯾن ﺷرﮐت را اﺣداث ﮐردﯾم

اﺧراج  ١٦٠ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران ﺳﺎﯾﭘﺎ
ﯾدک ﺑﺎﻗر ﺷﮭر ﺷﮭر ری
در  ۵ﺗﯾر ﻣﺎه ﺗﻌداد  ١٦٠ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرت زﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧد ﭘﯾﺎم
ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در
ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده اطﻼع
داده ﺷد ﮐﮫ از ﮐﺎر اﺧراج ﺷده اﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ اﺧراج ﺧود اﻋﺗراض ﮐردﻧد ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺷﻣﺎ ﻗرارداد ﺗﺎن دارای زﻣﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﻧﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻼع
ﻗﺑﻠﯽ ﻧداﺷﺗﯾد .ﻣدﯾرﯾت دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ
از ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود؟

ﮐﺎرﮔر ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﮑران ﺑﯾﻛﺎر ﺷدﻧد
ﻣطﺎﻟﺑﺎت  ١٩ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﻛران از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑزرگ ﺧودرو ﺳﺎز ،ﻣﺷﻛﻼت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ اﯾن طﻠب ﻣﯾﻠﯾﺎردی و ﻛﺎھش
ﺳﻔﺎرﺷﺎت از ﻋواﻣل اﺧراج اﯾن ﻛﺎرﮔران
ﺑوده اﺳت.
اﯾﻠﻧﺎ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﮑران ﭘﺎﮐدﺷت ﺑﮫ
ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ  ۴٠٠ﮐﺎرﮔر
ﺧود ﻗطﻊ ھﻣﻛﺎری ﮐرد.
ﻋوض ﺳﻠطﺎﻧﯽ ،دﺑﯾر اﺟراﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر
ﭘﺎﮐدﺷت ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت:
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﮑران ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧواع
ﺻﻧدﻟﯽ ﺧودرو ﺑﮫ ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺳﻔﺎرﺷﺎت
از ﺟﺎﻧب ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧودرو ﺳﺎزی دﭼﺎر
ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﮔری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ١٩
ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﻛران از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی
ﺑزرگ ﺧودرو ﺳﺎز اﻓزود :ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﺗﺑﻊ اﯾن طﻠب ﻣﯾﻠﯾﺎردی و ﻛﺎھش ﺳﻔﺎرﺷﺎت
از ﻋواﻣل اﺧراج اﯾن ﻛﺎرﮔران ﺑوده اﺳت.
ﺳﻠطﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از ﻋدم وﺟود اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯾش از  ١٠٠٠ﮐﺎرﮔر ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﮑران اظﮭﺎر
داﺷت :اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼﺗش
ﻧﺎﭼﺎر ﺷده اﺳت از ﺗﻣدﯾد ﻗرارداد ﺑﺎ ۴٠٠
ﮐﺎرﮔر ﺧود اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد.
او ﮔﻔت :ﻗرارداد اﻛﺛر ﮐﺎرﮔران اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ و ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑوده وﮐﺎرﮔران ﺑﯾﻛﺎر
ﺷده از اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻘوﻗﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﻧد.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺣدﯾد ﻣﺑﺗﮑران در
ﺳﺎل  ١٣۶۵در ﺷرق ﺗﮭران ﺗﺎﺳﯾس ﺷد و
اﻛﻧون از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده
ﺻﻧدﻟﯽ ﺧودروھﺎی ﺳﺎﺧت داﺧل ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯽرود.

ﺗﻌوﯾق ﭘرداﺣت ﻣزدھﺎ
ﺗﻌوﯾق ﺣﻘوق  ٣ھزار ﮐﺎرﮔر در ﮐﺎﺷﺎن
اﯾﻠﻧﺎ  ١٣٩١/٠۶/۴:ـ ﻋﺑﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﻧﺻوری
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺷﺎن ،آران و ﺑﯾدﮔل در ﻣﺟﻠس
ﮔﻔت :درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾش از  ٣ھزار
ﮐﺎرﮔر در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﺎﺷﺎن ،آران و ﺑﯾدﮔل
ﺣﻘوق ﻣﻌوﻗﮫ و ﭘرداﺧت ﻧﺷده دارﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت .او اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺣﺻوﻻت داﺧﻠﯽ را راه دﯾﮕری ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﻧﻌت ﻋﻧوان و ﯾﺎدآور ﺷد :ﺑرای
ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن ﭼرﺧﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﻧﻌت در
ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﻟﯾدات ﺑﺎ
ﮐﯾﻔﯾت داﺧﻠﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷود.

رﻧﺟﺑر ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﺳﻧوات ﮐﺎرﮔران اﯾراﻧﯾت ﺷﮭرري ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌطﯾل ﺷدﻧد و ﮐﺎرﮔران اﯾن آﺳﯾﺎ ﺑﯾش از  ٦ﻣﺎه ﺣﻘوق ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد و در
واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ھم اﮐﻧون ﻣﺳﺗﻣری ﺑﯾﻣﮫ اﯾن ﻣدت  ٥٠ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران اﺧراج ﺷده
ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺑﺧش اﻋظﻣﯽ از ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ﺳﻧوات ٣۵٠
ﮐﺎرﮔر اﯾراﻧﯾت ﺷﮭرری ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﺳت.
طﺑق اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳوی اداره ﮐﺎر و
ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم اﮐﻧون ﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت
ﻣﺳدود ﺷده اﺳت.
اﯾﻠﻧﺎ :وﮐﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﮑﺎر ﺷده
اﯾراﻧﯾت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ری اﻋﻼم ﮐرد :ھﻧوز
ﻣﺷﮑﻼت  ٣۵٠ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﮑﺎر ﺷده ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
اﯾراﻧﯾت ﺷﮭر ری ﺣل ﻧﺷده اﺳت.
ﻣﺣﻣود ﺷﯾرازی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﯾﮑﺎری ٣۵٠
ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯾت ﺷﮭر ری در دی
ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت :ھﻧوز ﺑﺧش
اﻋظﻣﯽ از ﻣطﺎﻟﺑﺎت  ٣۵٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
اﯾراﻧﯾت ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﺳت.
او اﻓزود :طﺑق اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳوی اداره
ﮐﺎر و ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم اﮐﻧون ﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯽ
ﺷرﮐت ﻣﺳدود ﺷده و ھر ﻣﺎه ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻘوق
ﻣﻌوﻗﮫ از اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑرداﺷت و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﮐﺎرﮔران وارﯾز ﻣﯽﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺎرﮔران اﯾراﻧﯾت ﺷﮭر ری
ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﺑﺎ وﺟود ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷدن ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔران در اﯾن واﺣد ﺗوﻟﯾدی
ھﻧوز ﺳﻧوات ﺧدﻣﺗﯽ اﯾن ﮐﺎرﮔران ﭘرداﺧت
ﻧﺷده اﺳت و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎرﮔران
ﻗراردادی ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯾت واﻗﻊ در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ری در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت
آﻻﯾﻧده ﺑودن ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺗﺎﺛﯾرات ﻧﺎﺷﯽ
از اﯾن ﻣواد ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﺑﮫ ﺟﮭت
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺟدﯾد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ
ﺷد و  ٣۵٠ﮐﺎرﮔر آن ﺑﯾﮑﺎر ﺷدﻧد.

ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺗﻌوﯾق ﺣﻘوق  ٢۵٠ﮐﺎرﮔر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻟﺑﻧﯽ ﭘﺎﻟود ١٣٩١/١۴/٠۴
ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در ﻧﯾﺷﺎﺑور اﻋﻼم ﮐرد:
ﺣﻘوق ٢۵٠ﮐﺎرﮔر واﺣد ﺗوﻟﯾد ﻟﺑﻧﯾﺎت ﭘﺎﻟود ﺑﺎ
ﮔﺳﺗرش ﺑﺣران در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻟﺑﻧﯽ ،ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﻠﻧﺎ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرﻟو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﮔﻔت :ﮐﻣﺑود ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﻧﺎ ﻣﺗوازن ﺑودن
ﺑﺎزار ﺗوﻟﯾد و ﻓروش ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت
واﺣدھﺎی ﻟﺑﻧﯽ در اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن رﺿوی
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻌوﯾق ﺣﻘوق و ﺑﯾﮑﺎری
ﮐﺎرﮔران اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت.
ﻋﻣﺎرﻟو در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از
اﯾن واﺣدھﺎی ﻟﺑﻧﯽ ﺑﺣرانزده در ﻧﯾﺷﺎﺑور
ﭘرداﺧت و اﻓزود :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻟﺑﻧﯾﺎت ﻣﯾﻼد
و ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺑﺎ  ۴٠ﮐﺎرﮔر و  ٢۵ﮐﺎرﮔر در
اواﺧر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت ﻧداﺷﺗن اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺑﯾﮑﺎری درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری اداﻣﮫ داد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻟﺑﻧﯽ
ﺟرﯾﻧﮫ ﺑﺎ  ۶٠ﮐﺎرﮔر و ﭘﺎﻟود ﻧﯾﺷﺎﺑور ﺑﺎ ٢۵٠
ﮐﺎرﮔر ھم اﮐﻧون در ﺷراﯾط ﻧﺎ ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽﺑرﻧد.
او ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻟﺑﻧﯽ زﻣﯾﻧﮫ
اﺷﺗﻐﺎل ﺻدھﺎ ﻧﻔر از ﻣردم ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ﻧﯾﺷﺎﺑور را ﻓراھم ﮐرده اﺳت ،ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد:
ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ ﺻﺎدرات
ﺷﯾر ﺧﺎم ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق و… ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﭘﯾدا
ﮐردن ﺑﺎزار ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧود را اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد.
ﻋﻣﺎرﻟو ﺑﺎ ذﮐر ﻣﺛﺎﻟﯽ اداﻣﮫ داد :ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻟﺑﻧﯽ ﻧﯾﺷﺎﺑور در ﻗﺑﺎل ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺟﮭﯾز و ﻧوﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧود
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﻧﺗﻘﺎل داده و در
آن ﮐﺷورھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردهاﻧد ،اﯾن
در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﻟود
 ۵ﻣﺎه ﺣﻘوق  ٢۵٠ﮐﺎرﮔر ﺧود را ھﻧوز
ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﺳت.

ﺷﺎﭘور اﺣﺳﺎﻧﯽ راد درﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺳﺎﯾت
اﺗﺣﺎد ﭘﯾﮑﺎر ﮐﺎرﮔران ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ،
ﺑﯾﮑﺎری و ﻧﺎ اﻣﯾدی
ﺷﺎﭘور اﺣﺳﺎﻧﯽ راد ﮔﻔت :اﮔر ﺗﺎ دﯾروز
ﮐﺎرﮔران ﺑرای داﺷﺗن ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری،
ﺑرای اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ،ﺑرای
اﺟرای طرح ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ٢٠ﺳﺎﻟﮫ و ٢٥
ﺳﺎﻟﮫ و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺻﻧﻔﯽ
ﺗﺟﻣﻊ و اﻋﺗﺻﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد اﻣروزﺗﺟﻣﻊ و
اﻋﺗﺻﺎب آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻘوق ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ
ﯾﺎ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج و ﺑﯾﮑﺎری
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ در اﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ،ﺗورم و ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯽ
اﻣﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ی اﺧراﺟﯽ ﻧورد ﭘروﻓﯾل ﺳﺎوه اﻓزود
در ﺷﮭرھﺎی ﻣﮭم اﺳﺗﺎن ﻣرﮐزی در اراک
و ﺳﺎوه ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﮭﻣﯽ
وﺟود دارد از آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٣٩١ﺗﺎ ﮐﻧون
اﺧﺑﺎراﻋﺗراض ھﺎ ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﻧﯽ ﺳﺎزی اﺳﭘﯾدارﺑﯾش از  ٨ﻣﺎه
ﺣﻘوق ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد و ﭼﻧد دﻓﻌﮫ راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و
ﺗﺟﻣﻊ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣﺷﺧص
ﻧﺷده اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری و ﻓرﻣﺎﻧده
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻗول ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری
ﻣطﺎﻟﺑﺎت آﻧﮭﺎ داده اﻧد ﮐﺎرﮔران رﯾﺧﺗﮫ ﮔری

اﻧد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗﮑﻧﯾﮏ از اول ﺳﺎل ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺑﯾش از ٣٠٠ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران ﺧود را
اﺧراج ﮐرده اﺳت و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه از
ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران را ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﺳت.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﭼدن از اول ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻧون
در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ  ٩٠ﻧﻔر و در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ
دﯾﮕر ٤٠ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران را اﺧراج ﮐرده
اﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎک وش در ﭼﻧدﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎ
اﻋﺗﺻﺎب و ﺗﺟﻣﻊ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﻘوق
ﻣﻌوﻗﮫ روﺑرو ﺑوده اﺳت و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﮐﺎرﮔران ﺧود را ﻧﯾز اﺧراج ﮐرده اﺳت.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﯾزﺧودرو از ﻋﯾد ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾش
از  ٤٠ﻧﻔر از ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را اﺧراج
ﮐرده اﺳت .ﮐﺎرﮔران ﻣس ﮐﺎوه ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و اﻋﺗﺻﺎب در ﭼﻧدﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺣق
اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾدﺧود را ﺑﻌد از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت
ﺑﯾﺎورﻧد اﯾن ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل طرح ﮐﺎرھﺎی
ﺳﺧت و زﯾﺎن آورو طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل
ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑرای ﭼﻧد ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران
اﯾن ﺷرﮐت ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺳﺧت و
زﯾﺎن آور از طرف ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻧورد و ﭘروﻓﯾل ﺳﺎوه و ﺻﻔﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٤ﻣﺎه ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران را ﭘرداﺧت
ﻧﮑرده اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﮔران
ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی ﯾﺎ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﺗواﻓق
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺧراج ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﮭرﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺎوه
در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺳﺎوه ﺑﺎ ﺑﯾش از  ٥٠٠واﺣد
ﺗوﻟﯾدی رﯾز و درﺷت ﮐﮫ از اول ﺳﺎل ٩١
ﺗﺎﮐﻧون ﺣدود  ٪٤٠اﯾن واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗﻌطﯾل و ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد و
ﺑﻘﯾﮫ اﯾن واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ  ٪٣٠راﻧدﻣﺎن
ﺧود ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺛل ﻻﺳﺗﯾﮏ
ً
ﻋﻣﻼ ﺗوﻟﯾد ﻧدارد ﻓﻘط
ﭘﺎرس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺣداﻗل ﺣﻘوق ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻌدادی
از ﻧﯾروھﺎی اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺧراج ﺷده اﻧد.
ﺷﺎﭘور اﺣﺳﺎﻧﯽ راد در اداﻣﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺷدﯾد ﺑﮭﺎی ﺑرق ،آب  ،ﮔﺎز و ﻣواد اوﻟﯾﮫ
ﻧداﺷﺗن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧوﯾن  ،وﺟود ﺑﺎﻧد ھﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از واردات ﺳود ﺳرﺷﺎر ﺑﺑرﻧد اﺷﺎره ﮐرد
و ﮔﻔت :ﺗﻣﺎم اﯾن ﻋواﻣل دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم
داده و ﺑﺎﻋث ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﺑﯾﮑﺎری
ﮐﺎرﮔران ﺷده اﻧد.اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﮑﺎر و اﺧراﺟﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎھﮭﺎ ﺣﻘوق ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﺎﮔراﻧﯽ ﻧﺎن اﯾن ﻗوت
ﻻﯾﻣوت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﺎن از ﺳر ﺳﻔره
ﺷﺎن ﺑرﯾده ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ اﻣروزﮐﺎرﮔران ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ،ھم ﺑﺎ ﮔراﻧﯽ و
ﺑﯾﮑﺎری و ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت و ھم ﺑﺎ ﻏول

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد و ﻟﺑﺧﻧد ﺷﺎدی ﺑر
ﭼﮭره ﮐودﮐﺎﻧﺷﺎن ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد؟

ﭘﺎﺋﯾز ﺷروع ﻓﺻل ﺑﯾﮑﺎری ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
اﯾﻠﻧﺎ:ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون ﺷوراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺗﺎن ﺗﮭران اﻋﻼم ﮐرد :در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓزاﯾش
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم.
ﻋﻠﯽ دھﻘﺎنﮐﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از ﻧﺣوه ﺣﻣﺎﯾت از
واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت :واردات
ﺑﯽروﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯾﻧﯽ و ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻓﯽ
از واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣوﺟب ﺑروز ﺑﺣران
ﺑﯾﮑﺎری ﺷده اﺳت.
ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون ﺷوراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎر اﺳﺗﺎن ﺗﮭران از اﻓزاﯾش ﺗﻌداد واﺣدھﺎی
ﺑﺣراﻧﯽ در ﮐﺷور ﺧﺑر داد و ﮔﻔت :ﺑﮫ رﻏم
اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﺣراﻧﯽ ﺷدن
وﺿﻌﯾت واﺣدھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﺗﺣرﯾم ارﺗﺑﺎط ﻣﯽدھﻧد اﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺷﺎھدﯾم
ﮐﮫ ﻋﻠت ﻋﻣده ﻣﺷﻛﻼت واﺣدھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ
ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﻣﺎل ﻣدﯾرﯾت ﻧﺎ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.
او ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از اراﺋﮫ آﻣﺎرھﺎی ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ در
زﻣﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﻓرﺻتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟدﯾد در
ﮐﺷور ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :وﻗﺗﯽ ﻧرخ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾق ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد ﻣﯽﺗوان در
ﻣورد ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺻﺣﺑت و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرد.
دھﻘﺎن ﮐﯾﺎ در اداﻣﮫ ﯾﺎد آور ﺷد :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺧواھﯾم آﻣﺎر و اطﻼﻋﺎت درﺳﺗﯽ از ﺑﯾﮑﺎری
و اﺷﺗﻐﺎل در اﺳﺗﺎنھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻻزم اﺳت
ﺗﺎ ادارات ﮐل ﮐﺎر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑررﺳﯽھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و
واﻗﻌﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.

اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔران ﭘﺎرس ﺳرام
ﺗﮭدﯾد ﻣﻲﺷود
 ۴۵٠ﮐﺎرﮔران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﺳرام ﻗرﭼﮏ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗطﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎریﺷﺎن ﻣﻌﺗرض
ﺑوده و در طول اﯾن ﻣدت ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺑرﮔزاری
ﭼﻧدﯾن ﺗﺟﻣﻊ در داﺧل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧواﺳﺗﺎر
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﺧود ﺑودهاﻧد.
اﯾﻠﻧﺎ :ﯾك ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﮔری در وراﻣﯾن اﻋﻼم
ﮐرد ۴۵٠ :ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﺳرام در
ﺧﺻوص ﻗطﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری و ﺳﺎﯾر ﻣزاﯾﺎی
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺧود از ﺳوی ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻌﺗرضاﻧد.
ﺣﯾدر ﻣظﺎھری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ روﻧد
ﻧﺎﻣﻧظم ﺗوﻟﯾد و ﺗﻌطﯾﻠﯽھﺎی ﻣﻛرر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﭘﺎرس ﺳرام اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔران را ﺗﮭدﯾد
ﻣﻲﻛﻧد ،ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت :ﺑﻌد از اﺟرای ﻗﺎﻧون
ھدﻓﻣﻧد ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫھﺎ و ﻗطﻊ ﯾﺎراﻧﮫھﺎی
ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد ﻣدﯾران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﺳرام ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
از ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری و ﺳﺎﯾر ﻣزاﯾﺎی
ﮐﺎرﮔران ﺧوداری ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ﮐﮫ ﭘﺎرسﺳرام ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﺧﺻوص ﻓروش
ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود و ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧدارد.
او ﮔﻔت ۴۵٠ :ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﺳرام
ﻗرﭼﮏ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗطﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎریﺷﺎن
ﻣﻌﺗرض ﺑوده و در طول اﯾن ﻣدت ﺑﺎرھﺎ
ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﭼﻧدﯾن ﺗﺟﻣﻊ در داﺧل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﺧود ﺑودهاﻧد.
اﯾن ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در ﺗوﺿﯾﺢ دﻟﯾل اﻋﺗراض
ﻛﺎرﮔران اظﮭﺎر داﺷت :ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ از
ﻗدﯾم ﮐﺎرﮔران ﭘﺎرس ﺳرام ﻣزاﯾﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ و
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﯾﮫ دﺳﺗﻣزدﺷﺎن درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐردﻧد ﺑﺎ ﺣذف اﯾن ﻣزاﯾﺎ ﮐﺎرﮔران دﭼﺎر
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷدهاﻧد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ راﯾزﻧﯽھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﯾن ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻋﻧوان ﮐرد :ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در
اﺑﺗدا ﭘﺎداش و اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری ﮐﺎرﮔران ﻗراردادی
را ﺣذف ﮐردﻧد و اﻣﺳﺎل ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐردهاﻧد
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوان ﭘرداﺧت
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﮐﺎرﮔران رﺳﻣﯽ را ﻧدارﻧد.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرس ﺳرام ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرﭼﮏ وراﻣﯾن اﺳت.

 :اﮐﻧون ﺗﻣﺎم ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد و
ﭘروﻧده آﻧﺎن ﺑرای ارﺟﺎع ﺑﮫ دادﮔﺎه در ﺣﺎل
آﻣﺎده ﺷدن اﺳت«.
ﺑﮫ ﻣﺻداق  :ﮔرﺷرط ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳت ﮔﯾرﻧد
ـ درﺷﮭر ھرآﻧﭼﮫ ھﺳت ﮔﯾرﻧد؛ ﻓﺳﺎد رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ﺣد و ﻣرزی ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﮐﺎرﺑﮫ
دﺳﺗﺎن رژﯾم ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و ﺧطر
ﺑروز ﺟﻧﮓ و ﻋواﻗب آن و ﺑﺎ ﻣﺗوﺳل ﺷدن
ﺑﮫ واردات و ﮐﺷﺎﻧدن ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺑﺎﺗﻣﺎم وﺟود درﻓﮑر
ﭘُرﮐردن ھرﭼﮫ زودﺗرﺟﯾب ﺧود و آﻣﺎده ﺷدن
ﺑرای ﻓرار ازاﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ازھم اﮐﻧون
ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾﮫ ی ﮐﺷورھﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ
اﯾن دزدان اﻧﺳﺎن ُﮐش ﻣﯽ دھﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷده
و اﻋﻼم ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن دﯾﻧﺎر از ﭘوﻟﮭﺎی
دزدﯾده ﺷده را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣردم اﯾران ﭘس ﺑدھﻧد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﻠم آن  ١٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑرده ﺷد و دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ
آن را ﭼون »ﻧﻌﻣﺗﯽ اﻟﮭﯽ« ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
ﺑﺎﻻﮐﺷﯾده اﺳت!

********
اﯾن اﺧﺑﺎرﻧﻣوﻧﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از وﺿﻌﯾت وﺧﯾم و
ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران اﯾران ،
ﺗﻧﮭﺎ ازاواﯾل ﺳﺎل ١٣٩١را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ازﺟﺎﻧب ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و دوﻟت
دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧودﻧﯾز ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ )دوﻟﺗﯽ( را دراﺧﺗﯾﺎردارد ﺑوﺟودآﻣده
اﺳت .اﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺣق ُﮐﺷﯽ ھﺎ و ﺗﺟﺎوز
ﺑﮫ ﺛﻣره ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،ﺷﻣﮫ
ﮐوﭼﮑﯽ از دزدﯾﮭﺎی درﺳطﺢ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﺑزرگ و دوﻟت را درزﯾر ﻣﯽ آورﯾم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن
دھﯾم ﮐﮫ در دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺿﻣن ﺗﺷدﯾد
ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،دزدی
و ﭼﭘﺎول ﺑﺎ ﭼﮫ ﺷدﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗراز دزدﯾﮭﺎی
دوران رژﯾم ﻓﺎﺳد ﭘﮭﻠوی اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و آن را
ﭘﺷت ﺳرﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت :

اﺧﺗﻼس ١٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎردی در ﮐرج
ﺧﺑرآﻧﻼﯾن » :١٣٩١/٠۶/٠۴درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دادﮔﺎه ﭘروﻧده اﺧﺗﻼس ﺑﯾﻣﮫ اﯾران در ﺣﺎل
ﺑرﮔزاری اﺳت رﺋﯾس ﮐل دادﮔﺳﺗری اﺳﺗﺎن
اﻟﺑرز از ﺑﺎزداﺷت  ٩ﻧﻔر ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐرج ﺧﺑر داد .
ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﻣﮭدوی راد ﺑﮫ واﺣد ﻣرﮐزی
ﺧﺑر ﮔﻔت  :ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﻧده اﯾن ﻣﺗﮭﻣﺎن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ
و ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﯾﻣﮫ اﯾران در اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز اﺳت.
وی ،ﻣﯾزان اﺧﺗﻼس از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺣدود
 ١٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻋﻧوان ﮐرد و اﻓزود

ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺷده را ازﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟود ﻣﮭﺎﺟران
داﻧﺳﺗﮫ ودراﯾن راﺳﺗﺎ اوﺑﺎش ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن را در
اوﻟوﯾت درﺟﮫ ی اول ﺧود ﻗرارداده اﻧد.
دراﯾران ﻧﯾز ﮐﺎرﮔران و ﻣﮭﺎﺟران
زﺣﻣت ﮐش اﻓﻐﺎن ھدف ﺣﻣﻼت ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ درﺑﺎﻻ آﻣد
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣزدوران اوﺑﺎش ﺣزب
اﻟﻠﮭﯽ رژﯾم از  ٥ﺗﯾرﻣﺎه ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن دﺧﺗر  ١٨ﺳﺎﻟﮫ ای
ﺗوﺳط دواﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺣﻣﻼت ﺷدﯾدی را ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی اﯾن زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه را در
ﯾزد ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده و ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﭼﻧﯾن واﻧﻣود ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ
ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن درﺗﺿﺎدھﺳﺗﻧد و ازاﯾن طرﯾق
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﺣﻘراﻧﮫ و ﻓﻘﯾراﻧﮫ ی اﯾن
ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن را ﺷدﯾدا ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرارداده
اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣراه دﯾﮕر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧظﯾر راه
ﻧدادن آﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯽ دراﺻﻔﮭﺎن ،ﮐﺷﺗن
 ١٨اﻓﻐﺎﻧﯽ درﻣرز ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﺻد ﭘﻧﺎھﻧده
ﺷدن ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ را داﺷﺗﻧد ،ﮐﻧﺗرل ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﺣﺗﺎ درﺣد اﯾﺟﺎدﻣﺣدودﯾت در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ
ﻧظﯾر ﺧرﯾد ﻏذا و ﻣﻣﻧوﻋﯾﺗﮭﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺿدﺑﺷری دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑرادراﻧﮫ
ی ﻣﻠل ﺳﺎﮐن دو ﮐﺷور اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﮐﮫ طﯽ ﻗرون و اﻋﺻﺎر وﺟود داﺷﺗﮫ
اﺳت ـ آن ھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ
ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ طﯽ ﺑﯾش از١١
ﺳﺎل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ آﺗش
ﮐﺷﯾده و وﯾران ﮐرده وﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ را
ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﻧﻣوده و ﯾﺎ آواره درﺟﮭﺎن
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧدـ ﺑرھم زده و ﺟﻧﮭم دﯾﮕری
دراﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آواره
ھﺎی ﺳﺗم دﯾده ﺑﮫ وﺟودآورﻧد ﮐﮫ ﻧﻣودار
ﻋﻣل ﮐرد ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﺷدﯾدا ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران دراﯾران ﻗرار دارﻧد ،ﻣﺣﮑوم ﻧﻣوده
و ﺧواﺳﺗﺎرآن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران ،دﺳت دردﺳت
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﯾن ﺗﺟﺎوز و ﻗﻠدرﮔری ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ
و ﻣﺎﻧﻊ ازآن ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾت
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر و دراداﻣﮫ درﻣورد
ﮐﺎرﮔران اﯾران اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﺎ ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ ﺑدان ﺟﺎ ﭘﯾش
رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ھﺳت ﺗﺎ ھم ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن و ھم طﺑﯾﻌت از
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺧرﯾب ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رھﺎ
ﺷده و اﻣﮑﺎن زﯾﺳﺗن درﻣﺣﯾط ﺳﺎﻟم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﻓراھم ﮔردد.
ﻣرگﺑررژﯾمﺿدﮐﺎرﮔرﺟﻣﮭوریاﺳﻼﻣﯽاﯾران!
زﻧده ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و وﺣدت ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن!
ﭘﺎﯾدار ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﻣﻠل ﺳﺎﮐن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾران!

