ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

ﻣرداد  ١٣٩٤ـ ﺷﻣﺎره ١٢٣

ﺳﺎل ٣٦

ﺑﺣران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﯾوﻧﺎن در ﺑﺣران! درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼرا ﻣرﮐل ﺑﮫ اروﭘﺎ و ﭘرﺳش ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣل آن
آﻟﻣﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺑﺣث
دراﯾران!
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ﻣذاﮐرات ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ!
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗوھﻣﺎت درﻗرارداد ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری
اﺗﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی  ١+۵ﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ای را اﻣﭘر
ﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ
ای و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق را ﺑﺎﯾد درﺣد ﺻﺣﺑت
اوﺑﺎﻣﺎ ﭘس از ﺗواﻓﻘﺎت ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐرد ﮐﮫ
ﮔﻔت :رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده روز
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ در ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ
ھﺳﺗﮫ ای ﺑﯾن اﯾران و ﺷش ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻋﺿو ﮔروه  ۵+١ﮔﻔت ،ﺗواﻓق ﺣﺎﺻل
ﺷده ﺑر اﺳﺎس راﺳﺗﯾﺂزﻣﺎﯾﯽ اﺳت ،و ﻧﮫ ﺑر
اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد .ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﮐﻧﮕره ھﺷدار داد ھر ﻻﯾﺣﮫ ای ﮐﮫ ﺗواﻓق
را ﺗﺿﻌﯾف ﯾﺎ از اﺟرای آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد،
را وﺗو ﺧواھد ﮐرد .ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎ
ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری درﺟﮭﺎن ﻧدارﻧد و راﺳﺗﯽ
آزﻣﺎﺋﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺣدی از رﺳواﺋﯽ رﺳﯾده اﺳت
ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻋده و داﻋش را ﭘرورده

اﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ
اﻧد و ازﮐﺷورھﺎی ﻣرﺗﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی دﻓﺎع و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن
اﻋﺗﺑﺎر ھروﻗت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اوﺿﺎع را ﺑﮫ ﺻﻼح
ﺧود ﺑداﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ راﺳﺗﯽ
آزﻣﺎﺋﯽ ﻧﺷده ،اﻋﺗﻣﺎدی درﮐﺎرﻧﯾﺳت و ﻟذا
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ و ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد! ﻟذا ﺑﮫ
طور ﻣﺷروح ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﭘردازﯾم :دراﯾن ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ادﻋﺎھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
درﻣورد داﺷﺗن ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﻗرارﻧﮕرﻓت ﺑﻼﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑرﺳرﻣردم اﯾران آوردﻧد ﺑرﺧﻼف ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣردم اﯾران را ﺑﮫ
ﺟﻧﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات
ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد وﻟﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺟرﻣﺷﺎن
ﺗوﺳط ﺧوداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

دراﯾن  ٣٦ﺳﺎل ﭼرا اﺗﺣﺎد وﺟودﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؟
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧدﻣت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
دراﯾن ﮔردھم آﺋﯽ ﭘﺎﻟﺗﺎﻟﮑﯽ.
ﻣن درﻓرﺻت ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺣﺑت
ﮐردن دارم درﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻣطﺎﻟﺑﯽ را
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ درﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارم ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ ﺗﻌﻣق
ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد آن ﺑﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﻋواﻣل اﺧﻼل
دراﻣر وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را درﻧظرﺑﮕﯾرﯾم
وﺑرای رﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﯾزﯾم:
١ـ ﺑﮫ طورﺧﻼﺻﮫ ﻓﻘدان ﺣﺿور ﮐﺎدرھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﻓﻌﺎل و آﮔﺎه درھداﯾت ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای
٢ـ ﻧﻔوذ ﺧرده ﺑورژوازی ﭼپ دردرون
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و
ﻣوﺿﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺧودﻣرﮐزﺑﯾﻧﯽ وﻧﮫ
دروﺣدت دھﯽ
٣ـ ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آﮔﺎه و ﻧﻔوذ
اﻓﮑﺎرﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ در درون ﺟﻧﺑش
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ

اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
۴ـ ﺳرﮐوب ﺷدﯾد ﺟﻧﺑش ﭼپ ﻣوﺟود و اﻋدام
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﭼپ و ﮐﺎدرھﺎی ﺳطﺢ
ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮔری
۵ـ ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دردرون ﺟﻧﺑش
ﭼپ ﻣداﻓﻊ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
۶ـ دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم ﻏﺎﻟب ﺑرﺟﻧﺑش
ﭼپ ﻣﺗﮑﯽ ﺑرﻧﻔﯽ دﯾﮕرﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﺑﮫ
طورﮐﺎﻣل
٧ـ ﻋدم ﺗﺑﺣر درآﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ وﺑﮫ
ﮐﺎرﮔرﻓﺗن ﻣﺣﮑم و ﺑدون ﺗزﻟزل ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻠم ﺷراﯾط رھﺎﺋﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﭘروﻟﺗﺎردرﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل
٨ـ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﮕرﻓﺗن ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﭘروﻟﺗری :ﺗﻠﻔﯾق
ﺗﺋوری ﺑﺎﭘراﺗﯾﮏ ،ﭘﯾوﻧدﻓﺷرده ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ
ﺑررﺳﯽ
ازﺧود
و اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد
ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾن ﻧﮑﺎت ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم

ﺷﮑوﻓﺎن ﺑﺎد اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳراﺳری!
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎروﺳﺗم ﻣوﺟودﺑﺎﺷد،
ﻣﺑﺎرزه ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ درآن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﻗطﻊ ﻧﺷده و
اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .درﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻣﺑﺎرزات
ﺑدون ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از آﻧﮭﺎ
و ﭘﯾداﮐردن وﺳﺎﯾل ﻣوﺛرﺗر در ﺑﮫ ﭘﯾروزی
رﺳﺎﻧدن اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،ھﻣﺎﻧﻧد ﭼرﺧﮭﺎی
اﺗوﻣوﺑﯾﻠﯽ ﮔﯾرﮐرده در ﻣﯾﺎن اﻧﺑوھﯽ از ﮔِل
و ﺑرف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط در ﺟﺎ ﭼرﺧﯾده و از
ﻣﺧﻣﺻﮫ رھﺎﺋﯽ ﻧﺧواھﻧدﯾﺎﻓت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ی ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺧواھﻧدآورد .ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺗداوم اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﯾﮏ
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭم در وادار ﮐردن رژﯾم ﺑﮫ ﻗﺑول
ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق اﻋﺗﺻﺎﺑﯾون ﺿروری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اوﺟﮕﯾری ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و ﺗﺑدﯾل ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
ﺳراﺳری و ﻋﻣوﻣﯽ درﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﻓﻘر آﻣﺎری و دورﻧﻣﺎی
ﺳﺎزﻧده ﮔﯽ در اﯾران!
ﺑﻌداز  ٣٧ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﺑدادی و
ﭘﯾروی دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ از "اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎل
ﺧر اﺳت ـ ﺧﻣﯾﻧﯽ" و راﻧدن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﻋﻠﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج و ﺑﺎ
ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻟوﻣﭘﻧﯾﺳم و ﺧراﻓﺎت ﺑرای اداره
اﻣور ،اﮐﻧون درﮐﻣﺎل درﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن
دﺳت ﺑداﻣن ﮐﺷﺎﻧدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﯾراﻧﯽ
درﺧﺎرج از ﮐﺷور از ﯾﮏ ﺳو  ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣرﯾم
اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﺷده
اﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ درﻧظرﺑﮕﯾرﻧد ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﻋﺎﻣل ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻘدان دﻣوﮐراﺳﯽ و
ﺳرﮐوب اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ،اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ی ﮐﺎرﮐران و ﺑﮫ ﺑﻧدﮐﺷﯾدن زﻧﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎری ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺎﻧﻊ از رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورﺷده اﺳت .وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ
را ﻗدری ازﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾم:
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣذاﮐرات ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ .
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺑود ھرﮔز در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺿﺎوت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻗرارﻧﮕرﻓت!!؟ دراﯾن ﻣﺎﺟرا ﮐﺷورھﺎی
ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑﮫ
ﺑﻧدﮐﺷﯾدن اﯾران ﭘرداﺧﺗﻧد و رژﯾم ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻧﮭﺎ رژﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﻔﺗﺎری ﺧون
ﺧوار دﺳت ﺑﮫ َﻏرزدن زد:

ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣن ﺗر ﻣﺑدل
ﺧواھد ﺳﺎﺧت).دروﻋﯽ ﺷﺎﺧدارـ رﻧﺟﺑر(
ﺑﮫ ﮔزارش اﺳﭘوﺗﻧﯾﮏ ،ﻧﺧﺳت وزﯾر اﻧﮕﻠﯾس
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای اﻣروز در وﯾن
ﮔﻔت :ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣن ﺗر ﻣﺑدل ﺧواھد ﺳﺎﺧت..
ﺗﯾر ١٣٩٤ ,٢٣

ﺣﻣﺎﯾت ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون از ﺗواﻓق
ﺗرﮐﯾﮫ ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای اﯾران و ﻏرب ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران
در ﮐﻧﮕره ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون در ﺟﻣﻊ اﻋﺿﺎی
را ﺗﺣوﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺛﺑت ﺧواﻧد
ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ ﺿﻣن اﺳﺗﻘﺑﺎل
از ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﺎ
اﯾران ،ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗواﻓق
ارزش ﺣﻣﺎﯾت ﮐردن را دارد .او ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺗواﻓق ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﺎ اﯾران
ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران اﺳت.
ﺗﯾر ١٣٩۴ ,٢٣

ﺑﮫ ﮔزارش  TRTﺗرﮐﯾﮫ
ﺗواﻓق ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ﺑﯾن
اﯾران و ﮐﺷورھﺎی  ۵+١ﯾﻌﻧﯽ  ۵ﻋﺿو
داﺋﻣﯽ ﺷورای اﻣﻧﯾت و ﮐﺷور آﻟﻣﺎن ﮐﮫ از
ﻧواﻣﺑر  ٢٠١٣آﻏﺎز ﺷده ﺑود ،را ”ﺗﺣوﻟﯽ
ﻣﺛﺑت“ ﺧواﻧد.وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺗرﮐﯾﮫ
طﯽ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای اﻋﻼم ﮐرد“:ﺗﺎﮐﯾد ﺑﮫ
اﯾﻧﮑﮫ اﺟرای ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗﻣر اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ  ۵ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم درﺑﺎره ”ﺗواﻓق ﺑزرگ“
ﺑﺎ روﯾﮑردی ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ،ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺗﻔﺳﯾرھﺎﺋﯽ ازاﯾران :ﻋﺻر اﯾران  :ﺳراﻧﺟﺎم
ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ،اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧواھد ﺑﻌد از ﻗرﯾب ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﻣذاﮐره  ،اﯾران
و ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ) ، (۵+١ﺑﮫ ”ﺗواﻓق
داﺷت را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم” .
اﺳراﺋﯾل واﮐﻧش ﺷدﯾدی ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣول ﺑزرگ“ رﺳﯾدﻧد .اﯾن ﺧﺑر  ،ﺑﯾش از ھﻣﮫ
ﺑرای ﻣﻠت اﯾران ﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎر
ﻣﮭم ﻧﺷﺎن داد.
ﺗﺣرﯾم ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎل ھﺎ
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺎﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾران را ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه
ﺑر ﮐﺷور ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود را ﺑر دوش داﺷﺗﻧد
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧواﻧد.
و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاف آن را ﭘرداﺧﺗﻧد] .ھﯾﭻ
ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻓق
دﻟﯾﻠﯽ وﺟودﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﺗﺟدﯾدﻧﺷوﻧد
ﺣﺎﺻل ﺷده در وﯾن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت
ـ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﺧﺎﻧم ﮐﻠﯾﻧﺗون درﺑﺎﻻ ـ
ﮔﻔت :ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم ﺗﺎ از
رﻧﺟﺑر[ ﻣردم اﯾران ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن
ﺑﻠﻧدﭘروازی ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﺟﻠوﮔﯾری
ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ،ﺻﺣﺑت و دﻏدﻏﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن
ﮐﻧم.
اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش ﺑﮫ اﯾران
اﻣﯾر اﻣﺎرات ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ اﺻﻼ ﺗوان ﺣﻣﻠﮫ دارﻧد؟ آﯾﺎ
اﻣﯾر دوﻟت اﻣﺎرات ﺗواﻓق اﯾران و  ۵+١را آن ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻣﺎﮐن
ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن اﯾراﻧﯽ ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت.
ھﺳﺗﮫ اﯾران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾران ﺑﮫ اﯾن
ﺑﮫ ﮔزارش اﻟﻧﺷره ،ﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑن زاﯾد ﺣﻣﻠﮫ ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟ و ﺳواﻻﺗﯽ ﻧظﯾر اﯾن
آل ﻧﮭﯾﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺗﺑرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺳن ھﺎ] .وﻟﯽ ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ درﺣل
روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾران ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧود آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوان دﺳت
ای ”ﺗﺎرﯾﺧﯽ“ را ﮐﮫ در وﯾن ﻣﯾﺎن اﯾران زدن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻧداﺷت و دﻏدﻏﮫ ھﺎ ﻧﺎﻣرﺑوط
و ﺷش ﮐﺷور ﺑزرگ اﻣﺿﺎء ﺷد ،ﺑﮫ وی ﺑود ـ رﻧﺟﺑر[ ﻓﺎرغ از دﻏدﻏﮫ ﺟﻧﮓ – ﮐﮫ
ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت و اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺳﯾﺎری آن را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد – رﻧﺞ
ﺗواﻓق در اﯾﺟﺎد و ﺗﺣﮑﯾم اﻣﻧﯾت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدام ﺑر ﮐﺷورﻣﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ
ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷد.
ﺷد و آﺛﺎر ﻧﺎﻣطﻠوﺑش ﻧﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای و
و
اﻣﯾر
ﻣﻌﺎون
ﻣﮑﺗوم،
آل
راﺷد
ﺑن
ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻧدﮔﯽ ﻓرد ﻓرد اﯾراﻧﯾﺎن
ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن ،وﻟﯾﻌﮭد اﺑوظﺑﯽ ﺑود ،ﻣردم ﮐﺷورﻣﺎن را ﻣﯽ آزرد .اﯾﻧﮏ،
ﻧﯾز ھر ﯾﮏ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ اﯾن ﺑﮫ ھﻣت دوﻟﺗﻣردان و دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر
ﺗواﻓق را ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﻧد.
اﯾراﻧﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺑﺢ ﺟﻧﮓ از اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﺗﯾر ١٣٩۴ ,٢٣
رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ واﺿﻌﺎن ﺗﺣرﯾم ھﺎ،
ﻧﺧﺳت وزﯾر اﻧﮕﻠﯾس:ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎﯾﺷﺎن را ﻟﻐو ﮐﻧﻧد.
اﯾن ،ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ”ﮐﮭﻧﮫ زﺧم ﺗﺣرﯾم ھﺎ“
ﺟﮭﺎن را اﻣن ﺗر ﺧواھد ﻧﻣود :
ﻧﺧﺳت وزﯾر اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ را ﺑﺎ دردی ﻣزﻣن ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﮭﺗرﯾن
ای اﻣروز در وﯾن ﮔﻔت :ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﺧﺑر ﻣﻣﮑن اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﮐﺎﺳﺑﺎن ﺗﺣرﯾم را

