ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم
ﻧﺎﻣﮫ ای از
اﯾران

رﻧﺟﺑر

ﺧرداد  ١٣٩٥ـ ﺷﻣﺎره ١٣٣

ﺳﺎل ٣٧

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ی اﺣزاب و
ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی در ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣوزه ھﺎﺋﯽ از دو اﻧﻘﻼب
ﻧﮭم(
)ﺑﺧش
ﺑﺣث
ﻗﺎﺑل
ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼپ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﻧﯾش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑزرگ و ﭘﯾروزﻣﻧد در
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران
ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم

ﺻﻔﺣﮫ ١٢

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﻗرن ﺗﺋورﯾﮏ ﺳرﻓراز و ﻗرن اﺧﯾرﺳراﻓﮑﻧده
)ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ(
ﺟﻣﻌﺑﻧدی از رﺷد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در دوﻗرن
ﺑزرگ درﺑراﺑرﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣﺎﺻل ﻧظری آن آﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷده و ﯾﺎ ﻧﺷده اﺳت؟
 -١ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ) ،در ﺣﯾطﮫ ﻧظری (
 -٢ﭘراﺗﯾﮏ وﻣﺗﺷﮑل و ﻣﺗﺣد ﻧﻣودن ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗرطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
زﺣﻣت ﮐش ﻣردم  ،اﮔرﺑﮫ طور ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻧظر
اﻓﮑﻧده و ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﻧﮑﺎت اﺻوﻟﯽ ﻣﮭﻣﯽ را
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ) در ﺣﯾطﮫ ﻋﻣﻠﯽ (:
اﯾن دو اﺻل ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ،رﻓﺗﺎری ﻋﻣﻠﯽ
و ﻋﻠﻣﯽ داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﭘﯾروزﯾﮭﺎی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ازطرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ھﺎی
اﺻوﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺗﺎﺧﺗﻧد.
دروﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﺗﯾﮑﯽ
ﺑﮫ دورازﺧﯾﺎل ﭘردازی ،ﭘدﯾده ھﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺎ

ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾرﯾﮭﺎی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ و ﺗﻌﮭدی ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﺑﮫ
طورﻣﺎدی ازﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎدﻗﺗﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾرﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
رﺷدﻣﺎدی ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺋوری رﺷداﻧﻘﻼب را ﺗدوﯾن
ﻧﻣودﻧد واﻧﺣراﻓﺎت ﺗﺋوری را ﻣﺷﺧص
ﺳﺎﺧﺗﻧد و درﻣورد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺷد
ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ طوردﻗﯾﻘﯽ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑزرﮔﯽ ﻧظﯾراﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ و
ﭼﯾن را ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدﻧد .درﻣورد ﻧﮑﺗﮫ
دوم ﺗﻌﮭد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﺑدون اﻋﺗﻘﺎد
ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﯾﻌﻧﯽ وﺳﯾﻌﺗرﯾن ﺑﺧش ﺗوده
ھﺎی ﻣردم وﺑوﯾژه ﮐﺎرﮔران ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل
درآوردن آﻣﺎده ﮔﯽ آﻧﮭﺎ و ﺑدﯾن طرﯾق ھداﯾت
ﺗوده ھﺎی ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده و ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت اﯾن
ﺗوده ھﺎ و ﺷرﮐت آﻧﺎن ،ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ﻣﺗﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﻣذاﮐرات رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻏرب ﺑر ﺳر ﭼﯾﺳت
دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣذاﮐرات ﺟدی
را ﭘس از ﺑرﺟﺎم ﺑر ﺳر اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺻورت ﭘرداﺧت ھﺎی دﻻری از
طروق اﻗﺗﺻﺎدی ﺑوﯾژه ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد.
در ﭘﺷت ھﯾﺎھوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ طرﻓﯾن وﻟﯽ اﯾن
ﺳﺋوال ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری در ذھن ﺧطور ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ وﺟود ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر ﺳﯾﺎل
در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻻری در ﺳطﺢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺟﺎزه
ﺑﮕﯾرد .وﻣوﺿوع اﻧﺣﺻﺎری ﺑودن اﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﮐﺟﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ و ﭼﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد.
اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷدن ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
.ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﻧﺣﺻﺎری ﺷدن ارز ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﮐﻧﺗرل ﺗﺑﺎدﻻت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و روﻧد ﺷﮑﻠﮕﯾری

آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﮐﮫ در ﻗرن ھﯾﺟدھم
ﻣﯾﻼدی ﻧﻘش ﭘس اﻧداز ﮐﻧﻧده ﭘول ﻣردم را
داﺷﺗﻧد ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﺑﺧش ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
و ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﮐﺎرﺗل
ھﺎ و ﺗراﺳت ھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﺟوﻣﯽ را
ﺑوﺟود آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻧﺣﺻﺎری ﮐردن
رﺷﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون  ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع
ﺳرﻣﺎﯾﮫ را در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده و آﻧرا ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .اﯾن روﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎزار آزاد ﺑﮫ
اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻠﯽ و ﺳﭘس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و در طﯽ ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد درھم ﺗﻧﯾده
ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) ﮔﻠوﺑﺎل ( ﻣﻧﺟر ﺷد .ﭘﯽ
آﻣدھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﺳﺗرده ای
را در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت.
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ دوم
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐردن ﭼﮕوﻧﮫ
ﺣزﺑﯽ ﻻزم اﺳت
در ﺑﺎره ﺿرورت ﺣزب ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺷﺎره
ای ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼون از ھﻣﺎن ﭘﯾداﯾش
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری در اﯾران ،ﺗوپ ھﺎی اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر ﺗﺣزب را ﺑﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ ارزاﻧﯽ داﺷت
وﮐﺎرﮔران ﭘﯾﺷرو ﻣﮭﺎﺟر اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ وﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود
را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﻧد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران اﯾن
طﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧود ﺑﺑﺎﻟد ﮐﮫ ﭘرﭼﻣدار ﮐﻠﯾﮫ
ی ﻧﻣود ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗرﻗﯽ و
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑوده اﺳت .وﺟود اﺣزاب و ﺗﺷﮑل
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از روﻧدی ﺳﺧت
و دﺷوار ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد ﮔواھﯽ دﯾﮕرﯾﺳت ﺑراﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺗﺣزب ﮔراﯾش ﻣﺳﻠط در ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.
اﻣﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮐل
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺟﻧﺎﯾﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﻣروری ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺗوﺳط ﺑرﯾﺎن وﯾﻠﺳون و ﻟﻧورا ﻓورﺳﺗل ،ﻣرﮐز
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ۶ ،ﻓورﯾﮫ ٢٠١۶
)اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺑﺗدا در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺗوﺳط
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺑررﺳﯽ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻋراق،
ﺳورﯾﮫ ،ﻟﯾﺑﯽ و ﯾﻣن را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود(
ﻣوﺿوع ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
اول در ﮐﻧﻔراﻧس ور ﺳﺎی ﻣطرح ﺷد ،اﻣﺎ
اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﺗر ﮐﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ
ﺗﻌرﯾف ﺷد ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓت .اﺑﺗدا در زﻣره
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟدﯾد ﻧﺷﺎﻧﯽ دھﯽ
از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ در ﺳﺎل  ، ١٩۵٠ﻣﻧﺷور
دادﮔﺎه ﻧورﻧﺑرگ ﺑود .ﻓرض اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻧطق
اش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣل ﺟﻧﮓ در ﻧﻘض ﻣﻌﺎھدات
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻠﺢ ﺑود .ﺑد رﻓﺗﺎری
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم
ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ،

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻗرن ﺗﺋورﯾﮏ...

ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

اﺳت و ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب را درﻋﻣل ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
ﺗﺎﮐﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻋﻣل ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﭘﯾروزﯾﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﺳب ﻧﻣودﻧد.
ﻋﻼﻣت ﺑﮫ زﯾر ﺳوال ﺑردن ﻗرن اﺧﯾر ﺑﮫ
اﯾن دو ﻧﮑﺗﮫ ﻓوق درﺗدارک آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺑﯽ
ﺣوﺻﻠﮫ ﮔﯽ و ﻋﺟﻠﮫ ﺷﺗﺎب زده ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
از دﯾدﮔﺎه ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑزرگ
ﺣﺎﮐم وﺧرده ﺑورژوازی ،ﺧط ﻧﺎدرﺳت
رﻓرﻣﯾﺳم ،ﺗرورﯾﺳم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ،و
اﻧﻘﻼب ﺟدا از ﺗوده ھﺎ و اﯾﺟﺎد ﺗوھم درﺗﻐﯾﯾر
اوﺿﺎع و ھم راه ﺷدن ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ ،روﺣﯾﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ،
دوری از ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ وﺑدﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺣرﮐت
ﭘﯾروزﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ﻋظﯾﻣﯽ را
در اردوﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در راﺳﺗﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ وﺧرده ﺑورژوازی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺣدت
ﺣزﺑﯽ ﺑراﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ
ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻧده و ﮐوﺷﯾدﻧد ﻣرﮐزﯾﺗﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ
اﺳﺗوار و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﮔﯽ ﺣزﺑﯽ را از ﺑﯾﺦ و
ﺑن ﺑرﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر در اﯾران درﺷﮑل ﺗﻔرﻗﮫ و
ﮔروھﯽ ﮔری وروﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺋوری
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم _ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﺣد و ﺣﺻری
زﯾﺎد دراﻣر ﺣزب ﺳﺎزی اﺗﺧﺎذ ﻧﻣودﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن دوﺣرﺑﮫ ی ﻣوﺛرﺑرﻧده
ﺗدرﯾﺟﺎ دردﺳت ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺗﺎﺑﮫ آﺧر ﻣورد ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻗرار ﮔرﻓت،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھر روز ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﻣداﻓﻌﺎن دروﻏﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﻣردم و ﺑﮫ
وﯾژه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗﮭر،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔون ﺿداﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد.
اﻣروزدراﯾران ﭼﻧﯾن ﺑرﺧورد و ﻧﮕرش ھﺎﺋﯽ
ﮐم ﻧﯾﺳﺗد  ،از ادﻋﺎی ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﺑﯾش از ٢
دھﮫ ﮐﮫ ﺧود را ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺎرﮔری ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده
و ﻣﺎﻧﻊ وﺣدت ﭘﯾﺷروان و ﻣداﻓﻌﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﮔﺷﺗﻧد .اﻣﺎ دراول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺳﺎل ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری در اﯾران ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی
ﺑﮫ وﺣدت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ
ارزش ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗوﺳط ﺧواﺳت ﮐﺎرﮔران
ازﺟﻣﻠﮫ در ﻣورد اﻓزاﯾش ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد
آﻧﺎن درﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﮐﺎرﮔری ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺣﺗﺎﻣﺑﺎرزی ﻧظﯾر
ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل ازﮐﺷﺗن وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ روی
وﺣدت ﮐﺎرﮔران اﻧﮕﺷت ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﻔرﻗﮫ
اﻧدازان و ﺧود را درﻣرﮐز ﻗرار دادن اﻣﺗﻧﺎع
ورزﯾده اﻧد ،ﺧط ﮐﺷﯽ ﻣﺗﺣد ﺷدن روﺷﻧﯽ را
اﻋﻼم ﻧﻣود و ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﺟﻧﺑش

ﮐﺎرﮔری ﺳﮑوت ﻧﻣود و ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎﺋﯽ
درﮔذﺷﺗﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟدی ﮐرده اﻧد و اﻣروز
وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد ازﺧود زﻣﯾﻧﮫ
وﺣدت را ﺑﺎﺧود ﻓراھم ﺳﺎزﻧد و ﺗﻔرﻗﮫ و
ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ازﺑﯾﺦ ﺑرﮐﻧﻧد
و ﺑﮫ ﺧواﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟواب ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﺑدھﻧد ،وﺣدت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺎﮔزﯾﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را
ﺧواﺳﺗﺎرﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده و ﺣرﮐت
از ﻧﮑﺎت اﺻوﻟﯽ ﻓوق زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ وﺣدت ﻋﻣﯾق ﺗر درآﯾﻧده ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
درﻏﯾراﯾن ﺻورت ﺗﻔرﻗﮫ اداﻣﮫ ﺧواھدﯾﺎﻓت.
 ٢ﻧﮑﺗﮫ ﻓوق ﺑﮫ ﺣدی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻗﺎﺑل ﻟﻣس
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع از آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را
ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟداﺋﯽ ار ﻋﻣﻠﮑرد رﺳﯾدن
ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﮑﺗﮫ اول ﻓوق در ﻣﺷﺧص ﮐردن
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺑرﻗراری دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دﻣوﮐراس ﺷوراﺋﯽ ﭘس از
ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب و ﭘﯾﺷﺑردن اﺳﺗرﺗژی و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﭼﺎرﭼوب زاﯾل ﺷدن ﻧﮭﺎﺋﯽ
و دراﯾن راﺳﺗﺎ ازطرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ درﺳطوح
ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ دراﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،در ﺻﻔوف ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری
ﺗوده ای ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ،دﻓﺎع ازﻣﺑﺎرزات روزﻣره
ﮐﺎرﮔران و دﻓﺎع ازﻣﺑﺎرزات ﺻﻧﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﻠﯾﮫ زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﺗﮑﯽ
ﺑرﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ  .در ﻧﮑﺗﮫ دوم ﻓوق
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎرا درﺟرﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗن ﺣزب
ﭘروﻟﺗری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑراﺳﺎس اﺳﺗراﺗژی و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﺻوﻟﯽ ﻓراھم ﺧواھﻧدﺳﺎﺧت.
ﻋددول ازاﯾن دﯾدﮔﺎه و ﮐﺎر ﺷﮑﻧﯽ دراﯾن
ﺧط ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺑورژوازی
وﺧرده ﺑورژوازی درﺧطﯽ اﻧﺣراﻓﯽ ﺑوده
و درﮐﺳوت ﮐﺎرﮔران ﺿرورت ﺧط ﮐﺷﯽ
ھرﭼﮫ ﻓورﯾﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ازﺳرﮔﺷﺗﮫ ﮔﯽ
آﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮕردﻧد .ﻧﮕﺎھﯽ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﯾن درک و اﯾن ﺣرﮐت
ﺟدی ﭘﺎﯾﺎن ﺳرﮔﺷﺗﮫ ﮔﯽ ﺑوده و درﻧﺳل ﮐﻧوﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣرﮐت ﭘﯾﺷرواﻧﮫ رادرﻋﻣل ﻧﺷﺎن داده
و ﺳرﻓرازی را در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻗرن ﻣُﮭرﭘﯾروز
ﻓرﯾﺎد ﺧواھﻧد زد ودرﻏﯾراﯾن ﺻورت
ﺳرﮔﺷﺗﮫ ﮔﯽ اداﻣﮫ ﺧواھدﯾﺎﻓت.
ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ و درﺷراطﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ،ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﻓﻘر و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﯾدی ﮐﺷﺎﻧده ﻓرﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎن دھﯽ و ﺑرﻗراری ﺟﮭﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را
داده و آن را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد ﺗﺎﺟﮭﺎن ﻓرودﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻋواﻗب دردﻧﺎک آن
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷد.

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐردن ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ – ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری وﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ راﻣﯽ ﺗوان
ﯾﮑﯽ ﮐرد و ﭘﯾﺷروان آﮔﺎه طﺑﻘﮫ را در ﺣزﺑﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و واﺣد درﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری
ﮐﺎرﮔران ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣود ﺿرورﯾﺳت ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﯾر ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾﺎﻧداﯾم  .ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷﺗﮫ
را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و طﺑق اﺻول ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﮐردن وظﯾﻔﮫ اﯾﺳت ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﮐﮫ ﺷراﯾط را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ
از ﻟﺣﺎظ اﻓﮑﺎر ﺻﺣﯾﺢ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻧﯾﺎن ﮔزاران اوﻟﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران در
ﺳﺎل  ١٢٩٩ﺷﻣﺳﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ  ١٩٢١ﻣﯾﻼدی
ﻣﺗﺎﺛر از ﭘﯾروزی ﺑﻠﺷوﯾﺳم در ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ
روی دو اﺻل اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺟﺎد و ﺳﺎﺧﺗن
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺎﻓﺷﺎری داﺷﺗﻧد.
اوﻟﯾن اﺻل روﺷن ﮐردن ھدف ﺣزب
ﺑود .آﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐردﻧد ھدف ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑراﻧداﺧﺗن ﻧظﺎم ھﺎی
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻣوﺟود و ﺟﺎی ﮔزﯾﻧﯽ آن ﺑﺎ
ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﺎره ی
ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﮐﻧﮕره ﺣزب اﺧﺗﻼف ﻣوﺟود ﺑود
وﻟﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﮔذار از اﻧﻘﻼب دﻣﮑراﺗﯾﮏ
را ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﮐردﻧد ھدف ﺣزب را رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ دا ﻧﺳﺗﻧد و ﺗﺎﮐﯾد
داﺷﺗﻧد اﯾن دو اﻧﻘﻼب ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت و از
اوﻟﯽ ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑﮫ دوﻣﯽ ﮔذر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺻل دوم روﺷن ﮐردن رواﺑطش ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐرد
ﺣزب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ُ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران اﺳت
و اﻋﺿﺎ وﮐﺎدر ھﺎﯾش ازﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان
طﺑﻘﮫ ﮐﮫ در ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔرھﺳﺗﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻣﺳﻠﺢ اﻧد و درﺳﯾﺎﺳت از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔرﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻟﻧﯾن ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ
ﺷرط ﭘﯾروزی ﺑﻠﺷوﯾﮏ را ھﻣﯾن اﻣر ﻣﯽ
داﻧد – وﺟود ﮐﺎدر ھﺎی آﮔﺎه ُاز ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ
و ﺗواﻧﺎ ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد.
از زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎﺑﺣﺎل ﯾﻌﻧﯽ
ﺣدود ﯾﮏ ﻗرن ﻣﺑﺎرزه در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﺳﺎﺳﺎ ﺑر روی ھﻣﯾن دو اﺻل ﻣﯽ ﭼرﺧد.
اﻧﻘﻼب اﯾران در ﭼﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻗرار دارد و
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﮫ ھدﻓﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﮐﺎدر ھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺳﺗون ﻓﻘرات آن را
ﮐداﻣﯾن طﺑﻘﮫ وﻗﺷر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد وﭘﯾوﻧد
ﻓﺷرده ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧود طﺑﻘﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.
اوﻟﯾن اﻧﺣراف ازاﯾن دو اﺻل اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺑﺎرزه ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ اﺳت از ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﺎت ﮐﮭن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

درﺳت و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران ﮐﮫ ﺷﺎﻟودھﯽ ﺑﻧﺎی
ﺣزب ﺗوده را رﯾﺧﺗﻧد و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ھم ﺑود ﺻورت ﮔرﻓت.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧوﻋﯽ ﺧود را از اداﻣﮫ
دھﻧدﮔﺎن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ھﻣﺎن ﺣزب ﻧﭘرداﺧﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﭘﺎﯾﮫ ی ﯾﮏ ﺣزب رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ را رﯾﺧﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﮫ آﺷﮑﺎرا ھدف ﮐﻣو ﻧﯾﺳﺗﯽ را اﻋﻼم ﮐرد و
ﻧﮫ در ﭘﯽ ﮐﺎدر ھﺎی آﮔﺎه ﮐﺎرﮔری در ﭘﯾوﻧد
ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر رﻓت.ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
در ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻣرﮐز
اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﭘﯾروز ﻣﻧد
ﺑﮫ رھﺑری ﻟﻧﯾن ﻣوﺛر ﺑود در ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی
ﺣزب ﺗوده اﯾران ھم ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﺑﮫ رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﺎد آوری ﮐرد ﮐﮫ
در ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺣزاﺑﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر
ﻧظرات اﻧﺣراﻓﯽ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺑوﻣﯽ
و اﯾﺟﺎد ﺣزب رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑود ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد وﻣوﻓق ﺷدﻧد
ﺑﮫ اﻣر اﻧﻘﻼب ﮐردن در ﮐﺷور ﺧود ھﻣﭼﻧﺎن
اداﻣﮫ دھﻧد .ﺣرب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوﺑﯽ اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﯾن اﭘورﺗوﻧﯾﺳم ﺣزب ﺗوده را
در ﻋﻣل در ﯾﺎﻓﺗﯾم .ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻧﺣراﻓﯽ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺣزب
ﺧرده ﺑورژوازی دﻧﺑﺎﻟﮫ رو ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران از دﺳت
داد .ﻣﺑﺎرزھﯽ درون ﺣزﺑﯽ ھم ھﯾﭼﮕﺎه
ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺎھﯾت ﺣزب را ﺗﻐﯾﯾر دھد ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ اﻧﺷﻌﺎب و ﺟداﯾﯽ ﮐﺷد .ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب ﺗوده اﯾران ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی
ﮐﯾﺎ ﻧوری ﻧود درﺻد اﻋﺿﺎی ﺣزب را ﺑﺎ
ﺧود ﺑرد ﮐﮫ ﺳﮫ ﻋﺿو رھﺑری ﺣزب و دو
ﮐﺎدر ﺑﺎﻻی ﻣﺷﺎور  ,را ھم در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت
در ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت و اﺧﺗﻼﻓﺎت
اﺳﺎﺳﯽ رو ﺑروﺷد ﮐﮫ ﺑﺎزھم ﭼون ﻧﯾﮏ ﻧظر
اﻓﮑﻧﯾم ﺑر ﭘﺎﺷﻧﮫ ی ھﻣﺎن دو اﺻل اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﭼرﺧد  .ﻣﺷﯽ اوﻟﯾﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ روی اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎﮐﯾد
داﺷت و آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ رد اﺣﯾﺎی ﺣزب ﺗوده
ﭘرداﺧت و اوﻟﯾن اﻧﺷﻌﺎب ھم ﺑراﯾن اﺳﺎس
ﺑوﺟود آﻣد اﻣﺎ رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن دﭼﺎر اﻧﺣراف
ﺧط ﻣﺷﯽ ﭼرﯾﮑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺟدا از
ﺗوده ﺷد و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎدر ھﺎ اﯾن ﻣﺷﯽ
را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار داد اﻣﺎ ﮐﺎدر ھﺎی ﮔﺎرد
ﺳرﺧﯽ ﺗﺎزه ﺑر ﮔﺷﺗﮫ از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﭼﯾن ﮐﺗﺎب ﺳرخ را ﺟﺎی ﮔزﯾن ﮐردﻧد و
ﮔراﯾش ﮐﭘﯽ ﺑرداری از اﻧﻘﻼب ﭼﯾن و دﻧﺑﺎﻟﮫ
روی از ﻣﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن
ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺑدﯾل

ﺷد ..زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق
ﺑررﺳﯽ از او ﺿﺎع ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾران ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ از اﻟﮕو ﺑرداری از
اﻧﻘﻼب ﭼﯾن دﺳت ﺑردارد.در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد
ﻧﻘش ﻣوﺛرﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را در داﺧل
ﺑﮫ رھﺑری ﭘروﯾز واﻋظ زاده ﻣﻌﺻوﻣﮫ
طواﻓﭼﯾﺎن و وﻓﺎ ﺟﺎﺳﻣﯽ ﯾﺎد آور ﺷد و ﺗﺎﮐﯾد
ﮐرد ﮐﺷﺗﺎر آﻧﮭﺎ و ﮐﺎدر ھﺎی دﯾﮕری ﭼون
ﺧﺳرو ﺻﻔﺎﯾﯽ و ﮔرﺳﯾوس ﺑروﻣﻧد در ﺳﺎل
١٣۵۵ﭼﮫ ﺧﺳﺎرات ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران وارد ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻧوﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻐﯾﯾر ارزﯾﺎﺑﯽ از وﺿﻊ
اﻧﻘﻼب اﯾران ﺻورت ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻘدی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﯽ ﭼرﯾﮑﯽ ﺷد در ﻋﻣل رھﺑری
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﭘس رھﺑری ﺣزب رﻧﺟﺑران ھر
ﺟﺎ و ھر زﻣﺎن روزﻧﮫ ای ﺑرای دﺳت ﺑﮫ
اﺳﻠﺣﮫ ﺑردن را ﻣﯽ دﯾد ﺷﺗﺎﺑﺎن ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ
دوﯾد.
اﮔراز ﺷرﮐت در ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺷورش
ﺟﻧوب ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎدر ھﺎ ﺻورت
ﮔرﻓت ﺑﮕذرﯾم ﺗﻼش ﺑرای *ﺷرﮐت در
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی ﺳﺎل  ١٣۴٧ﮔروه ﮐﻣﯾﺗﮫ
ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب دﻣﮑرات ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﺑﮫ
رھﺑری اﺳﻣﺎ ﻋﯾل ﺷرﯾف زاده و ﻣﻼ آواره –
* ارﺳﺎل ﮔروه ﺑﮫ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑرای آﻣوزش
ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
* ﺷرﮐت در ﺟﻧﮓ اﯾران وﻋراق و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘل
ﺣزﺑﯽ در ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ در
ﺧرﻣﺷﮭر اﺷﻐﺎﻟﯽ
* ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ار دوی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی اﯾل
ﻗﺷﻘﺎﯾﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﺧﺳرو ﻗﺷﻘﺎﯾﯽ و اﯾﺟﺎد
ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی ﺣزب رﻧﺟﺑران ﻣوازی ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت رھﺑری ﺧﺳرو ﺧﺎن
*ﺷرﮐت در ﺗدارک واﺣد ﺣزب رﻧﺟﺑران
ﻣﺎزﻧدران ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزھﯽ
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﻠﯽ و...
 .ھﻣﮫ وھﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن دارد در طول اﯾن
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﭘس ﺣزب رﻧﺟﺑران
ﻋﻣﻼ در ﭘﯽ ﻣﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل اﻣﺎ ﺟدا
از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ ﺑوده اﺳت  .ﺷﺎﯾد
اﯾن ﻣﺳﯾر راھم ﺑرای دﯾﮕر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﺟوان آن دوران ﺑﺗوان ﺗرﺳﯾم ﮐرد ھﻣﮕﯽ
ﺑر ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﺳوار ﺑودﻧد و اﻣروز ﺑﺎﯾد
ﺑرای ﺟﻠو ﮔﯾری از ﺑروز اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﻘﺎد ﭘراﺗﯾﮏ ﺧود ﺑﺎﺷﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در
اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ی اﺧﯾر ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ ﭼون ﺷﺎھرخ
زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری آن ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑدرﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﮔذﺷﺗﮫ راه وروش ﻧوﯾﻧﯽ را
در ﺑراﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻣطرح ﮐرده اﻧد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺻل دﯾﮕر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣزب

