ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

ﺷﮭرﯾور  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٨٨

ﺳﺎل ٣٣

رﺷد اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ و
از ھر دری ﻓﺳﺎد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺣﺎل درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘراز ﺗﻼطم،
ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و راه رھﺎﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻧﺎھﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳﺧﻧﯽ زوال! ظﮭور دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣردم
ﮔﺳﺳت ﺻﻔﺣﮫ ٢۶

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﺻﻔﺣﮫ ٢۶

ﺻﻔﺣﮫ ٢۶

ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ

ﻗﮭرطﺑﯾﻌت ﺑﺎزھم ﺟﺎن
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﺎ را ﮔرﻓت

ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و دﯾد ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ!

ﮔذارﺿداﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ:

اﯾن روزھﺎ درﮐﻧﺎر ﺗورم اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و
ﮔراﻧﯽ ،ﺑﯽ ﮐﺎری و اﺧراج ازﮐﺎر و دھﮭﺎ
درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﺗوﺳط رژﯾم ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ دراﯾران ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﮐﺎرﮔران زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﺷﮑل زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ راﺳﺑب ﺷده و
ھﺷدارھﺎ ﺑﮫ ﺣدی ﺑﻠﻧدﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺻﻐر
ﻣﺣﻣدی ﻓﺎﺿل ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،از ورود ﻏﺑﺎر ﺳوﻧﺎﻣﯽ ﻧﻣﮏ
درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎنھﺎی اﻟﺑرز و ﺗﮭران
ﺧﺑر داده و اﻋﻼم ﮐرد ﺑرای درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ
ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﯽ ﻋﺎﺟل و ﺟدی ﺻورت ﮔﯾرد.
)(١٣٩١/٠٧/٠٥
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس اﺻﻐر ﻣﺣﻣدی
ﻓﺎﺿل ﮔﻔت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ٢۴ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﮐﺳری آب
دارد ،ﺑﯾش از  ۶۵درﺻد ﻋرﺻﮫ اﯾن درﯾﺎﭼﮫ

اﺧﯾرا )درﻣﺎه ژوﺋﯾﮫ  (٢٠١٢ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری ﻋﺿو »ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری«
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای درﻣورد ﺟواب ﺑﮫ ﻧﻘدھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺷﻣﯾن ﻧﺷﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن
ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﮐرج و دﺳﺗﮕﯾری و ﺿرب و ﺷﺗم
وزﻧداﻧﯽ ﻧﻣودن اﻋﺿﺎی اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﺟﻧﺑش
ﭼپ ﻣطرح ﺷده ﺑود ،ﺗرﺗﯾب داد .اﯾن ﻓﻌﺎل
ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣوﺧﺗن ازﻧﻘدھﺎی ﻣوﺟود
ﺟﮭت ازﺑﯾن ﺑردن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ،ﺑﮫ دﻓﺎع ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم
از اﯾن ﻋﻣل ﮐرد ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ھرﻗﯾﻣت
و ﺗوﺟﯾﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧﻘد ﻏﯾرطﺑﻘﺎﺗﯽ و
ﻏﯾر ﺷﻔﺎف و ﺣﺗﺎ ﺑﺎ دﯾدﻣﺷﮑوﮐﺎﻧﮫ ای ﻧﺳﺑت
ﻣﻧﺗﻘدان ﻋﻣل ﮐرد ﮐﻣﯾﺗﮫ دﺳت زده و ﺗﺣت
ﺑﮫ
ِ
ﻋﻧوان ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧﺎرج ﻧﺷﯾن ﮐﮫ ﭘﺎی
ﺷﺎن درﻋﻣل ﻧﯾﺳت و ﻏﯾره ﮔﻔت:

ﺧﺷﮏ ﺷده اﺳت :اﻧدازهﮔﯾری اﻣﻼح ﺑرﺧﯽ
ﻧﻘﺎط درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾن ﻟرزه ای ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﻗدرت  ٦ .٢و
ﺑﺧشھﺎ اﻣﻼح ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻓوقاﺷﺑﺎع رﺳﯾده و  ٦ .٣رﯾﺷﺗر روزﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﻣرداد ﺳﺎﻋت
درﯾﺎﭼﮫ در آن ﻗﺳﻣتھﺎ آﻣﺎده ﺧﺷﮏ ﺷدن  ٥ﺑﻌدازظﮭر درﺷﮭرﺳﺗﺎن اھر دراﺳﺗﺎن
اﺳت .وی روز ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ اول ﻣرداد ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐزش در ﻧزدﯾﮑﯽ
ﺧﺑرﮔزاری رﺳﻣﯽ اﯾران )اﯾرﻧﺎ( ﮔﻔت» :اﮔر ﺷﮭرورزﻗﺎن و ھرﯾس و درﻋﻣق ١٠
ﺣﺗﯽ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﯾﻠوﻣﺗری زﻣﯾن ﺑود و ﺑﺎ ﺣدود  ٢٠٠ﭘﯽ
ﮐﻧﯾم ،درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ را ﺟﺑران ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻟرزه ﺑﮫ ﺑﯾش از  ١٣٠روﺳﺗﺎ ﺧﺳﺎرت ﺟدی
وارد ﻧﻣود و ﺣدود ٢٠روﺳﺗﺎ را ﺑﮑﻠﯽ
ﺗﺧرﯾب ﮐرد .اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل ﺣﮑﺎﯾت از ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﻋﻣده ﺗﺎ ﮐودﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑوده اﻧد و ﺑﯾش
از  ٢٠٠٠ﻧﻔر ﺷدﯾدا ﻣﺻدوم ﺷده و درھﻣﯾن
ﺣدود ﻧﯾز زﺧﻣﯽ ﺷده ھﺎی ﺳطﺣﯽ ،دارد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻧوع دوﺳت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﺑﺎﺣداﻗل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺟﺎت زﻟزﻟﮫ زده
ﮔﺎن ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ،ھﻧر دوﻟﺗﯾﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻋﻼم
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم

ً
ﺻرﻓﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن اﺗﮑﺎ ﮐرد ﮐﮫ »اﻓراط در
ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎری« ﺑﺎﻋث ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده،
ﺷده اﺳت .اﯾن دﯾدﮔﺎه
ﻧﺷﺎن از ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﻘد و
اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ اش را ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی دﯾﮕری
ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد) .ﺗﺎﮐﯾد از ﻣﺎ اﺳت(
اﯾن اظﮭﺎر ﻧظرﻓﻌﺎل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ درﻣورد
»ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ« ﮐﮫ درﺳت اﺳت ،ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »اﻓراطﯽ درﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎری« ﻧﯾز رخ
دھد! وی ﺑﺎ ﺻراﺣت روﺷن ﻧﺳﺎﺧت ﮐﮫ
»ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ« را ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻣطرح
ﮐرده اﻧد ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ »ﺟﺎی دﯾﮕری«
ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺟُ ﺳت و ﭼرا ﺑدون ھﯾﭻ اﻏﻣﺎض
و ذﮐر ﻧﻘطﮫ ﻧظر آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد ﻧﻧﺷﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ
طور ﺑﯽ ﻗﯾد و
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم

ازﺳرﮐوب آﺷﮑﺎر ﺑﮫ
ﺳرﮐوب "ﭘوﺷﯾده"!
ﺗﺎ دھﮫ ی  ٧٠ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺿداﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐرده ﮔﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ،
ﻏرق در ﻏرور ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿداﺳﺗﻌﻣﺎری،
ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،و اﻧﻘﻼﺑﺎت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن را ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ درﺗوان
داﺷت ﺑﺎ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗن ﮐودﺗﺎھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد
ﺑﮫ ﺧون ﮐﺷﯾده و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾروزی آﻧﺎن ﮔردد.
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺣت رھﺑری ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﻧد و از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑرﺧوردارﺑودﻧد.
ﻣراﮐز ﻓﮑری ﺟﮭﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ ﮐل
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳری  ٢۴ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗر ﻣﮑﻌﺑﯽ ﺟﺑران
ﻧﺧواھد ﺷد«.
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر در  ٤ﺗﯾرﻣﺎه :١٣٩١
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت ھوای ﺗﮭران
ﮔﻔت :ﺷﮭر ﺗﮭران از ﻟﺣﺎظ آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد آﻟودﮔﯽ ھوا در ﺻدر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
ﻗرار دارد.

ﯾوﺳف رﺷﯾدی ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﮫ آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت
آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮔﻔت :ﻣﻧطﻘﮫ ۶
ﺷﮭر ﺗﮭران از ﻟﺣﺎظ آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ در
ﺻدر ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺷﮭر ﺗﮭران ﻗرار دارد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ده ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر ﺳر و ﺻدای
ﺷﮭر ﺗﮭران ،٣ ،١٣ ،٧ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،۶
 ١٨ ،١٩و  ٢ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد
و ﺳرﻋت ﺧودروھﺎ در اﯾن ﻣﻧﺎطق ،ﻣﻘدار
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺧودروھﺎ و ﺗوزﯾﻊ ﻧوع آﻧﮭﺎ،
در ھر ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﯾزان اﺗوﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣوﺟود اﯾن
ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت(١٣٩١/٠۴/٠۴ ).
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﻣﺣﻣودی ﻣﻌﺎون ﻋﻣراﻧﯽ
اﺳﺗﺎﻧدار ﺗﮭران از اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌطﯾﻠﯽ روز ﭘﻧﺞ
ﺷﻧﺑﮫ ﺧﺑر داد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮔردوﻏﺑﺎر
در ﺗﮭران ،آﻟودﮔﯽ ھوای اﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ ﻣرز
ھﺷدار دھﻧده ای رﺳﯾده اﺳت .وی اداﻣﮫ داد:
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﻓزاﯾش دﻣﺎی ھوای ﺗﮭران
ﺑﮫ ﭼﮭل درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد در روزھﺎی آﺗﯽ،
وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺳﺎﻟم آﻟودﮔﯽ ھوا و ﺑروز ﭘدﯾده
رﯾزﮔردھﺎ ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺿطرار
آﻟودﮔﯽ ھوا ﺗﺷﮑﯾل ﺷود .وﺑﺎﻻﺧره  :در
ﺻورت ﻧﯾﺎز روز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران
را ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم ﭼون ھم اﮐﻧون
ﺗﮭران در ﺷراﯾط ﻧﺎﺳﺎﻟم و ھﺷدار ﻗراردارد
اﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺿطرار ﻧرﺳﯾده اﺳت.
)(١٣٩١/٢١/٠۴

ﺻدای آژﯾر ﺧطــــر ﺑﮫ ﻣﺟﻠس
رژﯾم ﻧﯾز رﺳﯾد
ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﮭر ،در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ روز
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻣﺟﻠس ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣوﺿوع وﺿﻌﯾت
رﯾزﮔردھﺎ و ﻣﮭﺎر ﮔردوﻏﺑﺎر را ﺑﺎ ﺣﺿور
ﻣﺣﻣد ﺟواد ﻣﺣﻣدی زاده رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار

دادﻧد ).ﭘﺎﻧزدھم ﻣرداد  ١٣٩١ﺑراﺑر ﺑﺎ ﭘﻧﺟم
اوت (٢٠١٢
ﻋﻠﯾﻣﺣﻣد اﺣﻣدی ﻧﻣﺎﯾﻧده دھﻠران در ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ
اظﮭﺎر داﺷت :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻧدﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ
ﻏﺑﺎر ﻋرﺑﯽ ﯾﺎ رﯾزﮔردھﺎ  ٢٠اﺳﺗﺎن ﮐﺷور
را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت و ﻋﻣق آن از
ﺟﻧوب ﺷرق ﺗﺎ ﺷﻣﺎل ﻏرب ﮔﺳﺗرده ﺗر و آﺛﺎر
زﯾﺎﻧﺑﺎر آن ﻣﺷﮭودﺗر ﺷده اﺳت.
در اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺳﯾد ﺷرﯾف ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده
اھواز ﻧﯾز طﯽ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ در اﯾن ﺧﺻوص،
ﮔﻔت ٣٦ :درﺻد دﺷت ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺑﯾﻼن ﻣﻧﻔﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑﺣراﻧﯽ اﻋﻼم
ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾش از  ٨٠درﺻد ﮐﺷور
در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺷﮏ و ﻧﯾﻣﮫ ﺧﺷﮏ ﻗرار دارد.
ﺗﺧرﯾب و آﻟوده ﺳﺎزی ﺗﺎﻻب ھﺎی ﮐﺷور از
ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎﻻب ھﺎی ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﺧرﯾب ﺗﺎﻻب
ﮔﺎوﺧوﻧﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯽ روﯾﮫ آب از ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ھﺎی ﮐﺎرون و ﮐرﺧﮫ ،ﺧﺷﮏ ﺷدن درﯾﺎﭼﮫ
اروﻣﯾﮫ از ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ
را رﻗم زده اﺳت.
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺗﺎﺑش  ،رﺋﯾس ﻓراﮐﺳﯾون ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﻣﺟﻠس ﻧﯾز ﮔﻔت  :ﺷدت ﻏﻠظت
ﮔردوﻏﺑﺎر ﮔﺎھﯽ  ١٠٠٠ﺑراﺑر اﺳﺗﺎﻧدارد
ﻣﯽ ﺷود و زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم
ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺗﯾره و ﺗﺎر ﮐرده
اﺳت .ﻋدم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ،
ﻓﺷﺎر ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺧﺎرج از ﺗوان و ظرﻓﯾت
آن و ﻣدﯾرﯾت ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺑروز
اﯾن ﭘدﯾده ﺷده اﺳت و ﮔردوﻏﺑﺎر ﭘدﯾده ای
اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد دھﮫ طول ﮐﺷﯾده ﺗﺎ اﻣروز ﺑﺎ آن
ﻣواﺟﮫ ﺷده اﯾم.

ﺑﯽآﺑﯽ ھﺎﻣونﺷﮭر ،در ﮔرﻣﺎی ۵٠
درﺟﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر در ﮔزارﺷﯽ ﺧﺑر داد ﮐﮫ
از ﭘﻧﺞ روز ﭘﯾش آب ﻟوﻟﮫ ﮐﺷﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﺷﮭر ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺎﻣون ﺷﮭر ﻣﺷﮭور
اﺳت ﻗطﻊ ﺷده و در ﮔرﻣﺎی  ۵٠درﺟﮫ
ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﺣران ﺑﯽ آﺑﯽ ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل داﻣﻧﮕﯾر ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﺷﮭر ﺷده اﺳت.
)(١٣٩١/١٩/٠۴
ﺟﻣﻌﯽ از ﻣردم ﺷﮭر ﻋﻠﯽ اﮐﺑر )ھﺎﻣون ﺷﮭر(
ﻧﯾز ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻌﺎون اﻣور ﻋﻣراﻧﯽ
اﺳﺗﺎﻧداری ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد:
آﯾﺎ ﺧﺑر از دل ھﺎی ﺳوﺧﺗﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن
روز در ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن از ﺑﯽ آﺑﯽ ﮐﺎﻣل رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑرﻧد ،دارﯾد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ٩١ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﺣران ﺳﺎل  ٩٠ﮐﮫ آﻗﺎی ﮐرﻣﯽ
ﻧژاد ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺗﺎن اطﻼع
ﮐﺎﻣل از آن داﺷت و وﻋده داد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﯽ
آﺑﯽ ﺷﮭر ﻋﻠﯽ اﮐﺑر در ﻓروردﯾن ﻣﺎه  ٩١ﺣل
ﺧواھد ﺷد ،وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺷد

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ھﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺷﮭر
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر در ﺑﯽ آﺑﯽ ﻣطﻠق ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.

ﮐﻣﺑود آب و ﻧوﺑتﺑﻧدی در ۵
اﺳﺗﺎن و  ١٠ﺷﮭر
ﺑﮫ ﮔزارش ﻓﺎرس ،ﺳﯾد ﻣﮭدی ﺛﻣره ھﺎﺷﻣﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد ﺷﮭر ﯾﺎ اﺳﺗﺎن دارای ﺗﻧش
آﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎ ﻧوﺑتﺑﻧدی آب
روﺑﮫرو ﻣﯽﺷوﻧد،ﮔﻔت :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
ﭘﻧﺞ اﺳﺗﺎن و ﺣدود  ١٠ﺷﮭر ﮐﺷور ﻧوﺑتﺑﻧدی
آب در ﺣﺎل اﺟراﺳت( ١٣٩١/٢٨/٠٣) .

درﺧواﺳت  ١۵٠ﻓﻌﺎل ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت از اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑرای ﻟﻐو
ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﮐﺎرون
ﺣدود  ١۵٠ﻧﻔر از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﯾران،
ﺑﺎ ﮔردآوری اﻣﺿﺎ و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
ﻣﺟﯾد اﻧﺗظﺎﻣﯽ از وی ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ھﺷدارھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣب ﻧظران درﺑﺎره
آﺳﯾب ھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺑران
ﻧﺎﭘذﯾر ﺳﺎﺧت ﺳدھﺎ و ﻧﯾروﮔﺎه ھﺎی ﺑرق
آﺑﯽ ﺑر رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرون ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد و ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺳﺎﺧت »ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﮐﺎرون« ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش
ﺳدﺳﺎزان ،ﻣرﺛﯾﮫ ای در رﺛﺎی ﮐﺎرون ﻧﯾﻣﮫ
ﺟﺎن ﺑﺳراﯾد و ھﻣﻧوا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘل از
ﺣﯾﺎت و ﺳﻼﻣت رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرون دﻓﺎع ﮐﻧد.
)(١٣٩١/١۵/٠۴
ﺑﮫ ﮔزارش آژاﻧس ﺧﺑری ﺑﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ ﻧﻘل
از ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
اﯾران )ﺳﺑزﭘرس( ،در ﻣﺗن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ازﺟﻣﻠﮫ
آﻣده اﺳت:
اﺳﺗﺎد ﻋزﯾز! ﺷﺎﯾد ”ﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﻣﺟﯾد
اﻧﺗظﺎﻣﯽ“ را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ھﻣراه داﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺧوزﺳﺗﺎﻧﯽ
و ھﻣراه ﻣردم ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑرای ﮐﺎرون
ﮔرﯾﺳﺗﯾم .ﮐﺎروﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﮐﮭن ﺳﺎل ﮔره ﺧورده اﺳت .ﮐﺎروﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎور ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺎرﯾﺦﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺧودی،
ﺟﻠﮕﮫھﺎﯾش ﮔﮭواره ﺗﻣدن ﺟﮭﺎن اﺳت ﭼرا
ﮐﮫ ﮐﺷﺎورزی آﺑﯽ از اﯾن ﺟﻠﮕﮫھﺎ آﻏﺎز ﺷده
اﺳت .ﺑرای ﮐﺎروﻧﯽ ﮔرﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ آوازھﺎی
ﻣردم ﺑﺧﺗﯾﺎری و ﻟر و ﺧوزی و ﻋرب در
ﻻﺑﻼی ﻣوجھﺎی ﺧروﺷﺎﻧش ﺳُ ر ﻣﯽﺧورد.
ﺑرای اﻧدوه ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ﺧط ﻧﺧﺳت
اﯾران زﻣﯾن ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای اﻧدوه
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧروش ﮐﺎرون ﻧﺑض ﺗﭘﻧده
زﻧدﮔﯽﺷﺎن و ﻏﯾرت ﺑﻠﻧدﺷﺎن ﺑود ﮔرﯾﺳﺗﯾم.
اﺳﺗﺎد! ﺑﮭﺗر از ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ در دھﮫ
 ،٣٠ﭘس از ﭼﯾرﮔﯽ ﮐودﺗﺎی  ٢٨ﻣرداد ﺑر
ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور ،ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣداﻓﻊ راﺳﺗﯾن دﻓﺎع از طﺑﯾﻌت و ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
وزارت ﻧﯾرو درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ در
ﺳرﯾﻊﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن راھﯽ ﺑرای ﺑﯽآﺑﯽ
و ﮐمآﺑﺎی ﻣوﺟود در آﺑﺎدان و روﺳﺗﺎھﺎی
آن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﭼون ﺗﺣﻣل اﯾن ﺷراﯾط ﺑﮫ وﯾژه
در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ ﮐﮫ ﮔرﻣﺎی ھوا زﯾﺎد اﺳت
دﺷوار اﺳت.
ﻣﺷﮑل ﮐمآﺑﯽ در اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗرﯾن دﻏدﻏﮫھﺎی ﻣردم اﯾن ﻣﻧﺎطق
اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ طﺑق اﻋﻼم ﻧﯾﻣﯽ از
ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎﮐن در اﯾن اﺳﺗﺎن از آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ
ﺑﯽﺑﮭره ھﺳﺗﻧد.
اﯾران در طول ﯾﮏ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣواره ﺑﺎ
ﻣﺷﮑل ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ روﺑﮫرو ﺑوده و ﺑراﺳﺎس
ﮔزارش ﻧﮭﺎدھﺎی رﺳﻣﯽ ،در طول  ۵٠ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﯾزان ﺑﺎرﻧدﮔﯽ  ٢۴درﺻد ﮐﺎھش
داﺷﺗﮫ و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﺎرش از ﻣﮭر ﺗﺎ ﺷﮭرﯾور
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ١٨٢ ،ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﺑوده اﺳت.
در اﯾن ارﺗﺑﺎط رﺋﯾس ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ھواﺷﻧﺎﺳﯽ  ٢٣ﺗﯾر ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺳﺎل
زراﻋﯽ ﺟﺎری در اﯾران ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﺎرش در
 ١٨اﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﻧرﻣﺎل ﺑوده و ﺑﮫ طور
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﺎ  ١٢درﺻد ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻣﻘﺎم ﭘﯾش از اﯾن ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق اﯾران »ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺧود« رﺳﯾده و ﺗﻧشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﭘروﯾز ﮐردواﻧﯽ ،ﺟﻐراﻓﯽدان ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدر
ﮐوﯾرﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾران ھم ﻣﺷﮭور اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧطر ﺗﻣﺎم ﺷدن زودھﻧﮕﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ آب اﯾران
ھﺷدار داده اﺳت.

ﺗﻘﻠﯾدی ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ،و ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ
زﯾﺳت ﺑوم ﺑرای اﯾران ﺗدوﯾن ﺷد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎی اﻓراطﯽ
و ﺳدﺳﺎزی در آﺑﺧﯾزھﺎی ﮐﺷور ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷرﮐتھﺎی ﺳدﺳﺎز ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود .ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺳدﺳﺎزان ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھری ﺑودﻧد
ﮐﮫ از ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳدھﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧد ﺑﮭﻣن ﯾﺎ ﺳد ﺷﺎدروان ﯾﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻓﻧﺎوریھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳد ﻗوﺳﯽ
ﺟﮭﺎن )ﺳد اﯾزدﺧواﺳت( ﯾﺎ ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺳد ﺟﮭﺎن
)ﮐرﯾت طﺑس ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۶٠ﻣﺗر ،ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺳد
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣدت  ۶۵٠ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﯾش از اﻓﺗﺗﺎح
ﺳد ھور اﻣرﯾﮑﺎ( را در ﭘروﻧده ﻣدﯾرﯾت آب
ﺧود داﺷﺗﻧد .و ﻧﯾز اﯾراﻧﯾﺎن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﭘر ارزش
دﯾﮕری را ﻧﯾز در ﭘروﻧده ﺧود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ھﻣﺎﻧﺎ ﺗوﻗف ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ و از روی آﮔﺎھﯽ
ﺳدﺳﺎزی از  ٧ﺳده ﭘﯾش ﺑود .اﻧﮕﯾزه اﯾن
ﮔزﯾﻧش ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﺧﯾر و ھدررﻓت
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد آب از درﯾﺎﭼﮫ ﺳدھﺎ ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺳدھﺎ ،و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﺛرات درازﻣدت ﻣﺣﯾطﯽ آنھﺎ ﺑود.
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻋزﯾز! از ﺗو ﻣﯽﺧواھﯾم ﻟﺧﺗﯽ ﺧود
را ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺷﺎورزان و اھﺎﻟﯽ آﺑﺎدیھﺎی
واﻗﻊ در ﻣﺣدودهی ﻣﺧزن ﺳد ﮔﺗوﻧد ﺑﮕذاری
ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑﺎ زور و ﻓﺷﺎر زﯾﺎد از ﺳوی
ﺷرﮐت ”آب و ﻧﯾرو“ دارﻧد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
آب و ﺑرقﺷﺎن ﻗطﻊ ﺷده و ﺑﺎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ازای ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ و زﻣﯾن ﭘدری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
داده ﻣﯽﺷود ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗﺑر ھم در ﺷﮭر
ﻣﺟﺎور ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺧرﻧد؛ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ!
اﻣﺎ ﺑﮫ زور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﯾﮕﺎری ﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﺟﺎده و
و ﺳرﻧوﺷت ﻏماﻧﮕﯾزی ﺑروﻧد ﮐﮫ اﺷﻐﺎل
ﻗطﻊ ھزاران درﺧت ﺟﻧﮕل اﺑر
ﺳرزﻣﯾنﺷﺎن از ﺳوی ﺷرﮐت ”آب و ﻧﯾرو“
در ﺗﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٨ﺗﯾرﻣﺎه ﺷﻣﺎری
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرایﺷﺎن رﻗم زده اﺳت.
از دوﺳﺗداران ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻓﻌﺎﻻن و
اﺳﺗﺎد! از ﺗو ﻣﯽﺧواھﯾم ﻗطﻌﮫای در ﺳوگ
ﺗﺷﮑلھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﮐﺎرون ﺑﻧوازی …
ﻧظﯾر ﺟﻣﻌﯾت دﯾدهﺑﺎن طﺑﯾﻌت ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی
»ﺳﺎﮐﻧﺎن  ٧٠روﺳﺗﺎی آﺑﺎدان ﺑﺎ
ﮐوھﻧوردی ،ﺳﺗﺎد ﻣردﻣﯽ ﺣﻔﺎظت از طﺑﯾﻌت
ﺷﺎھرود و … ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎﻧداری ﺷﺎھرود
ﺑﯽآﺑﯽ ﻣطﻠق ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد«
ﻣردﻣﮏ :ﻧﻣﺎﯾﻧده آﺑﺎدان در ﻣﺟﻠس ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﺑرﮔزار ﮐردﻧد از ﻣﺳﺋوﻻن ﻣرﺑوطﮫ ﺧواﺳﺗﮫ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول در اﯾران ﻣﯽﮔوﯾد ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷده »از اﺣداث ﺟﺎده ﭘﻧﺟم ﺷﺎھرود -ﺷﻣﺎل
 ٧٠روﺳﺗﺎی آﺑﺎدان آب ﺑرای آﺷﺎﻣﯾدن ﻧدارﻧد در ﺟﻧﮕل ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎﻟﮫ اﺑر ﮐﮫ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ
و ﻣردم اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﺷدت در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﺗوﺟﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑر
دارﻧد(١٣٩١/٠٨/٠۵) .
ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻧﺻﺎری ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس روز
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ،ھﺷﺗم ﻣرداد ﺑﮫ ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر
ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﮐم آﺑﯽ در آﺑﺎدان ﺑﮫ وﯾژه
روﺳﺗﺎھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ دو
رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭم و ﭘرآب ﺑﮭﻣﻧﺷﯾر و اروﻧدرود
از ﺟﻣﻠﮫ ﭘرآبﺗرﯾن رودﺧﺎﻧﮫھﺎی اﯾن اﺳﺗﺎن
ھﺳﺗﻧد.
آﻗﺎی اﻧﺻﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه

ﺻﻔﺣﮫ ٣
اﺳﺎس وﻋدهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻣﺟﻠس
و ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻣﯾنﺧواران و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﭼوب
ﺑوده اﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد«.
ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﺳﻧﺎ ﺗﺟﻣﻊﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد
ﺑراﯾﻧﮑﮫ ”ﺑﮫ راھﯽ ﺟدﯾد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت“ در
ﻧﺎﻣﮫای ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻣطرح ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﮕل اﺑر ﺑﮫ ﮐﻼردﺷﺗﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ
اﻣروزه ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﻠﯽ وﯾراﻧﮫ و اﻧﺑوھﯽ از وﯾﻼ
در آن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﮫطورﻗطﻊ ھﻣﺎﻧﻧد
دهھﺎ روﺳﺗﺎی ﭘﺎﯾﯾن دﺳت اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺳﯾل و وﯾراﻧﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.
اﯾن اظﮭﺎرات ﭘﯾراﻣون ﺟﻧﮕل اﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﻣدی ﻓﺎﺿل ،ﻣﻌﺎون طﺑﯾﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﻧﺎ ﺑود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﺎر
اﻣﺳﺎل در زﻣره ﺟﻧﮕلھﺎی ﺗﺣت ﺣﻔﺎظت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت درآﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣطرح ﺷد ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
اﻣﺳﺎل ﺷﻣﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺗﻌداد
درﺧﺗﺎن ﻗطﻊ ﺷده در اﯾن ﺟﻧﮕل ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻗطﻊ ﺷده اﺳت ھزاران
اﺻﻠﮫ و ﺟﺎده در ﺣﺎل اﺣداث در اﯾن ﺟﻧﮕل
را ﻧﯾز ﺟﺎدهای اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﻋرﺿﯽ ﺑﯾن ٣٠
ﺗﺎ  ۴٠ﻣﺗر ﺑوده و ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺣداث اﯾن
ﺟﺎده ﻣوﺟب در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗن
ﺑﺳﯾﺎری از ﮔوﻧﮫھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ و ﺟﺎﻧوری
ﻣﻧطﻘﮫ از ﺟﻣﻠﮫ درﺧت ﺳرﺧدار ﺧواھد ﺷد.
آﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﺣداث اﯾن ﺟﺎده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺳت
روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋدهای دﻻل
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣداث
ﺟﺎده وﯾﻼھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده در
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﭼﻧد ﺑراﺑر ﻗﯾﻣت ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﺟﻧﮕل اﺑر از ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن ﺟﻧﮕلھﺎی ھﯾرﮐﺎﻧﯽ
و ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوره ﺳوم زﻣﯾنﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ  ٣۵ھزار ھﮑﺗﺎر وﺳﻌت در  ۵٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﺷﻣﺎل ﺷرق ﺷﺎھرود در ﻣﺟﺎورت روﺳﺗﺎی
اﺑر واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﺟﻧﮕل ﺑﺎ داﺷﺗن ﺑﯾش از  ٨۵ﮔوﻧﮫ ﮔﯾﺎھﯽ
و دهھﺎ ﮔوﻧﮫ ﺟﺎﻧوری ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﮑر
زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮔﯾﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻣوﺟود در
آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﮔﯾﺎھﺎن داروﯾﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.