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد] .ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯾری ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﻧﮑﺗﮫ
ﻣﺛﺑﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﺟﻧﮓ اﻓروزی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻓراواﻧﻧد .ﻋدم درک اﯾن واﻗﻌﯾت
ﻗراردادن ﻣردم درﺑﯽ ﺧﺑری و ﺧﯾﺎل واھﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ اﺳت ـ رﻧﺟﺑر[
درﺑﺎره ﺗواﻓق ﺑزرگ و دوران ﭘس از آن ،
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻧد ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت – ١ :ﻣذاﮐرات
دو ﺳﺎل اﺧﯾر و روش ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ای ﮐﮫ آﯾت
ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ،ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻣد ﺟواد
ظرﯾف و ھﻣﮑﺎراﻧش در ﺗﻌﺎﻣل و ﮔﻔت و
ﮔوی ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻓﺎرغ
از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات ،ﻣﺗﺿﻣن ﯾﮏ دﺳﺗﺎورد
راھﺑردی ﺑرای اﯾران ﺑود و آن  ،ﺗرﺳﯾم
ﭼﮭره ای ﺟدﯾد از اﯾران ﻧزد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ] .ادﻋﺎی ﺿد آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑودن
ﺣﺿرات ﻧﻘش ﺑرآب ﺷد و ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺳﺎزﺷﮑﺎرﺑﺎآن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ـ رﻧﺟﺑر[  – ٢اﺷﺗﺑﺎه ﻣﺣض اﺳت
ﮐﮫ ﺗواﻓق ﺣﺎﺿر را ﭘﺎﯾﺎن راه ﺑداﻧﯾم و ﺣﺗﯽ
ﻣﺄﻣورﯾت ظرﯾف و ﺗﯾﻣش را در اﯾن ﭘروﻧده
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم .ﻗطﻌﺎً ﺗواﻓق وﯾن ،ﮔﺎم
و دﺳﺗﺎورد ﺑزرﮔﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﮐﮫ
ﻣﺑﻧﺎی ﺣرﮐت ھﺎی ﺑﻌدی ﮐﺷور در ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواھد ﺑود وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺗواﻓق ،ھﻣﺎﻧﻧد ﻧوزادی ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آﻣده ،ﺑﺎﯾد ﻣﺳﯾر رﺷد و ﺑﻠوﻏش را در ﻣﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﺗداول ﺟﮭﺎﻧﯽ طﯽ ﮐﻧد] .
اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد درﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺑﻌدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ـ
رﻧﺟﺑر[ اﯾن ﺗواﻓق ﺑﺎﯾد در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾران و
ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ ﺑررﺳﯽ ﺷود .از ھم اﮐﻧون
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﺿوح ﻻﺑﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ
در واﺷﻧﮕﺗن را دﯾد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﻣﺟﺎب
ﮐردن ﺳﻧﺎﺗورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای اﺑطﺎل ﯾﺎ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺳﺎزی ﺗواﻓق دارﻧد .از اﯾن رو ﺑﮫ
وﯾژه ﻣﺎه ھﺎی ﻧﺧﺳت ﺑﻌد از ﻗطﻌﯾت ﺗواﻓق
را ﺑﺎﯾد در زﻣره ﺳﺧت ﺗرﯾن و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن
دوره ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن داﻧﺳت و ﺑﺎ ﺣﺗﻣﯽ
داﻧﺳﺗن ﺑرﺧﯽ ﻧﺎﻣﻼﯾﻣﺎت در اﯾن ﻣﺳﯾر  ،ﺧود
را آﻣﺎده ﻧﺑردھﺎی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ دﯾﮕری ﮐرد.
 – ٣ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﻧﯾز ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﯾم،
در ﻋرﺻﮫ ﮐﻧوﻧﯽ رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ،ﭼﯾزی
ﺑﮫ ﻧﺎم اﻋﺗﻣﺎد وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ و واﻗﻌﯽ ﻧدارد.
اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﮫ وﯾژه وﻗﺗﯽ ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳواﺑق ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ در
ﻋﮭدﺷﮑﻧﯽ ،ﻣﮑرر در ﻣﮑرر ﺑﺎﺷد .آﻣرﯾﮑﺎ
ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﮐﺷورھﺎﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﮑم در
ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑطش ﺑﺎ اﯾران ،ﻧﺷﺎن داده اﺳت
ﮐﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧد از ﻋدول از ﺗﻌﮭداﺗش اﺑﺎﯾﯽ
ﻧدارد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل طﺑق ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ١٩٨١
اﻟﺟزاﯾر ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾران آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﻌﻘد ﺷد،
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﮔردﯾد ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی

ﺗواﻓﻘﺎت ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری از ﻧظرﻣردم ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﺟﺎری و اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﯾﮫ اﯾران را ﻟﻐو
و داراﯾﯾﮭﺎی ﻣﺳدود ﺷد ٔه آن را آزاد ﮐﻧد و
در اﻣور داﺧﻠﯽ اﯾران ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد وﻟﯽ در
ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﮔذرد،
ﻣﺳﯾری ﻋﮑس ﻣﻌﺎھده را ﭘﯾﻣوده اﺳت ].اﯾن
ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت ـ رﻧﺟﺑر[ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﺗﯽ
ﻓراﺗر از اﯾن اﺻل ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺷوری در دﻧﯾﺎ
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳت ،درﺑﺎره اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
واﻗﻌﯾت ھﺎی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ،ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗر
و ﻣوﺟﮫ ﺗر ﻧﯾز ھﺳت .اﯾن ﮔزاره درﺑﺎره
اﻏﻠب ﮐﺷورھﺎی ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ﺑﺎ اﯾران و
ﺑﮫ وﯾژه روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .از اﯾن
رو ،ﺑرﻏم ﻣذاﮐرات اﺧﯾر و ﺗواﻓق ﺣﺎﺻل
از آن ،ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ اﻧﺗظﺎر دوﺳﺗﯽ
از اﯾن ﮐﺷورھﺎ را داﺷت .آﻧﭼﮫ ﺑﻌد از اﯾن
رخ ﺧواھد داد ،درﺳت ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﭘﯾش از
اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده  ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر رﻗﺎﺑت و ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ھر طرف ﺧواھد ﺑود – ۴ .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﻧد ﭘﯾﺷﯾن ﺑدان اﺷﺎره ﺷد ،ﺗدﺑﯾر
و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ”ﻋزت،ﺣﮑﻣت
و ﻣﺻﻠﺣت“  ،اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗدرت
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ ﺗری را
در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾم .در اﯾن ﺑﺎب ﻣﯽ ﺗوان ﻧوع
راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎزﺗﻌرﯾف ﮐرد ....ﺑﻧﺎﺑر
اﯾن آن ﻧﮕراﻧﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣذاﮐره ﺑﺎ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣل ﺑر ﺿﻌف اﯾران ﺷود ،اﺳﺎﺳﺎً
ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت .ﻟذا اﯾن ﮔﻔت و ﮔوھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
در ﺑﺎب رواﺑط دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﺑﮫ ﺳﯾﺎق ﻋزﺗﻣﻧداﻧﮫ
ﮐﻧوﻧﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗن ﺳﮫ اﺻل اﻋﻼﻣﯽ رھﺑری در ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ )ﻋزت،ﺣﮑﻣت و ﻣﺻﻠﺣت( ،ﺑﮫ از
ﺳرﮔﯾری رواﺑط رﺳﯾد ].دراﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑرﻧده
ھﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎی
ﺷﻣﺎ اﯾران! ـ رﻧﺟﺑر[  – ۵و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺧن اﯾن
ﮐﮫ ﺗواﻓق ﮐﻧوﻧﯽ ھرﮔز ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷد ﻣﮕر
ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر رھﺑری ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ
را از ﺗﯾم ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﻣل آوردﻧد .اﯾن
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ ﭼﻧد ﮐﺎرﮐرد ﺟدی داﺷت :ﻣﺧﺎﻟﻔت
ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣذاﮐرات و ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧدﮔﺎن را
ﺗﻌدﯾل ﮐرد ،ﺑﮫ ﺗﯾم ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده  ،ﻗوت ﻗﻠب
داد و ﺑﮫ آن اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺧﺷﯾد و طرف
ھﺎی ﻣﻘﺎﺑل ﻣطﻣﺋن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﻣورد وﺛوق ﻧظﺎم ﻣذاﮐره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺗوان
روی ﺣرف ﺷﺎن ﺣﺳﺎب ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗرﺳﯾم
ﺧط ﻗرﻣزھﺎی ﺟدی ﺑرای ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧدﮔﺎن،
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ۵+١
ﮐﻣﮏ ﮐرد].ﻧﺑﺎﯾدﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﻣﻌروف »وﻗﺗﯽ زور ﺑﯾﺎﯾد ﺳﮓ ﺗﻧﺑل ازﺗﺎزی
ﺷﮑﺎری ﺗﻧدﺗرﻣﯽ دود ـ رﻧﺟﺑر[ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً
ﺑﺎﯾد ﻗدردان ﻣردﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم رﻧﺞ ھﺎی
ﺗﺣرﯾم را ﺑﮫ دوش ﮐﺷﯾدﻧد و از دوﻟﺗﻣردان

و دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ﺧود  ،ﺗﻣﺎم ﻗد ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد
ﺗﺎ ﮐﻠﯾد ﺗدﺑﯾر ﺑﺗواﻧد ﻗﻔل ﺗﺣرﯾم را ﺑﺎز ﮐﻧد.
] ﻣردم رﻧﺟﮭﺎ را ﮐﺷﯾدﻧد وﻟﯽ در ﺷراﯾط
ﺧﻔﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻣل رﻧﺟﮭﺎ ﺑﺎ دﻧدان ﻏروﭼﮫ
ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﭼوخ ﺑﺧﺗﯾﺎران ازآن
ﺑﯽ ﺧﺑرﻣﺎﻧدﻧد ـ رﻧﺟﺑر[