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮫ آن ﺗﺎﮐﯾد داﺷت رﺟوع
ﮐﻧﯾم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﮐﻧون دﯾﮕر در ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ھﻣﮫ از اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دم ﻣﯽ زﻧﻧد وﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺧود را
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ اﺷﺎره ی ﺑﮫ ﻣﺳﯾر
اﯾن روﻧد و ﺗﺣوﻻت اﻧدﯾﺷﮫ ای در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﺿرورﯾﺳت.ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﺧط ﻣﺷﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﺳت.
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ وﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔری
آن ﮐﮫ ﭼﺎرﺗﯾﺳت ھﺎ ﭘﯾﺷﻘراوﻻن آن ﺑودﻧد از
ﻗﺎﻓﻠﮫ ی اﻧﻘﻼب ﻗﺎره ی اروﭘﺎ ﺑدور ﻣﯽ ﻣﺎﻧدو
ﻗﯾﺎم ﮐﻣوﻧﺎردھﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود
اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵روﺳﯾﮫ ھم ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد
و ﺑورژوازی ﭼﺎق ﺷده ارو ﭘﺎﯾﯽ در رﻗﺎﺑت
ﺑﺎھم ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ﺧود ﮐﺎر را ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد .ﺗﻐﯾﯾر ﭘر ﺗﻼطم اوﺿﺎع
ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺷﻘﺎق را در ﺟﻧش ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراﺳﯽ آﻧوﻗت ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .ﺑﻠﺷوﯾﺳم
ﺑﮫ رھﺑری ﻟﻧﯾن در ﺑراﺑر ﮔﺎرد ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ای ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ زﻧد .ﺣزب
ﺑﻠﺷوﯾﮏ وﻓﺎ دار ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﻣﺷﺣون
از رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ھﻣراھﯽ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراﺳﯽ ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﻣرﺗد را ﺑﺎ ﺑورژوازی
ﺧودی ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و راه ﮐﺎﻣﻼ ﻧوﯾﻧﯽ
را ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﻣﺗرﻗﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ دارد.
در اﯾران ھم ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر دو ﻣﺷﯽ اﺳﺎﺳﺎ
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی ﺧرده
ﺑورژوازی وﺑورژوازی ﺑوده اﺳت .در
ارزﯾﺎﺑﯽ از رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﯾر ﭘﻧﺞ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت او  -در ﺑرﺧورد ﺑﮫ
ﺟﻧش دھﻘﺎﻧﯽ ﺟﻧﮕل و ﺑرﺧورد ﺑﮫ رھﺑری
ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ ﺧﺎن  -در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺣﮑوﻣت
دﮐﺗر ﻣﺻدق -در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺟﻧﺑش اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻣﯾﻧﯽ و در ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرﺧورد ﺑﮫ
ﺟﻧﺑش ﺳﺑز و ﺑﮫ اﺻطﻼح اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
ھﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن دارد ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در
اﯾران ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ﺳﮫ
ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯾروزی را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد .و ﻣﺎ
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﮔردﯾم و ﺑرای اداﻣﮫ
اﻣر ﺣزب ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﺗﻠﻔﯾق
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم :
اوﻟﯾن ﺷرط ﭘﯾروزی را ﻟﻧﯾن وﺟود ﮐﺎدرھﺎی
آﮔﺎه ﮐﺎرﮔری در ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻋﻣﻠﯽ
ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ در ﺑﺎ ﻻ ﺑدان اﺷﺎره رﻓت ﻣﯾداﻧد.
دوﻣﯾن ﺷرط را ﻟﻧﯾن  ١٣ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﺋورﯾﮏ و اﯾدوﻟوژﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ
اﭘورﺗوﻧﯾﺳم راﺳت ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ
و ﺷرﮐﺎ ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣرد
ﺳوﻣﯾن ﺷرط را ھم روی ﻋﻣل ﮐرد

ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐردن ﺑﮫ ﺣزﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎج اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ را اﻧﮕﺷت ﻣﯽ
ﮔذارد و ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ در ﻋﻣل و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم در دﻓﺎع
از ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺗودھﺎی
وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺛﺎﺑت ﺷد و
آﻧﮭﺎ دﯾدﻧد ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ھﻣﮫ ﺟﺎ وھﻣﮫ وﻗت از
ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران ﺗﺎﺑﺣﺎل در ھر ﺳﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ای ﺑﺎﻻ دﭼﺎر ﮐﻣﺑود و اﺷﮑﺎل ﺑوده اﻧد و
اﻣروز ھﻧوز ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﺧط ﻣﺷﯽ در
ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺷدت اداﻣﮫ دارد.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺑﺎ ﻻ ﻣﯾرﺳﯾم ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ی
ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ  :ﺑﺎﻻﺧره ﺣزب ﻧوع ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ
دوران ﮐﻧوﻧﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ی ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران وﺟﮭﺎن دارای ﭼﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺑوﺟود آورد ؟
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑدﯾم ﭘرﺳش از ﮔﻔﺗﮫ ای از زﻧد ﯾﺎد
ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧم :
» وﺟود اﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻣﯾق درون ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری در اﺷﮑﺎل اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ _ ﻓرﻗﮫ
ﮔراﯾﯽ _ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ _ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ
رﺷد و اﻋﺗﻼی ﺧود ﺑﺧودی و ..........ھﻣﮫ
در ھﯾﺋت ﻣﺷﺗرک اﻧﺣﻼ ل طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺟز
از ﭘﯾوﻧد زﻧده و ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔران از ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣزب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳراﺳری ﮐﺎرﮔران ﺑﻌﻧوان ﺳﺗﺎد
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼ ﺑﯽ در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظم
ﻣوﺟود واﯾﺟﺎد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوراﯾﯽ ﮐﺎرﮔران
ﺟﻠو ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد » ) ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﮭرﻣﺎه  ١٩٩٣آز اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﻣﻊ ﻗدم اول
و ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ ( ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺷﺎھرخ ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮔراﯾش ھﺎی
اﻧﺣراﻓﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺳدی اﺳت در
ﺑراﺑر اﻣر ﺣزب ﺳﺎزی.
اداﻣﮫ دارد

ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن دﻻر در
ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﺗون وودز ﺷروع ﺷد .ﭼﮭره
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﮐل
ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد .ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزارھﺎی
ﺳﻠطﮫ اﻗﺗﺻﺎدی) ﺑﺎ اھداف اوﻟﯾﮫ زﯾرﺗﺷﮑﯾل
ﺷده :ﮔﺳﺗرش ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﺗﺳﮭﯾل رﺷد ﻣﺗوازن ﺗﺟﺎرت ﺑﯾناﻟﻣﻠل.اﯾﺟﺎد
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺛﺑﺎت ارزی ﺑﯾن اﻋﺿﺎ و ﭘرھﯾز از
رﻗﺎﺑت در ﮐﺎھش ﻧرخ ارزھﺎ.ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم
از طرﯾق ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﻧدوق ،ﺑﮫ ﻣﻧظور

ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو دارای ﮐﺳری
ﺗرازﭘرداﺧﺗﮭﺎ (،ﺑر ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﺟﮭﺎن ﺳوم و در اﻧﺣﺻﺎر ﮔرﻓﺗن ﻣﺑﺎدﻻت
ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﯾﮏ طرف و ﺗﻣرﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
ﺑﺎزارھﺎی ﺑورس و ﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑﺳﯾﺎری از.ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﺷدت ﻣﺧﺎﻟف اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑودﻧد،
را ﺑﮫ زﯾر ﻣﮭﻣﯾز اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ
ﮐﺷﺎﻧد از ﺳﺎل  ١٩۴٧ﮐﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘول و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﺷدﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد
ﺑﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزی در اﻗﺗﺻﺎد ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن دﺧﺎﻟت و در ﺳﻣت و ﺳو
دادن ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد آﻧﮭﺎ از طرﯾق ﻓﺷﺎر ﺑرای
ﺑﺎز ﭘرداﺧت ﻗروض ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
اﻋﺿﺎی ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑراﺳﺎس ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر
ﮔذاری در اﯾن دو ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺳﺗﻧد
 .وﻟﯽ ھژﻣوﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت رﯾزی آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ
ﺑدﺳت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ اﺳت .ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی آﻣرﯾﮑﺎ
در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺣﺗﯽ ﺷرﮐﺎی اروﭘﺎﯾﺊ را ھم
ﺑﺳوی ﺑﺎﻧﮏ ﺗوﺳﻌﮫ آﺳﯾﺎ ﮐﮫ اﺧﯾر ﺗوﺳط ﭼﯾن
و ﺑﺧﺷﺎ ﮔروه ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﺗﺎﺳﯾس ﺷده اﺳت ،
راﻧده اﺳت.اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎدر اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑودن دﻻر
ﺑرﮐﺷورھﺎی دوﺳت و ﻏﯾر دوﺳت ﻓﺷﺎرھﺎی
ﻣﻌﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی را وارد ﮐﻧد .آﻣﺎری
ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در از ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻗروض
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از ﻣﻘروض
ﺗرﯾن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺻﻧدوق ھﺳﺗﻧد در ﻋﯾن
اﯾﻧﮑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﯾن ﺑﺎﻧﮏ
را آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ و ﺳﭘس ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﺊ
 ،ژاﭘن  ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺗراﻟﯾﺎ و....ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد.ﺳﺎﯾت وﯾﮑﯽ ﭘﯾدﯾﺎ در ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗر
اﯾن ﺻﻧدوق ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد "ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺗﻘدان
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  ،اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺑزار ﺧزاﻧﮫ
داری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای دﯾﮑﺗﮫ ﮐردن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد".
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾش آﻣده از
زﻣﺎن ﻗرارداد ﺑرﺗون وودز ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرد ،
ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻧﮭﺎ ارز ﺑرﺗر ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺳت .در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ در اﯾﻧﮑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗواﻧﺳت ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر دﻻر ﺟﯾب ﺑﺳﯾﺎر از دوﻟت ھﺎی
ﻣواﻓق و ﻣﺧﺎﻟف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد
اﻣﺎ ﺳﯾر روﻧد اوﺿﺎع و ﻣﻘﺎوﻣت اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
ﻧوظﮭور ﻣﺛل ﭼﯾن و ھﻧد و ﻧﯾز ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﯾورو ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت دﻻر
اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت.
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﯾﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ھم ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺟﺑﺎر

ﺻﻔﺣﮫ ٤
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻗرض از اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺷراﯾط ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘول ﺷده اﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﻼﮐت و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی دﭼﺎر ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان
رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرض
ھﺎی ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﺻﻧدوق ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﻣﻌﺎﻻ درھم ﮐوﺑﯾدن ﻧﮭﺎدھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ
زﯾر ﻓﻘر ﮐﺷﯾدن ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﮐﺷورھﺎی ﺧود ﺷده اﻧد.
ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق در دوران
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﯾران ۴٧
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر از ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺟﮭت
" ﺑﺎزﺳﺎزی " اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﭘس از ﺟﻧﮓ
و در ﻣﺟﻣوع  ١۵٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر از دﯾﮕر
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗرض ﮔرﻓت .اﯾن اوﻟﯾن ﻗدم
ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺳطﺢ اﯾران را ﺑﮫ ﮐﺷوری
ﻗرﺿدار ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐرد .دوﻟت رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﻟت ﺗﻧوﮐرات ﺧواھﺎن ﺑﺎزﮐردن
درھﺎی اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﺑطرف ﺷرﮐت ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای وارد ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول
ﺑود.ھﻣﭼون دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر ﻗرﺿدار
ﺑﺎ ﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻗرض ھﺎ ﺑرای
ﮐوﺗﺎه ﻣدت راه اﻧدازی اﻗﺗﺻﺎد و ﺑﮭﺗر ﺷدن
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم و ﺳﭘس طﯽ ﻣﺳﯾر
در ﺟﮭت ﻋﮑس ،ﮔراﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ  ،ﻓﻘﯾر ﺷدن
ﻣردم  ،رﺷد ﺑﯾﮑﺎری و اﻓزاﯾش ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ
و ﺷدت ﮔرﻓﺗن ﺳرﮐوﺑﮭﺎ و ﻏﯾره اﺳت ﮐﮫ
ﻋﯾﻧﺎ در اﯾران ھم اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣوﻓﻘﯾت
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و اطﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ در
ﺑﺎزﮐردن درھﺎی اﯾران ﺑطرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗرس ﺟﻧﺎح ھﺎی اﺻوﻟﮕرا از
دﺳت دادن ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣت ﺗﺳﻠط
ﺧود در اﯾران در ﺑراﺑر ھﺟوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋث ﯾﮏ ﺗﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوﯾژه در
دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺷد.در واﻗﻊ اﺧﺗﻼف ﺑر ﺳر
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﯾن ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ در اﯾران ﻧﮫ ﺑر ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺳﺗﻘﻼل ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر دو ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت – ١
درﺟﮫ ﺷراﮐت ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
در ﻏﺎرت و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ  – ٢اﺟﺎزه ﺑﻠﻧد ﭘروازی ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوﯾژه
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ .
ﺟﻧﺎح اﺻول ﮔراﯾﺎن ﺑﻌد از ﺑرﺟﺎم اﺻﻼح
طﻠﺑﺎن را ﺑﮫ ﻓروﺧﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت
ھﺎی ﻓراﻣﻠﯽ ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺧود آﻧﮭﺎ
ﻧﯾز ﭘروﻧده ای ﺑﮫ ﻣراﺗب وﯾراﻧﮕراﻧﮫ ﺗر اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻧوع دﯾﮕری دارﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻول
ﮔراﯾﺎن در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﻧﺑﺎل زدو ﺑﻧد ھﺎی دوﻟﺗﯽ و دزدی
و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣواد ﻣﺧدر ھﺳﺗﻧد.
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺧواھﺎن وام ﮔرﻓﺗن از ﺧﺎرج
و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷراﮐﺗﯽ در طرح ھﺎی
ﺑﻠﻧد ﻣدت و ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﺳود اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﮭﺎﺳت.در دوره اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺑزرﮔﺗرﯾن دزدی ھﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ در اﯾران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در
ﭘﺷت ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮭره ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻋم از
اﺻوﻟﮕراﯾﺎن و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻗرار داﺷﺗﻧد.
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و وﯾراﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎر
را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎدی داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی اﯾران
ﻗراردادھﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﯾران را از ﻗراردادھﺎی
ﮐﻧﺳرﺳﯾوم و ﻧﮑس دارﺳﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗر
و ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ داﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﯾت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﻧﻔﻊ طرف اﯾران از اﯾن ﻗراردادھﺎ ﮐﻣﺗر از
دوران ﮐﻧﺳرﺳﯾون و ﺣﺗﯽ دوران رﺿﺎ ﺷﺎه
اﺳت .اﯾن ﻧوع ﺑﮫ ﺑﺎد دادن ﺛروت ھﺎی ﻣﻠﯽ
و ﻓروﺧﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﻋﻣوﻣﯽ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن را ﻧﯾروی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .آن ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در اﯾن اوﺿﺎع ﺧراب اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ
ﻋﻧوان "اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ" ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ راه
و ﺳﯾﺎﺳت درﺳت اﻗﺗﺻﺎدی .ﺗﻧش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎد
اﯾران در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎﺛﯾر و ﺑﺎزﺗﺎب
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر آﻧﮭﺎﺳت .
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ  ٣٠ﺳﺎل رﺷوه و ﭘﺎرﺗﯽ
ﺑﺎزی و دزدی را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده
در اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﻧد ﺻﺣﺑت از
ﺗوﻟﯾد ﺧودﮐﻔﺎ ﻓﻘط ﺣراﻓﯽ ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا اﺳت.
ظﺎھرا ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت و اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﺻول ﮔرا از ﺟﺎﻧب
دوﻟت ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻧﭘرداﺧﺗن ﻣﺎﻟﯾﺎت از
ﺑﻧدرھﺎی وارداﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن ھرج
و ﻣرج ﻧﺎﺷﯽ از رﻗﺎﺑت ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران ﮐﺎر را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﺷﯾده
اﺳت ﮐﮫ دوﻟت طرﺣﯽ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس و دﯾﮕر
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ اراﺋﮫ داده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻣﭼون ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران را
ﻣوظف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﭘردازﻧد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھر دو ﺟﻧﺎح ﻋﻣده در
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺟدا از
ﺟﻧﮓ زرﮔری ،آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﺳرﮐﯾﺳﮫ ﮐردن
ﻣردم ،ﯾﮑﯽ از طرﯾق ﺑﮫ ﺣراج دادن ﻣﻧﺎﺑﻊ

طﺑﯾﻌﯽ و دﯾﮕر از ﻣﺳﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز و ﻏﯾره ھﺳﺗﻧد.روﯾدادھﺎﺋﯽ از
اﯾن دﺳت آﻧﭼﻧﺎن زﯾﺎد اﺳت و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ از ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺧﺎرج اﺳت آﺧرﯾن
ﻧﻣوﻧﮫ آن ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻌﺎون روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﻓراﺧواﻧدن اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺧﺎطر ﻣﺳﺎﺋل
ﻣﺎﻟﯽ اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﻧش ھﺎی ﻓزاﯾﻧده ﺑﯾن ﺟﻧﺎح ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓﺷﺎر ﺑرای
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی ﺟﮭﺎن ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ
 .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑوﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ
ﺧواھﺎن ﮔرﻓﺗن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﺷﺗر اﻗﺗﺻﺎدی در
دوره ﺟدﯾد ﺑﺎز ﮐردن درھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﻌد
از ﺑرﺟﺎم ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ اھرم ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑوﯾژه ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺑﺎدﻻت
و ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻻری از طرﯾق ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﭼون ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،دوﯾﭼﮫ
ﺑﺎﻧﮏ و .....در ﺣﺎل ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ
ھﺳﺗﻧد .ﻓﺷﺎر آﻣرﯾﮑﺎ از طرﯾق اھرم ﻣﺎﻟﯽ
و ﻣذاﮐرات ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ اﯾران ﺑرای رﻓﻊ اﯾن
ﻣواﻧﻊ ﭘﯾﺎم ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای ﻣردم اﯾران ﺑﮫ
ھﻣراه دارد.ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑرای
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﯾران .
ﻣذاﮐرات ﻣﻔﺻل رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و
دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑر ﺳر اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ اﯾران
در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻻری در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎن  ،ﻣذاﮐره ﺑر ﺳر دﺳﺗرﻧﺞ ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
اﯾران اﺳت.ﺑﮫ طور واﻗﻌﯽ طرف اﺻﻠﯽ اﯾن
ﻣذاﮐرات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران اﺳت.آﯾﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن درﺟﮫ ﻏﺎرت و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧود
ﺑﮕﯾرد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﻧﯾﺳت
 ،ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر و ﻣﮭر ﺧود را ﺑر
رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮕذارد  .اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﺟود ﯾﮏ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﯾﮏ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﭘرﻗدرت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺿرورت ھﺎی اوﻟﯾﮫ آن اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣرﯾﮑﺎ

ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮐﺷﺗن ﮔروﮔﺎن ھﺎ ،ﻏﺎرت اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺗﺧرﯾب ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺷﮭرھﺎ،
روﺳﺗﺎ ھﺎ ،ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ ﺑود .ﺟﻧﺎﯾت
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﺷﺎﻣل ﻗﺗل ،ﻧﺎﺑودی ،اﺧراج و
ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑراﺳﺎس دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧژادی
ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ.
ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۴٩ژﻧو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻓن آوری
ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺗﮭدﯾدات ﺑﯾﺷﺗری از ﺗﺧرﯾب
زﻧدﮔﯽ ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ را اﻓﺷﺎء ﻣﯽ
ﺳﺎﺧت ،رﺳﻣﯾت ﺑﺧﺷﯾد .ﯾﮏ ﺿﻣﯾﻣﮫ ١٩٧٧
ﺑر ﺣق ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ
در ﺑراﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷوﻧد.
اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻔﺎظت ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در
ﺑراﺑر ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﯾﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روش ﺟﻧﮓ.
ﻣﺎده دوم ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو ﻣوﺿوع ﻧﺳل ﮐﺷﯽ
را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷﺗن ﯾﺎ
ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺟدی ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﺑر اﺳﺎس
ﻣﻠﯾت ،ﻗوﻣﯽ ،ﮔروه ﻧژادی و ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ و
ﺑﺎ ھدف از ﺑﯾن ﺑردن آن ﮔروه ﺗﻌرﯾف ﺷده
اﺳت.
ﭘس از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو ،ﺗﻌداد دﯾﮕری از
ﻣﻌﺎھدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ
و ﺣﻘوق ﺑﺷر ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺷده را ﻣﺧﺎطب
ﻗرار ﻣﯽ داد ،طرح رﯾزی ﺷد ،اﻣﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣﻌﺎھدات را رد ﮐرد.
در زﻣره ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده زﯾر
ﺑﺎر اﻣﺿﺎی آﻧﮭﺎ ﻧرﻓت ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ )١٩۶۶
( ؛ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﻓرھﻧﮕﯽ ) ( ١٩۶۶؛ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣذف
ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی ) (ُ ١٩۶۶و
ﮐﻧواﻧﺳﯾون آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ).( ١٩۶۵
اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ
اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھدات ﻣﺧﺎطب ﺷده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ »
ﻗواﻧﯾن ﺟﻧﮓ « از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ داد .اﯾن
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب از اﻣﺿﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻔﺎده
از ﺳﻼح ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﺣرارﺗﯽ )١٩۶١
(؛ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از زور
در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت داﺋﻣﯽ در
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای )( ١٩٧٢؛
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد دﺷﻣﻧﯽ و رﻓﺗﺎر ﺧﺷوﻧت
آﻣﯾز )( ١٩٧۴؛ ﭘروﺗﮑل )ﻣواﻓﻘت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ(
ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۴٩ژﻧو
)( ١٩٧٧؛ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﻧﻊ ﺳﻼح ھﺎی
ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ) (ُ ١٩٨٩ﺧود داری ﮐرد( ١) .
ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﻣﺗﻧﺎع اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده از اﻣﺿﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻧواﻣﺑر  ١٩٨٨ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﭘس از آن ﺗوﺳط  ١٩١ﮐﺷور ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﺑود.
اوﻟﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺷم ﺗﺎ ﻧﮭم اوت  ١٩۴۵رخ داد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺷﮭرھﺎی ھﯾروﺷﯾﻣﺎ
و ﻧﺎﮔﺎزاﮐﯽ را در ژاﭘن در طول ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮐرد ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر  ١١٠ھزار ﻧﻔر و  ١٣٠ھزار ﻧﻔر
زﺧﻣﯽ از ﺷﮭروﻧدان اﯾن ﮐﺷور ﺷد .ﺗﺎ ﺳﺎل
 ٢٣٠ ، ١٩۵٠ھزار ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺻدﻣﺎت ﺑدﻧﯽ و ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت اﺗﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد.
ﭘﯾش از آن در ﺳﺎل  ، ١٩۴۵ﺗوﺳط دو
ﺑﻣﺑﺎران ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺗوﮐﯾو ١۴٠ ،ھزار از
ﺷﮭروﻧدان ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون زﺧﻣﯽ ﺑر
ﺟﺎی ﮔذارد.
از زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ اﯾن طرف،
اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده ﺗﻌداد ٢٣ﻣﻠت را ﺑﻣﺑﺎران ﮐرده
اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده وﯾﻠﯾﺎم ﺑﻠوم در ﺟﺎی دﯾﮕری
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد » :ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی اﻧﺳﺎن
را ھوﺷﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺟود ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓوری در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻘﯾﺎس
ﺑزرگ ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ ،ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣداﺧﻠﮫ آﺷﮑﺎر و ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ،
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ازآن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد و
ﺗﺎزه اﮔر ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﻌد اﯾن ﻣداﺧﻼت و
ﺗﺟﺎوزات ﺑرای ﻣردم آﺷﮑﺎر ﺷوﻧد( ٢) «.
ﺗﻘدم در ﺣﺎل رﺷد و ﯾﺎ ﺑﻣﺑﺎران ھواﺋﯽ در
ھداﯾت ﺟﻧﮓ ﺑطور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدف ﻣورد ﻧظر ﺟﻧﮓ
ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت .در واﻗﻊ ،ﺗرﮐﯾب ﻧﯾروی
ھواﺋﯽ و اﺷﻐﺎل ﻧﯾروی زﻣﯾﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮕﯾن و ﮔﺳﺗرده ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت.
ﮐره ١٩۴٣ :ﺗﺎ ١٩۵٣
در  ١۵اوت  ، ١٩۴۵ﻣردم ﮐره ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل
ھﺎ وﺣﺷﯽ ﮔری از ﺳوی ﻧﯾرو ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕر
ژاﭘن ،وﯾران و ﻓﻘﯾر ﺷده ﺑودﻧد ،آﺷﮑﺎرا
رھﺎﺋﯽ ﺧود را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ای ﺑرای ﺗدارک ﮐره ای ﻣﺳﺗﻘل را
ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .در  ٢٨اوت  ، ١٩۴۵ﺗﻣﺎم
اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐره در ﮐل ﺷﺑﮭﮫ ﺟزﯾره ﮐﻣﯾﺗﮫ
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗوده ای ﻣﺣﻠﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرده
ﺑود ،و در  ۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
از ﺳراﺳر ﮐره ،ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ،ﺟﻣﮭوری
ﺧﻠق ﮐره را اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .در  ٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،
ﯾﮏ روز \س از اﯾﺟﺎد ﺟﻣﮭوری ﺧﻠق ﮐره،
ﺟﻧرال داﮔﻼس ﻣن آرﺗور ،ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﯾروز
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻔﻘﯾن در اﻗﯾﺎﻧوس آرام ،طﯽ
ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ رﺳﻣﯽ » ﺑﮫ ﻣردم ﮐره « ،آﻧﮭﺎ
را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داد .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺧطﺎر

داد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن او » ﺳرزﻣﯾن
ﮐره ،ﺟﻧوب  ٣٨درﺟﮫ ،ﻋرض ﺷﻣﺎﻟﯽ « را
اﻣروز اﺷﻐﺎل ﺧواھد ﮐرد.
اوﻟﯾن دﺳﺗﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ واﺣد ھﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ھﻧﮓ ھﻔدھم از ﻟﺷﮕر ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم
ھﻔﺗم ،در واﻗﻊ در ﭘﻧﺟم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،دو روز
ﻗﺑل از اﻋﻼم اﺷﻐﺎل ﻣن آرﺗور ﺷروع ﺑﮫ
ورود ﺑﮫ اﯾﻧﭼون ﮐرد .ﺑﺧش ﻋﻣده ﻧﯾروھﺎی
اﺷﻐﺎﻟﮕر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻏﺎز ﺑﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن
 ٢١ﮐﺷﺗﯽ ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺞ ﻧﺎو
ﺷﮑن( در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر از طرﯾق ﺑﻧدر
واﻗﻊ در اﯾﻧﭼون ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧرال ﺟﺎن
رﯾد ھﺎدج ﮐرد .ﺻد ھﺎ ﻧﻔر از ﭘوﻟﯾس ھﺎی
ﺳﯾﺎه ﭘوش ﻣﺳﻠﺢ ژاﭘﻧﯽ ﺳوار ﺑر اﺳب،
ھﻧوز ﺗﺣت ھداﯾت ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ژاﭘﻧﯽ ،اﯾب
ﻧوﺑوﯾﮑﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮐره ای را دور
از ﭼﺷم ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ وارد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﯾﮑرد.
در ﺻﺑﺢ روز  ٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺟﻧرال ھﺎدج اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،اﯾب ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﭘرﺳﻧل
ژاﭘﻧﯽ و ﮐره ای ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اداﻣﮫ ﺧواھد داد.
در ﻋرض ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ  ٢۵ھزار از ﺳرﺑﺎزان
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻋﺿﺎی » ﺗﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣدﻧﯽ «
در ﮐﺷور ﺑودﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻌداد ﺳرﺑﺎزان
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﮐره ﺑﮫ  ٧٢ھزار ﻧﻔر رﺳﯾد.
ْ
رﺳﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣردم »
اﮔر ﭼﮫ ﻣردم ﮐره
دوﺳﺗﺎن ﻧﯾﻣﮫ آزاد ﺷده « ﺗوﺻﯾف ﺷد ،ﺟﻧرال
ھﺎدج ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻓﺳران ﺧود ﺗﻌﻠﯾم داد ﮐﮫ
ﮐﺷور ﮐره » دﺷﻣن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود....ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات و ﺷراﯾط ﺗﺳﻠﯾم
ھﺳﺗﻧد« .
ﺑطور ﻏم اﻧﮕﯾز و ﺗوھﯾن آﻣﯾز ،ﻣردم ﮐره،
ﺷﮭروﻧدان ﻣﻠت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن
ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ژاﭘﻧﯽ ھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده،
ﮐﮫ از ﻣﺗﺟﺎوزان ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺷﻐﺎﻟﮕران در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧدﻣت
ﻣﯽ ﮐردﻧد .در واﻗﻊ ،ﮐره از اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل
اﺷﻐﺎل ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑرای ژاﭘن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده ﺑود ،ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﮔﺳﺗرده اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑﺎز ﺳﺎزی در
دوره ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺷد .ژاﭘن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻠودار آﻣرﯾﮑﺎ و دادن
ﺣﻔﺎظت و ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻣرﯾﮑﺎ در
ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ/اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
اﯾﺳوﻧﮕﻣن ری  ٧٣ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ،در ﺗﺎرﯾﺦ
ْ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﮐره
 ١٠ﻣﯽ  ، ١٩۴٨ﺗوﺳط
ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺣزب دﻣﮑرات
ﮐره و ﮔروه ھﺎی راﺳت ﮔرای ﺳﯾﺎﺳﯽ
طرﻓدار اﯾﺳوﻧﮕﻣن ری ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗﺣرﯾم
ﮐردﻧد .اﯾن روﯾداد ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﺗم ﮐره
ﺗﻘﺳﯾم ﺷده از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٦
ﻧﺎم ﻗﺗل ﻋﺎم ﭼﯾﺟو ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد را داﻣن زد،
ﮐﮫ در آن ﺑﮫ اﻧدازه  ٧٠ھزار ﻧﻔر از ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺟزﯾره ﺟﻧوﺑﯽ ﭼﯾﺟو در طول ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺷﺑﮭﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺳوﻧﮕﻣن،
و ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﻓﺳران اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .اﯾﺳوﻧﮕﻣن ری ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵اوت
ﻧﺎﭘل آﻣد و ﺟﻣﮭوری ﮐره رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﮔردﯾد.
در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ و ﻧﯾم ﺑﻌد )در روز ٩
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،( ١٩۴٨ﻣردم ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﮐراه
دوﻟت ﺧود ،ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﮐره
)ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ( را ﺑﺎ ﮐم اﯾل ﺳوﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد.
اﮐﻧون ﮐره ﺑطور واﺿﺢ و ﺗﺄﺳف ﺑﺎری ﺑﮫ
دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﺷد .ﮐم ال ﺳوﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺟﻧﮕﺟوی ﭼرﯾﮑﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎل ژاﭘن در
ﭼﯾن و ﮐره از ﺳﺎل  ، ١٩٣٢زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ او ٢٠
ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرده ﺑود .او ٣٣
ﺳﺎﻟﮫ ﺑود زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ در اﮐﺗﺑر
 ١٩۴۵ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐره ای
ﻣﺗﺣد و ﺑدور از ﺳﻠطﮫ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎز ﺳﺎزی
ﮐﻧد ،و ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد ،در  ٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ١٩۴٨
 ،او اوﻟﯾن ﻧﺧﺳت وزﯾر ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺷد.
ﻧﯾروھﺎی اﯾﺳوﻧﮕﻣن/اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ
ﮐﻣﭘﯾن ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﻧوب را ﺗﺷدﯾد
ﮐرد ،ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ رژﯾم اﯾﺳوﻧﮕﻣن ﭼﮫ
در ﻣﻼ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾﮑرد ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻓرد ﻣظﻧون » ﮐﻣوﻧﯾﺳت « ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐرد .در واﻗﻊ ،اﮐﺛر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﻣﺗﻌﮭدﯾن در ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﮐﮫ در
ﺟﻧوب ﮐﺷور از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑودﻧد ﺑﺎ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی » ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ « ﺧﺎرج
ارﺗﺑﺎط ﻧداﺷﺗﻧد.
ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳرﮐوب ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ،اﺗﺣﺎد
ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗوده ای در ﺷﻣﺎل ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد.
ﺷورش ﭼﺟو در اوت  ١٩۴٩ﺳرﮐوب ﺷد،
اﻣﺎ در ﺳرزﻣﯾن اﺻﻠﯽ ،ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ
در اﮐﺛر اﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۵١ﺗﺎ
 ١٩۵٩اداﻣﮫ داﺷت .در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن
ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐره
ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺟﻧرال ھﺎدج ،و » رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
« ﺟدﯾد ،اﯾﺳوﻧﮕﻣن ری ،ﺗﻘرﯾﺑﺎً ھر ﮐره
ای ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل در ﻣﻼ ﻋﺎم وﻓﺎ داری ﺧود
را ﺑﮫ ری اﻋﻼم ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد » ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت
« ﺧﺎﺋن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﮐﺷﺎورزان ،روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن و ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﺷﮭری ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری
و روﺳﺗﺎﯾﯽ در ﺳراﺳر ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ دﺳﺗﮕﯾر
ﺷدﻧد .اﺳﯾران ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺗﺎ اﻗرار ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕران ﮐﻧﻧد.
ھزاران ﻧﻔر زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد و ھزاران

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﻔر و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺣﻔر
ﮔور دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﮐرده ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوﺳط ﻓرد ﮐره ای ﮐﺷﺗﮫ و
ﺗﺣت ﻧظﺎرت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﮫ درون آن ﻣﯽ
اﻓﮑﻧدﻧد.
اﺑداع ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده /ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در  ٢۶ژوﺋن ، ١٩۵٠ ،ﺑدون
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن درﮐﯽ از اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت رخ داد )ﯾﮫ
ﺟز ﺗﻌدادی از ﻧﺎظران زﯾرک ﻣﺎﻧﻧد روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎری ﻣﺛل آی .اف اﺳﺗون( ﮐﮫ در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ
ﻗدم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺎل
وﻗوع ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﮐره
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺳﺗﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﭘس از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
ﻣداﺧﻠﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑودﻧد ﺷد .اﺷﻐﺎﻟﮕران
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﻧد و ﺷدﯾد
ﻣردم ﮐره را ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎﺧﺗﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺑوﺟود آوردﻧد.
در ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل  ، ١٩۵٠زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺣﺎل ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐره
ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد ،ﺟﻧرال داﮔﻼس ﻣﮏ آرﺗو
ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ھواﺋﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود را
دﺳﺗور داد ﺗﺎ » ھر وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ،ھر
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ،ھر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ «
را از رودﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎﻟو ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣرز ﺑﯾن
ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﭼﯾن ،از ﺟﻧوب ﺗﺎ ﺧط ﻧﺑرد
را وﯾران و ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .ﺑﻣب ﮔذارﯾﮭﺎی ﻋظﯾم
و ﮔﺳﺗرده در طول ﺟﻧﮓ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮑﺎر
ﺑرد ﻧﺎﭘﺎﻟم ،آﺗش زا و ﺑﻣب ھﺎی ﺧوﺷﮫ ای،
ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎ ھﺎ را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ای از
ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﻣﺎﻧﻧد در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ،ﮐﻣﭘﯾن ﺑﻣب ﺑﺎران اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﯾﻼت
ﻣﺗﺣده ﻣوﺟب ﺗﺧرﯾب ﻋظﯾم و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮕﯾن
ھوﻟﻧﺎک ﺷد .ﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ آﺷﮑﺎرا در ﻧﻘض
ﻣﻧﺷور ﻧورﻧﺑرگ ﺑود ﮐﮫ از ﻗﺿﺎ ﭘس از
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،و
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻋﻣده
ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻓﺷﺎر اﯾﺎﻟت ﻣﺗﺣده ﺑود .دادﮔﺎه ﻧورﻧﺑرگ» ،
وﯾراﻧﯽ ﻣﻔرط ﺷﮭرھﺎ ،ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ
« ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده و
اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ » اﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن « ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت
ﺑود.
از آن روز ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز در  ٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 ١٩۴۵ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ،ﯾﮏ دوره  ۵۶ﺳﺎل،
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) ھم اﮐﻧون
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی  ٣٧ھزار ﻧﻔره ،ﻣﺳﺗﻘر در
 ١٠٠ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ( ﯾﮏ اﺷﻐﺎل ﻣﺳﺗﻣر
در ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ را ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻣﺗﺣﻣل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل اش ﺑر روی
زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣردﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺳرزﻣﯾن ﮐره ﺑﮫ

دو ﺗﮑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .اﯾن اﻏﻠب اﺷﻐﺎل
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣداوم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
از دﯾﮑﺗﺎﺗور ھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ھم ﭼﻧﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﺻﻠﺢ در ﮐره ،ﺟﻠو
ﮔﯾری از اﺗﺣﺎد ﻣﺟدد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺷﺑﮫ
ﺟزﯾره ﮐره ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ، ١٩٩۴ﺗﻣﺎم ﮐﻠﯾﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر
از ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن
ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اداره ﻣﯽ ﺷد .ﺣﺗﯽ
اﻣروز ،اﮔرﭼﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺷﺗرک
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺷده ،وﻟﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑطور اﺗو
ﻣﺎت ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ارﺟﺎع
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
در ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺣﺎﻟت ﺟﻧﮓ وﺟود دارد.
اﻧدوﻧزی(١٩۵٨ – ١٩۶۵) :
ﭘس از  ٣۵٠ﺳﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﭘرزﯾدﻧت
ﺳوﮐﺎرﻧو ،ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﻧدوﻧزی در ﭘﯽ اﯾﺟﺎد دﻣﮑراﺳﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺳﺗﻘل در اﻧدوﻧزی ﺷدﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺎً ،ھﻣﮑﺎری
ﺳوﮐﺎرﻧو ﺑﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧدوﻧزی ﻗﺎﺑل
ﺗﺣﻣل ﺑرای واﺷﻧﮕﺗن ﻧﯾﺳت .ﺗﺣت ﻣدﯾرﯾت
و رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ" ،ﺳﯾﺎ"
ﺷورﺷﯾﺎن در ارﺗش اﻧدوﻧزی ،ﻣﺳﻠﺢ،
آﻣوزش دﯾده ،ﻣﺟﮭز و آﻣﺎده ﺑرای ﯾﮏ
ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷدﻧد .ﮐﻣﭘﯾن ارﺗش اﻧدوﻧزی
ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧدوﻧزی در طول
 ١٩۶۵ – ١٩۶۶ﺳوھﺎرﺗو دﯾﮑﺗﺎﺗور را ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﺎﻧد .ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت او ،ﻣﻌﻠﻣﺎن،
داﻧش آﻣوزان ،ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت و دھﻘﺎﻧﺎن
ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﻋدام ﺷدﻧد .در ﻣرﮐز
و ﺷرق ﺟﺎوا ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ۶٠ ،ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .در ﺑﺎﻟﯽ ،ﺗﻌدادی ﺑراﺑر ﺑﺎ ۵٠
ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد و ھزاران ھزار ﻧﻔر
دﯾﮕر در روﺳﺗﺎھﺎی دور اﻓﺗﺎده اﻧدوﻧزی ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷﮭروﻧدان در
رگ ھﺎی )ﮐﺷﺗﯽ( ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ ﺣﺑس ﺷدﻧد
و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗﮫ درﯾﺎ ﻓرو رﻓﺗﻧد.
ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺷﮑوک
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧدوﻧزی ،ﻣﺷﺧص ﺷده
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓت .ﮔﺎﺑرﯾل ﮐوﻟو ،ﻣورخ ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻗﺗل ﻋﺎم در اﻧدوﻧزی » ھﻣﺎن رﺗﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ
ﺳت ﮐﮫ ﻧﺎزی ﻣرﺗﮑب ﺷد( ٣) « .
اﺳﻧﺎد رو ﺷده اﺧﯾر در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )آرﺷﯾو(
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺟورج واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺄﯾﯾد
ﮐرد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑطور ﻣؤﺛر ارﺗش اﻧدوﻧزی
ﻟﯾﺳت آﻣﺎر اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﺗﮭﯾﮫ
ﺷده ﺗوﺳط اطﻼﻋﺎت آﻣرﯾﮑﺎ را ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧدوﻧزی در طول ﺳﺎل ١٩۶۶
 ١٩۶۵ﺑﮑﺎر ﺑرد .در ﻣﯾﺎن اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﻧﻘل ازﯾﮏ ﻣﺧﺎﺑرات ھواﺋﯽ ﺳﺎل  ١٩۶۶ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن

ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺳﻔﯾر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﻣﺎرﺷﺎل ﮔرﯾن ،ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﯾﺳت از
ﺳﻔﺎر ت ﮐﮫ رھﺑران ارﺷد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﻧدوﻧزی در ﮐﺎرزار ﻧﺎﺑودی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣
ﻧواﻣﺑر  ١٩۶۵ﮔزارش داد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳوھﺎرﺗو ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑﯾن
 ۵٠ﺗﺎ  ١٠٠ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھر ﺷب در ﺷرق و ﻣرﮐز ﺟﺎوا ﺷد .ﺳﻔﺎر
ت آﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵آورﯾل  ١٩۶۵از
طرﯾق ﺗل ﮔرام ھواﯾﯽ اﻗرار ﮐرد  » :ﺻﺎف
و ﭘوﺳت ﮐﻧده ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ رﻗم واﻗﻌﯽ ﻗﺗل
اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ١٠٠
ھزار ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﺳت( ۴) « .
ارﺗش اﻧدوﻧزی اﺑزار ﺗﮭﺎﺟم دﯾﮕر ﺿد
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺷد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗﯾﻣور ﺷرﻗﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .در ﺗﺎرﯾﺦ ٧
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ، ١٩٧۵درﺳت  ٢۴ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از
دﯾدار ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﺟراﻟد ﻓورد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت و ھﻧری
ﮐﯾﺳﯾﻧﺟر ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ از ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎُ
 ٣٠ھزار ﻧﻔر از ﺳرﺑﺎزان اﻧدوﻧزی در ﺷرق
ﺗﯾﻣور ﻓرود آﻣدﻧد .ﺑﻣب ھﺎی ﻧﺎﭘﺎﻟم ،ﻓﺳﻔر
و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ )ﻧوع ﺑﻣﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔﮭﺎی درﺧﺗﺎن
و ﺳﺎﯾر ﮔﯾﺎھﺎن را ﺑﺎ ﺷدت ﻣﯽ رﯾزد( از
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ و ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ رﯾﺧﺗﮫ
ﺷد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ده ھﺎ
ھزار ﻧﻔر از ﻣردم ﺗﯾﻣور ﺷرﻗﯽ ﺷد و اﯾن
درﮔﯾری ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد( ۵ ) .
وﯾﺗﻧﺎم )( ١٩۵۴ – ١٩۶۵
ھری ﺗروﻣن ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ از
اواﯾل ﺳﺎل  ١٩۴۶آﻏﺎز ﺑﮫ اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻓراﻧﺳﮫ در
ھﻧدو ﭼﯾن ﮐرد ،و ﭘس از اﻧﻘﻼب ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾز ﭼﯾن در اﮐﺗﺑر  ١٩۴٩و ﺷروع ﺟﻧﮓ
آﺗﺷﯾن ﮐره در ژوﺋﯾﮫ  ، ١٩۵٠اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎ ﺑﮫ طور ﭼﺷم ﮔﯾری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﻋﻠﯽ
رﻏم ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ارﺗش ﻓراﻧﺳﮫ در
ﺳﺎل  ١٩۵۴ﺷﮑﺳت ﺧورد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨٠٪از
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻓراﻧﺳﮫ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐرد،
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗرده ھواﺋﯽ و ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ را ﻧﯾز
اراﺋﮫ ﻣﯽ داد.
ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ )ﺑدون رای ﺷورای اﻣﻧﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل( ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در وﯾﺗﻧﺎم در
ﺳﺎل  ، ١٩۵۴ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺷﮑﺳت
ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ﻓراﻧﺳﮫ ،در اواﯾل ﻣﺎه ﻣﯽ ١٩۵۴
آﻏﺎز ﺷد ٢١ .ژوﺋﯾﮫ  ، ١٩۵۴ژﻧو ﺟﻧﮓ
ﻓراﻧﺳﮫ ﻋﻠﯾﮫ وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد
و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣدت را ﺑرای

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ژوﺋﯾﮫ  ١٩۵۶را ﻣﺗﻌﮭد ﺷد .دوﻟت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دﻗﯾﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﺳت اﮔر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرﮔذار ﺷود ،ﺑﮫ طرز ﻣؤﺛری ،ﯾﮏ
ﭘﯾروزی دﻣﮑراﺗﯾﮏ واﻗﻌﯽ ﺑرای ھوﺷﯽ
ﻣن ،رھﺑر ﻣﺣﺗرم ﺣزب زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن وﯾﺗﻧﺎم
ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑود .در ژوﺋن  ، ١٩۵۴ﻗﺑل
از اﻣﺿﺎی اﯾن ﺗواﻓق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ژﻧو ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده از داﺧل ﺷروع ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب
ﻧظﺎرت ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯾﺎ" ﻋﻠﯾﮫ
وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ھﺎ ﮐرد ،در ھﻣﺎن ھﻧﮕﺎم ،ﺧﯾﻣﮫ ﺷب
ﺑﺎزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﮕو دﯾن دﯾم )از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﮫ وﯾﺗﻧﺎم ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد( را ﺑﮫ ﻋﻧوان
رھﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ» ﻣﺎ « راه اﻧدازی ﮐرد .ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑرﮔزار ﻧﺷد .اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را
ھﻧوز ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻧﮓ دﯾﮕر ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل
وﯾﺗﻧﺎم آﻣﺎده ﮐرد – اﯾن ﺑﺎر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧوﮐر دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﮭﺎ در ﺟﻧوب
وﯾﺗﻧﺎم.
اھﻣﯾت ﺗداﺧل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺟﻧﺑش
اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ در آﺳﯾﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﭼﯾز
ﭘﻧداﺷت .اﺳﻧﺎد ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
از ﺳﺎل  ١٩۵۶اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔوق و ﭼﯾرﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم در آﺳﯾﺎی
ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده اﺳت .در طرح
ھﺎ و ﺗداﺑﯾر ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﺳﻼح ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای در
ﺟﻧﮓ ﺑطور ﮐﻠﯽ و ﺣﺗﯽ در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐوﭼﮑﺗر ﺑطور ﮐﻠﯽ در ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد
ﺷد .در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ، ١٩۶١ﯾﮏ اﻓﺳر ارﺷد
ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺗوﺻﯾﮫ ﮔﺳﯾل  ۶٠ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑﮫ
ﻏرب ﻻﺋوس ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل) ،در ﺻورت ﻟزوم( ﺳﻼح ھﺎی
ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن دادن ﺑﮫ دوﻟت
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻻﺋوس ﺗﺎ ﺑر ﺷورش ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ و ﻋظﯾم
ﺗوده ای ﭼﯾره ﮔردد .ﺑرای ده ﺳﺎل ﺑﻌد،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭼﻧﺎن ﻧﯾروھﺎﺋﯽ را رھﺎ ﺳﺎﺧت
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ و اﻧﮭدام ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر در
وﯾﺗﻧﺎم و ﺑﻘﯾﮫ آﺳﯾﺎی ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺷد.
ھﺷت ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑﻣب ) ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ﻣﻘداری
ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺗﻣﺎم ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﺑﮑﺎر ﺑرد( ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺑر ﺳر ﻣردم آن
ﻣﻧطﻘﮫ رﯾﺧت ،آن ﭼﻧﺎن وﯾراﻧﯽ ﺑوﺟود آورد
ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ دھﺎﻧﮫ آﺗش ﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ،اﯾن
دھﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻧدازه اﯾﺎﻟت ﻣﯾن در ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھد ﺑود ٨٠٪ .اﯾن ﺑﻣب ھﺎ ﺑﺟﺎی
اھداف ﻧظﺎﻣﯽ ُ در ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﺋﯽ رﯾﺧﺗﮫ
ﺷدﻧد ،ﮐﮫ  ١٠ﻣﯾﻠﯾون دھﺎﻧﮫ )ﭼﺎﻟﮫ( ﺑر ﺟﺎی
ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﻋراق( ١٩٩١ – ٢٠٠٠) :
ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﮐوﯾت از ﺳوی دوﻟت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺗوﺟﯾﺢ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر

ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ ﻋراق ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺳﻠطﮫ
داﺋﻣﯽ ﺑر ﻓراز ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔرﻓت .ﺷروع ﺟﻧﮓ ﺧﻠﯾﺞ ﺑرای
ﺣﻔﺎظت از ﮐوﯾت ﺑوﻗوع ﻧﮫ ﭘﯾوﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺳﻠطﮫ ﺑﻼﻣﻧﺎزع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﻧﺎطق ﻧﻔت ﺧﯾز آن۶) .
( در ﺳﺎل  ، ١٩٩٠ﺟﻧرال ﺷوارﺗﺳﮑف در
ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮭﺎدت داد ﮐﮫ اﯾن ﺑرای
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺿروری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش
ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ از
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .ھر ﭼﻧد،
ﻋﮑس ھﺎی ﻣﺎھواره ای ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﻋراﻗﯽ
را در ﻧزدﯾﮏ ﻣرز ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد.
ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﻋراق اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺧﺎک
ﮐوﯾت را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺧواھد ﮐرد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ ﺧود را در ﻋراق آﻏﺎز ﮐرد.
ﺑﮫ ﻣدت  ۴٢روز اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﻌداد ٢٠٠٠
ﯾورش )ﺳور ﺗﯽ( در روز در ﻋراق اﻧﺟﺎم
داد .در روز  ١٣ﻓورﯾﮫ ١۵٠٠ ، ١٩٩١
ﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان ﻋراﻗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﺟورج
ﺑوش ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت دﺳﺗور ﻧﺎﺑودی
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺿروری و ﺗوﻟﯾد اﻗﺗﺻﺎدی زﻧدﮔﯽ
ﺷﮭروﻧدان را داد.
ﺣﻼل اﺣﻣر ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اردون در ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻧﮓ اﻋﻼم ﮐرد ١١٣ ،ھزار ﻧﻔر از ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد و  ۶٠٪آﻧﮭﺎ زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن ﺑودﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﺑدﺗرﯾن وﯾراﻧﯽ ھﺎ
ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾده ﺑود،
ﺑﮑﺎر ﺑرد اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده در ﻣﯾدان
ھﺎی ﺟﻧﮓ ،در ﺷﮭر ھﺎ و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ در
ﺳراﺳر ﻋراق ﺑود .اﯾن ﺑﮫ وﯾژه ﻣﯾراﺛﯽ از
اﺛﺎر ﻣﺧروﺑﮫ رادﯾو اﮐﺗﯾو ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ﮐودﮐﺎن ﻋراﻗﯽ
ﺷد .ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر ﮐودﮐﺎن ٣٨٠٪
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﺑﯾن ﻣﺎه اوت  ١٩٩٠و ﻣﺎه
اوت  ، ١٩٩٧ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و دوﯾﺳت
ھزار ﮐودک ﻋراﻗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل وﯾراﻧﯽ ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت و ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺷدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی اﻋﻣﺎل
ﺷده در ﺳﺎل  ١٩٩١ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .ﺑﻌد از اﯾن
ھﻣﮫ وﯾراﻧﯽ و ﺗﺧرﯾب در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ
ﻣﺣﺎﺻره ﺗﻧﮓ دﯾﮕری ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق ﺑﺎ اﻋﻣﺎل
ﺑﮫ اﺻطﻼح » ﺗﺣرﯾم ھوﺷﻣﻧد « ھﺳﺗﻧد .اﯾن
ﺗﺟﺎوز ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﻋراق اداﻣﮫ
ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن و اﻓراد ﻣﺳن دﯾﮕر ﺧواھد ﺷد.
ﯾوﮔﺳﻼوی( ١٩٩١ – ١٩٩٩ ) :
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و آﻟﻣﺎن طرح ھﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺗﺟزﯾﮫ ﯾوﮔﺳﻼوی در اواﺧر دھﮫ ١٩٨٠
آﻣﺎده ﮐردﻧد و از آن زﻣﺎن ،اﯾن ﮐﺷور را
ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺟز

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﺻرﺑﺳﺗﺎن و ﻣوﻧﺗﮫ ﻧﮕرو ﮐﮫ در ﻓدراﺳﯾون
ﯾوﮔﺳﻼوی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ راه
را دوﺑﺎره ﺑرای اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺟدد ﮐﺷورھﺎی
ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎز ﮐرد.
در ﺳﺎل  ، ١٩٩١ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ در ﺑﺎره ﯾوﮔﺳﻼوی
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺟداﺋﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ،و اﺳﺗﻘﻼل
ﺟﻣﮭوری ھﺎی ﯾوﮔﺳﻼوی را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد.
دوﻟت ﺟورج ﺑوش ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺳﺎل  ، ١٩٩١ﻓرﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯽ
را ﮔذراﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﻣﮭوری
ھﺎ را ﻣﻘرر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﻣﮏ ھﺎ
را ﺑﮫ ﺑﻠﮕراد ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ﯾوﮔﺳﻼوی را ﻗطﻊ
ﮐرد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ،ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از
ﺟﺎﻧب اﺳﻠواﻧﯽ ،ﮐرو اﺳﯽ ،ﻣﻘدوﻧﯾﮫ و ﺑو ﺳﻧﯽ
را ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ،ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ
ﺷروع ﺷد .ﺻرب ھﺎی ﺳﺎﮐن در ﮐرو اﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﯾوﮔﺳﻼوی وﻓﺎدار ﺑودﻧد ،اﻣﺎ
دﺧﺎﻟت ھﺎی ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ در اﯾن ﻟﺣظﮫ،
آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻗﻠﻣرو )دﯾﺎر( ﺧود
در ﮐرو اﺳﯽ ﺗﺣت ﻧﺎم ﮐراﺟﯾﻧﺎ ﮐردﻧد .اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺳﻼح ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،راﯾزن،
اطﻼﻋﺎت ﻣﺎھواره ای و ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﺑﮫ
ﮐرواﺗﮭﺎ در » ﻋﻣﻠﯾﺎت طوﻓﺎن « ﻋﻠﯾﮫ ﺻرب
ھﺎی درﻣﺎﻧده در ﮐراﺟﯾﻧﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻣب ﺑﺎران ﺷروع ﺷد ،ﺻرب
ھﺎی ﮐراﺟﯾﻧﺎ ﺑﮫ طرف ﺑﻠﮕراد و ﺑو ﺳﻧﯽ
ﮔرﯾﺧﺗﻧد .ﺣدود  ٢۵٠ھزار ﻧﻔر ﺻرب ﺑدﯾن
ﮔوﻧﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗوﻣﯽ از ﮐراﺟﯾﻧﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدﻧد
و ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارک )ﺷواھد( اﺳﮑﺎن ﺻرب ھﺎ
در آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑطور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺎﺑود ﺷد.
ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﻋدام ﺷدﻧد ،اﺣﺷﺎم
آﻧﮭﺎ ﻗﺻﺎﺑﯽ ﺷدﻧد ،و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد( ٧) .
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠو ﮔﯾری از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺑو ﺳﻧﯽ/ھرزﮔوﯾن ،ﺻرب ھﺎی
ﺑو ﺳﻧﯽ ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺻرب ھﺎ
را در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﯾب ﺷده در ﺣدود دو
ﺳوم ﺑو ﺳﻧﯽ/ھرزﮐوﯾن را ﯾﮑﯽ ﮐردﻧد .آﻟﻣﺎن
و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑو ﺳﻧﯽ و ﮐراوات ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺻرب
ھﺎ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧدﻧد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﺑﻣب
ﺑﺎران آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﯾروھﺎی ارﺗش ﻣﻧظم از ﮐرو
اﺳﯽ ،اﺗﺣﺎد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﮐراوات ھﺎ ﺑزودی
ﺻرب ھﺎ را از اﮐﺛرﯾت ﺳرزﻣﯾن ﺑو ﺳﻧﯽ/
ھرزﮔوﯾن راﻧدﻧد .ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﮐراﺟﯾﻧﺎ رخ
داد ،اﯾن ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ ﺻرب ھﺎی ﻗوﻣﯽ را
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮔرﯾز از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺧود ﮐرده
و ﺳﺑب ﯾﮏ ﺻد ھزار ﭘﻧﺎھﻧده ﺻرب ﺷدﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق دﯾﺗون ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ﺑو ﺳﻧﯽ/ھرزﮔوﯾن ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم
ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻓدراﺳﯾون ﻣﺳﻠﻣﺎن –

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐراوات و ﺟﻣﮭوری ﺻرب ﺑو ﺳﻧﯽ.
اﻣروز ،دوﻟت ﻣرﮐزی ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو/
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ )ان ﺟﯽ ا ُ( ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﯾدون ھﯾﭻ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺗﻘﻼل ،اﮐﻧون ﺑو ﺳﻧﯽ/
ھرزﮔوﯾن ﺑراﺑر ﺳت ﺑﺎ ﻣﻣر ﻋﺎﯾدی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاران ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت
اﻧرژی ،آب ،ﻣﺧﺎﺑرات ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺣﻣل و
ﻧﻘل را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺻﺎﺣب ﮐردﻧد.
اﺛرات ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑو ﺳﻧﯽ در ﺷﮭر
ﺳرﺑرﻧﯾﺗﺳﺎ* ﺑطور ﮔﺳﺗرده ای در رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﮔزارش ﺷده اﺳت .در ﮔزارﺷﺎت
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ٧۴١۴ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑو ﺳﻧﯽ
ﺗوﺳط ارﺗش ﺻرب اﻋدام ﺷدﻧد .ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺟﺳﺗﺟو ،ﺣﻔﺎری ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮔﺳﺗرده ،ﻓﻘط ٧٠
ﺟﺳد ﭘﯾدا ﺷدﻧد ،اﻣﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھﻧوز
در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود.
ﮐزوو ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎر در ﺻرﺑﺳﺗﺎن،
ﺗﺎزه ﺗرﯾن و ﺷﺎﯾد ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﯾﺎ ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر
ﺗرﯾن ﺟﺎﺋﯽ از ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﺎﺷد .ﻣﺷﮑﻼت ﮐزوو ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﺷروع ﺷد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ،اﻧﺑوه ﻣﮭﺎﺟرﯾن از
آﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرازﯾر ﺷدﻧد و از اﯾن
زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺟرﻗﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﯾن آﻟﺑﺎﻧﯽ و
ﺻرب ھﺎ ﺗﺷدﯾد ﯾﺎﻓت و ﺳﭘس ﺑﮫ درﮔﯾری
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد » .ارﺗش آزادی ﺑﺧش
آﻟﺑﺎﻧﯽ « ،ﯾﮏ ﮔروه ﺗرورﯾﺳت و ﺟداﺋﯽ طﻠب
آﻟﺑﺎﻧﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻧش و ﺧﺷوﻧت
را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ
ﺻرب ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯾﮫ آﻟﺑﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﯾﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟف
اھداف آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد .ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺟﻧﮓ ﺷدت ﯾﺎﻓت ،ﯾﮏ ﺗﯾﻣﯽ از ﻧﺎظران
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐزوو ﺑﮫ ﻧﺎن
رﮐﺎک ۴۴ ،ﺟﺳد آﻟﺑﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ﺻرب
ھﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﺎرزان » ارﺗش آزادی
ﺑﺧش ﮐزوو « ﺗﺷﺧﯾص دادﻧد ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از
ﺗﯾراﻧدازی ھﺎی ﻣﮑرر و راﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﻠﯾس در آن
زﻣﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .وﯾﻠﯾﺎم واﮐر ،ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣداﻓﻊ ﺟوﺧﮫ ھﺎی ﻣرگ در اﻟﺳﺎﻟوادور ﻋﻣل
ﮐرده ﺑود ،ﯾﮏ ﮔروھﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران
را ﺑرای ﻣﺷﺎھده اﺟﺳﺎد و ادﻋﺎ ھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻗب
آﻧﮭﺎ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺻرب ھﺎ ﮐﮫ ﻋﻧوان
ﺗﯾﺗر ﺻﻔﺣﮫ اول روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن را ﭘر
ﮐرده ﺑود ،رھﺑری ﻣﯽ ﮐرد( ٨).
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﮐﻠﯾﻧﺗون
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روﯾداد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ از
ﻧﯾروھﺎی رﻗﯾب در ﺑو ﺳﻧﯽ ،ﭘﯾﻣﺎن راﻣﺑوﯾﮫ
را ﺗﺷﮑﯾل داد و ﺳﭘس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘﯾﻣﺎن راﻣﺑوﯾﮫ
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣداﺧﻼت
ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﮐزوو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﭘﯾﻣﺎن ھﺎ اﮔر ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد،

ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﯾوﮔﺳﻼوی دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ
اﺷﻐﺎل ﻧﯾروی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻘوه ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت
ﯾوﮔﺳﻼوی .ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣذاﮐرات راﻣﺑوﯾﮫ
ﺷروع ﺑﮫ ﺗوﻗف ﮐرد ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣﺎدﻟﯾن آﻟﺑراﯾت ،دﺳﺗور ﺑﻣب
ﺑﺎران ﯾوﮔﺳﻼوی را آﻏﺎز ﮐرد.
در روز  ١۶ﻣﺎرس  ٢٣ ، ١٩٩٩ھزار
ﻣوﺷﮏ و ﺑﻣب در ﮐﺷور  ١١ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
ﯾوﮔﺳﻼوی ﻓرود آﻣدﻧد ٣۵ .ھزار ﺑﻣب ﺧوﺷﮫ
ای ،ﺑﻣب ھﺎی ﻧوع ﮔراﻓﺎﯾت و  ٣١ھزار
دور از ﺳﻼح ھﺎی اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده
ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻼح ھﺎی اوراﻧﯾوم
ﺑﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت رادﯾو اﮐﺗﯾو ﺳراﺳر
ﺣوﻣﮫ ﯾوﮔﺳﻼوی را ﻓرا ﮔرﻓت.
ﺑﻣب ﺑﺎران ھﺎی  ٧٨روزه ﺟﻣﮭوری ﻓدرال
ﯾوﮔﺳﻼوی ،ﻣدارس ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،ﻣزارع،
ﭘل ھﺎ ،ﺟﺎده ھﺎ و ﻣراﮐز ارﺗﺑﺎطﯽ و آب راه
ھﺎ را ﻣورد ھدف ﻗرار داد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و ﭘﺎﻻﯾش ﮔﺎه
ھﺎی ﻧﻔت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ داﻧوب ﻣﺳﺗﻘر
ﺑودﻧد ﺗوﺳط ﺟﻧﮕﻧده ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ /ﻧﺎﺗو ﺑﻣب
ﺑﺎران ﺷدﻧد و ﺑﻣﺑﺎران اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﻌﺗﯽ
رودﺧﺎﻧﮫ داﻧوب را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ آب
آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺑرای  ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﺳﮑﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷد را ﮐﺎﻣﻼ آﻟوده ﮐرد .آﺳﯾب ھﺎی زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﺻدﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﺧﺎک ،آب و
ھوای ﯾوﮔﺳﻼوی زد و ﺑزودی اﯾن ﺻدﻣﺎت
ﺑﮫ ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘدوﻧﯾﮫ،
ﯾوﻧﺎن و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد روﺳﯾﮫ ،اوﮐراﯾن و ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﻣروز
ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت درﯾﺎی ﺳﯾﺎه ﻗرار دارﻧد و
رودﺧﺎﻧﮫ داﻧوب ﺑﮫ اﯾن درﯾﺎ ﺳرازﯾر ﻣﯽ
ﺷود ،ھم ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺧطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣواﺟﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ( ١٩٧٩ – ٢٠٠١) :
» ﺗﺟﺎوز دوﻟت ﺑوش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧﺎطرات
ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم را در ھر دو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ و
ﻟﻔﺎظﯽ زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از ﺳﻼح
ھﺎی ﺑرﺗر  ،ﻣﺣروﻣﯾت از ﻏذا ﺑطور ﻋﻣدی،
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔوش ﺧراش ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ " ﺗرورﯾﺳم
" ،اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﺗﺄﺳّ ف از ﺧﺳﺎرات
ﻣوازی آن( ٩) « .
ﺗﺟﺎوز اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل
 ١٩٧٩آﻏﺎز ﺷد ،ظﺎھراً ﻟﺷﮕر ﮐﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳری ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺎﻟﺑﺎن و دﺳﺗﮕﯾری ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺗرورﯾﺳت ﻣﻌروف ،اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻓرض ﺷده ﺑود ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﺷده
ﺑﺎﺷد .از ﻗﺿﺎ ،طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ارزش ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
دﻻر ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯾﺎ" ﺑﮫ ﻣﻧظور

ﺻﻔﺣﮫ ٩
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت )ﺗرﮐﯽ اﻣﯾن – ﻣﺗرﺟم(
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗرﻗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑود ،و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑن ﻻدن ﺧود را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرد ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد .در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻗﺑل
از ﻣداﺧﻠﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در آﻧﺟﺎ
ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع از دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ
آن ﮐﺷور ،ﻋﻣﯾﻘﺎً در ﻣﺳﺎﺋل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔﯾر
ﺑود.
ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﯾوﯾورک در روز  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،
 ، ٢٠٠١اﯾﻼت ﻣﺗﺣده ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ
ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم از ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻣب ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و
اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑراه اﻧداﺧت .اﺳﺗﻔﺎده
از اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده در ﺳراﺳر ﺑﺧش
ھﺎی ﺑزرﮔﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ده ھﺎ ھزار ﻧﻔر
و در ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده اﺛر ﺧود را ﻣﺛل ﺳرطﺎن
رﯾﮫ ،ﺳرطﺎن ﺧون و ﻧﺎ ھﻧﺟﺎری در ﺟﻧﯾن
ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﮔذارد .اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم در ﻋراق و ﯾوﮔﺳﻼوی ﻧﯾز ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗﻧﺎوب ﺳرطﺎن
ﺳﮫ ﺑراﺑر ﺷده اﺳت.
ﺑﻣﺑﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھزاران ﻧﻔر از ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرار ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﯾران ﮐرد ،و ﺑﯾن ھﻔت ﺗﺎ ھﺷت ﻣﯾﻠﯾون از
ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ روﺑرو
ھﺳﺗﻧد .ﺳﺧﻧﮕوی ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اورژاﻧس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﮐودﮐﺎن
)ﯾوﻧﯾﺳف( ،ارﯾﮏ ﻟَرﯾﮑﮫ اظﮭﺎر ﻣﯽ دارد» ،
ﺗﺎ  ١٠٠ھزار ﮐودک دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
اﯾن زﻣﺳﺗﺎن ﺧواھﻧد ﻣرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ در ﺷش ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده در
دﺳﺗرس آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔﯾرد( ١٠) « .
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ و رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
در ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐودﮐﺎن ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺳﮑوت
اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧﻧد .دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﻠد ،وزﯾر دﻓﺎع
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻗﺻد ﻧدارد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎ ﻋده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ ﮔردد .ﯾﮏ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ واﺿﺢ و روﺷن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺻﺎﺑﯽ
روزاﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ۶٠٪ ،ﺗﻠﻔﺎت
زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ در
ﻣورد ﮔزارﺷﺎت اﻋدام ھﺎی ﻓرارﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن
در ﺷﮭر ﮐﻧدوز در ﻣﻘﯾﺎس ﻋظﯾم ﮐردﻧد ،و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﮔروه ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری را ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺧواﺳﺗﺎر رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن
در ﻗﻠﻌﮫ ژاﻧﮕﯽ ،واﻗﻊ در ﻣزار ﺷرﯾف ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺑﯾش از  ۵٠٠ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و
ﻗﻠﻌﮫ آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﺟﺳﺎد ،اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺟﻧﺎﯾﺎت
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ﺟﻧﮕﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﺑﺧﺎطر ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو در
ﻣورد رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﺣﻘﯾق ﻓوری ﮐﻣﯾﺳﺎرﯾﺎ ی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ،ﻣری راﺑﯾﻧﺳون ﺑرای ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﮔﺷت.
» زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻟﮕوی ﻓﻌﺎﻟﯾت طراﺣﯽ ﺷده
را ﮐﮫ ﺑطور ھم زﻣﺎن ﮐﻧﺗرل و ﺗﺣﮑﯾم ﺑر ﻧﻔت
ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺣدود ﮐردن
و ﻣﺳﺗﻌﻣره ﮐردن اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را
ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻗﯾﻘﺎً ﺟﺎﺋﯽ ﺳت
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرای دﻧﺑﺎل
ﮐردن دﺳﺗور ﮐﺎرﺷﺎن دارﻧد( ١١) « .
زﺑﯾﮕﻧﯾو ﺑرژﻧﺳﮑﯽ در ﮐﺗﺎب ﺧود" ،ﺻﻔﺣﮫ
ﺷﺗرﻧﺞ ﺑزرگ" ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺑﺎﻟﮑﺎن اوراﺳﯾﺎ ﯾﮏ ﻏﻧﯾﻣت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻟﻘوه
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﺗﻐﻠﯾظ ﻣﻘدار ﻋظﯾﻣﯽ از ﻧﻔت
و ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و
ھم ﭼﻧﯾن طﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرژﻧﺳﮑﯽ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺣوزه
درﯾﺎی ﺧزر » ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی
ذﺧﺎﯾر ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ و ﻧﻔت ﮐﮫ ﮐوﯾت ،ﺧﻠﯾﺞ
ﻣﮑزﯾﮏ و درﯾﺎی ﺷﻣﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻠش ﻧﺎﭼﯾز
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ( ١٢) « .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرای ﺷروع ﮐﻧﺗرل ﺑر
ﺟﻣﮭوری آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﯾﮏ ﺧط ﻟوﻟﮫ از ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﺣﻣل ﻧﻔت ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ
ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺧط ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻣﻧﺑﻊ ﻋﺎﯾدی ﻣﮭم ﯾﺎ ﺛروت ﺑﺎد آورده ﺑرای
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری:
ﺑررﺳﯽ رﻓﺗﺎر و ﻋﻣﻠﮑرد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧود از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ
ﺑﺣﺎل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ اﺻول
ﻧورﻧﺑرگ ١٩۴٩ ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از زﻧداﻧﯾﺎن ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻧﮓ،
زﺧﻣﯽ ﺷده و ﺑﯾﻣﺎر و اﺻول اﺻﻼح ﺷده
ﻧورﻧﺑرگ ،ﻓورﻣوﻟﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  ، ١٩۵٠ﻧﻔﯽ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت اﺳت را
ﻧﻘض ﮐرده اﺳت .ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔﺳﺗرده و ﺗﺧرﯾب
زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ از طرﯾق اﺳﺗﻔﺎده
از ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و ﺳﻼح
ھﺎی ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اوراﻧﯾوم ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﺧﻼﻗﯽ
و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣدن ﻣدرن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
اﻧﺗظﺎر داﺷت را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت.
.....................................
ﯾﺎدداﺷت ھﺎ
1. Ward Churchill, A Little Mat-

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ter of Genocide: Holocaust and
Denial in the Americas, 1942 to
the Present. San Francisco: City
Lights Books, 1977, p. 371.
2. William Blum, Killing Hope: US
Military and CIA Intervention Since World War II, Monroe, Maine:
Common Courage Press, 1995, p.
17.
3. Gabriel Kollo, AWar Crimes
and the Nature of the Vietnam
War, Bertrand Russell Foundation, http:www.homeusers.prestel.
co.uk/littleton/br7006gk.htm
4. George Washington University’s National Security Archive, July
27, 2001, www.Narchives.org
5. Deirdre Griswold, Indonesia:
the Second Greatest Crime of the
Century, 2d edition. New York:
World View Publishers, 1979, p.
vii.
6. Ramsey Clark, The Fire This
Time: U.S. War Crimes in the
Gulf. New York: Thunder’s Mouth
Press, 1992, p. 3.
7. Scott Taylor, INAT: Images of
Serbia and the Kosovo Conﬂict.
OttAwa, Canada: Espirit de Corps
Books, 2000, p. 15.
8. Michael Parenti, To Kill a Nation: The Attack on Yugoslavia.
New York: Verso, 2000, p. 106.
9. Edward Herman, A Genocide as
Collateral Damage, but with Sincere Regrets, Centre for Research
on Globalisation (CRG) at http://
globalresearch.ca , 2001
10. 100,000 Afghan Children
Could Die This Winter, The Times
of India, October 16, 2001.
11. Stan Goff, A September 11th
Analysis, October 27, 2001, www.
maisonneuvepress.com .
12. Zbigniew Brzezinski, The
Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative, New York: Harper
The original source of this article is
Global Research
Copyright © Brian Willson and
Lenora Foerstel, Global Research
, 2016
* Srebrenica