آﺗش ﺳوزی وﺳﯾﻊ در
ﺟﻧﮕلھﺎی ﮐﺟور ﻧوﺷﮭر

ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر ،ﺑر اﺛر ﺷدت
ﮔرﻣﺎی اﻣروز ،ﺑﯾش از ﺳﯽ ھﮑﺗﺎر از
اراﺿﯽ و ﻣراﺗﻊ و ﭘوﺷش ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺗﺎﮐﻧون
در طﻌﻣﮫ آﺗش ﺳوﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺣل وﻗوع
آﺗشﺳوزی از ﻣﻧﺎطق ﻧﯾرس و ﺑﺳطﺎم ﮐﺟور
ﮔزارش ﺷده اﺳت(١٣٩١/٢٧/٠٣ ).
در ﺻورت وزش ﺑﺎد ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗری
از ﺑﺧش ﮐﺟور طﻌﻣﮫ ﺣرﯾق ﺧواھد ﺷد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﺗشﺳوزی در ﻣراﺗﻊ ﮐﺟور
ﮔزارﺷﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾت از آن دارد ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣراﺗﻊ و ﺟﻧﮕلھﺎی ﻣرزنآﺑﺎد ﭼﺎﻟوس ﻧﯾز
دﭼﺎر ﺣرﯾق ﻧﺎﺷﯽ از ﮔرﻣﺎی زﯾﺎد ﺷده اﺳت.
اﯾن ﮔوﺷﮫ اﻧدﮐﯽ ازوﺿﻌﯾت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
اﯾران اﺳت ﺑﺎ ﺧﺷﮏ ﺷدن درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ،
ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ ،رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ؛ ازﺑﯾن ﺑردن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ازاﯾن
ﻋﻣل ﺳﺧﯾف ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود؛ ازﺑﯾن ﺑردن
آﺑﮭﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎاﯾﺟﺎد ﺑﯽ روﯾﮫ ﭼﺎھﮭﺎی
ﻋﻣﯾق وﻏﯾره ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺻﺣراھﺎ ازﯾﮏ
ﺳو و ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ درﺷﮭرھﺎ
ﻣﻧﺟرﺷده اﺳت ،اﻣری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﺗوﺟﮫ ﻋﻣﯾق ،ﺟدی و ﻓوری ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾﺗﮭﺎ دراﯾران ﺑﺎﺷد؛
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺎ وزش ﺑﺎدھﺎی آﻟوده ﺑﮫ ﮔرد و
ﻏﺑﺎر درﻣﻐرب و ﺟﻧوب اﯾران ﻣﺷﮑل ﻣﺣﯾط
زﯾﺳﺗﯽ اﺑﻌﺎدﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺧودﮔرﻓﺗﮫ اﺳت :

ﺗﺑرﯾز ﺑﺎ رﯾزﮔردھﺎ ﻣﺣﺎﺻره ﺷد
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر  :ﻣدﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ از ﻗرار
ﮔرﻓﺗن ھوای ﺗﺑرﯾز در وﺿﻌﯾت ھﺷدار ﺧﺑر
داد ).ﯾﺎزدھم ﻣرداد  ١٣٩١ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﮑم اوت
(٢٠١٢
ﺑﯾوک رﺋﯾﺳﯽ ﭘﯾش از ظﮭر اﻣروز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ
در ﮔﻔت ﮔو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﮭر ﺿﻣن اﻋﻼم
ﻣطﻠب ﻓوق اﻓزود :ﻣﯾزان ذرات ﻣﻌﻠق ﺑﺎ
ﻗطر  ١٠ﻣﯾﮑرون  ٢٥٠ ,ﻣﯾﮑروﮔرم در
ﻣﺗر ﻣﮑﻌب اﺳت و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﯾزان اﯾن رﯾز
ﮔردھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ١٠ﺻﺑﺢ اﻣروز ٢٠٠
ﻣﯾﮑروﮔرم اﺳت.
وی ﮔﻔت  :ﻣﻧﺷﺎ اﯾن آﻟودﮔﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷدﯾد ﮔرد

ﺻﻔﺣﮫ ٤

و ﻏﺑﺎرھﺎی ﻓراﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ از اﻋﻼم ﮐرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾد ﺑﺎﯾد  ٢ھزار
دو ﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻋراق وارد ﻧوار آب و  ۵٠٠ﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
ھواﯾﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﻣﺎﻟﻐرب ﮐﺷور
ﮔــرد و ﺧــﺎک اھــواز را ھم
ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻌطﯾل ﮐرد
رﺋﯾﺳﯽ اﺑراز داﺷت  :اﻣروز وﺿﻌﯾت ھوای
در ﭘﯽ وﻗوع ﭘدﯾده ﮔرد و ﺧﺎک ﮐﮫ از اواﺳط
ﺗﺑرﯾز در ﺣﺎﻟت ھﺷدار ﻗرار دارد .
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎز ﺷده ،دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯾش
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺧﻧﺎن ﺧود از ﺑﯾﻣﺎران ﻗﻠﺑﯽ
اﺳﺗﺎﻧداری ﺧوزﺳﺗﺎن ادارات ﻣرﮐز اﺳﺗﺎن را
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﮐودﮐﺎن و دﯾﮕر اﻓراد
ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﮐرد(١٣٩١/٣٠/٠٣ ).
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ آﻟودﮔﯽ ﺧواﺳت ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی
در ﻧوﺑت ﻗﺑل ﺳوم ﺧرداد ﻣﺎه ﺑﮫ دﻟﯾل ﻏﻠظت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ھواﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺟدی
ﺑﺎﻻی ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﻣﻌﻠق در ھوا ،اھواز و
ﺑﮕﯾرﻧد و ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺣﺿور در ﻓﺿﺎی
ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎی اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑﮫ
آﻟوده ﺷﮭر ﺑﭘرھﯾزﻧد.
ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺷﯾده ﺷد.
ﺑﺎرش ﺧﺎک در اﯾﻼم
ﻓرﻣﺎﻧداری اھواز دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯾش در اطﻼﻋﯾﮫای
ﺑﮫ ﮔزارش ﻓﺎرس ،ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﺣﺳﻧﯽﻏرﺑﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘدﯾده ﮔرد و ﻏﺑﺎر ھﻣﮫ ادارات اﯾن
اظﮭﺎر داﺷت :ﺑﺎرش ﮔرد و ﻏﺑﺎر از روز ﺷﮭرﺳﺗﺎن را ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﮐرد.
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳﺗﺎن اﯾﻼم را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ وﺟود ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﻋﻼم ﺷده ،در اطﻼﻋﯾﮫ
)(١٣٩١/١٩/٠۴
ﻓرﻣﺎﻧداری اھواز ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت :اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
وی اداﻣﮫ داد :ﺑﺎرشھﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ طوﻓﺎن داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﺑرﻗرار اﺳت.
ﺧﺎک در ﮐﺷور ﻋراق ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﺎﻧداری ﺧوزﺳﺗﺎن ﻧﯾز در
ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ اﯾران ﮐﺷﺎﻧده ﺷده اﺳت .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫای ﻣﺟوز ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ را
ﻣﺳﺋول اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ﺑر اﯾن اﺳﺎس از روز ﺑراﺳﺎس ﻣﯾزان ﮔرد و ﻏﺑﺎر اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از اﺳﺗﺎن اﯾﻼم ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداریھﺎ داده اﺳت ﺗﺎ در ﺻورت ﺑﺎﻻ
ﻣﻧﺎطق ﻣرزی و ﺟﻧوﺑﯽ دﭼﺎر ﺑﺎرش ﮔرد و رﻓﺗن ﻏﻠظت ﮔردو ﺧﺎک و ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﺷدن
ﻏﺑﺎر ﺷده اﺳت .ﺣﺳﻧﯽﻏرﺑﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﺷراﯾط ،ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ھواﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن اﯾن ﺳﻧﺎرﯾوی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ زﻧده ﮔﯽ
ﺑﺎرشھﺎ ﺗﺎ اواﺧر ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻓردا در اﺳﺗﺎن اﯾﻼم ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن و ﺑﮫ وﯾژه اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎر و
اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.
زﺣﻣت را ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ درﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎک آﻟوده ﮐﺷور ﻋراق ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑراﺳﺎس ھﻣﯾن ﭼﻧدﺧﺑر
اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺟﻧﮓھﺎی ﻣﺗﻌدد رخ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎری ﮐﺎرﻣزدی
داده اﯾﻼم را دﭼﺎر آﻟودﮔﯽھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮐرده ﻧﮫ ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺑرای ﻣردم ﻣرزدار اﯾﻼم ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﮐﺷﺎﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺣرص و وﻟﻊ درﺗﺧرﯾب
ﺗﻧﻔس در ﭼﻧﯾن ھواﯾﯽ ﺑرای ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺻد ﺳودﺟوﯾﺎﻧﮫ
ﺧطرﻧﺎک ﺑوده و ﻗﺷر ﮐﮭﻧﺳﺎل ،ﮐودﮐﺎن و ی ﺧوداﺳت؛ اﻣری ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دراﯾران ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎران ﻗﻠﺑﯽ و ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﯾش از دﯾﮕران طورﻋرﯾﺎﻧﯽ اﺛرات ﺷوم آن را روزاﻧﮫ ﻣﯽ
در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دارﻧد.
ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷدت ﺑﺎرش ﮔرد و ﻏﺑﺎر در اﺳﺗﺎن اﯾﻼم ﺑﮫ ازطرﯾق اﻓزاﯾش ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ای و ﻧﺎﺷﯽ
اﻧدازهای اﺳت ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻣﻌﺎﺑر ،ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ،ازآن ﮔرم ﺷدن زﻣﯾن ،ازﺑﯾن رﻓﺗن ﺗدرﯾﺟﯽ
ﺧودروھﺎ ،ﻣﻐﺎزهھﺎ و ﺗﻣﺎم اﺟﺳﺎم روی ﻗﺷر اوزون ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯾدن اﺷﻌﮫ ھﺎی
زﻣﯾن را ﺑﺎ ﻻﯾﮫای از ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺧطرﻧﺎک ﻣﺎوراء ﺑﻧﻔش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎﻋث
ﭘوﺷﺎﻧده اﺳت).ﮔروھﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺣﯾط ﺑروز ﺳرطﺎن ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎرﺷﮭﺎی
زﯾﺳت اﯾران(
ﺷدﯾد ﺑﺎران وﺑروز طوﻓﺎﻧﮭﺎ و ﺳﯾﻠﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎن
ﮐن ﮐﮫ ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎم ﺧودﻣﯽ
ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﭘروازھﺎی ﺑوﺷﮭر
َ
ﮐﺷﻧد ،اﻓزاﯾش ﮔردﺑﺎدھﺎ و زﻟزﻟﮫ ھﺎی وﯾران
را ﻟﻐو ﮐرد
اﺣﻣد ﻣﺎﺣوزی ﻣدﯾرﮐل ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﺳﺗﺎن ﮔر ،آب ﺷدن ﯾﺦ ھﺎی ﻗطﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻآﻣدن
ﺑوﺷﮭر ﮔﻔت :ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺷدﯾدی ﮐﮫ از ﻋﺻر ﺳطﺢ آب اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺷده وﺑﺳﯾﺎری از ﺟزاﯾر
روز ﮔذﺷﺗﮫ آﺳﻣﺎن ﺑوﺷﮭر را ﻓرا ﮔرﻓت ،و ﺳواﺣل درﯾﺎھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻏرق ﺷدن در
ﻣوﺟب ﻟﻐو ﭘروازھﺎی ﺑوﺷﮭر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد آﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻏﯾره ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه ای
ﺗﮭران و ﻣﺷﮭد ﺷد و ﭘرواز ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣدﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎن
ﻧﯾز ھﻧوز اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت (١٣٩١/٣١/٠٣) .ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت.
وی ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :اداره ﮐل ھواﺷﻧﺎﺳﯽ دﯾد ﺑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﺿﺎد
ﻓرودﮔﺎه ﺑوﺷﮭر را ﯾﮏھزار و  ٢٠٠ﻣﺗر اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

داری ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺳﺎﻟم اﺳت
اﺿﺎﻓﮫ ﺷده و ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﺑﺎراﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﻧﯾز اﺳﺎﺳﺎ ﺑر دوش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻓﺗﺎده
اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و طﺑﯾﻌت را
ازﺑﯾن ﺑرده و ﺑﺷرﻧﯾز ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﺻوﻟﯽ از
طﺑﯾﻌت اﺳت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت از درآﺷﺗﯽ درآﻣده و
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد و دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را ﭼﻧﺎن ﺗرﺗﯾب دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿدﯾت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت
ﻣﻧﺟر ﻧﺷود.
دراﯾران رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ای
ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻧﺢ طﺑﯾﻌﯽ را ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧراب ﮐﺎری اﯾن ﻧظﺎم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻏﺿب ﺧدا
از ﺑﻧده ﮔﺎﻧش ﺗﻌﺑﯾرﮐرده و ﻣردم را درﺑﯽ
ﺧﺑری از ﻋﻠل اﯾن ﺣوادث ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد،
درﺷرﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠل اﯾن
ﺧراب ﮐﺎری ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺧرﯾب
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت دراﯾران را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻧﺳﺑت داده و ﮐﻠﯽ اﻋﻣﺎل زﺷت ﺳودﺟوﯾﺎﻧﮫ
و ﻧﺎﺷﯽ ازﻧﺎدان ﮔری اش را اﻧﮑﺎرﻣﯽ ﮐﻧد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟدی دﻓﺎع
از ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
درﺗﺧرﯾب آن ﺳﮭﯾم اﺳت!
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔری و
اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﮐﺎرﮔری ازﻧظر اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
و ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺧص ﻋﻠﯾﮫ ﺧراب ﮐﺎری
ھﺎی آن ازﻧظر ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺟزو وظﺎﯾف اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت .رھﺑری اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻧﯾز
درﮔرو اﯾﺟﺎد ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯾﺷرو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
و ﻣﺗﺣدﺳﺎﺧﺗن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرو ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت
ﮐش ﺑﮫ دورآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و
ﺳودﺟو ﭼﻧﯾن رﺳﺎﻟﺗﯽ را ﻣطﻠﻘﺎ ﻧدارﻧد ﭼون
ﮐﮫ ﻋﻠت وﺟودی ﺷﺎن درﮔرو اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
و طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎز ھم ﻗﮭر طﺑﯾﻌت  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺳت و ﺟوی زﯾرآوارﻣﺎﻧده ﮔﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ)آن ھم درﮐﻣﺗر از  ٢روز و ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯾری ﮐﮫ دراﻣدادرﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﻧد( و درﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر درﻣورد
ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﺑدھﻧد.
اﯾران درﮐﻠﯾﺗش ﺑر روی ﺧط زﻟزﻟﮫ ﻗراردارد
و زﻟزﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ و ازﺟﻣﻠﮫ درﺑم
درﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﻧد دھﮭﺎ ھزارﻧﻔر
را ﮐﺷﺗﮫ و ﻣﺻدوم ﻧﻣودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر
رژﯾم ﺣﺎﮐم درﻓﮑر ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺷﮭروﻧدان و ﺑﮫ
وﯾژه ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﮐﺎرﮔر وزﺣﻣت ﮐش

ﺻﻔﺣﮫ ٥

ﺑﺎﺷد ،ﻣوظف ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺎدرﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ درﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن زﻟزﻟﮫ ای ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎﻻﺗر از  ٧رﯾﺷﺗر ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﻣﺎ از رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ دﺳت اﻧدرﮐﺎراﻧش درﻓﮑر
ﭘرﮐردن ﺟﯾب ﺧود از زﺣﻣت ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻧﺗظﺎری ﭼﻧﯾن
داﺷﺗن ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ »آب درھﺎون ﺳﺎﺋﯾدن اﺳت«.
اﻣروز درﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻧظﯾر ژاﭘون ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
درﻣﻘﺎﺑل زﻟزﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﺎﻻﺗر از .٥
 ٧رﯾﺷﺗر ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ دراﯾران ﮐﮫ
ﺟﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ارزﺷﯽ ﺑرای رژﯾم ﻧدارد ﺑﮫ
ﻗول ﺑﮭرام ﻋﮑﺎﺷﮫ ﺻﺎﺣب ﻧظر درﻋﻠم زﻟزﻟﮫ
ﺷﻧﺎﺳﯽ »درزﻟزﻟﮫ  ٦ .٥رﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﻧﻔرھم
ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺷﺗﮫ ﺷود«.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺿﻣن ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن زﻟزﻟﮫ اﺧﯾر و درودﻓرﺳﺗﺎدن
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ زﻟزﻟﮫ زده
ﮔﺎن ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ،اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﮑﺑت ﺑﺎر و ﻣﺣﻧت
اﻧﮕﯾز را ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﺎ ازﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ
ھﺎﺋﯽ درﮔرو ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم اﺳت و ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن
ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗوﺳط ﺧودﺷﺎن .درﻏﯾراﯾن
ﺻورت زﻧده ﮔﯽ ﻧﮑﺑت ﺑﺎرﺷﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق
اداﻣﮫ ﺧواھدﯾﺎﻓت .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
دل و ﯾﮏ زﺑﺎن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ
را ﻣﺟﺑورﮐرد ﺗﺎ ﺑدون ﺗﺎﻣل و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﭘﺎﺋﯾز و زﻣﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن و
ﻣرﻣت ﻣﺟدد روﺳﺗﺎھﺎ و ﺷﮭرھﺎی آﺳﯾب دﯾده
و ﺗﺎﻣﯾن ﻟوازم زﻧده ﮔﯽ ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﻣردم،
ﺑﭘردازد و ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ھزاران
ﻣﺳﺟد ﺧرج ﻣﯽ ﮐﻧد درﺧدﻣت اﯾﺟﺎد ﺣداﻗل
رﻓﺎه ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻗرار دھد .

ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ
 ٢٣ﻣرداد ﻣﺎه ١٣٩١

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

ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺷرط ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻋﻣل ﮐردھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭘرداﺧت:
ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ از روز
اول ﺗﺷﮑﯾل ﺧود ،ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎر را ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻋﻠﻧﯽ ﻗرار داده اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺳﺎده ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد ّ
ﺗﺷﮑل ﮐﺎرﮔری ﺣق ﻣﺳّ ﻠم و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ
ﮐﺎرﮔران ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر اﺳت .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٨٣ﻣوﯾّد ھﻣﯾن
اﻣر اﺳت .در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣق
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔران در اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑلھﺎی ﺧود
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﺎرﮔری ،ﺑر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن ﻣﻘﺎوﻟﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ٧٨و ٧٩ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر از
ﺳوی دوﻟت وﻗت اﯾران ﻧﯾز اﻧﮕﺷت ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت .ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎور
ّ
ﺗﺷﮑل واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟز در
اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد
ﺷراﯾط ﻋﻠﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ـ ھﻣﺎﻧﺟﺎ
ﺑﺳﯾﺎرﺧوب! ﺻرف ﻧظر از ﺗﮑرار  ٢ﺑﺎ
»ﺣق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔران« ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت
ﭼﮫ ﺻﯾﻐﮫ ای ھﺳت و ﮔوﯾﺎ ﮐﺎرﮔران »ﺣق
ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ« ﻧﯾز دارﻧد! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﻧﯽ و اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔران
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع از ﺗﺷﮑل ﮐﺎرﮔری ،ﺑﺎﺷد،
درک ﻣﺣدود و ﺣﺗﺎ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ دارد .وﻟﯽ ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری درﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺗﺎ اﺳم
ﺧود را درﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد! دراﯾن
ﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﺣق روی ﻣﯽ
آورد ﮐﮫ درﺗﻧﺎﻗض آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ
داﯾر ﺑر »ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎر« را ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﻧﯽ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳوﺧت و ﺳﺎزھﺎﯾش
ﻗراردارد ،اﺳت!!
اﯾن ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
را ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺳﺧت ﻣرگ و زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ
داﻧد و ﺑراﯾن اﺳﺎس ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
اﯾن اﺻل را ﭘﯾوﺳﺗﮫ و درھﻣﮫ ی ﺣﺎﻻت ﺣﺗﺎ
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ﮐﻧﺎرﺑﮕذارد!
آن وﻗت اﯾن ﺳوﺋﺎل ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ
ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻧﯽ ﺷﺎن
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷﺎن را طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻟﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد؟ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻗدرت ﻋﻣل ﮐرد دراﯾران ﻧدارﻧد،
ﭼون ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻼرﻏم
اﻣﺿﺎی ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
اﺣﺗرام ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳر ﺑﺎز زده و ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﺧودرا
ازاﯾن ﻗراردادھﺎ ﭘﯾش ﮐﺷﯾده اﺳت ،و ﺣﺗﺎ
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﺧودش را ﻧﯾز زﯾرﭘﺎ

دﻓﺎع ازﺟﺎن ھﻣوطﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑﻧﺎﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم درﺑراﺑرزﻟزﻟﮫ ﺑﺎﻻﺗراز ٧ .۵رﯾﺷﺗر

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﯽ ﮔذارد؟ ﯾﺎ طﺑق ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ اش ﺧودش ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری
ﻋﻠﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھد؟ و ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر آﯾﺎ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﻋﺗﺻﺎب ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ازﻧظر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻏدﻏن اﺳت ﺟواب رد ﻣﯽ دھد؟
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھرﻓﻌﺎل ھﺷﯾﺎر ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت
از ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎرژﯾﻣﯽ ﺑﺎ اﯾده
ﺋوﻟوژی ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ
ﺗﺟﺎوزات ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران و ﺣﺗﺎ
ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺗوﺳط ﻧوﮐران
ﺳرﺳﭘرده رژﯾم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ؛ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﮐﮫ اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن درک از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﺎرﮔران ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﻧظر آن ﻧظﺎم ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾز رژﯾم
ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ را ﺑرﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده
ﮔﺎن ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری واردﻣﯽ
آورد؛ ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ ﺿﻣن
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻧﯽ ﻣوﺟود وﻟو
ﮐوﭼﮏ و ﻣﺣدود ،ﮐﺎرت روﺑﺎز ﺑﺎ رژﯾم ﺑﮫ
وﯾژه درﺷراﯾط ﻋدم ﺗﻌﺎدل و ﺗوازن ﻗوا ﺑﺎزی
ﻧﮑرده ،و ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ »ﺗﻠﻔﯾق
ﮐﺎرﻣﺧﻔﯽ و ﻋﻠﻧﯽ« ھﻣراه ﺳﺎزﻧد.
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ درﻧﯾﻣﮫ اول دھﮫ ی ١٣٨٠
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣوﺳﺳﺎن ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ
دادﻧد ﮐﮫ ازدوﻟت اﺟﺎزه ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺳﺎزی ﺷﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ ﺣق درﺟﻧﺑش ﭼپ ﻓرﯾﺎدھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ اﺟﺎزه ﺧواﺳﺗن ﺑﻠﻧدﺷد ﮐﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎﺳﺎزی
ﺣق ﻣﺳﻠم ﮐﺎرﮔران اﺳت و ﮐﺎرﮔران ﻣﺳﺗﻘﻼ
ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﻧﺗظر اﺟﺎزه از دوﻟت ﻣﺎﻧدن ،
ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺧود را ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد
و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧودﻣﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﻣروز
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﺑﮫ ﺣﮑم
»ﻋﻠﻧﯽ ﺑودﻧش« ﻧﻘض ﮐرده و ﺣﺗﺎ ﺑرای
ﺗﺷﮑﯾل اﺟﻼس ﮐﻣﯾﺗﮫ اش از دوﻟت ﻣﯽ ﺧواھد
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺟﮭت ﺑرﮔزاری
اﺟﻼﺳﮭﺎﯾش ﺑدھد! درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھداﺳت ﮐﮫ
ﻣرﺗﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾن ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﺎن
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت! اﯾن درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ھم
دﭼﺎر »اﻓراط درﻋﻠﻧﯽ ﮔری« ﺷدن اﺳت و
ھم اﻓﺗﺎدن درﺧﯾﺎل ﭘردازی ﻓﺎﻗدﭘﺎﯾﮫ ﻋﯾﻧﯽ!
ﺑراﺳﺎس ﭼﻧﯾن دﯾدی اﺳت ﮐﮫ اﺟﻼس اﺧﯾر
ﮐﻣﯾﺗﮫ را درﻗﻠب ﺗﻣرﮐز ﻧﯾروی »دﺷﻣن
طﺑﻘﺎﺗﯽ« ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﻋواﻗب آن را ھم
ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾن ﮐﮫ :
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد
ّ
ﺗﺷﮑل واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟز در ﺷراﯾط ﻋﻠﻧﯽ
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﮐﺳب
ﺗﺟرﺑﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ،ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﺷﻛل از ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص ﺧود را

دارد و ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھرﮔز در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺑﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرﮔران ﺳﺎﮐت ﻧﺧواھد
ﻧﺷﺳت).ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ اﺳت(
ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕر ھم ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻧﮭﺎده و ﻣدﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ »اﯾﺟﺎدﺗﺷﮑل
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران درﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﻠﻧﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت«!!
اﯾن دوﺳت ﻣﺎ از ﺣول ﺣﻠﯾم ﮐﺎرﻋﻠﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﮫ
دﯾﮓ ﺟوﺷﺎن اﯾن ﺣﻠﯾم اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺑﺎاﯾن ادﻋﺎ
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎﺋﯽ ﻧظﯾر ﺣزب ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔران ،ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی
ﻣﺧﻔﯽ درﺷراﯾط ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ
اﻋﺗﺻﺎب را ﮐﮫ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻏﯾرﻋﻠﻧﯽ دراﯾران
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،درادﻋﺎ »ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻏﯾرواﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﮔران« واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﯾﻔﺗﮫ ی
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻋﻠﻧﯽ اﺳت! و ﻟذا از دادن
ﺟواﺑﯽ ﺻرﯾﺢ و روﺷن ﺑﮫ ﺳوﺋﺎل ﻣﺟﻠﮫ
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو درﻣورد اﯾن ﻋﻠﻧﯽ ﮔری اﻓراطﯽ،
ﺗﻔره ﻣﯽ رود .آﯾﺎ ﺑﮭﺗرﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻋﺿو
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت :اﯾﺟﺎدﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﺗوده ای ﮐﺎرﮔران درﺷراﯾط ﻋﻠﻧﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت وازاﻗﺑﺎل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردارﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
و ﺗﺷﮑل واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻋﻠﻧﯽ
ﻧﻣﯽ ﻧﻣود؟!
دراداﻣﮫ ﺑﺣث ﺑﺎ ﻣﺟﻠﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ،اﯾن رﻓﯾق
ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ درﺟواب ﺑﮫ ﻧﻘد
ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ درﻣورد رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ
ﺑودن ﻋﻣل درﺧواﺳت از دوﻟت ﺑرای دادن
ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗرﻓﻧد
ﺗﻌرﯾف »رﻓرﻣﯾﺳم« ،ﯾﮏ ﻋﻣل رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ
را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧده اش ﺿرورﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
رﻓرﻣﯾﺳت ﻧﺑﺎﺷد را ﻧﺎﻣﻣﮑن داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﺎزھم
ازدادن ﺟواب ﺻرﯾﺢ ﺗﻔره ﻣﯽ رود!
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﺣزب رﻧﺟﺑران
اﯾران دردﻓﺎع از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری
دﺳﺗﮕﯾرﺷده درﮐرج آﻣده» ،ﺣزب رﻧﺟﺑران
اﯾران ﺿﻣن ﻣﺣﮑوم ﮐردن اﯾن ﻋﻣل ﺑرﺑر
ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ رژﯾم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ...درﻋﯾن ﺣﺎل
ﻣﺎھرﮔوﻧﮫ ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻋﻠﻧﯽ ﮔری
را درﺗﺷﮑﯾل ﺗﺟﻣﻌﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ازاﯾن ﻧوع
ﻧﺎدرﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﺿرﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ ازآن
را ﺑر ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری و ﮐﻼ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺳﻧﮕﯾن داﻧﺳﺗﮫ و اﻧﺗظﺎردارﯾم ﮐﮫ رﻓﻘﺎی
ﮐﺎرﮔر درﺷراﯾط ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑرﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾران دﻗت ﮐﺎﻓﯽ را درﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﺟﻼﺳﮭﺎی
ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺑﻧدﻧد «.ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
 ٢٩ﺧرداد١٣٩١
ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﺣﺗﺎ درﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن دوﻟﺗﮭﺎی
»دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺑورژواﺋﯽ ﻧﯾزﮐﺎرﮔران
ﺑﻧﺎ ﺑرﻣﻧطق وﺟود ﺟﻧﮓ ﺑﯾن دو دﺷﻣن
طﺑﻘﺎﺗﯽ)ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﮐﺎرﮔران( ،ﺗﻠﻔﯾق

ﺻﻔﺣﮫ ٦
ﮐﺎرﻋﻠﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﻔﯽ درﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷﺎن
ازﺿرورﺗﮭﺎی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای ﺗﻘوﯾت
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﻣﺑﺎرزات ﺷﺎن اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺗوده
ای و ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔری ﻧظﯾرﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ ﮐﮫ
ﻓراﮔﯾرﺑﺎﺷﻧد ،ﺟز درﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋد
ﻧﺎﺷﯽ از رﺷد ﻋظﯾم ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﻗﺎدر ﺑﮫ درﺑرﮔﯾری
اﮐﺛرﯾت ﮐﺎرﮔران ﻧﺑوده و ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﺎﺗﻣﺎم وﺟود ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺷور دراﯾن ﺟﮭﺎن وﺟودﻧدارد ﮐﮫ
ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،اﮐﺛرﯾت ﺑزرﮔﯽ
از ﮐﺎرﮔران درﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﺧود ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺿﻣن ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺿرورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه ﮐﺎرﮔران درﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﺣزب واﺣد ﭘﯾﺷروطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درھرﮐﺷور
و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد ﺑدون ھﯾﭻ درﻧﮕﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺷود .درﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﮔران اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋدی را ﺑرای
ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ درﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر آﻧﮭﺎ ﻓراھم
ﻣﯽ ﺳﺎزد و درﺻورت ﻋدم دل ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ
ﺑﮫ اﯾن روش ﮐﺎر و درﺷراﯾط وﺟود ﺗﻔرﻗﮫ
و ﺗﺷﺗت درﻣﯾﺎن ﺑﺧش آﮔﺎه ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری،
اﻧواع اﻧﺣراﻓﺎت راﺳت و ﭼپ از رﻓرﻣﯾﺳم
و آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺗﺎ ﺳﺎزش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری را ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزوی ﺷدن ﺧود ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣداﻓﻊ ﮐﺎرﮔران ﻧﯾز ﺑدون ﺗردﯾد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ
ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد از آن ﺗﺟﺎرب آﻣوﺧت .ﺣﺗﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾز اﯾن ﻣﺑﺎرزه
را دردرون ﺧودش ﺷﺎھدﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
اﻧﺷﻌﺎب ﺷد و ﮔواھﯽ اﺳت ﺑراﯾن ﻣدﻋﺎ.
ﻣوﺿﻊ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دردﻓﺎع از
ﺣرﮐت اﺧﯾر ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﺷﺎن ازدﯾدﻓرﻗﮫ
ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾز دارد ﮐﮫ درﺻدد ﺗوﺟﯾﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ آﻣوزش ازاﻧﺗﻘﺎدھﺎ و
ﺗﻼش ﺑرای ﺗدﻗﯾق دﯾد ﮔﺎھﮭﺎ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ،
روﺷﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ
از ﻧظر رژﯾم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑوده و ﺗﺣت ﻧظر
و ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯾب داﺋﻣﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ دادن درﺑراﺑر
رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣری ﮐﺎﻣﻼ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ھوده
دادن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت .اﮔر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھرﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺑﺎﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺑﮫ طورھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﺳﺎزﻣﺎن دھد،
اوﻻ ﻣﯾزان ﺗﻠﻔﺎﺗش راﮐﺎھش ﺧواھدداد و ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺷﻣﺎﺗت ﯾﺎوه ﮔوﯾﺎن درﻧﻘد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾش

اﻧﺗﻘﺎدازﺧود روش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺧواھدرﺳﺎﻧد و ﺑﺎ ﮐﺳب
ﭘﯾروزی درﻣﺑﺎرزه ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻘﺎﻧﯾت
ﻧظرات ﺧود ﺟﻠب ﺧواھدﻧﻣود.
ﮔرﭼﮫ ﻧﺣوه ی ﺑرﺧورد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﯾران ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و ﻋﻣل ﮐرد وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و
ﺧﻼف ﮐﺎراﻧﮫ ی آن زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم و
آﺷﮑﺎر اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ آوردن دو ﻧﻣوﻧﮫ ازھزاران
ازاﯾن ﻋﻣل ﮐردھﺎ درﺗﻘوﯾت دﻻﯾل ذﮐرﺷده
ﻣﺎن درﺑﺎﻻ ،ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ دﺷﻣن
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎن را ﺑﺎﯾد ﺧوب ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و درﺧوش
ﺧﯾﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺻددرﺻدﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺧود و
ﮐﺎرﮔران راﮔول ﻧزﻧﯾم:
ﻋﺑﺎس ﺟﻣﺎﻟﯽ وﮐﯾل ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﮭروﻧدان
در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آژاﻧس ﺧﺑری ﻣوﮐرﯾﺎن
ﺿﻣن ﺗﺄﯾﯾد اﯾن ﺧﺑر اظﮭﺎر داﺷت  :ﺑراﺳﺎس
ﺣﮑم ﺻﺎدره از ﺳوی ﺷﻌﺑﮫ  ٤دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐرج ﺳﮫ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم ھﺎی ﺟﻠﯾل ﻣﺣﻣدي ،رﯾﺣﺎﻧﮫ اﻧﺻﺎری و
ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻋﺳﮕری ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺷﮑﯾل و ﻋﺿوﯾت
در ﮔروه ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد.
ﺟﻣﺎﻟﯽ در اداﻣﮫ اﻓزود :ﺟﻠﯾل ﻣﺣﻣدی و
رﯾﺣﺎﻧﮫ اﻧﺻﺎری ﮐﮫ ﺣدود دو ﻣﺎه ﭘﯾش ﺑﮫ
اﺗﮭﺎم ﺷرﮐت در ﺗﺟﻣﻊ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘوﺷش
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﮐرج ﺑﺎزداﺷت ﺷده
ﺑودﻧد ،روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﮐرج ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺷﮑﯾل و ﻋﺿوﯾت در ﮔروه
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھر ﮐدام ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺣﺑس ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾق ﻣﺣﮑوم
ﺷدﻧد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠١٢ / ٠٨ / ١٥ﻣﻧﺗﺷر
ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز

ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﻌدنﮐﺎران در ﺳﮫ
ﺷﯾﻔت ﻣداوم  ١۵روزه!
ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در طﺑس ﮔﻔت :ﺗﻐﯾﯾر
ﺷراﯾط ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻧﮓ
طﺑس ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اﺳت.
ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﻣﺣﻣدی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط
ﮐﺎری ﮐﺎرﮔران ﻣﻌدن در ﻣﻧطﻘﮫ طﺑس،
ﺑﮫ اﯾﻠﻧﺎ ﮔﻔت :ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻌﺎدن ﺧﺻوﺻﯽ
زﻏﺎل ﺳﻧﮓ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ﻣﻌدن ﺟو و
ﻧﮕﯾن ﮐﮫ ﺳواﺑق ﺣوادث ﮐﺎری ﻣﺗﻌددی ﻧﯾز
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دارﻧد ،ﮐﺎرﮔران را در دو ﺗﺎ ﺳﮫ
ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﺑﮫ ﺻورت ﻣداوم در  ١۵روز
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
دﺑﯾر ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر طﺑس در اﯾن ﺑﺎره اﻓزود:
ﮐﺎرﮔران ﺷﺎﻏل در ﻣﻌﺎدن ﺧﺻوﺻﻲ
روزاﻧﮫ ﺑﯾش از  ١۵ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر در اﻋﻣﺎق زﻣﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل
آﺛﺎر زﯾﺎنﺑﺎري ﮐﮫ در درازﻣدت ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﮔذارد طﺑق ﻣﺎده  ۵٢ﻗﺎﻧون ﮐﺎر

ﻧﺑﺎﯾد در روز از  ۶ﺳﺎﻋت و در ھﻔﺗﮫ از ٣٦
ﺳﺎﻋت ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.
اﯾن ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری اداﻣﮫ داد :ﮐﺎرﮔران ﻣﻌﺎدن
طﺑس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻣزاﯾﺎی ﻣﺷﺎﻏل ﺳﺧت و
زﯾﺎن آور اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ روزاﻧﮫ ﺑﺎ
ﺑﯾش از  ١۵ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﺣﺗﯽ ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎرﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽﺷود.
ﻣﺣﻣدی در ﺗوﺻﯾف ﺷراﯾط ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران
ﻣﻌﺎدن ﺧﺻوﺻﯽ طﺑس اﻓزود :اﯾن ﮐﺎرﮔران
در طول  ١۵روز ﮐﺎر ﻣداوم  ١۵ﺳﺎﻋﺗﮫ،
درﺳﮫ ﺷﯾﻔت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و در زﻣﺎن
اﺳﺗراﺣﺗﺷﺎن را در ﺧﺎرج از ﻣﻌدن داﺧل
اﺗﺎﻗﮏھﺎی ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻓﺎﻗد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ
ﺳﭘری ﻣﯽﮐﻧﻧد.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌدنداران دﺳﺗﻣزد
ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎرﮔران ﻧﻣﯽﭘردازﻧد ﮔﻔت:
ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ  ١۵ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﺣدود
 ۵٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﺣﻘوق ﻣﯽﮔﯾرد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﻣزد ﺑرای اﯾن ﻣﯾزان ﮐﺎر ﺳﺧت و
زﯾﺎنآور ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯾﺳت.
دﺑﯾر اﺟراﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر طﺑس ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺷﺎﻏل در ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﻗرارداد ﯾﮏ
ﻣﺎھﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺷوﻧد ﮔﻔت :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ ﮐﺎرﮔر ﺷﺎﻏل در ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل
ﺳﻧﮓ طﺑس ﺑﮫ ﺻورت داﺋم ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد و
ﺣداﮐﺛر ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر در ﯾﮏ ﻣﻌدن
ﺷﺎﻏل اﺳت  ۶ﻣﺎه اﺳت و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث
ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﻧﺗواﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود
را از ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺧواھد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑر
ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎدن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
وﺟود ﻧدارد ﮔﻔت :ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎ اﯾن
ﺷراﯾط ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﺎرﮔران ﻣﻌﺎدن در
ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و آﺳﯾبھﺎی ﺟدی ﻗرار
ﮔﯾرﻧد.
اﺧﺑﺎر ﮐﺎرﮔری اﯾران ـ
در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٢ / ٠٧ / ٣٠
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز

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

ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﻣوﺟودﯾت اﯾن ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر وﺳﺗم ﮔر و
ﻣﺗﺟﺎوز را زﯾرﻋﻼﻣت ﺳوﺋﺎل ﺑﮑﺷد ،درﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم از ﯾﮏ ﺳو ﺷروع ﺑﮫ ﺗداﺑﯾری ﺑرای
ﺗﺿﻌﯾف و ﺑﮫ ﻓﺳﺎدﮐﺷﺎﻧدن اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
و ﺳﭘس دوﻟﺗﮭﺎی ﺳوﺳﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﻗﺎﻟب
ﻧﻔوذدادن اﻓﮑﺎر روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ
روﺷن ﻓﮑران ﺧرده ﺑورژوای ﺻﺎﺣب
ﻧﻔوذ دراﯾن اﺣزاب ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
ظﺎھرﭘﺳﻧد »دﻓﺎع از دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق
ﺑﺷر« ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷوھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭘﯾش ﺑرده ﺷدﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ درﮔﺎم اول ﺑﺎﻏﻠﺑﮫ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در رھﺑری اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
روﻧد ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺑﺎﻻﺧره ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
»ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ« ﻓرارﺳﯾد .ازﺳوی دﯾﮕر
ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐت ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﮐﺷورھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت ﻋظﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ـ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روﺑﮫ
رو ﺷده ﺑودﻧد ﻧﯾز درﻓﻘدان ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ ﭘس ازدﯾﮕری
ﺑﮫ ﮔرداب ﺗدارک دﯾده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻓﺗﺎدﻧد.
ﺑﺎ ﺑروز ﺑﺣراﻧﯽ ﻓراﮔﯾر درﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از دھﮫ ی  ١٩٧٠ﺑﮫ ﺑﻌد،
روﻧد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﮫ
وﺟودآﻣدن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻋظﯾم ﻓراﻣﻠﯽ و اﻓﺗﺎدن
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت
آﻧﺎن ،اﺳﺗﺛﻣﺎراﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻧﺳﺎن
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐش و ﻏﺎرت ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم دراﺑﻌﺎدی ﺧﺎﻧﻣﺎن
ﺳوزوﺳﯾﺎﺳت ﭘول ﮔراﺋﯽ ﺟﮭت ﻧﺟﺎت اﯾن
ﻧظﺎم ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه
ﺗﺧرﯾب ﮐﺎﻣل ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻼن
ﺳودھﺎی ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓراﻣﻠﯽ و ﻓﻘر و ﻓﺎﻗﮫ ﺑﯾش
از دوﺳوم ﺑﺷرﯾت ﮐﺷﺎﻧد.
ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و درﻏﻠﺗﯾدن اﮐﺛراﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ
ﮔرداب روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺳرﺳﺎﺋﯾدن ﺑﮫ
آﺳﺗﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و ﻓﺷﺎر روزاﻓزون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﮐﺷﺎﻧدن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری و
ﺗوده ای ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺣﻼل ،ﮔرﭼﮫ ﺧﻼء اﻓت
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘرﺷور ھﻔت دھﮫ ی اول ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم را در رﺑﻊ آﺧر آن ﻗرن ﺷﺎھدﺷدﯾم ،اﻣﺎ
ﺗداوم اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔری و ﺳﺗم ﮔری ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑروز ﻓﻘر ﺑﯽ ﻧظﯾری ﮐﮫ
ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﺎ درآﻣدی ﮐﻣﺗر
از  ٢دﻻردر روز زﻧده ﮔﯽ ﻧﮑﺑت ﺑﺎری را
ﻣﯽ ﮔذراﻧدﻧد ،اﻣواج ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزات
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎردﯾﮕر
ﺗدرﯾﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳﮑوت را اﻋﻼم
داﺷﺗﻧد .ﻟﺑﮫ ﺗﯾز اﯾن ﺣرﮐﺎت اﻋﺗراﺿﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟدﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﭼﮫ درﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗروﭘل و ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳوم درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﻧظﺎم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐل ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﻧظﺎم را زﯾر
ﺿرﺑﮫ ﻗرارﻣﯽ داد ،ﺑرای ﺳﺗﺎدھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﺧطری ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺣﯾﻠﮫ ھﺎی ﺟدﯾدی ﺑرای ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ ﮐﺷﺎﻧدن
اﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ دﺳت ﻣﯽ ﺑردﻧد.
اﯾن ﺣﯾﻠﮫ ھﺎ درﻗﺎﻟب ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﻋﻠﯾﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ی
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد ،ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧوداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
آﻧﺎن را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗرﺑﯾت ﮐرده ﺑودﻧد و
دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻرﻓﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود ،آﻏﺎز
ﺷد .اﮔر درﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﻣت ﮔﯾری
روﺷن ﺿداﺳﺗﻌﻣﺎری ،ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺣت رھﺑری ﺑﮫ
وﯾژه اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷدﻧد،
ﺿداﻧﻘﻼب دﺳت ﮐﺎری ﺷده در ﻗرن ﺑﯾﺳت
و ﯾﮑم ﺑرﭘﺎﯾﮫ »ﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﺑرود!« و »رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ...ﺑﺎﯾد ﺑرود!« ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺟز
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﮐﺷور درھﻣﺎن وﺿﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﺳﻠطﮫ ﮔری ﻧدارد ،آﻏﺎز ﺷد و ﺿﻌف
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم  ،ﻣورد ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻗرارﮔﯾرد.
ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت اﯾن واﻗﻌﯾت ،دﯾروز ﺑﺎﻋث ﺷد
ﺗﺎ ﻣﺛﻼ دراﯾران ﮐﮫ ھﻧوز در اﺑﺗدای اﯾن ﻧﻘﺷﮫ
ﺑود ،ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼﭘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳم از روی
ﮐﺎرآﻣدن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧﻧد و ﺗوده ھﺎ را درﺣد ﻧﻔوذی ﮐﮫ داﺷﺗﻧد
ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد و اﻣروز ﻧﯾزﻣﺛﻠﮫ ﺷدن
ﻗذاﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﺳد ﻧوﮐر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﯾﺎ »ﻣردم« ﻟﯾﺑﯽ
ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾﻧد و ﻣﻧﺗظرﻧد ﺗﺎ رﻓﺗن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺷﺎراﺳد را ﻧﯾزدرﺳورﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺗوطﺋﮫ ﮔران
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ازﮐﺎر درآﻣده
و ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎ دادن ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و
ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑرﮐﻧﺎرﻧﻣودن
ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﮐم و ﺑﯾش ﻣﺳﺗﻘل ﺟﮭت واﺑﺳﺗﮫ
ﻧﻣودن ﺳورﯾﮫ و ﮐﺷﺎﻧدن آن ﺑﮫ ﺣﯾطﮫ ی
ﻧﻔوذ ﻏرب اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﻔرﺳﺗﻧد
و ﭼﭘﮭﺎی ﺳورﯾﮫ ای و اﯾراﻧﯽ و ﻏﯾره اﯾن
واﻗﻌﯾت آﺷﮑﺎر را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ در ﺳورﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣرز ﺑﯾن اﻧﻘﻼب و ﺿداﻧﻘﻼب ،ﻣرز
ﺑﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷن
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯾﺷرو را ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣزدوران ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﻗطر و ﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺗرﮐﯾﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏرب و آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ وﻏﯾره و ﻣذھﺑﯽ ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺳورﯾﮫ ای ،ﻣﺧدوش ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد.

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ اﮐﻧون درک ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﺎوز
ﻣﺳﺗﻘﯾم ارﺗﺷﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮫ وﯾژه ﻋدم
ﻣوﻓﻘﯾت آﻧﮭﺎ در ﺣﻣﻼﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻧظﯾر
ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎر ﻋظﯾم ﻣﺎﻟﯽ درﺷراﯾط
ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدن
ﺷﺎن ﻗدرﻗدرت ﺑودن ﺷﺎن را دراﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺧدﺷﮫ دارﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻟذا درﺷراﯾط
ﺿﻌف ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺷﻐول اﻧﻘﻼب
ﺗراﺷﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و دﺳﺗﮑﺎری ﺷده ھﺳﺗﻧد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ درﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ درﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ازﺳﺎل
 ٢٠١١ﺑﮫ اﯾن ﺳو رخ داد ،ﺑﺎ ﺗرﻓﻧد ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑرای ﭼﻧدﺻﺑﺎﺣﯽ
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم را در ﺣﯾطﮫ ﻧﻔوذ
ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
ﺣرﮐت ﻋﻣده از دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
و آﺷﮑﺎر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و رﺳﯾدن ﺑﮫ دﺧﺎﻟت
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺳرﭘوﺷﯾده درﺟرﯾﺎن ﻗرن
ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم درﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺷﺎن از رﺳﯾدن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻓرﺗوت ﺗر دارد.
اﻣﺎ اﯾن ﺗوطﺋﮫ دوام ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت
و ﻋﺻر ﺑراﻧداﺧﺗن ﺳﻠطﮫ ی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮔذار ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳراﺳرﺟﮭﺎن درﺣﺎل ظﮭور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺷﮑل ﻋﻣده در رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز
آﯾﻧده ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺗوﺳط ﭘﯾﺷروان طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
زدودن اﻧواع اﻓﮑﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود و اﯾﺟﺎد ﺳﺗﺎدﻓرﻣﺎﻧدھﯽ واﺣد
ﮐﻣوﻧﯾﺳت :ـﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت درھرﮐﺷورـ
ﺑرای ھداﯾت ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔری
و ﺗوده ای ﺑﮫ ﺳوی ﭘﯾروزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﺑدون ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده و ﻣورد ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ی طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺳﺗﻣﮕر داﺧﻠﯽ
و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺳرﮔذﺷت ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺎﮐﻣﺎل وﺟدان دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ آﻣوﺧت
و ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل آﯾﻧده ﺟﮭت ﻧﺎﺑودی
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺗﺎﻓت!

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

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ازھر دری،
ﺳﺧﻧﯽ!

ﺣذف ﮔﺳﺗرده دﺧﺗران اﯾران از
آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ در اﯾران
ﺧوﻧوﯾس : ١٣٩١/١٧/٠۵اﺷﺗﯾﺎق زﯾﺎد
و ﻗﺑوﻟﯽ دﺧﺗران اﯾراﻧﯽ در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ،
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ھراس اﻧداﺧﺗﮫ و
اﻣﺳﺎل  ٧٧رﺷﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎھﯽ از  ٣۶داﻧﺷﮕﺎه
اﯾران ظرﻓﯾت ﭘذﯾرش دﺧﺗران را از دﻓﺗرﭼﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﺣذف ﮐردﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣذف
ﭘذﯾرش دﺧﺗران از داﻧﺷﮕﺎهھﺎی اﯾران از
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎز ﺷده ،اﻣﺎ اﻣﺳﺎل اﯾن ﺣذف
ﺷدت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣذفھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘذﯾرش
دﺧﺗران ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر
ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد اﯾن ﺣذف ﮔﺳﺗرده
رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺟﻧﺳﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
زﯾرا رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﺣﺳﺎﺑداری ،ﻋﻠوم
ﺗرﺑﯾﺗﯽ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺎوره ،ﻣرﻣت
ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺷﯾﻣﯽ ﻣﺣض و … ده ھﺎ
رﺷﺗﮫ دﯾﮕر ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ورود دﺧﺗران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﺧﺗران ﻣﻣﻧوع
ﺷده ،رﺷﺗﮫھﺎی ﻓﻧﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺳت.
داﻧﺷﮕﺎهھﺎی اراک ،اروﻣﯾﮫ ،اﺻﻔﮭﺎن،
اﺑوﻋﻠﯽﺳﯾﻧﺎی ھﻣدان ،ﺑﯾرﺟﻧد ،ﻗزوﯾن،
ﺗﮭران ،ﺧوارزﻣﯽ ﺗﮭران ،ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ
ﺗﮭران ،ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑوﺷﮭر ،ﺻﻧﻌﺗﯽ
اﺻﻔﮭﺎن ،ﻗم ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻟرﺳﺗﺎن و … ﺟزو
داﻧﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺷﺗﮫھﺎ را ﺑرای
دﺧﺗران ﻣﻣﻧوع ﮐردهاﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻗم ﮐﺎﻣﻼ ﻣرداﻧﮫ

ﻣداﻓﻌﺎن ﺳرﮐوب »ﭘوﺷﯾده« اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رااﻓﺷﺎﮐﻧﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷده و دﺧﺗران را دﯾﮕر ﻧﻣﯽﭘذﯾرد.
ﺣذف ﮔﺳﺗرده دﺧﺗران از داﻧﺷﮕﺎهھﺎی اﯾران
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻣﺎر ﻗﺑوﻟﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
دﺧﺗران اﺳت.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﺷﻣن ﺳرﺳﺧت ﺣﻘوق
زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﮫ وﯾژه در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد.

*******
ﭼﮭﺎر ھزار و ھﻔﺗﺻد و ﻧﮫ ﻧﻔر؛
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺻﺎدﻓﺎت ﺑﮭﺎر اﻣﺳﺎل
 ١٣٩١/١۵/٠۵ـ آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز

ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﮭر ،اﺑواﻟﻔﺿل اﮐرﻣﯽ در ﺟﻣﻊ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻧرخ ﺗورم ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را
 ٢٢.٩درﺻد اﻋﻼم ﮐرد و ﮔﻔت :ﺧﻼﺻﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﺷﺎﺧص ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ
و ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری اﯾران
ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﮫ  ١٣٨٣=١٠٠در ﺗﯾرﻣﺎه
 ١٣٩١اﺳت.
ﻣدﯾرﮐل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اظﮭﺎر
داﺷت :ﻧرخ ﺗورم در دوازده ﻣﺎه ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ
ﺧردادﻣﺎه  ١٣٩١ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوازده ﻣﺎه ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺑﮫ ﺧردادﻣﺎه  ١٣٩٠ﻣﻌﺎدل  ٢٢.۴درﺻد
ﺑوده اﺳت.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﭘﯾش از اﯾن ،ﻧرخ ﺗورم در
دوازده ﻣﺎه ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺧردادﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩١
را  ٢٢.۴درﺻد اﻋﻼم ﮐرده ﺑود.
وی درﺑﺎره ﺣذف  ۴ﺻﻔر از ﭘول ﻣﻠﯽ اﻋﻼم
ﮐرد :طرح ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑرای ﺣذف ۴
ﺻﻔر از ﭘول ﻣﻠﯽ ھﻧوز در دوﻟت ﺑوده و
ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﺣذف  ۴ﺻﻔراز ﭘول ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺳﺎل ٩٣
ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت.
ﻣدﯾرﮐل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ
اﺟرای اﯾن طرح ﻧﯾﺎزﻣﻧد زﻣﺎن اﺳت ،ﮔﻔت:
اﺟرای اﯾن طرح ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺗر
اﻗﺗﺻﺎدی دارد و ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺎ ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت،
زﯾرا ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾم ﺗﻧﮓ ﺗر ﺷده اﺳت.
اﮐرﻣﯽ اداﻣﮫ داد :اﺟرای ﺣذف  ۴ﺻﻔر ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﺗﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﻋﺟﻠﮫ اﺟراﯾﯽ ﺷود ،زﯾرا
ﻧرخ ﺗورم در زﻣﺎن ﻣطرح ﺷدن اﺟرای
ﺣذف ﭼﮭﺎر ﺻﻔر از ﭘول ﻣﻠﯽ ﺣدود  ١٢ﺗﺎ
 ١٣درﺻد ﺑود اﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﻧرخ ﺗورم ﺑﯾش
از  ٢٢درﺻد اﺳت .ﻧرخ ﺗورم ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی
در اﺟرای اﯾن طرح دارد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس،
ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺑﯾﺷﺗری اﺟراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﮭﺎر اﻣﺳﺎل  ۴ھزار و  ٧٩١ﻧﻔر )٣٧٢٢
ﻣرد و  ١٠۶٩زن( در ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ ﺟﺎن
ﺧود را از دﺳت دادﻧد ﮐﮫ اﯾن رﻗم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻓوﺗﯽھﺎی
ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ  ۵٠۵۶ﻧﻔر ﺑود٢ .۵ ،
درﺻد ﮐﻣﺗر ﺷده اﺳت.
ﮐﺎھش ﮐﺷﺗﮫھﺎی ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد راﻧﻧدﮔﺎن در رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﮐﻧﺗرل
ﺳرﻋت ﺧودرو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری
دارﻧد ،ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد
راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ ،زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﮐﺎھش
ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷده اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس اﯾن آﻣﺎر ،در ﺑﮭﺎر اﻣﺳﺎل اﺳﺗﺎنھﺎی
ﻓﺎرس ﺑﺎ  ،٣٨۵ﺗﮭران ﺑﺎ  ٣٨٠و ﺧراﺳﺎن
رﺿوی ﺑﺎ  ٣۵۵ﻓوﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن و اﺳﺗﺎنھﺎی
ﺧراﺳﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ  ،٣٢اﯾﻼم ﺑﺎ  ٣۴و
ﮐﮭﮕﯾﻠوﯾﮫ و ﺑوﯾراﺣﻣد ﺑﺎ  ٣٩ﻓوﺗﯽ ﮐﻣﺗرﯾن
ﻣﯾزان ﺗﻠﻔﺎت ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ را داﺷﺗﮫاﻧد.
در اﯾن ﻣدت  ٨١ھزار و  ١۴۴ﻧﻔر ﻧﯾز
در ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﺻدوم ﺷده و ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ اﯾن رﻗم در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل  ٧ .٥درﺻد
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﺧرداد اﻣﺳﺎل ﯾﮏھزار و  ٧١۴ﻧﻔر در
********
ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ ﻓوت ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ھزار و
 ٣۴١ﻧﻔر از آﻧﺎن ﻣرد و  ٣٧٣ﻧﻔر زن ﺑودﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌداد ﻣﺻدوﻣﺎن ﺣوادث راﻧﻧدﮔﯽ در ﻣﻌﻠوﻟﯾت  ۴٣درﺻد ﺳﺎﮐﻧﺎن ﯾﮏ
اﯾن ﻣﺎه  ٢٨ھزار و  ٢۴٩ﻧﻔر ﺑوده ﮐﮫ ﻧﺳﺑت
روﺳﺗﺎ در ﺑوﯾر اﺣﻣد
ﺑﮫ ﺧرداد ﺳﺎل ﻗﺑل  ١ ٧٫درﺻد اﻓزاﯾش رﺋﯾس اداره ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑوﯾراﺣﻣد ﺑﺎ
داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻧوﻧﯽ ﺳﻼﻣت و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن »ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮕﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺧش
*******
ﻟوداب« اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد:
 ١۴۴ﻧﻔر در ﻗﺎﻟب  ٣٣ﺧﺎﻧوار در اﯾن روﺳﺗﺎ
ﺗﺣرﯾم و ﺗورم ﺣذف  ۴ﺻﻔر از
ﺳﺎﮐن ﮐﮫ  ۴٣درﺻد آنھﺎ ﻣﻌﺎدل  ۶٢ﻧﻔر
ﭘول ﻣﻠﯽ را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﮐرد
دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ذھﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ ھﺳﺗﻧد).
ﺗورم
ﻧرخ
ﻣدﯾرﮐل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
(١٣٩١/١۵/٠۵
ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را ٢٢.٩درﺻد اﻋﻼم ﮐرد ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﻠﻧﺎ دارا زﻣﺎﻧﯽ ﻓر ،وﺿﻌﯾت
و ﮔﻔت :ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﻧرخ ﺗورم ،اﺟرای ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن روﺳﺗﺎ را ﻧﮕران
طرح ﺣذف  ۴ﺻﻔر از ﭘول ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٣ﮐﻧﻧده ﺧواﻧد و ﺑﯾﺎن داﺷت :ازدواجھﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ
ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت( ١٣٩١/١۵/٠۵ ).
ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻟﯾتھﺎی ذھﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٩
اﺳت و اﮔر ﺗداﺑﯾر وﯾژهای اﻧدﯾﺷﯾده ﻧﺷود
ﺷﺎھد اﻓزاﯾش اﯾن ﻣﻌﻠوﻟﯾتھﺎ در آﯾﻧدهای ﻧﮫ
ﭼﻧدان دور ﺧواھﯾم ﺑود.
وی ﮔﻔت :آژﯾر ﺧطر در ﺑﻌد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن
اﯾن روﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺻدا درآﻣده و ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم اﮔر
ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﯾﯽ وارد ﻋﻣل ﻧﺷوﻧد
در آﯾﻧدهای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﺷﺎھد ﺑﺣران ﺟدی
ﺗری ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧدن
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
زﻣﺎﻧﯽ ﻓر ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾن روﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺳوج
ﻣرﮐز ﮐﮭﮕﯾﻠوﯾﮫ و ﺑوﯾراﺣﻣد را ﮐﻣﺗر از ٩٠
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ذﮐر و ﺧواﺳﺗﺎر ھﻣﮑﺎری ﺟدی و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻣﺳووﻻن و ﺧﯾرﯾن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭت رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود اﯾن
روﺳﺗﺎ ﺷد.
وی در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ درﺻد ﻣﻌﻠوﻟﯾت در
روﺳﺗﺎی »ﺳﯾﻼب ﮐﻠوار زﯾﻼﯾﯽ ﺑوﯾراﺣﻣد«
ﺑﻌﻧوان ﻣﺣرومﺗرﯾن روﺳﺗﺎی ﮐﮭﮕﯾﻠوﯾﮫ و
ﺑوﯾراﺣﻣد ھم ﭘرداﺧت و ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد درﺻد
ﻣﻌﻠوﻟﯾت در اﯾن روﺳﺗﺎ ﺑرﻏم ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﺣروﻣﯾتھﺎ از درﺻد ﮐﺷوری ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﺎﯾﯾنﺗر اﺳت.

*******
ﭼپھﺎی اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
اﯾران ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽﺷوﻧد
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ـ
ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ  ١٥اوت ٢٠١٢
ﮔروھﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻟﯾﺑرال و ﭼﮭره ھﺎی
داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ای
ﺳرﮔﺷﺎده از ﺧﻠﺑﺎﻧﺎن ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﮐﺷورﺷﺎن
ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﮔر دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣراﮐز
اﺗﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﺷد از اﺟرای آن
ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت »اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺗﻣﯽاﯾران را ﻣﺗوﻗف ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻓﻘط آن را ﻗدری ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺧواھد اﻧداﺧت،
وﻟﯽ ﺑرای اﯾن ﺗﺎﺧﯾر ﻣوﻗت ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺎی
ﮔزاﻓﯽ را ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﺷﻣﺎ ،ﺧﻠﺑﺎﻧﺎن
ﻧﯾروی ھواﺋﯽ اﺳراﺋﯾل ،ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﮐس
دﯾﮕر ﻗدرت واﻗﻌﯽ را دارﯾد ﮐﮫ از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد«.
طﯽ روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎ درﺑﺎره
اﺣﺗﻣﺎل ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎﻻ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ اﯾران اﯾن ﮔزارش ھﺎ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار
دادن اﯾن ﮐﺷور رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺣدود ۴٠٠
ﻧﻔر اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻻن
ھﻣﭼﻧﯾن ھر ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗراض

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت اھود ﺑﺎراک ،وزﯾر
دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل در ﺗل آوﯾو ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اوﻓر ﻧوﯾﻣن ،ﻓﻌﺎل ﺿد ﺟﻧﮓ ﺳﺎﮐن ﺑﯾت
اﻟﻣﻘدس ﮐﮫ در اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﺷده ﻧﻘش
داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اﯾن ﺟﻧﮓ
ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد .ﺟﻧﮓ اﺳراﺋﯾل و اﯾران ﺑرای ھر دو
طرف ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧواھد ﺑود«.
او ﻣﯽ اﻓزاﯾد» :ﻣن ﯾﮑﯽ از اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺣرف را ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﻣﯽ
ﺧواھد اﺳراﺋﯾل را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد ،ﻗﺑول ﻧدارم.
ﻣن ﺑﺎ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﮐل ﻣﺧﺎﻟﻔم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ اﯾران ﺟﻧﺑﮫ دﻓﺎﻋﯽ دارد«.
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ،ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل،
ﺑﺎرھﺎ ﯾﮏ »اﯾران ھﺳﺗﮫ ای« را ﺧطری
ﺑرای ﻣوﺟودﯾت اﺳراﺋﯾل داﻧﺳﺗﮫ و ھﺷدار
داده ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ اﯾران ﺑﮫ
ﺳﻼح اﺗﻣﯽ دﺳت ﺑﮫ اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ ﺧواھد زد.
اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ اش ﺻﻠﺢ آﻣﯾز
و ﺑرای ﺗوﻟﯾد اﻧرژی ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾن ﮐﺷور
اﺳت.
آﻧﺎت ﻣﺎﺗﺎر ،اﺳﺗﺎد ﻓﻠﺳﻔﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗل آوﯾو،
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده
ﺑﮫ ﺧﻠﺑﺎن ھﺎ را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت.
او ﺑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣن
اﺻوﻻ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز اﻋﺗﻘﺎد
ﻧدارم ،ﺧواھﺎن ﮔﻔﺗﮕو ھﺳﺗم ﻧﮫ ﺟﻧﮓ .ﺟﻧﮓ
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز دارد«.
در ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓﻌﺎﻻن رﺳﯾده
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧﻠﺑﺎﻧﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ آﻣده اﺳت:
»ﺣﻣﻠﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل اﯾران ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی اﺳراﺋﯾل
ﺷود ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭرھﺎی اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ
آﻣﺎده ﺟﻧﮓ ﻧﯾﺳﺗﻧد در آن ﺧﺳﺎرات زﯾﺎدی
ﺧواھﻧد دﯾد«.
»ﺣﻣﻠﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث
ﭘﺧش ﻣواد رادﯾو اﮐﺗﯾو در ﻣﯾﺎن ﺷﮭروﻧدان
ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﯾران ﺷود ،و در آن ﺻورت
اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷور ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده و ھم
ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ را اﻧﺟﺎم داده اﻧد
ﺑرای ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺗﺣت ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗوﺳط
دادﮔﺎه ھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت«.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل،
در ﺟﻧﮓ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾران ﺣداﮐﺛر ٣٠٠
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
دوﻟت اﺳراﺋﯾل ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﮫ ھﻧوز در
ﺧﺻوص ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﺎﺑق اﺳراﺋﯾل
ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون ﺟﻠب
ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران دﺳت ﺑﮫ اﻗدام
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑزﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

آﻣون ﻟﯾﭘﮑﯾن  -ﺷﺎھﺎک ،ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﯾﺷﯾن ارﺗش
اﺳراﺋﯾل روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ) ١۴اوت( ﮔﻔت» :ﻣﺎ
اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را دارﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﺑرﮔزاری
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ اﯾران
را ھدف ﻗرار دھﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﻋﺟﻠﮫ ای
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم«.
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ارﺷد اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در
ﺻورت وﻗوع ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺷﮏ ھﺎی
اﯾران اﺳراﺋﯾل و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
در ﻣﻧطﻘﮫ را ھدف ﻗرار ﺧواھﻧد داد.