اﺧﻼل اﯾده ﺋوﻟوژی  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮐﮫ ﮐﺷﯾدن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری از
طوﯾﻠﮫ اوژﯾﺎس ﻓراھم ﺷده ﺗوﺳط اﯾن دوﺳﺗﺎن
ﻧﺎﭘﺎﯾدار و دﺷﻣﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﻋظﯾﻣﯽ روﺑﮫ رو ﺷده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺣﯾطﮫ اﺧﻼل ﮔری دﯾدﮔﺎه
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ در ﻧﺎب ﮔراﺋﯽ درﺑرﺧورد
ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺿﻊ
و ﻋﻣل ﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﻋﯾﺎن
ﮐرده اﺳت :دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﻠق ﮔراﺋﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑورژوازی ﺑورژوازی اﺳت
و ﺑورژوازی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ﻧدارد«
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎھﯾت ھژﻣوﻧﯽ طﻠﺑﺎﻧﮫ ی

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑورژوازی اﻧﺣﺻﺎری را ﮐﮫ
ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﮔذارﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺑرﺑرﯾت ﮐﺷﺎﻧده
اﺳت ،ﺑﮫ اﻧدازه ی ﺧطر ﺑورژوازی ﻣﺗوﺳط
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻧظر دﯾﮕری
ﻧﯾز ﺑﺎ دﯾدی ﻣطﻠق ﮔرا ﭼﻧﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﺧطرﻧﺎک و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑرﺧﯽ از ﺑورژوازی
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ را »ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت« ﺟﻠوه
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھداﯾت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﺗﺣت رھﺑری اﯾن ﺑورژوازی ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ
از ﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ اﯾن دوﻧظر اﻓراطﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎطﮫ
ﮔری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺳرﻓرودآوردن
درﺑراﺑر ﺑورژوازی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده از
وظﺎﯾف ﺑﻼدرﻧﮓ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دردﯾدﮔﺎه اوﻟﯽ ،اﺻل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل
»ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت« اﻧﮑﺎرﻣﯽ ﺷود .ﮔوﺋﯽ
ﯾﮏ ُدﮐﺎن دار ﺳﺎده روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎروﺳﺗم
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐن دﮐﺎﻧش ،ھﻣﺎن ﻗدر اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر
و ﺳﺗم ﮔراﺳت ﮐﮫ  ٥٠٠ﺷرﮐت ﻓراﻣﻠﯽ ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺑرﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧﻧد و ھرﯾﮏ
ازآﻧﮭﺎ دھﮭﺎ و ﺷﺎﯾد ﺻدھﺎ ھزار ﮐﺎرﮔر را ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﮐﺷورھﺎ را ﻣﯾدان
ﺗﺎﺧت وﺗﺎز ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧودﻗرارداده
اﻧد؟ ﻧطﻔﮫ ﻟق اﯾن دﯾدﮔﺎه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻣﻌﯾوب
ﺗوﺳط ﻣﻧﺻورﺣﮑﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ھم
اﮐﻧون ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺣﺗﺎ از ﺣﻣﻠﮫ
ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق،
ﻟﯾﺑﯽ و ﻏﯾره ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺑﺳﺎط
دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﺳﺎﺑق اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ی دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎی
ﻣﺳﺗﻘر ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دراﯾن ﮐﺷورھﺎ
اﻧﺟﺎﻣﯾده و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺷورھﺎ
ﺑﺑﺎر ﻧﯾﺂورده و ﻣداﻓﻌﺎن اﯾن ﻧظرﻗﺎدرﺑﮫ اﻓﺷﺎی
ﻣﺎھﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺎن ﺣﺗﺎ ﮐﻠﻣﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
را از ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧودﺣذف ﮐرده اﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ درﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی
ﺧودی ﺣﺎﺿرﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ از ﻣﺣﺎﻓل
ﻣﺧﺗﻠف اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑوده و اﺻل »اﺗﮑﺎء ﺑﮫ
ﻧﯾروی ﺧود« را ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز اﺗﮑﺎء اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ
دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده اﻧد.
دردﯾدﮔﺎه دوﻣﯽ ،ﺑراﺳﺎس درک ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ
از ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺿﺎدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور و ﻋﻣده
و ﻏﯾرﻋﻣده ﺷدن اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ در ﺑرھﮫ ھﺎﺋﯽ
از زﻣﺎن ،ﺑرﻋﮑس دﯾدﮔﺎه اوﻟﯽ ھﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻋﻣده ﺟﻠوه داده ،
دﺷﻣﻧﯽ ﺑورژوازی ﺧودی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻧﺎدﯾده و ﯾﺎ ﻏﯾرﻋﻣده
ﮔرﻓﺗﮫ و اﯾن ﺑورژوازی را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروﺋﯽ ﺟﻠوه
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدراﺳت ھژﻣوﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٨
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را دراﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑدﺳت ﺑﮕﯾرد،
ﻧﻘش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ درﺑراﺑر ﺑورژوازی
ﺧودی درﻋﻣل ﺑﮫ روش ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ دراﯾران
دﻓﺎع ازﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
را ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده و ﺻدﻣﺎت ﻋظﯾﻣﯽ را ﮐﮫ اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﺑر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن زده
از ﻗﺎﻣوس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧودﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺎن
ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ طﺑق ﮐﻠﯾﮫ آﻣوزﺷﮭﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑورژوازی ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳوﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﮐﻧﺎر طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻗرارﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق اﯾن طﺑﻘﮫ
اﺣﺗرام ﺑﮕذارد ،از ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
و از ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﮐﺎرﮔران دﺳت ﺑردارد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺳﺎزﺷﮑﺎری اﯾن ﺑورژوازی را
درﻧظرﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﺣﺗﺎ درﺷراﯾط دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑودن اﻧﻘﻼب ﮐﺷوری ،ﮐﮫ درآن ﺑدون
ھژﻣوﻧﯽ ﺧط ﭘروﻟﺗری اﻣﮑﺎن ﭘﯾروزی
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺗﺟﺎرب
ﻣﺗﻌددی ﺻﺣت اﯾن ﻣدﻋﺎ را ﺛﺎﺑت ﮐرده
اﺳت را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑرطﺑل ﺗوﺧﺎﻟﯽ
»ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت« ﺑودن ﺑورژوازی
درﺑرﺧﯽ ازﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﻣﯽ ﮐوﺑﻧد.
اﻣروز اوﺿﺎع ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ ھم ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ
درﮐﺳوت ﻗطﺑﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد ﺟﮭﺎن و ﮐﺷﺎﻧدن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﯾطﮫ ﻧﻔوذ ﺧود
ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر درﺗﺿﺎدﻧد و ھم درﺷراﯾط
ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺷوری،
ﻧﯾروھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺑﮫ وﯾژه اﺳﻼﻣﯽ درﺑرﺧﯽ
از ﮐﺷورھﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ درﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﺎﻧدن و ﺗﺣﮑﯾم ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری درﮐﺷورھﺎی ﺧودی ﻧﻘﺷﯽ ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دو
دﯾدﮔﺎه ﻣﺧرب و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
در درون ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ازاھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ
ﺑرﺧورداراﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن دو دﯾدﮔﺎه
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ھم راه ﺑﺎ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی اﺧﻼل ﮔراﻧﮫ
دﯾﮕری ﮐﮫ درﻓوق ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ھﻣﮫ و
ھﻣﮫ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘراﮐﻧده
ﮐردن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﻋرﺻﮫ
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺗﻔرﻗﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ درﻋرﺻﮫ
ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﭘﯾﺷرو ﺳﯾﺎﺳﯽ
آن ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﯾدان را ﺑرای ﺟوﻻن دادن اﻓﮑﺎر
و ﻋﻣل ﮐردھﺎی ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ آﻣﺎده ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑورژوازی داﺧﻠﯽ و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻧﮭﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣﻣﮑن دراﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾز ﻣﺣﮑم
ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﺷﻌﺎر »ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ھﻣﮫ

دﻓﺎع ازﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﻓﻐﺎن دراﯾران وظﯾﻔﮫ ای اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ی ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!« و »ﺑرای
اﻧﻘﻼب ﮐردن ﺑﮫ ﺣزﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺳت«
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد اﯾن
ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ دﻓﺎع از دﺳت آوردھﺎی ١٦٠
ﺳﺎﻟﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری و ﻧﻘد از
ﮐﻣﺑودھﺎ و ﻧﮫ ﻧﻔﯽ آﻧﮭﺎ طﯽ اﯾن ﻣدت ﮔرد
آﻣدن ﺑﮫ دورھم زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﻋروج ﻣﺟدد
ﻗطب اﻧﻘﻼﺑﯽ واﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درھرﮐﺷور
و درﺟﮭﺎن آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﺻول ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺑرﺧوردھﺎی
ﻏﯾردﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺧدوش ﻧﻣود .اﯾن اﺻول
را ﻣﺣﮑم دردﺳت ﺑﮕﯾرﯾم و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾق آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻧوﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ،
وآﻣوزش ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﭘراﺗﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازﯾم و در اﯾن
ﻣﺳﯾرﮔرﻓﺗﺎر روﺷﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺣﯾﻼﻧﮫ
ی ﺑورژوازی و ﺧرده ﺑورژوازی ﻧﮕردﯾم.
ﭼﻧﯾن اﺳت راه ﺗرﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﺗﺷﮑل
ﮐﺎرﮔری درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ
درﺗب ﺑﺣراﻧﯽ ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﺳوزد وھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺑرﺑرﯾت ﺷده اﺳت .اﻓق
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺣﺎل دﻣﯾدن
ﺻﺑﺣﮕﺎه دل اﻧﮕﯾز اش روﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ اﺳت.
ﭘس زﯾر ﭘرﭼم ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺗﺣد
و ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را از
ﻧﻔوذ اﻓﮑﺎر ﺑورژواﺋﯽ و ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
ﭘﺎک ﮐﻧﯾم.

از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﯾده
ﺑﺎ ﺳﻼم
ً
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗﯾد اﺧﯾرا ﺟﻠﺳﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﮐﺎرﮔری در ﮐرج ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﯾﺷﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ
دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده¬اﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺎﯾد ھم زﻣﺎن ھم اﯾن ﺣﻣﻠﮫ
ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ و ھم ﻗﺎﻧون ﮔراﯾﯽ و ﻋﻠﻧﯽ ﮔراﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری ﻣﺣﮑوم ﺷوﻧد .از ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺟز ددﻣﻧﺷﯽ اﻧﺗظﺎری ﻧﻣﯽ رود اﻣﺎ
ﭼرا ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺷراﯾط
ﻣوﺟود را ﺑﭘذﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻟﮕﺎﻟﯾﺳم واﻣﺎﻧده ﻣﯽ
ﭼﺳﺑﻧد؟ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺧود
ﭘﺎﺑﻧد ﻗﺎﻧوﻧش ﻧﯾﺳت اﺣﺗرام ﮔذاﺷت و ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺳﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ ﻧﻣود؟ ﺟﻣﻊ ﺷدن در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ و ﺗﺑﺎدل ﻧظر طﺑق ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟرم

ﻧﯾﺳت اﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﺎر ﭼﮫ ﺷد .رژﯾم
ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﯽ
دﻓﺎع را ﺑﮫ ﺟرم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد.
ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ¬ھﺎ و ﻣﺣﯾط
ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﺷﻐول ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و آﮔﺎه
ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺷﺎن در دادﮔﺎه اﺳت و
ﭘﺎی دﯾﮕرﺷﺎن در زﻧدان .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوھﻣﺎت
ﻟﮕﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺗوھﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد از ﺟﺎﻧب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣورد ﻧﻘد ﺑﯽ اﻣﺎن ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
اﮔر ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در ﺣﯾن )ﯾﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ(
ﮐﺎر در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ،اﻋﺗﺻﺎب ﯾﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
دﺳﺗﮕﯾر ﺷود ،ﺣداﻗل ﮐﺎر ﻣﻔﯾدی اﻧﺟﺎم داده و
از ﺟﺎﻧب ﮐﺎرﮔران ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
و ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻣﺑﺎرزه در
ﺧدﻣت ﺟﻣﻊ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد و دﯾﮕران ﻧﯾز ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد
راه او را اداﻣﮫ داده و ﻧﮕذارﻧد ﺟﺎﯾش ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﮔراﯾﯽ
اﻓراطﯽ و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐوب زﯾر
ﺿرب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﭼوب ﺗوھﻣﺎت ﺧود را
ﻣﯽ ﺧورد و ﮐﺎرﮔران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺣﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺟز ھم دردی ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﯾری و زﻧداﻧﯽ ﺷدن
او ﺑﺟﺎی ﺗﻘوﯾت روﺣﯾﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺑﺎرزه
ﺟوﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﺗرس و
وﺣﺷت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺣﺷﯽ ﮔری ھﺎی رژﯾم
ﺷود.
ﺑﺎﯾد ﺗوھﻣﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ را
دور اﻧداﺧت .اﯾن ﻧوع ﮐﺎر درﺧور اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﻧﮫ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﺑودن اﯾن ﺷﯾوه ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻣوﺿﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب و
ﺣرﮐﺎت رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ آن ﭼﺳﺑﯾده¬اﻧد.
رژﯾم از ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗش از ﻗﺑﯾل ﮐﻧﺗرل ﺗﻠﻔﻧﮭﺎ
و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ،ﻧﻔوذ دادن ﻋﻣﺎل و ﺧﺑرﭼﯾﻧﺎن،
ھﺟوﻣﮭﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ¬ھﺎ و ﺗﻔﺗﯾش آﻧﮭﺎ،
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎدﮔﯽ ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ،ﺷﮑﻧﺟﮫ
و اﻋﺗراف ﮔﯾری ،و ھر ﻧوع روش ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺳرﮐوب ﮔری
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد
ﺧود را ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﺧوﻧﺧوار
اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﯾﺳت ،وارد ﮐﺎرزار ﺷد .اﻣﯾد واھﯽ داﺷﺗن ﺑﮫ
اﯾن ﮐﮫ او ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣدی ﺗﺣﻣل ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣدی
ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻗواﻧﯾن ﺧودش ﺧواھد ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺎ ھم ﺗﺎ ﺣدی آزادی ﻋﻣل ﺑرای ﮐﺎر ﻋﻠﻧﯽ
و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواھﯾم داﺷت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﺷﮑﺳﺗﮭﺎﯾﯽ از ﻧوع آذر ،٨٦
روز ﮐﺎرﮔر  ٨٨ﯾﺎ ﻣﺎﺟراھﺎی اﺧﯾر ﺑﺷود.
ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد .ا.ا.

ﺻﻔﺣﮫ ٩
رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ ﺳﻼم! ھﺷدارﺷﻣﺎ درﻣورد
رﻋﺎﯾت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری درﺑراﺑر رژﯾم
ﺧوﻧﺧواری ﭼون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
درﺳت و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص
درﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﻣوﺿوع اش ﺳﻣت
دادن ﺑﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺗوده ای اﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ "ﺗﻠﻔﯾق ﮐﺎرﻣﺧﻔﯽ و ﻋﻠﻧﯽ" را ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﯾوه ﮐﺎر ﺿروری دردﺳﺗور ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﺎرﮔران و ﺣزب ﺷﺎن ﻣطرح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎ درﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی درﻣورد ﻋدم
رﻋﺎﯾت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری داﺷﺗﮫ اﯾم  :ﻧظﯾر ﺗﺟﻣﻊ
ﻣرﮐزﯾت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘرو درﻟﯾﻣﺎ ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری رھﺑراﻧش اﻧﺟﺎﻣﯾد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣزب درﻣﻧﺎطق ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی
روﺳﺗﺎﺋﯽ اش ﮐﮫ زﯾرﮐﻧﺗرل رزﻣﻧده ﮔﺎن
"راه درﺧﺷﺎن" ﺑود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن ﺗﺟﻣﻊ
ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرﮔزارﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت
اﯾن اﺷﺗﺑﺎه و ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺿرﺑﮫ
ی ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭﻠﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣزب و رزﻣﻧده ﮔﺎن
راه درﺧﺷﺎن واردﺷد و اﯾن ﺣزب ﺑﮫ ﺷﮑﺳت
ُﺧردﮐﻧﻧده ای دﭼﺎرﮔﺷت.
اﻣﺎ درﻣورد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﺟﻣﻌﮭﺎی
ﮐﺎرﮔران درﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻠﻧﯽ
ﻧﯾزﺑرﮔزار ﮔردﻧد .ﻣﻧﺗﮭﺎ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
اﺷﺎره ﮐرده اﯾد و ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻧﯾز
ﻧﺷﺎن داده اﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﮐوب ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷدﯾدا در ﭘﯽ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردن
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ازﺑﯾن ﺑردن و ﯾﺎ زﻧداﻧﯽ
ﮐردن ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻟذا درﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ رﻋﺎﯾت ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزای
ﭼﻧﯾن ﺗﺟﻣﻌﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ درآﯾﻧده و
ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻣورد ﺗﮭدﯾد
ﻗررﻧﮕﯾرد ،ﺗﮑرارﻧﺷود .ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ
*******
 ...در ﻣورد »ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک اﺣزاب و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت«،
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻧﺷﺳت را ﭘدﯾده¬ای ﻣﺛﺑت ﻣﯽ
داﻧم اﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ ﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ اش
ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﭼﻧدان ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ »اﺗﺣﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ
 «...داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣداﻗل ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺧﺗﻼف ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﻧدارد،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭت وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﻗدام
ﮐﻧد .در ﻣورد ﺑﻘﯾﮫ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺷﺗرک
و اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﻣﻌﯾن ﻧﻣود و ﺳﻌﯽ ﮐرد اﮔر
ﻗرار اﺳت اﺗﺣﺎدی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﺗﺣﺎد
از روی ﮐﺎﻏذ درآﻣده و ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک
ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .ﺑرای اﻣﺿﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺗرک
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ »ﻧﺷﺳت« و »اﺗﺣﺎد« ﻧﯾﺳت .ھر
ﮐدام از اﯾن ﮔروھﮭﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﮔر
ﺑﺧواھﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘرﻣﺎﯾﮫ ﺗری

درﻋﺻرﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑورژوازی درھرﺷﮑﻠش ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ¬ھﺎی ﻣﺷﺗرک )ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ
ﺑﮫ ﺻورت رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯾف ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ
ﺷوﻧد( ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک ﺧوب اﺳت
ﺷوراﺋﯽ ﺑرای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺑﺎرزات اﯾﺟﺎد
ﺷود ﺗﺎ از طرﯾق آن اﻣوری ﻣﺛل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺗظﺎھرات ﻣﺷﺗرک در ﺧﺎرج از ﮐﺷور،
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ¬ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﺎﯾر اﻣور ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده
ﺷود و ھﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت
از اﯾن ﺷورا ﺑﺷوﻧد .در اﯾن ﺻورت دﯾﮕر
ﺣﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھم دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺻورت رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دﻧﺑﺎل ﻧﺧواھﻧد ﺷد ،زﯾرا
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺗظﺎھر ﻧﺑﺎﺷد
و ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺷﺗرک ﭘﺧش و
ﻗراﺋت ﮔردد دﯾﮕر ﺑرﺧورد ﺳﮭل اﻧﮕﺎراﻧﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻧﺧواھد ﺷد.
رﻓﯾق و دوﺳت ﮔراﻣﯽ دراﯾن ﻣورد ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ھم ﻋﻘﯾده ھﺳﺗﯾم و درھﻣﯾن ﺷﻣﺎره
رﻧﺟﺑر ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ اﯾن ﻧﺷﺳت
ﺑرﺧورد ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ اﻣﯾد اﺳت ﺷﻣﺎ ﺧواﻧده
و ﻧظرﺧودﺗﺎن را درآن ﻣورد ﺑدھﯾد .ﭘﯾروز
ﺑﺎﺷﯾد .ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ

ازھر دری،
ﺳﺧﻧﯽ!

آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻔوذ ﻧظﺎﻣﯽ درآﻓرﯾﻘﺎ
راﺑﯾﺷﺗرﻣﯽ ﮐﻧد
ﮔﻠن ﻓورد ـ ١٣ژوﺋن ٢٠١٢ـ
ﺗﻠﺧﯾص ﺷده
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ﺑرﭘﺎداﺷﺗن ﺷﺑﮑﮫ ای از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ
درآﻓرﯾﻘﺎ را ،ﻣﻘدﻣﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺳﯾل ﺗﯾپ ﻣﺗﺣرک
 ٣٠٠٠ﻧﻔری ﻧﯾرو ،آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ
ﻗراراﺳت ازﺳﺎل آﯾﻧده در ﻗﺎره ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد .اﯾن ﺗﯾپ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در
زﻣﯾن آﻓرﯾﻘﺎ را دارد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ
ﺑﺎ ﺧوش زﺑﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟم »ﺣﻔﺎظت از ﺟﺎﻣﻌﮫ«

ﻧﺎم ﮔذاری ﺷده اﻧد .ﻧﻔوذ آﻣرﯾﮑﺎ درارﺗﺷﮭﺎی
آﻓرﯾﻘﺎ روﺑﮫ اﺷﺑﺎع اﺳت .ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﭘﺎﯾﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺷﺗرک» ،رژﯾم ﭼﻧﺞ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧوردن
ﯾﮏ ﻟﯾوان آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ درﮐﻠوﺑﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
طول ﻧﺧواھدﮐﺷﯾد «.ﺗﻌدادی از ﮐﺷورھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﻣرﺗﺑﺎ در ﻣﺎﻧورھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗرﺗﯾب
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ،ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
»آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﺎﯾد ازطرﯾق ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ زﯾرﺳﻠطﮫ
آورده ﺷود«
طﺑق ﻧوﺷﺗﮫ روزﻧﺎﻣﮫ »ﺗﺎﯾﻣز ارﺗش« ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﮫ زودی ﯾﮏ ﻧﯾروی ٣٠٠٠ﻧﻔری
و«ﺷﺎﯾدھم ﺑﯾﺷﺗر« را ﺑﺎ وظﯾﻔﮫ »ﻋﺑوراز
آﻓرﯾﻘﺎ« ﺑﮫ ﮐﺎرﺧواھدﮔرﻓت» .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھداﯾت ﮐﻧﻧده« اﺳﺗﻘرارداﺋﻣﯽ ،ﺣﺿورﮔﺷت
و ﮔذاری ،ﻣﻠﺣق ﺷدن ﺑﮫ  ١٢٠٠ﺳرﺑﺎز
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘر درﺟﯾﺑوﺗﯽ و  ١٠٠ﻧﯾروی
وﯾژه ﮔﺳﯾل ﺷده ﺑﮫ آﻓرﯾﻘﺎی ﻣرﮐزی ﺗوﺳط
اوﺑﺎﻣﺎ در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺛل ھﻣﮫ ﺟﺎ آﻣرﯾﮑﺎ درﺟُ ﺳت و ﺟوی اﺳﺗﻘرار
درﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظﺎﻣﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ درآﻓرﯾﻘﺎ آﻧﮭﺎ را ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ داوﯾد ھوگ ﻣﺎژورژﻧرال آﻓرﯾﮑوم
» ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻔق ﻣﺣﻠﯽ
ﺑرای زﻧده ﮔﯽ و ﮐﺎر درﻣﯾﺎن آﻓرﯾﻘﺎﺋﯾﺎن ﺑرای
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اوﻟﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﯾﺎه آﻣرﯾﮑﺎ ،درﺳﺎل
 ٢٠٠٩ﺑﮫ آﻓرﯾﻘﺎﺋﯾﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻓﺳﺎد« و »طرز
اداره ﮐردن ﺿﻌﯾف« و ﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری ﻧو،
ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﺎره اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده
اﺳت ﺗﺎ ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ اوﻟﯾن طرف ﺻﺣﺑت
ﺑﺎ دوﻟﺗﮭﺎی آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﺷوﻧد ...آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﺎﯾد ازطرﯾق
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ زﯾرﺳﻠطﮫ آورده ﺷود .ﭘرده دودﯾن
»طرز اداره ﮐردن ﺧوب« اوﺑﺎﻣﺎ درﺧدﻣت
اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری ﻧو آﻣرﯾﮑﺎ درﺑﺳﺗرﻣﺎﻣورﯾت
دوﻟﺗﯽ آﻓرﯾﮑوم ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت» :ﭘﯾش ﮔﯾری
و ﺷﮑﺳت دادن ﺗﮭدﯾدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت ﺟﮭت اداره ﺧوب و ﺗوﺳﻌﮫ«...
»آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ﻗرارداد اروﭘﺎﺋﯾﺎن درآﻓرﯾﻘﺎ
را ﮐﮫ ﻋﻣری ﭼﻧدﺻدﺳﺎﻟﮫ دارد ،دﻧﺑﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد«
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ،ﻣﺳﺗﻘل از دﺳﺗﺎن ﺧون آﻟودﺷﺎن،
ﭘﯾوﺳﺗﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧود را »ﺑﯽ
ﮔﻧﺎه ﻧزد ﻋﻣوم« ﺟﻠوه دھﻧد .ھوگ ژﻧرال
آﻓرﯾﮑوم ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت
ﻣﺎ ﭘﯾش ﺑرود ،ﺑدون ﻧﻘﺷﮫ ﺳرزﻣﯾن داﺷﺗن
ﺧواھدﺑود «.اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن
درﺻدداﺟرای ﻧﻘﺷﮫ اروﭘﺎﺋﯾﺎن طﯽ ﭼﻧدﻗرن
ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد ،و ﺗﺟرﺑﮫ طوﻻﻧﯽ ﺧودﺷﺎن
درﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺟﺎوزات درآﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﮐﮫ
درآن ﺟﺎ ﺑرادری ﻧزدﯾﮏ ارﺗﺷﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ
و ﻻﺗﯾن آﻣرﯾﮑﺎ دردھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ،زﻣﯾﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
راﺑرای ﮔروھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮐﺛﯾف،
دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺷﮑﻧﺟﮫ ،و ﻧﺳل ُﮐﺷﯽ
ﮐﺎﻣل ھﻣوارﮐرده اﺳت.
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ اش ﺑدﺗرﯾن ﻧﺳل
ُﮐﺷﯽ راﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم درآﻓرﯾﻘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد :ﻣرگ  ٦ﻣﯾﻠﯾون درﺑﺧش
ﺷرﻗﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﻧﮕو .اوﮔﺎﻧدا،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣزدور آﻣرﯾﮑﺎ درآﻓرﯾﻘﺎﻋﻣل
ﮐرد ،ھم دﺳت ﻣﺟرم در ﻗﺗل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ در
ﮐﻧﮕو و ﺳوﻣﺎﻟﯽ اﺳت .ھﻣﺎن طورﮐﮫ ﻣﯾﻠﺗون
آﻟﯾﻣﺎدی ﻧﺎﺷر اﺧﺑﺎرﺳﺗﺎره ﺳﯾﺎه ﮔزارش داد
» :درﺳﺎل  ٢٠٠٥دادﮔﺎه ﻋداﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اوﮔﺎﻧدا را در ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﻧﮕو ﻣﺗﮭم ﻧﻣود .دادﮔﺎه
رای داد ﮐﮫ اوﮔﺎﻧدا  ١٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑت
اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﮫ ﮐﻧﮕو ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازد .ارﺗش
اوﮔﺎﻧدا داراﺋﯾﮭﺎی ﻣردم ﮐﻧﮕو را ﻏﺎرت ﻧﻣود
و ﻣرﺗﮑب ﺗﺟﺎوز وﺳﯾﻊ ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻣردان
ﺷد؛ ﺷﮑم زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ را درﯾد؛ اﻓراد را
درﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد؛ و ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﺎن را
ُﮐﺷت...«.
»اوﮔﺎﻧدا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣزدور آﻣرﯾﮑﺎ درآﻓرﯾﻘﺎ،
ھم دﺳت درﮐﺷﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐﻧﮕوﺋﯽ و
ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت«
رواﻧدا ،ﺿرﺑﮫ زﻧﻧده دﯾﮕر ﭘﻧﺗﺎﮔون درآﻓرﯾﻘﺎ،
درﮔزارﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوول ﻗﺗل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر در ﮐﻧﮕو طﯽ
ﺗﺟﺎوز و ﻏﺎرت ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد...
آﻓرﯾﮑوم ﺑﮫ اﺗﯾوﭘﯽ در ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳوﻣﺎﻟﯽ
دراواﺧرﺳﺎل  ٢٠٠٦ﮐﻣﮏ ﻧﻣود ﮐﮫ طﺑق
ﺷﺎھدان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺑﺣران
اﻧﺳﺎﻧﯽ درآﻓرﯾﻘﺎ ﻣﻧﺟرﺷد ،ﺑدﺗراز دارﻓور.
درﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑﺣران ﺑﺷری و ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﺳوﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﺣطﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٠را درآﻧﺟﺎ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرﺳﺎﺧت.
ﺳرﺑﺎزان اوﮔﺎﻧدا ،ظﺎھرا ﺑرای اﺗﺣﺎدﯾﮫ آﻓرﯾﻘﺎ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﭘول از ﺟﺎﻧب ﭘﻧﺗﺎﮔون ﮐﺎرﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ازﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏرب در ﮐﺷوری ﮔرﺳﻧﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻧظﯾر  ١٢٠٠ﺳرﺑﺎز
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﺣواﻟﯽ ﺟﯾﺑوﺗﯽ ﮐﮫ
ﺣﺿوری داﺋﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎدﮔﺎن ﻓراﻧﺳوی
دارﻧد.
ھﯾﭻ »ﺗﻐﯾﯾری« درﻣﺎﻣورﯾت ﻣرﻣوز آﻓرﯾﮑوم
ﺑوﺟودﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﮔﺳﯾل ﺗﯾپ  ٣٠٠٠ﻧﻔری
ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺗﺣرک و ﺷﺑﮑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ
زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ورود ﺗﻌداد ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﺑﯾﺷﺗری از ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧﺎﺗو در
اﺳﺗﻌﻣﺎرﻣﺟدد آﻓرﯾﻘﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ژﻧرال
ھوگ ﺳوﮔﻧد ﻓﻘدان ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻘﺷﮫ ای راﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﻣﯽ ﺧورد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد » ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ درآﻓرﯾﻘﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣد
راه ﺣل آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷوﻧد «.اﯾن ﻋﯾن
ھﻣﺎن ﮐﺎرھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋراق،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻟﯾﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

*******
دﮐﺗرﯾن ﺟدﯾد اوﺑﺎﻣﺎ ،طرح  ٦ﻧﮑﺗﮫ
ای ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﯾﮏ ﺗورس ـ  ١٣ژوﺋن  ٢٠١٢ـ
ﺗﻠﺧﯾص ﺷده
ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ،ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﻣب اﻓﮑن ﺑدون
ﺳرﻧﺷﯾن ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﺳرﺑﺎزان ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ،
ﺟﻧﮓ ﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری
اﯾن ھﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ھﺎﻟﯾوودی
اﺳت .درﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﯾرﮔون ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎدﻧدان
ﻣﺳﻠﺢ ،ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮕﮭﺎی ﺧودﮐﺎر و ﻗﺎﺑل دﯾدﺷﺑﺎﻧﮫ،
ﺳﺧت ﻣﻘﺎوم درﺳﻧﮕر ،ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ طﻧﺎب
ﺳﯾﻣﯽ ﯾﮏ ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗر ﺷﯾﻧوک ام.اچ ـ . ٤٧
ﺳﭘس ،درﯾﮏ ﭼﺷم ﺑﮫ ھم زدن ﺑﮫ درون ﯾﮏ
ﮐﺷﺗﯽ ﻓرودﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﻌدازآن» ،ﻣﺎﯾﮏ«،
ﯾﮏ ﻣﻠوان ﮐﮫ ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ اش را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻻف زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروھﺑﺎن ارﺗﺷﯽ
ﻣﺳﺋوول رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﻧﺑردﺑودﻧد ،ﻣﻠواﻧﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد
 ١٥ﻧﻔر را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ درﮐﻣﺗراز  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﻓرودآورﻧد.
درﭘﺷت ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت
وﯾژه ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎﺋﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ
طورﻣﻧظم ﮐﺷﺗﯽ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
درﺳﺎﺣل ﺟﯾﻧﮭﺎ درﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن
ﻣﯽ رود .ﮐوﻣﺎﻧدوھﺎ درﻋرﺷﮫ و در درون
ﮐﺷﺗﯽ ﺗﻌدادی ﻣرد را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ
روی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ
ای .آﺧر اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن اﺳت.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﺳت و ﺟو ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﺷﺗﯽ ﻣﻠوان
ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ ھﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ .ﺑرﺧﯽ از ﮔروه
ﺟﻧﮕﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﺷﻣﺎره  ١ﮐوروﻧﺎدو ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ،
دﯾﮕران از ﮔروه وﯾژه ﺗﯾپ درﯾﺎﺋﯽ ﮐره
ﺟﻧوﺑﯽ ﺑودﻧد .ﻣﺷق ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺧﺷﯽ ازFoal
 ٢٠١٢ Eagleﺳروﯾس ﻣﺷﺗرک ﺗﻣرﯾﻧﯽ
ﺑودﻧد .اﯾن ﻣُدﻟﯽ ﺑود ﺑرای ـ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ
از ـ »ﻗطب« ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺑزرگ ﺗﺎ آﺳﯾﺎ ،ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮔﺳﯾل ﯾﮏ
واﺣد  ٢٥٠ﻧﻔری ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ داروﯾن ،
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ در
ﺳﻧﮕﺎﭘور ،ﮔﺳﺗرش راﺑطﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ وﯾﺗﻧﺎم
و ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺣﺿوردر ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
درﻓﯾﻠﯾﭘﯾن )ازﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣﻼت ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی
ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن( ،و ﮔﺳﯾل ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﺗﺎ اواﺧر اﯾن دھﮫ ﻣﯽ ﺷد.
اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺳﺎده اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت ازدﯾﮕر اﻧواع
ﻗطب ﺳﺎزی .ﺻورت ظﺎھری ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﮫ
ﺷﯾوه آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎردﯾﮕر درﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾراﺳت.
ﺗﺟﺎوز ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ ورود ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ

ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣده اروﭘﺎ ـ آﺳﯾﺎ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد؛
ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻓﮑرﮐﻧﯾد ﮐﮫ :ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
وﯾژه ﺧودﺷﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾدن ﺗﻣرﯾن درﮐﻧﺎر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺗﺣد) اﮔرﻧﮫ رُ ک و راﺳت ارﺗﺷﮭﺎی
ﻣﺗﻔق( درﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗﻣرﮐز درﺳراﺳر ﺟﮭﺎن.
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺷﺎوران ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ،ﺗﻣرﯾن
دھﻧده ﮔﺎن ،و ﮐوﻣﺎﻧدوھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ذﺧﺎﯾر و
ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑرای ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻧظﺎﻣﯽ
و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ،ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ،و ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﭘﻧﺗﺎﮔون و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐردن ﻓزاﯾﻧده
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ »ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ« ھﺳت.
اﮐﺛراﯾﻧﮭﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﮏ دﯾﮕر را ﻣﯽ ﺗوان ﭼﮭره ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘراﺗوری و اھداف ﺑرﻣﻼﺷده اش داﻧﺳت.
اﻣﺎ اﯾن ﺑﮫ طورﻣﺧﺗﺻر دﮐﺗرﯾن ﺟدﯾد اوﺑﺎﻣﺎ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای  ٦ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑرای
ﺟﻧﮓ درﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺑﮫ ﺷﯾوه آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺷﻐول ﺗوﺳﻌﮫ دادن و ﺗﯾزﮐردن آن
ﺑﮫ طرزی آرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن طرح ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗرﺳﻧﺎک اﺳت ﭼﻧﺎن ﭼﮫ اﻧدﮐﯽ ﻣوردﭘذﯾرش
واﻗﻊ ﺷود ﻧظﯾر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧظﺎﻣﯽ راﻣزﻓﻠد
و ﻋﻣﻠﯾت ﺿد ﺷورﺷﮕران داوﯾد ﭘﺗراﺋوس،
ﮐﮫ ﻣﺛل روز روﺷن ﺧﺎﻟﻘﺎﻧش را ﻣﺎﯾوس
ﺧواھدﮐرد.