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺣزب
رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و
ﻧظرات ﺧود را در
آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾد!
ﺑﺎ ﻗدرداﻧﯽ از
ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﻓﻘﺎ
و دوﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺣزب ذﮐراﯾن
ﻧﮑﺗﮫ را ﺿروری
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
ﺗﮑﯾﮫ ی ﺣزب ﺑﮫ
اﻋﺿﺎء وﺗوده
ھﺎ در ﭘﯾﺷﺑرد
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ،
روﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اﺳت
درﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺟدا
ﻧﺷدن از طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و
ﺗوده ھﺎ
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ﻧﺎﻣﮫ ای از اﯾران
زﻧدﮔﯽ را در اﯾران ﺣﮑﺎﯾﺗﯽ
دﯾﮕر اﺳت .
ﻓﺿﺎی در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺷدت
ﺗﻧﮓ ﺷده اﺳت .اﺧﺗﻼف طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺷدت رﺷد
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺻدھﺎ ﮐودک
ﮔوﻧﯽ ﺑدﺳت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﻧﺎن و ﯾﺎ ﻗوطﯽ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺻرف
ﺷده ھﺳﺗﻧد .ﺑﯾﮑﺎری ﺑطور وﺳﯾﻊ داﻣن ﮔﯾر
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .ﺣﺗﯽ در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ
ھزاران ﺑﯾﮑﺎر در ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﮫ
اﻧﺗظﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد.ھزاران دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺟوان
ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﮑﺎری و ﯾﺎ ﮐﻣﺑود
درآﻣد ﻗﺎدر ﺑﮫ ازدواج و ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل
ﻧﯾﺳﺗﻧد .در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﻣﮫ روزه اﺧﺑﺎری
ﻧﺎﺷﯽ از ﺧودﮐﺷﯽ ﻓردی و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘر ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﮔراﻧﯽ ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺗوﺳط
ھم از ﺧرﯾدھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺣروم ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﻔروﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد ﮐﺎذب
ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﺷﺎری ﮐﮫ دوﻟت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
رﺷد آن ﺑﺻورت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورد
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﺑدون رﺷوه
ﮐﺎرت را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد و رﺷوه و ﻓﺳﺎد
اداری ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﺎﻧون دواﯾر دوﻟﺗﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت .زدو ﺑﻧد و ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﺳرﺗﺎﭘﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را آﻟوده ﮐرده اﺳت .ﺑرای ھر ﮐﺎری
ﺑﺎﯾد آﺷﻧﺎﺋﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ و ﺳﻔﺎرش
از دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرت اھﻣﯾت
ﺑدھﻧد .ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻋث اﻧﮭدام
ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﺋﯽ ﮐﺷﺎورزی و ﻣﮭﺎﺟرت
وﺳﯾﻊ روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷده
اﺳت .اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر روﺳﺗﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در
ﺑﺧش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑوﯾژه ﺷﮭرداری
ھﺎ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد  .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺣﻘوق
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد دو ﺷﯾﻔﺗﮫ و
ﭼﻧد ﻧﻔر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻘﯾراﻧﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
در ﻣﻌرض ﺧطر از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ اﺳت .ﺧﺎﻟﯽ
ﺷدن ﺑﺳﯾﺎری از روﺳﺗﺎھﺎی آﺑﺎد در ﭼﻧد دھﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭرھﺎ
ﺑطور ﺑﺎدﮐﻧﮑﯽ اﻓزاﯾش ﺑﯾﺎﺑد.ﮔرد و ﻏﺑﺎر ھم
ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت  .ﻣرﯾﺿﯽ
ﺳرطﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﺳت.
در ﺣﯾطﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻓﺿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺳدود
اﺳت .ﺣﺗﯽ در ﻧوع ﺻﺣﺑت ﮐﻼﻣﯽ ھم ﺑﺎﯾد
ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺣرف ﺑزﻧﯽ ﺣق ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻣذھب
و روﺣﺎﻧﯾت و......ﻣﻔﺳد ﻓﯽ اﻻرض ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺑﺎ ھر ﺟﻣﻠﮫ ای " ﺑﮫ اﻣﯾد ﺧدا

" " اﻧﺷﺎﻟﯾﯾﮫ " ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺣرف زدن ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت.از روز اول ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺑﺗداﺋﯽ ﺗﺎ
آﺧرﯾن روز  ،ﺗﻣﺎﻣﯽ دوروس اﻋم از ﻋﻠﻣﯽ ،
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و ﻏﯾره ﺧراﻓﺎت ﻣذھﺑﯽ
را در آن داﺧل ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ذھﻧﯾت ﻣذھﺑﯽ و
ﺧراﻓﯽ را از ﮐودﮐﯽ در اﻧﺳﺎن ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت
رژﯾم ﻣذھﺑﯽ رﺷد دھﻧد.ﻓرھﻧﮓ ﻧذری
دادن و ﺗﻘﺳﯾم ﻏذا از زاوﯾﮫ ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣوﺿوع ﻋﺎدی ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ھﻣﮫ ﺟﺎ
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و اداره و ﮐوﭼﮫ و ﻣﺣﻠﮫ ﻋﻧﺎﺻر
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣواظب اﻣﻧﯾت و
ﺣﻔﺎظت از ﺷﮭروﻧدان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻧﺗرﻟﭼﯽ
ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر روی ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ،
رواﺑط دﺧﺗران و ﭘﺳران و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از
اﯾن دﺳت ﻣﺗﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد .در ﭘﺎرک ھﺎ ﮐﮫ
ﻣﺣل ﺗﻔرﯾﺢ ﻣردم اﺳت ھم ﻣردم ﺣق ﺗﻔرﯾﺢ
و رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﺎ اﺧطﺎر و
ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧد روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ
ﮐﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻣزاﺣﻣت ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋروﺳﯽ ھﺎ
و ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺎدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از ﻗﺑل رﺷوه
ﺑﭘردازﻧد .ﻣﺎ در ﺟﺎﺋﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ھﻧر از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ  ،ﺗﺋﺎﺗر  ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و
 .....ﺗﺣت ﺳﺎﻧﺳور ﺷدﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.اﮐﺛر
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و رادﯾوھﺎ در دﺳت
دوﻟت و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺣﺗوای درﺳت ﻓرھﻧﮓ
ﻋﻠﻣﯽ و ﻣدرن ھﺳﺗﻧد.ﺗﺎﺛﯾر ﻣذھب ﺑوﯾژه در
ﺣﯾطﮫ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑوﺟود آورده اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری
از آزادﯾﮭﺎی ﻓردی را از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھﻧوز ھم ﺑﺳﯾﺎر از ﻣوارد اﻋدام ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ
و ﯾﺎ ﺷﻼق و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﻧﮕﺳﺎر وﺟود دارد
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ اﺧﺑﺎرش اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﺧود را ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد .ﮐﻼس ھﺎی ﻗراﺋت ﻗرآن
ﮐﮫ در ﻣﺣﻼت ﺑﺻورت دوره ای و ظﺎھرا
ﺑرای دورھم ﺟﻣﻊ ﺷدن ﺧﺎﻧم ھﺎ راه اﻧدازی
ﮐردﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺳر درآوردن از زﻧدﮔﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﺳت.ھﻣﮫ از ﺑﯽ
رﺣﻣﯽ آﺧوﻧدھﺎ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ
از ﻣواﻗﻊ ﮐﺎر ﺧود رژﯾم ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧدن ﻣردم
اﺳت  .ﺧﻼﺻﮫ ھر ﭼﯽ از وﺿﻌﯾت ﺑد ﻣردم
ﻓﻘﯾر و ﻣزدﺑﮕﯾران ﺳﺎده ﺑﮕم ﮐم ﮔﻔﺗم.
ﺗﻣﺎم ﺗﺷﮑﻼت ﻣﺳﺗﻘل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﺷﺎن زﯾر ﺳرﮐوب و ﺑوده
و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دروﻧﯽ
دوﻟت ﻣﺛل ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و اطﻼح طﻠﺑﺎن
ھر ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺗﻌطﯾل ﺷده و ﻣورد ﭘﯾﮕردھﺎی
ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﺑرﺧورد ﺑﮫ
ﻗواﻧﯾن در اﯾران ﻋﻣﻼ دو ارﮔﺎن در ﯾﮏ رژﯾم
وﺟود دارد دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﮭﺎدی رﺳﻣﯽ و

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ وﻟﯽ
ﻋﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺧﺎﻣﻧﮫ ای .ﺑطور ﻣﺛﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑرات زﯾر ﻧظر وزارت
ارﺷﺎد اﺳت وﻟﯽ ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﻧﮑرات اﺳﻼﻣﯽ
ﺗوﺳط ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و وزارت
ارﺷﺎد ﻋﻣﻼ ﮐﺎره ای ﻧﯾﺳت و اﯾن در ﺑﺳﯾﺎری
ﻣوارد از ﺟﻣﻠﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و.....در رژﯾم
اﯾران ﺻﺎدق اﺳت .ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﮑل ﻏﯾر
دوﻟﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺟﺎزه ﻗﻌﺎﻟﯾت ﻧداﺷﺗﮫ.
و ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻘط در اﻧﺣﺻﺎر دو ﺟﻧﺎح
دوﻟﺗﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن و اﺻوﻟﮕراﯾﺎن اﺳت.
اﺧﺗﻧﺎق ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧدھﺎ در ﻋﯾن
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ﮐﺷﯾده
اﺳت وﻟﯽ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣت ﺻﺣﺑت ﮐردن
دارﻧد ھﻣﮫ روزه ﯾﺎ در دادﮔﺎھﮭﺎ و زﻧدان
ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣرﺗب از طرف اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣواد ﻣﺧدر و اﻋﺗﯾﺎد ﺑﺳﯾﺎر از ﺟواﻧﺎن را آﻟوده
ﮐرده اﺳت .در ﺑﺳﯾﺎر از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻧﮕراﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر و اﻋﺗﯾﺎد ﺟواﻧﺎﻧﺷﺎن
اﻣری ﻋﺎدی اﺳت .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر
از ﺳﯾﮕﺎر ھم آﺳﺎن ﺗر اﺳت .اﮐﺛر ﻣﺷروﺑﺎت
اﻟﮑﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ و ﯾﺎ دﺳت ﺳﺎز ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻘﻠب در اﯾن ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺻدھﺎ
ﻧﻔر را ﺑﮫ ﮐوری و ﯾﺎ ﻧﻘص ﻋﺿو و ﻣرگ
ﮐﺷﺎﻧده اﺳت .ﺑﯾﮑﺎری ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد.ﮐﺎرﮔران
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرا اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑوﯾزه آﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ دارای ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﻧد از ﺷراﯾط ﻧﺎھﻧﺟﺎری
ﺑرﺧوردارﻧد .در اﮐﺛر ﺷﮭرک ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﯾﺎ واﺣد ﺗوﻟﯾدی در ﺣﺎل ﺗﻌطﯾﻠﯽ داﺋم و ﯾﺎ
ﻣوﻗت اﺳت وﺿﻊ ﺗوﻟﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺧراب اﺳت.
ﻣواد ﻏذاﺋﯽ در ﺑﺎزار ﻣوﺟود اﺳت وﻟﯽ
ﻗﯾﻣت ھﺎ آﻧﭼﻧﺎن ﮔران اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﻓراد
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣرﻓﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ھﻣﮫ اﻗﻼم ﻣورد ﻧظر
ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﻣردم ﻓﻘﯾر و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق
ﺑﮕﯾر ھﺳﺗﻧد ﻗدرت ﺧرﯾد ﻧدارﻧد.دوﻟت ھر
ﭼﻧد وﻗت ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺳﯾﺎر طرﺣﯽ را
ﺑرای ﻣﺳﺋﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی و
ﯾﺎ رواﺑط ﺟدﯾد و ﯾﺎ ﺣﻘوق و ﻏﯾره ﭘﯾﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺻداﯾش
را در ﺑﯾﺎورﻧد آﻧرا ﮐم ﻟن ﯾﮑون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧوادھﮭﺎ ﮐﺳﯽ را
دارﻧد ﮐﮫ آﻟوده ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت .اﻣﺎ در
طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ و ﻣﺗوﺳط اﮐﺛر ﺧﺎﻧوادھﮭﺎ ﻧﮕران
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐرده .ﻣﮭﺎﺟرت از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺧواﺳت ،ھﻣﭼﺷﻣﯽ و اﺣﺗﯾﺎج ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت
و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ داﻣن ﮔﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ
اﮐﺛر ﺟواﻧﺎن آرزوی ﻣﮭﺎﺟرت و رﻓﺗن ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ  ،آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و
اﺳﺗراﻟﯾﺎ را دارﻧد .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯽ آﻣدھﺎی
آﻧرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد .ھر ﭼﻧد وﻗت ﮔﺎھﯽ

ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دوﻟت ﺑﺎ واردات اﻗﻼم ﮐﺷﺎورزی ﮐﺎر
را ﺑر ﮐﺷﺎورزان و ﮐﺷﺎورزی ﺗﻧﮓ و ﺗﻧﮕﺗر
ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﭼﻧﺎن وﺿﻊ ﺑﺎزار اﻗﺗﺻﺎدی و
راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣردم را ﺧراب ﮐرده اﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر
ﭼﮏ و ﺳﻔﺗﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد و ھر روز ھزاران
ﭼﮏ و ﺳﻔﺗﮫ ﺑرﮔﺷت ﻣﯽ ﺧورد آﻧﮭم ﺑﺧﺎطر
ﯾﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن ﭘول ﻣردم.
ﻣردم ھم ﮐﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﯾﺎ ﻋﺎدت ﮐرده اﻧد
و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺷده اﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﻣردم ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ رژﯾم ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد.ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﻧم ﻣردم ھم ﻣﻧﺗظرھﺳﺗﻧد و ھم ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
و ھم ﻣﻌﺗرض اﯾن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑودن وﺿﻊ
ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑوﺟود آورده .ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺧﺑرھﺎﺋﯽ
از اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران و ﯾﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﯾﺳت
 .ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺑرﺟﺎم اﻣﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد وﻟﯽ
ﮐم ﮐم دارﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری
در وﺿﻌﺷﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت و ﻓﻘط دوﻟت
ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺧودش در
ﺣﺎل رﻓت و آﻣد و ﺑﺳﺗن ﻗرارداداﺳت.آﻧﻘدر
ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
اﺷﺎره ﮐﻧم  .ﺑراﯾت آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ دارم

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ
ی اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﭼپ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﻧﯾش ھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﺎرﮔری و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران)از  ١٢٨٠ﺗﺎ
 ١٣٩۵ﺧورﺷﯾدی(
ﻓﺻل دوم :ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل -
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﮐﺎرﮔری در ﻋﺻر ﻣﺷروطﯾت
) ﻗﺳﻣت ﺳ ٌوم(
ﺷﺎﺧﮥ "ﻓرﻗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون  -ﻋﺎﻣﯾون" در
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن اﯾران
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎﺧﮥ
آذزﺑﺎﯾﺟﺎن "ﻓرﻗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون  -ﻋﺎﻣﯾون"
ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از دﯾﮕر ﻧﻘﺎط
اﯾران ﺑود .ﺑﮫ ﺟز ﺣﯾدر ﻋﻣواوﻏﻠﯽ و ﻋﻠﯽ
ﻣُﺳﯾو ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از روﺷﻧﻔﮑران اﻧﻘﻼﺑﯽ
دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎی آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻧﯾز در دورۀ اول
اﻧﻘﻼب ،ﻋﺿو اﯾن ﻓرﻗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛری در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت داﺷﺗﻧد.
ﻣﯾرزا ﺟﻌﻔر ﻧﺎطق ﺣﺳﯾن زاده از ﺷﮭر ﺧوی
و ﻋظﯾم ﻋظﯾم زاده از ﺷﮭر زﻧﺟﺎن ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﺎن دورۀ دوم اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد،

ﻣﯾرزا اﺳدﷲ ﻏﻔﺎرزاده ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ،ﯾﮑﯽ
از ﻣؤﺳﺳﯾن "ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران" ﺷد،
از اﻋﺿﺎی ﻓﻌﺎل اﯾن ﻓرﻗﮫ در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد .در ﭘرﺗو ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎ و
ﺧدﻣﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،ﺳﺧن ﻣﻌروف اﺣﻣد ﮐﺳروی
اﻏراق ﻧﯾﺳت ﮐﮫ "ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ را ﺗﮭران
آﻏﺎزﯾد و ﺗﺑرﯾز ﭘﺎﺳداری ﮐرد و ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
رﺳﺎﻧﯾد"؛ ﺟﺎﻧﺑﺎزی ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺟﺎھدﯾن
ﺗﺑرﯾز ﺗﺣت رھﺑری ﺳﺗﺎرﺧﺎن در دورۀ
"اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾر" ﻣﻧﺟر ﺑﮫ زاﻧو در آﻣدن
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا ﺷد و ﺗوده ھﺎی ﻣردم را
ﺑراﻧﮕﯾﺧت و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺷرﻗﯾﺎن ھم ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
زﻧدﮔﯽ آزاد ھﺳﺗﻧد .رھﺑران و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺷﺎﺧﮥ
"ﻓرﻗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون  -ﻋﺎﻣﯾون" در ﺗﺑرﯾز
در ﻋرﺻﮥ ﻧظری و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻣﻘﺎم ﺷﺎﺧﺻﯽ داﺷﺗﻧد .وﺟود
ﺑرﺧﯽ اﺳﻧﺎد ﻣﮭم در ﺑﺎرۀ ﺑﺣث ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺗﺑرﯾز در ﺳﺎل
ھﺎی  ١٢٨۵ﺗﺎ  ١٢٨٧ﺧورﺷﯾدی )-١٩٠٨
 ١٩٠۶ﻣﯾﻼدی( ،درﺟﮫ و رﺷد آﮔﺎھﯽ
اﻋﺿﺎی رھﺑری ﻓرﻗﮫ در ﺗﺑرﯾز را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد .ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺳﻧﺎد "ﺻورت ﺟﻠﺳﮥ
ﺷﻣﺎرۀ ﯾﮏ ﻣورخ  ١۶اﮐﺗﺑر  ١٩٠٨ﺳﯽ ﻧﻔر
از ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی ﺗﺑرﯾز" اﺳت ﮐﮫ
از آرﺷﯾو ﺟورج ﭘﻠﺧﺎﻧف  ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻧﺎﻣﯽ
روﺳﯾﮫ در دھﮥ آﺧر ﻗرن ﻧوزدھم  ،ﺑﮫ دﺳت
آﻣده اﺳت (١۵) .در آن ﺟﻠﺳﮫ دو ﻧظر در
ﺑﺎرۀ ﻟزوم اﯾﺟﺎد ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات
"ﺧﺎﻟص" و "ﻣﺳﺗﻘل" در اﯾران ﻣورد ﻣذاﮐره
و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دارد  .طرﻓداران ﻧظرﯾﮫ اول اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران وارد ﻣرﺣﻠﮥ
ﺗﮑﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷده اﺳت و در ﮐﺷور
ﻧطﻔﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺷﮑل ﮔﯾری "ﺻﻧﻌت" ﺑﮫ وﺟود
آﻣده ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر روﺷﻧﮕری ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﺷرو و ﻓﻌﺎل در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺣزب "ﺧﺎﻟص" ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑر
آن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳوﺳﯾﺎل
 دﻣﮑرات ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت "ﺑورژوازیاز ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب  ١٧٨٩ﻓراﻧﺳﮫ
و در اﻧﻘﻼب ھﺎی  ١٨٣٠و  ١٨۴٨اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد" ".اﻣروز ﻧﯾز در اﯾران ﻣﺑﺎرزۀ ﻓﻌﺎل
را ﻣردم ،ﯾﻌﻧﯽ در درﺟﮥ اول ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﻗد
ﻣﺎﻟﮑﯾت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ".ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣطﻠق از
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑورژوازی در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
دﻓﺎع از اﯾن طﺑﻘﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از رﺷد اﻧﻘﻼب
ﺧواھد ﺑود .اﯾن دﯾدﮔﺎه اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﻧﺑﺎﯾد و "ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑورژوا  -دﻣﮑرات آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد".
زﯾرا "ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و دﻣﮑرات دارای دو
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ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﻧد ".درک از ﻣﻔﮭوم
دﻣﮑراﺳﯽ ﯾﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ دﻣﮑرات،
از ﻟﺣﺎظ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻧﮕرش آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و اﻧﻘﻼب ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﻓزون ﺑر اﯾن اﮔر
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ " ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظر و
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد".
ﻟذا طرﻓداران اﯾن دﯾدﮔﺎه ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ " ﮔروه ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ﺧﺎﻟص
ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ رھﻧﻣود ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ
روﺷﻧﻔﮑران و ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه و ﻓﻌﺎل اﯾران
ﺑﺎﯾد از راه ﺗﺑﻠﯾﻎ ،ﺗﮭﯾﺞ و ﺗﺷﮑل ﺗوده ھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﺑرای ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻣﺎده ﺷوﻧد".
ﻧظرﯾﮫ دوم ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ در اﯾران ھﻧوز
ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺑرای ﻣﺗﺷﮑل و
ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه در ﯾﮏ ﺣزب
"ﺧﺎﻟص" و "ﻣﺳﻘل" ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
طرﻓداران اﯾن دﯾدﮔﺎه ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
َ
"ﻓﻌﻼ ﺻﻼح اﺳت ﮐﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراﺳﯽ ﺧﺎﻟص دﺳت ﺑرداﺷﺗﮫ ،ﺻﻔوف
دﻣﮑراﺳﯽ ﻋﺎم را ﺗﻘوﯾت ﮐرده و آن را از
ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺗﺟﻊ ﭘﺎک ﮐرد و ﺑﮫ ﻣوازات آن
ﺑﮫ ﺗﺷﮑل ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ آن ﮐﻣﮏ ﻧﻣود و
ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر در آن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧﻣود ".آﻧﮭﺎ ﺑر آن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮥ اﺻوﻟﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ "ﻣﺻﻠﺣت
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗدﺑﯾر ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ " اﺳت.
در آن ﺟﻠﺳﮫ طﺑق روﻧوﺷت ﺳﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و
دﯾدﮔﺎه اول ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت  ٢٨رأی در ﺑراﺑر ٢
رأی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .وﻟﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﻣورد اﺧﺗﻼف
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧﺷﯽ از ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ
ﮐﺎرل ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و ﺟورج ﭘﻠﺧﺎﻧوف ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ،از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی
ﻣﻌروف آﻟﻣﺎن در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم و
اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،در ﻧﺎﻣﮥ ﺧود ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
 دﻣﮑرات ھﺎی ﺗﺑرﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل و ﻓﻌﺎﻟﯾتﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ ﺧﺎﻟص و ﻣﺳﺗﻘل ،ﻣوﺿﻊ
ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼون
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی در اﯾران ھﻧوز ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑوﺟود ﻧﯾﺎورده اﺳت ،ﭘس
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﻓﻘط ﺑﺎﯾد در ﻣﺑﺎرزه
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗوده ھﺎ ﺷرﮐت ﺟوﯾﻧد .ﻣطﺎﺑق
اﯾن ﺳﻧد ﯾﮑﯽ از ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی
ﺗﺑرﯾز ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر "واﺳو" )ﺧﺎﭼﺎطورﯾﺎن(
در ﻧﺎﻣﮥ ﻣورخ ﻧواﻣﺑر  ١٩٠٨ﺑﮫ ﭘﻠﺧﺎﻧوف،
درﺳﺗﯽ ﻧظرﯾﮫ ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ در ﺑﺎرۀ اوﺿﺎع و
ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران را ﻣورد ﺗردﯾد
ﻗرار داده و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد "در اﯾران ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
وﺟود دارد .در اﯾن ﺻورت آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل
 -دﻣﮑرات ھﺎ ﺣق دارﻧد از ﻣﺗﺷﮑل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐردن ﮐﺎرﮔران و ﻣﺑﺎرزه در ﺟﮭت
اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد آﻧﺎن ﺧودداری ﮐﻧﻧد؟"
در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ "واﺳو" اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ در ﺑﺎرۀ
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ
ﭘﻠﺧﺎﻧوف اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎی ﺗﺑرﯾز "ﻧﻔوذ زﯾﺎدی"
در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران دارﻧد .ﮐﺎرﮔران ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎ اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
"واﺳو" ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٨
اﮐﺗﺑر  ١٩٠٨در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت،
ﺳﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼرم ﺳﺎزی در ﺷﮭر ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ
در ﻣﺟﻣوع دارای  ١۵٠ﻧﻔر ﮐﺎرﮔر ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات ھﺎ اﻋﺗﺻﺎب
ﮐردﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١اﮐﺗﺑر اﯾن
اﻋﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔران ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ،ﻣزد
آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷد و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ را اﺧراج ﻧﮑﻧد.
در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺳوﺳﯾﺎل -
دﻣﮑرات ھﺎی ﺷﮭر ﺗﺑرﯾز ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر
"آرﺷﺎوﯾز")ﭼﻠﻧﮕرﯾﺎن( در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ
ﭘﻠﺧﺎﻧوف ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ "ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات
ھﺎی ﺗﺑرﯾز ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از روﺷﻧﻔﮑران
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ اﯾده ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
را ھدف ﺧوﯾش ﻗرار داده اﻧد ".ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن
اﺳﻧﺎد ،رﺷد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣواﺿﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
و اطﻼﻋﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات
ھﺎی ﺗﺑرﯾز را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺣﺗوای
اﯾن اﺳﻧﺎد  ،دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﻧﺑش
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود
ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺟﮫ و ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم "اﻧﺟﻣن ﺗﺑرﯾز" ﺑﮫ وﯾژه "ﻣرﮐز
ﻏﯾﺑﯽ" از راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺳﺗﻣر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻓرﻗﮫ "اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون  -ﻋﺎﻣﯾون" ﻧﺷﺄت ﻣﯽ
ﮔرﻓت .اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻓﮑﺎر ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣﮑراﺳﯽ ،ﭘﻼﺗﻔرم ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای را
در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر اﯾران ﺑﮫ ﻣورد
اﺟرا ﮔذاﺷﺗﻧد و در دوره اول ﻣﺷروطﯾت ﮐﮫ
از ﻣرداد ﻣﺎه  ١٢٨۵ﺗﺎ ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٢٨٧طول
ﮐﺷﯾد  ،ﻣدارس ﻧوﯾﻧﯽ را در ﺗﺑرﯾز و ﺑﻌد
در ﺗﮭران ﺑرﭘﺎﺳﺎﺧﺗﻧد و ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﮐن اﯾران ،ھﻣﭼون
ارﻣﻧﯽ ھﺎ ،آﺳوری ھﺎ ،ﮐردھﺎ ،ﻋرب ھﺎ،
ﻟزﮐﯽ ھﺎ و ﮔرﺟﯽ ھﺎ را در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎھدﯾن در ﺷﮭرھﺎی ﺷﻣﺎل اﯾران
ﺗﻘوﯾت ﮐردﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،اﻋﺿﺎی ﻓرﻗﮫ
ﮐﮫ در درون اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺟﺎھدﯾن در ﺷﮭرھﺎی ﺷﻣﺎل اﯾران ﻓﻌﺎﻟﯾت
داﺷﺗﻧد ،ﻣوﺟب رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ اﯾن اﻧﺟﻣن
ھﺎ ﺷدﻧد ،در ﺿﻣن ﺑﺎ ﻧﻔوذی ﮐﮫ در اﻧﺟﻣن
ھﺎ داﺷﺗﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد از طرﯾق آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﮔﯾری و ﺗوﺳﻌﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ در
آن ﺳﺎل ھﺎ در اﯾران ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑودﻧد،