ﻓﺳﺎد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
در ﺣﺎل زوال!
ظﮭور دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
و ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣردم
ﺗوﺳط ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس و
راﺑﯾن اﯾﺳﺗﻣن آﺑﺎﯾﺎ،
 ٢٥ژوﺋﯾﮫ ٢٠١٢

ﻣﻘد ﻣﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺧﯾر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺧﻠﻊ ﭼﺎﻟش ﻣردم ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑوده اﺳت .ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗوﺳﻌﮫ
ی ﮔﺳﺗرده ی ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ از ﺟﺎﻧب ﻗوه
ﻣﺟرﯾﮫ  ،رﺷد ﻓوق اﻟﻌﺎده ی ﺗﺟﮭﯾزات و
آراﯾش ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ،ﺑﺎ ﺻد
ھﺎ ھزار ﻧﻔر ﮐﺎرﮐن ،و ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻋظﯾم
ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﺧﻔﯽ و داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ی ﮐﻧﺗرل
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺑﯾش از
ﭼﮭل ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان و ﺳﺎﮐﻧﺎن
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﺗوده ای
دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواه ،ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻗدرت و ﺣق
وﯾژه ﻣﺧﺻوص آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﮐﻧﺗرل دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ،ﺑوﺟود
ﻧﯾﺂﻣده اﺳت.
در اواﯾل دھﮫ  ، ١٩٥٠در دوره ای ﮐﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺎک ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی زﯾﺎد
ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن ،اﺟﺑﺎر ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد ﻓﺎداری و
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،روﺷﻧﻔﮑران
و ﻓﻌﺎﻟﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ،از ﺟﻣﻠﮫ
اﻗداﻣﺎت دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﻧد.
اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮔﺳﺗرده ی ﻋﻣوﻣﯽ و اﻋﺗراﺿﺎت
ﺳراﺳری و ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ را

ﺑر ﻋﻠﯾﮫ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ، ١٩٥٠ﺗظﺎھرات ﺗوده
ای درﻣﺣل ﻣرﮐز "ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻏﯾر
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ" واﻗﻊ در ﺷﮭر ﺳﺎﻧﻔراﻧﺳﯾﺳﮑو
) ( ١٩٦٠و در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺑرﮔزار ﺷد و
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﻋظﯾم آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن وﺿﻌﯾت ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﻧژادی در ﺟﻧوب و ﺗواﻓق دوﻟت ﻓدرال ﺑﺎ
ﺟوﺧﮫ ھﺎی ﻣرگ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﮐوﮐﻠوﮐس ﮐﻼن ﺳرﺑﻠﻧد ﮐردﻧد .ﺟﻧﺑش آزادی
ﺑﯾﺎن در ﺑرﮐﻠﯽ ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺗظﺎھرات ﺗوده ای
در ﺳراﺳرﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺳﺗﺑدادی ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺷﺗﻌل ﮐرد.
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘر در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی اول
ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺗوﺳط ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻋظﯾم و ﻣﺗﻌدد
ﺗوده ای ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ و ﯾﺎ ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗن
آزادﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺧود
ﺑوﺟود آﻣده ﺑود ،دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
طﻠﺑﯾد.
ﮐﻠﯾد درک ظﮭور ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﺑرای
آزادﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ھم ﺟوﺷﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮔﺳﺗرده ای
ﺑود :آزادﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑودﻧد؛ آزادی
ﺑﯾﺎن ﻻزم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺟﻧﺑش
ﺗوده ای ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده در وﯾﺗﻧﺎم و ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ﮔﺳﺗرده؛
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت و ﺗﻌﻘﯾب ھﺎی
ﻣﺗﻌدد ﺗوﺳط ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺎزﯾﮭﺎ و
ﺑﺎز ﮐردن ﻓﺿﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺣرﻓﮫ
ای ﻻزم ﺑود .ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳت آوردھﺎی
ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﻘوق )ﺳﺧت ﺑدﺳت
آﻣده( ﮐﺎرﮔران و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﮔردد.
در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی آﺷﮑﺎر دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی
" ١٩٥٠زﯾر زﻣﯾﻧﯽ" ﺷده ﺑود و ﺟﺎی ﺧود را
ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ داده ﺑود؛ ﺧﺷوﻧت ﮔزﯾﻧﺷﯽ
دوﻟت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻓراد ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ وﺳﯾﻊ
ﺗوده ای ﺷده ﺑود .ﺟﻧﺑش دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ
و ﻣﺣﺑوب ﻣردم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ را ﺗﻘوﯾت ﮐرد
و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
را اﻓﺷﺎء و ﺗﺿﻌﯾف ﮐرد ،اﻣﺎ از ﺑﯾن ﻧﺑرد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،از اواﯾل ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز،
ﺑﮫ وﯾژه درطول ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ طرز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﻧﻔوذ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ﺧود را در ﺗﻣﺎم ﺷﺋون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮔﺳﺗرش
داده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﭘﺎﯾدار
ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﮏ و ﺗوک اﭘوزﯾﺳﯾون ﺗوده ای را
ﺑر ﻧﯾﺎﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺳﺋوال اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼرا اﯾن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ اﯾن ﻗدر رﺷد ﮐرده و
ﺣﺗﯽ از ﻣرزھﺎی دوره ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ
ﺳرﮐوب ﻓرا ﺗر رﻓﺗﮫ و ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺗوده ای را ﺑر ﺑﯾﺎﻧﮕﯾزد؟
وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ در ﺗﺑﺎﯾن و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻋظﯾم دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ ﻗراردارد
ﮐﮫ از اواﺳط ﺗﺎ اواﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣوﺟود
ﺑود .ﺑدون ﺷﮏ ،دﺳﺗﮕﺎه ﻋظﯾم ﭘﻠﯾﺳﯽ
دوﻟﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر رو ﺑﮫ رﺷد اﺳت :از
ﺳواﺑق ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﻣورد ﮐﺎرﮐﻧﺎن )ھم از
ﻣﺄﻣوران ﻣوﺟود در ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران
و ھم ازﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺧﺻوﺻﯽ( ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻣﯽ ﺗوان ﺑودﺟﮫ ﻋظﯾم آﻧﮭﺎ و ﺗﻌدادﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
درﮔﯾر در ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎﺳوﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
و ﺳﺎﮐﻧﺎن را ﻣﺷﺎھده ﮐرد .داﻣﻧﮫ و ﻋﻣق
اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺳراﻧﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺷﺎﻣل
ﺑﺎزداﺷت و ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ،ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن و
ﻗرار دادن ﺻد ھﺎ ھزارﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺣﮑﺎم
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﭼﺎرﭼوﺑﯽ را ﺑرای ﺗرور
ﺷﮭروﻧدان و ﺳﺎﮐﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
رواﻧﮫ دادﮔﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،اردوﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎز
داﺷت و ﺗﺻﺎﺣب اﻣوال آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑوﺟود
آورده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻧﻘض ﻓﺎﺣش ﻣواد ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ طوری
ﮐﮫ ھر ﮐدام از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
آزادﯾﮭﺎی ﻣردم ﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﻓرﺳﺎﯾﻧد و
ھﯾﭻ ﺟﻧﺑش ﺗوده ای "ﺿد اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ" و ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ "ﺟﻧﺑش ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن" وﺟود ﻧدارد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﻣﻧﻔرد و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص
درﻣورد "آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ" ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣداﻓﻊ
آزادﯾﮭﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد،
ﮐﮫ زﻧﺎن آن را ﮔﺷودﻧد و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق
ً
ﻋﻣﻼ
ﺷﮭروﻧدان را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدﻧد .اﻣﺎ،
ھﯾﭻ ﭘﺎﯾﮫ ﺗوده ای و ھﯾﭻ ﭘوﺷش ﻋﯾﻧﯽ در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻧدارﻧد.
ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑودن
ﺗوده ھﺎ ﻗﺑل از ظﮭور دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣوﺿوع از دو زاوﯾﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن و ﻋﻣل
ﮐردھﺎی آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ را
اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺗوده
ای را ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺷرح ﻣﯽ دھﯾم.
ﻣﺎ ﺳﭘس "ﻣﻌﻧﯽ" ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑودن را ﺑﮫ ﺑﺣث
ﻣﯽ ﮔذارﯾم ،ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌددی راﺟﻊ ﺑﮫ
اﻧﮕﯾزه ھﺎی زﯾر ﻧﮭﻔﺗﮫ و رﻓﺗﺎر "ﺗوده ھﺎی
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل" ﺷﮭروﻧدان را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم.

ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺗﺣداﻟﻣرﮐز دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ دارای
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻻزم در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑرای ﭘوﺷش

دادن ﺑﮫ ﮐل ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺳﺗﻧد ،در
واﻗﻊ اﯾن ﭘوﺷش را ﺑراﺳﺎس »داﯾره ﻣﺗﺣد
اﻟﻣرﮐزی« ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ دﺧﺎﻟت و
آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ھﺎ در ﺟﺑﮭﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون
و ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻧﺗﻘﺎدی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت
اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرﺷده و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧظری ﺑر »ھﻣﮫ
ﮔﺎن« ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،در ﻋﻣل آن را از
طرﯾق ﯾﮏ ﺳری داﯾره ھﺎی ﻣﺗﺣد اﻟﻣرﮐز
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد» .ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی« ﺣدوداً
ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون از ﺷﮭروﻧدان ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺟﻣﻌﯾت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اذﯾت و آزار
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ،ﺷﮭروﻧدان ﻓﻌﺎل ،ﺑﮫ وﯾژه
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ھوﯾت
ﻣﺷﺗرک ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ اﻋﻼم ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان
دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻧﺗﻘدان وﯾﺎ »ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی«
ﻣﺗﮭم اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣﮭﺎﺟران و
ﺷﮭروﻧدان ﻋرﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﺗﺑﺎر ،و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﻋﻧوان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔروﯾده اﻧد.
»ﺷﮏ ﮐردن و ﯾﺎ ھدف ﻗرار دادن اﻓراد« ﺑر
اﺳﺎس ﻣذھب و ﻗوﻣﯾت در ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﮐز ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺛل ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ،اﯾﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی اﺗوﺑوس و ﻗطﺎرو ﺑزرﮔراه( ﺣﺎﮐم اﺳت.
ﻣﺳﺎﺟد ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺣت ﻧظﺎرت داﺋم و در ﻣﻌرض ﺣﻣﻼت،
ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎدن ،ﺑﺎزداﺷت و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ
ﺗرورھﺎی »ھدﻓﻣﻧد« اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻗرار دارﻧد.
ﮔروه اﺻﻠﯽ دوم ،ﮐﮫ در ﻣﻌرض ھدف دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺷﺎﻣل آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﺗﺑﺎر ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ھﺎ )آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ
ھﺎ( و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟرﯾن )ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔر را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ در
ﻣﻌرض ﯾورﺷﮭﺎی ﮔﺳﺗرده ﺧود ﺳراﻧﮫ،
دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺑﺎزداﺷﺗﮭﺎی ﻧﺎﻣﺣدود
ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺟرم ﺷدن ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد
ﻧﺎ روا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺑﻌد از ﮔروه ھﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻧوﺑت »داﯾره
داﺧﻠﯽ« ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از
ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺳﺎﮐﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ/اﺳراﺋﯾل در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺻورت
ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻘد ﮐرده اﻧد ،اﺑراز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ درد
و رﻧﺞ ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎطر دﯾدار از ﮐﺷورھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ
اﻣﭘراطوری آﻣرﯾﮑﺎ )وﻧزوﺋﻼ ،اﯾران ،ﺟﻧوب
ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳورﯾﮫ ،ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری و ﻏزه ،و
ﻏﯾره( ﺑﮫ آن ﻧﻘﺎط ﺳﻔر ﮐرده اﻧد .ﺗﻠﻔن ،ﭘﺳت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺻدھﺎ
ھزارﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﺣت

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻣراﻗﺑت و ﻧظﺎرﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎ در ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ﻣورد
ھدف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،از ﮔرﻓﺗن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده اﻧد ،در ﻣﻌرض »ﺳرﮐﺷﯽ« و
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه ﺑﮫ طور ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ
و آﺷﮑﺎر در ﻣدارس و ﻣﺣل ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﮔﯾر در ﮔروه ھﺎی
آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ،وﮐﻼ ،و ﺣرﻓﮫ ای ،ﭼﭘﮭﺎی
درﮔﯾر در ﻣﺑﺎرزه ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،طرﻓدار
دﻣﮑراﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺿد دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ و
ﻧﺷرﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎً در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻋظﯾم و
ﭘﯾﭼﯾده ی دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اطﻼﻋﺎت
درﻣورد »ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﺿﺑط ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺑﺎﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎﻟﻘوه رﻓﺗﺎر
ﺷده اﺳت – اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ در
ﻣﻌرض آزار و اذﯾت ﭘﻠﯾس و »ﺳرﮐﺷﯽ«
ھﺎی ﻧﺎﻣﯾﻣون ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
داﯾره ﺑﯾروﻧﯽ ﺷﺎﻣل ،اﺟﺗﻣﺎع ،ﺷﮭری ،ﻣذھﺑﯽ
و رھﺑران اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در اﯾن دوره از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣل و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﺑراز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻧﺗﻘدﯾن
ﻣرﮐزی و ﮔروه ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﻘض
دادرﺳﯽ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ رﻓﺗﺎرﮐرده اﻧد .داﯾره
ﺑﯾروﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون از ﺷﮭروﻧدان
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ »در ﻓﺎﯾل« دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
»اﻓراد ﻣورد ﻧظر« ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣورد ﮐﻧﺗرل
ﻗرار ﮔﯾرد وﯾﺎ »ﺑررﺳﯽ« ﻣدام از ﻓﻌﺎﻟﯾت
آﻧﮭﺎ واﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﺿﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﯽ و ﯾﺎ
درﺧواﺳﺗﮭﺎی دﻓﺎﻋﯽ داده اﻧد ﯾﺎﻧﮫ!
اﯾن »ﺳﮫ داﯾره«ی اھداف اﺻﻠﯽ دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادآﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ٤٠ﻣﯾﻠﯾون از
ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﻣﯾرﺳد-
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟرﻣﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﻋﻣﺎل ﺣق و ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﻌرض ﺳرﮐوب و آزار
و اذﯾت ﭘﻠﯾس دوﻟت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺑﮫ ھرﺣﺎل» ،ﻣرزھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ« دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دھﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را دﺳﺗﮕﯾر
ﮐﻧﻧد و در ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ – ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ھر آن
ﭼﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺳوء ظن ﻋﺿوﺑودن در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و
ﯾﺎ ﻣﯾل ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺷﻧود
ﮐردن ﻣﺎﻓوق ﺧود در ھر ﻟﺣظﮫ ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد.
ﮐﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﻠﯾﺳﯽ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ،ﺳرﮐوب ﺷﮭروﻧدان
دﻣﮑراﺳﯽ طﻠب و ﺣق ﺗﻘدم ﭘﯾدا ﮐردن ﺑر
ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون ﺗﺿﻌﯾف ﻧظﺎم
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد» .ﻣرز« دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد
ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان ﮔزﯾﻧﮫ
ﮐﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ،ﺑﮫ دوﺣزب طرﻓدار
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ،ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ و ﻣدﯾران اﺟراﺋﯽ
ﺑدون ،اﺷﺎره ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺷراﯾط
ﻣوﺟود و ﺑدون ﺧواﺳت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﯾد رأی
دھﻧد ،ﮐﮫ دراﯾن ﺟﺎ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن از ھﺳﺗﮫ داﺧﻠﯽ
و داﯾره ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻧﺗﻘدان و ﻓﻌﺎﻟﯾن رأی دھﻧده
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﻣﻼت ﻣﮑرر ،ﻣﺟﺎزات ﺳﺧت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻧﻣوﻧﮫ« و اﻧﮓ زدن
رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﺗوده ﻣﻧﻔﻌل )ﭼﮫ رأی
دھﻧده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد( ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺣت
اﯾن ﻋﻧوان ﮐﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳرﮐوب ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎً اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑﺎﺷﻧد در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت آﻧﮭﺎ ﻣورد ﺳرﮐوب ﭘﻠﯾﺳﯽ
ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺳﺗراﺗژی دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﺟﺎزه ﻧدھد ﺗﺎ ﻣﻧﺗﻘدﯾن اﯾن دوﻟت در ﻣﯾﺎن
ﻣردم ﻣﺣﺑوﺑﯾت ،ﻣﺷروﻋﯾت ﻣردﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .دوﻟت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣرﺗﺑﺎً
اﯾن ﭘﯾﺎم را ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ »اھداف« اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن
»اھداف« )آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،وطن ﭘرﺳﺗﯽ( ﻣﺎ
ﻧﯾﺳﺗﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ
»آﻧﮭﺎ« ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ »ﻣﺎ« ﻣﯽ
ﺷود؛ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ و ﻋﻘل و ﺗﺟﺎرب آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﻏراﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣﺎ ،ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﻣﺎ،
ورزش ﻣﺎ ،ﻣذھب ﻣﺎ و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣدﻧﯽ
ﻣﺎ ﻧدارد .ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ
دور ﻣﺣﺎﻓل ﻓﻌﺎﻟﯾن طرف دار دﻣﮑراﺳﯽ
»ﺣﺻﺎر داﺧﻠﯽ« ﮐﺷﯾده اﺳت ،دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
دﺳت آزاد و ﺑُرد ﺑﻼ ﻣﻧﺎزﻋﯽ را در ﺗﻌﻣﯾق
و ﮔﺳﺗرش ﻣرز ھﺎی دوﻟت اﻗﺗدار ﮔرا
داراﺳت .ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧطق ﯾﺎ ﺣﺿور
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ در آﮔﺎھﯽ ﺗوده ھﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋظﯾﻣﯽ
را ﺑرای ارﺗﺑﺎط دادن ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ  ،اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.

ﻓرﺿﯾﮫ در ﺧﺻوص ﺷرﮐت در ﺟرم
ھﻣدﺳﺗﯽ ﺗوده ای و ﺗن در دادن ﺑﮫ
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
اﮔر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ واﻗﻌﯾت
ﻏﺎﻟب زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﭼرا در ﻣرﮐز ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی
ﻣردم ﻗرار ﻧدارد؟ ﭼرا ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺑش
دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ وﺟود ﻧدارد؟ ﭼﮕوﻧﮫ
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ »ﮐﺷﯾدن
ﺣﺻﺎر« ﻓﻌﺎﻟﯾن را از اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دور ﻧﮕﮭدارد؟ ﺑﺎ اﯾن
ھﻣﮫ ،ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر در زﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ
رژﯾم ھﺎی ﺣﺗﯽ ﺳرﮐوب ﮔر ﺗر ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد

وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷﮭروﻧدان ﺷورش ﮐردﻧد.
در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ وﺟود ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺗﮭدﯾد اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی« ،ﺟﻧﺑش دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ظﮭور ﮐرد و ﺣﺗﯽ ﺗواﻧﺳت
ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ رو ﺑﮫ رﺷد دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ را وادار ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧد .ﭼرا ﺑﺎﯾد اﯾن طور ﺑﮫ ﻧظر
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﺎر »ﺗﮭدﯾد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ«
از ﺧﺎرج اﯾن ﻗدر ﺷﮭروﻧدان ﻣﺎ را ﻧﺎﺗوان و
ﻣﮭﺟور ﺳﺎزد؟ ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً ﺻﺣت دارد؟
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎده ﯾﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ
در ﻣورد اﻧﻔﻌﺎل ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
در ﻣﻘﺎﺑل اﻓزاﯾش ﻗدرت ﻣطﻠق دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
وﺟود ﻧدارد .اﻧﮕﯾزه ھﺎی آﻧﮭﺎ از اﯾن ﺳﺋوال
ﭘﯾﭼﯾده اﺳت و در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن
ﺳﺋواﻻت را در ﺑرﺧﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﯾﮏ ﺗوﺟﯾﮫ ﺑرای اﻧﻔﻌﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت
ﻧﺎﻓذ و ﻓراﮔﯾر دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗرس و وﺣﺷت
ﻋﻣﯾﻘﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن
اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دارﻧد ،اﺷﺗﻐﺎل
آﻧﮭﺎ آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ
آزادﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﮔروه از
ﺷﮭروﻧدان آﮔﺎھﻧد ﮐﮫ ﻗدرت ﭘﻠﯾﺳﯽ ،اﯾن ﺑﻼ
را ﺳر آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﭘوزﯾﺳﯾوﻧﯽ
در ﮔﯾر ﺑودﻧد آورده اﺳت ،ﮐﮫ ﺳﺑب از دﺳت
دادن ﺷﻐل و درد و رﻧﺞ ﻓراوان ﺷده اﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻓدا ﮐردن اﻣﻧﯾت و رﻓﺎه
ﺧﺎﻧواده ﺧود ،ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد
ﮐﮫ »ھدﻓﯾﺳت ﺗوأم ﺑﺎ ﺷﮑﺳت« -ﺟﻧﺑﺷﯽ اﺳت
ﻓﺎﻗد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗوده ای و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺎﭼﯾز
ﻧﮭﺎدی ،ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﻧﺟﺎت ﻣﺎﻟﯽ وال اﺳﺗرﯾت و ﺟﻧﺑش »ﺗﺳﺧﯾر
وال اﺳﺗرﯾت« ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ درﺻدﯾﮭﺎ ﻧﯾروی
ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت ،اﯾن ﺑﺧش از ﺗوده ھﺎ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ زود ﮔذر ﺧود را اﺑراز ﮐرد .اﻣﺎ
ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ دﻓﺗر رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻧﺟﺎت وال
اﺳﺗرﯾت را ﺑﮫ ﺗﺣﻘق رﺳﺎﻧﯾد و دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
ﺟﻧﺑش »ﺗﺳﺧﯾر« را ﺧورد ﮐرد ،ﺗرس و
اﺣﺗﯾﺎط ﺧﯾﻠﯽ از ھوا داران اﯾن ﺟﻧﺑش را وادار
ﺑﮫ ﺣﺟب و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﮔرداﻧﯾد.
اﻧﮕﯾزه دوم در ﻣورد » ﺗن در دادن« ،ﻣﺎ ﺑﯾن
ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﻣردم ﮐﮫ ﺳﺑب ﻣﯽ
ﺷود آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد ،ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﭘذﯾرش اﯾده ﺋوﻟوژی ﺿد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
و ﺑد ﺧﯾم ﺿد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺿد
ﻋرب ﺧود را ،ﺑﮫ ﺣد زﯾﺎدی ﺗوﺳط ﺑﺧﺷﮭﺎی
ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن اﻓﮑﺎر طرﻓدار اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ
داﻧﻧد .ﺗرس و ﻧﻔرت از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺗروﯾﺞ ﺷده
ﺗوﺳط دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ،دﻟﯾل
اﺻﻠﯽ ای ﺑود ﺑﻌد از رخ داد ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ
ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﺳراﺋﯾل از ﺟﻣﻠﮫ ﻋراق ،ﻟﺑﻧﺎن،

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ﻟﯾﺑﯽ و ﺳورﯾﮫ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ طرح
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی ﺑرای اﯾران .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ) ٩/١١ﯾﺎزده
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر( ﺑﮫ اُوج ﺧود رﺳﯾد وﻟﯽ ﭘس از آن
ﻓروﮐش ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
در وال اﺳﺗرﯾت ﻏﺎﻟب ﺷد ،از دﺳت دادن
ﻣﺷﺎﻏل و ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت ،ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎﺋﯽ را در ﻣورد اﻗﺗﺻﺎد ﺑوﺟود آورد ،اﯾن
وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق داده ﺷد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل» ،درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط« ،ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﺳوم از
رأی دھﻧدﮔﺎن ھﻧوز از دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﺣﺎﻓظ »اﻣﻧﯾت« آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﮐﮫ
در واﻗﻊ ﺳوء ظن ھﺎ ،دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎ و ﻏﯾره
ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظرآن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد »ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﮐﺎر ﺧﻼف و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ« اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد .ﺳرﺳﺧت ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
در ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی ﺿد ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻧد ﮐﮫ
ﻣداﻓﻊ دﺳﺗﮕﯾری ﺟﻣﻌﯽ  ،ﺗﺑﻌﯾد ﺟﻣﻌﯽ آﻧﮭﺎ
و ﮔﺳﺗرش ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن
ھﺎی ﻣﻧدرﺟﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
اﻧﮕﯾزه ﺳوم ﮐﮫ ﺳﺑب »ﺗن در دادن« ﻣردم ﺑﮫ
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ اﺳت:
آن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ
از اﻧدازه ،وﺳﻌت و داﻣﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﯽ ﺧﺑرﻧد ،از رﻓﺗﺎر و ﮐردار آﻧﮭﺎ
ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ«ﭼون ﻣن ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﯾﺳﺗم ،ﭘس ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد« .ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده در
زﻧدﮔﯽ روزﻣره ،اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐردن ،ﻟذت
ﺑردن از اوﻗﺎت ﻓراﻏت ،ﺳرﮔرﻣﯽ ،ورزش،
ﺧﺎﻧواده ،و ﻧﮕراﻧﯽ داﺷﺗن ﻓﻘط درﻣورد
ﺑودﺟﮫ ﺧﺎﻧواده....اﯾن ﺗوده ھﺎ ﭼﻧﺎن در
زﻧدﮔﯽ »ﻣﯾﮑرو ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺧود آﻏﺷﺗﮫ ﺷده
اﻧد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻼن اﻗﺗﺻﺎد -ﺳﯾﺎﺳﯽ
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﻧظر آﻧﮭﺎ »ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ
دار« و ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی ﺗﺟرﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﮫ
ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد» :ﻣن وﻗت ﻧدارم«» ،اﯾن ﻓﻘط
ﺳﯾﺎﺳت اﺳت«....اﯾن ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺳراﺳری ﻣردم اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﮐرده اﺳت،
ﺳﺑب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن آن ھﯾوﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﯾﺎن ﺧود رﺷد داده اﺳت.
ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗو ٌھم آﻣﯾز ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎ و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم راﺟﻊ ﺑﮫ وﺿﻊ
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی رﺷد ﮐرده اﺳت ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣردم از دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت
ھﺎی ﺷﺎن ﻧﯾز ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ،دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺷﮑوﻓﺎ ﺷده در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر ﺑروی ﻧﮭﺎدھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗﻣرﮐز

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷده اﺳت .رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻر در
ﺻورت وﺟود ،آﻣوزش ﺣوزه ﻣؤﺳﺳﺎن
ﺧود را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ظﮭور دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ،
ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و وال اﺳﺗرﯾت ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﺋل روزﻣره اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﺟزء ﺟزء ﺷدن
ﻣﺳﺎﺋل ،ﺟداﺋﯽ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ از
ﯾﮑدﯾﮕر و ﺟداﯾﯽ از ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از
ﯾﮏ ﯾﮏ آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺧود را » ﻣﺎﻓوق و ﺧﺎرج« از آﮔﺎھﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﻗرار دھد.
وﺟود ﺗرس و وﺣﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آن دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ
اﺳت ،ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ روزﻣره
از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ » اﺧﺑﺎر«،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎراﮔﺎھﯽ »ﺿد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ«،
ده ھﺎ ﺳﺎل از ﻓﯾﻠم ھﺎی ھﺎﻟﯾودی ﺿدﻋرب،
ﻓﯾﻠم ھﺎی اﺳﻼﻣوﻓوﺑﯾﺎﺋﯽ را ﻣﺗداول و ﺷدت
داده اﻧد .ﺗﺻوﯾر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ از
ﺗﺧﻠﻔﺎت آﺷﮑﺎر و ﺑرھﻧﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ از
ﺣﻘوق دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣری
طﺑﯾﻌﯽ و ﻻزم در ﻗﻠﻣرو ﻧﻔوذ »ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی
اﺳﻼﻣﯽ« ،ﮐﮫ در آن »ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی« ﺳُ ﺳت
)ﻣداﻓﻌﯾن دﻧﺑﺎل ﮐردن از ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣوﺟود و اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر( اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ را
ﺗﺣدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣؤﺛر ﺑوده اﺳت.
از ﻟﺣﺎظ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ،دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ھوﯾت ﮔﺳﺗرش ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﺑﺎ »اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ« ﻣﻧﻔﻌل »اﮐﺛرﯾت ﺧﺎﻣوش« ،ﺣﺗﯽ در
ﻣواﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر اﻗﻠﯾت
ﻓﻌﺎل و ﻣﻧﺗﻘد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧود
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ »ﻣﻠت« و »ﭘرﭼم« ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎً در ﻣراﺳم ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﺗوده
ای ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوزﯾﮏ »راک« ،ھﺟوﯾﺎت
وﻣﺳﺎﺑﻘﺎت »ورزﺷﯽ« ،ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﺗوده
ای را رﺳﻣﺎً ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و
ً
ﻣﻌﻣوﻻ در
اﺣﺗرام ﺑﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
اﯾن ﻣراﺳم ﺧﺎﻧﻣﮭﺎی ﺧوﺷﮕل و ﺧوش اﻧدام
ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻧﺎن از طرﯾق ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺗن ﺳرود ﻣﻠﯽ راﺑﺎ
ھﻠﮭﻠﮫ ی رﻋد آﺳﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد» .رزﻣﻧدﮔﺎن«
زﺧﻣﯽ را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم ﻣﯽ
آورﻧد و ﺳرﺑﺎزان ﺳﻔت و ﺳﺧت در ﻟﺑﺎس
ﯾوﻧﯾﻔورم ﺧود ﺑﮫ ﭘرﭼم ادای اﺣﺗرام ﻋظﯾم ﻣﯽ
ﮔذارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﻣﯾﮭن دﺳت در دﺳت ﺑﺎ
»ﻣردان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم« در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾم ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ از ﺟﻧﮓ در ﺧﺎرج
ﮐﺷورو ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺿرورﺗﯽ« اﻋﻣﺎل ﺷده،
ﻣﺣدودﯾت ﺑرای ﺷﮭروﻧدان اﭘوزﯾﺳﯾون،
ﻣردم ﻣﻧﺗﻘد و ھرﻧوع دﻓﺎع واﻗﻌﯽ و ﺻرﯾﺢ
از آزادی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری :ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ﺗﻔوق و ﺑرﺗری دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷدت از
ھﻣﮑﺎری دوﺣزب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﭼﯽ ﺑﺎ ھم و ﺑﺎ
ﺣذف ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ درﻣورد ﻗواﻧﯾن
ﺳرﮐوب و ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐردن ﻣﺑﺎرزات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی از ﻣﺧﺎﻟﻔت دﻣﮑراﺗﯾﮏ،
ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷده اﺳت .ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﺿد
ﺟﻧﮓ در اواﯾل دھﮫ  ١٩٩٠و – ٢٠٠١
 ٢٠٠٣ﺗوﺳط ﻓرار و ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدن رھﺑران
آن ﺑﮫ درون دﺳﺗﮕﺎه ﺣزب دﻣﮑرات و ﭘﯾروی
از ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آن ﺗﺿﻌﯾف ﺷد .ﺟﻧﺑش
ﻋظﯾم و ﻣﺣﺑوب ﻣﮭﺎﺟرت ﺗوﺳط ﻓرﺻت
طﻠﺑﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ -ﻣﮑزﯾﮑﯽ ﺣزب
دﻣﮑرات ﺗﺻﺎﺣب ﺷد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی را
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﻣودﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ھﻣﺎن ﺣزب
دﻣﮑرات ،ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﭘرزﯾدﻧت اوﺑﺎﻣﺎ
ﺳرﮐوب دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن
ﺗﺷدﯾد ﮐرد و ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر
ﻻﺗﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ را اﺧراج ﻧﻣود.
ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ظﮭور اﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺑﺎرزات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی دارد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﺗوده
ھﺎی ﺷﮭروﻧد را ﺑﺎ طرﻓداران دﻣﮑراﺳﯽ،
طرﻓداران آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ،طرﻓداران ﺟﻧﺑش
آزادی ﺑﯾﺎن از طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط را ﻣورد ﺗوﺟﮫ
ﻗرار دھد .ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﺎھش
ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ در ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ و ﺷراﯾط ﮐﺎر و
ﻣﺑﺎزره ﺑرای ﺣﻔظ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
»ﻣﺗوﻗف ﺷده« )ﻣﺛل ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻣواظﺑت ﭘزﺷﮑﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﮔره ﺧورده ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم
طرﻓدار ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ھزاران ﻧﻔر از
ﺗوده ھﺎی ﺿد وال اﺳﺗرﯾت را در ﯾﮏ ﺟﺎ
ﮔرد ھم ﻣﯽ آورد ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از طرﻓداران
ﻣواظﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ) ،(Medicareﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (Social Securityوﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ
ﭘزﺷﮑﯽ) (Medicaidﺑﺎ ﺻد ھﺎ ھزار ﻧﻔر از
ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ
دﺳﺗﮕﺎه ﮔﺳﺗرده دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑرﺧورد ﺧواھﻧد
ﮐرد .آزادی ﺿرورﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺗوده ای
ﺑرای ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه اﺳﺎﺳﯽ اﺳت
ﺑرای وادار ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﺎﻧدن دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ.
اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ درد و رﻧﺞ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوده ھﺎ
ﺟرﻗﮫ ای ﺑرای ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﺗوده ای ﺷود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣردم را از رﺷد ﺧطرﻧﺎک
دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزد .درک ﺗوده ای از
اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺿروری ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﯾﺷرﻓت در ﺟﻧﺑش ﺑرای دﻣﮑراﺳﯽ و رﻓﺎه
ﻣردم در داﺧل ﮐﺷور و ﺻﻠﺢ در ﺧﺎرج
ﮐﺷور را طﻠب ﮐﻧد.