ﺗﯾره و ﺗﺎرﮔری
طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣدﯾدی ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﻧظرﯾﮫ
»ھم ﺳو ﮔری« راﭘﯾش ﮐﺷﯾده اﺳت...
درﺳﺎل  ،٢٠٠١دوﻧﺎﻟد راﻣزﻓﻠد وزﯾردﻓﺎع
»اﻧﻘﻼب درﮐﺎرھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ« را آﻏﺎزﮐرد،
ﭘﻧﺗﺎﮔون را ﺑﮫ ﺳوی ﻣُدل ارﺗش ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ
ﺗﮑﻧﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﻧﯾروھﺎی ﻋﻘﺎب ﮔوﻧﮫ راﻧد.
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗرﺳﻧﺎک درﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﺷﮭرھﺎی ﻋراق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﯾﮏ دھﮫ ی
ﺑﻌد ،آﺧرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷﮑﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اش درﺟﻧﮓ
ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ای دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾت ﻗدﯾﻣﯽ
ﺷورﺷﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﺧورده اﺳت ،اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ازآن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد ،دو وزﯾردﻓﺎع و رﺋﯾس
ﺟﻣﮭورﺟدﯾد درﻣﯾﺎن دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺎﺿرﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾراﯾن روش ﻧﺷده و ﮐﺷورﺑزرﮔﯽ ﻣﺛل
آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾروزی درﺟﻧﮓ ﻧﺷده اﺳت.
طﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اوﺑﺎﻣﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﻼت
ﻧظﺎﻣﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
درآﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از  ٦ﻋﻧﺻر ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ
درﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﻣورداﺳﺗﻔﺎده واﻗﻊ ﺷده
اﻧد ...ﺟﻧﮓ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎرروﺑوﺗﯽ ھواﺋﯽ ،ﺗﮑﻣﯾل
ﺷده ﺑﺎﺣﻣﻼت درون ﻣرزی ﺑﺎھﻠﯽ ﮐوﭘﺗر
درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن» ،ﮔروه ُﮐﺷﻧده« ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ھﻣﮑﺎر دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻣورﯾت زﻣﯾﻧﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﻧﺧﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ وﯾژه در ،ازﺟﻣﻠﮫ
ﺣﻣﻠﮫ  SEALدرﮐﺷﺗن اوﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن...
اﯾﺟﺎد روﺷﻧﺎﺋﯽ در »ﻗﺎره ﺳﯾﺎه«

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﭘﻧﺗﺎﮔون
درﺳﺎﻟﮭﺎی آﯾﻧده ،آﻓرﯾﻘﺎ اﺳت .ﺗﺣت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت دراﯾن ﻗﺎره ﻓراﺗر
ازﻣداﺧﻼت ﻣﺣدود دوره ﺑوش ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت  :درﻟﯾﺑﯽ ،ﺟﯾﺑوﺗﯽ ،اﺗﯾوﭘﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺟزاﯾر ﺳﯾﺷل ،درﺷرق آﻓرﯾﻘﺎ...
آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺿد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
و ﻣﺟﮭزﮐردن ﻧظﺎﻣﯾﺎن را در اﻟﺟزﯾره،
ﺑورﮐﯾﻧﺎﻓﺎﺳو ،ﭼﺎد ،ﻣورﯾﺗﺎﻧﯽ،ﻧﯾﺟر ،و
ﺗوﻧس ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
آﻓرﯾﻘﺎ)آﻓرﯾﮑوم(  ١٤ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑزرگ
را ﺑرای ﺳﺎل  ٢٠١٢ازﺟﻣﻠﮫ در ﻣراﮐش،
ﮐﺎﻣرون ،ﮔﺎﺑون ،ﺑوﺗﺳواﻧﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ،
ﻟزوﺗو ،ﺳﻧﮕﺎل ،و ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻘﺎ ﮔردد ،ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد و...
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس اش دﺧﺎﻟت ﺑﯽ
ﺟﺎ را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﻣردﻣﺎن ﮐﺎراﺋﯾب و ﻣداﺧﻠﮫ در
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﭘﯾش ﺑرده اﺳت .درزﻣﺎن ﺑوش
ﺑﺟز ﭼﻧد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻓﻊ واﺷﺗﻧﮕﺗون در ﺣﯾﺎط
ﺧﻠوت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ روﺑﮫ روﺷد.
اﻣﺎ اﺧﯾرا دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ درﺻدد ﺣﻣﻼﺗﯽ در
ﻣرزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﻣوﻟﮭﺎی
ﺟدﯾداﺳت .ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی
ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﭘﻧﺗﺎﮔون در ﻋﻣق ﻣﮑزﯾﮏ
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎی
ﻣوادﻣﺧدر ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﺳﯽ آی ای
و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از وزارت دﻓﺎع ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﮑزﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﻧد
ﺗﺎ در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣوادﻣﺧدرﯾﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت دﯾﮕر ﭘﻧﺗﺎﮔون در ھﻧدوراس ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ...ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﮐﻣﺗر ﻗﺎﺑل دﯾد درﮔوﯾﺎﻧﺎ ،ﮐﮫ درآن ﻧﯾروھﺎی
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ وﯾژه ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ
ﺣﻣﻠﮫ ھواﺋﯽ درھﻠﯽ ﺑورن ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ دھﻧد.
ﻧظﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ درھرﺟﺎﺋﯽ از آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن ﻓﻌﺎﻟﻧد .ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﮔواﺗﻣﺎﻻ،
اﻟﺳﺎﻟوادور ،ﭘرو و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت
درﻣورد » ١٩ﻓﻌﺎﻟﯾت« ﺑﺎ ارﺗش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل آﯾﻧده و ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﺷﺗرک ﻧظﺎﻣﯽ.
ﺑﺎزھم در وﺳط ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
...اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،و ارﺳﺎل ﺳﺎﻟﺣﮫ
و اﻧﺑﺎر ﮐردن آن در ﺑﺣرﯾن و ﯾﻣن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟﻧﮕﮭﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﻧظﯾر ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش
ﺳوﻣﺎﻟﯽ...
ازﺟرﻗﮫ ھﺎی آﺗش ،ﺑﮫ ﺧرﻣﻧﮭﺎی آﺗش
درﺳراﺳرﺟﮭﺎن از آﻣرﯾﮑﺎی ﻣرﮐزی و
ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﺎ آﻓرﯾﻘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،و آﺳﯾﺎ ،دوﻟت
اوﺑﺎﻣﺎ درﻣورد ﻓرﻣول ﺟدﯾد ﺟﻧﮓ ﺑﮫ طرﯾق
آﻣرﯾﮑﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد .دراداﻣﮫ ﮐﺎر ،ﭘﻧﺗﺎﮔون
و ھﻣﮑﺎران ﻧظﺎﻣﯽ ﻓزاﯾﻧده درﺣﮑوﻣت اش
دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎری

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

را ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﮏ ﻗدرت اﻣﭘراﺗوری اﺳت
ﺗﺎدﯾب ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾش از  ١٠ﺳﺎل ﺷﮑﺳت،
درﺟﻧﮕﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻣداﺧﻠﮫ ﮔراﻧﮫ .آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻟﻧﮏ ﻟﻧﮕﺎن اﻓﺗﺎده ،و
ﻏرق ﺷده درﺻدھﺎھزار ﺳرﺑﺎز ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﺎﻣل
 ٪٤٥از ﻧﯾروھﺎﯾش ﮐﮫ درﺟﻧﮓ درﻋراق و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﭼﺎرﺗردﯾد ﺷده اﻧد ـ ازﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣداوای
ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد ،رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .درھم آﻣﯾزی
 ٦ﺷﯾوه ﺟدﯾد ﺟﻧﮓ ﺑرای آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ اھﻣﯾﺗﯽ
ﻧدارد .ﺑﺎ ﺧﺟﻠﺗﯽ اوﻟﯾﮫ ،اﯾن ﻧﮑﺎت داروﺋﯽ
اﺳت ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣرﯾض آﻣرﯾﮑﺎ.
درواﻗﻊ ،اﯾن ھﯾﭻ راه ﺣﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
روﺷﻧﺎﺋﯽ ردﭘﺎی دﮐﺗرﯾن ﺟدﯾد اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧظرﻣﯽ رﺳد اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟذاب
ﺗرﯾن راه ﺣل ﺳﺎده ـ ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺻدر
روﺳﺎی ﻣﺷﺗرک دوﻟﺗﯽ روی آن اﻧﮕﺷت
ﮔذاﺷت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از او ﺳوﺋﺎل درﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروھﺎی وﯾژه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ درﺧﺎرج
ﺷد او ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻرﺑﮫ ﺳﺎده ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺟواب داد »ﻣن ﻧﮕران اﺳﺗﻔﺎده ﺳرﯾﻊ وﺳﺎده
از ﻧﯾروھﺎ ھﺳﺗم...ﺷﺎﯾد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﯾداﮐردن راه
ﺣﻠﯽ درازﻣدت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم«...
درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻧﺎﺑرﻣﺎھﯾت آن
ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺑزرگ ﺷدن دارﻧد ،و ﺟﻧﮕﮭﺎ
ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﻣرزھﺎ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑﮫ
ﺗﻌرﯾف ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻧﺎﻣﺷﺧص دارﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮏ دراﯾن
ﻣورددارﻧد ﻧﯾﺎزدارﻧد ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺳﺎل ٢٠٠١
ﺑرﮔردﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ
ﺿﻌﯾف درﯾﮏ روز ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ
ﺟﻧﮓ درﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺟواب اﯾن ﯾﮏ
روز ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺷروع ﺟﻧﮓ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﮔﺳﺗرﺷش ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻋراق،
ﮔذارﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺳوﻣﺎﻟﯽ و ﯾﻣن ﻏﯾره ﻣﻧﺟرﺷد.
اﻣروز ،ﺳرﺑﺎزان ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر ﺑرﮔﺷﺗﮫ از
ﻣداﺧﻼت ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺗﮑرار ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎی
ﻣﺷﮑوک ﺧود در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣﺛل ﻣﮑزﯾﮏ و
ھﻧدوراس ،آﻓرﯾﻘﺎی ﻣرﮐزی و ﮐﻧﮕو ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
درﮐﺳب ﭘﯾروزی درﺟﻧﮕﮭﺎ از  ١٩٤٥ﺑﮫ اﯾن
ﺳو ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﺳت .ﻣداﺧﻼت ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾروزﯾﮭﺎی اﻧدﮐﯽ درﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﮔراﻧﺎدا و ﻧﺗﺎﯾﺞ
زﺷت و ﺑدﻧﺎم ﮐﻧﻧده در ﻟﺑﻧﺎن )دھﮫ (١٩٨٠
و ﺳوﻣﺎﻟﯽ )دردھﮫ  (١٩٩٠ﺑرای ذﮐر ﺑرﺧﯽ
ﺣرﮐﺗﮭﺎ ھﻣراه ﺷده اﺳت.
 ...دﮐﺗرﯾن اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ از
اﻣﯾدﺑﺧش ﺑودن دوراﺳت  ،ﻋﻼرﻏم اﯾن
ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ی روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی واﺷﻧﮕﺗون
اﻧﻌﮑﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت...

*******
اﺳراﺋﯾل و ﺗﺋوری دﯾﮕران
اﻣﻠﯾﺎ اﺳﻣﯾث ـ  ١٣ژوﺋن ٢٠١٢
درﺳﺎل  ١٨٩٦ﺗﺋودور ھرﺗزل ﮐﺗﺎﺑﯽ
ﻧوﺷت ﺑﮫ ﻧﺎم » ﮐﺷور ﯾﮭودی« ﮐﮫ زﻧده
ﮔﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دﮔرﮔون
ﺳﺎﺧت .ھرﺗزل ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎدﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن
ﭘﯾوﺳﺗﮫ درﻣﻌرض ﺿدﯾﮭودی ﺑودن ﻗرار
ﺧوھﻧدداﺷت ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ای درﯾﮏ ﮐﺷورداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﭼﮫ ﺑﮫ
ﺻورت اﻗﻠﯾت درﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر زﻧده ﮔﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻣطرح ﻧﻣود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد درﺳرزﻣﯾﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن اﺳت.
او ﺗﻌدادی از ﮐﺷورھﺎ را درﻧظرﮔرﻓت و
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷرﮐت درﮐﻧﮕره ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺣث آﺷﮑﺎر درﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﯾﮭود ﺑود ،دﻋوت ﮐرد .در ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺳﺎل  ١٩٠٣دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺑﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟدﯾد ،ﺳرزﻣﯾﻧﯽ
را دراوﮔﺎﻧدا ﮐﮫ از ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗش درﺷرق
آﻓرﯾﻘﺎﺑود ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدداد.
اﺧﯾرا زﻧده ﮔﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯾﮭﺎ و آﻓرﯾﻘﺎﺋﯾﮭﺎ و اﯾن
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درزﯾر ﯾﮏ
ﺳﻘف زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﻧد درﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل،
ﺗﮭدﯾدﮐردﮐﮫ او ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل را
ﻏدﻏن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﮭﺎﺟران ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ را از
اﺳراﺋﯾل ﺑﯾرون ﺧواھدﮐرد.
اﻋﺿﺎی ﺣزب ﻟﯾﮑود ﻣﺻﻣم ﺷده اﻧد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﺎف آھﻧﯾن درﻣرز ﻣﺻر ـ اﺳراﺋﯾل
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ
اﺳراﺋﯾل ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕذارﻧد .اﺳراﺋﯾل
ﻣﺷﻐول ﮔﺳﺗرش زﻧدان ﺻﺣﺎروﻧﯾم ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣوج ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن اﺳت ..در ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ ﻗراری
ﺻﺎدرﺷد داﯾر ﺑر زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ
ﻣدت  ٣ﺳﺎل ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾد .ھر
ﻓردی ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺑﮫ  ٥ﺗﺎ
 ١٥ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺧواھدﺷد.
ﻋﻼرﻏم ﻧﻔرت ﺑﺳﯾﺎری از اﺳراﺋﯾﻠﯾﮭﺎ،
اﯾن ﻣوج اﺧﯾر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿدﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
روز ﺑﻌداز اﻋﻼم ﻧظر ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ،ﺧﺎﻧﮫ ای
دراورﺷﻠﯾم ﺑﺎ  ١٠ﺳرﻧﺷﯾن ارﯾﺗره ای ﺑﮫ آﺗش
ﮐﺷﯾده ﺷد؛  ٤ﻧﻔر از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﺎ ﺑدن ﺳوﺧﺗﮫ
و ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن از دودھﺎ ﺑﺳﺗری ﺷدﻧد .ﺗوﺳل
ﺑﮫ زور ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺑﻣب آﺗش زا درﺗل آوﯾو
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه و ﺑﻠوک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی
ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن درﺟﻧوب ﺷﮭر اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در
ﯾﮏ ﺗظﺎھرات ﺧﺷم آﻟود درﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط
ﺗﻌدادی از ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن ﺗﻌدادی از ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﮫ
آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد و ﯾﺎ ﻏﺎرت ﮔردﯾد...
اﻟﯽ ﯾﺷﺎﺋﯽ وزﯾر ﮐﺷور درﺟﻣﻌﮫ ﮔذﺷﺗﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
درﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺂرﯾو ﮔﻔت» :
اﮐﺛراﯾن اﻓراد ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﺷور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﻔﯾدﭘوﺳت
ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﻔوذﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن روﯾﺎی
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد«.
 ...دراﺳراﺋﯾل ازدواج ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﺎ ﻏﯾر
ﯾﮭودﯾﺎن ﻏدﻏن اﺳت.
اﻣﺎ ﻗﮭر ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﻣذھب درراﺑطﮫ ﺑﺎ
ﯾﮭودﯾﺎن آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﮐﺷﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﺣﻧﺎﻧﯾﺎ
واﻧدا ﯾﮏ ﯾﮭودی اﺗﯾوﭘﯾﺎﺋﯽ در ﺗظﺎھرات
دﺳت راﺳﺗﯾﮭﺎ در  ٢٣ﻣﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرارﮔرﻓت .ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ
ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ وی ﯾﮭودی اﺳت ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ
ﻋﻣل ﺧودﭘرداﺧﺗﻧد.
...ﻋﻼرﻏم اﯾن ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﺗﯾوﭘﯽ ﺧود را
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﯾﮭودی ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑورﺷدﻧد
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش از ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺻب
ﯾﮭودﮔراﺋﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻘﯾده دھﻧد...ھﯾﭼﮑدام از
ﯾﮭودﯾﺎن اﺗﯾوﭘﯾﺎﺋﯽ درﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﻓﻘﯾر زﻧده ﮔﯽ
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎﯾﮭودﯾﺎن اﺗﯾوﭘﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از
ﺗﺑﻌﯾض دراﺳراﺋﯾل رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .آﺑﺎﯾوداﯾﺎ،
ﯾﮭودﯾﺎن اوﮔﺎﻧدا ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﯾری ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دارﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻧﮭﺎ اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮭودﯾﺎن اﺻﯾل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد...
ھﻣﺎن طورﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرارﻣﯽ ﺷد ﻗﮭرﺟﺎری
ﻧﺷﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارد از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
در اﺳراﺋﯾل ﮔرﻓﺗﺎرآﻧﻧد.درﺳﺎل ١٩٥٤
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ »ﻧﻔوذی« ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺑود ﺑرای ﺗﺑﻌﯾد آﻧﺎن.
اﮐﻧون اﯾن درﻣورد ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ
ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آﯾد .ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺣق ﮐﺎر در
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﮭودﯾﺎن را ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ
اﻧﮕﻠﯾس ﺑودﻧد؛ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن اﺳراﺋﯾل از ﺗﺑﻌﯾض
در ﻣﻧطﻘﮫ ازﻧظرﮐﺎر و ﻣدرﺳﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
آﻧﮭﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ در ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ و ﻏزه زﻧده
ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد درﺷراﯾط ﺑدﺗری ﻗراردارﻧد.
روز ﺟﻣﻌﮫ درﻣدرﺳﮫ دوزﺑﺎﻧﯽ ﯾﮭودی ـ ﻋرﺑﯽ
ﻧو ﺷﺎﻟوم ﺷﻌﺎر »ﻣرگ ﺑراﻋراب«،
درده ِ
»اﻧﺗﻘﺎم« و »ﮐﺎھﻧﺎ ﺣق داﺷت« ،درﻣﯾﺎن
ﮐﺎرھﺎی زﺷت دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد .ﺣدود ١٤
ﻣﺎﺷﯾن و ﺗﺎﯾرھﺎی آﻧﺎن درﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دھﮑده
ای ازھم درﯾده ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای دراﻧﺟﺎم
ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﺑود ،ﮐﮫ درآن ﺗواﻓق
ﺑﯾن ﮔروھﮭﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود.
ﺣﺗﺎ ﯾﮭودﯾﺎن ﺳﻔﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ زﯾرﺑﺎراﯾن
رﻓﺗﺎرﺗﻌﺻب آﻣﯾز ﻧﻣﯽ روﻧد .اﺧﯾرا ،ﻣرﮐز
ﺧرﯾد راﻣﺎت آوﯾو در ﺗل آوﯾو از ورود اﻓراد
اﻓراطﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود.
...درک اﯾن ﻣطﻠب ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻧزدﯾﮏ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

آﻓرﯾﻘﺎ ﻗراردارد ﺣﺎﺿرﻧﯾﺳت ﺑﺎ
ﻣردﻣﺎن آن ﺟﺎ درﺻﻠﺢ زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧد.
...اﺳراﺋﯾل درﺳﺎل  ١٩٥١ﻗرارداد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل درﻣورد ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن را اﻣﺿﺎء ﮐرد...
ﺣﻣﻼت ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران و ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از
اﺳراﺋﯾﻠﯾﮭﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت رااﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد
ﺑﮫ ﺧوارﮐردن و از دﺳت دادن روﺣﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧده
ﮔﺎن ﻣﻧﺟرﻣﯽ ﺷود .ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠش ﺟﻧﺎﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ،ﯾﺎس و درﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾن ﮔروھﮭﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺳﺎﺧﺗن دﯾواری ﺑﯾن ﻣﺻر
و اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن
دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧطرﻧﺎﮐﺗری در ورودﺑﮫ
اﺳراﺋﯾل ﺑزﻧﻧد و ازﻧﺗﺎﯾﺞ آﻧﮭﺎ آزار ﺑﺑﯾﻧﻧد.
آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻗدرﮐﺎﻓﯽ درس درﻣورد ﺳﺎﺧﺗن
دﯾوارھﺎ در ﺿرر زدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧداده اﺳت؟
ﺟ ٌو ﺗرس و ﻧﻔرت ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﺷﮑل ﺗر و ﻧﮫ
ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺷده اﺳت.
درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺣدودﯾت اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ورود
ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻋث رﺷد ﺗﺟﺎرت ﻗﺎﭼﺎق ﺷده اﺳت.
ﺣداﻗل  ١٧٢ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗوﻧﻠﮭﺎی ﺑﯾن ﻏزه
و ﻣﺻر ﮐﺎرﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد)ھﻣﺎﻧﺟﺎ(.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ﺧطرات ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻧدن
ﺗوﻧل ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد .ﺑﯾش از  ٪٥٠ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ
ﮐﺎرھﺳﺗﻧد و  ٪٤٤ﻣردم اﻣﻧﯾت ﻏذاﺋﯽ ﻧدارﻧد.
ﻣﺎرک رﮔو ﺳﺧﻧﮕوی ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل
ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺻره ﻏزه
ﺿرورت دارد ﭼون ﮐﮫ ﺣزب ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧده
ﻏزه ﺣﻣﺎس »ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ« اﺳت.

**********
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل :اﺳراﺋﯾﻠﯾﮭﺎ  ٢٣٠٠ﻧﻔر
را درﻏزه درﺣﺎل ﻣﺣﺎﺻره ﮐﺷﺗﮫ اﻧد
اﺧﺑﺎر ﻣﺎآن ـ  ١٥ژوﺋن ٢٠١٢

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧظرات
ﺧود را در آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﮑس
ﮐﻧﯾد!
در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺑﯾت اﻟﻠﺣم )ﻣﺎآن( ـ ﻧﯾروھﺎی اﺳراﺋﯾل درﻏزه
طﯽ  ٥ﺳﺎل ﺑﻧﺎﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﺳﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و
درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺷر
در ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٣٠٠ﻧﻔررا ﮐﺷﺗﮫ و
 ٧٧٠٠ﻧﻔر را زﺧﻣﯽ ﮐرده اﻧد.
 ٪٢٧از آﻧﺎن زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺑوده اﻧد .زﻣﯾن،
درﯾﺎ و ھوا ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻏزه طﯽ  ٦ﺳﺎل
ﻣﻣﻧوع ﺑوده اﺳت .طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ واردات ﺑﮫ
ﻏره ﮐﻣﺗر از  ٪٣ﺳطﺢ  ٢٠٠٦ﺑوده اﺳت.
»اداﻣﮫ ﻏدﻏن ﺑودن ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از ﻏزه ﺑﮫ
ﺑﺎزارھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ و اﺳراﺋﯾل،
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺟدی دﺳت رﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن
و ﺻﯾد ﻣﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺟدی رﺷد ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺑﯽ
ﮐﺎری درﺳطﺢ ﺑﺎﻻ ،ﻋدم اﻣﻧﯾت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻏذا و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ را اﻓزاﯾش داده
اﺳت«)( UNOCHA
ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ اﺳراﺋﯾل ﻣﻧﺑﻊ زﻧدﮔﯽ ٣٥٠٠٠
ﺻﯾﺎد و ازدﺳت دادن ٧٥٠٠٠ﺗن ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﻣرزھﺎ را ﺑﺎﻋث

ﻧﻘد از ﻣواد ﮐﺷﺎورزی و ورود ﺗدرﯾﺟﯽ
رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر زﻣﯾن در ﮐﺷﺎورزی
ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﮔﺷود .اﯾن ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﺟﺎﺑﮫ
ﺟﺎﺋﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑدون زﻣﯾن از ﮐﺷﺎورزی
ﺷد ﮐﮫ ﺻف دھﻘﺎﻧﺎن ﺑدون زﻣﯾن و ﮐﺎرﮔران
ﮐﺷﺎورزی را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑﺧش
ﺟﻣﻌﯾت روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺣﺗﺎ در دوران اﺳﺗﻌﻣﺎری،
ﭘرﮐردﻧد.
 .٢ﺑﺎوﺟوداﯾن ،دوره ﻗﺑل ازﺟﻧﮓ ﺷﺎھد
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ درﮐﺷﺎورزی آﻓرﯾﻘﺎ ـ آﺳﯾﺎ
و ﻻﺗﯾن آﻣرﯾﮑﺎ ﺷد .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ رھﺑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ،
ﺻدور اﻧﺑوه ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﮑﻧوﻟوژی درﺧدﻣت
ﮐﺷﺎورزی اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ﺗﺣت ﻧظر ﻧﮭﺎدھﺎ و
آژاﻧﺳﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾن
روﻧدﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ دوره ﮐﯾﻧزﯾﺎﻧﯾﺳم و ﻧﻔوذ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ درﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی
ﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره ازطرﯾق رﺷد و
ﮐﺎﺷﺗن داﻧﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،ﻣدرن ﮐردن ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﯾری ﺗﮑﻧﯾﮏ ،ﮐودھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﻣواد
ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺿد ﺣﺷرات و ﻏﯾره ،ﺧﺻوﺻﯾﺎت
اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐره ﺧﺎﮐﯽ را