ﺳﺧﻧﺎن ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ﺗواﻓق
ھﺳﺗﮫ ای
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌد
از اﻋﻼم ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد.
اﯾرﻧﺎ ،ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺧﻧﺎن
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرده اﺳت :ﺣﺟت اﻻﺳﻼم و اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﺳن
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ظﮭر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ در ﮔﻔت و
ﮔوی زﻧده رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺎ ﺑﯾﺎن
اﯾن ﮐﮫ »ﻋﯾداﻧﮫ ﻓراوان ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻧﯾن ﺑﺎدا«
اﻓزود :ﻣردم در ﺷب ھﺎی ﻗدر ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓق ﺧوب دﻋﺎ ﮐردﻧد و ﻣن اﻻن
ﺑﮫ ﻣﻠت ﺑزرﮔوار اﯾران اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
دﻋﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺟﺎب ﺷده اﺳت ] .دﻋﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣردم اﺳﺗﻘﻼل اﺳت و دراﯾن ﻣﺎﺟرا اﺳﺗﻘﻼل
ﮐﺷور آﻧﺎن ﻧﻘض ﺷده اﺳت ـ رﻧﺟﺑر[ وی ﺑﺎ
ﺑﯾﺎن اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣروز در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﻣﮭم در
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،اﻧﻘﻼﺑﻣﺎن و ﺷراﯾط ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار
دارﯾم ،ﮔﻔت :ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم دوران
 ١٢ﺳﺎﻟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوھﻣﺎﺗﯽ از ﺳوی
ﻗدرت ھﺎ و ﻧﺷر آن ﺗوھﻣﺎت در ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود ﮐﺎﻣﻼ ورق ﺧورده اﺳت
و ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾدی آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
رﯾﯾس دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :اﯾن
ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾد ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
راه ﺣل ﻣﻌﺿﻼت در ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾر ﮐوﺗﺎه ﺗر و
ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر ھم دارد ١٢] .ﺳﺎل و ﺣﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر
رﻧﺞ و ﻋذاب ﻣردم ھم راه ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
دﻻر ﺿرراﻟﺑﺗﮫ ﺑرای اﻣﺛﺎل ﺟﻧﺎب ﺣﺳن
روﺣﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺑوده اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای ﻣردم
ـ رﻧﺣﺑر[ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد :ﺧوﺷﺣﺎﻟم
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐرات  ٢٣ﻣﺎھﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران ﺑﺎ  ۶ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣروز ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم
ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺟدﯾدی دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎه
رﻣﺿﺎن ھﻣواره ﺑرای دوﻟت ﯾﺎزدھم ﻣﺎه ﺧﯾر
و ﺑرﮐت و ﺳرﻧوﺷت ﺑوده اﺳت ] .آﯾﺎ ازاﯾن
ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣزد زﯾر ﺧط ﻓﻘر را ازﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ
و ﻣزد ﺑﯾش از  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﷼ ﺣداﻗل رﻓﺎه
را ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٥٠ﻣﯾﻠﯾون ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﮔری
ﻓراھم ﺧواھﻧد ﺳﺎﺧت؟ درﻏﯾراﯾن ﺻورت
اﯾن دروﻏﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ داﻧﺳت و ﻧﮫ ﺑر ای ﻣردم؟ ـ
رﻧﺟﺑر[ وی ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﻣﺎ ھﻣواره ﺗﺎﮐﯾد
ﮐردﯾم اﯾن ﻣذاﮐرات ﺑرد – ﺑﺎﺧت ﻧﺧواھد
ﺑود؛ ھر ﻣذاﮐره ای اﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﺑرد –

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﺑﺎﺧت ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد؛ ﻣذاﮐره و
ﺗواﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای دو
طرف ﺣﺎﻟت ﺑرد – ﺑرد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد] .اﯾن ھم
ﺗﻼﺳﯽ اﺳت ﺑرای ﻗﺎﻧﻊ ﮐردن ﻣردم درﻣورد
ﺑرد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ؟! ـ ر ﻧﺟﺑر[
رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :اﻣروز ﺑﮫ ﻣﻠت
ﺷرﯾف اﯾران اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ طﺑق اﯾن
ﺗواﻓق ،در روز اﺟرای ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺣرﯾم
ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ،ﻣوﺷﮑﯽ و
اﺷﺎﻋﮫ ای ھم ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ
ﺑوده ﻟﻐو ﺧواھد ﺷد .ﺗﻣﺎم ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯾﻣﮫ  ،ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ،
ﻓﻠزات ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﺗﻣﺎم ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻟﻐو ﺧواھد ﺷد و ﻧﮫ ﺗﻌﻠﯾق.
وی اداﻣﮫ داد :اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗواﻓق ﯾﮏ ﺗواﻓق
دوطرﻓﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗواﻓق را ﻣﺣﮏ
زدﯾم آن ھم در ﺗواﻓق ﻣوﻗت ژﻧو ﺑود و ﺑر
آن ﻣﺑﻧﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﻧﮭﺎدﯾم.
اﻣروز اﺟرای ﺗواﻓق دوطرﻓﮫ اﺳت .اﮔر
آن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗواﻓق ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ
ﺗواﻓق ﭘﺎﯾﺑﻧدﯾم .اﻗداﻣﺎت اﯾران ﺑﺎ ﻟﻐو ﺗﺣرﯾم
ھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔت :روز ﺗواﻓق،
روزی اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﻟﻐو
ھﻣﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎ را ﺑﮫ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را اﺑراز ﻣﯽ دارد و از
آن زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎزه اﻗداﻣﺎت اﯾران آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷود .رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری اﻓزود :اﻗداﻣﺎت
اﯾران ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت اﺟراﯾﯽ آن ھﺎ ﺑرای ﻟﻐو
ﺗﺣرﯾم ھﺎ ھﻣراه ﺧواھد ﺑود ،آن ھم زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ طول ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش
از دو ﻣﺎه آن زﻣﺎن ھم ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣد؛ آن
روز ﻣﯽ ﺷود ،روز اﺟرای ﺗواﻓق .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧد
ﻣﺎه دﯾﮕر روز اﺟرای ﮐﺎﻣل ﺗواﻓق ﺧواھد
ﺑود ﮔرﭼﮫ اﯾن ﻣراﺣل را ﭘﯾش رو دارﯾم و
اﻣروز ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﻣﮭم ﺗرﯾن
روز در طول  ١٢ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ
ﭘﺎﯾﺎن و ﯾﮏ آﻏﺎز روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﮫ داد :اﻣروز
روزی اﺳت ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﮐﺷورھﺎی
ﺑزرگ ﺟﮭﺎن و ﻗدرت ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﮫ ای
اﯾران را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،اﻣروز روزی
اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از  ١٢ﺳﺎل ،ﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد
ﺟﮭﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻧﺎوری
ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای و ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﻣدرن ﺑﮫ
اﯾران ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد .وی اﻓزود :اﻣروز
روزی اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ اﻋﻼم
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ و ھﻣﮫ
ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻟﻐو و ﺷراﯾط ﻋﺎدی
و ﻣﻌﻣوﻟﯽ در رواﺑط ﺑﺎ اﯾران آﻏﺎز ﺧواھد
ﺷد .رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری اداﻣﮫ داد :اﻣروز ﯾﮏ
ﭘﺎﯾﺎن اﺳت و ﯾﮏ آﻏﺎز ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑرای ظﻠم
ھﺎ و اﺗﮭﺎم ھﺎی ﻏﻠط و ﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﻠت ﺑزرگ اﯾران و آﻏﺎزی ﺑرای روﻧد