*********

ﺗﺳﻠط ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ
)ﺳران ﺳرﻣﺎﯾﮫ(
دوﭼﮭره دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ :ﭘﻧﺎه دادن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت طﻔره ﻣﯽ روﻧد،
ﮐﻼه ﺑرداری ﻣﺎﻟﯽ و اﺧﺗﻼس )ﭘول
ﺷوﺋﯽ( ﻣﺎﻟﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ﺷﮭروﻧدان ﺗوﺳط دوﻟت
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺗوﺳط ﭘروﻓﺳور ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس٥ ،
آﮔوﺳت ٢٠١٢
»ﺗﻘﻠب ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻓﺎﺳد« ،از ﻣﺟﻠﮫ ی اﮐوﻧوﻣﯾﺳت
»در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﺎن درﺟﮫ ای از ﺑد ﺑﯾﻧﯽ
و ﺣرص وطﻣﻊ ھﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً ﺗﮑﺎن
دھﻧده اﺳت« ،از ﻟورد ﺗورﯾز ،ﺑﺎﻧﮏ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ.

ﻣﻘدﻣﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل ھرﮔز ﻣﺎ
ﻣﺷﺎھده ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت در ﻣﻘﯾﺎس و
داﻣﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻣروز ﺗوﺳط ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺧﺻوﺻﯽ
و دوﻟﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﺑودﯾم.
اﻗﺗﺻﺎد داﻧﯽ اﺳﺗوار وﺑﯽ ﻋﯾب وﻧﻘص ﻣﺛل
ﺟﯾﻣز ھﻧری ،اﻗﺗﺻﺎد دان ارﺷد ﺳﺎﺑق ﺷرﮐت
ﻣﺷﺎوره ای ﻣﻌﺗﺑرﻣﮏ ﮐﯾﻧزی )Mckinsey
 ،( & C٠در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ی طﻔره روی
از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎ اﺳﻧﺎدی ﻣﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﯾق
ﮐرده اﺳت .او ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ
ﺑﺎ ﺛروﺗﮭﺎی ﮐﻼن ،ﺗﺎ  ٣٢ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
از داراﺋﯽ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن آﻧﮭﺎ در ﭘﻧﺎه ﮔﺎه ھﺎی
ﻣﺎورای درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘرداﺧت
ﻧﺷده اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺑﯾش از ٢٨٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ از دﺳت ﮐﺷور ﺑدر رﻓﺗﮫ اﺳت! اﯾن
ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﻣل داراﺋﯽ ھﺎی ﻏﯾر
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺛل اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻘﻼت ،ﻓﻠزات ﮔران
ﺑﮭﺎ ،ﺟواھرات ،ﻗﺎﯾق ھﺎی ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ،اﺳب ھﺎی
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ،اﺗوﻣوﺑﯾل ھﺎی ﻟوﮐس اﺷراﻓﯽ و
ﻏﯾره ﻧﻣﯽ ﺷود .از  ٣٢ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
داراﺋﯽ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ٢٣ ،ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
آن ﺗوﺳط ﺛروﺗﻣﻧدان ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻏﻧﯽ ای از
آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ ﮔزارش اﺧﯾر از ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘول ﺷوﺋﯽ در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﻣﯽ رﺳد ،از ﺟﻣﻠﮫ  ٣٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
ﺗوﺳط ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎی ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣﮑزﯾﮏ.
ﮔزارﺷﺎت ﺟدﯾد در ﻣورد  ٣٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﮐﻼه ﺑرداری ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
ﻋﻣده در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ھرھﻔﺗﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﻣده اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺿﻣﺎم ﺑﺎرﮐﻠﯽ
) (Barclay›sو دﯾﮕر ﮔروه ھﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﻘﻠب در ﻻﯾﺑر )ﺑﮭره ﮐوﺗﺎه
ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺑﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻟﻧدن رد و ﺑدل
ﻣﯽ ﮔرد دLondon Inter Bank Offered ،
 (Rate – LIBORﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣد
اﮐﺛر رﺳﺎﻧدن ﺳود ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷدﻧد .ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯾو
ﯾورک ،ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣورﮔﺎن ،اچ اس ﺑﯽ ﺳﯽ،
واﮐووﯾﺎ و ﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﯾﺎن ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎدی از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﺑﺎ ﭘول ﺷوﺋﯽ در ﻣواد
ﻣﺧدر و ﺳﺎﯾر وﺟوه ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﻧﮑداری ﻣﺟﻠس
ﺳﻧﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣورد اﺗﮭﺎم ﻗرار دارﻧد.
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎ وﺟوه دوﻟت ﻓدرال
ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ھم
ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺳﭘس ،در ﻧﻘض ﻣواﻓﻘت
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﺑﺎ دوﻟت ،ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾدی و
ﻣﺷﺎﻏل را ﺑﮫ آﺳﯾﺎ و ﻣﮑزﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ
دھﻧد .ﻋﻣده ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری،
ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠد ﻣن ﺳﺎﮐس ﺳر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران را
ﺷﯾره ﻣﺎﻟﯾدﻧد و در »زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ« ﺳﮭﺎم ﻓرو
ﺑردﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،دﻻﻻن ھﻣﯾن ﺳﮭﺎم ھﺎی
ﺑﯽ ارزش را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﯾرون ﻣﯽ
رﯾﺧﺗﻧد .ﺟﺎن ُﮐورزﯾن ،ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺷرﮐت
ام اف ﮔﻠوﺑﺎل )ھم ﭼﻧﯾن ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺳﺎﺑق
ﮔﻠد ﻣن ﺳﺎﮐس ،ﺳﻧﺎﺗور ﺳﺎﺑق اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
و ﻓرﻣﺎﻧدار اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﺟرزی( اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﭘول از
دﺳت رﻓﺗﮫ را ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران
ﻣﺷﺗری ﺑود ﺣﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ام اف ﮔﻠوﺑﺎل در
ﺳﺎل » ، ٢٠١١ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺂورد«.
ﺑﺎ وﺟود رﺷد ﻋظﯾم دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ،
اﻓزاﯾش ﻣﺎﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ،رﺳﯾدﮔﯽ
ھﺎی ﻣﺣﺎﮐﻣﺎﺗﯽ ﮐﻧﮕره ای و ﺑﯾش از ٤٠٠
ھزار ﮐﺎرﻣﻧد ﺷﺎﻏل در »ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ«) ،(HLSﺣﺗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮑدار ﻧﯾز ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل رواﻧﮫ زﻧدان ﻧﺷده اﺳت .در ﻣوارد
ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺎﺣش ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎرﮐﻠﯽ ﺟرﯾﻣﮫ
ﺟزﺋﯽ را ﺑﺎﺑت اﯾﺟﺎد ﺳﮭوﻟت در طﻔره روی
از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻣﺷﺎرﮐت در ﮐﻼه
ﺑرداری در ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی ھﺎ را ﺗﻘﺑل ﮐرده
اﺳت .در ھﻣﺎن زﻣﺎن »ﺑدﻋت ﮔذار« ﻋﻣده
در ﮐﻼه ﺑرداری ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر رد و ﺑدل
ﮐردن ﺑﮭره ھﺎی ﻣﺎﺑﯾن ﺑﺎﻧﮑﯽ )،(LIBOR
رﺋﯾس اﺟراﺋﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎرﮐﻠﯽ ،ﺟری دو
ﻣﯾﺳﯽ ﯾر) ،(Jerry De Missierﻣﺑﻠﻎ ١٣
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﺗرک اﯾن
ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﮐرد.
در ﻣﻘﺎﺑل اﺟرای ﻗﺎﻧون »ﺳﮭل اﻧﮕﺎری«،
ﺗوﺳط دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ رو ﺑﮫ رﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﮐﻼه ﺑردارﯾﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺷرﮐﺗﮭﺎ و
ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎ ،ﺳرﮐوب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان و

ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظم
و اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﻧد ،ﺗﺷدﯾد ﭘﯾدا
ﮐرده اﺳت.
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟر از ﻣﺣل ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ
ﺧود دﺳﺗﮕﯾر و رواﻧﮫ زﻧدان ﺷدﻧد و ﻣورد
ﺿرب وﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺑﻌﯾد ﺷدﻧد .ﺻد
ھﺎ ﻧﻔر از ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﺋﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﻧﺷﯾن ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد،
ﺑﮫ طرف آﻧﮭﺎ ﺗﯾر اﻧدازی ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾدﻧد .در ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻠﮫ ھﺎﺋﯽ ،ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ
و ﻓدرال ﺑﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد – ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻓﯾﻠم ﺗﮑﺎن دھﻧده ای از
ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗﯾراﻧدازی ﭘﻠﯾس و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ در اﻧﺎھﺎﯾم ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ﻧﺷﺎن داده ﺷد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺟﻧوب آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ،
ﻋرﺑﮭﺎ و اﯾراﻧﯽ ھﺎ و دﯾﮕران از ﻧظر ﻧژادی
ﻣورد ﺳوء ظن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑدون ھﯾﭻ
دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷرﮐت در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﯾرﯾﮫ
و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺣﺿور در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذھﺑﯽ دﺳﺗﮕﯾر
و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﯾش از  ٤٠ﻣﯾﻠﯾون
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﮔﯾر در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﻧد ،آﻧﮭﺎ
ﻣورد ﺟﺎﺳوﺳﯽ و اﻏﻠب ﻣورد آزار و اذﯾت
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

دو ﭼﮭره دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده:
ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات و ﺳرﮐوﺑﯽ
اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻗﺎطﻊ از اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻣورد
اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺗوﺳط ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ از ﭘﺎی درآﻣده و
و ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺷرﮐﺗﮭﺎ
ﮐﺎراﺋﯽ ﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ از ﺗرﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮔرﯾز ﻣﯽ
زﻧﻧد ،ﮐﻼه ﺑرداری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎ و ﭘول
ﺷوﯾﺎن ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﭘول ﻧﻘد ﺗﻘرﯾﺑﺎً
ھرﮔز ﺑﮫ زﻧدان ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟرﯾﻣﮫ ای
ﺑﭘردازﻧد ،داراﺋﯽ ﻧﺎﻣﺷروع ھﯾﭻ ﮐدام از آﻧﮭﺎ
ﮔر ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺗﮑرار
ﮐردﻧد ،ﺿﺑط ﻧﺷده .ﺗﮑرار ﺟﻧﺎﯾت در ﻣﯾﺎن
ﻣﺟرﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﯾﻊ و ﻋﺎدی اﺳت زﯾرا
ﻣﺟﺎزات آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻔﯾف اﻧد ،ﺳودھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در اﯾن ﻣورد ﻧﺎدر ،ﺳطﺣﯽ
و ﺑﯽ اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد .دﻓﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
در ﻣورد ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﺋم )(UNODC
ﮔزارش داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ،ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻏرب ھﺳﺗﻧد ﭘول
ﺷوﺋﯽ ﺷده ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﯾﮏ ﭘﻧﺟم آن
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً از ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯽ آﯾد .از
ﺑﺧش ﻋﻣده درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺗﺟﺎرت ﮐوﮐﺎﺋﯾن

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
در ﺷﻣﺎل آﻣرﯾﮑﺎ ) ٣٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر( ،دو ﺳوم
آن در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘول ﺷوﺋﯽ
ﺷده اﺳت .ﻗﺻور از ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دادن
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ در ﮔﯾر اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎرت
ﻣواد ﻣﺧدر ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر »ﻓﻘدان
اطﻼﻋﺎت« ،و ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر »اھﻣﺎل ﮐﺎری«
در ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﺎﻧون ﮔذاران و ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون
اﺳت .دﻟﯾل آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﯾش از
ﺣد ﻋظﯾم اﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﮔﯾرﻧد و
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﻏﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
رھﺳﭘﺎر زﻧدان ﮔردﻧد .اﺟرای ﻣؤﺛر ﻗﺎﻧون
ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ی ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اﺻﻠﯽ وﺳران
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺳودھﺎی آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .زﻧداﻧﯽ ﺷدن
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﮑداران» ،درب در ﺣﺎل
ﮔردش« راﺑﮫ روی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﻧدد ،دروازه
طﻼﺋﯽ را ﮐﮫ از طرﯾق آن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدﮔﺎن
دوﻟت ،ﺛروت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
واز اﯾن طرﯾق ﭘﯾوﺳﺗن ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ ﭘس از ﺧروج
از ﺧدﻣﺎت »دوﻟﺗﯽ« ﻣﻘدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺳﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد .داراﺋﯽ ھﺎی ده ﺗﺎ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺳﮭم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
از اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد .ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻏول ﭘﯾﮑر ﺑﮫ ھم
ﻣﺗﺻﻠﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ و ﻣﺗوﺳط ﻣﺎﻟﯽ و ھم
ﻗطﺎران آﻧﮭﺎ در ﺑﺧش ﺷرﮐﺗﮭﺎ ،و ھم ﭼﻧﯾن
ﺳﮭﺎم داران ﻋﻣده ﺧود و دارﻧدﮔﺎن اوراق
ﻗرﺿﮫ ،در زﻣره ی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔرﯾز زﻧﺎن
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣﻧﯾت و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ،وزارت
ﺧزاﻧﮫ داری و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑداری
ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ درﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗظﺎھر ﺑﮫ
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻣﺎﻟﯽ ﻋظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در
واﻗﻊ ،ﻓﻘط ﻣﺣﺎﻓظت از اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ از ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯾت و
ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ ﻋﮭده
دارﻧد .ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ ﺋﯽ ﮐﮫ اﺧﯾراً در ﻣورد آﻧﮭﺎ
وﺿﻊ ﺷده ،ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد،
اﻣﺎ ھﻧوز ھم ﺣد اﮐﺛر ﺑﮫ ﻣﻘداری ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ﺑراﺑراﺳت ﺑﺎ ﻓﻘط ﺳود دو ھﻔﺗﮫ ی اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻏول ﭘﯾﮑر.
ﻋدم وﺟود »اراده ﻗﺿﺎﺋﯽ« ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐل
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻗدرت ﻣﺎﻟﯽ در
»ﭼﺗر ﻧﺟﺎت طﻼﺋﯽ« ﺧود را ﺑﺎزﻧﻣود ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻋﺎدی ﺑﮫ ﻣدﯾران ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر
ﭘس از اﻓﺷﺎء و »اﺳﺗﻌﻔﺎء« آﻧﮭﺎ اﻋطﺎ ﻣﯽ
ﮔردد .اﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗدرت ﻋظﯾم ﻧﺧﺑﮕﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑر دوﻟت ،ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و
اﻗﺗﺻﺎد اﺳت.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣرگ
»ﻗﺎﻧون و ﻧظم«
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧظرﯾﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧده
ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت ﻋﺑﺎرت اﺳت از» :ﺑﯾش از
ﺣد ﺗواﻧﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺑس ﮔردد ،ﺑﯾش از ﺣد
ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻓق ﻧﺷود« ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش
ﭼﻧد ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻗرﺿﮫ از ﺧزاﻧﮫ
دوﻟت ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ورﺷﮑﺳﺗﮫ
ﮐﻠﭘﺗوﮐراﺗﯾﮏ )ﺣﮑوﻣت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎً
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ وﻟﯽ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣردم
اﻧد( ﺑوده و ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺋﯽ ازاﻏﻣﺎض دوﻟت
درﻣورد ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺳرﺑﺎز زده اﻧد ،ﮐﻼه ﺑرداران و ﭘول ﺷوﯾﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮑﺳت ﮐﺎﻣل اﺟرای
ﻗﺎﻧون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳطوح ﺑﺎﻻﺋﯽ
از ﻣﺟرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ دار وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
»زﺷت ﺧو )و ﺗﮑرارﮐﻧﻧده ی( ﺣرص و
آز« ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر »ﭘرﭼﻣﯽ« را ﮐﮫ درزﯾرآن
ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل دوﻟت را ﺗﺻﺎﺣب
ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑودﺟﮫ و اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور »ﺗﻐﯾﯾر«
داده ﺷده اﺳت .اﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻘررات زداﺋﯽ
)ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی( ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺳﺗرش
ﻋظﯾﻣﯽ از راه ﮔرﯾز از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت،
ﭘرواز آزاد ﺑﮫ ﭘﻧﺎه ﮔﺎه ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج
از ﮐﺷور و ﺗﻐﯾﯾر ﭼﺷﻣﮕﯾر در »اﺟرای
ﻗﺎﻧون« در ﻣورد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣرﺗﮑب ﺑﮫ ﭘول ﺷوﺋﯽ از طرﯾق درآﻣدھﺎی
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻣواد ﻣﺧدر و ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎی
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺗﺎ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار دادن
ﺑﮫ اﺻطﻼح »دوﻟﺗﮭﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ« ﺷده
اﻧد» .دوﻟت ﻗﺎﻧوﻧﯽ« ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﯾﺎﻏﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت» .ﺗﻐﯾﯾرات« ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺎزه و
ﺣﺗﯽ ﺗﺷوﯾق ﮐﻼه ﺑردارﯾﮭﺎی ﻣﮑرر را داده
اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓرﯾب ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر و ﻓﻘر
و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر ﺷده اﺳت .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ٢٠ﻣﯾﻠﯾون از دارﻧدﮔﺎن وام
ﻣﺳﮑن ،ﻣﺳﮑن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد ﯾﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻗﺳط وام ﻣﺳﮑن ﺧود
ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔراز ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧد ﮔﺎن
از طﺑﻘﮫ ی ﻣﺗوﺳط و طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر وادار
ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﻻﺗر و از دﺳت دادن
ﺧدﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل طﻔره روی طﺑﻘﺎت
ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎ از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﺷدﻧد.
ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر ﭘول ﺷوﺋﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺗل
ﻣواد ﻣﺧدر و ﺛروت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رو ﺑﮫ زوال ﮔذاﺷﺗن ﻣﺣﻠﮫ
ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ و اﻓزاﯾش ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺷده
اﺳت ﮐﮫ درواﻗﻊ ﺳﺑب ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ زﻧدﮔﯽ طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط و ﮐﺎرﮔرﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﺗﺳﻠط ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ھم دﺳﺗﺎن
آﻧﮭﺎ و ھﻣراھﯽ دوﻟت ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﻧظم و ﻗﺎﻧون ،ﺗﻧزل و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎری ﮐل ﺷﺑﮑﮫ
ﻧظﺎرﺗﯽ و دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺷده اﺳت.
اﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻠﯽ »ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
ﻧﺎﺑراﺑر« ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ در آن ﺷﮭروﻧدان ﺑﺣران
زده ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر از
ﻣﺟﺎزات ﻋﻣل ﺧود ﻣﺻوﻧﯾت دارﻧد .ﺳﺧت
ﺗرﯾن اﺟرای ﺣﮑم دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻد
ھﺎ ھزار ﻧﻔر از ﻣﮭﺎﺟران ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﮐﻼه ﺑرداران ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺷﻐول ﺟﻣﻊ آوری ﭘول
ﺑرای ﺻﻧدوق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﻣروزه اﯾن ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺎرﮔران و ﺷﮭروﻧدان طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺧود
را »ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر« و »ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻐﯾﯾر«
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .در واﻗﻊ ،اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺧواھﺎن
»ﺣﻔظ« ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )،(Social Security
آﻣوزش و ﭘرورش ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ،ﺛﺑﺎت
ﺷﻐﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ دوﻟت ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻣواظﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ) (MEDICAREو ﮐﻣﮏ
ﭘزﺷﮑﯽ ) (MEDICAIDدر ﻣﻘﺎﺑل طرﻓداران
ﻧﺧﺑﮕﺎن »اﻓراطﯽ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرای
»ﺗﻐﯾﯾر« ﺧواھﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﯾﻣﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﻣوزش و ﭘرورش ،ﭘﺎﯾﺎن دادن
ﺑﮫ ﻣواظﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ،و ﺗﻘﻠﯾل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
در ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .ﮐﺎرﮔران و طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط ﺧواھﺎن اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ،ﺛﺑﺎت در ﻣﺣﻠﮫ
ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣت ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗورم ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ،آﻣوزش و ﭘرورش
و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘرﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺷﮭروﻧدان
ﻣزد و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﻗﺎﻧون و ﻧظم اﻧد،
ﻣﺧﺻوﺻﺎً ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ اش اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓرار از ﭘرداﺧت
ﻣﺎﻟﯾﺎت  ،ﺑﺎﻧﮑداران ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر در ﮔﯾر در ﭘول
ﺷوﺋﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد و ﮐﻼه ﺑرداراﻧﯽ ﮐﮫ
اﮐﺛرا ﺟرﯾﻣﮫ ای ﺟزﺋﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،ﺑﮭﺎﻧﮫ
ای ﻣﯽ آورﻧد ﯾﺎ »ﻋذر ﺧواھﯽ« ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺳﭘس ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﮐﻼه ﺑرداری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
»ﺗﻐﯾﯾرات« رادﯾﮑﺎل اﯾﺟﺎدﺷده ﺗوﺳط ﻧﺧﺑﮕﺎن
 ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ را در
ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺣرﻓﮫ و ﮔروه ﺳﻧﯽ ﺑﮫ وﯾراﻧﯽ
ﮐﺷﯾده اﺳت .آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑﺎ از
ﺑﯾن ﺑردن اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﮐرده اﻧد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳود
ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آﻣده از ﭘول ﺷوﺋﯽ در ﻣواد ﻣﺧدر
ً
ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎﻻ ﺗر از ھﻣﮫ ،آﻧﮭﺎ
ﮐل دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧده اﻧد

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران درآن ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﺑرﻋﮑس ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺣﺗرم ﻣﺛل ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر رﻓﺗﺎر
ﻣﯽ ﺷود.
اوﻟﯾن دﻓﺎع اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر
»ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧﺑﮕﺎن« اﺳت و ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎﯾﺎی
دوﻟت رﻓﺎه اﺳت .ھدف از ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرای
»ﺣﻔظ« دوﻟت رﻓﺎه ،ﻋﺑﺎرت ﺧواھدﺑود از
ﺗﺑدﯾل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظﺎم ﻓﺎﺳد ﻗﺎﻧوﻧﯽ »ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر«
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم »ﺑراﺑری در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻧون«.
اﯾن اﻣر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ دارد :در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای،
از اطﺎق ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺗﺎ ﺷورای
ﻣﺣﻠﯽ و ﮐﺎرﮔری ،ازدادﺧواھﯽ ﻗﺿﺎت
ھﻣدﺳت ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﺗﻌدﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﺗوﺳط اﮐﺛرﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﺣت دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯽ ﮐﻧوﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد و
ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

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

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﺑﮫ ﺳوی ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣﻠﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد.
ﻧﻘش اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟت ـ ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ طور
ﻓزاﯾﻧده ای ﺗوﺳط ﮐﺎرﺗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
رھﺑری دوﻟﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،زﯾرﺳﻠطﮫ ی اﯾﻧﺎن ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﺎوﺟوداﯾن ،دوﻟت ـ ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑزار
ﻗدرت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺎﻓوق اﻧﺣﺻﺎرات ﻣوﺟود
دراﯾن ﮐﺷورھﺎ در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ،ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را دراﯾن
ﮐﺷورھﺎ ازﺑﯾن ﺑﺑرﻧد؛ و دررﻗﺎﺑت ﺑرای
ﺳﻠطﮫ ﺑرﺑﺎزارﺟﮭﺎﻧﯽ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷده ﻋﻠﯾﮫ
اﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرﭘﺎﯾﮫ
ﮐﺷورـ دوﻟﺗﮭﺎ ﺷورش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ھﯾﭻ
ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣد روﺷن ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ طﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺗوﺳط ﻣﺣﺎﻓل ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧده
درﺟرﯾﺎن ﺑروز آن در ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل ٢٠٠٨
ﺧود را ﻧﺷﺎن داد :ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﮑﺎری ﻗدرﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﮭم ـ در دﯾدارﮔروه  ٢٠ﮐﮫ
ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ﺑود ـ
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺑﺣران ،ﺣداﻗل ﺑﮫ
طور ﻣوﻗﺗﯽ ،ﺑﭘردازد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب از ﺷدت
ﯾﺎﺑﯽ ﺑُ ٌرای ﺗﺿﺎدھﺎ و اﺛرات ﻋظﯾم آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ
ﻋﻣل آﻣد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظور
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟواﺑﯽ ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺷدﯾد ﮐرد،
و ﺑﮫ آﯾﻧده ﻣﺣول ﻧﻣود.
ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺿطراری ﻧﺎﺷﯽ
از رﻗﺎﺑت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﻧﺣﺻﺎری ـ ﮐﺷوری  ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺳب ﺷده و
ﺗﺿﻣﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ درﻣﺑﺎرزه ﭘس ازﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم را ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑرد .ھﻣراه اﯾن ،ﺗواﻧﺎﺋﯽ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟذب ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی
ﺧود ﻧﯾز روﻧد ﻧزوﻟﯽ ﯾﺎﻓت .ازﻧظرﮔراﯾﺷﯽ،
دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اش را
درﻋﻣل ﮐردن ﺑراﺳﺎس دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ
ﮐﺳب ﺷده طﯽ دھﮭﺎ ﺳﺎل ازدﺳت داد و ﺣﮑم
دﯾﮑﺗﺎﺗورﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ی اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷد.
ﺗﺣت ﻓرﯾﺎدﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎﻧﮫ ی ﻋوام ﻓرﯾب
"ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم" ،درﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳوی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ طور ﻋظﯾﻣﯽ
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن اﻣر ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ

ﺣﯾﻠﮫ ای اﺳت و اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑورژواﺋﯽ و دوﻟت اش دﯾﮑﺗﺎﺗوری
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درﮐﺗﺎب ﻏروب ﺧداﯾﺎن درورای "ﻧظم ﻧوﯾن
ﺟﮭﺎﻧﯽ" ،ﻣﺎ ﺛﺎﺑت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾت ازدوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟدﯾد ﮔذار از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
دارد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ درﮔﯾری ﻋواﻣل ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳرﺧواھدرﺳﯾد .ﻋﻼرﻏم
ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ،رﺷد ﮔراﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ
ﭼپ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ظﮭورش
ﺑﺎ رﺷد آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ در ﮔذار ﺑﮫ ھزاره ﺟدﯾد ﻣﺷﺧص
ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼﻣﺗﮭﺎی روﺑﮫ اﻓزاﯾﺷﯽ ﺑﮫ طور
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾت از آن دارﻧد ﮐﮫ آراﻣش ﻧﺳﺑﯽ
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗداوم ﯾﺎﻓﺗﮫ طﯽ دھﮭﺎ ﺳﺎل
ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷﺗﯽ ازﺑﯾن ﻣﯽ رود.
ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾدی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ظﮭورﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت
روﺑﮫ رﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
را درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد .اﯾن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗدرت ﺧود را درﻣﺑﺎرزات رﺷد
ﯾﺎﺑﻧده ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺷروع ﺑﮫ درک
ﺿرورت ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﯾﺎﻓﺗن ﺑدﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﺷروع ﺑﮫ
ﭘذﯾرش ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دورﻧﻣﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﻧﻣوده اﺳت .طﻠوع ﺧﯾزش ﺳرﯾﻊ ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درﺣﺎل دﻣﯾدن اﺳت.
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ از ﺗﮑﺎﻣل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﮐﺗﺎب ﻏروب ﺧداﯾﺎن در
ورای"ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺗﻧﮭﺎ ﮔﺎم اول
درﺗطﺎﺑق دادن ﺧودﻣﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺟدﯾداﺳت.
ﻣﮭم ﺗر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺋورﯾﮑﯽ و ﭘراﺗﯾﮑﯽ ﮔرﻓﺗن از
آن اﺳت ﮐﮫ ﺿروری ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل اﺳﺗراﺗژی
و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘدﯾده ھﺎی ﺟدﯾد و ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﺎﯾﮫ ای درﺗﮑﺎﻣل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ رﻗﺎﺑت درﺑﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﻣﯽ
ﺷود .ﺳﯾﻠﯽ ازاﻧواع ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ـ
اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺗﺎب ﺟرﯾﺎن
دارد ،ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و دروازه ھﺎی
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،آن ﻗدرﮐﮫ ﺑﺷود دروﻏﮭﺎی ﺑزرگ
ﺑورژوازی را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،وﯾﺎ ﺗﺧﯾﻼت ﺟدﯾدی
را ﺑﺎ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد .ﺑﮫ
وﯾژه ﺳﺗﺎﯾش ﮔران اﻗﺗﺻﺎد ﺑورژواﺋﯽ ﺑﺎ
ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﺧودﺷﺎن داﯾر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری "ﺑﮭﺗرﯾن درﺑﯾن ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﺳت" درﻓﮑر
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺗوان ﺷﺎن را درﻣﺗﻘﺎﻋدﮐردن ﺗوده ھﺎ
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرازدﺳت ﻣﯽ دھﻧد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻣﯾدان ﺑﯾﺷﺗری را در"اﻧﺗﻘﺎد از ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون"
ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﺋﯽ ﺑﯾن اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧرده

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
ﺑورژوا دراﺧﺗﯾﺎرآﻧﮭﺎ ﻗرارﻣﯽ دھﻧد.اﯾن
اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درﻟﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﻣوازﻧﮫ اﯾﺟﺎدﮐﻧﻧد :ﺑﺎﻧﺷﺎن
دادن ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓردی ﻣطﻠﻊ ،ازﯾﮏ ﺳو
آﻧﮭﺎ اﺛرات ﻣﺧرب ﻣﺳﻠٌم ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ راﻣطرح ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ از ﺳوی دﯾﮕر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎی رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ را
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﯾد
اﺟﺗﻧﺎب از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ "
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯽ" ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب درﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،آن طور ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎدات
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی اش ،ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و
ﻟﻧﯾن ﻗﺑﻼ ﭘﯾش ﮐﺷﯾده اﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﻘق
ﯾﺎﻓﺗن آن ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺧودش را
در ﺑﺎﻻرﻓﺗن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎری طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،و زود ﯾﺎ دﯾر ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺷدن ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷراﯾط ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗر ﺣﺎﮐم و اراﺋﮫ
راه ﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ طور
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺣرک آن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﻋﻼﺋم
ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺷﺗﺑﺎه اﯾن روﻧد ﮐﺎﻣﻼ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
و درﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ھﺳﺗﻧد :ﺟوش
و ﺧروش ﻓراﻣرزی درآﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن در
ورود ﺑﮫ ھزاره ﺟدﯾد؛ ﺟﻧﺑش ﺷورﺷﮭﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ درآﻏﺎز ﺳﺎل
٢٠١١؛ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری درﺑرﮔﯾرﻧده
ﮐورﭘوراﺳﯾوﻧﮭﺎ و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻓرا
روی ازﻣرزھﺎ در اروﭘﺎ؛ ﺗﺷﺎﺑﮫ آﺷﮑﺎر
ازﻧظر ﻣﺣﺗوا و ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛
اﻋﺗراﺿﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻋراق در ﺳﺎل ٢٠٠٣؛
آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻧﻔراﻧس
زﻧﺎن در وﻧزوﺋﻼ درﺳﺎل  ،٢٠١١و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺋووﻻن
ﺑوﺟودآﻣدن ﻓﺎﺟﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﭘﯾش روی
اش ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺳطﺢ ﻣﻠﯽ
دﯾﮕر ﻧﻘش اﺻﻠﯽ را ﻧدارد .ﺑرﻋﮑس ،ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
درﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻟﮭﺎم ازھم و ﺗﻘوﯾت ﯾﮏ
دﯾﮕر اﻣری آﺷﮑﺎراﺳت.
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧواھداﻓﺗﺎد.
اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ درﯾﮏ روﻧد ﺑﻐرﻧﺞ و ﻣﺗﺿﺎد
ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم راه ﺧودرا ﺑرای اﺗﺣﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﺧواھدﮐرد ﭼﻧﺎن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﭼﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑرﺑرﯾت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرق ﺷود .ﻣﻊ اﻟوﺻف،
اﻣروز ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
طﯽ آن اﯾن روﻧد ﺻورت ﺧواھدﮔرﻓت و
ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟواﻣﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎزدارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﯾر
ﺗﮑﺎﻣل در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم روﺷن
اﺳت :ﮔراﯾش ﻋﻣده درﺟﮭﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت!
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص ﻗﺎﺑل درﮐﯽ
ازﺗﮑﺎﻣﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ،از ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و طرﯾق اﻧﻌﮑﺎس آن
درآﮔﺎھﯽ و ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ارﺋﮫ دھد .ﺑﮫ وﯾژه،
اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل عﻧﺎﺻرﺟدﯾد
و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدی درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷدﮐﮫ ﭘس از ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل رؤﯾت ﺷده و درآﯾﻧده ﺑﮫ
رﺷدش اداﻣﮫ ﺧواھدداد.
ازاﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟدﯾد ،وظﺎﯾف و ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺟﻧﺑش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ وطﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﻣوﺿوع ﻋﻣده
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻋزم آﺷﮑﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﻣﺎدی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،درﭘﺷت
ﺳرﻧﯾروھﺎی ﻣﺧرب وﯾراﻧﮕراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﮐﮫ
ﺑﮫ طور وﯾژه ای درﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗوﻟﯾد ،در ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و
درﻣﺑﺎرزه و اﺷﮑﺎل ﺟدﯾدﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
دارد .اﯾن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺳﺗﻌد
ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﺑودن ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دوﻣﻧظور ﻣﺗﺿﺎد ﭘﯽ رﯾزﯾﮭﺎی ﻋروج ﺟدﯾد
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧﺻوﺻﯾت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻣﺎﯾل ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ درآﻣﯾﺧﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔر در روﻧدھﺎی ﺗوﻟﯾدی و ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده در ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﺑﺎ
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ـ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷرﯾت
ﻗﺎدرﺧواھدﺷد روﻧدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺷد ﻋظﯾم،
ﺗوﻟﯾد ﺑﻐرﻧﺞ درﺣﺎل ﻓزوﻧﯽ و ﺗﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد
ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ را طوری ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳود ﺑﺷرﯾت در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم/ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺑﺎﺷﻧد و ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد وﺣدت ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد.
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ،ﻋﻠم ﺑورژواﺋﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اش ،ﺑﮫ
دﻟﯾل اﻧﻘﯾﺎدﺷﺎن ﺑﮫ ﺳود ﺣداﮐﺛر ،ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﮐﻧﺗرل ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﻔظ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ
ﺑﮫ طور ﻣﺟﺎزی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﺑﺳﺗﮫ اﺳت،

درﺑﺣران ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻓرو ﻣﯽ روﻧد .ازﺳوی
دﯾﮕر ،درﺗﺎﺛﯾرﻣﺗﻘﺎﺑل داﺷﺗن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﻣردﻣﯽ ،ﺟرﯾﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
درﺣﺎل رﺷداﺳت .ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﮭم ﺗﻧﮭﺎ
در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رﻗﺎﺑت ﺣوزه ھﺎ)ی اﻗﺗﺻﺎدی
ـ م( و اﺑزاری ﺷدن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﻣﻧظور ازدﯾﺎد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص از رﺷد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود را ازاﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎی اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ و روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣدرن رھﺎ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻧور از ﻧزول وﺳﻘوط
ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﻧظﺎم ﻓرﺿﯽ
"ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﺟود" ﺗﺣت رھﺑری آن ﻓﻠﺞ
ﺷده اﻧد .ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﮐﺎﻣل اﺗﺣﺎدﺷوروی
ﺿرﺑﮫ ای ﺳﺧت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واردﻧﻣود ﭼون
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑورژوا ـ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
اﺗﺣﺎدﺷوروی را از زﻣﺎن ﺧروﺷﭼف و
ﮐﻧﮕره ﺑﯾﺳﺗم ﺣزب درﺳﺎل  ١٩۵۶ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ درآﻧﮭﺎ ،آﻧﮭﺎ ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ اﺳﺗﻘرار
ﻣﺟدد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺎھﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎل ـ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷوروی را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ازطرﯾق اﻧﺗﻘﺎد
ازﺧود ﻏﻠﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طورﮐﺎﻣﻠﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻔﯾدی ﺑرای ﭘﯾش روی
ﭘروﻟﺗری ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ دراﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋطف
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻋﻣﯾق و ﺑﺎ
ﮐﺳﺎدی روﺑﮫ رو ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﺟز اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ،
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل ـ دﻣوﮐرات دراروﭘﺎ
درﭼﻧدﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ ﺑﺣران ﺟدی ﺣزﺑﯽ
درﻏﻠﺗﯾده اﻧد .رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎی ﭼپ و اﺣزاب
ﻧﺋوروﯾزﯾوﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﺑﺣراﻧﻧد
ـ ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب ")"Die Linkeﭼپ( درآﻟﻣﺎن
ـ ﺛﺎﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ از درک ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺗﮑﺎﻣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﺎﺗواﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده آﻧﺎن ،ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
ﺷروع ﭘﯾش روی "ﮔرگ ﺻﻔﺗﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری" و "ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم" ﺑود ـ ﯾﮏ رﺷد
ﺗﺎﺳف ﺑﺎر ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را درﭼﮭﺎرﭼوب
ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﻣداوا ﻧﻣود.
ﺗوٌھم درﺑﺎره ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ "دوﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ"
ﻓرﺿﯽ ،واﻣﯾدھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺟدﯾدﺣﯾﺎت "اﻗﺗﺻﺎد
ﺑﺎزار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" و رؤﯾﺎی "ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ"
درﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻧﮭﺎ ﺟواﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓﮑر آﻧﮭﺎ درﻣورد ﻣﺳﺎﺋل زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد.
طﺑﻌﺎ ،اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر روﺷﮭﺎی ﻣﺷﺧص
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم درﻣورد
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود .ظﮭور اردوﮔﺎه
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺳوم ﺑﺷرﯾت و

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﺿرﺑﺎت ﺑﮫ ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺗوﺳط ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ آزادی ﺑﺧش آن را ﺑﮫ ﺷدت
زﯾر ﻓﺷﺎرﻗرارداد .ﺑرای ﻓرﺳودن ﻣوﺛر
آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺣداﻗل
درﮐﺷورھﺎی ﻣﺗروﭘل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻧﺣﺻﺎرات )ﻧﮫ ﻓﻘط درآﻟﻣﺎن
ﻏرﺑﯽ( ﺿرورت ﺗﺿﻣﯾن رﻓرﻣﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را )اﮐﺛرا ﺑدون ھﻣراه ﺷدن ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزه( درﻧظرﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ را
درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳرﯾﻌﺎ ﭘﺧش ﻧﻣودﻧد.
ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧده ﮔﯽ و رواﺑط
ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﺻف طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،و ﺗوﺳﻌﮫ دادن ﻧظﺎم ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ ،وﺑرﺧﯽ ازآﻧﮭﺎ درﻣﻘﺎم ﺣﺎﮐﻣﯾت،
ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد دوران ﻧﺳﺑﺗﺎ آرام ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن دھﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
ﭘس از ﺗﺟدﯾدﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد ﻓوق اﻟﻌﺎده رﻗﺎﺑت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷد ،اﯾن "ﺗوری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" دﯾﮕر ﺑرای
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وزﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑود
ﮐﮫ درﻗرارﮔرﻓﺗن در ﻣوﺿﻊ اول درﺷروع
رﻗﺎﺑت در ﻧﺑرد ﺑرای ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺑﺎزارھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ آﻓرﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ
ﺷروع ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دﺳت آوردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﻣودﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺳﺑﺎب اﺻﻠﯽ ﭘﯽ
رﯾزی و ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن "دوﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" ﺷﺎن
را ﻧﺎﺑودﮐردﻧد.
درﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﻧظﺎم ازھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺑﺎﺧﺑر و دﺳت ﮐﺎری ﺷده ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ روش
ﻋﻣده ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑورژوا ـ دﻣوﮐرﺗﯾﮏ را ﺑﮫ
وﺟودآوردﻧد .ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژوازی
رﻓرﻣﯾﺳت ﺑﮫ طور ﻋﻣﯾﻘﯽ درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻧﻔوذ ﭘﯾداﮐرد،
ﺑﮫ ﻓﺎﺳدﮐردن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻧﮓ اﻧداﺧﺗن
در رﺷدﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ طﯽ دوره ای طوﻻﻧﯽ
ﭘرداﺧت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر روﺷن ﻓﮑران ﺧرده
ﺑورژوا ﻋﺑﺎرت ﺑود ازﻣﺧﺗل ﮐردن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر.
اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ رھﺑران ﺻﺎﺣب ﭼﻧﯾن
طرز ﺗﻔﮑر ﻗﺎدر ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﻼق
درﻣورد اﺳﺗﻘرارﻣﺟدد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓﺳﺎد
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺳﺎﺑق و ﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺷوﻧد .اﯾن ﺗﺎﺑدان ﺟﺎ ﭘﯾش رﻓت
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧواھﺎن ﺷﮑﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم
و اﻧﺣﻼل ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺟوان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﭘس ﻧﺎم ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﮐوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺻﻠﺢ
طﻠب ﺑرﺧودﻧﮭﺎدﻧد ،و ﺑرﺧﯽ از رؤﺳﺎی آن
ﻣﺣﺎﻓل از "ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت" ﺑودن

ازﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم و ﭘرﭼم اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری را ﺑراﻓرازﯾم

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارﺗﯽ رﺳﯾدﻧد.
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗری ﺣﺗﺎ درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر وادارﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ازﺑﯾن
ﻧرﻓت ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﺎﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧط ﮐﺷﯽ داﺷﺗﮫ و درﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ دارد ﭘرورش
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
اﻣروز ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺧود را
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺎﯾوس ﮐردن ،ازدﺳت دادن ﺟﮭت
ﮔﯾری و ﻣﺧﺗل ﮐردن ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ درﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﻧﻣوده و اﻣﺎ درھﻣﯾن ﺣﺎل
ﻓﻘر رو ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش اﺳت ،درﮔﯾرﯾﮭﺎ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت درﻣﻌرض
ﺗﺧرﯾب ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻧظﺎم
طرز ﺗﻔﮑر ﺧرد ﺑورژواﺋﯽ ﺑﯾش ازﭘﯾش
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣدرن را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳ ٌدی ﺟﻠو
رﺷد آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ
وﺟود اﯾن ،اﯾن ﯾﺄﺳﯽ ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ
آورد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻗدرت ھﺳﺗﻧد
ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾت ﺗوده ھﺎ از ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺑدﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎز ﻧﻣﯽ
اﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﯾد ﺧود را ازدﺳت ﻣﯽ دھﻧد.
آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ
طرﯾﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺣﺎل رﺷد اﺳت وﺧﺻﻠت
ﺷﯾوه ھﺳﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣروزی را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دھد .ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣزﻣن ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺗﺟدﯾد
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺑروز در ﻓواﺻل
ﮐوﺗﺎه ﺗر و ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر دارد ،ﺑﺣراﻧﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ،ﺧطر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻧﮓ،
ﺗﺷدﯾد ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز ﺑﺣران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و
ﺑرﺧورد ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺑﺣران اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ،ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺧﺎﻧواده
ﺑورژواﺋﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ و ﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺣران ﻋﻠم و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺑورژواﺋﯽ اﻣروزه ﭘدﯾده ای ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ظﮭور ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ
و ذھﻧﯽ ﺑﻠوغ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
رھﺑران رﻓرﻣﯾﺳت و روﯾزﯾوﻧﯾﺳت اﻧﺗﻘﺎدات
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎراﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری وارد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺷرور ﮐﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺳﮑﯾن
داده و ﺧرده ﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﮐﻧﺎرﻣﯽ
ﮔذاﺷﺗﻧد .اﻓرادی ﺑﺎ ﭼﻧﯾن طرز ﺗﻔﮑر ﭼﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﮭﻣﯾده وﺑﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺷراﯾط ﺟدﯾدﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر
درﺣﺎل ﻓرا رﺳﯾدن اﺳت؟ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ درآن
ﺑﺷرﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ازآن ﻋﻘب ﺑﻧﺷﯾﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود! ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﮭﺎن
ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾت اش ﺗﻧﮭﺎ رھﺎﺋﯽ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﺳﺗم ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن

در ﺑرﺑرﯾﺳم درﻧﻐﻠﺗد .در روﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و درﺳطﺢ ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾدی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
درﭼﻧددھﮫ ی اﺧﯾر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ رﺷدﮐرده اﺳت.
اﻣروز اﯾن ﻧﯾروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و
ﺑﺎﯾد رھﺑری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
وﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد.
درﻣﺑﺎرزات اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اش اﮔر ﺑﮫ
ﺣرﯾف روﺣﯾﮫ رﻗﺎﺑت
طور ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزی
ِ
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﺧﺻوﺻﯾت ﻓراﻣرزی
در ﻣﺣﺗوا و ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد.
اﺣزاب ﻣﺎﻓوق ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻓﺎﺷﯾﺳت اﺑﺗداﺋﯽ و
ﯾﺎ واﻗﻌﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط ﺗوﺳط
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑورژواﺋﯽ ﻟﻘب آﻧﮭﺎ را "ﻣردم
ﮔراﯾﺎن راﺳت" ﻧﮭﺎده اﻧد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﭘﯾﺷرﻓت آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟران
ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧﻧد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھم ﭼﻧﯾن
ﺑﺎﯾد اﯾن ﺷووﯾﻧﯾﺳم آﺷﮑﺎر،ھم راه ﺑﺎ راﺳﯾﺳم
اش ،ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻌﺎرھﺎی
رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ اش ﻋﻠﯾﮫ " دﺳﺗﮕﺎه" را اﻓﺷﺎ ﻧﻣوده،
و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺷدن ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎدراﺳت
ﺗﻣﺎﻣﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ورای ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ
دراﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ رھﺑری ﮐﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺟﮭت ﮔﯾری و دورﻧﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد .ﭘﯾروزی
درﻧﻔوذ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ درﻧﺗﯾﺟﮫ اوﻟﯾن وظﯾﻔﮫ و ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده
ای وظﯾﻔﮫ ﻣﺷﺗرک ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾون در ﺳراﺳرﺟﮭﺎن اﺳت.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻧوز
درﻣرﺣﻠﮫ دﻓﺎع اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ درﺑراﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗراردارد ،ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت دﻓﺎﻋﯽ
ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺧﯾر و ﻧﯾﺎزﺑﮫ ﻗدرت روﺣﯽ و
اﯾﺳﺗﺎده ﮔﯽ ﺑزرﮔﯽ در ﺟﻧﺎح اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ دارد.
اﻣﺎ ﺗﮭﺎﺟم اﺳراﺗژﯾﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ازﻣدﺗﮭﺎ
ﭘﯾش ازﺣرﮐت ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎده اﺳت .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
درﭼﻧدﯾن ﮐﺷوراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم اﮐﻧون ﻣﻧﺎدی
ﺗﮭﺎﺟم ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺷده اﺳت.
ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
درﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ
ﻋﻼﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑر :ﺗوده ھﺎ ﺣﺎﺿرﻧﯾﺳﺗﻧد
درﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻓرودآورﻧد.
ﻣﺑﺎرزه آﻧﮭﺎ دردﻓﺎع از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﮭره ﺑرداری ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ،ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧرﯾب ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ
زﻧده ﮔﯽ ،ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓﺋوداﻟﯽ و
ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ درﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﺋﯽ ،ﺑرای اﻧﺟﺎم
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن درراه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم،
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ی اﻧﻘﻼب

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھدﻣﺎﻧد و
درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﮭم ﺗرﯾن ذﺧﯾره ی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻋﻼرﻏم ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
درﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،اﺗﺣﺎد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺗم دﯾده ﮔﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ رﺟوع دارد :اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ .ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده ای
ﻣﺗرﻗﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را درﯾﮏ
ﻧﯾروی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرﺗر از ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣد ﮐﻧد .ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص اﻗﺗﺻﺎدی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھرﮐﺷوری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در
دورﻧﻣﺎی اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎ و ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﯾزان راﺑطﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ
درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ارﮐﺳﺗر اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
اﺣزاب ﮐﺎرﮔری اﻧﻘﻼﺑﯽ درﮐﺷورھﺎی وﯾژه
ای ظﺎھرﻣﯽ ﺷود.
ﭘﯾش ﺷرط وﺣدت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﮐﻣون ﭘذﯾری
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ووﯾژه ﮔﯽ ﻣﻠﯽ وﺟود ﺧودﻣﺧﺗﺎر
اﺣزاب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ درھرﮐﺷور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ از ﻓﺳﺎدﺗدرﯾﺟﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮭن آﻣوﺧﺗﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود
را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن اﺣزاب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روﺷﻧﺎﺋﯽ
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﯾژه درﻣورد
ﺧطر اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ ﻣطرح ﺷده ﺗوﺳط ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ در ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔری و ﻣردﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ آﺑدﯾده ﺷوﻧد و ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده
ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
درﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺣﺛﯽ اﺳﺎﺳﯽ درﻣورد
اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ اھداف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد
و ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ ﺗﺣﻘق وﺣدت اﺳﺗراﺗژی و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن و
ﭘﯾش ﺑرد اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ درﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑرای دﮔﻣﺎﺗﯾﮑﮭﺎ ،اﻧﻘﻼب ﺑراﺳﺎس دﯾدﮔﺎھﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و
روی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﮔراﺋﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ
ورزﻧد ـ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣﺷﺧص
ﮔوﻧﺎﮔون ھرﮐﺷوری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷوردﯾﮕر،
و ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺷدن ﺗﻐﯾﯾرات
درﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ طوراﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑﮫ رو
ﻣﯽ ﺷوﻧد آﻧﮭﺎ اﻏﻠب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را
ﻣﺳﺋوول آن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑزدﻻﻧﮫ ازاﻧﻘﻼب
روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد ،و ﺑﮫ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن
آﺷﮑﺎر و ﻣداﻓﻌﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺗﻌداد زﯾﺎدی اﻧﺷﻌﺎب از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﻧﺟرﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﯾن دﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را
ﺑﯽ اھﻣﯾت و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﮫ از
زﻣﺎن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻧﻘطﮫ رﺟوع اﺻﻠﯽ
ھر اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﮐﻧون ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق
اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻓراھم ﺷده اﺳت.
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﻣﻘﺎﺑل ﺟرﺋت ﺑراﻓراﺷﺗن راه
ﺣل اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧدارﻧد .آﻧﺎن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
اﻧدﯾﺷﯾدن اﯾن ﮐﮫ ﻗدرت ﻋظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط اﻧﻘﻼب ﻣﺟددا
ﺑﮫ ﻟرزه دراﻓﺗﺎده ،ﻧدارﻧد .ﻟذا آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾوﺳﺎﻧﮫ
ﺧود را ﻣﺷﻐول ﻣﻘﺎوﻣت درﺑراﺑر "ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
ﻧو" ﮐرده ،ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف رﻓرﻣﯾﺳم ﭼپ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده ودرﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺑورژواﺋﯽ
ﺷﮑﺳت ﺧورده اﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن راه ﺣﻠﮭﺎ ،ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ
درﻏﻠﺑﮫ ﺑراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﮫ ﺧﺎطرﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ـ ﯾﺎ ،ﻋﻣﯾﻘﺎ اﻋﻼم ﺧطر داده  ،ﺣﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ آن
ھﺷدارﻣﯽ دھﻧد.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎی
اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و آﻣﺎده ﻧﻣودن آن
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳﺗراﺗژی
و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس،
اﻧﮕﻠس ،ﻟﻧﯾن ،اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون روی
آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮐرده اﻧد ،ﺑﮫ طور ﺗﺎرﯾﺧﯽ روﻧد و
ﺗﮑﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗر آن را دراﺑﻌﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﺑﺣث
ﮐردﻧد و درزﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻋﻣل درآوردﻧد،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی و اﻧﺗﻘﺎد ازﺧود ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﻗرارﮔﯾرﻧد.
اﺗﺣﺎد ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﮔرﻓﺗن درس از ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺳﺎﺋل
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر درﺟﻧﺑش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺧواھدرﻓت.
اﯾﺟﺎد ﺑرﺗری ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗری درﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﺟﻧﺑش
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻣروز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت.
اﯾن وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺧص ﺷﺎن ﺑﺎ
ﺣﻔظ ﻣﺎھﯾت ﻣﺷﺗرک ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣﻘق ﺷوﻧد.
ﺧﯾزش ﺟدﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺟدﯾد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ
ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر رخ دھد .اﯾن ﺗوﺟﮫ
ﺟدﯾدی را درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ ،و ﻋﻣده ﺗﺎ درﻣﯾﺎن
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟواﻧﺎن ﺑرﺧواھد اﻧﮕﯾﺧت.

ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد
ﻣﺷﺗرﮐﺎ ازﻧظر اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ راھﮭﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻓراﺑﮕﯾرﻧد .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣطﻣﺋن اﯾن ،ﭘﯾش
ﺑردن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣزب در ھرﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن روﻧد ﺑﻐرﻧﺞ طﺑﻌﺎ ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﭘﯾش
ﺑرود ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗری ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
درھم ادﻏﺎم ﺷوﻧد.
ﺑﺎ ﮐﺗﺎب طﻠوع اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ام.ال.پ.د .ﻣﯽ ﺧواھد ﺳﮭم ﺗﺋورﯾﮏ ﺧود را
دراﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑزرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم
دھد .ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺻل ﮐﺎرﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑﯾش
از  ١٣٠ﻧﻔراﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث
و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ دراﺑﻌﺎدﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
طﺑﻌﺎ ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﮫ ﻗﺎدراﺳت
ادﻋﺎی ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای
ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑﺎﺷد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درآﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺳﺋووﻟﯾت آن را
ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد؛ اﯾن ﺧط ھداﯾت ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎ اﺳت
و ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎﯾﯽ اﺳت درﻗﺿﺎوت ﮐردن آﻧﺎن.
اﻣﺎ ﻗﺻد ﮐﺗﺎب آن اﺳت ﮐﮫ در روﻧد ﺿروری
ﺷدت ﮔﯾری ﺑﺣث ﺗﺋورﯾﮏ و ھﻣﮑﺎری ﻋﻣﻠﯽ
درﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ و اراﺋﮫ
ﺳﮭم ﺑوﺟودآورد.

ﻣوﺧره  :ﭼﺷم اﻧداز
ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل از دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟدﯾ ِد ﺗﺑدﯾل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾد درﻣورد ھرﭼﯾزی ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑرﺳﻧد ﺗﺎ روﻧد ﺣرﮐت ﺑﮫ
ﺳوی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺳرﯾﻊ
ﺑﺧﺷﻧد .ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﯾﮏ
ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ رﺷد ﭘﯾداﮐرده و ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺗری ﯾﺎﻓﺗﮫ وﻏﺎﻟب ﺷود و ﻗﺎدر
ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﯾروزی درﻧﮭﺎﯾت ﺑﺷود.
ﺗﮑﺎﻣل اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﺑرﺗری ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺟ ٌو روﺣﯽ ،اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣرﮐزی در دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻐﯾﯾرﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت .اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﺑﮫ ﻧﯾروی
ﻓﺷﺎردھﻧده ای ﺗﺑدﯾل ﺧواھدﺷد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔرﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣدﺷده و
وارد اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر
و ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل و روﺷن ﻓﮑران ﺧرده ﺑورژوا،
و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎ و ﻣﻠل
ﮔردد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ طور زﯾرﮐﺎﻧﮫ ای از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺑﯾن اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺑورژواﺋﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده
و ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﯾد
ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ﺗﻣرﮐزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﺷرده ﺗرﯾن ﭘﯾوﻧد
ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ را ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز
وﺧﻠﻘﮭﺎ درﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺎره ھﺎ ﺑﮫ وﺟودآورﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط و ﺑﮫ طور اﺣﺗرام
آﻣﯾزی ازﯾﮏ دﯾﮕر ﯾﺎدﺑﮕﯾرﻧد وﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت
و ﻣﻧﻔﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐردن ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف راھم آھﻧﮓ ﺳﺎزﻧد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺷﺗرک درﮔذﺷﺗﮫ ھرﮔز روﺑﮫ رو
ﻧﺑوده اﻧد .در روﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھد ،آﻧﮭﺎ ھم
آﺗش ﺳوزان را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ روﻧد
و ھم ﺳرﻣﺎی ﺗﻠﺦ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺷﮑﺳت
ﺗراژﯾﮏ را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﻧدﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﺳﺎزﺷﮭﺎی ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ را ﺑﭘذﯾرﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ ،و ﻧﻘد از ﺧود اﯾن ﺗﺟﺎرب
ﺑﮫ طور ﺧﻼق ،وﺣدت ﺗﺋوری و ﻋﻣل ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ طور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷود ،و
روﻧدھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺷﻧﺎﺧت درﭼﮭﺎرﭼوب
ھم ﮐﺎری ﻋﻣﻠﯽ ،ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺑراﺑری ﺟﻧﺑش ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
ﺿروری ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﺑدون اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣﯾق ﺑﯾن ﺷرﮐﺎی ﺑراﺑر ،ھم
راه ﺑﺎ ھﺷﯾﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻوراﺳت.
ﻣﺳﺎﺋل اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﮐﮫ درﺟرﯾﺎن روﻧد اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد
ﺳروﺻورت داده ﺷوﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت
اﺻوﻟﯽ و ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺣث ﻗﺎﺑل
ﺣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺗﻧﺎﻗض
ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣﻠﯽ را
ﺑﺎ ھدف ﻣﺷﺗرک دراﻓﮑﺎرﺑﺎﯾدﺣل ﮐرد .اﯾن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدی دارد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه درﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺷورھﺎ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ رﺟوع ﻣﺷﺗرک درآﻣﺎده
ﺳﺎزی اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارﻧد .اﯾن اﻋﺗﻘﺎد
درﺣﺎل رﺷداﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺣﮑﻣﯽ
در ﺑﺣﺛﮭﺎی اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدی ﺑﮫ
وﺟودآﻣده و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﯾﺎﺑد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﮐوﭼﮑﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروﺋﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗوﺳط ﻋﻣوم درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ
اﻣروز آﻧﮭﺎ ﻣزﯾﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻓﺎﻗد آﻧﻧد ،ازﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎد روﺷن آﻧﮭﺎ از ﻧظﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و دورﻧﻣﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧودﺷﺎن .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﻣﺗﺣدﯾﻧش راه اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺎﺋﯽ از
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
آﻧﮭﺎ درﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺗﺣدﮐردن ﻣﺑﺎرزات رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ درﺟرﯾﺎن درﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺳدھﺎی
ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ را درھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد.
ﭘس از رھﺎﺋﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در
ﻏروب ﺧداﯾﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .درآﻏﺎز ﺟﻧﮓ
ﺻﻠﯾﺑﯽ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧوز از ﻓﺎﻧﺗزی ﻗدرت ﻣطﻠق و
رؤﯾﺎی داﺋﻣﯽ ﻟذت ﻣﯽ ﺑُرد .اﻣروز ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺧﻣﺎری اﻓﺗﺎده اﺳت :ﺑﺣران ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮫ )اﯾﺟﺎد
ـ م(ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرﮔﺷت
ﻧﺎﭘذﯾراﺳت .درﻣﻘﺎﺑل دوران ﺟدﯾدی از دور
دراﻓق ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود؛ ﺳﭘﯾده دم اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ .ھﻧوزھم ،ارﺑﺎﺑﺎن
ﮐﮭن ﺑﮫ طور دل ﺧواه راه را ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
وﺣﺗﺎ ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﺷرﯾت را ﺑﺎﺧود ﺑﮫ ﺑرﺑرﯾت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.
ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﺧود ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺻﻣﯾم و ھم
راه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ را از راه ﺑرﻣﯽ دارد
طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد وظﯾﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن را
ﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎزد ـ اﯾن ،ﺑﮫ طورﻣﺧﺗﺻر ،ﺟﻣﻊ
ﺑﻧدی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن
اﻣروزی اﺳت.
ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ!
ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی اﺗﺣﺎد ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن!
ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺗﻣدﯾده
ﮔﺎن ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
Filed under: CPI(ML) - Communist Party of India (Marxist-Leni» (nist) O_CPI (ML) India (47
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اﯾﮑور)ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣزاب
و ﺳﺎزاﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ( ،درﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد
آﺳﭘروس ﭘﯾرﮔوس ـ  ٢٠ژوﺋﯾﮫ
) ٢٠١٢ﺳﺎﻋت (٢٣٫٣٠
ھﻣﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران ھﺎﻟﯾوورﺟﯾﺎ!
اﻋﻣﺎل ﺿدﮐﺎرﮔری ،ﻏﯾردﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
ﺿدﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﮫ ﺣزب دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ
ﺑرای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری واﺣدھﺎی وﯾژه ﭘﻠﯾس ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای اﺳت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﮐﺎرﮔران.
دوﻟت اﺣزاب دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧو ،ﭘﺎﺳوک و
دﯾﻣﺎپ ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻘﺎوﻣت
ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد را ﺑﻌداز  ٢۶۵روز اﻋﺗﺻﺎب
ﺑﺷﮑﻧﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎم ،ﭘﯾروزی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران را ﺑدﺳت آورﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد روﺣﯾﮫ ﮐﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ را درھم
ﺑﺷﮑﻧﻧد ،روﺣﯾﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز را ،روﺣﯾﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠق ﯾوﻧﺎن را ﮐﮫ درﻣﻘﺎﺑل ﺟﺑﮭﮫ ﺳﯾﺎه
اﺣزاب ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎرآﻧﮭﺎ دراﺷﺗﺑﺎھﻧد .ﺟ ٌو ﺣﻣﺎﯾت از
ﺻﻣﯾم ﻗﻠب از ﮐﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﻓوﻻد
ﺳراﺳر ﯾوﻧﺎن را درﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ،ﮐﺎرﮔران ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠق ﯾوﻧﺎن
درﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد ھﻣﺎﻧﻧد  ٩ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻗﻠﺑﮭﺎ و ﻣﻐز ﻣﺎ ھﻣﮫ در آﺳﭘروس ﭘﯾرﮔوس
اﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھﻣﮫ ﻣﺎ اﺳت .دﯾروز ﻧوﺑت
ﻣردم ﻣﺎدرﯾد و ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑود .اﻣروز
ﻧوﺑت ﻣﺎ اﺳت.
ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﺗﺣدﺷوﯾم! ھﻣﮫ ﺑﺎھم ﺟﻠو در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓوﻻد ،اﻣروز ﺳﺎﻋت ١٧ .٣٠
ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ در آﺳﭘروس ﭘﯾرﮔوس و ﻣﺎرش ﺑﮫ
ﺳوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓوﻻد ـ و ﺗﺎ ﭘﯾروزی!