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
از ﻣﮑزﯾﮏ ﺗﺎ ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن درﺑرﮔرﻓت .ھداﯾت
ﻣراﮐز ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧظﯾر وزارت ﮐﺷور
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﻣﮏ دھﯽ آﻣرﯾﮑﺎ،
ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﻓورد ـ روﺗﺳﭼﯾﻠد و ﻏﯾره ،و
اﯾن »اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾد ﮐﺷﺎورزی« اﻣﮑﺎن ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ داد ﺗﺎ ﮐﻧﺗرل ﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺧود
را در ﮐﺎﺷت ـ ﺑرداﺷت ﺑﺎزار و ﻣﺳﯾرھﺎی
ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ دﺳت آورد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ازطرﯾق اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رژﯾﻣﮭﺎی
ﮐﻣﭘرادور درﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ ـ آﺳﯾﺎ ـ
ﻻﺗﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣوﻓق در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ﺑورژوای ﮐﺷﺎورزی ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ ،ﭘﺎﯾﮫ
ای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺗﺣدی ﻣطﻣﺋن در ﻏﺎرت
ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژھﺎی ﺟدﯾد
ﮐﺷﺎورزی ﻧﺑودﻧد ﺑرای ﺧود ﻓراھم ﺳﺎﺧت.
ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ درﺑﺳﯾﺎری ازﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره،
ﺑﮫ دﺳﺗورآژاﻧﺳﮭﺎی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧظﯾر
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،رژﯾﻣﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﮐﻣﭘرادور
ﮐﮫ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﮐﮫ
ﺧواﺳﺗﺎر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐردن رواﺑط ارﺿﯽ
ﺑودﻧد ،ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﭼﻧدﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﺳطﺣﯽ در رواﺑط ارﺿﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ ازﺑﯾن
ﺑردن رواﺑط ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣﻣﯾل ﻗﺎﻧون
اﯾﺟﺎدﮐردﻧد .طﺑﻌﺎ ،اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات دررواﺑط
ارﺿﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﺻل »زﻣﯾن از آن ﮐﺷﺗﮑﺎر«
ﻗرارﻧداﺷت ﭼون ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ داﺷت ﮐﮫ
ﻓراﺗر از اﻣﮑﺎﻧﺎت دھﻘﺎﻧﺎن راﻧده ﺷده از
زﻣﯾن و ﻓﻘﯾرﺑود .ﻣﺧﺗﺻراﯾن ﮐﮫ ،ﺗﺣت
دﯾدﮔﺎه ﮐﯾﻧزﯾﺎﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره
طﺑق ﻣﻧطق ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طورﻋﺎم
ﺷﺎھد ﺗﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗر زﻣﯾن دردﺳت طﺑﻘﮫ
زﻣﯾن دار ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ »ھﻣﮑﺎر ﮐوﭼﮏ«
ﺗﺟﺎرت ﮐﺷﺎورزی ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ و ادﻏﺎم
ﺷده درﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﺳو ،و
ازدﯾﺎد دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی
درﺳطﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ﺳوی دﯾﮕرﺷدﻧد.
ﮐﻼ ﮐﺷﺎورزی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﺎﻧد ،ﺗﻐﯾﯾرﺷﮑل
داد و روﺑﮫ ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ـ
ھﻣرا ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﮔﺷت.
 .٣ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ظﮭور ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از دھﮫ ی  ١٩٩٠ﺗﺣت
ھداﯾت ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎدﺟدﯾدی ﺑﮫ ﺑﺣران درﮐﺷﺎورزی
درﮐﺷورھﺎی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری داد .دراداﻣﮫ
ﺗﻣرﮐز زﻣﯾن دردﺳت طﺑﻘﮫ زﻣﯾﻧدار و ﺗﺷدﯾد
ﺗﻌداد دھﻘﺎﻧﺎن ﺑدون زﻣﯾن ،ازﺑﯾن رﻓﺗن اﺗﮑﺎء
ﺑﮫ ﺧود دھﻘﺎﻧﺎن در اﺳﺗﻔﺎده از ﺑذرھﺎی ﺧودی،
ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻧظﯾر ﻓرﺳﺎﯾش زﻣﯾن
و ﺗﮭﯽ ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ،و ﻏﯾره،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﮫ طﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﺑز اوﻟﯽ رخ داد،
اﮐﻧون آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح دوﻣﯾن
اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد دھﻘﺎﻧﺎن ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
را ﺑﺎﺳرﻋﺗﯽ ﻧﮭﺎﺋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر اﻧﻘﻼب ﺳﺑز اول
ﺗﺣت ھداﯾت دوﻟﺗﮭﺎی ﮐﯾﻧزﯾﺳﺗﯽ رخ داد،
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی وارداﺗﯽ و اﺳﺎﺳﺎ درﺣﯾطﮫ ی
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﺣت ﻧظر اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ﺑود ،اﮐﻧون
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ھﻣراه
ﺑﺎ ﮔذار از ﺗوﻟﯾد ﻏذا ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﭘول ﺳﺎز ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .دراداﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی را در دوره
ی ﺑﻌداز ﮐﯾﻧزﯾﺎﻧﯾﺳم ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ادﻏﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ دراﯾﺟﺎدطرﺣﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی و
ﺣﯾوان داری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت ﺣُ ﻘﻧﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره درﭼﻧﮓ
ﮐورﭘوراﺳﯾوﻧﯽ ﮐردن ﮐﺷﺎورزی ﺗوﺳط
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ ﺑﮫ طرز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﻣرﮐز ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی وﺳﯾﻌﯽ
دردﺳت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﮐورﭘوراﺗﯾو ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طورﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺷﺎورزی از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭﻧدﺳﯽ
ژﻧﺗﯾﮑﯽ را اﻧﺣﺻﺎری ﮐرده اﻧد ،ﺑﯽ زﻣﯾﻧﯽ و
ﺧﻠﻊ ﮐردن دھﻘﺎﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره
ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و اﺑﻌﺎدی وﺣﺷﺗﻧﺎک رﺳﯾده اﺳت...
اﻣروز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت اﻗداﻣﺎت
درﮐﺷﺎورزی را دﺳﺗورﻣﯽ دھد .ازﺟﻣﻠﮫ
ﺻﺎدرات ـ واردات ﺿد دھﻘﺎﻧﺎن  ،ﺳﯾﺎﺳت
اﻋﺗﺑﺎردھﯽ و ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎی ﮐﺷﺎورزی
درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗواﻓق دوﻟت ﻧظﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺳوﺑﺳﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗدارﮐﺎﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ وﺳﯾﻊ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
ﻣﻧﺟرﺷده اﺳت.
 .٤ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ ﻋﻣده ﺗﺎ ﮐﺷﺎورزی
ھﺳﺗﻧد .درﻣﻧطﻘﮫ اﻗﯾﺎﻧوس آرام آﺳﯾﺎ ،ﻣﺳﺎﺣت
ﮐﺷﺎورزی  ٪١٧ﮐل زﻣﯾﻧﮭﺎ را ﺣدودا
درﮐﺷورھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐل
ﺟﮭﺎن ﮐﮫ  ٪١٢اﺳت .ﺑﺎاﯾن وﺟود ،ﻣردم
درﮔﯾر درﮐﺷﺎورزی درآﺳﯾﺎ  ٪٥١و ﻣﺗوﺳط
درﮐل ﺟﮭﺎن  ٪٤٠اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن دراﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
 ٠ .٢٢ھﮑﺗﺎر ﺑرای ھرﻧﻔرﺑﺎ وﺟود ﻧﯾﺎز ﻧﺳﺑﺗﺎ
زﯾﺎد ﺑﮫ زﻣﯾن اﺳت ،رﻗم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎن
 ٠ .٦اﺳت .ازﺳوی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ روش
ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ،اﺳﺗﻔﺎده از ﮐود در آﺳﯾﺎ
 ١٥٧ﮐﯾﻠوﮔرم درھرھﮑﺗﺎراﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ١٠٣ﮐﯾﻠوﮔرم درھﮑﺗﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﻣرارﻣﻌﺎش و واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن و
ﮐﺷﺎورزی ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻣده زﻧده ﮔﯽ و ﮐﺎرﮐردن
اﮐﺛرﻣردم وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺗرک درﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎ ﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درآﻧﮭﺎ ﺑﮫ
وﻗوع ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .ﺗوزﯾﻊ ﺗﺻﺎﺣب زﻣﯾن

ﺑﺎ ﺗﻌﻠق  ٪٨٠ﺗوﺳط ﺑﺎﻻﺋﯾﮭﺎ و  ٪٢٠ﺗوﺳط
ﻣردم ﮐﮫ ﮔراﯾش ﻋﻣوﻣﯽ درﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌوج اﺳت .ﺑﮫ اﺻطﻼح اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﮐﮫ درﺑﺳﯾﺎری ازﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎ
ﺑﻌدازﺟﻧﮓ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و درھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑوده،
ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺧش ﮐﻣﭘرادوری درﮐﺷﺎورزی و
ادﻏﺎم درﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺟﺎری ﮐﺷﺎورزی ازﯾﮏ ﺳو،
و ﺗﺷدﯾد ﺑﯽ زﻣﯾن ﺷدن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺷت
ﮐﺎران اﺻﻠﯽ و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷدن زﻧﺎن،
اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻗوﻣﯽ وﺑوﻣﯾﺎن ازﺳوی دﯾﮕراﻧﺟﺎﻣﯾده
اﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل ،اﻓزاﯾش ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺧرﯾب زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻓرﺳﺎﯾش ،اﺳﺗﻔﺎده زﯾﺎد ازﻣوادﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و ﺿد
ﺣﺷرات ،ﺗوﻟﯾدات ﺗﮏ ﺑُﻧﯽ ،ﺟﻧﮕل زداﺋﯽ و
ﺻﺣراﺳﺎزی و ﻏﯾره اﺳت ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺗوازن
اﻧﻘﻼب ﺳﺑزـ ﺑﺎ ﻧﻔوذﺳرﻣﺎﯾﮫ درﮐﺷﺎورزی
ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻻﯾﻧﺣﻠﯽ درﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎ روﺑﮫ
روﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﺟﮭت ﮔﯾری ﺻﺎدراﺗﯽ
درﮐﺷﺎورزی و ﻓوق واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت
و ادﻏﺎم ﻓزاﯾﻧده درﺑﺎزارﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻوﭘﺎﺋﯾن
روﻧده ،ﺑﺣراﻧﯽ را ﺑرای اﮐﺛردھﻘﺎﻧﺎن دراﯾن
ﺟﺎ ﺑﮫ وﺟودآورده اﺳت .ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐردن
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت
و ﮐورﭘوراﺗﯾو ﺳﺎزی آن ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﻓراﻣﻠﯽ ﺗﺣت ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑُﻌد ﺟدﯾدی ﺑﮫ اﯾن
ﺑﺣران داده اﺳت.

ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی در
ھﻧدوﺳﺗﺎن
 .٥ھﻧدوﺳﺗﺎن درﮔراﯾش ﺟﮭﺎﻧﯽ و آﺳﯾﺎﺋﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ،اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﯾﺳت .ﺳﻠطﮫ
ی ﮐﺎﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎری در ھﻧدوﺳﺗﺎن ازﻧﯾﻣﮫ دوم
ﻗرن  ،١٨اﺳﺗﻘرار داﺋﻣﯽ اش در،١٧٩٣
زﻣﯾﻧداری ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ را ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣود ،و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری را
درﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ﺗوﺳط ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
دردوران اﺳﺗﻌﻣﺎری ﭘدﯾد آورد .ﺑﺎھدف
ﭘﯾروزی ﺑرﻧﯾروھﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
زﻣﯾن ،ﭘول ﻗرض دھﻧده ﮔﺎن و ﺗﺟﺎر
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی و ﺑرای ﻏﺎرت ﺑﯾﺷﺗر
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺗﺣدﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن از
ﯾﮏ ﺳو ،و ﻏﺎرت ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗراﺳﺗﻌﻣﺎری
ازطرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺷﺎورزی ھﻧدوﺳﺗﺎن
درﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ازﺳوی دﯾﮕر.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم زﻣﯾن داری آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدرﻣﯽ
ﺳﺎﺧت ﺑرﻧﯾروھﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﻧد ،ﻧظﺎم
راﯾوﺗواری ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘرﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود
از دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ دھﻘﺎﻧﺎن را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐرد ،ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑود ﺑرای ﺗﺟﺎری
ﻧﻣودن و ﺗﺑدﯾل ﮐﺷﺎورزی ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ زاﺋده
ای ﮔل ﮔﺷﺎد از ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻧﮕﻠﯽ .ﻋﻼرﻏم
ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده در رواﺑط ﮐﮭﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
زﻣﯾن داری ﺗوﺳط اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران و رواﺑط
ﭘوﻟﯽ ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺷده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗوﻟﯾد ﺑرای
ﺻﺎدرات ﭘول ﮐﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ
ﮐﺷﺎورزی ﻣوادﺧﺎم و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ در دوران
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺗﻐﯾﯾرداد ،اﯾن ﯾﮏ »طرزﺗوﻟﯾد
اﺳﺗﻌﻣﺎری« ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣده ﺗﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﻠطﮫ
ی ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ و رواﺑط ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ طورﻋﺎم ھم راه ﺑﺎ رﺷد رواﺑط
ﺗﺟﺎری درﮐﺷﺎورزی ﺷد ﮐﮫ درﺳراﺳرﮐﺷور
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
 .٦ﺗﺑدﯾل اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو و واﮔذاری
ﻗدرت درﺳﺎل  ١٩٤٧ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺑورژوازی
ﮐﻣﭘرادور ﺑوروﮐرات ـ زﻣﯾن دار ،ﮐﺷور را
ﺑرای ﻧﻔوذ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت
رھﺑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎزﻧﻣود .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ،
ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی در رواﺑط ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ
وﻗوع ﭘﯾوﺳت ﺑدون آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم زﻣﯾن
داری ﺧﻠﻠﯽ واردﺷود .رﻓرﻣﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺑر زﻣﯾن ﻧظﯾر ازﺑﯾن ﺑردن ﻧظﺎم زﻣﯾن داری)
ﮐﮫ  ٪٥٧درزﻣﺎن واﮔذاری ﻗدرت ﺑود( و
ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯾزان زﻣﯾن درھر اﯾﺎﻟت درﺧدﻣت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷﺎورزی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ازﯾﮏ ﺳو و
اﻏﻔﺎل ﺗوده ھﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﺷﻌﺎر
ازآن ﮐﺷﺗﮕر« ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﺷد .ﺗﻘﺳﯾم
»زﻣﯾن
ِ
زﻣﯾن ﻣطرح ﺷده درﻋﻣل ﺑﮫ طور اﺳﺗﮭزاء
آﻣﯾزی ازطرﯾق روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻓرﺻت
ﺑﮫ زﻣﯾﻧداران داد ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮭﺎی زﯾﺎدی را ﮐﮫ
دردﺳت داﺷﺗﻧد ازﺗﻘﺳﯾم ﻣﺻون دارﻧد .ﺣﺗﺎ
دراﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺛل ﮐراﻻ و ﺑﻧﮕﺎل ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم
اراﺿﯽ ﺗوﺳط دوﻟﺗﮭﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت( ﺻورت ﮔرﻓت ،اﯾن واﺳطﮫ ھﺎ
و طﺑﻘﺎت ﺟدﯾد ﺻﺎﺣب زﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده راﺑردﻧد.
ﻣﻧظور ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﭼﻧﯾن رﻓرﻣﮭﺎﺋﯽ ﻋﺑﺎرت
ﺑود از ﻣﺎﻓوق ﺗﺣﻣﯾل رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺳﮭﯾل ورود ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد» ،طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار«
زراﻋﺗﯽ ﮐﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را
ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗرﮐﯾب
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در ھداﯾت »اﻧﻘﻼب ﺳﺑز« ﺗوﺳط
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درھرﺑﺧش از ﮐﺷور و ﺑﺎﺷروع
از ﭘﻧﺟﺎب و ھﺎرﯾﺎﻧﺎ ﻣوﺛرواﻗﻊ ﺷدﻧد .دراﯾن
ﻣﻧﺎطق رواﺑط ﻓﺋوداﻟﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رواﺑط ﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺷد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ورود
ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﺟﺎدﺷراﯾط
ﺑرای ورود ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن درون داد
) ( inputﮐﺷﺎورزی» ،اﻧﻘﻼب ﺳﺑز« راه
راﺑرای ﺗﻣرﮐز زﻣﯾن دراﺑﻌﺎد  ٪٦٠دردﺳت
زﻣﯾن داران ﻓراھم ﻧﻣود ﮐﮫ ﮐﻣﺗراز ٪١٠
ﺟﻣﻌﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دادﻧد .اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺳﺧت ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
درﮐﺷﺎورزی ﻋدم ﺗوازن را درﺑﺧش

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣزب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دارد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﺷﺎورزی و ﺗﺿﺎدھﺎرا درﻣﻧﺎطق
روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد .اﮐﺛر دھﻘﺎﻧﺎن،
ﮐﺷﺗﮑﺎران واﻗﻌﯽ ازﺟﻣﻠﮫ آدﯾوا ھﺎ  ،داﻟﯾت
ھﺎ و زﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ھم راه ﺑﺎ
ظﮭور طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺻﺎﺣب ﻓﺎرم
ھﺎ ،ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ﺷدﻧد ،ﭘدﯾده ای ﮐﮫ
ﺑﮫ طورﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو و ﻧﻔوذ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﮐورﭘوراﺗﮭﺎ درﮐﺷﺎورزی
اﻧﺟﺎﻣﯾد.
 .٧اﻧﻘﻼب ﺳﺑزﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ،ھﻧدوﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻧﻔود ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ھﺎی ﮐورﭘوراﺗﯾوی ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ
ای در رواﺑط ارﺿﯽ ﻣﯾدان داد .رواﺑط
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺷراﯾط
ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طورﻋﺎدی رﺷد
ﮐﻧﻧد ،ﻧﻔوذ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺎزار درﮐﺷﺎورزی رواﺑط ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﯾﻣﮫ
ﻓﺋوداﻟﯽ را زاﺋد ﻧﻣودﻧد .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزاری ﺑﺎ
ﻣﺎﻓوق ﺑرون داد و ھر درون داد ازﺟﻣﻠﮫ
ﺑذر ،ﮐود ،ﺿدﺣﺷرات و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣدرن
ﮐﺷﺎورزی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرﮔﯾری ﮔﺳﺗرده و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘوﻟﯽ درﺳراﺳرﮐﺷور دارﻧد .ﺷﮑل
ﺧﺻوﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺗﺻﺎﺣب زﻣﯾن و اﺳﻧﺎد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺷﺎورزی
درزﻣﯾﻧﮫ ﻗرض ﮔﯾری و اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺗﻧﺎب
ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز زﻣﯾن
ﺑﺎ طﺑﻘﺎت زﻣﯾﻧدارﺟدﯾد و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ازﯾﮏ ﺳو ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘوﻟﯽ و
ﺟﺎی ﮔزﯾﻧﯽ ﻧوع ﻣزدھﺎ ﺑﺎ ﻣزدﭘوﻟﯽ ،رواﺑط
ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺳﻧﺗﯽ از ﺳوی دﯾﮕر را ﻓرﺳوده
ﻧﻣودﻧد .اﻧﻘﻼب ﺳﺑز ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ازﺑﯾن رﻓﺗن
ﮐﺎﻣل دھﻘﺎﻧﺎن ھﻧدی ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود در ﺗﮭﯾﮫ
ﺑذر ،ﮐود و ﺿدﺣﺷرات ﮔردﯾد ،و ﺗوﻟﯾدات
دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ﺑﺎ ژن درھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﯾژه
درﻋرﺻﮫ ی ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ ﺑذر ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﮐﻧﺗرل
ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ ،و ﺑﺎﻻﺗر از
ھﻣﮫ ﻓرﺳوده ﺷدن ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت زﻣﯾن و
ﺗﮭﯽ ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ را ﺑﺎﻋث ﺷده اﻧد ،واﺑﺳﺗﮫ ﮔردﯾد.
 .٨اﮔراوﻟﯾن اﻧﻘﻼب ﺳﺑز درھﻧدوﺳﺗﺎن
درﺑﺧﺷﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
اﺳﺗراﺗژی ﮐﯾﻧزی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﺻورت
ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻧﻘﻼب ارﺿﯽ دوم
ﮐﮫ اﮐﻧون ﺷروع ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟزﺋﯽ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾراز ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﮐورﭘوراﺗﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی
ﺗﺟﺎری ﻗراردارﻧد .ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﮐﺷﺎورزی ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧدن طرﺣﮭﺎ
وﺣﯾواﻧﺎت زﯾر ﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت،
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧش ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر از ﮐورﭘوراﺗﮭﺎی
ﮐﺷﺎورزی از دھﮫ ی  ١٩٩٠ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺿﺎدھﺎ

را درﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ﮐﺷور ﺷدت ﺑﺧﺷﯾده
اﺳت .ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺟﺎری ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮐورﭘوراﺗﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز زﻣﯾن
درﺳراﺳرﮐﺷور ،ﺑﮫ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﺷدن دھﻘﺎﻧﺎن
درﺳطﺢ وﺳﯾﻊ اﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﮐﺷت ﮐﺎران واﻗﻌﯽ
زﻣﯾن ﻓﺎﻗد زﻣﯾن و ﺧﻠﻊ ﯾدﺷده و ﻓﻘﯾر ﮔﺷﺗﮫ
اﻧد .ﺣﺗﺎ ﻣواد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ درﻣورد ﺗﻘﺳﯾم
زﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾرداده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻏﺻب زﻣﯾن ﺗوﺳط
طﺑﻘﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر زاﻟو ﺻﻔت ﺗﺳﮭﯾل ﺷود،
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن
و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐردﻧد و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﻣﺗورم ﺳﺎﺧﺗن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﮐوﭼﮫ
ھﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﻣﮭﺎﺟرت داﺧﻠﯽ ھرﮔز اﺗﻔﺎق ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده
درﺗﺎرﯾﺦ روﺑﮫ رو ﺷده اﺳت .ﮐورﭘورات
و ﮐﻧﺗرات ﺑﺎ ﻓﺎرﻣﮭﺎ ﺑرای ﺻﺎدرات ﺗﺟﺎری
ﻣﺣﺻول و ﺳوﺧت ﺳﺎﻟم ﺑﺧﺷﮭﺎی وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﺋﯽ درﮐﺷﺎورزی را در
ﮐﺷور ﺑﺎ ﻧﺎﺑودﮐردن ﺟﻣﻌﯽ و اﺛرات زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﺧوداﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد .ھﻣراه ﺑﺎ
ﺑدﺗرﺷدن ﻣﺳﺎﺋل زﻣﯾن ،ﮐﻧﺗرل ﮐورﭘوراﺗﯽ
روی ﺧرﯾد از و ﻓروش ﺑﮫ در ﺑﺎزارھﺎ ﺑﺎ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﻣﺗﻐﯾر و ﺳﯾﺎﺳت ﺻﺎدرات ـ واردات
دھﻘﺎﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺟﺎرت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی درﮐﺷﺎورزی را دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد ازﺟﻣﻠﮫ واردات ﺿد دھﻘﺎﻧﯽ ،اﻋﺗﺑﺎر و
ﻗﯾﻣت ﮔذاری را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣدود ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ دوﻟت ﻧظﯾر ﭘرداﺧت ﺳوﺑﺳﯾد ھﺎ
ُ
ﺧودﮐﺷﯽ وﺳﯾﻌﯽ
و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻋث
درﻣﯾﺎن دھﻘﺎﻧﺎن درﺳراﺳر ﮐﺷورﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻟﯾﺑراﻟﯽ و ﮐورﭘوراﺗﯾوی ﮐردن
ﮐﺷﺎورزی ﺑﺟزﻏﺎرت دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن
ﻓﻘﯾر ،دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل و ﺣﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
دھﻘﺎﻧﺎن ﻣرﻓﮫ دﭼﺎر ﺑﺣران ﺷده اﻧد.
 .٩ھﻣراه ﺑﺎ ﻏﺻب ﮐردﻧﮭﺎی زﻣﯾن ﺑرای
ﮐورﭘورات ﮐﺷﺎورزی ازطرﯾق ﮐﺷﺎورزی
ﺗﺟﺎری ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای
و ﻣﺎﻓﯾﺎی واﻗﻌﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت رژﯾم
ﮐﻣﭘرادوری ﺑﮫ طوراﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ای ﺑدﺗرﯾن
ﻓرﺳوده ﮔﯽ زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘروژه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧظﯾر  ، SEZﺷﮭرﺳﺗﺎن،
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗورﯾﺳﺗﯽ ،ﺟﺎده ھﺎی ﺑزرگ ﺳرﯾﻊ،
رﺷد زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ وﻏﯾره ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﻧد .ﺑرای
اﻧﺟﺎم راﺣت اﯾن روﻧد ،درﺧدﻣت ﻣﺎﻓﯾﺎی
ﮐورﭘورات زﻣﯾن ،ﺗﯾزﺗرﮐردن دﻧدان ﻣﺎده
 ١٨٩٤درﻣورد ﺗﺻرف اﺳﺗﻌﻣﺎری زﻣﯾن،
رژﯾم ﮐﻣﭘرادوری ﻣﺎﻧﻣوھﺎن ﺗﺻرف زﻣﯾن
و ﺗﺟدﯾد/اﺳﺗﻘرارﻣﺟدد ﻣﺎده  ٢٠١١را ﻣطرح
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ھﻣﮫ ﺟﺎ ،زﻣﯾن در دور ﭘول
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﺎزھم ﮔراﯾش دﯾﮕری
ﻧﺎﺷﯽ از ورود ﭘول ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درﺑﺧش
ﮐﺷﺎورزی روﻧدﻓروش ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺟرﯾب

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
از زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد
ﺳوﺧت ﺳﺎﻟم ،ﮐوﭼﮏ ﺷدن ﺗرﺳﻧﺎک ﺳطﺢ
ﮐﺷت ﻣوادﻏذاﺋﯽ را ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت .ﺣﺗﺎ
ﻣواد ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﻓرم ارﺿﯽ ﻣوﺟود وﻗواﻧﯾن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾن ﺑﮫ طورآﺷﮑﺎری
ﻧﻘض ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ،ﺗﺣت ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻓﺎز
ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری اﺳت ،ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻣﯾن ﺑﯾش از ھر
زﻣﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﻣطرح ﺷده اﺳت.
 .١٠از دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر اﮐﺛرزﻣﯾﻧﮭﺎی
ﺣﺎﺻل ﺧﯾز درﮐﺷﺎورزی در اﺷﮑﺎل ﻣﻠﮏ،
ﻧﮭﺎﻟﺳﺗﺎن و ﻓﺎرم ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ،
ﮐورﭘوراﺗﮭﺎ NRI ،ھﺎ و دﯾﮕرﺑﺧﺷﮭﺎی
ﮐﻣﭘرادوری ﺗﺻﺎﺣب ﺷده اﻧد...ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﺎﻣﻼﺟﺎاﻓﺗﺎده ،ﺣﺗﺎ رﻓرم
ارﺿﯽ ﺑﻌداز ﺳﺎل  ١٩٤٧ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺗوﺳط دوﻟت ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ظﺎھری روی
ﻣﺎده ﻋدم ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾن ﺗﺎﮐﯾدداﺷﺗﮫ اﺳت .در
دوره ﻧو ﻟﯾﺑراﻟﯽ ،اﯾن ﻣوادﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ و ﮐورﭘوراﺗﮭﺎ ﺑﮫ
ﻋﻘب راﻧده ﺷده و اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آزاداﻧﮫ
وارد ﺑﮫ دﺳت آوردن زﻣﯾن ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ
ﻧﺎم ﭘﯾﺷرﻓت دادن ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﮐﺷﺎورزی،
ﻧﮭﺎﻟﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ﻓﺎرﻣﮭﺎ دراﻧواع ﻣﺧﺗﻠف درﺣﺎل
اﻧﺟﺎﻣﻧد .ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻘررات ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت »دﺳت رﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار«،
ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐردن واردات ﺑﺎﻋث ﻓﺷﺎر ﺟﮭت
ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﺑﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﺗوﻟﯾدات
ﮐﺷﺗزارھﺎ ﺷده ،وﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺑﺣران،
ﮐﺷﺗزارھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﺑﮫ طورﻓزاﯾﻧده ای
ﺑﮫ ﻣدار ﺗﺟﺎری زﻣﯾن ھﺎی ﻏﯾرﮐﺷﺎورزی
ﻧظﯾر ﻣﻧﺎطق ﺗورﯾﺳﺗﯽ اﻓﺗﺎده اﻧد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎراﯾن ﺑﺣران ﺑﮫ طورﻓزاﯾﻧده
ای ﺑر دوش ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺗزارھﺎ ،اﻧﮑﺎر
ﻣﺑﺎرزات ﺳﺧت آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺳب ﺣق ﺷﺎن،
ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺷﺎﻧدن ﺻدھﺎ ھزارﻧﻔر ازآﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﯽ
ﮐﺎری اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در
دوررﯾﺧﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ واﮔذارﺷده ی ﮐﺷﺗزارھﺎ و
ﺿﺑط آﻧﮭﺎ و ھﻣراه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت
ﻧظر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻣوﺗﮭﺎ)(mutts
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐردن
رواﺑط ﮐﺷﺎورزی اﺳت .درﺧواﺳﺗﮭﺎ ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﮐﺋوﭘراﺗﯾوو ﮐﻠﮑﺗﯾو ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
ﮐﺎرﮔران از ﭼﻧﯾن ﮐﺷﺗزارھﺎ ،ﻓﺎرﻣﮭﺎ و
اﻣﻼک ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طرز ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.