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻋواﻣل ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ﺣق ﺑﺎزرﺳﯽ دراﯾران ﻧدارﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟدﯾد در ﺷروع ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺟدﯾد
در ﺟﮭﺎن].ظﻠم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ھرﮔز ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺧواھدﯾﺎﻓت و ﺟﻧﺎب رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺧﯾﺎل
واھﯽ اﯾﺟﺎدﻧﮑﻧد! رﻧﺟﺑر[ از دﺳﺗﺎورد
واﻗﻌﯽ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد رﯾﯾس دوﻟت ﺗدﺑﯾر و
اﻣﯾد ھﻣﭼﻧﯾن اظﮭﺎرداﺷت :اﻣروز ﻣﻧطﻘﮫ ھم
ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی واھﯽ ﺑرای ﺳﺗم ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ و ﻓﺷﺎر
ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﮐﮫ اﯾران ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﻣب ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺳﺎزد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
روﺣﺎﻧﯽ اﻓزود :اﮔر ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎی ۵+١
اﻣروز ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،اﻋﻼم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾران
را از ﺳﺎﺧت ﺑﻣب اﺗم ﺑﺎزداﺷﺗﯾم ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺑﻣب اﺗم ﺑﮫ ﻓﺗوای
رھﺑر ﻣﻌظم اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻣر ﻏﻠط
و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺟرم در دﯾدﮔﺎه داﻧﺷﻣﻧدان
ﻣﺎ ﺑوده و ھرﮔز اﯾران دﻧﺑﺎل ﺳﺎﺧت ﺑﻣب اﺗم
ﻧﺑوده و ﻧﺧواھد ﺑود ،ﭼﮫ ﺗواﻓﻘﯽ اﺟرا ﺷود
و ﭼﮫ ﻧﺷود.
وی اداﻣﮫ داد :ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر از دﺳﺗﺎوردی
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد از دﺳﺗﺎورد واﻗﻌﯽ
ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد ،دﺳﺗﺎورد واﻗﻌﯽ آن اﺳت ﮐﮫ
اﻣروز ﻓﺿﺎی ﻧوﯾﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ھﻣﮑﺎری ھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده
اﺳت .اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھم اﻣﯾد ﻣردم ﺑرای آﯾﻧده
درﺧﺷﺎن ﮐﺷور ﺑﺎ دروﻏﯽ و اﺗﮭﺎﻣﯽ ﺻدﻣﮫ
ﺑﺑﯾﻧد ] .ھﻧوز ﺗواﻓﻘﯽ اﻣﺿﺎ ﻧﺷده ﻓرﯾﺎد اﻧﺗﻘﺎد
ﻣﻣﻧوع را ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﺳرﻣﯽ دھد ﺗﺎ
ﺳﺎزﺷﮭﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﺷود!؟ ـ رﻧﺟﺑر[
رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری اﻓزود :ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑداﻧﻧد رواﺑط ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ اﻣروز آﻏﺎز ﻧوﯾﯽ
دارد و ﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر،
ﺑرادری ﺑﯾﺷﺗر  ،اﺗﺣﺎد ﺑﯾﺷﺗر و ﺗوﺳﻌﮫ
رواﺑط را ﺧواھﺎن ھﺳﺗﯾم].از ﮐوزه ھﻣﺎن
ﺑرون ﺗراود ﮐﮫ دراوﺳت! رﻧﺟﺑر[
وی اداﻣﮫ داد :ﻣﻠت ﺑزرگ اﯾران ﺑﮫ اﻣﯾد
ﺗﻼش ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻧﺷﺎط و اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ ﺑر
دوﻟت ،ﻣﺎ ﻣﺳﯾر را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد.
*********
ﺳﺎﻟﯾﺎن درازی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ﻧو ﺑﺎ
ﻗﻠدری ﻣﺷﻐوول ﺑﮫ زاﻧودرآوردن ﮐﺷورھﺎی
ﺿﻌﯾف ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺑﺎﺣرﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮐﮭن
و اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از طرﯾق
ﻣذاﮐره ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﺗﺟﺎوزﻧظﺎﻣﯽ،
اﺗﮭﺎم زﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻣﺑﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ،
ﺗﺣﻣﯾل ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻠﺞ ﻧﻣودن زﻧده
ﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن دراﯾن ﮐﺷورھﺎ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ زﯾرﻓرﻣﺎن ﺧوﯾش درآورﻧد ،ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧظﯾرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺑﻌداز ﻣﻌﻠوم ﺷدن دروغ ﺑودن اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت و

ﺻدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻓﻘﯾر و زﺣﻣت ﮐش اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ واردﺷده اﺳت
ﺟواب ﭘس ﺑدھﻧد .دراﯾن ﻣﺎﺟراھﺎ ﻓراﻣوش
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺣران ﺷدﯾد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ داﻣن ﮔﯾر دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ از اﺷﺑﺎع رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﺳت و ﺟوی ﻋﻠل ﺑروز
ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺳﺎد ،ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﯽ
و ﺗوﻟﯾد اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳت
ﭘول ﮔراﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺧﺎذﯾﮭﺎی روزﻣره
دوﻟت ﮐﺎﺑوﺋﯽ ﺻﻔت آﻣرﯾﮑﺎ رﺳﯾده و ازﺟﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎراﻧداﺧﺗن ﭼﺎپ دﻻر ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ازاﻧﻔﺟﺎراﯾن ﮐﺷورھﺎ
در ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺷوری
و ازﺑﯾن ﺑردن ﺣداﻗل رﻓﺎه ﻣردم و ﺗﺣﻣﯾل
ﻓﻘر ﮔراﺋﯽ روزاﻓزون ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد ،وﻟﯽ
اﯾن ﮐﺷورھﺎی زاﻟو ﺻﻔت ﻣﺷﻐوول ﺟﻧﮓ
ﺗراﺷﯽ و اﯾﺟﺎد ﮔروھﮭﺎی وﺣﺷﯽ ﻧظﯾر
داﻋﺷﯾﮭﺎ ﺑرآﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺣﺗﺎ ﯾﮏ
روز از دﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺧﻼص ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔرﺑﮫ ﮔزارﺷﺎت ﭘﯾش روی ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ
ای ﮔروه  ١+٥ﻧظر ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
ﺑﺎﻣﺑوﻟﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ھر روز اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻋﺎﻟم
ﺧوار و در راس آﻧﮭﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺗﻼش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرای ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧدن
از آن درﻣﯽ آورﻧد ،ﻧﺷﺎن روﺷﻧﯽ اﺳت
ازﻋدم ﺧواﺳت آﻧﺎن ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷدن اﯾن
ﻣذاﮐرات ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت
ﺷراﯾط را ﺑرای ﺗﺟﺎوزﮔری دروﻗﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب
و ﺑﮫ ﻣﺻداق »دزد ﺑﺎزار آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواھد!«
آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾرھﺎی اﺧﺑﺎرﻣذاﮐرات
ﻧظری ﺑﯾﺎﻧدازﯾم:
ﺷﺎﯾد ﺗﯾم اﯾران از وﯾن ﺑرﮔردد /ﺗواﻓق ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺷرط ”ﻟﻐو ﺗﺣرﯾم“
ﻋﺻر اﯾران – ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای اﯾران و
 ، ٥+١درﺳت در آﺧرﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ
ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد -ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻋﺟﯾﺑﯽﻣواﺟﮫ ﺷد :ﮔروه ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺑﮫ
وﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﭼﮫ ﺗواﻓق ﺷده ﺑود
را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺗواﻓق ﺻورت ﻧﮕرﻓت)
(٢٠١٥ / ٠٧ / ١١
»ﻧوﯾﺳﻧده :ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ
روز«
ـ ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗواﻓق
ھﺳﺗﮫ ای در راه اﺳت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾوﯾورک
ﺗﺎﯾﻣز ﻧوﺷت :در ﻧﺑود ھﯾﭻ اﻋﻼﻣﯾﮫ رﺳﻣﯽ
ﭘس از ﮔذﺷت  ١١روز از ﺿرب اﻻﺟل
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای
اﯾران ،ﻣردم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑون ھﺎی ھﺗل ﻣﺣل
ﻣذاﮐره ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد درﯾﺎﺑﻧد آﯾﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ٤
ﺗواﻓق ﻧزدﯾﮏ اﺳت .از طرف دﯾﮕر ﺟﺎن
ﮐری ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ روز ﺷﻧﺑﮫ
در ﺗوﺋﯾﺗﯽ از وﺟود اﺧﺗﻼف ھﺎی دﺷواری
ﺧﺑر داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻏروب ﺷﻧﺑﮫ
ﭘس از ﯾﮏ ﻧﺷﺳت ﻣﺣوری ﺑﺎ ظرﯾف ﻣطﻠﺑﯽ
ﺑرای ﺑﯾﺎن ﮐردن ﻧداﺷت .ﻟوران ﻓﺎﺑﯾوس،
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ھم ﺑﮫ روﯾﺗرز
ﮔﻔت اﮐﻧون ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑر روی ﻣﯾز
ﻗرار دارد زﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻓرا رﺳﯾده
اﺳت .آ.د.ن ٢١ﺗﯾر ١٣٩٤