*****
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ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد
ﯾوﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت ﭘﻠﯾس!

اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﯾوﻧﺎن) (KOEﻋﺿو

ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ـ اﯾﮑور
ﭘﻠﯾس دوﻟت ﯾوﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در
 ٢٠ژوﺋﯾﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺷرﮐت ﻓوﻻد در
ھﺎﻟﯾوورﺟﯾﺎ آﺳﭘروس ﭘﯾرﮔوس را اﺷﻐﺎل
ﮐرده و  ٩ﮐﺎرﮔر را ﺗوﻗﯾف ﻧﻣود .رﻓﻘﺎی
ﮐﺎرﮔر دراﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓوﻻد ﯾوﻧﺎن از اول

ﻧواﻣﺑر  ٢٠١١ﻋﻠﯾﮫ اﺧراج وﺳﯾﻊ و ﭘﺎﺋﯾن
آوردن ﻣزد و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧرﯾب ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دراﻋﺗﺻﺎب ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗروﺋﯾﮑﺎی:
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ـ
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷد.
اﻋﺗﺻﺎب  ٢۶۵روزه آﻧﺎن ﺳﻣﺑوﻟﯽ اﺳت
ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻧداﺧﺗن ﺑﺎر
ﺑﺣران ﺑردوش ﻣردم ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐش
 .درﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮭﺎ ازﺣﻣﺎﯾت ﻣردم ﯾوﻧﺎن و ھم
ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﻣﮏ ازدﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ
ﺑﮭره ﻣﻧدﺷدﻧد.
درﺳراﺳر اروﭘﺎ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن در
ﻧﺑرد ﺑرای دﻓﺎع از آﯾﻧده ﺧود و ﻓرزﻧدان ﺷﺎن
درﮔﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﯾﭻ آﯾﻧده
ای را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھد .دوﻟت ﺗﺎزه
ﻣﻧﺗﺧب ﯾوﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻗول و ﻗرارھﺎی ﺗروﺋﯾﮑﺎ
را از طرﯾق ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و
آﺷوب ﭘﻠﯾس ﺑﮫ اﺟرادرﻣﯽ آورد .اﯾن دوﻟت
در آﺳﭘروس ﭘﯾرﮔوس ھدﻓش ﻧﺟﺎت ﺷرﮐت
ﻓوﻻد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﯾﻧده ی ﮐﺎرﮔران اﺳت.
آﻧﮭﺎ دراﺷﺗﺑﺎھﻧد .اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ طور ﻋﻣده
ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھﻣراه اﺳت .طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،ﺧﻠق ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐل درﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ
ﻗراردارﻧد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ٩ﻣﺎه اﺧﯾر
ﺑوده اﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﯾوﻧﺎن در ورودی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎﻟﯾوورﺟﯾﺎ دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات
زدﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر آزادی ﮐﺎرﮔران ﺗوﻗﯾف ﺷده
ﮔردﯾدﻧد.
اﯾﮑور ازﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺳزاوار ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھم
ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد .
اﺷﻐﺎل ﭘﻠﯾﺳﯽ ﮐﺎرھﺎﻧﮫ ﻣوﻗوف! ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ دﯾﮕر ﻣوﻗوف! ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آﯾﻧده
ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن! ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻧداﺧﺗن ﺑﺎرﺑﺣران
ﺑردوش ﻣردم!
ﺑﺎ ﺗﺷﮑرﻗﻠﺑﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اروﭘﺎﺋﯽ
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رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗو
ﺧﻠق ﺳورﯾﮫ را ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛
ﺑﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻠق ﺳورﯾﮫ ،اﯾن
ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎری را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾم!
دوﻟت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﺑد ﮐﮫ در ﺧدﻣت
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗرار دارﻧد ،رژﯾم ھﺎی
ﻏﺎرﺗﮕری ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی
زﺣﻣﺗﮑش ھﻣواره ﻗرﺑﺎﻧﯽ آن ھﺳﺗﻧد .دوﻟت
ھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
و ﺿد ﻣردﻣﯽ ﻣﺻروف ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول
ﻣردم اﻧد و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺳراﻧﺟﺎم زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺗﺟﺎوز و ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻼ ﻋﻣر ﮐﮫ زاﯾﯾدۀ وﺣﺷت
ﺟﮭﺎدﯾﺎن ﺑود ،رژﯾم ﺑﻌﺛﯽ ﺻدام و دوﻟت
ﻣﺳﺗﺑد ﻣﻌﻣر ﻗذاﻓﯽ ﻧﻣوﻧﺔ دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد
و ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺷرﮐﺎی ﻧﺎﺗو اش ﺑرای
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻏﺎرت ﻣﻠل ،ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده ،ﺗرورﯾزم و
دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ،آن ھﺎ را آﻣﺎج ﺣﻣﻼت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دادﻧد و ﺑﺎ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی
ﺧوﻧﯾن و ﻣداﺧﻼت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺧﻠق ھﺎ را درﯾن
ﮐﺷورھﺎ از دم ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧدﻧد.
ﺑﺎ ﺧﺻﻠت ﺟﻧﮓ اﻓروزاﻧﮥ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
ھﺎ ،اﯾﻧﮏ ﻧوﺑت ﺑﮫ رژﯾم ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﺷﺎر اﺳد رﺳﯾده اﺳت .رژﯾم اﺳد ﮐﮫ ﻣﺗﺣد
ﻧزدﯾﮏ رژﯾم ﺳﻔﺎک آﺧوﻧدی اﯾران اﺳت،
ﺑر اﺳﺎس ﺳﺗراﺗﯾژی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺷرق
ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺳرﻧﮕون ﮔردد و زھرﭼﺷم از
ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ وﯾژه اﯾران
ﺑﮕﯾرد .ﭘس از »ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ« در ﭼﻧد ﮐﺷور
ﻋرﺑﯽ ،ﻣوج اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ رﺳﯾد و
ﻣردم ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺗﮭﯾدﺳت ﮐﮫ از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮥ ﭼﻧد دھﮥ ﺧﺎﻧدان اﺳد ﺑﮫ ﺳﺗوه
آﻣده ﺑودﻧد ،دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت وﺳﯾﻊ زدﻧد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ دﯾدن
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﻓرﺻت را از دﺳت
ﻧداده ،ﺑﺎ اﺟﯾران داﺧﻠﯽ در ﺳورﯾﮫ ﺳﻣت و
ﺳوی اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد و آن را
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر

ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﻧد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺑﺷﺎر اﺳد ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت از اﺳراﯾﯾل اﯾن ﺳﮓ ﻧﮕﮭﺑﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﮐرده اﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﯾن اواﺧر ﻣطﺑوﻋﺎت
ﻏرﺑﯽ ﮔزارﺷﯽ را ﺑﮫ ﻧﺷر ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ در
زﻣﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺟورج ﺑوش ،ﺷش
ﻣﻠﯾون داﻟر ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﺷﺎر اﺳد »ﮐﻣﮏ«
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ در راﺳﺗﺎی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت وی ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗذﮐر رﻓت ،ﺑﺎ آﻏﺎز اﻋﺗراﺿﺎت در
ھﻔده ﻣﺎه ﻗﺑل ،ﻧوﮐران داﺧﻠﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھداﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﯾﺎ و اﻧﺗﻠﺟﻧس
ﺳروﯾس وارد ﺻﺣﻧﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد »ارﺗش
آزاد ﺳورﯾﮫ« ﺟﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯾس و ﻣﺗﺣدان ﻧﺎﺗوﯾﯽ آن
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑراه اﻧدازﻧد .اﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﮫ زﯾر
ﻧظر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و
ﻗطر و ﺣﻣﺎﯾت آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ھﻣراه اﺳت؛
اﻟﻘﺎﻋده ﻧﯾروی ﻣﮭم اﯾن ﺟﻧﮓ اﺳت و ﺑﯽ
ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻣن اﻟظواھری از رھﺑران
اﻟﻘﺎﻋده ،از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﺷﺎر اﺳد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣود و
رژﯾم او را ﻏدۀ ﺳرطﺎﻧﯽ ﺧواﻧد.
ﺣﺿور اﻟﻘﺎﻋده در اﯾن ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎری و
ﺣﻣﺎﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از آن،
ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﯾﻠﯽ ھﺎی
ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑر روی وطﻧﻔروﺷﺎﻧﯽ ﺣواﻟﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﻧﺟﯽ و دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣرﯾﮑﺎ و اﻟﻘﺎﻋده ﮐﮫ »دﺷﻣن«
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد ،در ﺟﻧﮓ ﺳورﯾﮫ
در »اﺗﺣﺎد ﻣﻘدس« ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ دﻣﺎر
از روزﮔﺎر ﺧﻠق ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﮑﺷﻧد .اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧوف و ﻓﺎﺷﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ ﭼون ﺳﮓ ھﺎر ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از راه »دﺷﻣﻧﯽ«
ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﯾن
اﻣﭘراﺗوری ﺧوﻧرﯾز ﻋﻣل ﮐرد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺗﺣدان ﻧﺎﺗوﯾﯽ
آن ﭘس از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﺎ ﺣرﺑﮥ »دﺷﻣﻧﯽ«
ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده و »ﺗرورﯾزم« ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﯾورش
آوردﻧد و آن را ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرۀ ﺧود ﻣﺑدل
ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﭘﯾﺎﻣد اﯾن اﺷﻐﺎل اﮐﻧون ﺑﺎ ﮔذﺷت
ﺑﯾﺷﺗر از ده ﺳﺎل ،ﺳرزﻣﯾن ﺟﻧﮕزده ،ﻓﻘﯾر و
در ﭘرﺗﮕﺎه ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ۴٨
ﮐﺷور و دوﻟت ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﻣرﮐب از ﺧﺎﯾﻧﺎن ھﻔت
ﺛوری ،ھﺷت ﺛوری ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺗﮑﻧوﮐرات
ھﺎی وطﻧﻔروش ﺑر آن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﯽ راﻧﻧد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺟﺎوز ﺳوﺳﯾﺎل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺷوروی ﺑر ﮐﺷور ﻣﺎ ،اﻟﻘﺎﻋده را
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ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺗﺟﮭﯾز ﻧﻣود ،ﺑرای ﭘﯾﺎده ﻧﻣودن
ﺳﺗراﺗﯾژی آﺳﯾﺎﯾﯽ اش ،از آن »دﺷﻣن ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﺧطرﻧﺎک« ﺳﺎﺧت .ﻣوﺟودﯾت اﯾن »دﺷﻣن
ﺧطرﻧﺎک« در ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﻧﯾروھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕر
و ﻣﺗﺣدان ﺟﮭﺎﻧﯽ اش را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺎﻧد
و ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ درآﻣد.
 ۵٠ھزار ﻣورد ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن در ﺳﺎل٢۴ ،
زﻧدان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ادرار ﺑر اﺟﺳﺎد ،اﻧداﺧﺗن
اﺟﺳﺎد ﺑﮫ ﺳﮓ ھﺎی ارﺗش ،ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن و
ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﺣﺎﻓل ﻋروﺳﯽ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن دھﻘﺎﻧﺎن
روﺳﺗﺎﯾﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑر زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ
ﺑﺳﺗن اطﻔﺎل ،راﮐت ﭘراﻧﯽ ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن،
ﺷﮑﺎف ﻋﻣﯾق طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺣروﻣﯾت  ٧ﻣﻠﯾون
ﺗن از ﻧﻌﻣت ﺳواد ،ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﮐودﮐﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﻗﮫ ،ﻣرگ و ﻣﯾر ﺳﺎﻻﻧﮥ ١٠
ھزار ﮐودک از ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز ،ﯾﮏ و ﻧﯾم
ﻣﻠﯾون ﻣﻌﺗﺎد ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن ﻣﺎدری در ھر دو
ﺳﺎﻋت ﺑر اﺛر وﻻدت ،ﭼﮭﺎر ﻣﻠﯾون ﺑﯾﮑﺎر،
ﻧداﺷﺗن دﺳﺗرﺳﯽ ھﺷﺗﺎد در ﺻد ﻣردم ﺑﮫ آب
آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺻﺣﯽ ،ﻓﺿﺎی آﻟودۀ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل،
ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری ،ﺳر ﺑرﯾدن ھﺎ ،آدم رﺑﺎﯾﯽ،
ﻓﺣﺷﺎ ،ﻓﺳﺎد ،ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ،ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،ﺧود ﺳوزی زﻧﺎن و ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ،ﺗﺣﻣﯾق ﻣردم ،ﻣوﺟودﯾت ٢٠٠
ﺑﺎﻧد ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ،وﯾراﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻠﯽ
دھﻘﺎﻧﺎن ،ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ﮐﺎرﮔران و اﺳﺗﺧدام
ﺟواﺳﯾس ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران در ﻗدرت
وﻏﯾره از ارﻣﻐﺎن اﯾن اﺷﻐﺎل ﺑوده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻓوق در ﮐﺷور ﻣﺎ ،اﻣرﯾﮑﺎ
ﻧوﮐران اﻓﻐﺎن ﺧود را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در
ﺳورﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ »اﺳﺗﺑداد« ﺑﺟﻧﮕﻧد ،و اوﺑﺎﻣﺎ اﯾن
ﺟﻼد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ »ﻣﺎﻣورﯾت«
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﭼون
اﻟﻘﺎﻋده در ﺣﺎل »ﺷﮑﺳت« اﺳت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ
اش را از دﺳت داده اﺳت!!
وﻟﯽ ھﻣﯾن »اﻟﻘﺎﻋده«ی در ﺣﺎل »ﺷﮑﺳت«
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدان ﻧﺎﺗوﯾﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
»ﺗوان« ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و اﻣرﯾﮑﺎ ھم از
آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .رﺋﯾس ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ اﮐﺎدﻣﯽ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺗرﮐﯾﮫ اﻣﯾراﻟﺑﺣر ﺗورﮐر ارﺗورک
در ﻣﺎه ﺟون  ٢٠١٢ﮔﻔت» :دوﻟت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ از ھﺟوم ھﻣﮫ اﻧواع ﺗرورﯾﺳت
ھﺎ و اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ ،ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑزرگ را در اﯾن ﮐﺷور اﻧﺟﺎم
داده ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد «.روزﻧﺎﻣﮥ ﮔﺎردﯾن
ﻧﯾز اﺧﯾراً در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧود ﺑﮫ ﻗﻠم
ﺳﺎﻣﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ﻧوﺷت» :اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ
اﻣرﯾﮑﺎ و ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب داﻟرھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻗطر
و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی اوﺿﺎع ﺳورﯾﮫ را ﺑﮫ
ﺷدت ﻣﺗﺷﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﻠری
ﮐﻠﻧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺿرورت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣداﺧﻠﮥ ﻧظﺎﻣﯽ در ﺳورﯾﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ از ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻣوده ،آﻧﺎن را آﻣوزش ﻣﯽ دھد .واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدان ﻧﺎﺗوﯾﯽ
آن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻣﻌﻣوﻟﯽ را از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﻣزدوری ﮔرﻓﺗﻧد و ﺳﭘس آﻧﺎن را در ﻣراﮐز
آﻣوزﺷﯽ وﯾژه در ﺧﺎک ﺗرﮐﯾﮫ و ﻟﺑﻧﺎن آﻣوزش
دادﻧد «.ﯾﮏ ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋراق
ﮐﮫ ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻧﺎظران ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﻋرب ﻧﯾز اﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ او در ﺷﮭر
ﺣﻣص ﺳورﯾﮫ ﻧوﮐران و اﺟﯾران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ،
ﻋراﻗﯽ و اﻓﻐﺎن را دﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت
ﺳورﯾﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ »دﺷﻣن« اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ
دوﺳﺗش در ﺳورﯾﮫ ﻣﺑدل ﺷده و ﻣﻧﺎﻓﻌش را
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎور دارد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزۀ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﻠﯽ
)ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم( ﮔره ﺑﺧورد ﺗﺎ ﺗوده
ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑرﺳﻧد .ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻧﮕﺗر ﻧﻣودن ﺣﻠﻘﮥ اﺳﺎرت
و ﺑردﮔﯽ ﺑر ﮔردن ﺧﻠق ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم اﺳت،
و اﯾن اﺳﺎرت »دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗﯽ
را ﺑﮫ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺷدت ﺳﺗم را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺎ در ﮐﺷور ﺧود ﺟرﯾﺎﻧﺎت ،اﺣزاب ،ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎ و ﮔروه ھﺎﯾﯽ را ﺳراغ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد )طﺎﻟﺑﺎن و ﺟﮭﺎدی ھﺎ(
ﺑﮫ ﭘﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ﮔل رﯾﺧﺗﻧد و آﻧﺎن را
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺟﺎر زدﻧد،
وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾﺷﺗر از ده ﺳﺎل ،ﺗوده
ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ زﯾر ﺳﺗم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون،
ﺟﮭﺎدی ھﺎ ،طﺎﻟﺑﺎن ،ﺧﺎدی ھﺎ و ﺗﮑﻧوﮐرات
ھﺎی ﻣزدور ھﺳت و ﺑود ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺟﻧﺎﯾت
ھﺎی اﯾن ﺗﺟﺎوز را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﻣﺎری
از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
رژﯾم ﺳﻔﺎک وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺎور و
اﯾﻣﺎن ﺑر ﺑﺎزوان ﺳﺗﺑر ﺗوده ھﺎی ﺗﮭﯾدﺳت
اﯾراﻧﯽ ،ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ دوﺧﺗﮫ
ً
ﻋﻣﻼ در ﺧط ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
و
ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎً ﺳرﻧوﺷت ھﻣﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎن
ﻣﺎ ﺧواھﻧد داﺷت.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﻣن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻋﻣﯾق ﺑﺎ ﺧﻠق ھﺎ و ﺗوده ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم
ﺳورﯾﮫ و اﯾران ،ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ
آﻧﺎن از زﯾر ﯾوغ اﺳﺗﺑداد و ﻓﺎﺷﯾزم ﻣذھﺑﯽ،
ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوده ای
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺿﺎﻣن اﺳﺗﻘﻼل

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

ﮐﺷور ﺑﺎﺷد .ﺟﺑﯾن ﺳﺎﯾﯾدن ﺑر ﭼﮑﻣﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد
داﺧﻠﯽ ،ﮐﺎر ﭼوﮐره ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻧﮭﺎﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺧوﻧﺧوار را ﺑر ﮔردۀ
ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣرگ ﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
در راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ،ﺑﮫ ﭘﯾش!
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 ٢٢اﺳد ١٣٩١

ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر از ﺗﻼطم ...
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

اﻧﺣﺻﺎراﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺣق در ﭼﺎرﭼوب ھﺎی
ﻋﻣدﺗﺎ ﺿد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔری )ﺟﮭﺎﻧﯽ زداﺋﯽ( در
ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﺷﻣﺎل و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
)ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم( در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑرده اﻧد.
 – ٣ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده در ﭘرﺗو ﻋروج
اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھم
اﮐﻧون ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را درھم ﻧوردﯾده اﮔر
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺑﺎ "ﻧﺷﺎن دادن ﺳرخ دﻟﯾری"
ﺧود ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ھﻣدﻟﯽ ھﺎ )ﻣﮑﻣل
ھم ﺑودن ھﺎ( ﺑﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم و ھم ﺑﯾن
ﺧود در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﻣت ﮐﻧﻧد ,آﻧوﻗت ﺑرای
ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎی اﻣﯾدواری ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ﻋوض "ﻋﺑور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺑﺣران
ﮐﻧوﻧﯽ" ﺑﺎﻻﺧره ﺷﺎھد ﻋﺑور و ﺑرون رﻓت از
ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮔردﻧد.

ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
 – ١ﺑرای ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣپ
ﭼپ رادﯾﮑﺎل )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ(
ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ آﻣوزش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺎرﮐس )ﮐﮫ ﺟوھر اﺻﻠﯽ اش ﺑرﺧورد و
ﺑﯾﻧش ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت( ﻣﺳﻠﺢ ھﺳﺗﻧد،
اوﺿﺎع ﻣﺗﺣول و رو ﺑﮫ رﺷد در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن
ﭘرﺳش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﻣطرح ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ
ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯾش
از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﭘرﺳش ھﺎ ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﭘرﺗو اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ و در
دوره اﻓول ﻓﺎز ﮐﻧوﻧﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﺑﺎزار
آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( ﺿروری اﺳت ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ـ ﻣﺎھﯾت و ﺧﺻﻠت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و
ﮐﺎر در ﺳطﺢ ﮐﺷوری و در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﮐداﻣﯾن ھﺳﺗﻧد؟
ـ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﮐﯾب دھﻧده ﻗدرت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐداﻣﯾن ھﺳﺗﻧد؟
ـ ﭼﮕوﻧﮫ دوﻟت ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای
ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ ﺑﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎر را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ـ در ﭘرﺗو و ﭼﮭﺎرﭼوب رﺷد ﻧﺎﻣوزون
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای ﺗوده ھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت
در ﮐﺷورھﺎی در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﭼﮫ ﻧوع
اﺳﺗراﺗژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻣﭘرادور
ﺧود را ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔﺳﺳت
از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾز ﮔردﻧد؟
ـ ﭼﮫ ﻧوع و اﺷﮑﺎﻟﯽ از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣدﻟﯽ
در اوﺿﺎع روﺑﮫ رﺷد ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ﻣردﻣﺎن
ﻣرﮐز ﺷﻣﺎل و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﺿروری
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش ﺟدی ﺑطﻠﺑﻧد؟ و ﺑﺎﻻﺧره ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ھﻣدﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
درازﻣدت در ﺟﮭت ﮐﺳب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر )ﺑﺎ
ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﻣوﻓق ﮔردﻧد؟
 – ٢ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران طرﻓدار ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود اﻧﮕﺎﺷت
و ﭘراﺗﯾﮏ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون را ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺟدﯾد
در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ﻗﻠﻣداد ﮐرده و اﺑﻌﺎد و
ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﮑرد آن را ﻣﺎورای ﺣﯾطﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
و در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ دارﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑررﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
ﻣﺳﯾر ﺗﺣول ﺧود ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔرا وﻟﯽ
ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑوده اﺳت  .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ،
ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( ﭼﯾزی ﻏﯾر
از "ﺷراب ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ" در "ﺑطری ھﺎی
ﺟدﯾد" ﻧﺑوده و ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺎن ﭘدﯾده ﻣﻧﺗﮭﯽ در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺟدﯾد ﺑوده اﺳت.
 – ٣ﻧﮕﺎه و ﺑﯾﻧش ﻓراﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓﻘدان وﺟدان
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﯾن اﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑﺎﻋث ﮔﺷﺗﮫ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻣورﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﮐﮭن و ﺳﭘس اداﻣﮫ و ﮔﺳﺗرش و ﺗﺣول آن
ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن )ﺑﻌد از ﮐﻧﮕره ﺑرﻟﯾن در
ﺳﺎل ھﺎی  (١٨٨۴ – ١٨٨۵را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﻣدا راﺑطﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن دوره ھﺎ ﺑﺎ
دوره ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﺳﺗرش
ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﮐرده
اﻧد .ﺑدون ﺗردﯾد ﻣﺎھﯾت و ﺷﮑل ﺣرﮐت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﻋﻣﯾق
ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﺷﻣﺎل و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟﻧوب را ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش داده و ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ
را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗر و ﻓراﻣﻠﯽ
ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ
ھم در داﺧل ھرﯾﮏ از ﻣرﮐزھﺎی ﺷﻣﺎل و
ھم در داﺧل ھر ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﺟﻧوب ﻧﯾز ﭘدﯾده ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻗدرت و ﺛروت )ﯾﮏ درﺻدی ھﺎ( و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻧظﺎم ) ٩٩درﺻدی ھﺎ( در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر
ﺗﻌﻣﯾق و ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻻﺟرم ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺳوی ﯾﮏ رﺷﺗﮫ اﻧﻔﺟﺎرات ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ وﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺳوق داده اﺳت.
 – ۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل اھﻣﯾت
در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،دﮔرﮔوﻧﯽ در ﺷﮑل
و ﺷﻣﺎﯾل ﭘدﯾده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در دوره ﺑﻌد از
ﭘﺎﯾﺎن "ﺟﻧﮓ ﺳرد" )از  ١٩٩١ﺑﮫ اﯾن ﺳو(
اﺳت .در دوره ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺣﺻﺎری )از  ١٨٨۴ﺗﺎ ( ١٩٩١
ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺗﮑﺛر و ﻣﺗﻌدد ﺑوده
و ﻣﯾدان ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻧﻔوذش ﻏﺎﻟﺑﺎُ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﺗﻌدد و "ﺣوزه ھﺎی ﻧﻔوذ" ﻣﻌﯾن و ﻣﺷﺧص
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮔﺷت .وﻟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺻر ﻣﺎ
)در دوره ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺳرد( ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺟﻣﻌﯽ ﺳﮫ ﺳره ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در
راس آن ﻗرار دارد  .ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﮑرد و ﺣوزه
ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﻧوﻧﯽ در "ﺑﺎزار واﺣدی"
ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در آن راس
ﻧظﺎم ﻧﯾز ﺑر ﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ از ﯾﮏ ﻧﯾروی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ " ﻏﯾر ارﺿﯽ" ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ "ارﺿﯽ" ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
در ﺳﺎﯾﮫ اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی
ﺻﺎﺣب " اﻧﺣﺻﺎرات ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ " ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺑﮫ ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺿﺎﻣن
ﭘﯾروزی اﯾن اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ دوﻟت ھﺎی
ﻓرﻣﺎﻧﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘدﯾده
ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم در ﺗﺎروﭘود )ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم( آﻧﮭﺎ ﺗﻧﯾده
ﮔﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺗوﻟﯾد
ﺗﺳﻠط و ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ،اداﻣﮫ دھﻧد.
 – ۵در ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﻧﺑﺎﺷت اﯾن
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر دوﻟت ھﺎی ﺳﮫ
ﺳره ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑر دوﻟت ھﺎی ﺟﯽ ٢٠
ﺑطور ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺟﮭﺎن را ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺎﺑودی ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﻣروز
ﺧطرات و ﺑﻼھﺎی ﺑزرگ در ﺟﮭﺎن –
ﻗﺣطﯽ و ﻣرگ و ﻣﯾر از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﺗﺧرﯾب
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗن
ﻓروﺷﯽ ،اﻋﺗﯾﺎد ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ،ﭘرﺗﺎب ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ زاﻏﮫ ھﺎ و ﮔﺗوھﺎ ،ﺑﺳط ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ
و اﺣﺳﺎس ﺑﯽ آﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺑﻌث از ﺷﯾوع ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺳﺎﺧت آﻣرﯾﮑﺎ و....

– ﺟﻣﻠﮕﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟداﻧﺎﭘذﯾر از ﺗﻼش
ھﺎی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری واﻗﻌﺎ ﻣوﺟودﻧد  .ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع روﺑﮫ
رﺷد در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﻣردم در
آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ طور داﺋم آﮔﺎھﯽ ﺧود را
در ﻣورد راﺑطﮫ ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎﺑﻊ زﻣﯾن )ﻣﺛل ﻣﺎھﯽ،
ﮐﺷﺎورزی ،ﻧﻔت و ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ،اﻟﻣﺎس و (...
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻗﻠﯾت در ﺷﻣﺎل و ﺑﮫ ﺿرر اﮐﺛرﯾت
در ﺟﻧوب ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﻣردم ﺣﺎﺿر
ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد ﺳﮫ ﻗﺎره
ﺑﯾن ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﮫ ﺳره ﻣرﮐز
)ﺷﻣﺎل( و ﻗدرت ھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﺛل ﭼﯾن در
ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﻧﯾز ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 – ۶در دوره ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری ،ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾﺎده ﮐردن ﭘروژه ھﺎی "ﭘﺎره ﭘﺎره ﺳﺎﺧﺗن
آﻓرﯾﻘﺎ" در ﮐﻧﮕره ﺑرﻟﯾن )،(١٨٨۴ – ١٨٨۵
"اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔور"  ١٩١٩در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﺗﺟدﯾد و ﺑﺳط "دﮐﺗرﯾن ﻣوﻧرو" در آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن در ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ )– ١٩٣٩
 (١٩١٨ﺑﺧش ﺟﻧوب ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر را ﺗﺣت
ﻧﺎم "ﺣوزه ھﺎی ﻧﻔوذ" ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد.
اﻣروز در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑروز و ﮔﺳﺗرش
ﻣﺟدد ﭘروژه ھﺎی "ﭘﺎره ﭘﺎره ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺟدد
آﻓرﯾﻘﺎ" در ﺷﮑل دﯾﮕری ھﺳﺗﯾم :ﺗﺷدﯾد ﺗﻼﻗﯽ
ھﺎ و رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ .اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ ﮐﮫ در
ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل ﭘر از ﺗﻼطﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ٢٠١١
ﺑﮫ ﮐراﻧﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻧوار اﻗﯾﺎﻧوس آرام و
ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎی ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﻓت ،ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺑروز و رﺷد ﯾﮏ واﻗﻌﯾت
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑوده اﺳت  .ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﮐﮫ
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧوظﮭور
)ﭼﯾن( از ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﮫ دﺧول و ﻧﻔوذ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ
از ﺟﮭﺎن دﺳت زده ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
و ﺑﺎ "ﻧﺧوت و ﺟﮭﺎﻟت" ﺣﯾﺎط ھﺎ و ﺣرﯾم
ھﺎی ﺧﻠوت ﻧﯾروھﺎی ﻣﻘﺗدر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط
ﻣرﮐز ﺷﻣﺎل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل
اﯾن ﺷراﯾط ﻣﺗﻼطم و ﭘر از ﺷﯾﻔت و ﭼرﺧش
در روﻧد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ،ﺑرای ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﮐﮫ  ٨٠در ﺻد ﺟﻣﻌﯾت ٧
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔری ﮐل ﺟﮭﺎن را اﻣروز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗراز دو راه وﺟود ﻧدارد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻣوج اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری ﻣﺟدد ﺑرﺧﯾزﻧد
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت و ﮐﻣﭘرادوری ﺧود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺳﮫ ﺳره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ
ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت ﻗدرت ھﺎی ﻧوظﮭور

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣
اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ،روﺳﯾﮫ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﻧدوﺳﺗﺎن
و ﺑرزﯾل )ﮐﺷورھﺎی ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑرﯾﮏ( ﻧﯾز
ﺗن در دھﻧد.
 – ٧ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣردم در ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب دﯾﮕر ﺣﺎﺿر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ﻗدرت
ھﺎی ﺳﮫ ﺳره ﻧظﺎم و ﻗدرت ھﺎی ﻧوظﮭور
ﺷرﮐت ﮐرده و ﺑﮫ ﻗﺑول "ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
ﺟدﯾد" ﺗن در دھﻧد .اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﻧﯾز ﻣﺛل
ﺑﻌﺿﯽ از ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم :ﺗﺎج اﻟدﯾن
ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ،ﺳﻣﯾراﻣﯾن ،ﮐﻠود آﮐﮫ )ﻧﯾﺟرﯾﮫ(،
دان ﻧﺑودره )اوﮔﺎﻧدا( ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه
رھﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺎراج ،راه
اﺗﺧﺎذ "ﮔﺳﺳت" از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻏوطﮫ ور ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.

ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی اﻧﮕﺎﺷت ﮔﺳﺳت
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﻣن ﺑﮫ اﺻل اﻧﮕﺎﺷت
و ﻋﻣﻠﮑرد ﭘدﯾده ﮔﺳﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻧﺣﺻﺎری ﭘرداﺧﺗﮫ ام .در اﯾن
ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻣوﻟﻔﮫ اﯾن ﭘدﯾده اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم:
 – ١ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﻓرﺻت ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺧود را ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ھم
ﺷده از ﻣﻘررات ,ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻗﯾودات
"اﻧﺣﺻﺎرات ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ" و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﻧﮭﺎ – ﻣﺛل ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺻﻧدوق
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و – ....آزاد ﺳﺎزﻧد.
 – ٢ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم اوﺗﺎرﮐﯽ )ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ( ﻧﯾﺳت.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره
ﻓرﺻت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
"ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود" ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻣور ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردﻣﺎن ﺳﺎﮐن آن ﮐﺷورھﺎ
ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮔﺳﺳت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺷرﮐت در ﺗﺟﺎرت و
ﮔﺳﺗرش ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺗﻌدد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻠل دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﭘروﺳﮫ
ﮔﺳﺳت اﺳﺎﺳﺎَ رد ﻗﺎطﻊ ﻗرار دادن اﺳﺗراﺗژی
ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور در ﺧدﻣت ﻣﻧوﯾﺎت ﮔﺳﺗرش
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و "اﻧﺣﺻﺎرات ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ" آن
اﺳت .ﻻزﻣﮫ اﯾن اﻣر وﺟود ﯾﮏ دوﻟت ﺑﯽ
ﺑﺎک و ﺷﺟﺎع از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻓزاﯾش ﺗوده
ھﺎی ﻣردﻣﯽ و آﮔﺎه و ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از
اﯾن دوﻟت دﻓﺎع ﮐﻧﻧد.
 – ٣اﯾن دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﻣدل
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘروژه ھﺎی ﺿد ﮐﺎﻻﺳﺎزی
و ﺿد ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی را در داﺧل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

رﺷد داده و ﺑﮫ ﻣوازات آن ﺑﮫ رﺷد و
ﮔﺳﺗرش رواﺑط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب
ﺑراﺳﺎس اﻧﮕﺎﺷت و ﭘراﺗﯾﮏ اﺻل "از
ﺟﻧوب ﺑﮫ ﺟﻧوب" داﻣن ﺑزﻧد .اﯾن ﺣرﮐت
آﻏﺎز ﺑرون رﻓت و ﻋﺑور از ﻣﺳﯾر دردﻧﺎک
و وﯾراﻧﺳﺎز "از ﺟﻧوب ﺑﮫ ﺷﻣﺎل" ﮐﮫ ﻗرن
ھﺎﺳت از ﺳوی ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت
ﻣرﮐزی ھﺎ ﺑر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﻣﻠل ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ھﺎ اﻋﻣﺎل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  ،ﺧواھد ﺑود .ﭘروﺳﮫ
ﮔﺳﺳت ﻧوﻋﯽ ﮔذار و ﻋﺑور از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ورود ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ
طوﻻﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﮔذار ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺷﮑل و
درﺟﮫ ای در ﻣﺳﯾر ﯾﮏ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣرﮐت
ﻧﮑرده و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﯾر آن ﭘر از ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎ و
ﭼرﺧش ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﭘرﭘﯾﭻ و ﺧم ﺧواھد
ﺑود .روﻧد ﮔﺳﺳت در ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب
ﮐﮫ ﺑطور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺿد
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﺟﮭﺎﻧﯽ زداﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ( در
ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل ﮔره ﺧواھد ﺧورد ﺷراﯾط
ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺟواﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻓراھم ﺧواھد ﺳﺎﺧت .در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾز ﻣﺛل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎﻟﮭﺎ
و دھﮫ ھﺎ طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ
 – ۴در ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن
ِ
در اﯾﺟﺎد آن ﻧﯾروھﺎ و ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
ھﻣراه ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺿد ﻧظﺎم )ﻧﯾروھﺎی ﺿد
روﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل و
ﻧﯾروھﺎی طرﻓدار اﻧﮕﺎﺷت و ﻋﻣل ﮔﺳﺳت
در ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب( ﺑﺎ ھم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻣدﻟﯽ و ھم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود
ﺧواھﻧد آورد ،ﺗﻼش ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ زاﺋﯽ
)دﻣوﮐراﺗﯾزاﺳﯾون( و ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ﺑوده
و در ﭘﯾروزی و ﺑﻘﺎی ﮔﺳﺳت ﻧﻘش ﻣﮑﻣل و
ﻻزم و ﻣﻠزوم ھم را اﯾﻔﺎء ﺧواھﻧد ﮐرد.
 – ۵در روﻧد ﭘﯾﺷروی ﮔﺳﺳت ،ﺗوده ھﺎی
ﻣردم ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﮕﺎﺷت و ﻋﻣل "اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
ﺧود" ﺑﮫ وﯾژه در ﺣﯾطﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣﮑﺎری
ھﺎی ﺑزرﮔﺗر را ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب رواج
داده و از ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣرﮐز و ﮐﺷورھﺎی
در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ وﺟود دارﻧد ،ﺷدﯾدا اﺣﺗراز
ﺧواھﻧد ﮐرد.
 – ۶در اﯾن ﺗﻼش ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات طوﻻﻧﯽ
و ﭘرﭘﯾﭻ و ﺧم ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم  ،ﺧﻠق
ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘدﯾده ﻓﻼﮐت
ﺑﺎر ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزاﺳﯾون ﺣرﮐت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
)ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( ﻧﯾز دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﻧد
 .ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزاﺳﯾون )ﻧظﺎﻣﯾﮕری( در ده ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ در ﺗﺎروﭘود ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻧﯾده ﺷده و ﺑﮫ
ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮏ در ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻧظﺎم ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت ،آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان راس ﻧظﺎم در ١۴۴

ﮐﺷور در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ و ﺣﺿور
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ آﺧرﯾن آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در آﻓرﯾﻘﺎ )آﻓرﯾﮑوم(
در ﮐﺷور ﮐوﭼﮏ ﺟﯾﺑوﺗﯽ در ﺷﺎخ آﻓرﯾﻘﺎ
)ھﻣراه ﺑﺎ  ٢٠٠٠ﺳرﺑﺎز آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 .در راﺳﺗﺎی ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯾﮕری ,آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ در داروﯾن )اﺳﺗراﻟﯾﺎ(
در ﭘﻧﺞ ﻗﺎره ﺟﮭﺎن دارای ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺷده اﺳت .ﻋﻠت ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯾﮕری آﻣرﯾﮑﺎ
در ﻗﺎره ھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ھﻣﺎﻧﺎ اداﻣﮫ و
ﮔﺳﺗرش ھژﻣوﻧﯽ ﻧﻔﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺷورھﺎی
ﻧﻔت ﺧﯾز آﻓرﯾﻘﺎ اﺳت .ﮐﺷورھﺎی ﻏﻧﺎ و ﭼﺎد
ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋظﯾم ﻧﻔﺗﯽ در آﻧﮭﺎ ﮐﺷف
ﺷده ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻧﻘداَ ﺻﺎﺣب ﻧﻔت
ﻣﺛل ﻧﯾﺟرﯾﮫ ،آﻧﮕوﻻ ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳودان ،ﮔﺎﺑون
و  ....اھﻣﯾت اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ را در
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ ﺳﮫ ﺳره
ﺑﮫ وﯾژه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺣدﯾد ﭼﯾن ،اﻓزاﯾش
داده اﺳت.
 – ٧ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺋورﯾﮑﯽ ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( در
ﻓﺎز ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮔر اوﺿﺎع ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑﮫ ﭘﯾش رود و راه ﺣل واﺣد
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑوﺟود
ﻧﯾﺎﯾد در آن ﺻورت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳوی آﺷوب
و ﺗوﺣش ﺳوق داده ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎ
و ﻣﺿﺎﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی ﻣﮑﻣل
آﻧﮭﺎ در روﻧد ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻘش ھﺎی ﻣﮭم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ـ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر ،درھم ﺗﻧﯾده ﺗر ،ﻣﺎﻟﯽ ﺗر و
ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه ﺗر ﮔﺷﺗن اﻧﺣﺻﺎرات اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ
در ﻓﺎز ﮐﻧوﻧﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﯾﺳون ﺳرﻣﺎﯾﮫ.
ـ اداﻣﮫ ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی
ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن.
ـ ﻧزول و رﯾزش آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣزوّراﻧﮫ از دﻣوﮐراﺳﯽ در
ﺟﮭت ﮔﺳﺗرش ﻣﻧوﯾﺎت و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
ـ اﻓزاﯾش ﻗدرت اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﮐﻧﺗرل دوﻟت ھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن.
ـ ﭘذﯾرش و اﻋﻣﺎل "ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت" از
ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻣردم ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻣداﺧﻼت
ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ" ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎی ﺳﮫ
ﺳره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
ـ ﺗﺧرﯾب زﻣﯾن در ﺟﺳﺗﺟوی ھﺎر و اﻓﺳﺎر
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎ ﺑرای ﻏﺎرت ﻣﻧﺎﺑﻊ
طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﻓزاﯾش ﺳﮭﺎم ﺑﯾﺷﺗر در
"ﺑﺎزار واﺣد" ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن.

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ:
 – ١در ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﻧﺑش ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺗﺣت رھﺑری
ﭼﺎﻟﺷﮕران رادﯾﮑﺎل ﺿد ﻧظﺎم ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤
ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ و "ﻧﯾروھﺎی ﺳﮫ ﺳره" درون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ را وادار ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﺑﻧدﻧد .ﻣﺿﺎﻓﺎ
ﺑﺎ اﯾﺟﺎد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ "اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل
ﮐﺎرﮔران و ﺧﻠق ھﺎی ﺟﮭﺎن "ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون" ﻗدﯾم و ﺟدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣوﻟﻔﮫ
ھﺎ و ﻣﺿﺎﻣﯾن آن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم .واﻻ ﺑدﯾل
ﭼﯾزی ﻏﯾر از اﻣﭘراطوری آﺷوب و ﻧظﺎم
ﺗوﺣش ﻧﺧواھد ﺑود .اﻧﺗﺧﺎب راه ھﺎی رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم و ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم را ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗﻘرار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑرد ،ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﻋﻧوان راه ھﺎی ھﻣوار و آرام و ﭘر از
اﻣن و اﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺑود .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑدﯾل ﭼﯾزی ﻏﯾر از آﺷوب و
ﺗوﺣش ﻧﺧواھد ﺑود.
 – ٢ﺑﮫ ﻗول اﻻﭘﯾﮑر )ﻓﻌﺎل آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ –
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺿد ﻧظﺎم(" ،رادﯾﮑﺎل" ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از "ﻋﻠت رﯾﺷﮫ ای" ﯾﮏ
ﭘدﯾده ﺑرﺳد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﻣروز اﻧﺳﺎن در
ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷری
ﺗوﺟﮫ ﻧدارد .وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎن رادﯾﮑﺎل در ﺗﺣت
اﯾن ﺷراﯾط ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم راه ھﺎی رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش در ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم اﺳت  .اﻣروز ﭼپ
ھﺎی رادﯾﮑﺎل )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
ھﺎ( ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ در ﻣوﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ و "ﺣﻔظ
ﺧود" دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾدان ﮐﺎرزار ﺗﻌرﺿﯽ و
اراﺋﮫ "ﻧﺷﺎن ﺳرخ دﻟﯾری" روی آورده اﻧد.
 – ٣ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده اﮔر ﺳﺎل ﭘر ﺑرﮐت
و ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز  ٢٠١١ﺳﺎل آﻏﺎز و ﮔﺳﺗرش
اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری ھﺎ و رھﺎﺋﯽ ھﺎ در
اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن از ﺳوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم ﺑود ،ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﺳﺎل ﺷﮑﻠﮕﯾری اﺗﺣﺎد ھﺎ و ﮔﺳﺗرش
ھﻣدﻟﯽ ھﺎ و ھﻣزﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ ﺑﯾن
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
وﯾژه ﺳﮫ ﻗﺎره ﺧواھد ﺑود.

--------------------------------ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١اﯾﻣﺎ ﺑﺎﯾﻧﯽ" ،ﺳﻣﯾراﻣﯾن :ﺣﺎﻣل ﺑزرگ ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ
رادﯾﮑﺎل" ,ﻧﺷرﯾﮫ "ﭘﺎﻣﺑﺎزوﮐﺎ" ﺳﺎل  ، ١٠ﺷﻣﺎره ۵۴۶
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر .٢٠١١
 – ٢ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب" ،ﺟﮭﺎن ﭘر از ﺗﻼطم و ﺿرورت
ﺟﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ" در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ "ﻋﺻر ن" ٩ ،ﻓورﯾﮫ
.٢٠١٢
 – ٣ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻋﺑدل رﺣﯾم" ،ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون از ﻣﻧظر ﯾﮏ
آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ" ،ﻧﺷرﯾﮫ "ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ"،
.١٩٩٨
 – ۴ﺳﻣﯾراﻣﯾن" ،اﺷﺑﺎح ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری" ،ﻧﯾوﯾورک.١٩٩٨ ،
 – ۵ﺑﺎرﺑﺎرا رﻧزﺑﯽ" ،اﻻﺑﯾﮑر و ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
ﺳﯾﺎھﺎن" ،ﺳﺎﻧﻔراﻧﺳﯾﺳﮑو .٢٠٠٣

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

رﺷد اﺳﻼم ﮔراﯾﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﯾدﻧﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ وارد ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ ﺷده و ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ را ﭼﻧدﯾن ﺿرﺑﮫ
ﺷﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد  .ﻓرد ﻣزﺑور ﺑﮫ ﭘﻠﯾس
ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﻣﺎه از
اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺧﺑری از ﺑرﺧورد ﭘﻠﯾس ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دوﺑﺎر
ﮔروھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ از ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ﻓدرال ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺑﻧدی ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺟﺎزه
دھد در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﺗواﻧﻧد ﺑر اﺳﺎس
ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ازدواج ﮐﻧﻧد  .و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ از
اﯾن ﻧوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮫ و روﺷن ھﺎﯾﯽ در
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب در
ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳــت .ﻗدرت ﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻧﯽ
و ﻣﺧﻔﯽ دوﻟت ھﺎی اﯾن ﮐﺷورھﺎ و ﺑﺎ ﭘول
ﮐﺷورھﺎی ﻧﻔت ﺧﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .،دارای
اھداف زﯾر اﺳت:
 - ١ﮔﺳﺳت اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﺻورت اﺗﻧﯾﮑﯽ
از ھم و ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﺣﺎد و ھﻣﮕراﺋﯽ ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣت ﮐﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟواﻣﻊ
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد.
-٢اﯾﺟﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﻧﯾروھﺎی
ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﭘرورش ﻧﯾروی ذﺧﯾره ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺟﻊ  ،ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده و وﺣﺷﯽ ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ای
درﺟﮭت ﺗداوم اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری.
 - ٣ﺗﺣرﯾﮏ و ﺟﻠب ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون
ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ طــرف ﺧــود و ﮐﻧﺗرل
ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑــرای دﺧﺎﻟت در ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧدن
ﻧــﯾــروھــﺎی رادﯾــﮑــﺎل و دﻣــوﮐــراﺗــﯾــﮏ در
اﭘوزﯾﺳﯾون آن ﺟواﻣﻊ.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮑﯽ از ﺗرﻓﻧدھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻗدرت ﺧود ،دﺳت
ﺑﮫ ﺑﺎل و ﭘر دادن ﺑﮫ ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف
درﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎﭘﯾﺷرﻓت ﺟواﻣﻊ ﺧودی
و ﻏﯾرﺧودی ﺑﮫ ﺳوی آزادی و رھﺎﺋﯽ از
ﺧراﻓﺎت ﻣﯽ زﻧﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ در ﺷﮭرھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﺑزرگ ﻏرﺑﯽ دﻗﯾﻘﺎ ﺑر اﺳﺎس
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏرب
در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ھﺎی دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن و ﮐﻧﺗرل
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن و اﺳﻼم ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ اھرم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺟواﻣﻊ
و ﮔروھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .درﻋﯾن
ﺣﺎل در ﺟواﻣﻊ ﺧودی ﯾﮏ ﻧﯾروی ذﺧﯾره
ﮐﺎرﮔری را ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران ﺧود ﺑوﺟود آورده
و ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت اﺗﻧﯾﮑﯽ – ﻣذھﺑﯽ

اﺟﺎزه ﻣﺗﺣد ﺷدن اﯾن ﻧﯾروی ذﺧﯾره را ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔران ﺧودی ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺣداﻗل اﯾﻧﮑﮫ
ﺳدھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را د ر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدھﺎ ی
طﺑﻘﺎت ﻓرودﺳت ﺑوﺟود آورده اﻧد.
ﻧﮕﺎرﻧده ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده ام ﮐﮫ
ﭘرﺳﯾده اﻧد ﮐﺟﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯽ؟ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ
اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎه رﻣﺿﺎن اﺳت
ﭼرا روزه ﻧﻣﯽ ﮔﯾری؟ ﻗﺻد ﻣن از آوردن
اﯾن ﺧﺎطره اﺷﺎره ﺑﮫ ﺟوٌی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دارد ﺑﮫ
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣﮭﺎﺟر ﭘذﯾر ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ
ﺷــود .ﮐﺗﮏ ﺧــوردن زﻧــﺎن از ﺷوھران،
ﺑــرادران و ﭘــدران و ﺗﻌﺻﺑﺎت و ﻗﺗل ھﺎی
ﻧﺎﻣوﺳﯽ و ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﭘﻠﯾس ازاﯾن اﻋﻣﺎل ﺿد
اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺿد اﺧﻼﻗﯽ و ﺿد زن و ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗن
دﺳت روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن
ﻋﻘد و ازدواج و دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت
ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠل و ﺟﻠو ﺑردن اﯾن
اﻣر ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺗرام ﮔذاﺷت
و اﯾﻧﮭﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﭼﺷم
ﭘوﺷﯽ ﺑر ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻣﺛل اﯾــران و ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ...ﺑﮫ اﯾن دارو
دﺳﺗﮫ ھﺎ ،ھﻣﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺣﺳﺎب ﺷده ای
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ روح ﺗﺟﺎوزﮔری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ھﻣﺧواﻧﯽ دارد .
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﻠت ﻧﺑود طوﻻﻧﯽ ﻣدت آزادی در
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋﻣدﺗﺎ و ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎ ،ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف و ﺗﺣت ﺳرﮐوب ﭘﻠﯾﺳﯽ داﺋم ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﻣوﺿوع و ﻧﯾز ﻗﺑول اﮐﺛرﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑﻧﯾﺎد ﮔرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده و ﻣﮭﺎﺟر و ﺿﻌف
ﮔروھﮭﺎی ﭼپ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن در اﯾن ﮐﺷورھﺎ و ﻋدم ارﺗﺑﺎط
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده ﭘذﯾر،
ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدرﺳت و ﻏﻠطﯽ را ﻧﯾز
ﺑﯾن ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗروﭘل داﻣن زده اﺳت و آن اﯾن
ﮐﮫ ھرﺟﻧﺑش اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎرز ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﯾروھﺎی دﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﺑﮭﺎرﻋرﺑﯽ« ﻣﺎھﯾت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟدﯾد را ﻋﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ درﻋﻣل ﺑﺎ اﯾن ﺑرﺧورد
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﺷﺎﻧده
اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﺿور زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻌﻧﮫ و ﭘوﺷش
اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮏ ﺧواﺳت زﻧﺎﻧﮫ و ﺷﺧﺻﯽ ﺟﺎ
زده و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻣوﺿوع ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود،
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗروﭘل ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ
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در ﮐﺷورھﺎی ﺧود در واﻗﻊ ﻣﺣﻣﻠﯽ ﺑرای
رﺷد ﻣذھب ﮔراﺋﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ
دھﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر راﺳت ﺗرﯾن ﺟﻧﺎح ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
– ﻣذھﺑﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ظﺎھرا آرام
رﺷد و ﮔﺳﺗرش داده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در طﯽ دو
دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﯽ از ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﯾن ﺟواﻣﻊ درآﻣده اﻧد و
ھﻣﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از درھم ﺷﮑﺳﺗن
ﺛﺑﺎت ﺟواﻣﻊ ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﺷﻐﺎل
و ﯾﺎ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ
وارد ﻋﻣل ﺷده و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت
ﮐﺷورھﺎی اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧده را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از طرف دﯾﮕر ﺑﺎ رﺷد ﺑﺣران در درون اﯾن
ﮐﺷورھﺎ و ﮐﻣﺑود ﮐﺎر و ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﮑﺎری
زﻣﯾﻧﮫ رﺷد راﺳﯾﺳم و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻣن ﻣﯽ زﻧﻧد  .ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ھم آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺑﮭره ﮔﯾری از ھﻣﯾن ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭘﺷت ﭘرده دوﻟﺗﯽ
درﮔﯾری ھﺎی ﻧژادی و اﺗﻧﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
و ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧــد ﺗﺎ اﻣﻧﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﻧوع ﻣﮭﺎﺟرﯾن را در ھم ﺑرﯾزﻧد .
ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺑﯾش از دو دھﮫ از ﺟﮭﺎن دو
ﻗطﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ،وﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑرﺧﯽ
از اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗروﭘل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،اﯾﻧﺎن ﮐﮫ روزی
ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﮐــردن ﭘرﭼم ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻗﺑول
ﻣﮭﺎﺟرﯾن از ﮐﺷورھﺎی ﺷرق و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای
زﻧدﮔﯽ در ﻏرب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣوﺟود و
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
و ﮔذراﻧدن ﺻدھﺎ ﻗﺎﻧون در دﻓﺎع از ﺣﻘوق
ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺧود را ﭘرﭼم دار
دﻓﺎع از آزادی ﻋﻘﯾده ،ﺑﯾﺎن  ،ﺳﻔر و زﻧدﮔﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧــد ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر روﻧد ﺟﮭﺎن ﺑﻌد
از ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی اﯾن
ﺟواﻣﻊ ﺧود اوﻟﯾن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن
ﻗواﻧﯾن را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھم
ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن وﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗروﭘل ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑر اﺳــﺎس ﻧﻘﺷﮫ
ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻓﻼن و ﺑﮭﻣﺎن ﮐﺷور
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﺷﻧد؛ و ھم روﺷن اﺳت ﮐﮫ
ﺧطر ﻗــدرت ﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
ﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎرﮔران ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗروﭘل و ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ اﺳت .زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ
ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺳﻼم ﭘﻧﺎھﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻘوﯾت ارﺗﺟﺎع
در ﺧدﻣت اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ درﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
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درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
)

ﻣﻘدﻣﮫ
درﻣﺎرس  ،٢٠٠٣ﮐﺗﺎب ﻏروب ﺧداﯾﺎن
درورای „ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ” ﻣﻧﺗﺷرﺷد. .
اﯾن ﮐﺗﺎب درﺑرﮔﯾرﻧده ی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ درﻣورد ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوﻟﯾد
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ازﺷروع دھﮫ ی ١٩٩٠ﺑﮫ
ﺑﻌد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر درﭘﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺿﺎد
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﯾن ﺧﺻﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد و ﺧﺻﻠت
ﺗﺻﺎﺣب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ راﺑﮫ ﺣدی رﺳﺎﻧده
ﮐﮫ ﻓﺎز ﺟدﯾدی را درﺗﮑﺎﻣل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﺑب
ﺷده اﺳت.
ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﮐﻧون ﻋﻣده ﺗﺎ
ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ،ﮐﮫ
ﺣدودا  ۵٠٠ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻓوق اﻧﺣﺻﺎرات
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﻗوی ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن ﺗوﻟﯾد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗوه ﻣﺣرﮐﮫ ی ﻋظﯾﻣﯽ را در رﺷد
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑوﺟودآورده اﺳت .ﭘﯾش
ﺷرطﮭﺎی ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑدون اﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓراھم
ﺷده اﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻧﺗﯽ را ﺑﮫ ﺣدی زﯾرﺳوﺋﺎل
ﺑرده ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ،ﺳﯾﺎﺳت واﺛرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﺷروع ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧودﻗرارداده
اﺳت .ﺗﺿﺎداﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾش ازﭘﯾش

ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘراز ﺗﻼطم ،
ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و راه رھﺎﺋﯽ ﮔﺳﺳت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر از ﺗﻼطم
 – ١در ﭘرﺗو ﺟﻧب و ﺟوش ﻣردم در اﮐﺛر
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﭘر ﺗﻼطم
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺑﻌث از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟراُت
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ و ﻣﻠل ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ
راﻧده ﺷده ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺗﺎ اﯾن اواﺧر ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﮔﺷﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﻣروز دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ
زﯾر ﺑﺎر اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑروﻧد و ﻧﻘدا در

آن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ﮐﺳب ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﺑدﺳت ﺧوﯾش ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد.
 – ٢ﺧﯾزش ھﺎ و ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾن ﻣردم )از ﺗوﻧس،
ﻣﺻر ،ﯾﻣن ،ﺑﺣرﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﯾوﻧﺎن ،ﻟﮭﺳﺗﺎن،
ﺳﻧﮕﺎل ،ﻧﯾﺟرﯾﮫ و (...ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ اداﻣﮫ
ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﺳرﻣﺷق و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﻣردم و
ﻣﻠل دﯾﮕر در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ،اﺳﺗﺑداد
و اﺳﺗﺛﻣﺎر در دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﮔﺷت.
در ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط وظﯾﻔﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم ﺑوﯾژه آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای

ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﻋﻠﯾﮫ "اﻧﺣﺻﺎرات
ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ" )ﮐﻧﺗرل اﻧﺣﺻﺎری ﺑر ﺗﮑﻧوﻟوژی،
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﮔروھﯽ و وﺳﺎﯾل و ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر
ﺟﻣﻌﯽ( ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﺎز
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر داﻣن ﺑزﻧﻧد .در اﯾن
راﺳﺗﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم در ﺳﺎل ھﺎی
اﺧﯾر )از آﻏﺎز ﺑرﻣﻼ ﮔﺷﺗن ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻧظﺎم در اواﺧر ﺳﺎل  (٢٠٠٧ﻣﺑﺎرزات ﺿد

رﺷد اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻧﺎھﯽ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗروﭘل
و ﺑﮫ وﯾژه در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ آن ﻣﺎ ﺷﺎھد
ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺣﻠﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻣﻠل ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮭره اﯾن ﻧوع ﻣﺣﻼت را ﺗﻐﯾﯾر
داده اﻧد و ﺷﻣﺎ در ﻧﮕﺎه اول زﯾﺎد ﺷدن زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺣﺟﺎب و ﻣرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮫ رﯾش و ﯾﺎ رﯾش ھﺎی
ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺣس ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد .ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرک ﮔوﺷت
ﺣﻼل  ،ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﻓروش

ﻟﺑﺎس ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻘﻧﻌﮫ ﺗﺎ
روﺳری و ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﭘوﺷش ﻋرﺑﯽ و
اﯾراﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ و آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﺻد در ﺻد
اﺳﻼﻣﯽ ﺳرﺑرآورده اﻧد  .ﮐﺗﺎب ﻓروﺷﯽ ھﺎ و
ﻣدارس ھم از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺑدور ﻧﻣﺎﻧده اﻧد ،ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﻓروﺷﯽ ھﺎ
ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،
ﻣدارس دﺧﺗراﻧﮫ و ﭘﺳراﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ از دﺑﺳﺗﺎن
ﺗﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن  ،ﻣﺳﺎﺟد ﺳﻧﯽ و ﺷﯾﻌﮫ و ....ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﺗرک  ،ﻓﺎرس  ،ﻋرب و اﻓﻌﺎﻧﯽ و ﮐرد

وﻏﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ دﺳت و ﺑﺎل ﺑﺎز ﺑﮫ دﺧﺎﻟت در
زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد
.آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ و داﻣن زدن ﺑﮫ
ﺟو ﻣذھﺑﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺑﯾرون و
از طرف ﮐﺷورھﺎی ﺧودی و ﺧﻼﺻﮫ اﺑﻌﺎد
ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺑﮫ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ﮔروه

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