وظﺎﯾف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
 .١١ازﻧظرﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﻣردم ﮐﮫ ﮐﺷت ﮐﺎران
واﻗﻌﯽ زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺷﺷﺎن از زﻣﯾن
و ﮐﺷﺎورزی اﺳت .ﻟذا ،ازدﯾدطﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺳﺋﻠﮫ دھﻘﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ طورﻋﺎم اﺳت ،ﻣرﺑوط

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف رواﺑط ارﺿﯽ اﺳت.
درﺣﺎﻟت وﯾژه ھﻧدوﺳﺗﺎن ،طﺑﻘﮫ دھﻘﺎن
ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٪٥٠ﻣردم روﺳﺗﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھد ﺷﺎﻣل دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑدون زﻣﯾن ،ﺻﺎﺣب
ﻓﺎرم ،اﺟﺎره ﮐﻧﻧده ﻓﺎرم ،وﺑﺎﻻﺗرازھﻣﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﮑﮫ ﺑزرﮔﯽ
از اﯾن ﺑﺧش ازﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل
 ،aivasis, dalitsزﻧﺎن و دﯾﮕرﺑﺧش
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ازﻧظر ﻣﺎھوی ،ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ دھﻘﺎﻧﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
ﻓﻘﯾر ﺑﯽ زﻣﯾن و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ازطرﯾق
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ـ ﮐﻣﭘرادوری و طﺑﻘﮫ زﻣﯾن دار و دﯾﮕر
ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻧﮕﻠﯽ رﺑﺎﺧواران ،اﺣﺗﮑﺎرﮔران
و ﺗﺎﺟران ﺑزرگ زﻣﯾن و ﮐﺷﺎورزی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﻧﻘﻼب ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ رواﺑط
ارﺿﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻣوﮐرات ﮐردن اﯾن رواﺑط
ازطرﯾق ﮔرداﻧدن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ
ﮐﺷﺎورزی و زﻣﯾن درﮐﺷور اﺳت.
 .١٢درھﻧدوﺳﺗﺎن ،درﺳت از آﻏﺎز
اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺗزﻟﻧﯾن درﻣورد اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
درﻣوﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﯾﮫ ای رواﺑط ارﺿﯽ
درﺧدﻣت ﮐﺷت ﮔران واﻗﻌﯽ زﻣﯾن اﯾﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﺑراﻧدازی ﻧظم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ و
ﺗﻣﺎﻣﯽ رواﺑط ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺣﻣﺎﯾت
از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑدون زﻣﯾن
و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ازطرﯾق رﻓرﻣﮭﺎی
ارﺿﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد .ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﺗﻠﻧﮕﺎﻧﺎ و ﺗﺑﮭﺎﮔﺎ و ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻌدادﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
درﺳراﺳرﮐﺷور ﺗوده ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ و دﯾﮕر
ﺳﺗم دﯾده ﮔﺎن و ازﺟﻣﻠﮫ آدﯾوازی ھﺎ و داﻟﯾت
ھﺎ را ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺋوداﻟﮭﺎ و
ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف اداﻣﮫ دھﻧد.
ﻣﻊ اﻟوﺻف ،ﺑرﺧﻼف ﺣﺎﻟت ﭼﯾن و دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق ﺗواﻧﺳت ﻣوﻓق ﺷده و اﻧﻘﻼب ارﺿﯽ را
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد ،اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ درھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ اھداف
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﻧﺎﯾل ﻧﺷدﻧد و  ١٠ﻧﻔر از رھﺑری
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎ ﺑﻌدا روﯾزﯾوﻧﯾﺳت و
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺷدﻧد و ﻣوﺿﻊ ﺳﺎزش
طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑرﮔزﯾدﻧد ﺧط اﻧﻘﻼﺑﯽ را درﻣورد
دھﻘﺎﻧﺎن رھﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﺻل زﻣﯾن
ازآن ﮐﺷت ﮔرﻗرارداﺷت .ﺟﻧﺑش ﺑزرگ
ﻧﺎﮔزاﻟﺑﺎری ،ﮐﮫ ﺑﺎردﯾﮕر اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
را درﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش ﻗرارداد،
ﺗﺎﮐﯾد روی رھﺑری دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑﯽ زﻣﯾن
درﺟﻧﺑش ارﺿﯽ ﮔذاﺷت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،ﺷﻌﺎر

زﻣﯾن ﻣﺎل ﮐﺷت ﮔر درﺳراﺳرﮐﺷور طﻧﯾن
اﻧداﺧت .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﯾن ﺷورش اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷد و دﭼﺎرﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷدﯾدی
ﮔردﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔراﯾش ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐم
ﺑر ﺟﻧﺑش ﺷده ﺑود .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن)م ل( ﻧﺗواﻧﺳت دھﻘﺎﻧﺎن
ﻓﻘﯾر ﺑﯽ زﻣﯾن و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی را
درﯾﮏ ﺣرﮐت ﭘرﻗدرت ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﻧﻘﻼب ارﺿﯽ
ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد.
 .١٣ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎ و رﻓرﻣﯾﺳﮭﺎ
و ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﮔراﯾﺷﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ در
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن درﭘﯾش ﮐﺷﯾدن
ﺧط طﺑﻘﺎﺗﯽ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری
درراﺑطﮫ اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ
ﺳﯾﺎﺳﯽ درارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ
در ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ھﻧدوﺳﺗﺎن رخ داده اﻧد .در
اداﻣﮫ روﻧد ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
اﻣروز ﺗﺣت ﺳﯾطره ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﮐورﭘوراﺗﯾوی
ﺷده و درﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﮔﺷﺗﮫ ﺗوﺳط
طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد زﻣﯾﻧداران ﺑورژوا ﮐﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ
طور ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای دردﺳت آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده
ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﮐﺷﺎورزی ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﮔری اﺳت ،اﮐﺛرﯾت ﺑزرﮔﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ
ﺧﺎرج از زﻣﯾن ﮐﺷﺎورزی ﭘرﺗﺎب ﺷده و
ﺧﻠﻊ ﯾد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺷﮑل ﮐﻼﺳﯾﮏ رﺷدﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﺎاﯾن ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ،ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد درﮐﺷﺎورزی ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻧﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ
آن ﮐﮫ ،ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻗﺑﻠﯽ راه را
ﺑرای ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﺎزﻧﻣود.
ﻟذا ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﻧﻘﻼﺑﯽ درﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺷﺧص ھﺳﺗﮫ اﯾن راﺑطﮫ
ارﺿﯽ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد.
 .١٤رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
را در ﻣﺳﺎﺋل دھﻘﺎﻧﯽ رھﺎﮐرده اﻧد و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎدرﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ را ﺣداﮐﺛر درﺣد ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑﺎزار ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻣرﮐز را روی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻗﯾﻣت
ﮔذاری و اﻋﺗﺑﺎر دھﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و آن را واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ درون داد و ﺑﯾرون داد ﻣﯽ داﻧﻧد .از
ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز درک
درﺳﺗﯽ از رواﺑط ارﺿﯽ درﮐﺷورﻧدارﻧد
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘذﯾرش دﮔﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ،
ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال و ﺗو ٌھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
»ﺟﻧﮓ درازﻣدت ﺗوده ای« ﮐﮫ دررواﺑط
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺗﻧﮭﺎ درﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دﺳت ﺑزﻧﻧد .دﻗﯾﻘﺎ ،ﻣوﺿﻊ »زﻣﯾن
ازآن ﮐﺷت ﮔر« و ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ وﺿﻌﯾت دﻗﯾق ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری ﺗوﺳط

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﮭﺎ و رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﮔراﺋﯽ و ﻧﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﻣطرح
ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﮫ طور ﻣوﺛری
ﺑﺳﯾﺞ طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺳطﺢ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎدھﻘﺎن را
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧدﺑﺷوﻧد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ
دھﻘﺎﻧﯽ را درھﻧدوﺳﺗﺎن ﺣل ﮐﻧد.
 .١٥ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑداء اش
ﺑﮭودان وﯾﻧوﺑﺎ ﺑﮭﺎو ﺑرﻣﯽ
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ زﻣﺎن
ِ
ﮔردد و اﮐﻧون ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ھداﯾت
ﻣﯽ ﺷودﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎع
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾره ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﭘُﺳت ﻣدرﻧﯽ درھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺗداول
ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻘﯾرﺷدن دھﻘﺎﻧﺎن درﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺷﺎن و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧدن
ﺗﻣﺎﻣﯽ راه ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ از رواﺑط
طﺑﻘﺎﺗﯽ وﮐﺳب ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧظﯾر ھوﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺋورﯾﮭﺎی
دﺳت دوم ،ﻧو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮔراﺋﯽ و دﯾﮕر ﮔراﯾﺷﺎت
ﻓﮑری ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘُﺳت ﻣدرن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دھﻘﺎﻧﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ آدﯾواﺳﯽ
ھﺎ وداﻟﯾت ھﺎ و دﯾﮕر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت
ﺳﺗم را ﺑﺎ ﺗوھﻣﺎت رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ھداﯾت ﮐﻧﻧد.
درﻣورد ﮔراﯾﺷﺎت رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ
ﻣطرح ﺷده درﺑﺎﻻ ،اﯾن ﮔراﯾش ﭘُﺳت ﻣدرن
ﻧﯾز ﺷﮑﺳت ﺧواھﻧدﺧورد و دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟزو
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ دھﻘﺎن ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ھﻧدوﺳﺗﺎن
راﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،ﻗﺎدرﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼب ارﺿﯽ اﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺳﺗواری ﺧط طﺑﻘﺎﺗﯽ دھﻘﺎﻧﯽ را
ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ارﺿﯽ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ
ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد .ﺑﮫ وﺿوح ،ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ ادﻏﺎم ﺷدن دردﯾﮕراھداف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
رواﺑط اﻧﻘﻼﺑﯽ ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻓوری
ﺑرای از دورﺧﺎرج ﮐردن ﮐﺷﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت ـ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ـ ﺗﺟﺎری ﮐردن
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ رھﺑری رژﯾم ﮐﺷﺎورزی
ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑذر ،اﻋﺗﺑﺎر ،ﻗﯾﻣت
و ﺳوﺑﺳﯾد ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺿﯽ
 .١٦ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺿﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺻرف
ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط
زﻣﯾﻧداران ﻣﺧﺗﻠف وطﺑﻘﺎت اﻧﮕﻠﯽ و ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺗﻘﺳﯾم آن ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑرﭘﺎﯾﮫ
زﻣﯾن ازآن ﮐﺷت ﮔر ﺑﺧش اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻘﯽ در ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻘﯽ ﺗﺣت
رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق درھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻗﺎدر
اﺳت ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی را ﺧودﮐﻔﺎ وﺣﺎﺻل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧﯾز ازطرﯾق آزادﺳﺎﺧﺗن آن از ﭼﻧﮕﺎل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻧظﺎم ﺑﺎزاری
اﺳت .اﯾن دوﻟت رﺷد ﺑﺎ ﺟﮭت ﮔﯾری ﺧﻠﻘﯽ
و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎ راﺑطﮫ
وﯾژه ﺑﺎ ﺻﻧﻌت و دﯾﮕر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮐﺷور و
ازﺟﻣﻠﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ درﻣورد ﻏذا
و دﯾﮕر ﻣوادﺧﺎم ﮐﺷﺎورزی ھداﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد .اوﻟﯾن وظﯾﻔﮫ آن ﺑﺳﯾﺞ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑراﺳﺎس
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺿﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺷدﯾد ﺟﻧﺑش
ﮐﺷﺎورزی ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﻻزم
در وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺧص ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﻧوﻧﯽ
اﺳت .طﺑﻌﺎ ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت ،ﻋدم ﺗوازن
و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ درﮐﺷوری ﻣﺛل ھﻧدوﺳﺗﺎن ،اﺟرای
ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺿﯽ درﺳطﺢ ﻣﻠﯽ دارای
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ درﺳطﺢ ﮐﺷوری و ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺧواھدﺑود.
 .١٧ﺟزءاﺳﺎﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺿﯽ ﺑرای
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺧص ﺑﮫ
ﻗرارزﯾر اﺳت:
اﻟف .ﺿﺑط زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ زﻣﯾﻧداران و
ﺗﻘﺳﯾم آﻧﮭﺎﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑراﺳﺎس زﻣﯾن از آن
ﮐﺷت ﮔر.
ب .ﺿﺑط ﮐﺷﺗزارھﺎ ،ﻓﺎرﻣﮭﺎ و ﻏﯾره ﺗﺣت
ﻧظر ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ و ﮐورﭘوراﺗﮭﺎ
وآوردن آﻧﮭﺎزﯾرﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﻣﻌﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر.
پ .اﻋﻼم ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی دﯾم و
آﺑﯽ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ
ﺿﺑط زﻣﯾﻧﮭﺎ و ﺗﻘﺳﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن.
ت .واﮔذاری ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧده ﮔﯽ
ﺷﺎن ازطرﯾق ﮐﺷﺎورزی ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود.
ث .ﺿﺑط زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ،NRI
ﺑوروﮐراﺗﮭﺎ ،ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﺑﺎﻻ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺻﻧﻌت ،ﺗﺟﺎر و ﻏﯾره و ﺗﻘﺳﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن.
ج .ﺿﺑط زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣوﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﺳﺗﯽ و ﺗروﺳﺗﮭﺎ ﺑﻌدازﺑررﺳﯽ
اﯾن ﮐﮫ ﺗﺎﭼﮫ اﻧدازه ای از زﻣﯾﻧﮭﺎ را اﯾن
آژاﻧﺳﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دردﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
چ .دوراﻧداﺧﺗن ﻣﺎده  ٢٠١١درﻣورد ﺑﮫ دﺳت
آوردن زﻣﯾن واﻋﺎده ﺣﯾﺛﯾت /اﺳﺗﻘرارﻣﺟدد.
ﺣذف زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐورﭘوراﺗﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯾت واﻗﻌﯽ
ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ.
ح .ﺗﺎﻣﯾن ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ﻏذاﺋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺗﺑدﯾل زﻣﯾن ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻏﯾر ﮐﺷﺎورزی.
خ .ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ آدﯾواﺳﯽ /ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗوﺳط
ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت از زﻣﯾن
آﻧﮭﺎ ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺷوراھﺎی ﻣﺳﺗﻘل آدﯾواﺳﯽ.
د .ﺿﺑط ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی ﮐﮫ آﯾﺷﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﺗﻘﺳﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن.
ذ .ﺗوزﯾﻊ اﺿﺎﻓﮫ زﻣﯾﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺟز ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ
و زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﻔﯾد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن.
ر .ﻧﺎﺑوﮐردن ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﻗﺑﺎﻟﮫ /ﮐﺎراﺟﺑﺎری
و رﺑﺎﺧواری.

ز .ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧﺎﺳب زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
دراﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾن و ﺗﺷوﯾق اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑرای
اداﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ درﺗواﻓق ﺑﺎ ﺷرﯾط
ﻣﺷﺧص ﺷﺎن.
ژ .ﻟﻐو ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی
دﯾﮑﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت ـ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﺗرک اﯾن دو ﻧﮭﺎد و ﺻﻧدوق
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول.
س .ﻟﻐو ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی واردات ﺿد
دھﻘﺎﻧﺎن ،ﻗﯾﻣت ﮔذاری ،و اﻋﺗﺑﺎردھﯽ .ﺗﺎﻣﯾن
ﺗﻣﺎﻣﯽ درون داد ﮐﺷﺎورزی ﻧظﯾر ﺑذر ،ﮐود،
ﻣوادﺿد ﺣﺷرات ،آب ﯾﺎری ،اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑرق
و ﻏﯾره ،ﺳوﺑﺳﯾد و ﻧرخ ﺑﮭره ﻣﻌﻘول ﺑﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن .ﻟﻐو ﮐﻧﺗرل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎزار ﺑﯾرون
داد و ﻣﻧﺎﺑﻊ درون داد.
اﯾن وظﺎﯾف ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﮐزی درﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼب
ارﺿﯽ طﯽ دوره اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺷدﻣﻠﯽ
ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑرﭘﺎﯾﮫ رواﺑط درﺳت ﺑﯾن ﮐﺷﺎورزی
و ﺻﻧﻌت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ھدف ﺗﻧﮭﺎ
ازطرﯾق ﻣﺑﺎرزات ﮐﺷﺎورزی ﺑﯽ اﻣﺎن
دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و اﺳﺗﻘرار
دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ:
 .١ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
ـ ﻧﮫ ﺑﮫ رﻓرﻣﯾﺳم ،ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ،ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی
اﻧﻘﻼب ،دھﻠﯽ ﻧو ٢٠٠٩
 .٢ﮐراﻧﺗﯾﮑﺎری ﮐﯾﺳﺎن ﺳﺎﺑﮭﺎ ﺗﻣﺎم ھﻧدوﺳﺗﺎن ـ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،دھﻠﯽ ﻧو ٢٠١٠
 .٣ﻣﺷﺎھده ﮔر» ،درﺑﺎره ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد درھﻧدوﺳﺗﺎن«،
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ]ﻣﺟﻠﮫ ﺗﺋورﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﻧدوﺳﺗﺎن)م ل([  ،اﮐﺗﺑر  ،٢٠٠٩ﺻص ١١٧ـ ١٣١
 .٤اوﺗﺳﺎ ﭘﺎﺗﻧﺎﺋﯾﮏ ،رواﺑط ﮐﺷﺎورزی و اﻧﺑﺎﺷت:
»ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد« ﺑﺣث درھﻧدوﺳﺗﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ داﻧش ﮔﺎه
اﮐﺳﻔورد١٩٩١ ،
 .٥ﭘﯽ ﺟﯽ ﺟﯾﻣس ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻓﺎز ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری،
اﻧﺗﺷﺎرات ﻣﺎﺳﻠﯾن٢٠١١ ،
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راﺑطﮫ ﻣوﻓﻘﯾت  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
 ٢٠٠٧ﺑرﻣﻼ ،رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗر و رﺳﻣﯽ ﮔﺷت
 ،ﻣﯽ داﻧﻧد  .در ﺿﻣن اﯾن ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ
)ﺻﺎﺣﺑﺎن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷده( در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم دوﻟﺗﮭﺎ و دوﻟﺗﻣردان را در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣطﯾﻊ ﻣﻧﻘﺎد ﺧود ﮐرده و آﻧﮭﺎ را در
ﺧدﻣت ﺛروﺗﻣﻧدان ﻗرار داده اﻧد.
 – ٣در ﭘرﺗو اھﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣق ﭼﺎﻟﺷﮕران
درون ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﺗﺢ و ﺗﺳﺧﯾر و "ﺑﮭﺎران"

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﻋرﺑﯽ و آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘدﯾده ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯽ دھﻧد
ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﺟﺎ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ "ﻋﻠت اﻟﻌﻠل" آن
ﺑﭘردازﯾم  .ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋده ارﻗﺎم
و ﻓﺎ ﮐت ھﺎ )ھر ﭼﮫ ﻗدر ھم ﮐﮫ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺗر
و ﺗﻌﺟب اﻧﮕﯾز ﺗر ﺑﺎﺷﻧد( ﻧظری اﻓﮑﻧده و
ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اوﺿﺎع "وﺧﯾم" اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘول و اﻣوال را از ﺛروﺗﻣﻧدان
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧدارھﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺳﺎزﯾم  .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺑررﺳﯽ ﻋﻠل ﻧﺎﺑراﺑری و رﺷد آن ﺑﭘردازﯾم
ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺳب ﯾﮏ رھﻧﻣود اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﻧﯾروھﺎ و ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑروز و رﺷد
ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯽ ﮔردﻧد را ،از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﻋﻠل اﺻﻠﯽ
وﺟود ﭘدﯾده ﻧﺎﺑراﺑری و اﻓزاﯾش آن در
ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺗر و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﺷده ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺳﭘس ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ
وظﯾﻔﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺑوﯾژه ﻧﯾروھﺎی
رادﯾﮑﺎل )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ(
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
راﺑطﮫ ﺛروت و ﻗدرت ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری
 – ١در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ راﺑطﮫ
ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺛروت و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ و اﻣروز ﻧﯾز اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻗوت ﺧود
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .در ﺟواﻣﻊ ﭘﯾش از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻗدرت )و ﻋﻣدﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﻣﻧﺷﺎء و
ﻣﻧﺑﻊ ﺛروت ﺑود .وﻟﯽ در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺛروت ﻋﻣدﺗﺎ در روﻧد ﻗدرت ﮔﯾری
ﻧﻘش ﻋﻣده ای اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺛروﺗﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺛروﺗﻣﻧد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و
ﺛروﺗﻣﻧد ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ زﺣﻣﺗﮑش ﮐﮫ ھر آن ﺑر ﺗﻌدادﺷﺎن
اﻓزوده ﮔﺷﺗﮫ و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻓﻘﯾرﺗرو ﻧدارﺗر ﻣﯽ
ﮔردﻧد از ﻓﻘدان ﯾﮏ ﺳری اﻣﺗﯾﺎزات زﺟر ﻣﯽ
ﮐﺷﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘﯾر ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد.
در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﻓﻘرا و ﺛروﺗﻣﻧدان
ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در آن ﺛروﺗﻣﻧدان ،ﻗدرت
)ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻣﺗﯾﺎزات( ﺧود را ﺑر ﻓﻘرا اﻋﻣﺎل
ﻧﻣوده و اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری "ﺑﮭﯾﻧﮫ" و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ
ﮔﺷﺗﮫ داﺋﻣﺎ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود در ﮔﺳﺗره
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺗوﻟﯾدی را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود
)اﻣروز ﯾﮏ درﺻدی ھﺎ( و ﺑﮫ ﺿرر "٩٩
درﺻدی ھﺎ" در ﺟواﻣﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن
اﻣر ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ )ﯾﮏ در
ﺻدی ھﺎ( را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .در ﯾﮏ ﮐﻼم،
در ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎً ﻣوﺟود )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
= ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ( راﺑطﮫ ارﮔﺎﻧﯾﮏ
ﺛروت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻼن )ﯾﮏ در ﺻدی
ھﺎ( ﺑﺎ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ )دوﻟت( ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺣو و
ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﻋﺎﻣل و ﻣﻌﻠول ﻧﺑوده

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﻠﮑﮫ راﺑطﮫ ای ﻣﮑﻣل و ﻻزم و ﻣﻠزوم
ھم ﺑوده و ﺑﺎ ﻓرود و اﻧﮭدام ﯾﮑﯽ ﻋﻣر
آن دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود ﻣﯽ رﺳد .ﺑدون
ﺗردﯾد اﯾن راﺑطﮫ ﻣﮑﻣل ارﺗﺑﺎطﯽ ارﮔﺎﻧﯾﮏ
ﺑﺎ اﻧﮕﺎﺷت و ﻋﻣﻠﮑرد ﭘدﯾده ﻧﺎﺑراﺑری دارد.
 – ٢در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی
ﻣﺗﻌددی در ﺟواﻣﻊ روﺑروھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﯾش
از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران،
دھﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕر ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻟﻣس و درک ﮔﺷﺗﮫ و
ﻣورد ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣوﻣﺎ اﻧواع و اﻗﺳﺎم
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺑزرگ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد :ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻓﻘﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی
ﻋﻣودی .ﺗﻌدادی از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧواع ﻧﺎﺑراﺑری
ھﺎی اﻓﻘﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﻧژادی
و ﻣﻠﯽ ،ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ ،ﻧﺎﺑراﺑری دﯾﻧﯽ و
ﻣذھﺑﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ﻋﻣودی ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺎﺑراﺑری
در درآﻣد و ﺛروت اﺳت .اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری
ﻋﻣودی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻣل و
ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی
اﻓﻘﯽ در ﺟواﻣﻊ ھﺳﺗﻧد .ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻓﻘﯽ
اﮔر ھم ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﻗﺎره ای ھم
ﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺑوده و ﻧوع و ﻣﺎھﯾت و ﺧﺻﻠت
آﻧﮭﺎ از ﮐﺷوری ﺑﮫ ﮐﺷوری دﯾﮕر و از ﻣﻧطﻘﮫ
ای ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای دﯾﮕر ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 – ٣ﺑرﺧﻼف ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﮐﺛرت
ﮔرا ،ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوع ھﺳﺗﻧد .ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی
ﻋﻣودی ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی درآﻣد
ﺛروت ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻣل و ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻓﻘﯽ در ﺟواﻣﻊ
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن در طول اﻋﺻﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده
اﻧد  .درآﻣدھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﮫ اﻣروز اﮐﺛرﯾت ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑطور ﻧﺎ ھﻣﮕون و
ﻧﺎﺑراﺑر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد  .ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣد ھﺎ
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ) (١٩٨١ – ٢٠١٢ﯾﻌﻧﯽ
در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔﺳﺗرش
ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ( ﺳﺎﻻﻧﮫ در اﮐﺛرﯾت
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻋﺿو "ﺳﺎزﻣﺎن
آﻟﺑﺎ"( ﻗوس ﺻﻌودی ﭘﯾﻣود و ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران
ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺧود ﺳرﻋت
ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،در ﺳﺎل ،٢٠١٠
ﺑﯾﺳت در ﺻد ﺛروﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ
دارای  ۵٠درﺻد ﮐل درآﻣد ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ
را ﮐﺳب ﮐردﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  ٢٠در ﺻد
ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻓﻘط  ٣در ﺻد درآﻣد
آﻣرﯾﮑﺎ را داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﻗول ﮔزارش ﻧﺷرﯾﮫ
"آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ" ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣد ھﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ

ﮐﮫ در راس ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار دارد .ﺷدﯾدﺗر
و وﺧﯾم ﺗر از ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ،اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ
اﺳت) .رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ :ﻧﺷرﯾﮫ "آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ"
 ١٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  .(٢٠١١در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر،
ﺑﻌﺿﯽ از اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺗﺧﻣﯾن زده اﻧد ﮐﮫ
ﻣﯾزان ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣدھﺎ در اﻣﭘراطوری
روم در ﺳﺎل  ١۵٠ﺑﻌد از ﻣﯾﻼد ﮐﻣﺗر از
در ﺻد ﻧﺎﺑراﺑری در ﺳﺎل  ٢٠٠٨در آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑوده )رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ :واﻟﺗر ﺷﯽ دل و اﺳﺗﻔن
ﻓراﯾزن" ،ﻣﯾزان اﻗﺗﺻﺎد و ﺗوزﯾﻊ درآﻣد در
اﻣﭘراطوری روم" ،در "ژورﻧﺎل ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
روﻣﯽ" ﺷﻣﺎره  ٩٩ـ  ٢٠٠٩ـ ﺻﻔﺣﺎت ٩١
–  .(۶١ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻓﺎ ﮐت ﭼﺷﻣﮕﯾر
دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﻗوس ﺻﻌودی
و ﻧﺟوﻣﯽ ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣد ھﺎ را در آﻣرﯾﮑﺎ
)ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﻣﺎﻟﯽ و راس ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت(
ﻓﺎش و ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،اﺷﺎره ﮐﻧﯾم:
 – ۴در ﺳﺎل  ٢٠٠٧درآﻣد ﺳﮫ ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل
)ﺻﺎﺣﺑﺎن( ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘرﭼﯾن ﺑﻧد =
ﺳﻠف ﻓروش در آﻣرﯾﮑﺎ )ﺟﯾﻣس ﺳﯾﻣون،
ﺟﺎن ﭘﺎﻟس و ﺟورج ﺳوروز( ﻣﺟﻣوﻋﺎ ٩
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑود  .در ھﻣﺎن ﺳﺎل درآﻣد
ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘرﭼﯾن ﺑﻧد ﺷﮭر
ﭘﯾﺗرﺳﺑرگ ،دﯾوﯾد ﺗﭘر  ۴ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑود.
اﮔر ﮐﺳﯽ در ھر روز زﻧدﮔﯽ اش  ١٠ھزار
دﻻر ﺧرج ﮐﻧد .ﺑرای او  ١٠٠ھزار روز
)ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٧۴ﺳﺎل( طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧرج ﮐﻧد  .ﺑﺎ درآﻣدی ﮐﮫ
دﯾوﯾد ﺗﭘر دارد اﮔر او و اﺧﻼﻓش روزاﻧﮫ ١٠
ھزار دﻻر ﺧرج ﮐﻧﻧد ﺑرای آﻧﮭﺎ ھزار و ﻧود
و ﺷش ﺳﺎل طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد ﮐﮫ آن درآﻣد
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ را ﺧرج ﮐﻧﻧد .ﺗﺻور ﮐﻧﯾد در ﺳﺎل
 ٢٠٠٩آﻗﺎی ﺗﭘر  ٢٠٠٠ﺳﺎﻋت در  ۵٠ھﻔﺗﮫ
=  ۴٠ﺳﺎﻋت ھر ھﻔﺗﮫ ،ﮐﺎر ﮐرد .او ﺑرای
ھر ﺳﺎﻋت ﮐﺎر دو ﻣﯾﻠﯾون دﻻر و ﺑرای ھر
دﻗﯾﻘﮫ ﮐﺎر ﺳﯽ ھزار دﻻر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﺗﭘر ﮐل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﭘرداﺧت درآﻣد ﭼﮭﺎر
دﻗﯾﻘﮫ از ﮐل ﮐﺎرش ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 – ۵اﻣروز در آﻣرﯾﮑﺎ اﻓراد ﺛروﺗﻣﻧد زﯾﺎدی
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎً ﻣﯾزان درآﻣد ﺷﺎن ﺑﮫ
اﻧدازه ﺗﭘر ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دﻻر در
ﺳﺎل درآﻣد داﺷﺗﮫ و از زﻧدﮔﯽ ﭘر از رﻓﺎه
و اﻣﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .اﻣﺎ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن
در اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از ﻓﻘر ،ﺑﯽ اﻣﻧﯽ و ﺑﯽ آﯾﻧد ﮔﯽ
روزاﻧﮫ دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد .در ﺳﺎل ،٢٠١٠
درآﻣد ﺑﯾش از ھﻔت ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در آﻣرﯾﮑﺎ
 ۵٠در ﺻد زﯾر ﺧط ﻓﻘر )ﮐﮫ از ﺳوی دوﻟت
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود( ﺑود ١١ :ھزار و ٢۴۵
دﻻر در ﺳﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ دﻻر; ﻧﯾم در ﺳﺎﻋت
) ٢٠٠٠ﺳﺎﻋت در ﺳﺎل( .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﯾﮏ

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﻧد ﺗﺎ
درآﻣدش ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ درآﻣدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﭘر در
ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ در ﻣﯽ آورد.
 – ۶ﭘدﯾده ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣدھﺎ ﮐﮫ روزاﻧﮫ
ﺑﮫ ﺷﮑراﻧﮫ ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( ﺑطور
ﺳرﺳﺎم آوری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری ﺛروت ھﺎ دارد
ﮐﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .ﺛروت ارزش ﭘوﻟﯽ
داراﺋﯽ ھﺎﺋﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣﺑش اﺳت.
ﺛروت ﺷﺎﻣل ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻐﺎزه ،ﻣﺎﺷﯾن ،ﺳﮭﺎم و...
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھر وﻗت
ﺧواﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘول ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .ﺛروت ﺑﮫ
دﻻﯾل زﯾﺎدی ﻣﮭم اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﺛروت ھﺎ ﻣﺛل
ﺳﮭﺎم و ﻗرﺿﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ...درآﻣد ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از درآﻣد اﻓرادی ﻣﺛل
دﯾوﯾد ﺗﭘر ﮐﮫ ﭘس اﻧداز ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺛروت
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود درآﻣد ھﺎی
ﻧﺎﻣﺣدود و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر
در ﺟﺎﻣﻌﮫ درآﻣدھﺎ ﺑطور ﻧﺎﺑراﺑر و ﻧﺎھﻣﮕون
ﺗوزﯾﻊ و ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد و اﮔر اﻓراد ﺛروﺗﻣﻧد
ﺑﺧش ﺑزرﮔﺗری از درآﻣد ﺧود را ﺑر ﺧﻼف
ﻓﻘرا ﭘس اﻧداز ﮐﻧﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺛروت داﺋﻣﺎ
ﺑطور ﻧﺎﺑراﺑرﺗری ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔردد .اﻣروز
در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺑﮫ وﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗوزﯾﻊ ﺛروت ﺑﯾن ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
از ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻧﺎﺑراﺑرﺗر اﺳت  .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ در اول اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر اﺷﺎره ﺷد در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗدرت )ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ =
دوﻟت( ﺑﮫ ﻧﺳﺑت و ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘدار ﺛروت
ﺑﯾن اﻓراد ﺗﻘﺳﯾم و ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود.
 – ٧ﻣطﺎﺑق ﭘژوھش ھﺎی ﺳﯾﻠوﯾﺎ اﻟﯽ ﮔره
ﺗو در آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﯾﮏ درﺻد
ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺻﺎﺣب  ٣۵در ﺻد ﺛروت
ﺧﺎﻟص و  ۴٣درﺻد ﮐل داراﺋﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
)ﻣﺛل ﺳﮭﺎم اوراق ﻗرﺿﮫ  ،ﭘس اﻧدازھﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ و (...ﺑودﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻣﺎن
ﺳﺎل  ٩٠درﺻد ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﻓﻘط ﺻﺎﺣب
 ٢۵درﺻد ﺛروت ﺧﺎﻟص و  ١٧درﺻد
ﺛروت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد  .ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻗﯾﺎﺳﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺛروت ﯾﮏ
درﺻدﯾﮭﺎ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑطور داﺋم و
ﺑدون اﻧﻘطﺎع اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺛروت  ٨٠ﺗﺎ ٩٠
درﺻد ﺟﻣﻌﯾت  ٣٢٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری آﻣرﯾﮑﺎ
ﺷدﯾدا ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻟﯽ ﮔره
ﺗو در ﮔزارش ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ٢٠
درﺻد ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﻘدار داراﺋﯽ ﺷﺎن ﮐﻣﺗر
از ﻣﻘدار ﻗرض ھﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷﮑﺎف
ﺑﯾن داراﺋﯽ و ﻗرض ھﺎ روزاﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎ
 – ١ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﯾش از
ﭘﯾش در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﺷﮑﺎف ﻋظﯾم ﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﻣﺳﻠط و ﮐﺷوری ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
در ﺑﻧد( از ﯾﮏ ﺳو و ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﯾش از ﭘﯾش
در درون اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺷورھﺎ
از ﺳوی دﯾﮕر ﻋﺎﻣل ﺛروت زاﺋﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎری – ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ
ازدﯾﺎد ﻗدرت آﻧﮭﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .اﻣروز ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت
ﺟﻧﮓ ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺎر
ﺗﺷدﯾد ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
از ﮐﺎھش درﺻد ﺳود و ا ﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
)ﮐﮫ ﻣﺿﻣون اﺻﻠﯽ ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت( ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ "زاﻟووار ﭘر از
ﻧﻌﻣت و رﻓﺎه" در اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از ﻧﺎﺑراﺑری،
ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻧﺳﺎن اداﻣﮫ دھﻧد.
 – ٢ﻋﻠﯾرﻏم وﺟود اﯾن ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻣت و وﻗوع ﺑﻼھﺎی ﻣﻧﺑﻌث از
آن )ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﮔﺳﺗرش ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ
 ،وﯾراﻧﯽ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و رواج ﺟو اﺣﺳﺎس
ﺑﯽ آﯾﻧدﮔﯽ( ﻣﺎ ﺷﺎھد ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن
ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ و اداﻣﮫ آﻧﮭﺎ در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ھﯾوﻻی ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻓرﺗوﺗﯽ
 ،ﮔﻧدﯾدﮔﯽ و ﺑﯽ رﺑطﯽ آن در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر
)از آﻏﺎز  ٢٠٠٨ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﺑرای ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻌﯽ از ﻣردم ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن،
ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﺋﯽ ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن
ھﺎ و ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮔﺗوھﺎ ،زاﻏﮫ ھﺎ و ﮐوخ
ھﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻌدد ﺟﮭﺎن
ﺑرﻣﻼ و ﻓﺎش ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
 – ٣ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع روﺑﮫ رﺷد در ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن )از ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ آﻓرﯾﻘﺎ ،ﺟﻧوب
اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ،
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و (...ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗوده
ھﺎی ﻣردم دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﻘﺳﯾم
و ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺳﺎزی ﻣﺟدد ﺟﮭﺎن " ﮔوﺷت دم
ﺗوپ " ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
 – ۴ﺑر ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺑﮫ وﯾژه
ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل درون آﻧﺎن )ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ( اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ زدن
"ﻧﺷﺎن ﺳرخ دﻟﯾری" ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﺧود و ﺗوﺳل ﺑﮫ
ﺟﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻘوه دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ
اﯾن اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﯾوﻧدﻧد .زﯾرا ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ھوﺷﯽ ﻣﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٢ﺳﺎل
ﭘﯾش ) (١٩۴٠و اﯾووﻣوراﻟس ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش
) (٢٠٠٩ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗوده ھﺎی ﻣردم
ﻗﺎدرﻧد ﺑﺎ ﮐﺳب ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺑﮫ
"ﻧﺟﺎت ﻣﺎم ﻣوطن" اﻗدام ﮐﻧﻧد ﻣﺷروط ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم روﺣﯾﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
)ﻣﮑﻣل ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودن( ،ھﻣزﺑﺎﻧﯽ و ھﻣدﻟﯽ را
در دل ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻓﻼﮐت ﺑﺎر
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره زﻧده ﮐﻧﻧد.

 – ۵واﻧﮕﮭﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣروز
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل دوﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر در ﭼﯾن
ﮐﮫ  ٢٠درﺻد آﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎرﮔران زﻧده
ﻣﺎﻧده ﻋﮭد ﻣﺎﺋو ﺑوده و دارای آﮔﺎھﯽ ھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺟﺎرب ﺑرآﻣده از زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
ﭘُراﻣن و اﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد
 ،ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن اﻣر دارد ﮐﮫ اﻣروز ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ و ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
در ﮐﻧﺎر طﺑﻘﮫ ای ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ از ﻧظر ﮐﻣٌﯽ
و ﮐﯾﻔﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 – ۶ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﺟﻧب و ﺟوش
ﺗوده ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻋظﯾم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
)از ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ و ﺑﮭﺎر ﻧوﯾن آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﻓﺗﺢ و ﺗﺳﺧﯾر در ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ( ﺑﺎﯾد و
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و
روزاﻧﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﭼﯾن ﮐﮫ ﺑﻼﯾﺎی ﻧﺎﺑراﺑری
ﻋﻣودی )ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی درآﻣد و ﺛروت( را
ﺑﯾش از ھﻣﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت
ﺧود ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﯾوﻧد ﺧورده و ادﻏﺎم
ﮔردد .وﻗوع اﯾن اﻣر ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟش
ﻗوی اﺳت ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران رادﯾﮑﺎل و
ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز ﺿد ﻧظﺎم ،در آﯾﻧده ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ
اﺗﺣﺎد ﻋﻣﻠﯽ ﺧود "ﭼپ ﮔﻠوﺑﺎل" در اﯾن ﻣﺳﯾر
ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺣرﮐت در ﻣﺳﯾر اﯾن ﭘﯾوﻧد
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﭼﻘدر و ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر" ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دوﺑﺎره اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﻣﺎﯾﮑل د ﯾﯽ ﺗز" ،ﻧﺎﺑراﺑری ﺑزرگ" ،در ﻣﺟﻠﮫ
"ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو" ،ﺳﺎل  ،۶٣ﺷﻣﺎره ) ١٠ﻣﺎرس
.(٢٠١٢
 – ٢رﯾﭻ ﻣورﯾن" ،ﺗﻌداد روزاﻓزوﻧﯽ از آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﮭﺎ
ﺗﻼﻗﯽ ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروﺗرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد" ،ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﯽ
ﭘﯾو" ١١ ،ژاﻧوﯾﮫ .٢٠١٢
 – ٣ﻣﮑزﻓﯾﺷر" ،ﻣﻘﺎم اول آﻣرﯾﮑﺎ در ﻧﺎﺑراﺑری
درآﻣد" ،در ﻧﺷرﯾﮫ "آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ" ١٩ ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر . ٢٠١١
 – ۴واﻟﺗر ﺷﯽ دل و اﺳﺗﻔن ﺟﯽ ﻓراﯾزن"" ،ﻣﯾزان
اﻗﺗﺻﺎد و ﺗوزﯾﻊ درآﻣد در اﻣﭘراطوری روم" ،در
"ژرﻧﺎل ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ روﻣﯽ" ،ﺷﻣﺎره ) ٩٩ﺳﺎل .(٢٠٠٩
" – ۵ﺳﮭم ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ در درآﻣد ﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ"،
در ﺳﺎﯾت "ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز" ٢۵ ،اﮐﺗﺑر . ٢٠١١
 – ۶اﯾووﻣوراﻟس" ،ﺳﯾﺎره زﻣﯾن را از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﺟﺎت دھﯾد" ،ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو ،ﺳﺎل ،۶٠
ﺷﻣﺎره ) ١٠ﻣﺎرس .(٢٠٠٩
 – ٧ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب" ،ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر ﺗﺷدﯾد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،"١٩٩١ – ٢٠٠٩ :از اﻧﺗﺷﺎرات
آﻣﺎزون دات ﮐﺎم.٢٠١٠ ،
 – ٨ﺑرﻧﺎرد ﺑﯽ ﻓﺎل ﮔردآورﻧده "ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ از آﺛﺎر ھوﺷﯽ
ﻣﯾﻧﮫ" ،ﻧﯾوﯾورک  ،١٩۶٧ﺻﻔﺣﺎت .١٣١ – ١۴١

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ً
ﮐﺎﻣﻼ از
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود را
دﺳت داده و ﺑﮫ طور واﺿﺢ در ﺣﺎل اﻓول
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣراﮐز ﺟدﯾد رﺷد ،ﭼﯾن،
ھﻧد ،ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ ﺑﮫ وﺟودآﻣده و اﻧﮕﯾزه
ھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طول دھﮫ
اول اراﺋﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺷدت در ﺳراﺷﯾﺑﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و اﯾن وﺿﻌﯾت در طول اﯾن دھﮫ
اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.
ﭼﺷم اﻧداز ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ھر دو ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه ﻏم اﻧﮕﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺎور
ﻣﯾﺎﻧﮫ و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘــﺎ در ﮔﯾر ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎری
طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم وﯾﺎ از طرﯾق
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣزدورﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺟﻧﮕﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﻋﻣﯾق ﺗر
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﺧراج ﺛروت ،ﻣﻧﺎﺑﻊ را
از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﺟﻧﮓ ﺗوﺳط اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اﺳراﺋﯾل
و اروﭘﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد و ﺗﺣرﯾﮏ ،ﯾﮏ
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﺑزرگ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣــرور ﮐﻠﯽ از ﻣﻧﺎطق اﺻﻠﯽ
اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺟﺎری
در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘــﺎ و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺑﺣث در
ﻣورد ﻋﻠل و ﻋواﻗب آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓروﭘﺎﺷﯽ
اﻣﭘراطوری آﻣرﯾﮑﺎ  ،ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ
ﭘس از آن دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل از ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ
ﺟﻧﮕﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑرای اﺳراﺋﯾل در ﺧﺎور
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗﺑل از ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ رﺷد ﭘوﯾﺎ ،در ﮔﯾرﯾﮭﺎ
و اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺷورھﺎی ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ،
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ،ﻣﯽ زﻧﯾم :ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ﭘدﯾدار
ﻣﯽ ﺷود؛ روﺳﯾﮫ ﺗﺣت رھﺑری ﭘوﯾﺎی رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﭘوﺗﯾن ،و ﺑرزﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ھژﻣوﻧﯽ
ﻧوظﮭور آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﭘﯽ آﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﺣراﻧﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ،ﺑﮫ ﺧﺻوص از
ﻧظر طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺛرات طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری
ﺟدﯾد در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﭘﯾﮑر
ﺑﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗدرت در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﻗدرت
ھژﻣوﻧﯽ ﻏﺎﻟب را ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﺑﺣران اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو ﺑﺎ ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ
ای ﻣواﺟﮫ اﺳت :اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻏرق در رﮐود
ﺟﺎری اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎد ﺗوﻟﯾد آن؛ ﮐﺎھش
ﺷدﯾد در ﺗﺟﺎرت؛ و ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺎﻧﮑداران در ﯾوﻧﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ،
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭘرﺗﻐﺎل در آﺳﺗﺎﻧﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ

رﻧﺟﺑر ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
)(١
اﻧﻔﺟﺎر رﺳﺎﻧﯾده ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮑرردر
ﻗرار دارﻧد.
ﺑﺣران اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ،در ﯾوﻧﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭘرﺗﻐﺎل و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﻧﺗﯾﺟﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری و
ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻏرب
و اﺳﻼم – ﺳورﯾﮫ ،ﻟﯾﺑﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق
و اﯾران ،در اﻣﭘراﺗوری در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﺑﺣران ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓزاﯾش
اﻋﺗراﺿﺎت ﺗوده ای ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش اﻗداﻣﺎت
ﭘﻠﯾس دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺷــده اﺳــت ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﻌﻠﯾق در ﺗﺿﻣﯾن ھــﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و
ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﺷد ن ﺗظﺎھرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﯾوﻧﺎن و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن.
در طــول ﺳــﺎل  ٢٠١٢ﻧــرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ از زﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﭘول واﺣد
در ﺳﺎل  ١٩٩٩اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﺗﺟﺎرت ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺟﺎری اروﭘﺎ در آﺳﯾﺎ ﺑﮫ
ﺷدت ﺳﻘوط ﮐرد – ﺑﯾش از  ١٨در ﺻد ﺑﺎ
ﭼﯾن ١٤ ،در ﺻد ﺑﺎ ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ و رﮐود
)(٢
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ژاﭘن.
ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﺑﺣران ﻣﺧرب ،اروﭘــﺎ را در
ً
ﻋﻣﻼ ﭼﻧد
آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺣﻼل ﻗرار داده اﺳت.
رده ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳری از ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎری دوﺟﺎﻧﺑﮫ/
ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ و ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل اروﭘﺎ در
ﺗﻼﺷﻧد ﺗﺎ رﮐود را ﺗﺧﻔﯾف دھﻧد .اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن،
ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭر ﻟﻧدن – در ﺷﮑوه اﻧزواﯾش – در
ﺳراﺷﯾب رﺷد ﻣﻧﻔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دراﯾن ﮐﺷور در ﺗﻘﻼ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن
ﻓرﺻت ھﺎی ﺗﺎزه ﺳوداﮔراﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی
ﻧﻔت ﺧﯾز ﺧﻠﯾﺞ و »ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺧﺻوص«
دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻟﮭﺳﺗﺎن
و ﭼﮏ واﺳﻠواﮐﯽ ،رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ آﻟﻣﺎن
ﻋﻣﯾق ﺗر ﮐردﻧد وﻟﯽ از ﻋواﻗب ﻧﺎﺷﯽ از
رﮐود ﮐﻠﯽ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﺟﻧوب اروﭘــﺎ )ﯾوﻧﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭘرﺗﻐﺎل و
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ( در رﮐود ﻋﻣﯾق ﻗرار دارد ﺑﮫ طوری
ﮐﮫ از رﺷد ﻣﻧﻔﯽ دو رﻗﻣﯽ در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ٢٠٠٩- ٢٠١٣رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ طور ﺳرﺳﺎم آوری ﺑﮫ ﺑﯾش
از  ٪٢٠رﺳﯾده ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ
ھﺎی ﻋظﯾم ﺗوﺳط ﺣﻣﻼت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣزدھﺎ
و ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻋﻣوﻣﯽ  ،ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده را
)(٣
ﮐﺎھش داده اﺳت.
ﺑﯾﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از رﮐود ﻣزﻣن و ﮐﻣﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر،
در ﺣﺎل رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن ) ١٧ – ٢٤ﺳﺎﻟﮫ(
ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑﮫ  ٪٥٠در ﺟﻧوب اروﭘﺎ رﺳﯾده،
در ﮔﯾرﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ طوﻻﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ

ﺷورش ﻣردﻣﯽ ﺗﺷدﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ رﺳﯾده اﺳت.
اﻧﺣﻼل اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎً اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر
اﺳت .ﯾورو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ارز ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ارزھﺎی ﻣﻠﯽ
 ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎھش ارزش ﭘول داﺧﻠﯽ و ﺣﻣﺎﯾت
از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﮔــردد .ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﻣﻠﯽ در دﺳﺗور روز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ و ﺳوﺋﯾس ﺧود را
ﺑرای »ﮐﺳری ﺑﯾﺷﺗر ﻣزاﯾﺎی« ﻣردم آﻣﺎده
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد – ﺑﺎ ﺿرر ﻋظﯾم ﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر
وام ھﺎی ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب،
ﻧﺟﺎت ﻋﻣده داراﺋﯾﮭﺎی اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻻزم ﺷده
اﺳت ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ آﻟﻣﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ
در ﺣﺎل ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﻣﯾﺎن اﮐﺛرﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎت
دھﻧدﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮑداران ھﺳﺗﻧد .رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﻧﻔﯽ و »ﭘوﭘوﻟﯾﺳم« راﺳت ﮔرای
ﻗﻼﺑﯽ )ﻓﺎﺷﯾﺳم( ﻧﺎﮔزﯾر )اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭘرﺗﻐﺎل(،
رژﯾم ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات و »ﺗﮑﻧوﮐرات«
را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده اﻧد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﺣران و اﻋﺗراض ﺗوده ای،
اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﯾس دوﻟﺗﯽ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳــت .رژﯾــم ﻧﺋوﻓراﻧﮑوی ﻣﺎرﯾﺎ ﻧو
راﺟــــــوی) (Mariano Rajoyﻗواﻧﯾن
ﺟدﯾدی را ﺑــرای ﺳرﮐوب ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣﻣﯾل
ﮐرده اﺳت ،ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای
درﮔﯾر ﺷدن در ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﻌﺎل و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ،ﺑﺎ زﻧدان اﻋم از ﯾﮏ ﺗﺎ
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد (٤) .در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن،
ﻧﺧﺳت وزﯾرش ﮐﺎﻣرون ،اﻗداﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯾد
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در
ﺗﻣﺎم ای ﻣﯾل ھﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺷﺧﺻﯽ
ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺟوز ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
اروﭘــﺎی در رﮐود ﻓرورﻓﺗﮫ ،ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ودو
ﻗطﺑﯽ ﺷــده ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾــﺎد ﺑﮫ ﺗﺟﺎوزات
ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ-اﺳراﺋﯾل )اﻟــﻐــﺎء ﺷــده از
ﺟﺎﻧب اﺳراﺋﯾل( ﻧﺧواھد ﭘﯾوﺳت .ھم اﮐﻧون
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﯾﮫ ﻟﯾﺑﯽ ،اﯾران و ﺣﺗﯽ
ﺳورﯾﮫ ،ﺑﮫ اﻓزاﯾش  ٪ ٢٠ﻗﯾﻣت ﻧﻔت در
ﺳﺎل  ٢٠١٢اﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل
ھرﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی را ﻓﻠﺞ ﮐرده اﺳت.
اﮔر اروﭘﺎی ﺑﺣران زده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎﺳت در
ﮔﯾری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ﺑرود ،از ﭘوﯾﺎ
ﺗرﯾن ﺑﺎزار ﺑرای ﺻﺎدرات ﺧود را ﻣﺣروم
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،از ھردو
ﺟﺎﻧب ﯾﮏ دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد.
ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭘُرھزﯾﻧﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻗﺗﺻﺎد داﺧﻠﯽ ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾورو ﺑﮫ زوال ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﯾﮑﺎ دارای اﺑﻌﺎد ﻣرﺗﺑط
ﺑﮫ ھم ھﺳﺗﻧد :ﮐﺎھش ﺳﮭﺎم ﺑﺎزار ﺟﮭﺎن و
ھژﻣوﻧﯽ آن ﻣﺧﺻوﺻﺎً ،در آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗــﯾــن؛ اﻓــزاﯾــش ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و
»ﺑﮭﺑود« اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
و ﻧﯾروی ﮐﺎر؛ و ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای اﯾﺟﺎد
دوﻟت ﺳرﮐوب ﮔر ﭘﻠﯾﺳﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای
ﻣﻣﺎﻧﻌت و ﭘﯾش ﮔﯾری از اﭘوزﯾﺳﯾون داﺧﻠﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
)ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ اﯾران( و ﮐﺎھش درازﻣدت
در ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣردم.
ھﯾﭻ ﭼﯾز اﻓول اﻣﭘراﺗوری آﻣرﯾﮑﺎ را ھم
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﻧﻘﺑﺎض ﺳﮭم ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺗوﻟﯾداﺗش ،در ﻣورد دوم ،ﺑﺎ ورود ﻗدرﺗﻣﻧد
ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣﺣل ﮐﺎر ﺟﮭﺎن« ﺗوﺿﯾﺢ
ﻧﻣﯽ دھد ) .( ٥ﺣﺗﯽ ،در »ﺣوزه ﻧﻔوذ« ﺳﻧﺗﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و
ﺣوزه درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯾب ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دﯾﮕر
از ﺳوداﮔران و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔــذاران ﻏﺎﻟب ﺑﮫ
)(٦
ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ، ٢٠١٠ – ٢٠٠٥ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
دوﻟﺗﯽ ﭼﯾﻧﯽ ﺑﯾش از  ٧٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾش از ﺗﻣﺎم ﺳﮫ ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﻗــﺎره ای و ﺑﺎﻧﮏ
واردات ﺻــﺎدرات )Export-Import
 (Bankوام دادﻧد .ﭼﯾن ﺟﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮏ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻋﻣده
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﺑرزﯾل ،آرژاﻧﺗﯾن ،ﺷﯾﻠﯽ،
ﭘرو و اﮐــوادور -ﻣﺗﺧﺻص در ﺻﺎدرات
ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ/ﮐﺷﺎورزی – ﮔرﻓﺗﮫ.اﺳت ).(٧
ﮐﺎھش ارزی وﭘﺎﺋﯾن ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻧرخ ﺑﮭره
ھــﺎی دوﻟﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻــﺎدرات
ﺑرزﯾل ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺑوده و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وزﯾر
ﻣﺎﻟﯽ ﺑرزﯾل» ،ﺟﻧﮓ ارزی« را ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗﮫ -ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را درﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻗﺗﺻﺎد در ﻣﻧطﻘﮫ
ﻗــرار داده اﺳــت) .(٨اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ھﯾﭻ
اﺑﺗﮑﺎری ﺑــرای طرح ﻧوﯾﻧﯽ دﯾﮕر دراﯾن
راﺑطﮫ در ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺑرزﯾل ،روﺳف ) (Rouseffﭘﯾش ﻗدم ﻧﺑود.
ﺣﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺗﺣﻣﯾل ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣرﯾم
ﻧﻔت ﺧود در ﻗﺑﺎل اﯾران در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن
و آﺳﯾﺎ ﻧﯾز ﻣوﻓق ﻧﺑود .ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭼﯾن
ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ را ﻣردود ﺷﻣردﻧد و ھم ﭼﻧﺎن
ﺑﮫ ﺧرﯾد ﻧﻔت از اﯾران اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ).(٩
ﺑﺎ وﺟود ﮐﺎھش اﻧدک و ﺷﮑﻧﻧده ﺑﯾﮑﺎری ،ﺑﮫ
طور ﻋﻣده در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻘب ﮐﺷﯾدن ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺎرﮔران ﯾﺑﮑﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣدت از رﻓﺗن
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﻧﺎ اﻣﯾدﻧد .اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺗﺣده ﻗــﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﮭﺎر ١٫٦
ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﻧﺑوده اﺳت.
از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑدھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺎﻧواده ھﺎ
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در
واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮕل اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ راھﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺑﮭﺑودی ﻣداوم ﺑﺎﺷﻧد .و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺧود را از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﻧﺎه آوردن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺑﻘﯾﮫ
آﺳﯾﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل از دﺳت دادن رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺟﺎت دھد .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن
در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی  ٧٫٥درﺻد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﮐﻣﺗر از  ٩درﺻد و ھﻧد از
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی  ٨درﺻد ﺑﮫ  ٥درﺻد ﯾﺎ ﮐﻣﺗر
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ).(١٠
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺳﯾﺎﺳت اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺣﺎﺻره
ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺣروﻣﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﻣﺎﯾت
از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ھر ﻣﺣرک ﺗﺎزه ای از
ﺟﺎﻧب ﭼﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﺻدﻣﮫ را ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر زده اﺳت .آﻧﮭﺎ
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ،ﺑﺟز ﻧﺟﺎت ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر وال
اﺳﺗرﯾت ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر
).(١١
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺎﻣل ﺣﺎﻟﺷﺎن ﻧﺷد
طﺑق ﯾﮏ ﮔــزارش» ،ﺑﯾش از  ١٢ﻣﯾﻠﯾون
ﻣﻘروض آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﯾﺎ از ھر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر
ﺻﺎﺣب ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﺑدھﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔر
ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﮑﻧش ارزش دارد ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘروض اﺳت« ،اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎزار
ﻣﺳﮑن را ﻓرو ﻣﯽ رﯾزد و ارزش ﺧﺎﻟص
ﺛروت ﺧﺎﻧوارھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ را ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن
ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد ).(١٢
ﮐﺎھش »ﺑﯾﮑﺎری« ﮐﮫ از ﺳوی رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ
ادﻋﺎ ﺷده ،ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھش ﻧﯾروی
ﮐﺎر  ١٤٦ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری در ﺳﺎل  ٢٠٠٧اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ  ١٤٠ﻣﯾﻠﯾون در ﺳﺎل  ٢٠١١ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ .در ﺳﺎل  ٦٢٫٧ ، ٢٠٠٨درﺻد از
ﺟﻣﻌﯾت ﺷﺎﻏل ﺑودﻧد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٢اﯾن
ﻣﻘدار ﺑﮫ  ٥٨٫٥درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺎھش ﺑﯾﮑﺎری از
 ٩٫٣درﺻد ﺑﮫ  ٨٫٣درﺻد رﺳﯾده اﺳت.
اﮔر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌداد از ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٧ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ﺑودﻧد ،در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ ﺑﯾش از ١١
درﺻد ﻣﯽ رﺳﯾد) .(١٣ﮐﺎھش درآﻣد ﻣﺗوﺳط،
ﻋﻠت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش ﺷدﯾد درآﻣــد »طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣزدھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺷﺎﻏل
ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ ﻣزدھﺎی ﭘﺎﺋﯾن »ﻣﺷﺎﻏل ﺧدﻣﺎﺗﯽ«
ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺷده اﻧد :ﺑﯾش از  ٩٠درﺻد از
 ٢٧٫٣ﻣﯾﻠﯾون ﺷﻐل ﺟدﯾد در دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
در ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑودﻧد ).(١٤
اﺳﺗﺛﻣﺎر در ﺑﮭره وری ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮔواھﯽ
اﺳت در رﺷد ﺗوﻟﯾد ﺗوﺳط ﻧﯾروی ﮐﺎر اﮔر

ﭼﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﻌدادﮐﺎرﮔران ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد :ﺗﻣﺎم
ﺳود ﺣﺎﺻل از ﻧو آورﯾﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ روﺑﺎت در ﺧط ﺗوﻟﯾد ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ راﻧدﻣﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،از ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
و ﺳود اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺳﮭم درآﻣد ﻣﻠﯽ از  ٦٣درﺻد ﺑﮫ  ٥٨درﺻد
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣد ﻣﺗوﺳط
ﻣزدھﺎ از زﻣﺎن رﮐود ، ٢٠١٠ – ٢٠٠٨
 ٢٫٧در ﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت ،ﺳود ھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎً
 ٣٠درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ روﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود ،ﺷﺎﺧص
اﺳﺗﺎﻧدارد اَﻧد ﭘور Standard &) ٤٠٠
 ٣٣ ،(٤٠٠ Poorدر ﺻد از ﺳود ﺧود
را از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزان در ﺧﺎرج
ﮐﺷور ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﻣﯽ آورد .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ،ﺑﮫ
وﺿوح ﻧﯾروی ﮐﺎر آﻣرﯾﮑﺎ را از ﺧود ﻣﺗﺎﺛر
ﮐرده و در ﻋوض ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ را
ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻣورد در اﯾﻧﺟﺎ،
ﺷرﮐت ﺟﻧرال ﻣوﺗور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ٢٠١١ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳود )ﺛﺑت ﺷده( ﺧود ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل ﯾﻌﻧﯽ  ٧٫٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر را ﺑدﺳت
آورد).(١٥
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد طرح ﺑودﺟﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای ﺳﺎل ٢٠١٣
ﺗﻌﻣﯾق ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮑﺎف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﺳﺗن
ﻣزاﯾﺎی اﻣور ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﻣﺑﻠﻎ  ٣٦٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﺛروﺗﻣﻧدان ﮐﻣﺗر از
ﯾﮏ ﺳوم اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ).(١٦
در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ رو ﺑﮫ رﺷــد ﺑﺎ
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﺧﺎرج ﮐﺷور ،اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﻧﻔت و ﮐﺎھش
ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ،اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی
ﻗواﻧﯾن ﭘﻠﯾﺳﯽ دوﻟﺗﯽ را اﻓزاﯾش داده و ﺑﮫ
دوﻟت اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺑرای ﺗرور ﺷﮭروﻧدان
ﻣظﻧون ﺑــﮫ دوﺳــﺗــﯽ ﺑــﺎ ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺑد،
ﻧظﺎرت ﻗﺿﺎﯾﯽ )ﺣﮑم آزادی( در اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣداﺧﻠﮫ ﭘﻠﯾس در ﻣﻧﺎزل ،دﻓﺎﺗر و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی
ﻋﻣده و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐردن ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در ﻣواﻗﻊ
»اﺿطراری« – از ﺟﻣﻠﮫ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ
)(١٧
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺑﺎزﻧده از ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی ﻋراق ﭘس از
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .از  ١٫٨٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای
ﭘروژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧﺗﯽ ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗر از  ٥درﺻد ﺑدﺳت
آوردﻧد (١٨) .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﻟﯾﺑﯽ و ﻣﻧﺎطق
دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت .ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ دﺷﻣن را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد،
ﺑرای اﯾن ﮐﺎردر ﺑدھﯽ ﻏوطﮫ ور ﻣﯽ ﮔردد،
و ﻧﯾروی ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻗــراردادھــﺎی ﺑﺎز
ﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی را ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺑﮫ دﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ٢١
ﻣﯽ آورﻧــد .در واﻗــﻊ ﺳﺎزﻧده اﻣﭘراطوری
ﺗرﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ دﻻر ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻔظ ﺑﯾش از
 ٧٠٠ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازد .ھم ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺟﻧﮕﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻣﺻرف
داﺧﻠﯽ ﻧﯾز ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑﮭﺑود ﺑﯾﮑﺎری
در ﺗﻌداد روﺑﮫ اﻓزاﯾش آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏذای راﯾﮕﺎن آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ھﺎ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺻﺎﺣب ﻣﺳﺎﮐن ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ھﻣﮫ ﮔﯾر -ﺑﯾش از ده ﻣﯾﻠﯾون از
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺳﺎﮐن ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗردر ﭘرداﺧت
وام ﻣﺳﮑن ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﻧد -و  ٣٠درﺻد از
ﮐودﮐﺎن ﻣدرﺳﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎر و ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
راﯾﮕﺎن ھﺳﺗﻧد.
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر ،ﮐﺎرﮔران را ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد
ﮐﻣﺗرو ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﮑﺎف ﺑﯾﺷﺗر در درآﻣد
ﺑﯾن دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺳودھﺎ در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد (١٩) .ﭼﻧد دھﮫ ﭘﯾش ﺣد ﻣﺗوﺳط
اﺧﺗﻼف درآﻣد ﻣﺎﺑﯾن ﯾﮏ ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺷرﮐت
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ .و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر  ٧٠ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑود.
اﻣروز اﯾن ﻧﺳﺑت  ٣٥٠ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای رﺳﯾده و در
ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﻧد :ﯾﮏ درﺻد از ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن
ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ در طول ده ﺳﺎل اﺧﯾر ٩٠
درﺻد رﺷد درآﻣد را درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺎھش واﻗﻌﯽ ﺣد ﻣﺗوﺳط درآﻣد ﺑﯾش از
 ٥درﺻد ﺷد.
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی و رﺷد ﺑﯾﮑﺎری ھﻣراه ﺑﺎ
ﮐﺎھش وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣراﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔــذاری وال اﺳﺗرﯾت و ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺗوﻣوﺑﯾل
ﻣﺷﮑل ﺷــده اﺳــت .ﻣﻧﺎظره ﺑﯾن اﺣــزاب
دﻣﮑرات و ﺟﻣﮭوری ﺧواه ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻘدر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ) (Medicareو ﺑرای ﻓﻘرا
) (Medicaidو ﻣزاﯾﺎی اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (Social Securityرا ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
ﺧﺻوﺻﯽ ﮐرد ﺗﺎ »اﻋﺗﻣﺎد« دارﻧدﮔﺎن اوراق
ﻗرﺿﮫ را ﺑﺎﻻ ﺑرد .در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺣدود ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ھﯾﺋت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن
) (electorateﺑﺎﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دادن
از ﺧود و ﺑﺎ رأی ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن را ﺳﺎﻗط
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دادن ﺗﻌدادزﯾﺎدی رأی ﻣﻣﺗﻧﻊ-
ﺑﯾش از  ٦٠درﺻد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻧﮕره و
 ٥٠درﺻد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
– و ﯾﺎ از طرﯾق ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧودی
و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﻣﺛل اﻋﺗراﺿﺎت از
طرﯾق »ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت« .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ،
ﺧﺻوﻣت و ﺳــرﺧــوردﮔــﯽ ﺑــﮫ داﺧــل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ راه
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ھردو ﺣزب ﻋﻣده ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑرای ﻣﻧﺣرف ﮐردن اذھﺎن ﺷﮭروﻧدان رأی
دھﻧده ﻧﺎراﺿﯽ از طرﯾق اھرﯾﻣن ﺟﻠوه دادن
ﺷﮭروﻧدان ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ« و اﻓزاﯾش
ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ از دﺳت
دادن آزادﯾﮭﺎی ﻣﻧدرﺟﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از
ﯾﮑدﯾﮕر ﭘﯾﺷﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻘﺻر ﺷﻣردن
ﭘرواز ﻋظﯾم ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺳوی ﭼﯾن ،ﻋوام ﻓرﯾﺑﮭﺎی ﺣزب دﻣﮑرات،
ﺷﯾوه ھﺎی ﺗﺟﺎری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺷور ﭼﯾن
را ﻣﻘﺻر ﻣﯽ ﺷﻣرﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻧﻊ ﮐردن
ﺗﺧرﯾب ﻣﺎﻟﯽ وال اﺳﺗرﯾت از ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد
اﯾـــﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣــرﯾــﮑــﺎ ،ﻋــوام ﻓرﯾﺑﮭﺎی
ﺣزب دﻣﮑرات ﻋﻣدﺗﺎً ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر از
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن را ﺑﮫ ﺧﺎطر »رﺑودن ﻣﺷﺎﻏل
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ« ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھر دو ﺣزب
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﻣده »ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﺳراﺋﯾﻠﯽ« ،ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد دﺳت
ﺑﮫ اﻋﺗراض زدﻧد.

ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟدﯾد در ﻗﻠب اﯾن ﺑﺣران:
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺎﺷﮫ را ﺧواھﻧد ﮐﺷﯾد
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣطرح اﺳت ،ﯾﮏ ﻗدرت ﺑزرگ
اﻣﭘراﺗوری ﻣﺛل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ دﺳﺗورات
دﯾﮑﺗﮫ ﺷده )در ﻏﺎﻟب ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر در ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ( از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ دوﻟت
ﺣﺎﺷﯾﮫ ای ﻣﺛل اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اھﻣﯾت ﮐﻣﯽ ﮐﮫ
در اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن دارد و از ﻣﺗﺣدان ﺑﺳﯾﺎر
)(٢٠
ﮐﻣﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارد
ھر ﮔز در اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﯾﮏ
اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﮑﯽ ﻣﺛل ﯾﮏ دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ زور و اﺟﺑﺎر اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻗدرت ﻣﻧد ﺧود
را در ﺑﮫ ﺧدﻣت درآوردن و ﻣﮭﺎر ﮐردن
دوﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﮑﺎر ﻧﺑرده اﺳت .ھرﮔز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺧﺑﮕﺎن
ﺛروﺗﻣﻧد ،ﺗﺣﺻﯾل ﮐــرده در ﻣﻌﺗﺑر ﺗرﯾن
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﻗــدرت ،ﺗﺎ اﯾــن اﻧــدازه اﻣﭘراﺗوری را
وادار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری از ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری
طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ )ﻧﻔت( ﺻدﻣﮫ وارد آورده ،ﺧزاﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﮑرده ،ﺑﺎﻋث ﻓﻘر اﮐﺛرﯾت
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق از ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن و ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧرژی ﻧﮕﺷﺗﮫ -ﺗﻣﺎﻣﺎً در ﺗﻌﻘﯾب ھدف
»اﺳراﺋﯾل ﺑزرگ« ﻧﺑوده اﺳت.

ﺳراﻧﺟﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣدرن ھرﮔز ﺻﺣﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﭘر ﺳرو ﺻدای
ﻗدرت ﻧﺧﺑﮕﺎن و دﺳﺗﮑﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﻟﺗﯽ
آﺷﮑﺎرا از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ رژﯾم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻋﻣداً
ﻧﺎﭼﯾز ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷده و ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ﺑوده،
ﺗوﺳط ﻣﺣﻘﻘﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔــذارده ﻧﺷده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻗدرت ﻓراﮔﯾر ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب
)(٢١
ﭘﯾﮑر ﺑﻧدی ﻗدرت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
اﯾن دﻗﯾﻘﺎً ﻋﻣﻠﮑردی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻗدرت
از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ رژﯾم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﮑرراً ھزﯾﻧﮫ
ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺗﯽ در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی ﯾﮏ ﺑﺣران
ﺑــزرگ و طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﻗﺗﺻﺎدی را ﻣﯽ
دھﻧد ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
اﺳراﺋﯾﻠﯽ در وﺣﻠﮫ اول وﻓﺎداری ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل
اﺳت ،آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﺗرس و واھﻣﮫ ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﻌﻣﯾق ﮐﺳری ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑر اﺳﺎس
ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ھزﯾﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد
ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﻠطﮫ اﺳراﺋﯾل در ﺧﺎور
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧدارﻧد.
 ٥٢ﻧﻔر از ﭘرزﯾدﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﯾﮭودﯾﺎن
آﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﯾروان »اول اﺳراﺋﯾل« در ﮐﻧﮕره
آﻣرﯾﮑﺎ ،دوﻟــت ،وزارت ﺧزاﻧﮫ داری و
ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و آﻣﺎدﮔﯽ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران را ﻋﻠﯽ رﻏم از
دﺳت دادن ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑزرگ ﺑرای ﺻﺎدرات
آﻣرﯾﮑﺎ و ﺧﺎرج ﺷدن از ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎدر و اداﻣﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر ﻣوﻟد
ﻧظﺎﻣﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ی
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺣدﯾد آﻣﯾز ﮐﮫ از واﺷﻧﮕﺗن و ﺗل
آوﯾو ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،در ﺷش ﻣﺎه اول
ﺳﺎل  ،٢٠١٢دﻻﻻن ﻗﯾﻣت ﻧﻔت را ﺗﺎ ٢٠
درﺻد اﻓزاﯾش داده اﻧد ﮐﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ
ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎھش داده اﺳت.
ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾــران ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺟﻧﮓ ﮐوﺗﺎه ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﺧواھد ﮔﺷت:
اﯾن ﺟﻧﮓ ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ آﺗش ﺧواھد ﮐﺷﯾد،
ﺟرﯾﺎن ﻧﻔت ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت،
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﻧﻔت ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﺧواھد زد و در
ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺟﮭﺎن وارد رﮐــود ﻋظﯾﻣﯽ
ﺧواھد ﺷد (٢٢) .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت رژﯾم
اﺳراﺋﯾل در ﺗﺄﻣﯾن اطﺎﻋت ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود از ﮐﻧﮕره
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد در ﻣورد ﻋراق
) ،( ٢٠٠٣ﻟﺑﻧﺎن ) ،( ٢٠٠٦ﻟﯾﺑﯽ )،( ٢٠١١
ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮏ و ﺗردﯾد در ﻣورد اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣده ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد.

ﭼﯾن :ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﮭﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢
ﺟﺑراﻧﯽ در ﺳﺎل ٢٠١٢

رﺷد ﭘوﯾﺎی ﭼﯾن در  ٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎً
ﻣرھون اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺎل ١٩٤٩
از ﯾﮏ طرف و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در دوره
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﯾن از ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﻘﻼب دوﻟت ﻣدرن را اﯾﺟﺎد
ﮐرد ،ارﺗش اﻣﭘراﺗوری ژاﭘن را ﺷﮑﺳت
داد ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻣﺣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓﺎﺳد ﮐوﻣﯾن دان و ﻣﺣﺎﺻره ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛل اروﭘــﺎ -آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺧﺷﯾد .اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻟوده ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻣﺗﺣد و واﺣدی ﺷد .ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾروی
ﮐﺎرﮔری ،زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﺟﺎد
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی؛ از طرﯾق
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑوﺟود آورد ،دھﻘﺎﻧﺎن را
از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ آزاد ﺳﺎﺧت
و ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ؛ از طرﯾق آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ
راﯾﮕﺎن ﺑرای ھﻣﮫ را اﯾﺟﺎد ﮐرد وﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻣدرن
ﺳﺎﻟم ،ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و ارﺗﺷﯽ
از داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﺗﮑﻧﺳﯾﻧﮭﺎ ،ﻧو
آورﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺣرک رﺷد دو رﻗﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺷد
را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت .ﮔذار ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺳﺎل  ١٩٨٠آﻏﺎز ﺷد و ﭘس از آن ﺑﺎ ﮔﺳﺳت
از ﮐﺷﺎورزی اﺷﺗراﮐﯽ ،ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﺗﺟﺎرت و زﻣﯾن ھﺎی ﺷﮭری در
ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ ،ورود درازﻣدت ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷدت ﯾﺎﻓت.
دوران ﮔذار و ﺗﺣﮑﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن
ﺗﺄﺛﯾر دو ﮔﺎﻧﮫ داﺷت :اﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾروھﺎی
ﺗوﻟﯾدی را ﺑﮫ رﺷد دو رﻗﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و در
ﻋوض رواﺑط طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺎﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻏﻧﯽ» ،ﺧــرده ﺑــورژوازی ﻧو
ﭘﺎ«ی ﻣﻣﺗﺎز وارﺗش ﮔﺳﺗرده ای ازﮐﺎرﮔران
ﻓﻘﯾرو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده ی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ و
ﮐﺎرﮔران ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟر و ﺧدﻣﺎت داﺧﻠﯽ
ﻗطب ﺑﻧدی ﮐرد.
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﭼﯾن ﺑﮫ »ﻣﺣل ﮐﺎر ﺟﮭﺎن«
ﺗﺑدﯾل ﺷد ،ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣرﮐزی از ﺑد ﺗرﯾن
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﭼﯾﻧﯽ در ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﭼﯾن را ﺑﮫ دوﻣﯾن ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن
ﺗﺑدﯾل ﮐرد .اﻣﺎ ﻧﺳل دوم و ﺳوم طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾن ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای در ﮔﯾر
در ﻋﻣل ﺟﻣﻌﯽ و ﺧواﺳﺗﺎر ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری از
اﯾن ﺛــروت ،ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
و آﻣـــوزش و ﻣﺳﮑن ﮐــم ھزﯾﻧﮫ ﺷـــد).(٢٣
ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ در ﭼﯾن ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ
ﻣواﺟﮫ ﺷد :از ﯾﮏ طرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﻋدم ﺗﻌدﯾل ﻣﺎﻟﯽ )de
 (regulationﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧظور راه ﯾﺎﺑﯽ
ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺧﺎرج و از

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طرف دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺻراﻧﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑرای آزادی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر
و ﭘرداﺧﺗن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن
و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﮔﺳﺗرده ﻓﺳﺎد ﺑﯾن
روﺳﺎی ﺣزب و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷدﻧد ).(٢٤
ﭼﯾن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺷدن اﻗﺗﺻﺎدش ،ﺑﮫ ﺳوی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر در ﭘژوھﺷﮭﺎی
ﺑﻧﯾﺎدی و ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ روی آورد و
اﯾن ﮐﺷور را در ﺑزرﮔﺗرﯾن زﻧﺟﯾره ھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓت درﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری اﺑﺗﮑﺎری و ﭘﯾﭼﯾده
ﻗرار داد) .(٢٥ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﺎزاد
ﺗﺟﺎری ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾــورو و آﻣرﯾﮑﺎی ﺑﺣران زده ،ﺑﮫ طور
ﻓزاﯾﻧده ای ﻣﺑﺎرزه ﺗﻧدی در درون ھﯾﺋت
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ،ﮐﮫ ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﺣﻔره
ﻋظﯾﻣﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ و اﻧﺑوه ﺗوده ھﺎی
ﻣردم ﺷده اﺳت .ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی رھﺑری در
اطراف ﻧﺧﺳت وزﯾر ،ون ﺟﯾﺎﺑﺎﺋو )Wen
 (Jiabaoﮔﺷﺎﯾش ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ورود
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،آزاد ﺳــﺎزی ﻧظﺎم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻗﺎﺑت ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﺳرﮐوب
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻧو ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
از ﺟﺎﻧب ﺷﮭردار ﺳﺎﺑق و ﻋﺿو ﺳﺎﺑق دﻓﺗر
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ،ﺑو ﮐﺳﯾﻼی ) (Bo Xilaiﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻣﯽ ﺷد را ﭘذﯾرﻓت .ﺑو دﺳت ﺑﮫ ﺗروﯾﺞ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و
ﻣﺳﮑن ﺑرای ھﻣﮫ ،ﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗرو
ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗوی از ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻓﺎﺳد و ﮐﺎﺳب
ﺣزب زده ﺑود ) .(٢٦ﺷﮑﺳت ﻧﻣﺎدﯾن »ﺟﻧﺎح
ﻣردﻣﯽ« ،ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ﺑو ﮐﺳﯾﻼی ﺗوﺳط
رﺳﺎﻧﮫ ھــﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﭘﯾروزی ﺑر »ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ﻧﺋو ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت«
اﻋﻼم ﺷد ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻌﻣﯾق ﻧﺋو ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
واﺿﺢ و روﺷن و ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺗدرﯾﺟﯽ
ﺳﯾﺳﺗم دوﻟﺗﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑــرای ﻋﻣوم ﺑر
ﺟــرﯾــﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھــﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧــﺎرﺟــﯽ ﻣﯽ
ﺑــﺎﺷــد) .(٢٧اﯾن ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث
اﻓزاﯾش آﺳﯾب ﭘذﯾری ﭼﯾن در ﺑراﺑر ﺑﺣران
ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺟﺎد ﻓرﺻﺗﮭﺎ ﺑرای ﺧروج ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ھﺎ ﺗوﺳط ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی ﻧو ﭘﺎی ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷــود .رﺷد اﻋــﻼم ﺷده ھزﯾﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را
ﺑﮭﺑود دھد :ﭼﯾن و ﻧﺧﺑﮕﺎن آن ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ای
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎی ﻟوﮐس و طراﺣﺎن ﻣد
در ﭘﺎرﯾس ،ﻟﻧدن ،ﻣﯾﻼن و ﻧﯾوﯾورک ھر دو
در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﻓﺷﺎرھﺎ از ﭘﺎﺋﯾن و
ﻣﺧﺻوﺻﺎً ،در ﺑراﺑر ﺗﻌﻣﯾق ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺋو
ﻟﯾﺑراﻟﯽ) ،(٢٨ﻧﺧﺑﮕﺎن ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھم
ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑﺣران ﺻــﺎدرات ﻋﻣده ﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﻧطﻘﮫ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﭼﯾن ﺑﺎ ﺑﺣران اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اروﭘﺎ در دھﮫ

ﺟدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای
ﺑﮭﺑود ﺗﺄﺛﯾر آن را در دﺳت دارد .ﭘﮑن در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﺑرای  ٧٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده داﺧﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺧﺎرج از ﺣﻠﻘﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻔﺎظت ازﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﭼﯾن
در ﺣﺎل ﺟﺑران از دﺳت دادن ﺑﺎزارھﺎی
ﺧﺎرج ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﯾن ﺑﮫ طور وﺳﯾﻊ
اﻓــزاﯾــش ھزﯾﻧﮫ ھــﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘوﺷش ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ،
و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای و ﻓن آوری
ﺳرازﯾر ﮐرده اﺳت .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ،ﮐﮫ
در ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻘﻼت واﺑﺳﺗﮫ
اﺳت ،ﭼرﺧش اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
رژﯾم وام دھﯽ را ﺳﮭل ﺗر ﮐرده و ﺧواﺳﺗﺎر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮭردارﯾﮭﺎ در ﻣﺳﮑن
ارزان ﺑرای طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط و ﮐﺎرﮔر ﺷده اﺳت.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از رﮐود ﺷدﯾد ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑﯾﮑﺎری ﻣﯽ ﮔردد ،ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷﮭرداری و اﻓزاﯾش ﺗﺿﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﭼﯾن آﻣﺎده اﺳت ﺑرای راه اﻧدازی
ﯾﮏ ﻣﺣرک اﻗﺗﺻﺎدی ﻋظﯾم ھﻣﺎﻧﻧد اﻋﻣﺎل
ﻣﺣرک اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﻟﮭﺎی ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
 .ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑرای
آزادﺳــﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻧﺧﺑﮕﺎن
اﻗﺗﺻﺎدی ﻧو ﭘﺎ و ﺧواﺳﺗﮭﺎی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑرای ﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣزدھﺎی ﺑﺎﻻﺗر،
ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑر ﺳر آزادﺳﺎزی ﺑﯾﺷﺗر و دﻣﮑراﺗﯾزه ﮐردن
ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﺎھم ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد) .(٢٩ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ﻋﻣﯾﻘﺎً ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭼﯾن،
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ
ﺑــﺎزار ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔــذارد – رواﺑــط دوﻟﺗﯽ.
ﯾﮏ ﭼرﺧش ﺑﮫ طرف آزادﺳــﺎزی ﺑﯾﺷﺗر و
ﻣﻘررات زداﺋﯽ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ظﮭورش ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺷﻣﮑش
ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را اﻓزاﯾش دھد و ﯾﮏ ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
اﭘوزﯾﺳﯾون را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺗﻘوﯾت ﺧواھد
ﮐرد.

روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﻌد از دھﮫ  ،١٩٩٩- ١٩٩٠روﺳﯾﮫ ﺷﺎھد
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ درزﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑود:
ﺣد ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر از  ٦٦ﺑﮫ  ٥٨ﺳﺎل در طول
ﻓﻘط ﺳﮫ ﺳﺎل رﺳﯾد ،ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون
ﻣرگ زود رس ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ،اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺗﺎزه
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در روﺳﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎد و ﺧزاﻧﮫ
داری ﻋﻣوﻣﯽ را ﻏﺎرت ﮐرد) .(٣٠ﯾﻠﯾﺗﺳﯾن،
دﯾﮑﺗﺎﺗور وﻗــت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن
را ﮐﮫ رھﺑری اﭘوزﯾﺳﯾون را داﺷــت ،در

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣
ﭘﺎﺳداری از رژﯾﻣش ﺑﻣﺑﺎران ﮐرد .او ﺑﮫ
ﻟطف دﺳﺗﮑﺎری رﺳﺎﻧﮫ ھــﺎی اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ
در ﺳــﺎل  ،١٩٩٦ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﻓرآﯾﻧدھﺎی
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﺎﻧﮕﺳﺗر ﻣﺎﻧﻧد و ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺗرﯾﻠﯾون
دﻻر از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،از ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻔت ،ﮔﺎز ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺣﻣل وﻧﻘل،
اراذل و اوﺑﺎﺷﺎن اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ و اﻗﻠﯾت ﺣﺎﮐم
ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾزی ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردﻧد).(٣١
اﺳــﺗــﺎﻧــداردھــﺎی زﻧدﮔﯽ ﺳﻘوط ﮐــرد ،ﺣق
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت رﺳﯾد
و ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده ھﺎ از اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ
دﻟﺧواه ﺧود ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد.
در اوج ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ،ﺑﯾش از  ٦٠درﺻد
از ﺟﻣﻌﯾت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ زﯾر ﻓﻘر ﺳﻘوط
ﮐرد – ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎھش از زﻣﺎن
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم .روﺳﯾﮫ از ﯾﮏ اﺑرﻗدرت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم ﭘﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﺗﺑﻌﮫ اﻣﭘراﺗوری
اروﭘﺎ-آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﻘوط ﮐرد.
ﺑﺎ ظﮭور دوره ﭘوﺗﯾن ،در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗرن ﺟدﯾد،
روﺳﯾﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ و ﺗﻧد ﮐرد.
در طول دھﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ،ﻓﻘر در
ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از  ٢٠درﺻد ﺟﻣﻌﯾت
رﺳﯾد .ﻣزدھﺎ و ﺣﻘوق ھﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت
ﺷد و ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٩٠درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت.
اﻗﺗﺻﺎد روﺳﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨درﺻد
رﺷد داﺷت و ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾد اﯾن ﮐﺷور ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ذﺧﺎﺋر ارزﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻرﺷــد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ روﺳﯾﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ در
ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدﺳت آورد ،و در
ﺷﮑل ﺑﻧدی ﭼﮭﺎر ﮐﺷور ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ ،ھﻧد
و ﭼﯾن ) (BRICﻗرار ﮔرﻓت.
ﭘوﺗﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳــﺎزی را
ﻧﻘض ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺧﺑﮕﺎن اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ را
ﺑرای ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب
ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد ،ﺿرﺑت ﺧﻔﮫ ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣدود ﮐرد .ﺑرای
ﭘﯾﮕﯾری ﺧود در ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ روﺳﯾﮫ و ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﻣوﺷﮑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻣرزھﺎی
ﺧود ،او ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﺗﻧد رو« ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓت) .(٣٢ﺑرای
ﺑرﻧده ﺷدن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺗﺣﻣﯾل ﺑرﺧﯽ
از ﻣواﻧﻊ در ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻏرﺑﯽ
– ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ
) (NGOو رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزار ﻓروش او را
ﺑﮫ ﻋﻧوان »اﻗﺗدارﮔرا« ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻔوﯾض ﻣﻘﺎم ﮐردﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﺛﺑﺎت ﭘوﺗﯾن وﺗروﯾﺞ رﻓــﺎه دوﻟﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻏرب را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷد
ودر ﻋوض ﺣﻣﺎﯾت ﻣردﻣﯽ را ﺑﺎ ﺑﯾش از دو
ﺳوم رأی ﻣردم ﺑدﺳت آورد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺗﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺑﺎ ﺑﯾش از  ٦٠درﺻــد آرا در ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﺿرﺑﮫ ای ﻋﻣده ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﻣــورد ﺣﻣﺎﯾت ﻏــرب در ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﻋت ﺑﮫ
دوران ﺑﺎزﮔﺷت ﯾﻠﯾﺗﺳﯾن ﺑود....ﭘوﺗﯾن ﻗول
داد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ھﻣﮑﺎری
ﮐﻣﺗر درﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻣﺎﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از
ﺷورﺷﯾﺎن و ﺗﺣرﯾم در ﺑراﺑر ﻣﺗﺣدان روﺳﯾﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ﺳورﯾﮫ و ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری آن ﻣﺎﻧﻧد
اﯾران اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧد .ﭘوﺗﯾن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﺟﺎرت
ﺑﯾﺷﺗر و رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧود ﺑﺎ ﭼﯾن ﺟﻠب
ﺷده اﺳت .روﺳﯾﮫ از اﻓزاﯾش ﻧﻔت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت
ﺑﺷﮑﮫ ای ﺑﯾش از  ١٢٠دﻻر ﻣﻧﻔﻌت ﻣﯽ ﺑرد.
ﺑﺣران اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺗﺿﻌﯾف ﻧﺎﺗو ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود اوﺑﺎﻣﺎ ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
ﺑﮫ ﺳﻣت روﺳﯾﮫ را ﮐﻣﺗر دل ﭘذﯾر وﺑﯾﺷﺗر
ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻧﺷﺎن دھد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﺧﺎﻟف ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﻗدرت
ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻧﺣط ﺟﻠوه دادن ﺗﺻوﯾر
ﭘوﺗﯾن ﻧﺷدﻧد :ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﺣﺳﺎب ﺷده آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﺟﺎ راه ﻧﯾﺎﻓت و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد .رﮐــود ،اﻗﺗﺻﺎدی
روﺳﯾﮫ را ﺗﺿﻌﯾف ﻧﮑرده اﺳت .ﭘوﺗﯾن ﺑﺎ
اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑر روی ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻏول ﭘﯾﮑر ﻧﻔﺗﯽ در ﺧﺎرج
ﮐﺷور و اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ رﺷد اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھــد ،ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ اﺋﺗﻼف ﻧﺎﭘﺎﯾدار و
ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد.