ﭘﯾﺷرﻓت درﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای وﯾن
ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت
ﺷﺑﮑﮫ اﻟﻌرﺑﯾﮫ ﮔزارش داد :ﭘﯾﺷرﻓت در
ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای اﯾران در وﯾن ادﻋﺎﯾﯽ
ﺑﯾش ﻧﯾﺳت.
اﻟﻌرﺑﯾﮫ درﺑﺎره آﺧرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ
ای وﯾن ﺑﯾن اﯾران و ﮔروه ﭘﻧﺞ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ
ﮔﻔت :اداﻣﮫ ﻣوﺿﻊ ﻣﺗﻧﺎﻗض طرف ھﺎی
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای وﯾن
و ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﻣذاﮐرات ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﯾراﻧﯽ
درﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت در اﯾن ﻣذاﮐرات دروغ
ﺑوده و آﻧطور ﮐﮫ رﺧدادھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﯾن
ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑروﺳت.ھﻣﺎن ﺟﺎ

ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﯾران و ۵+١
ﺑراﺳﺎس ﺑرﺧﯽ ﮔزارش ھﺎ ،در ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻋزاﻣﯽ »اﻧﺗﺧﺎب« ﺑﮫ
وﯾن؛ ھم اﮐﻧون اﯾن ﻧﮑﺎت ﮐﮫ در زﯾر آﻣده ﺑﺎ
 ۵+١در ﺣﺎل ﻣذاﮐره اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طرف
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻻزم را ﺑﮕﯾرد ،ﺗواﻓق
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ ﻣﺣورھﺎی ﺑرﺟﺎم
)ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻗدام ﻣﺷﺗرک ـن( اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن
اﯾران و  ۵+١در زﯾر ﻣﯽ آﯾد :اول:
ﺑراﺳﺎس ﺑرﺟﺎم ،ھﻣﮕﯽ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران ﻟﻐو ﮔردﯾده و اﯾران از اﯾن ﭘس ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺗﺣت ﺗﺣرﯾم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑر
اﺳﺎس ﺑرﺟﺎم ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﺳری ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی ﻣوﻗت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮔردﯾده اﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ ھم
ﻣطﺎﺑق ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﭘس از
ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﻘول و ﻣﺣدود رﻓﻊ ﺧواھﻧد ﺷد .دوم:
ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﺎﻧﮑﯽ وﻣﺎﻟﯽ
ﻣطﺎﺑق ﺗﺄﮐﯾدات ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری در روز
اﺟرای ﺑرﺟﺎم ،ﺑطور ﻗطﻌﯽ ﻟﻐو ﺧواھﻧد
ﮔردﯾد .ﺳوم:
اﯾران از اﯾن ﭘس ﺗﺣت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ
ﻧﺧواھد ﺑود و طﺑق ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷورای ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ
ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﻌد از ﺣﺻول ﺑﮫ ﺗواﻓق
ﺻﺎدرﮔردد ،اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻟﻐو و ﺑر اﺳﺎس
ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﺻرﻓﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣوﻗت ﺑرای زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣدود اﻋﻣﺎل ﻣﯽ
ﮔردد .ﭼﮭﺎرم:
اﯾن ﺑرﺟﺎم در واﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﭼﻧدﯾن
ﺗواﻓق اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼوب
ﺧطوط ﻗرﻣز اﯾران و ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری
ﺗﻌرﯾف ﺷده و ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣوﻗت و
ﻣﺣدود ﺑﺎ دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت در آن
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت .ﭘﻧﺟم:
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت آﺧرﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ
ﺷورای اﻣﻧﯾت در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای
اﯾران ﺧواھد ﺑود و ﭘروﻧده ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را
از ذﯾل ﻓﺻل ھﻔت ﻣﻧﺷور ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺧﺎرج
ﺧواھد ﮐرد .ﻣدت زﻣﺎن اﺟرای ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺣدود ﺑوده و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣدت ﻣﻠﻐﯽ
ﺧواھد ﮔردﯾد .ﺷﺷم:
اﯾن ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ذﯾل
ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻓﺻل ھﻔﺗم ﻣوﻓق ﮔردﯾده اﺳت ﺑﺎ
ﻣذاﮐرات و دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺧﺎرج ﮔردد.ھﻣﺎن ﺟﺎ