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟدی ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن اﻧﺟﻣن ھﺎ ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺿﺎی آﻧﮭﺎ را ﮐﺎرﮔران و ﭘﯾﺷﮫ وران
و دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دادﻧد ،در واﻗﻊ ﻧﻘش وظﺎﯾف و ﺧدﻣﺎت
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﮐﮫ در آن
زﻣﺎن ھﻧوز در اﯾران رﺷد ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺿروری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ روﻧد و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری از
ﯾﮑﺳو و ﮔﺳﺗرش اﻧﺟﻣن ھﺎ از ﺳوی دﯾﮕر در
دورۀ اول ﻣﺷروطﯾت ﺑﭘردازﯾم.
ﺷﮑل ﮔﯾری اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری
اواﯾل دھﮥ ﻗرن ﻧوزدھم ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﮏ  -رﻋﯾﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ در
اﯾران اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻔوذ و
رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز روﺳﯾﮫ ﺗزاری و
اﻣﭘراطوری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺿﻌﯾف و ﻓﺎﺳد اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
آن ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺗﺟﺎر ﺑورژوازی ﻧوﭘﺎی
اﯾران در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻗﺑﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد (١۶).ﺑطور ﻣﺛﺎل
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﺗﺟﺎر ﺧﺎرﺟﯽ از
ﭘرداﺧت  ۵در ﺻد ﻣﺎﻟﯾﺎت راھداری ،ﻋﻼوه
ﺑر ارزاﻧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺟب ﺷد
ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﻧﯾﻣﮫ دوم
ﻗرن ﻧوزدھم ،ﮐﺎﻻھﺎی اﯾراﻧﯽ را از ﺑﺎزار
ﺑﯾرون راﻧده و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺑورژوازی
اﯾران را ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﻧد و
ﺑﺧﺎطر ﺳرازﯾر ﺷدن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
اﻧﺗﻘﺎل ﺛروت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج
از ﻣرزھﺎی اﯾران ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
و رﺷد ﺑﺎزار را ﺑرای ﺑورژوازی اﯾران ﮐﮫ
ﺑطور ﻋﻣده ﺗﺟﺎری ﺑود ،ﻣﺣدود ﮐرد و ﺗوﻟﯾد
ﺑوﯾژه ﺗوﻟﯾد در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ و ﻧو ﭘﺎ دﭼﺎر
ﻧﻘﺻﺎن ﺟدی و ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺷد.
روﻧد اﻧﺣطﺎط اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻗدری ﺑﺎ ﺷﺗﺎب
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣورﺧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ،آن را آﻏﺎز ﭘروﺳﮫ "ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣره" ﺷدن و ﯾﺎ ﺟذب اﯾران ﺑﮫ زﻧﺟﯾره
ﻧظﺎم ﺑﯾن ا ﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد
و وﻗﺗﯽ اﯾن ﺷراﯾط ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر اﯾران ﺷد،
ﻧﯾﺎر دوﻟت و ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود رﻗﺎﺑت ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران
ﮐﮭن اﻣﭘراطوری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ ﺗزاری
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﮐﺷور اﯾران ﮐﮫ در اواﺳط
ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم )دھﮫ ھﺎی  ١۵۴٠و ١۵۵٠
ﻣﯾﻼدی( ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ھﻣﭼون
ﺗﺑرﯾز ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﮐل ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﮐﺷور ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود ،در اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم
ﺑودﺟﮫ ﮐل ﮐﺷور ﺗﺎ ﯾﮏ دھم ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور
ﻓراﻧﺳﮫ آن زﻣﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺷور اﯾران ﺗﺎ اواﯾل
ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﺎزاد درآﻣد داﺷت وﻟﯽ ﭘس از

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
دھﮥ  ١٨۶٠ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران
ﺑﺎ ﮐﺳری ﭘرداﺧت ھﺎ و ﺗراز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣواﺟﮫ ﮔﺷت .ﮐﺎھش درآﻣد ﮐﺷور
در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﻣوﺟب ﺷﮑﺎف ﻓزاﯾﻧده
ای در ﻣوازﻧﮥ ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎل
ھﺎی  ١٨٩۵ﺗﺎ  ١٩٠۴ﻣﯾﻼدی ،در آﺳﺗﺎﻧﮥ
اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺷد .ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗوزﯾﺎن
در ﮐﺗﺎب "اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران" ،ﭼﺎپ ﻧﮭم
 ١٣٨٠ﺧورﺷﯾدی ،در ﻣورد ﺷﮑﺎف در
ﺗوازن ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺷور اﯾران ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد:
"ﺳﮭم ﻣﻧﺳوﺟﺎت در ﺻﺎدرات اﯾران ﺑﯾن
ﺳﺎل ھﺎی  ١٨۵٠اﻟﯽ  ١٨٨٠ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ
ﺷدت ﭘﺎﺋﯾن آﻣد؛ از  ۶١ﺑﮫ  ١٩در ﺻد.
ﺳﮭم ﻣﻧﺳوﺟﺎت ﻧﺧﯽ و ﭘﺷﻣﯽ از  ٢٣درﺻد
ﺑﮫ ﯾﮏ درﺻد ﮐل ﺻﺎدرات ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت.
اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺻﺎدرات ﭘﺎرﭼﮫ اﯾران ﻧﮫ
ﻓﻘط ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﻣطﻠق ﻧﯾز
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﺳوی دﯾﮕر واردات ﭘﺎرﭼﮫ
)ﺑطور ﻣطﻠق ( اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻌﯽ داﺷت و از
ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻣوارد ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑر
ﺳر ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺻﻧﻌت ﻧﺳﺎﺟﯽ اﯾران ﭼﮫ
آورده ﺷده" و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾران ﭼﮕوﻧﮫ از ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻗدرﺗﻣﻧد آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﮫ
ﻧﯾﺎﻓﺗﮥ "ﭘﯾراﻣوﻧﯽ" در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺗﺑدﯾل
ﮔﺷت (١٧).ﭘروﺳﮥ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺷدن
اﯾران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑورژوازی ﺗﺟﺎری و ﻧوﭘﺎی
اﯾران ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ھﺎی
اﯾران را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻓﻼﮐت و درﺑدری ﮐﺷﯾد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑزرگ ﺑورژوازی
ﺗﺟﺎری اﯾران ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧرﯾد اراﺿﯽ و داد وﺳﺗد ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧود را ﻧﺟﺎت داده و ھﺳﺗﮥ اﺻﻠﯽ
"ﺑورژوازی ﮐﻣﭘرادور" اﯾران را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﻧد؛
ﺻﻧﻌﺗﮕران ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ از دﺳت دادن وﺳﺎﯾل
ﺗوﻟﯾد ﺧود و ھﻣﭼﻧﯾن زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و
روﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣن روﺑرو ﮔﺷﺗﮫ و راه
ﻣﮭﺎﺟرت در ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟر در ﺷﮭرھﺎی
اﯾﺎﻻت ﻗﻔﻘﺎز ﺑوﯾژه در ﺑﺎﮐو اﻗﺎﻣت داﺷﺗﻧد،
وﻟﯽ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾز در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر
روﺳﯾﮫ ﺗزاری ﺑوﯾژه در ﺷﮭرھﺎی آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی )ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ ﯾﺎ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺷرﻗﯽ،
ﮐﺷورھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﻓﻌﻠﯽ( ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد .در دو دھﮥ اول ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم  ۶٨ ،ھزار ﻧﻔر اﯾراﻧﯽ در ﺷﮭرھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯾﮫ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن
ﭘﯾوﻧد ﺧورده و ﺑﺎ دﯾﮕر ﻋﻧﺎﺻر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐردﻧد و ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎطق ﺗوﺳط ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑرات روﺳﯾﮫ )ﺟﻧﺎح

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﻠﺷوﯾﮏ( در ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑودﻧد ،ﭘﯾوﺳﺗﻧد؛ ﺑطورﯾﮑﮫ
در ﺑﺧش ھﺎی ﺑﻌدی اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺷرح داده
ﺧواھد ﺷد ،از ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﯾراﻧﯽ ﺳﺎﮐن
اﯾن ﺷﮭرھﺎ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﮔران اﯾراﻧﯽ ﭘﯾﺷرو
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﭘﺷﺗﮑﺎر ﺧوﯾش ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘس
از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﯾران در ﺗروﯾﺞ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
آزادﯾﺧواھﯽ و ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری
و ﺳراﻧﺟﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﮫ
داﺧل ﮐﺷور ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد(١٨).
ﻣﮭﺎﺟرت ﺻﻧﻌﺗﮕران و ﮐﺎرﮔران اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻗﻔﻘﺎز و اﯾﺎﻻت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی روﺳﯾﮫ
ﺗزاری ،ﺑوﯾژه ﺑﮫ ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و ازﺑﮑﺳﺗﺎن،
ﻋﻠت دﯾﮕری ﻧﯾز داﺷت و آن ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧوﭘﺎی روس در ﻣﻧﺎطق اﯾﺎﻻت
ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑود .ﻧﯾﺎز روزاﻓزون
ﺑورژوازی روس ﺑﮫ ﮐﺎر ارزان و ﺗﺷدﯾد
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران ،ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ را
ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﯾروﻣﻧدی ﺗﺣت رھﺑری
"ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات ﮐﺎر روﺳﯾﮫ"
روﺑرو ﺳﺎﺧت.ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ورود ﻧﯾروی
ﮐﺎر ارزان از "ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣروﺳﮫ اﯾران" ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت اﻧﺣﺻﺎر ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﺑﺎرز
در ﻣﻧﺎطق ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺷﮑﺳﺗﮫ
و ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزد را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش
دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻔوذ ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
اﯾران و رﻗﺎﺑت آﻧﺎن ﺑرای اﺳﺗﻘرار ھژﻣوﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در اﯾران از ﯾﮑﺳو و
ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ارزان
از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دو ﻋﺎﻣل ﻋﻣده در
ﻣﮭﺎﺟرت و ﮔﺳﯾل وﺳﯾﻊ اﯾراﻧﯾﺎن در آﻏﺎز
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﻣﺣﺳوب ﮔردﻧد .ﻣدارک ﺑﺳﯾﺎری در دﺳﺗرس
ﻣورﺧﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد دوﻟت روﺳﯾﮫ ﺗزاری ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐﺎرﮔران را ﺣﺗﯽ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .
از ﺳﺎل  ١٢٧٠ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٢٩٠ﺧورﺷﯾدی
)  (١٨٩١-١٩١٠ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٠٠ھزار
ﮐﺎرﮔر اﯾراﻧﯽ ﺟﮭت ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ،راھﯽ ﻣﻧﺎطق
ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی روﺳﯾﮫ ﺗزاری
ﺷدﻧد .ﺗﻧﮭﺎ از ﺷﮭر ﺗﺑرﯾز در ﺳﺎل ١٢٧٠
ﺧورﺷﯾدی ) ١٨٩١ﻣﯾﻼدی( ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٢٧
ھزار وﯾزا ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران اﯾراﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده
اﺳت .ھﻣﯾن ﺗﻌداد در ﺳﺎل  ١٢٨٢ﺧورﺷﯾدی
) ١٩٠٣ﻣﯾﻼدی ( ﺑﮫ  ٣٣ھزار وﯾزا رﺳﯾدو
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل از آﻏﺎز ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت در
ﮐل ﮐﺷور اﯾران ﺑﯾش از  ٧١ھزار وﯾزای
ﻣﮭﺎﺣرت ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن ﺻﺎدر ﺷده اﺳت.
) (١٩ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ در ھﻣﯾن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺎرﮔران و ﺻﻧﻌﺗﮕران اﯾراﻧﯽ ،ﺑدون
اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ و ﺑدون ﭘﺎﺳﭘورت ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
ﮐﺎر ﺑطور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف

روﺳﯾﮫ ﺗزاری و ﺗرﮐﯾﮫ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐرده اﻧد.
...................................
ﭘﯽ ﻧوﯾس ھﺎ
 -١۵از"ﺧﺎطرات" ﺣﯾدر ﻋﻣواوﻏﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻋﺑﺎس اﻗﺑﺎل آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده و در
ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺧورﺷﯾدی در ﻣﺟﻠﮫ
"ﯾﺎدﮔﺎر" اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد
ﮐﮫ ﺣﯾدر ﻋﻣواوﻏﻠﯽ در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧراﺳﺎن
ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل
ﺷﺎﺧﮥ ﻓرﻗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون  -ﻋﺎﻣﯾون در ﻣﺷﮭد
ﻧﻣوده اﺳت .او در ﺷﮭر ﻣﺷﮭد ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ
ﺗﻔﮑرات ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﻧد ھﻣﭼون ﻣﺷﮭدی
اﺑراھﯾم ﻣﯾﻼﻧﯽ )ﮐﺎرﮔر( آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .او
در ﻣﺷﮭد ﺗوﻓﯾق زﯾﺎدی در ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺎﺧﮥ
ﻓرﻗﮫ ،ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯾﮑﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودش
در ﺧﺎطراﺗش ﺷرح داده ،ﻋﺎزم ﺗﮭران ﻣﯽ
ﺷود .ﺣﯾدر ﻋﻣواوﻏﻠﯽ در ﺷﮭر ﻣﺷﮭد اول
در ﻣﺎﺷﯾن ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﻌد در ﺗﺟﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻣل
و ﻧﻘل و ﺳﭘس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺑرق ﻣﺷﻐول ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود .او در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﺧورﺷﯾدی
ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺗﮭران راﺑطﮫ
ﺑرﻗرار ﮐﻧد .در ﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﯾدر
ﻋﻣواوﻏﻠﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٢٨٢ﺗﺎ ١٢٨٧
ﺧورﺷﯾدی) ١٩٠١-١٩٠٨ﻣﯾﻼدی(  ،ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺑﺎس آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ورﻗﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﮫ اﯾران" در ﻣﺟﻠﮫ "ﯾﺎدﮔﺎر"،
ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺧورﺷﯾدی و رﺣﯾم
رﺿﺎزاده ﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺣﯾدرﺧﺎن ﻋﻣواوﻏﻠﯽ
ﭼﮑﯾده اﻧﻘﻼب" ،ﺗﮭران  ١٣۵١ﺧورﺷﯾدی،
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 -١۶م.س .اﯾواﻧوف "اﺳﻧﺎد ﺟدﯾد در ﺑﺎره
ﮔروه ﺳوﺳﯾﺎل  -دﻣﮑراﺳﯽ ﺗﺑرﯾز در ﺳﺎل
 "١٩٠٨در ﻓﺻل ﻧﺎﻣﮫ "ﻣﺳﺎﯾل ﺧﺎورﺷﻧﺎﺳﯽ"
ﻧﺷرﯾﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی،
ﺷﻣﺎره  .(١٩۵٩)۵اﻋﺿﺎی ﺳرﺷﻧﺎس
اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻌﺎر
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد ،ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از" :واﺳو"
)ﺧﺎﭼﺎطورﯾﺎن(" ،ﺗری ﯾﺎ"" ،ﮐﺎراﺧﺎﻧﯾﺎن"،
"ﺗﯾﮕران"" ،ﺳدراک اول"" ،ﭼﻠﯾﻧﮕرﯾﺎن" و
"ﺳدراک دوم".
 -١٧اﺑراھﯾم رزاﻗﯽ" ،اﻗﺗﺻﺎد اﯾران"،
ﺗﮭران  ١٣۶٧ﺻﻔﺣﺎت  . ١-٢۵ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺷراﯾط اﯾران ،ﻗرن ھﺎ )ﺗﺎ اواﺧر ﻗرن
ھﻔدھم و اواﯾل ﻗرن ھﯾﺟدھم ﻣﯾﻼدی( در
ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑوﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی،
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب و ﻣﺳﻠطﯽ داﺷت و ﺑﮫ
ﯾﻘﯾن ﯾﮑﯽ از ﻗطب ھﺎی ﻣﮭم ﺟذب و ادﻏﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺟﮭﺎن آن روز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣد.
اﯾﺟﺎد واﺣدھﺎی ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و وﺟود رواﺑط ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣوﺟود در ﻣﺳﯾر "راه اﺑرﯾﺷم" ﻣوﺟب ﺷد

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ﺗﺎ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘدﯾد
آﯾد .در دوره ﺻﻔوﯾﺎن ﮐﮫ ﻋﻣر آن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺳﮫ ﻗرن طول ﮐﺷﯾد ،اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﺑود و ﺑﺧش ھﺎی ﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﻌﺗﯽ
) ﺑوﯾژه ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﻧﺳﺎﺟﯽ( ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ھﻣﺎھﻧﮓ و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی آن
زﻣﺎن ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھﻣراه ﺑﺎ رﺷد ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ و
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧطﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑورژوازی ﺗﺟﺎری
در اﯾن دوره ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳرﻋت رﺷد
ﯾﺎﻓت .در اﻣور ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺗﯾﺎزھﺎی
اﻋطﺎ ﺷده ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾن دوره،
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﻣﺗﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ھﻣراه
ﺑود .ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران و رﺷد ﺑورژوازی
ﻧوﭘﺎی ﺗﺟﺎری از ﺑروز ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻧﻔﯽ
اﻣﺗﯾﺎزھﺎی اﻋطﺎﯾﯽ و از درﻏﻠطﯾدن اﯾران در
ﺑﺎﺗﻼق ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﻠوﮔﯾری
ﻣﯽ ﮐرد .ﻣردم ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﯾران از
ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺑرﯾز  ،ﻣﺷﮭد ،ری و اﺻﻔﮭﺎن دارای
ﺟﻣﻌﯾت ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑودﻧد و در ﻣﺳﯾر راه ھﺎی
ﺗراﻧزﯾﺗﯽ و ﮐﺎروان ھﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻣﻧﺎطق
ﮐراﻧﮫ درﯾﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫ و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ را
ﺑﺎ ﮐﺷور ھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن  ،ﭼﯾن و ﻣﺎﭼﯾن
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﭘس از اﻓول و اﺿﻣﺣﻼل
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺻﻔوﯾﮫ و ﭘﯾداﯾش و رﺳوخ ﻗدرت
ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری اروﭘﺎ در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار
اﯾران و ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻗدرت ھﺎی ﺟدﯾد در
ﻣرزھﺎی اﯾران از ﯾﮑﺳو و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷدن
اﯾران ﻣﺗﻣرﮐز و ﻋروج رژﯾم ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ
و ﺷﯾوع ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و
ﻋﺷﯾره ای از ﺳوی دﯾﮕر ،اﻗﺗﺻﺎد اﯾران و
ﺑورژوازی ﺗﺟﺎری اﯾران را در ﺳﺎل ھﺎی
 ١٧۵٠ﺗﺎ  ١٧٧۵ﻣﯾﻼدی از ﺑﺎزار ﮔﺳﺗرده و
طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﻣﺣروم ﺳﺎﺧت .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط
ﺑﺣراﻧﯽ ،ﮐﺷور اﯾران ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ
و ﻋرﺻﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران
ﮐﮭن ﺗﺑدﯾل ﺷد.
 -١٨در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در
دوره  ١٨٢٨ﺗﺎ  ١٩٠٠ﻣﯾﻼدی ،رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ:
 اﺳﺗﻔن آﻣﺑروز "روﻧد ﺳﻠطﮫ ﮔری"  ،ﺗرﺟﻣﮫاﺣﻣد ﺗﺎﺑﻧده ،ﺗﮭران .١٣۶٣
 اﺣﻣد اﺷرف "ﻣواﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در اﯾران"  ،ﺗﮭران .١٣۵٢
 ﭼﺎرﻟز ﻋﯾﺳوی "ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران"،ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﻌﻘوب آژﻧد ،ﺗﮭران .١٣۶٢
 -١٩م .ﺳوﻟوﮔوﺑوف "ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺗرﮐﺳﺗﺎن" ﺗرﺟﻣﮫ از روﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺗﺎﺷﮑﻧد ،و س  .ﻣﻠﮑوﻣف "ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣزﺑﯽ اﯾﺎﻟت ﺗرﮐﺳﺗﺎن" ،ﺗرﺟﻣﮫ از
روﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﺷق
آﺑﺎد.١٩۵٩ ،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺗﺳﺧﯾر اﻟﺟزﯾره ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗوری ﻓراﻧﺳﮫ در
 ١٨٣٠و ﺷﮑﺳت ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ در ﻣﺻر
در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻣﭘراﺗوری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ١٨٤٠
 ،ﺷروع ﮔﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﯾران ﺑﯾن اﻣﭘراﺗوری
ھﺎی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ ﺗزاری ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش
در  ، ١٩٠٧ﺗﺳﺧﯾر ﻣراﮐش ﺗوﺳط ﻓراﻧﺳﮫ
در  ١٩١١اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ و
ﺗﺿﺎدھﺎ در طول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﯾز از ﻣﺳﺗﻌﻣره
ﺳﺎزی و ﺗﻘﺳﯾم ﻓﻠﺳطﯾن در  ، ١٩٤٧ﮐودﺗﺎی
 ٢٨ﻣرداد در  ١٩٥٣در اﯾران  ،ﺟﻧﮓ ﺳوﺋز
ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻧﺎﺻر در ﻣﺻر در  ١٩٥٦و ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﻣﻌروف اﻋراب و اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎل ھﺎی
 ١٩٧٣ ، ١٩٦٧و ....ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ ﺑﮫ ﻋراق در  ، ٢٠٠٣ﻟﯾﺑﯽ
در  ، ٢٠٠٩ﺳورﯾﮫ در  ٢٠١١و ﯾﻣن در
ﺳﺎل  ٢٠١٥اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
را اﻣروز در ﭼﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
» ﺗﻼﻗﯽ ﺗﻣدن ھﺎ » ﺑﮫ ﻗﻠب اﻣﭘراﺗوری آﺷوب
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺎراج
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎن
دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ،آﻓرﯾﻘﺎ
و آﺳﯾﺎ  ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ھﺎ
و دوﻟت – ﻣﻠت ھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوﯾژه در
دھﮫ ھﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم روﺑرو ﮔﺷﺗﻧد  .اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﮐﮫ در ﺳﺎل
ھﺎی  ١٩٥٠ -١٩٥٣در اﯾران آﻏﺎز ﮔﺷت
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺳورﯾﮫ  ،ﻟﺑﻧﺎن  ،ﻋراق  ،ﻣﺻر  ،اﻟﺟزﯾره
و ) ...ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧود را از ﯾوغ اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﮐﮭن ﻧﺟﺎت داده و اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺳب ﮐرده
ﺑودﻧد ( ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﻧد  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺗﻌﻣﯾق و ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﯾن ﻣﺑﺎرزات در دھﮫ
 ١٩٥٥ – ١٩٦٠ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را
ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﻣﮭﻣﯽ در درون ﺟﻧﺑش
ھﺎی رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره
درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت وﻟﯽ در ھﻣﺎن
دوره راس ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ) آﻣرﯾﮑﺎ(
ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣوﻗﻌﯾت
ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ ﮐﺳب ﮐرده ﺑود  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺧت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﮐﻣﭘرادور ﺧود و ﺳﭘس
ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از آن در اﺧراج ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ھﺎ از ﻣﯾﮭن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را اﯾن دﻓﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﺋو ﮐﻠوﻧﯽ ھﺎی
راس ﻧظﺎم ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزد  .ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده
اﯾن ﭘﺎرادوﮐس  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﺳﻧﺗﯽ درﺳت در ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﮐﮭن داﺷت از ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ
و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﮫ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ

ﮔﺷت از ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺷرﯾﺢ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد :
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ ﻗﺎﺑل
ﺗﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺧش دوم ﭘرﺳش ﺳﯾزدھم ﺑﺎﺷد.
 ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ درآﻣد ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣلدﺳت ﯾﺎﺑﯾم ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل روﻧد ﺟﻧﺑش
رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ در آن دوره )
از  ١٩٥٠ﺗﺎ  ( ١٩٧٥دارﯾم .
 ﺗﺎ آﻏﺎز ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫﺑوﯾژه ﻋرﺑﯽ  ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
و ﻓراﻧﺳﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺻر  ،ﺗوﻧس و
اﻟﺟزﯾره از ﯾﮏ ﺳو و در ﮐﺷورھﺎی ﻋراق
 ،ﺳورﯾﮫ  ،ﻟﺑﻧﺎن  ،ﻓﻠﺳطﯾن و اردن از
ﺳوی دﯾﮕر ﻧﻘش ﺑرﺗر و ﻣﺳﻠطﯽ داﺷﺗﻧد.
اﯾن ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از طرﯾق ﮐﺎﻧﺎل
ﮐﻣﭘرادورھﺎی ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از
ﻣﻼﮐﯾن ﮐﻼن و ﺑورژوازی ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران
رﺳﯾده در وﺣدت و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای دﯾﻧﯽ – ﻣذھﺑﯽ ) ﺳﻠﻔﯾﺳت
ھﺎی وھﺎﺑﯽ از ﯾﮏ ﺳو و ﺳﻠﻔﯾﺳت ھﺎی
اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن از ﺳوی دﯾﮕر ( ﺑودﻧد ،
ﺑرﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ ﺣﮑوﻣت ﮐرده
و در طول دھﮫ ھﺎ ﺑوﯾژه در دوره ﺑﯾن دو
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ )  ( ١٩١٨ – ١٩٣٩ﺑﮫ ﺗﺎراج
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد  .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری و ﮔﺳﺗرش
ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ﻧوک ﺗﯾز ﺣﻣﻠﮫ ﺧود را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻼﮐﯾن ﮐﻼن
و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﺎﺧت  .اﺗﺧﺎذ اﯾن ﻣوﺿﻊ ﻧوﯾن
) ﺿد ﻓﺋودال و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ( رھﺑران
ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در دوره
 ١٩٥٥ – ١٩٧٥اﮐﺛرﯾت وﺳﯾﻌﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن
 ،ﮐﺎرﮔران و روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ طﺑﻘﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧرده ﺑورژوازی را ﺑﮫ ﺳوی
آرﻣﺎن ھﺎی ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺟذب
ﮐرده و آن ﺟﻧﺑش را در آن دوره ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭼﺎﻟش ﺟدی و ﻓراﮔﯾر در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،
ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزد  .اﯾن ﺟﻧﺑش ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎ
و ﮐﻣﺑودھﺎﯾش ﻣوﻓق ﮔﺷت ﮐﮫ در دھﮫ ١٩٥٠
رژﯾم ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز را اول در ﻣﺻر ، ١٩٥٢
ﺳﭘس در ﺳورﯾﮫ  ١٩٥٦و ﻋراق ، ١٩٥٨
ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد  .ﻋروج ﭘدﯾده ﻧﺎﺻرﯾﺳم )
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ روﻧد ﺗوده ﻣﺣور ﻏﺎﻟب در دھﮫ
 ١٩٥٧ – ١٩٦٧در ﺳراﺳر ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺷرﻗﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت ( ﺑﮫ ھﻣراه ﭘﯾروزی ھﺎی ﺣزب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻌث در ﺳورﯾﮫ و ﻋراق از
ﯾﮏ ﺳو و اﻧﻘﻼب اﻟﺟزﯾره از ﺳوی دﯾﮕر
اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
را ﺑﮫ اوج ﻗدرت و ﻣﺣﺑوﺑﯾت در اواﺳط
دھﮫ  ١٩٦٠رﺳﺎﻧد .دوﻟت ھﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
از اﯾن ﺟﻧﺑش ﺟﻣﻠﮕﯽ دارای ﭼﻧد وﯾژﮔﯽ
ﻣﺷﺗرک ﺑودﻧد ﮐﮫ اھم آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از
 :اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ – دھﻘﺎﻧﯽ  ،ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ  ،ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی و ﮔﺳﺗرش
دوﻟت ھﺎی ﻣدرن ﺳﮑوﻻر  .در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ
اﯾن ﺟﻧﺑش در ﻣرﺣﻠﮫ اوﺟﮕﯾرﯾش ﻣوﻓق ﺷد
ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ) ﮐﺷورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن  ،ﻓراﻧﺳﮫ و آﻣرﯾﮑﺎی
ﺗﺎزه ﺑﮫ راس ﻧظﺎم رﺳﯾده ( را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺳب
اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔردد .در
اﯾن دوره درﺧﺷﺎن ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ
ﺑوﯾژه در ﺳﺎل ھﺎی  ، ١٩٥٦ – ١٩٦٧ﻣﺎ
ﺷﺎھد ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ از ﮐﺷورھﺎی ھﻼل اﺣﻣر
) ﻋراق  ،ﺳورﯾﮫ و ﻟﺑﻧﺎن ( ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﺷﮑﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ در ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت
در ﺟﻧﮓ ﮐﺎﻧﺎل ﺳوﺋز ھﺳﺗﯾم  .در ﺳﺎل ھﺎی
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﭘﯾروزی ﻧﺎﺻرﯾﺳت ھﺎ
در ﺟﻧﮓ ﮐﺎﻧﺎل ﺳوﺋز ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ دﺳﺗﺧوش دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎﺋﯽ ﮔﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﮐﺷورھﺎی ﺣﺗﯽ
ﻏﯾر ﻋرﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﯾران  ،ﺗرﮐﯾﮫ و
ﻗﺑرس ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑودﻧد .
 اﻟﺑﺗﮫ ﻓراز اﻣواج رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺑرایرھﺎﺋﯽ از ﯾوغ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣدﺗﯽ طول ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾوﻻی ھژﻣوﻧﯽ
طﻠب آﻣرﯾﮑﺎ روﺑرو ﮔﺷت  :آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﺗﺿﻌﯾف ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑوﯾژه در
ﺟﻧﮓ ﺳوﺋز ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دوﻟت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﺗﺎ آن دوره ﺑﮫ ﺳﺎن
ﺳﮓ زﻧﺟﯾری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد  ،ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرش و ﺗﺎﻣﯾن ھژﻣوﻧﯽ ﺧود در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
روﻧق ﺑﺧﺷد  .ﮐل اﺳﺗراﺗژی آﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن
دوره ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ اﻋراب
ﺑوﯾژه در ﮐﺷور ﻣﺻر ﺑود  .ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن ھدف آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از واﺑﺳﺗﮫ
ﻧوظﮭور ﺧود اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺳﻼح
ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز
ﺑوﯾژه ﺧود آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود  ،ﺗﮭﺎﺟم ﻧوﯾﻧﯽ را
ﺑرای ﭘﯾﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ آﻏﺎز ﮐرد  .روﻧد ﺳﯾﺎﺳت
ژﺋوﭘوﻟﺗﯾﮑﯽ و ژﺋواﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﻌد از ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش
در آن ﻣﻧطﻘﮫ در ﭼﮭل ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از ١٩٧٥
ﺗﺎ  ٢٠١٥از دو ﻣرﺣﻠﮫ روﺷن و ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
 ﻣرﺣﻠﮫ اول دﻗﯾﻘﺎ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺷش روزه ، ١٩٦٧اﻋراب و اﺳراﺋﯾل ﺷروع ﮔﺷت .
ﺷﮑﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ از اﺳراﺋﯾل
ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧوردار
ﺑود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﺑﮫ ﺟزﯾره ﺳﯾﻧﺎ و

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧوار ﻏزه از ﻣﺻر  ،ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ و
اورﺷﻠﯾم ﺷرﻗﯽ از اردن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟوﻻن
از ﺳورﯾﮫ ﺗوﺳط اﺳراﺋﯾل ﮔﺷت  .اﯾن ﺷﮑﺳت
آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﻋﮭد ﻧﺎﺻرﯾﺳم و ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﺑش
رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ
ﺑود  .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر آن ﺟرﯾﺎن واﺣد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم
و ﮔﺳﺗرش ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺑر اﺳﺎس
اﺳﺗﻘرار ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث رﺷد و ﻓراز
دوﻟت ھﺎی ﺳﮑوﻻر ﻣدرن ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
درون ﻣﺣور در دھﮫ  ١٩٥٥- ١٩٦٥ﮔﺷﺗﮫ
ﺑود ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺷش روزه ١٩٦٧
ﺑﺗدرﯾﺞ ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺑود ﮔﺷﺗﮫ و درھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ و آﻓرﯾﻘﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ روی اﻧﺣﺻﺎرات ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران
رﺳﯾده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره ﺑﺎز ﮐرد  .ﭘروﺳﮫ
ﺳﯾﺎﺳت » ﺑﺎز ﮐردن درھﺎی ﺑﺎز » ) ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﭼﺎﻟﺷﮕران و روﺷﻧﻔﮑران ﺿد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ اﺳم ﻣﻧﺎﺳب » اﻧﻔﺗﺎح » ﻣﻌروف
ﮔﺷت ( ﺑﻌد از آﻏﺎز ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ) ﻧﯾﻣﮫ اول
دھﮫ  ( ١٩٨٠و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﻌد از ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺷوروی و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد در ﺳﺎل
ھﺎی  ٩١-١٩٩٠دوﻟﺗﻣردان ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
را ﺑﺎ دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺎﻟﯽ
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﺋوﮐﻣﭘرادورھﺎی
ﺑوﻣﯽ دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز در ﮐﻠﯾﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﻣﺻر
 ،ﻋراق و ﺣﺗﯽ اﻟﺟزﯾره ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت .
 ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﭘروﺳﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺳﺎزی درﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺳﺎل ھﺎی آﻏﺎزﯾن دوره ﺑﻌد
از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ و ﺗﺎﮐﻧون٦
 ٢٠١م اداﻣﮫ دارد  .وﻗﺎﯾﻊ اﯾن دوره در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوﯾژه ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺋوﮐﻣﭘرادوری و
ﺗوﺳﻌﮫ ھﺎی ﻟوﻣﭘﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﺑوﯾژه ﻋرﺑﯽ را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﭘدﯾده
اﺳراﺋﯾل ﺑطور ﺟﺎﻣﻊ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣورد
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار داد  .در واﻗﻊ زﻧدﮔﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻋرﺑﯽ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ در  ٩٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
) ﺑوﯾژه در  ٤٨ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از  ١٩٦٧ﺗﺎ
 ( ٢٠١٥ﺑﺎ دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ
ﻗدری ﮔره ﺧورده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺑررﺳﯽ
ھوﯾت و ﻣﺎھﯾت آن دوﻟت ھﯾﭻ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕری
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﻧش و آﻣوزش ﺧود را درﺑﺎره
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ )ﻗﻠب اﻣﭘراﺗوری آﺷوب
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ( ارﺗﻘﺎء دھد .
 ﺑرای ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﭘدﯾده دوﻟتاﺳراﺋﯾل ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ از ﺳوی
ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣورﺧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ) ﻣﺷﺧﺻﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران

ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ( ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد  ،ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑل
ﺑﺣث و ﺗﺎﻣﻠﯽ را اراﺋﮫ دھﯾم  :ﭼﮑﯾده ﺗم و
ﻣﺣﺗوی اﯾن ﭘرﺳش ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾن ﮐﮫ
آﯾﺎ دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺧود
ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود اھداف اﺳﺗﻌﻣﺎری و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود را در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد ؟ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮫ  ،ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم
ﻧﯾز ﻣﺛل دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی دﯾﻧﯽ – ﻣذھﺑﯽ
ﻓﺎﻧداﻣﻧﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در راس آن آﻣرﯾﮑﺎی
ھژﻣون اﻧدﯾﺷﯾده و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷود
ﺑﮭﺗر اﺳت در اﺑﺗدا ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻓﻠﺳطﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده اﺷﺎره ﮐﻧﯾم .
 ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران ﺟﻧﺑش ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳمدر رﺑﻊ آﺧر ﻗرن ﻧوزدھم در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﮔذار
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﻣرﺣﻠﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ )
ﻟﯾﺑرال – رﻗﺎﺑﺗﯽ ( ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺣﺻﺎری
– اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻓرﯾب ﯾﮭودﯾﺎن ﺳﺗﻣدﯾده
ﺳﺎﮐن ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣدﺗﺎ اروﭘﺎی ﻣرﮐزی و
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر ﺑوﯾژه اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺗﺳﺧﯾر ﻓﻠﺳطﯾن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
 ،دﺳت ﺑزﻧﻧد  .اﯾن ﻓرﯾب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽ ﺗردﯾد
ﺑدون ﺟور و ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻼﯾﺎی
دردﻧﺎک ژﻧوﺳﺎﯾد ) ﻧﺳل ُﮐﺷﯽ ( ﻋﻠﯾﮫ اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮭودﯾﺎن آن ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ از ﺳوی
ھﺋﯾت ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ آن ﮐﺷورھﺎ روا ﺷده ﺑود ،
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﯾﺳر ﮔردد  .در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﮐرد ﮐﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ
و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اروﭘﺎ از ﺳوی
ھﯾﺋت ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ اروﭘﺎ اﻋﻣﺎل ﮔردﯾد ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﯾﮏ ﻓﺻل ﺧوﻧﺑﺎر و درﻧده ﺧوﯾﺎﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
دردﻧﺎک اروﭘﺎ ﺑود و ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ
ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺎﮐن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ  ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠق
ﺳﺗﻣدﯾده ﻓﻠﺳطﯾن ﻧدارﻧد  .ﺗﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎطﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرﻗرار ﮐرد اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻠﺳطﯾن
ﺗوﺳط ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان » ﺳرزﻣﯾن
ﺑﺎزﮔﺷت » اﺳت  :اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎری ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻠﺳطﯾن و ﻋﻣﻼ اﺧراج و
ﻗﺗل ﻋﺎم ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ از ﺳرزﻣﯾن اﺟدادی
ﺧود ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ھﯾﺋت ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ اروﭘﺎ
ﻓرﺻت داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻣوزش ھﺎی
ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم
ﯾﮭودﯾﺎن را ﻓرﯾب داده و ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ از
اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن » ﻣوﻋودی » ﻓﻠﺳطﯾن و
اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود را در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ژﺋوﭘوﻟﺗﯾﮏ و ژﺋو اﺳﺗراﺗژﯾﮏ  ،ﭘﯾﺎده ﺳﺎزﻧد.
 ﺑدون اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻠﺳطﯾن ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن درﺳﺎل  ١٩١٩و ﺳﭘس ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
ﺳﮑوﻧت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎ در ﺧﺎک
ﻓﻠﺳطﯾن در دھﮫ  ١٩٢٠ﺗﺷﮑﯾل و اﺳﺗﻘرار
دوﻟت اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎل  ١٩٤٨ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ
اﻣر ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود .دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن از
ﺳﺎل  ) ١٩٢٠ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﯾﮭودﯾﺎن
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ  ٦٠ھزار ﻧﻔر ﺑود ( ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٤٨
) اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل (
 ٥٤٠ھزار ﻧﻔر ﯾﮭودﯾﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺑﺎر را
ﺑﮫ ﻓﻠﺳطﯾن اﻧﺗﻘﺎل داده و دوﻟت اﺳراﺋﯾل را
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت  .در
اﯾن دوره از  ١٩٢٠ﺗﺎ  ، ١٩٤٨ﺑود ﮐﮫ
اﻣﭘراﺗوری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ﻋﻧﺎﯾت
دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن را ﺑوﯾژه در
ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٣٦ﺗﺎ  ١٩٣٩ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده و
ﺷراﯾط را ﺑرای ﺷﮑﺳت ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ از
اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎل  ١٩٤٨آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .
 دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩٤٧ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺧﺎک ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮫ دو ﺑﺧش
ﻓﻠﺳطﯾن و اﺳراﺋﯾل ﺑوﺟود آﻣد  ،از ھﻣﺎن
آﻏﺎز ﻣوﺟودﯾﺗش ھﯾﭼوﻗت ﺣدود و ﺛﻐور )
ﺳرﺣدات ( اﺳراﺋﯾل را ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑود ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ھرﮔز ھوﯾت و
ﻣوﺟودﯾت ﺧﻠق ﻓﻠﺳطﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻣﻠت ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗرار ﻧداد  .اﻣروز
ھم ﮐﮫ  ٦٨ﺳﺎل از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺳﺎل ١٩٤٨
ﻣﯽ ﮔذرد  ،دوﻟت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺗﻧﮭﺎ
دوﻟﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف
ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل  ،ﺗﺎﮐﻧون ﺣﺎﺿر
ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺳرﺣدات ﺧود را ﺑطور رﺳﻣﯽ
و ﮐﺗﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار دھد .
زﯾرا ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم آﯾﻧده ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل را در
ﮔﺳﺗرش ﻧﺎﻣﺣدود اراﺿﯽ از طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ از ﻣﺻر و ﻟﯾﺑﯽ و .....در
آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ھﻼل اﺣﻣر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ) ﻓﻠﺳطﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده
 ،ﻋراق  ،ﺳورﯾﮫ و ( ....ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .در اﯾن
راﺳﺗﺎ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر اﺳراﺋﯾل
در  ٦٨ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ و
وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻼش ﮐرده ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻌﻣﺎری –
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺳرﮐوب و ﻗﺗل ﻋﺎم
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوﯾژه در ﻣﻧطﻘﮫ
ھﻼل اﺣﻣر  ،ﭘﯾﺎده ﺳﺎزد  :از اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در دﯾرﯾﺎﺳﯾن در  ١٩٤٨و
ﺻﺑرا و ﺷﺎﺗﯾﻼ در ﻟﺑﻧﺎن در  ١٩٨٢ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﮑوﻧت ﮔﺎھﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری در
ﺳﺎﺣل ﻏرﺑﯽ ) ﻓﻠﺳطﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده ( در دھﮫ
ھﺎی  ١٩٩٠و  ٢٠٠٠ﻣﯾﻼدی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﺟوﻻن ﺳورﯾﮫ و ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن و ﺑﺎﻻﺧره
ﺟﻧﮓ ھﺎی وﯾراﻧﺳﺎز ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در
ﻧوار ﻏزه در دھﮫ . ٢٠١ ٠

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ
 ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی دوﻟتﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل در  ٦٨ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
ﺻدد اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺧﺎک ﻓﻠﺳطﯾن  ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﺟوﻻن و ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﺗﺻل
ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن اﺗﺻﺎل ﺷﺑﮫ ﺟزﯾره ﺳﯾﻧﺎ )
در ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﻣﺻر ( ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻧﻘﺷﮫ
» اﺳراﺋﯾل ﺑزرگ » ﺑرای ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ از
ﺳواﺣل رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾل در ﻣﺻر ﺷروع ﮔﺷﺗﮫ
ﺗﺎ ﺳواﺣل رودﺧﺎﻧﮫ ﻓرات ) در ﺳورﯾﮫ و
ﻋراق ( را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد  .اﯾن اﺳﺗراﺗژی
اﺳﺗﻌﻣﺎری – اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣوﻟود ﺗﺻورات
ﺧﻠق ھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ دوﻟت ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﺎل در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳراﺋﯾل
و در ﮐﻧﮕره ھﺎی » ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم
ﺟﮭﺎﻧﯽ » ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و از ﺳوی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره ﺑوﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮔردﻧد  .ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و ﺟﺎری در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
) ﺗﺑدﯾل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﻼطم ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در
اﻣﭘراﺗوری آﺷوب ( و ارﺗﺑﺎط و ﮔره ﭘﯾﭼﯾده
ﺳرﻧوﺷت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ آﯾﻧده اﺳراﺋﯾل  ،از
ﻣﺎ ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ
اﯾدﺋوﻟوژی و اﺳﺗراﺗژی ﭘدﯾده ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﺳراﺋﯾل  ،ﺑﭘردازﯾم  .ﺑدﯾن ﺟﮭت ﻧﮕﺎرﻧده
در ﺑﺧش دھم اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﭘﯾش از ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ ﭘرﺳش ﭼﮭﺎردھم ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾدﺋوﻟوژی
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا
) ﻓﺎﻧداﻣﻧﺗﺎﻟﯾﺳت ( در ﺧدﻣت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،
ﺧواھد ﭘرداﺧت .
..................
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺗر  » ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرھﻧﮫ
»  ،ﻧﯾوﯾورک . ٢٠٠٦ ،
 – ٢وﺳﻠﯽ ﮐﻼرک  » ،ﻣﻧﺗظر ﺟﻧﮓ آﯾﻧده
ﻧﺑﺎﺷﯾد »  ،ﻧﯾوﯾورک . ٢٠١٤ ،
 – ٣ﺳﻣﯾراﻣﯾن  » ،اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧدﻣت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم » د رﻣﺟﻠﮫ ”ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو » ،
دﺳﺎﻣﺑر . ٢٠٠٧
 – ٤ﯾﺎدداﺷت ھﺎﺋﯽ از ﺳردﺑﯾران  ،ﻣﺟﻠﮫ“
ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو“  ،ﻧواﻣﺑر . ٢٠١٥
 – ٥درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر در اﺳراﺋﯾل و
ﻓﻠﺳطﯾن  ،رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ :
 ﻣﺟﻠﮫ ھﻔﺗﮕﯽ » ﻧﯾﺷن » ﭼﺎپ ﻧﯾوﯾورک ،ﺷﻣﺎره ھﺎی اوت  ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و اﮐﺗﺑر  ٢٠١٥و
 روزﻧﺎﻣﮫ » ﮔﺎردﯾن » ﭼﺎپ ﻟﻧدن  ،ﺷﻣﺎرهھﺎی اﮐﺗﺑر و ﻧواﻣﺑر . ٢٠١٥

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
آﻣوزه ھﺎﯾﯽ از دو اﻧﻘﻼب  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
در ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

 .٣ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ .ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را در ﺣزب ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار داده وﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻻزم را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ آن را
ﺑﮫ آدرس زﯾر و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ھم ﺑﮫ ﻣﺎﺑﻔرﺳﺗﯾد.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور،
دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری،
ﮐﻠﻣﺑو ،٠١ -
ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ.
ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ھﺳﺗﯾم.
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﻧون.
ﺑــﺎ ﺳــﻼم ھــﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭘــوﺑــودو ﺟﯾﺎﮔودا
Pubudu Jayagoda
از طرف ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ  ٢١آورﯾل ٢٠١۶

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

ﺳﮭم ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑران
اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻋﻧوان
رھﺑران دوﻟت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻼت
و ﭼﺎﻟش ھﺎﺋﯽ روﺑرو ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث از
اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ آن اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﭘﯾروزﻣﻧد ﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز
ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ،ﺑﮫ وﻗوع
ﭘﯾوﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﻌﺿﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎ رھﺑران
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت را ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻧد دﺳت ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ
اﻧﮕﺎﺷت ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ﺿرورﺗﺎ
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﮔﻔﺗﻣﺎن
ھﺎی ﺟﺎری در اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم  ،ﺧواﻧﺎﺋﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد.ﺑطور ﻣﺛﺎل  ،ﻟﻧﯾن و ﺑوﺧﺎرﯾن ﺑﯾش
از ھﺎﺑﺳن و ھﯾﻠﻔردﯾﻧﮓ در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺧود
از ﺑروز ﻣرﺣﻠﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری )
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ( روی اﯾن اﻣر ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾدﻧد ﮐﮫ
وﻗوع ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  ١٩١۴-١٩١٨ﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر ﺳر
ﺗﺎراج و ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و
ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ " ﻣﺷرق زﻣﯾن " ﺷراﯾط وﻗوع
اﻧﻘﻼب در آن ﮐﺷورھﺎ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿروری
وﺣﺗﻣﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻣﮑن و ﺣﺗﯽ ﻣﺣﺗﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت.
 ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد و آﺛﺎر ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ ﮐﮫ از ﻟﻧﯾن وﺑوﺧﺎرﯾن و دﯾﮕر ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎی طرﻓدار آﻧﮭﺎ
اﻣروز در دﺳﺗرس ﻣﺎﺳت  ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده آﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ
در ﺣرﮐت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ) ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
( ﺧود روی ﺧط ﺗﺎراج و ﭼﭘﺎول و ﻻﺟرم
اﯾﺟﺎد ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﺑﯾن ﻣرﮐزھﺎی ﻣﺳﻠط "
ﻣﻐرب زﻣﯾن " ) ﺑﮫ واژه ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎل ( و
ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﻣﺷرق زﻣﯾن ) ﺑﮫ واژه ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧوب ( ،
ﺑودﻧد.
 ﺑراﺳﺎس اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول وﻗﺗﯽ ﮐﮫﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻟﻧﯾن و
ﯾﺎراﻧش ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮐﺎرﮔری
در اروﭘﺎی ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺑوﯾژه در آﻟﻣﺎن ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت روﺑرو ﮔﺷﺗﻧد ,.ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﻣﻧﺑﻌث
از ﻋروج دوره ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری
) اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ( و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺗﺎراج و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺷرق زﻣﯾن در ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔری در ﻣﻐرب زﻣﯾن ﻧﻘش
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ و از ﺳوی دﯾﮕر ﺷراﯾط را
ﺑرای ﺷﯾﻔت ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﻘﻼب از ﻏرب
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﺷرق ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻏﯾر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .

زﻧده ﺑﺎد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 در ﭘرﺗو اﯾن داﻧش از اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن ،ﻟﻧﯾن و ﯾﺎراﻧش در ﺑﺣﺑوﺟﮫ دوره "
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺟﻧﮕﯽ " در ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ) ١٩٢١
–  ( ١٩١٧ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﺳو دﺳت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب دھﻘﺎﻧﯽ
در ﺷوروی ﺟوان زده و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت و اﻋﻼم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ اﻣواج ﺧروﺷﺎن
ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﺋﺑﺧش در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺷرق زﻣﯾن  ،ﺑرﺧﯾزﻧد.اﯾن ﺳﯾﺎﺳت دوﻟﺑﮫ )
ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ در ﺑﺎزار در ﺟﮭت ﭘذﯾرش ﻣﺎﻟﮑﯾت
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑر زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﻣوازات
ﺗﺟدﯾد ﺗﺟﺎرت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اروﭘﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺷرق زﻣﯾن
آﺳﯾﺎ ( از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ " ﻧپ " ) ﺳﯾﺎﺳت
ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ( در ﺳﺎل  ١٩٢١ﭘﯾﺎده ﮔﺷت.
 ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ دوﻟﺑﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎآﮔﺎه ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھرﮔز اﻧﻘﻼب و ﺣﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳت
ﻧپ را ﻧﯾز ﭘذﯾرا ﻧﺧواھﻧد ﮔﺷت .ﺗﺎرﯾﺦ دوره
ھﺎی ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ )  ( ١٩١٨ – ١٩٣٩و
ﺟﻧﮓ ﺳرد )  ( ١٩۴٧ – ١٩٩٠ﺣﻘﺎﻧﯾت
و درﺳﺗﯽ اﯾن آﮔﺎھﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ھرﮔز| .ر اﻧدﯾﺷﮫ و آرزو ی
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺷور ﺷوراھﺎ دﺳت ﺑرﻧﺧواھﻧد
داﺷت .اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﻋﻠﯾرﻏم آرﻣﺎن و ﺧواﺳت و ﺗﻘﻼی
ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ در آن دوران ﻧﺗواﻧﺳت در ﻣﻘﺎﺑل
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری ) اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم (
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑدﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﺗﺑدﯾل ﮔردد و ﺑﺎﻻﺧره
در آﻏﺎز دھﮫ  ١٩٩٠ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ
روﺑرو ﮔﺷت .وﻟﯽ ﺷوروی در آن دوران
ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ طور ﻣوﺛری ﺧود را از ﯾوغ
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﺟﺎت داده
و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم ) ﺑﮫ ﻣوازات
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ درﯾﻎ از ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯾﺑﺧش
ﻣﻠﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎره ( در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،
ﻣطرح ﮔردد.
 ﺑﮫ ھر رو در آن دوران ﮐﮫ ﺷوروی ﺟوانﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷت
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧود اداﻣﮫ داده
و ﻣﺳﯾر راه را ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣﯾﺳر ﺳﺎزد؟ ﺗﻼش در ﺟﮭت ﮔﺳﺗرش
ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﺣﺗﯽ دادن اﻣﺗﯾﺎز
ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻐرب زﻣﯾن در ﺻورت ﻟزوم
 ،در طول دھﮫ  ١٩٢٠ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷوروی ) ﻧپ ( را ﺗﺷﮑﯾل
داد .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل رھﺑران ﺷوروی ﺑﮫ
ﺿرورت اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﮭﺎﺟم و ﺣﻣﻼت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در آﯾﻧده آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧد  ،ﮐﺎﻣﻼ واﻗف ﺑودﻧد .ﻻزﻣﮫ آﻣﺎدﮔﯽ

ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی ﺳرﯾﻊ ﮐﺷور
ﺷوراھﺎ ﺑود .ﺣرﮐت در آن ﺟﮭت ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود
ﺷوروی ﺟوان را در ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ دھﻘﺎﻧﺎن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑراﻧﮫ اﻧﻘﻼب در ﻧﯾﻣﮫ اول دھﮫ ١٩٢٠
ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﺷده ﺑودﻧد  ،اﻧداﺧت .رھﺑران
دوﻟت ﺷوروی ﮐﺎﻣﻼ ﺑر اﯾن اﻣر واﻗف ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﺿﺎد ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺿﯾف و
ﻧﺎﺑودی وﺣدت ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد
 ،ﻣﻧﺟر ﺧواھدﮔﺷت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﻌد از ﻣدﺗﮭﺎ
ﻣﺷورت و ﺑررﺳﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن دﺳت ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺳﺎزی ﺳرﯾﻊ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ در دوره
 ١٩٣٠ﺗﺎ  ١٩٣٣زد.
 ﺑدون ﺗردﯾد اﯾن ﺗﺻﻣﯾم در آن دوره ) ﮐﮫھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑرای آﯾﻧده اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺑﺎر
آورد ( راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻋروج و ﮔﺳﺗرش
ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری در آﻟﻣﺎن داﺷت .اﻣروز ﺑﻌد
از ﮔذﺷت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨٠ﺳﺎل از آن دوره
ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ از ﻣورﺧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾش
از ﭘﯾش روﺷن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن و
ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ ﺣق راه دﯾﮕری ﺑﺟزﭘرداﺧت اﯾن
ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﭘﯾش روی ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد :.ھزﯾﻧﮫ
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی ﺳرﯾﻊ
و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺎﺳﯾس ﻣزارع دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ ) ﮐﻠﺧوزھﺎ و ﺳوﺧوزھﺎ ( از ﺳوی
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﺑﮫ ﺗﻼﺷﯽ اﺗﺣﺎد ﺑﯾن
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود  ،ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد .ﺑﮫ ﻧظر اﯾن
ﻧﮕﺎرﻧده ﻧﯾز اﮔر در آن دوره اﺳﺗﺎﻟﯾن و دﯾﮕر
رھﺑران دوﻟت ﺷوروی ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘرداﺧت
اﯾن ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺧود را از
ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑدون ﺗردﯾد
ﺗﮭﺎﺟم وﺣﻣﻠﮫ ﻗﮭﺎر و درﻧده ﺧوی ارﺗش آﻟﻣﺎن
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷوروی در  ١٩۴١ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آن
ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺑدﯾل در ﻣﻘﺎﺑل
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺑﻠﮑﮫ
آﻧرا ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم
ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺷوروی در ﻧﺑرد
اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﻓرود و ﺷﮑﺳت آﻟﻣﺎن
ھﯾﺗﻠری و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺣدﯾن ﻓﺎﺷﯾﺳت )
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎی ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ  ،ژاﭘن ھﯾروھﯾﺗو و( ....
در ﺟﮭﺎن ﮔﺷت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﺑرﻗدرت
ﺿد ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮔﺷﺗﮫ و طﺑﯾﻌﺗﺎ
آن ﮐﺷور را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﺑﺧش ﮐﺷورھﺎی
درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ) ﺟﻧوب ( ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت.
آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از
اﻧﻘﻼب  ١٩۴٩ﭼﯾن
 اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﺑﻌد از اﻧﻘﻼبﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .ﻣﺎﺋو ،

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
ﭼوﺋن ﻻی  ،ﭼوﺗﮫ و ...درس ھﺎی زﯾﺎد و
ﮔراﻧﺑﮭﺎﺋﯽ ﭼﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی دﺳﺗﺎوردھﺎ و
ﭼﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﻣﺑودھﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎ
از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ و رھﺑران آن ﺑوﯾژه
از ﻟﻧﯾن و ﺑوﺧﺎرﯾن  ،آﻣوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده
از آﻧﮭﺎ در ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺳﮭم و ﻧﻘش
ﺑزرگ داﺷت .اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ ١٩١٧
در ﮐﺷوری ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ در "ﺣﻠﻘﮫ
ﺿﻌﯾف" اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺑﺧش ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗرار داﺷت .وﻟﯽ اﻧﻘﻼب
 ١٩۴٩ﭼﯾن در ﮐﺷوری ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت
ﮐﮫ در " ﻣﻧﺎطق ﺗوﻓﺎﻧﯽ " ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ )در
ﺑﺧش در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ = ﻣﺷرق زﻣﯾن ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ( ،ﻗرار داﺷت .دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﻣﮫ
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑودن روﺳﯾﮫ و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑودن
ﭼﯾن رھﺑران اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ﺑﺎ ﭼﺎﻟش
ھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺷﺗرک و ھﻣﮕوﻧﯽ روﺑرو
ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﺗﻌدادی
از اﯾن ﻣﻌﺿﻼت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 – ١وﻗوع اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧد ﻧﮫ در ﮐﺷوری
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ در
ﮐﺷوری ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ روﺳﯾﮫ و ﺳﭘس در
ﮐﺷور ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﭼﯾن ،
 – ٢ﺿرورت ﺷرﮐت وﺳﯾﻊ دھﻘﺎﻧﺎن در اﯾن
دﮔردﯾﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ .
 – ٣دﺷﻣﻧﯽ و ﺗﮭﺎﺟم ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﻧظﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﯾن
اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﻣﺎﺋو ﺑﺎ درس آﻣوزی از دﺳﺗﺂوردھﺎ و
ﮐﻣﺑودھﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻗﺎدر ﮔﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب در ﮐﺷور
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻣﺛل ﭼﯾن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دھﻘﺎن ﻣﺣور ) ﺿد
ﻓﺋوداﻟﯽ ( اﺳت .اﻧﻘﻼب ﭼﯾن طﺑق ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻣﺎﺋو  ،ﭼوﺋن ﻻی  ،ﭼوﺗﮫ و ...ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻧﮫ
" ﺑورژوا – دﻣوﮐراﺗﯾﮏ " ﺑﻠﮑﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗوده ای ﺑود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم اداﻣﮫ
و ﺗﺎﻣﯾن اﺗﺣﺎد اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑرای ﺑﺎروری اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در آﯾﻧده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن ﺑﻠﮑﮫ ﻻزم و ﺿروری
اﺳت .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای
ھﻧوز ھم ﻣﮭم اﺳت .رھﺑران ﭼﯾن اھﻣﯾت اﯾن
اﻣر را ﺑﺧوﺑﯽ درک ﮐردﻧد ﮐﮫ اداﻣﮫ اﺗﺣﺎد
ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑرای ﻣدﺗﮭﺎی ﻣدﯾد
ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺿروری ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﭼﯾن ﻗﺎدر ﮔﺷت ﮐﮫ از اﺷﺗﺑﺎه
ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ﭘرھﯾز ﮐرده و ﺑﮫ ﻋوض
اﯾﺟﺎد ﮐوﻟﺧوزھﺎ و ﺳوﺧوزھﺎ راه و روش
دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮑﻧد :ﺗﺑدﯾل ﮐﻠﯾﮫ اراﺿﯽ
و ﻣزارع ﮐﺷﺎورزی از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
و ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت دوﻟﺗﯽ و دادن

رﻧﺟﺑر
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ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﮫ ﺗﻣﺎم دھﻘﺎﻧﺎن در
ﮐﺷت و زرع اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧوارھﺎی
ﮐﺷﺎورزی.
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ
 ﻣﺎ ﺑﺎ درس آﻣوزی از آﻣوزه ھﺎی ﻏﻧﯽ وﻣﺛﺑت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﯾﮏ ﺳو و از
اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﮐﻣﺑودھﺎی آن از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم در دﮔردﯾﺳﯽ ﮐﯾﻔﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﻘش ارزﻧده
ﺗر و ﻣوﺛری اﯾﻔﺎء ﮐﻧﯾم .اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ١٩١٧
ﺗﺎ ﺣدی و اﻧﻘﻼب  ١٩۴٩ﭼﯾن ﺑﮫ ﻧﺣو ﺑﺎرزﺗر
و روﺷﻧﺗری ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف داﻧش
و اﻧﮕﺎﺷت اﮐﺛر رھﺑران اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم
ﭘدﯾده ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از آﻏﺎز ﺷﮑﻠﮕﯾری و
رﺷدش ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ
)ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( ﺑوده و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد
ﭘﯽ آﻣدھﺎی اﯾن ﺗﻣﺎﯾل را ﻣورد ﺑررﺳﯽ و
ﺗﺣﻠﯾل دﻗﯾق ﻗرار دھﻧد :ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ از آﻏﺎزش
ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را از طرﯾق ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﻋﻣودی
و اﻓﻘﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده و
اﻣروز اﯾن ﭘﯾﺎﻣد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﯾﻌﻧﯽ
ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون( در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐره ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ
ﺣد اﺷﺑﺎع رﺳﯾده اﺳت.
ﻟﻧﯾن و ﯾﺎراﻧش و ﺳﭘس ﻣﺎﺋو و ﺗﻌداد دﯾﮕر ازﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی آﺳﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺳﺟم و دﻗﯾﻘﯽ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﺑﺎرزی
ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل اﯾن اﻣر ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣﻧﺑﻌث از اﯾن ﺣرﮐت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑوﯾژه
در ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری ﺟﮭﺎن ﻣﺎ
را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻣﮑﻣل و ﻻزم و ﻣﻠزوم ھم
)ﭘﯾراﻣوﻧﯽ درﺑﻧد و ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز( ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده
اﺳت.
 ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﭘﯾﺷرﻓتو اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﻧظﺎم ) اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره
= ﮐﺷورھﺎی ﺟﯽ  ( ٧واﺑﺳﺗﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯾﮏ
و ﻻزم و ﻣﻠزوم ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ درﺑﻧد ) ﻣﻧﺑﻌث
از ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
اﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎری ﺑر ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت آن
ﮐﺷورھﺎ ( از ﺳوی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ دارﻧد.
ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺑودی ﯾﮏ ﺑﺧش ﻋﻣر آن
دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود ﻣﯽ رﺳد.
 در ﺑﺧش دوم اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﺑررﺳﯽو ﺗﺣﻠﯾل دﯾﮕر آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از دو
اﻧﻘﻼب ﺑزرگ در ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧواھﯾم
ﭘرداﺧت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﺟﻔری راﺑرﺗس  " ،ﺟﻧﮓ ھﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن
 :از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﻧﮓ ﺳرد – ١٩٣٩ ،
 ، “١٩۵٣از اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﯾﯾل ٢٠٠٧ ،

.
 – ٢درﺑﺎره اﻧﮕﺎﺷت و درک ﯾورو ﺳﻧﺗرﯾﮑﯽ
اﮐﺛر اﻋﺿﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم در ﺑﺎره
ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ و ﻧﻘش دھﻘﺎﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ،
رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ  " ،ﻣﺳﺋﻠﮫ
دھﻘﺎﻧﯽ "  ،در دو ﺟﻠد از اﻧﺗﺷﺎرات ﭘﻠوﺗو در
ﻟﻧدن . ١٩٨٨ ،
 – ٣درﺑﺎره اﻧﮕﺎﺷت و درک ﻣﺎﺋو و دﯾﮕر
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ درﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ و ﻧﻘش
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دھﻘﺎﻧﺎن در ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
 ،رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  :ﺳﻣﯾراﻣﯾن  " ،ﭼﯾن در
 ، " ٢٠١٣در ﻣﺟﻠﮫ ”ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو ”،
ﺳﺎل  ، ۶۴ﺷﻣﺎره  ، ١٠ﻣﺎرس  ٢٠١٣و "
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻌﺎﺻر و ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﯽ – دھﻘﺎﻧﯽ
"  ،در ﻣﺟﻠﮫ " ژورﻧﺎل اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ "
ﺷﻣﺎره  ، ١آورﯾل . ٢٠١٢
 " – ۴ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﻣﯾراﻣﯾن درﺑﺎره ”ﭼﺷم
اﻧداز ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم " ،
در ﻣﺟﻠﮫ ”ﻓرزﻧدان ﻣﻠﮑوم“  ١۶ ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
. ٢٠١۵

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﺑﺎﻗدرداﻧﯽ از ﮐﻣﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﻓﻘﺎ و
دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣزب ،ذﮐراﯾن ﻧﮑﺗﮫ
را ﺿروری ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ
ی ﺣزب ﺑﮫ اﻋﺿﺎء وﺗوده ھﺎ در
ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،روﺷﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اﺳت
درﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺟدا
ﻧﺷدن از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ

ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
و ﻧظرات ﺧود را
در آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾد!
ﺳﺎﯾت ﺣزب رﻧﺟﺑران
www.ranjbaran.org

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.

از ﺳﺎﯾت زﺑﺎن ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ )اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ -
آﻟﻣﺎﻧﯽ( ﺣزب رﻧﺟﺑران
اﯾران دﯾدن ﮐﻧﯾد!
http://www.ranjbaran.
/org/01_english

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

رﻧﺟﺑر
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ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ) ﺑﺧش ﻧﮭم (
ﭘرﺳش ﺳﯾزدھم
 اﻣروز ﺟﮭﺎن طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻧظراتﺧﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣﻔﺳرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ )
ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎ ( ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
دﭼﺎر ﺑﺣران  ،ﺗﻼطم و آﺷوب ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑزرگ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر
ﻣﻧﺎطق ژﺋوﭘوﻟﺗﯾﮑﯽ – ژﺋو اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾش از ھر ﻣﻧطﻘﮫ در ﻣﻧﺟﻼت اﯾن
آﺷوب ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ رﯾﺷﮫ
ھﺎ و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﯾن ﺗﻼطﻣﺎت و ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ ) و
آﺷوب ﻣﻧﺑﻌث از آﻧﮭﺎ ( در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻋﺻری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳد

؟ ﮔره اﺻﻠﯽ در ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اﯾن ﺗﻼطﻣﺎت و
آﺷوب ﻣﻧﺑﻌث از آﻧﮭﺎ ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻧوع ﭘدﯾد
ه ای اﺳت ؟
ﭘﺎﺳﺦ :
 در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺑﺗداﺋﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ رﺳدﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و اﺳﺗﻘرار دوﻟت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻓﻠﺳطﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده  ،در
ﺳﺎل  ١٩٤٨ﻣﯽ رﺳد  .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﻣﯾق
ﺗر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ

و ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺣوادث ﻣﻧﺑﻌث از آﻧﮭﺎ ﺑﯾن ﺧﻠق
ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﻠط
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ دوران
ﮔﺳﺗرش اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔراﺋﯽ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﻗرون ھﯾﺟدھم و ﻧوزدھم ﻣﯾﻼدی
ﻣﯽ رﺳد  .ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺟﻧﮓ ھﺎ از
زﻣﺎن اھدای اﻣﺗﯾﺎزات و ﮐﺎﭘﯾﺗوﻻﺳﯾون ھﺎی
اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر
اروﭘﺎ ) ﺳر آﻏﺎز اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھدات » ﺗﺑﺎدﻻت
ﻧﺎﺑراﺑر » ( در ﺳراﺳر ﻗرن ھﯾﺟدھم ،
ﺷﮑﺳت اﯾران در ﺟﻧﮓ ھﺎی اﯾران و روﺳﯾﮫ
ﺗزاری ) در ﺳﺎل ھﺎی ١٨و ، ( ١٨٢٧

در ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﯾــﮏ درﺧـــواﺳـــت ﻓـــوری از ﺣــزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.

زﻧده ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ!
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ
اﯾﮑور  ) ICCﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ( ،ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ  ،ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ و ﻣردﻣﺎن ﺗﺣت
٢٣آورﯾل ٢٠١۶
اﯾﮑور ﺑﮫ ﺣــزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ﺳﺗم  ،ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود را اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھد و
ﻓراﺧوان ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ را
ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﻣﻠﯽ در ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ
اﯾﮑور )ﭘﺎﯾﯾن را ﺑﺑﯾﻧﯾد ( ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾﮑور ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺑﺎرزه راﯾﺞ
ﻣــرزی در ﺑراﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺑرای

اﺳﺗﻔن اﻧﮕل
ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده اﯾﮑور
رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ،
ﻋﺿو  Polit-beuroﭘوﻟﯾت ﺑورو ﺣزب ﻣﺎ
رﻓﯾق ﮐوﻣﺎر ﮔوﻧﺎراﺗﻧﺎم Gunarathnam
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧــدان ﻣﺣﮑوم ﺷد .دوﻟت در

ﺻدد اﺳت ﮐﮫ او را ﭘس از دوره ﺣﺑس از
ﺟزﯾره اﺧراج ﮐﻧد .اﯾن ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺳرﮐوب دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣزب ﻣﺎ روا
ﻣﯽ ﺷود.اﯾن اﻣر ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾد ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ
ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ
ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرادراﻧﮫ ﺷﻣﺎدر
اﯾن ﻣورد ﻧﯾﺎز دارﯾم.
ﻣﺎﻣطﺎﻟب زﯾر را ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
 .١ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﺻری در ﻣورداﯾن ﻣﺷﮑل
 .٢ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وﯾژه ﺗوﺳط رﻓﯾق ﮐوﻣﺎر ﮔوﻧﺎراﺗﻧﺎم
 Gunarathnamدر دادﮔﺎه ھﺎ

آﻣوزه ھﺎﺋﯽ از دو اﻧﻘﻼب ﺑزرگ
و ﭘﯾروزﻣﻧد در ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﭘﯾش درآﻣد
 در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن ﺟﮭﺎن ﺑوﯾژه در ٢٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت و دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎی
ﻣﺗﻌددی در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ ھر ﯾﮑﯽ ﺑﻧوﻋﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری
ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑوده اﻧد .وﻟﯽ از ﺑﯾن اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺑﮫ ﻗول اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣورﺧﯾن  ،ﺳﮫ
اﻧﻘﻼب ) اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﻓراﻧﺳﮫ در ،١٧٨٩
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ١٩١٧در روﺳﯾﮫ و ا ﻧﻘﻼب

ﭼﯾن در  ( ١٩۴٩ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕر اﻧﻘﻼﺑﺎت
و دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار
و دارای ارزش ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺑوده اﻧد .
از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﺑزرگ  ،دو اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر روﺳﯾﮫ و اﻧﻘﻼب ﭼﯾن در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
در ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب و در
ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﻓراز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﻋﺻر و ﻣرﺣﻠﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری  ،ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ
اﻧد .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭼﻧدﯾن

آﻣوزه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾراﻣون اﯾن دو اﻧﻘﻼب  ،ﻣﯽ
ﭘردازﯾم.
آﻣوزه ھﺎﺋﯽ از اﻧﻘﻼب
 ١٩١٧روﺳﯾﮫ
 ﻟﻧﯾن و ﯾﺎراﻧش ) ﺑوﺧﺎرﯾن  ،ﺗروﺗﺳﮑس ،اﺳﺗﺎﻟﯾن و (...در روﺳﯾﮫ و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﻣﺎﺋو و
ﯾﺎراﻧش ) ﭼوﺋن ﻻی و ﭼوﺗﮫ و (...در ﭼﯾن
در ﺷﮑﻠﮕﯾری و رﺷد اﯾن دو اﻧﻘﻼب ﻧﻘش
ھﺎی ﻣوﺛری اﯾﻔﺎء ﮐرده و در ﭘﯾروزی آﻧﮭﺎ

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
Washington DC
20016
U.S.A