ﮔذار  :٢٠١٢ -٢٠١١از
رﮐود ﻣﻧطﻘﮫ ای وﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎل  ٢٠١١زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﻋﻣﯾق ﺗر ﺷدن
ﺑﺣران اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻓراھم ﺳﺎﺧت .ﺑﺣران
ﺑﺎ رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو ﺷروع
ﺷد ،رﮐود در آﻣرﯾﮑﺎ و وﻗوع ﺗظﺎھرات ﺗوده
ای ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ رﯾﺎﺿت
ﮐﺷﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ را در ﻣﻘﯾﺎس
ﻗﺎره ای ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﮐﺎھش داد
ﺷروع ﺷد .ﺣوادث ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑرای
ﺷورﺷﮭﺎی ﻣردﻣﯽ و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در
ﺳﺎل ﺟدﯾد ﺑود .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺗﺷدﯾد ﺟﻧﮓ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده و ﻣوزون ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ﻣﻧطﻘﮫ ای از زﻣﺎن ﺟﻧﮓ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در آﺳﯾﺎی ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺷد.
ﻣﺑﺎرزه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻓراﻧﺳﮫ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ اﻣداد ﯾﺎ ﭼﺎره ای دﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد-
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﺑﺎ ﺷﺎﻧس ﺑﯾﺷﺗر ﭼﺎره

ای ﺑــرای ﺟﻠوﮔﯾری ازﺗﻌﻣﯾق درﮔﯾرﯾﮭﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھﻧد.
در طول ﺳﺎل  ، ٢٠١١رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت
روﯾــﺎروﺋــﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﻣﺣﺎﺻره
ﻧطﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﯾن رااﻋــﻼم ﮐرد .وﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
او طراﺣﯽ ﺷــده اﻧــد ﺑــرای ﺗﺿﻌﯾف دﻓﺎع
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ روﺳﯾﮫ و ﺗﻧزل ظﮭور ﭼﯾن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن .در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻣﯾق و ﺑﺎ ﺳﻘوط ﺑﺎزارھﺎی
ﺧــﺎرج از ﮐﺷور ،واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎ ھرزﮔﯽ و
ﻣﺗﺟﺎوزاﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣدود ﮐردن
ﺻﺎدرات ﺳودآور ﺑﮫ ﺑﺎزار ﭼﯾن و ﺟرﯾﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻼش ھﺎی
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺑرای ﻣﺧﺗل ﮐردن ﺗﺟﺎرت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﭼﯾن در آﺳﯾﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﻼل اﻧﮕﯾز روﺑرو ﺑوده اﺳت.
در واﻗﻊ ﭼﯾن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ذی ﻧﻔﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و
ﺣﺗﯽ درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯾب ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐرده اﺳت.
ﺗﻼﺷﮭﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری
داﺧﻠﯽ ﭼﯾن در درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻣردﻣﯽ
و اﻓزاﯾش ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺧﺎرج از ﺧط
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾن را وادار ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺑودﺟﮫ دﻓﺎﻋﯽ ﺧود ﺗﺎ  ١٢درﺻد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و
اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺧود در اﻣﻧﯾت
داﺧﻠﯽ و ﺗﺷوﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐرده
اﺳت .ﯾﮏ ﺗﺣرﯾﮏ ﺑزرگ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ
درﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در اﯾن ﺑﺎﻓت ﻧﺑﺎﯾد ﺣذف
ﺷــود .ﺷﮑﺳت ﺗــﻼش اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای
ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺗرﻗﯽ وظﮭور ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺎر ﺗوﺳط ﺻﺎﺣب ﻧظران ﺟﻧﺎح
راﺳت ﺑرای اﯾﺟﺎد »ﺟﻧﮓ ﺳرد« ﺟدﯾد ﭘر
ھزﯾﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧظﺎﻣﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ در آﺳﯾﺎی ﺷرﻗﯽ ﭼﺎرﭼوب و ﺗوﺟﯾﮭﯽ
را در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ ،روﯾﺎروﺋﯽ درازﻣدت
ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﯾن را ﻓراھم ﮐرده اﺳت .اﯾن
ﯾﮏ ﺗﻼش ﻧو ﻣﯾداﻧﮫ ﺑرای ﺳرﭘﺎ ﻧﮕﮭداﺷﺗن
ﮐﺎھش ﻧﻔوذ اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ در آﺳﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
»ﻗدرت ﭼﮭﺎر ﺳره« اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده – آﻣرﯾﮑﺎ،
ژاﭘن ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ – ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ﺣرﯾف ﺗﺟﺎرت ﭼﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
و رواﺑط ﭘوﻟﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای در آﺳﯾﺎ،
و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎﻟﯽ رو ﺑﮫ رﺷد ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن و آﻓرﯾﻘﺎ ﮐﮫ درﺣﺎل ﺗﻌﻣﯾق اﺳت ﻧﻣﯽ
ﮔردد .آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧظﺎﻣﯽ واﺷﻧﮕﺗن در ﺧﻼء
اﻗﺗﺻﺎدی ﻗراردارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ
طرح ھﺎی ﺟدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد
ﮐﺳری ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ،ﻣواﺿﻊ ﻧﯾروھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ،و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻼح ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﺗﻌﺎدل ﮐﺳری اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی اﻋﻣﺎل ﺷده
در اروﭘﺎ ،از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻟﺗوﻧﯽ وﺑﮫ ﺟﻧوب
اروﭘﺎ اﻧﺗظﺎر اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل ٢٠١٢
ﺻورت ﮔرﻓت .اﺧراج ﮔﺳﺗرده ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ
و ﮐﺎھش ﺣﻘوق ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و ﻓرﺻﺗﮭﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺋﻣﯽ
و ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾدن رژﯾم ﺷد .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رﯾﺎﺿت
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺟﻧوب اروﭘﺎ ھﻣراه ﺑود ﺑﺎ ﻋدم
ﺗواﻧﺎﺋﯽ در ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﯾﺎن
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﻓراﻧﺳﮫ،
آﻟﻣﺎن و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن .طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت رژﯾم ﻟﯾﺑرال ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر/رژﯾم
اﺋﺗﻼﻓﯽ ﻟﯾﺑرال را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار داد ﮐﮫ
ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﮐﺎھﻧده را اﻓزاﯾش دھد ،ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺷرﮐﺗﮭﺎ را ﮐﺎھش دھد ،ﺑﮭداﺷت و آﻣوزش
ﻋﻣوﻣﯽ را ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻣردﻣﯽ
را ﺳرﮐوب ﮐﻧد .ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧو اﺳﺗﺑدادی
ﻧوع ﺗﺎﭼری ﺑراﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾﺷﺗر ﭘﻠﯾﺳﯽ
ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣــردم وﺿﻊ ﮐــرده اﻧــد .ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑوده
اﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﻓﺳﺎر را ﺑر اﻗﺷﺎر ﺳرﮐش ﻣﺣﮑم ﮐرده
اﻧد .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی ﭘس روﻧده
ﮐﮫ از  ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ﮐﮫ در ﺳراﺳر اروﭘﺎ
اﺟرا ﺷد ﺻﺣﻧﮫ را ﺑرای رژﯾم ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺧب
ﺗﮑﻧوﮐرات و دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺣﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود
آﻣﺎده ﮐرده اﺳت .دھﮫ دوم ﺑﮫ ﻋﻧوان »دھﮫ از
دﺳت رﻓﺗﮫ« ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﮑﺎر
ﺑدون آﯾﻧده ﻧﻣودار ﻣﯽ ﺷود.

ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺋﯽ ﮐﮫ در ﺷرف وﻗوع اﻧد
و آﻣرﯾﮑﺎ ﺋﯽ را ﮐﮫ »آن طورﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯾم« ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﮑﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾم اﺳراﺋﯾل دﯾﮑﺗﮫ
ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ) ٥-Pﭼﯾن ،ﻓراﻧﺳﮫ،
روﺳﯾﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ( ﺑﮫ ﻋﻼوه ﯾﮏ،
دور ﺟدﯾد ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﯾران رااﻋﻼم ﮐردﻧد،
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺷد ﺑرای »ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﻣذاﮐره« از ﺟﺎﻧب واﺷﻧﮕﺗن .اﺳراﺋﯾل از
طرف واﺷﻧﮕﺗن ،ﺧواﺳﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾران
ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﮫ ای ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری
ﻣدرﻧش واﻗﻊ در ﻓوردو ) (Fordoﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت را ﺑﺑﻧدد ،ﺗﻣﺎم ﻏﻧﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ،و آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ »ﻣوادﺑﺎ درﺟــﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻏﻧﯽ
ﺳﺎزی« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد)،ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم ﺗﺎ
 (٢٠٪وآژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﺑرای
ﻧظﺎرت داﺋم و ﻧﺎﻓذ از ﺗﻣﺎم ﺗﺳﮭﯾﻼت دﻓﺎﻋﯽ
اﯾران ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد) .(٣٣از ﻣﯾﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ
ﺻد ﮐﺷور درﮔﯾر در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﺳﺗﮫ ای

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ھﯾﭻ ﮐﺷور وادار ﺑﮫ ﻗﺑول ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ
ﻧﯾﺳت .در واﻗﻊ ،اﯾران ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در درون
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗواﻓق ﻋدم ﮔﺳﺗرش
ﺳﻼح ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﻗرار دارد – در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ھرﮔوﻧﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
زرادﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای را رد ﻣﯽ ﮐﻧد و
ھرﮔز ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻊ ﮔﺳﺗرش ﺳﻼح ھﺎی
اﺗﻣﯽ را اﻣﺿﺎء ﻧﮑرده اﺳت.
اﯾراﻧﯾﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣذاﮐره در ﺷــروط ﻏﻧﯽ
ﺳــﺎزی ،ﻣﺣدود ﮐــردن ﻣﻘدار ،ﺳطﺢ ﻏﻧﯽ
ﺳﺎزی و ﺑﺎزرﺳﯽ آن را ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﻗطﻌﺎً
و ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣوﺟﮭﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧود را ﻧﺎﺑود ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ،و ﻧﮫ
ﺑﮫ ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھﻧد داد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ﻣوﺿﻊ اﺳراﺋﯾل و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و
واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ طور ﺧﺎص اﺑــداع ﺷده اﺳت
ﺑرای ﺧراﺑﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ
ﺗﺿﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯾز از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ
ای اﯾران ﺑﺎﺷد .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای را
ﺑوﺟود ﺑﯾﺂورﻧد و ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ »ﻣذاﮐرات«،
»ﺑﮫ ﻋﻣل« آﻣده ،اﻣﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورده و دﯾﮕر
ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯾرا »ﺗوﺟﯾﮫ« آﻣﯾز ﮐﻧﻧد) .(٣٤در
دوران اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻣﺛل ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎﻧش ،آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﻠدری
ﺧود را در ﻣورد دﮐﺗرﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن
ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت.
واﺷﻧﮕﺗن ﻣذاﮐره ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﺑﺣراﻧﮭﺎی
ﻟﯾﺑﯽ را رد ﮐرد :ﺣﻣﻼت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺟﻧﮓ
درﯾﺎﺋﯽ ،ﻣﺷﺧص ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﻓﻘﯾت ﻧظﺎﻣﯽ،
و ﻧﺎﺑودی ﮐل اﻗﺗﺻﺎد ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ و آراﯾش
ﺳﯾﺎﺳﯽ را اﻧﺟﺎم داد).(٣٥
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻗﻠﻣرواش ،ﻧﺎﺗو ودوﻟﺗﮭﺎی ﭘﯾرواش
در ﺧﻠﯾﺞ ،ﺧواھﺎن آﻧﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ
طور ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ دﻓﺎع ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷورش را
ﻣﺧﺗﺻر ﻧﻣﺎﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،آﻧﮭﺎ ھم ﭼﻧﺎن
ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻼح ،ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣزدوران
ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺢ ﮐردن اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳورﯾﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ
دھﻧد .در واﻗﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘﺷت ﯾﮏ آﺗش
ﺑس ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل ﭘﯾﺷرﻓت
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣزدور ﺧود ،ﯾﻌﻧﯽ »ﺷورﺷﯾﺎن«
)(٣٦
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑدون ﯾﮏ ﮐﺷور
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن دﯾﮕر اﺻــرار ورزﯾــد ﮐﮫ ﮐﺷور
ﮐوﺑﺎ از »اﺟﻼس ﺳران ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ« در
ﮐﺎرﺗﮕﻧﺎ ) ،(Cartagenaﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﮐﮫ در ١٤
 ١٥آورﯾل  ٢٠١٢ﺻورت ﮔرﻓت ﺣذفﺷود) .(٣٧ﮐﺷور ھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اوﺑﺎﻣﺎ
روﺷن ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﻧﺷﺳت ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ در آن ﮐوﺑﺎ ﺣذف ﻣﯽ ﺷود) .(٣٨وﺗوی
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑر ﺳر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻣــرده اﺳــت و ﺑﮫ
ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾﺎﻻت

ﻣﺗﺣده ،ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو و ﻣﺗﺣدش اﺳراﺋﯾل ،ﺑﺎ
رژﯾم ھﺎی ﻗﮭﻘراﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎی ﻧﻔت
ﺧﯾز در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺧود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻧوع ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺗوﺳط ﻗدرﺗﮭﺎی
ﺑزرگ آﺳﯾﺎ )ﭼﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎن( ،آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن )ﺑرزﯾل و آرژاﻧﺗﯾن( ،آﻓرﯾﻘﺎ )آﻓرﯾﻘﺎی
ﺟﻧوﺑﯽ( ،و روﺳﯾﮫ رد ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ﻋﻠﯽ رﻏم اﻧزوای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺣﺎل
رﺷد و ھرج و ﻣرج و ﺗﺧرﯾب ﻓوق اﻟﻌﺎده
ای ﮐﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﭘﯽ ﺧود دارد،
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺧﺗﻠط وال اﺳﺗرﯾت ﮐﮫ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﭘس ﻧﺎﺗو را دارد،
از ﺗﺄﻣل و ﺗﺟدﯾد ﻧظردر ﻣورد واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ورزد .واﺷﻧﮕﺗن
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘراﺗورﯾﮭﺎ
را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳــﺎزد و ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﯾﮑﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻧﺧﺑﮕﺎن اﻗﻠﯾت
در ردﯾف ﯾﮏ رژﯾم ﻧژاد ﭘرﺳت و ﻧظﺎﻣﯽ
اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺷود.
اوﺑﺎﻣﺎ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺟدﯾد و ﺑزرﮔﺗری
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
از ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻣرﮐز آﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر
اﯾــران ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف
اﯾران ،واﺷﻧﮕﺗن در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در ﺑراﺑر
ﻣﺗﺣدان اﯾران در ﺳورﯾﮫ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،وﻧزوﺋﻼ
و ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻠﯾد اﺳﺗراﺗژی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﺋﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾران ،ﯾﮏ ﺳری
از ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗﻌدد در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ،
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ﺣﻣﻼ
ت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎ ھدف از ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺗرور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐل ﻓﺷﺎر ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران ﻣﯽ ﮔردد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻗدرت اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ در دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ« را
اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد ﻧﺳﺑت داد .ﺣﺗﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘوﻟﯽ ﯾﮭودی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﻣزد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﮐردﻧد :ﻓﺎﯾﻧﻧﺷﺎل ﺗﺎﯾﻣز رل ﯾﮏ درﺻد ﻧﺧﺑﮕﺎن
ﯾﮭودﯾﺎن را در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود ﺗﺣت ﻋﻧوان »رأی
ﯾﮭودی  :ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ« را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐرده
اﺳت ) .( ٣٩ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧــدازه ﭘر اھﻣﯾت،
ﻣﻘدار آﮔﺎھﯽ و ﺑﺻﯾرت ﻣــردم اﺳــت ﮐﮫ
ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﻋﻣده ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
اﺳراﺋﯾل و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری در طراﺣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺗﺣرﯾم آﻣرﯾﮑﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٥
و ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورودر ﻗﺑﺎل اﯾران دارﻧد ،ﺧﺳﺎرت
و ﺿرر ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎدﺷﺎن ﺑزﻧﻧد .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ
ﻓﺎﯾﻧﺎﻧﺷﯾﺎل ﺗﺎﯾﻣز» ،ﻣﺎرک دوﺑووﺗز )Mark
 ،(Dubowitzﻣدﯾر اﺟراﺋﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﺗﻘر در
واﺷﻧﮕﺗن ،ﺑرای دﻓﺎع از دﻣﮑراﺳﯽ )،(CIS
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺗﺣرﯾم را
ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش درآورد ،اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت
ﻧﻔت در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ھم اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد« ).(٤٠
ﯾــﮏ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧﯽ ﮐﮫ طرح ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ و ﺑﮫ اﺟرا
درآوردن ﺷﺎن را در ﮐﻧﮕره ﻣﯽ رﯾزﻧد ،ﻧﻘش
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳران ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﺛل واَﮐس
َﻣــن ) ،(Waxmanاﯾﻠﯾﻧﺎ روز -ﻻﺗﯾﻧن
) ،(Ileana Rose- Lehtinenﻟوﯾن
) ،(Levinﮐﺎﻧﺗور ) ،(Contorﺑرن َﻣن
) (Bernmanو ﭘﯾروان ﻣﺗﻌدد اردوﮔــﺎه
ﺧود را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .دﻧﯾس راس در ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد ،ﺟﻔری ﻣﻠﺗﻣن در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
و ِدﯾوﯾد ﮐوھن در وزارت ﺧزاﻧﮫ داری
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺧط
اﺳراﺋﯾل را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ در
ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﻣﺑﺎرزه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎر دوم ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﻣدﯾون ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾوﻧر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ھﺳت ﮐــﮫ ﺑــراﯾــش ﭘــول ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و اﯾن ﭘوﻟﮭﺎ از طرﯾق  ٥٢ﭘرزﯾدﻧت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣده ﯾﮭودﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑدﺳت
ﻣﯽ آﯾــد .روﯾﮭم آﻧﮭﺎ  ٥٠درﺻــد ﺑودﺟﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣزب دﻣﮑرات را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﺳﺗراﺗژی اﺳراﺋﯾل-آﻣرﯾﮑﺎ -ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت،
ﻣﺣﺎﺻره اﯾران ،ﺗﺿﻌﯾف اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﻣﻠﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران اﺳت .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋراق ﻣدﻟﯽ
اﺳت ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران .اﺳراﺋﯾل
از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣده ذی ﻧﻔﻊ در
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋراق و ﻟﯾﺑﯽ ﺑود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه
ﮐﮫ در ﻣورد ﺟﻧﮓ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳورﯾﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﺳراﺋﯾل را ﻧﺎﺑود
ﮐرده و ﯾﺎ در ﭼﻧﯾن روﻧدی ﻗرار داده اﺳت.
اﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻋظﯾم ﺑود :ﺗرﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ از
ﺧزاﻧﮫ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده ،ﺑدون
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎزده اﻗﺗﺻﺎدی )اﻟﺑﺗﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﻏول ﭘﯾﮑر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ
دﺳﺗور ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺛل ﺷرﮐت ﻏول
ﭘﯾﮑر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺗل ﻓﻘط در ﻋراق ﺑﯾش از
 ٨٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻗرارداد ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﺎﻧده
– ﻣﺗرﺟم( ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ،ﺳود ﻧﻔﺗﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده در ﻋراق و اﯾران ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت.
ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
ھﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾران طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد،
ﻋﻣده ﺗرﯾن ﺳﻼﺣﯽ اﺳت ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﮑس داﺷﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻗﯾﻣت ﻧﻔت را  ٢٠درﺻد در ﺳﺎل ٢٠١٢
اﻓزاﯾش دادﻧد ،ھرﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎدی در
اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺿﻌﯾف ﮐردﻧد .ﮐﻣﭘﯾن
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧرژی ﻋﻣده ﻣﺑﻠﻐﯾن
ﯾﮭودی – ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺻرف ﮐرد ،ﺑﺎ
ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ رژﯾم ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻣوﻓﻘﯾت
ﮐﺳب ﮐرد .رژﯾم ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻧﺎﺗو
و اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ از ﺟﺎﻧب
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ  ،ﮐﻧﮕره ﯾﺎ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
ﻣواﺟﮫ ﻧﺷدﻧد .ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻗدرت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ً
ﻋﻣﻼ ﻣﻌﺎف از ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد
) (ZPCﺣﺗﯽ
از ﺟﺎﻧب اﮐﺛر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ،ﺟﻧﺑش
طرف دار ﺻﻠﺢ و ﮔروه ھﺎی ﭼپ – ﺑﺎ ﭼﻧد
ﻣورد اﺳﺗﺛﻧﺎ ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ،
اﻋــزام ﻧﺎو ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑر در ﺳواﺣل اﯾــران،
ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر از ﺟﺎﻧب
»ﻻﺑﯽ« اﺳراﺋﯾﻠﯽ در اﻣرﯾﮑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻧﮓ
درﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ را اﻓزاﯾش داده اﺳت.
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻣﻠﮫ »ﻏﺎﻓل ﮔﯾراﻧﮫ«
اﯾن
ھواﺋﯽ ودرﯾﺎﺋﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ –
اﺳراﺋﯾﻠﯽ اﺳت .ﺑﮭﺎﻧﮫ »ﺣﻣﻠﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع
ھﺳﺗﮫ ای« اﺳراﺋﯾل و ادﻋﺎ ھﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
ﮐﮫ »ﺷﮑﺳت« اﯾران ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺣﺳن
ﻧﯾت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﻻﺑﯽ ھﺎی
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧوﮐراﻧﺷﺎن در ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﺷد .ﺑرﺧﻼف
رھﺑران اﺳراﺋﯾﻠﯽ اﯾن ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻣﺣدود
ﻧﺧواھد ﺑــود :اﯾــران ﻗــﺎدر اﺳت ﯾﮏ ﺟﻧﮓ
طوﻻﻧﯽ ﻣدت را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،و آﻧرا ﺑﮫ ﺳراﺳر
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﮔﺳﺗرش دھد .اﯾران ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﻋﺑور از ﻣرز ﺑﮫ ﻋراق ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺗﺣدان
ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟرﯾﺎن ﻧﻔت در
ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز را ﻓﻠﺞ ﮐﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺷﮑﮭﺎﺋﯽ
ﺑﮫ ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ارﺳﺎل
ﮐﻧد .ﺟﻧﮓ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اﯾران
ﺧوﻧﯾن ،دراز ﻣدت و ﻣﺧرب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣرک ﯾﮏ رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧظﺎﻣﯽ را
ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ھزﯾﻧﮫ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻻﺋﯽ را ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت .ﺟﻧﮓ
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗروﯾﺞ داده
ﺷده ،رﮐود  ٢٠٠٨ – ٢٠١٢را ﺑﮫ ﮐﺳﺎدی
) (depressionﻋﻣده ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺗوده ای را ﻧﯾز ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣﯽ آورد.
------

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻗدرت در ﺟﮭﺎن دراﯾن دھﮫ ﺟدﯾدﺑﮫ
ﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر از آن طورﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد ) .( ٤١ﺑﮫ

ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل) ««BRICs ،ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ،
ھﻧد و ﭼﯾن( ﯾﮏ ﻗدرت واﻗﻌﯽ را در ﺟﮭﺎن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﯾن ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗوﻟﯾدی،
ﻋﻠم و ﺗوﺳﻌﮫ؛ روﺳﯾﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﺷدت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﺎدرات اﻧرژی و ﻓﺎﻗد ﺑﺧش
ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑﺗﯽ؛ ﺑرزﯾل اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و از رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑرد؛ و ھﻧد ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم از ﻣردم
آن ﺑﺎ روزی ﺳﮫ دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﻧﺣطﺎط ﻣﺣور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اروﭘﺎ
ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟدﯾد ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﻣراه ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﺣران ﺗوﺳط ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
در ﻏرب ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی درآﺳﯾﺎ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﭼﯾن ،ھﻧد،
ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ و اﻧدوﻧزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﺣطﺎط
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ھﻣراه ﺑﺎ ظﮭور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻧﯾﺳت :در ﺟﻧوب اروﭘﺎ رژﯾم ھﺎی اﺳﺗﺑدادی
راﺳت ﮔرا ﺑﺎ ﻧظم ﺑﺣران زده ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
از طرﯾق اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑدون ﭼون و
ﭼرا و ﻣﺣﺗرم ﻧﺷﻣردن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ و ﻣﺗﻣرﮐز ﮐردن ﻗدرت
اﺟراﺋﯽ اداﻣــﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﮔﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺧطری ﺑرای ﺑﺣران و ﻧﺟﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﺑرای ﺑﮫ ﺑﺎر آوردن ﺑدھﯽ
ﺑﺎﻻﺗر ،رژﯾم ھﺎ را ﺑﮫ طور ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ای
واداﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺣﺑوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﻣﻘﺻر ﺑرای ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺑﺣران ﺑﺷﻣﺎرﻧد
و درازاء آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی
ﺿد ﻣردﻣﯽ و ﺧﺷﻧﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳطﺢ
زﻧدﮔﯽ ﻣردم را ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ آورد و ﺳود را
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .ﺑﺣث ﻣﯾﺎن ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ و
ﮐﯾﻧزﯾﮭﺎ ﺑر روی »رﯾﺎﺿت« در ﻣﻘﺎﺑل »ﺧرج
ﮐردن« ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد – ھﯾﭻ ﮐدام از ﭘﺎﯾﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت و رواﺑط طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن ﭼﮫ ﮐﮫ در طول ﺑﺣران
درازﻣدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی روﺷن اﺳت،
ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾری دوﻟت اﺳت :ﻋﻠﯾرﻏم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
ھﺎی ﺗوده ای  ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﻌدد و
ﺗظﺎھرات ﻣﮑرر ،دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﮐﺛرﯾت را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﺎھش
رو ﺑﮫ ﻓﻘر ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣردم ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھد .ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻏرب
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑرﮔﺷت  ٧٠ﺳﺎل رﺷد و ﺑﮭﺑود اﺳت.
واﻗﻌﯾت در ﺣﺎل رﺷد ﻋدم اﺧﺗﻼط ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن
اﯾده ﭘﯾﺷرﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح
از »ﻋﺻر طﻼﺋﯽ« ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﮔذﺷﺗﮫ اﯾم و ﺑﮫ ﺷﯾب طوﻻﻧﯽ »ﻗرون
وﺳطﺎی« ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،دوره ﻓروﭘﺎﺷﯽ و
ﻧزول ﺑﮫ ﺑرﺑرﯾت ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﯾم.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ دھﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳت
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و ﯾﮑم ﺑﮫ ﻋﺻر ﺑﯽ اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ
ﮔﺳﺗرش ﺑﮫ ﺧﺎرج از اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ آﺳﯾﺎ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی آن در آﻓرﯾﻘﺎ
و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر اﻣﭘراﺗوری ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﭘراﺗوری
آﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺧﺷﯾده و ظﮭور آﺳﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻧون ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺳﮭﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘری ﺑــرای ظﮭور
ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺣران در ﺣﮑوﻣت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺷدت
ﺑﮫ ﺑرﺧوردھﺎی ﺗﺟﺎری ﻣﺎﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﺳﺗﮭﺎ
ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد .ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮭﺑود از اﯾن ﺑﺣران را ﺗﺧرﯾب
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ،و
ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ
ﻣردم ،ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿت
طﺑﻘﺎﺗﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای ﮐﺎھش ﻣزد ھﺎ و
ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻓزاﯾش ﺳودھﺎ اﺳت.
در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﺗوده ای ﻧوظﮭور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﻏﺎﻟب را در
اﭘوزﯾﺳﯾون ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻗدام ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻗرار ﻣﯽ دھد ،در طول زﻣﺎن
در ﺣﺎل ﺣرﮐت از ﺗظﺎھرات و ﺷورش ھﺎ
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺑﺎرزات آﺷﮑﺎرﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت
دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺧواھد رﻓت.
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درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
درﻣوردﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ درھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎ را
درآﻓرﯾﻘﺎ ـ آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن واﺑﺳﺗﮫ
راه ﺣل اش
ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣوده ﺑود.
ﭘﯽ.ﺟﯽ .ﺟﯾﻣس ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺟﺎری ﻋﻣده ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن)م ل( ١ ،آورﯾل ٢٠١٢
»ﺗوﻟﯾدات اﺳﺗﻌﻣﺎری« ﻧظﯾر ادوﯾﮫ و ﺑرده
اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺷﺎورزی آﺳﯾﺎ داﺷت ،ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ ازطرﯾق
دردھﻠﯽ ﻧو ١ ،ـ ٣آورﯾل  ٢٠١٢ـ
ﻋطش ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﻣواد ﺧﺎم و ﻏذا ﺑرای
رﺷد ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
ﻣﻘدﻣﮫ
روﻧدھﺎی اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻟزوم ﺗﻘﺳﯾم
 .١ﮐﻠوﻧﯾﺎﻟﯾﺳم
و ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﻠوﻧﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣره،
وﯾژه ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ درﻗﺑل از ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره و واﺑﺳﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺿﻣﺎﺋم
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ارﺿﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﻧظرداﺷت ﺑﺎﻋث

ازھم ﭘﺎﺷﯾده ﮔﯽ ﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎدی
اﯾن ﮐﺷورھﺎﺷد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ورود
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر زﻣﯾن و ﺗﻐﯾﯾرﺷﮑل
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺳﻧﺗﯽ ،ﭘوﻟﯽ ﮐردن
ورواﺑط ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای و ﺗﺟﺎری ﻧﻣودن اﺟﺑﺎری
ﮐﺷﺎورزی ،در ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺗوﺟﮫ وﯾژه
ای ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺷﺎورزان ﻧﺧﺑﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
درﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣره و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭت ﻏﺎرت اﺳﺗﻌﻣﺎری
ﻧﻣودﻧد .ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ،ﭘول ﮔراﺋﯽ
و رواﺑط ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای راه را ﺑرای درﮔﯾرﯾﮭﺎی
ﺳرﯾﻊ ﺻﺎدرات ﺳﻣﺗﮕﯾری ﺷده ﺑﮫ ﺳوی ﭘول

راﺑطﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت ﺑﺎ ﭘدﯾده ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑراﺑر
 – ١از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯽ آﻣدھﺎی ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﺑﺎزار آزاد
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم( از دھﮫ  ١٩٨٠ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑوﻗوع
ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران و ﭘژوھﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ "در آﯾﻧده ﻧﮫ
ﭼﻧدان دور" ﻣوﺿوع ﻧﺎﺑراﺑری روﺑﮫ رﺷد
در درآﻣد و ﺛروت در ﺟواﻣﻊ ھم ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﺟﻧوب و ھم ﻣرﮐز و ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن
ﻣﺳﻠط و ﺟﺎری در ﺧواھد آﻣد  .وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ
از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران و ﭘژوھﺷﮕران ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧود

اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ آﯾﻧده ﻧﮫ
ﭼﻧدان دور ﺑﮫ اﯾن زودی ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد .
ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ از
"ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ" در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ،
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت در آﻣرﯾﮑﺎ
و "اﯾﻧدﯾﮕﻧﺎﺗو" و "ﺑرﻋﻠﯾﮫ" در ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎ در طول ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز  ٢٠١١و
ﮔﺳﺗرش آن ھﺎ در "ﺑﮭﺎر ﻧوﯾن آﻓرﯾﻘﺎ" در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر )زﻣﺳﺗﺎن  (٢٠١٢ﺑﮫ روﺷﻧﯽ و
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺑراﺑری را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر
"ﻣﺎ  ٩٩در ﺻدﯾﮭﺎ ھﺳﺗﯾم" در ﺻدر ﮔﻔﺗﻣﺎن

ھﺎ ﻗرار داده اﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺛروﺗﻣﻧد در داﺧل اﯾن  ٩٩درﺻدﯾﮭﺎ
ﻗرارﻧدارﻧد وﻟﯽ ﺗﻣرﮐز و ﻧﻘطﮫ ﺗﯾز ﺣﻣﻠﮫ ﺑر
"ﯾﮏ در ﺻدﯾﮭﺎ" )ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت(
را ﮐﮫ در ﻗﻠﮫ ﻗدر ﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺳﮫ ﺳره ﻗرار دارﻧد ﺑﯾش از ھر
زﻣﺎﻧﯽ درﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﻣﻼ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 – ٢اﻣروز ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﻣردم ﺑﯾش
از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﯾﮏ درﺻدی ھﺎ
را ﻣﺳﺋول ﻋواﻗب ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ در دﺳﺎﻣﺑر

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم:
از ﻋﺻر طﻼﺋﯽ ﺗﺎ ﻋﺻر ﺗﺎرﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس ـ
ﭼﮭﺎرم آورﯾل  :٢٠١٢ﺗﺣﻠﯾل

ﮔر ﭼﮫ ﺣﺗﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
وﺳﻌت و ﻋﻣق اﯾن ﺑﺣران ﮐم ﺑﮭﺎ ﻣﯽ دھد،
در اﯾن ﻣورد دﻻﺋﻠﯽ ﻗوی ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﻣﻌﺗﻘد ﺷوﯾم ﮐﮫ در اﺑﺗدای دھﮫ دوم اﯾن
ﻗرن ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎھش ﺗﻧد ﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
درطول رﮐود ﺑزرگ ﺳﺎل  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩
ﺗﺟرﺑﮫ ﺷد ،ﻣﯽ روﯾم .دوﻟت ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﺗر،
ﺑدھﯽ ﺑﯾﺷﺗر و اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻣوﻣﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﺑﺎر اﯾن ﺑﺣران ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ

داری ﺑر دوش ﻣردم ﺑﮫ وﯾژه زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن،
روﺑروﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎز
ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣده و رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ ﻋﻠت و ﭘﯽ آﻣد ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای در طول ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑودﻧد ،اﮐﻧون در روﻧد از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ و ﺑﯽ
ﻧظﻣﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣوﺗورھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و

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

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