اوﺑﺎﻣﺎ :ﺷﺎﻧس ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﮐﻣﺗر
از ﭘﻧﺟﺎه -ﭘﻧﺟﺎه اﺳت
ﺑﮫ ﮔزارش آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس» ،ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ«
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دﻣﮑرات
ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل »ﺗواﻓﻘﯽ
ﺑد« ﺑﺎ اﯾران ﻧﯾﺳت و از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳت ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣذاﮐرات ﺻﺑوری ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﻧد .ﺳﺎﯾت
»ﭘوﻟﯾﺗﯾﮑو« ﻧﯾز ﮔزارﺷﯽ از اﯾن ﻣراﺳم داده
اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺷب ﺑرﮔزار ﺷده و ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای اﯾران و ﺷش
ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ در وﯾن ،ﺗﺎ ﺣدودی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮔﻔت وﮔوھﺎ اﺑراز ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﮐرده اﺳت .ﺳﻧﺎﺗور
»دﯾﮏ دورﺑﯾن« ،روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﮔﻔت
و ﮔو ﺑﺎ »ﭘوﻟﯾﺗﯾﮑو« اظﮭﺎر داﺷت» :اوﺑﺎﻣﺎ
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرش ﻣﯾرﺳد ﺷﺎﻧس ﺗواﻓق ﮐﻣﺗر
از ﭘﻧﺟﺎه -ﭘﻧﺟﺎه اﺳت و او ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ
ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﺑﺎﺷد ﻣواﻓﻘت ﻧﺧواھد
ﮐرد .«.آ.د.ن ١٨ .ﺗﯾر  ١٣٩٤طﺑق آﺧرﯾن
ﮔزارش ھﺎ ،طرﻓﯾن ﺗواﻓق ﮐردﻧد ﻣذاﮐرات
را از ٩ﺗﯾر)٣٠ژوﺋن( ﺗﺎ ھﻔﺗم ژوﺋﯾﮫ ) ١۶ﺗﯾر
ﻣﺎه( اداﻣﮫ دھﻧد.

ﺑرگ ﭘﺎﯾﺎن ﭘروﻧده  ١٢ﺳﺎﻟﮫ
وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران :اﻣﮑﺎن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ راه
ﺣل ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗواﻓق ﻟوزان وﺟود دارد روز
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ٩ ،ﺗﯾر ) ٣٠ژوﺋن ( ،ﺟواد ظرﯾف،
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران در آﺳﺗﺎﻧﮫ دور
دﯾﮕری از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ھﻣﺗﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧود
ﮔﻔت ﮐﮫ »ھﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻻن اﯾراﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
آﻣﺎده ﯾﮏ ﻣذاﮐره و ﯾﮏ داد و ﺳﺗد ﻣﻌﻘول
و ﻣﻧطﻘﯽ ھﺳﺗﯾم «.آﻗﺎی ظرﯾف ،ﮐﮫ ﭘس از
ﺳﻔری ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺗﮭران ﺑرای اداﻣﮫ ﻣذاﮐرات

ﺑﮫ وﯾن ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ،ﮔﻔت» :ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻓﻘﯽ ﭘﺎﯾدار
ﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﻣردم اﯾران ﺧواھﻧد ﭘذﯾرﻓت
ﮐﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣﺗوازن و ﺑراﺳﺎس ﻋزت ﻣﻠﯽ و
ﺣﻘوق ﻣردم اﯾران ﺑﺎﺷد و ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم طرف
ﻣﻘﺎﺑل درک ﮐرده ﮐﮫ ﺑدون ﯾﮏ ﺗواﻓق ﺧوب
و ﺑدون ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘوق ﻣردم اﯾران ،رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓق دراز ﻣدت اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻧﯾﺳت«.

ﻓرﯾدون ،ظرﯾف و ﺻﺎﻟﺣﯽ روز ﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ وارد وﯾن ﺷدﻧد
در دورھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ،
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺻﺎﻟﺣﯽ و ارﻧﺳت ﻣوﻧﯾز ،وزﯾر
اﻧرژی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و
ظﺎھرا در ﺑﺎره ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ
ای ﮔﻔﺗﮕو ﮐردﻧد .ﺿرب اﻻﺟل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾران و ﮔروه
 ٥+١روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد اﻣﺎ ھﻧوز
ھﯾﭼﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣذاﮐره از رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت .روز ﮔذﺷﺗﮫ،
ﺟﺎش ارﻧﺳت ،ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد از اﺣﺗﻣﺎل
ﻋﺑور از ﺿرب اﻻﺟل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺳﺧن ﮔﻔت
و اﻓزود ﮐﮫ »ھﻧوز ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ﻣﺗﻌددی
ﺣل و ﻓﺻل ﻧﺷده اﺳت «.آﻗﺎی ارﻧﺳت ﮔﻔت
ﮐﮫ ﺑﻌﯾد اﺳت اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی ﻋﻣده ﻣوﺟود
در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣرﺗﻔﻊ ﺷود.

ﻓﺿﺎی ﻣذاﮐرات ﻣﺛﺑت اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎ ٢۴
ﺳﺎﻋت دﯾﮕر ﺗواﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود
ﺿرب اﻻﺟل رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﮫ
ای ﺑرای اﯾران ،اﻣروز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾران و ﭘﻧﺞ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﯾﮏ،
ﭼﻧدﯾن روز ﭘﯾش اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل
ﺗﻣدﯾد ﺿرب اﻻﺟل را رد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﯾﯾد ﮐردﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺗواﻓﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در روزھﺎی آﺗﯽ ﺣﺎﺻل
ﺧواھد ﺷد ﺑﮫ ﻣذاﮐرات ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑر ﺳر
ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎس ﺑرای ﺗﮭران اﺳت،
ﭘﯾﺷرﻓت ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ھﯾﺋت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﮔﻔت :ﻣﺎ روﻧدی را ﺗﻌرﯾف
ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ،آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت
ﺧﺎﺻﯽ ،دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وی اﻓزود
اﯾران ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑدھد .ﺑﺎ
وﺟود ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺳﺑﯽ ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در
اﯾن ﻣذاﮐرات ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺑر دﺷواری
روﻧد ﻣذاﮐرات و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑررﺳﯽ ﺟزﺋﯾﺎت
روﻧد ﺗواﻓق ،ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﻧد .اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز ﯾﮑﯽ
از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای اﯾران اﺳت زﯾرا
ﺗل آوﯾو ،ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﺑﺎ ﺗﮭران را ،ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻣوﺟودﯾت ﺧود
ﻣﯽ داﻧد .اﯾن ﻧﺷﺳت ﺑر ﻣوﺿوع ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺗرورﯾﺳم ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮔروه اﻓراطﯽ داﻋش
ﻧﯾز ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﺑود ٩.ﺗﯾر ١٣٩٤

ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ طورﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷد:
اﯾران و  ۵+١ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻣﯽ
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ  :ﺗواﻓق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻣﯽ
اﯾران روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﭘس از ﺣل ﻣواﻧﻊ و
اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎن دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی
ﺣﺎﺿر در ﻣذاﮐرات ،ﺣﺎﺻل ﺷد.ﺧﺑرﮔزاری
روﯾﺗرز ﺑﮫ ﻧﻘل از ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت ارﺷد اﯾراﻧﯽ
ﮔﻔت» :ﮐﺎر ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ داد و ﺑﮫ ﺗواﻓق
رﺳﯾدﯾم «.ﻗرار اﺳت وزﯾران ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران
وﺷش ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘس از ﺷرﮐت در ﯾﮏ
ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﻧﺷﺳت ﺧﺑری در ﻣرﮐز
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗرﯾش در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺑرﻧﮕﺎران
ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای
ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری در ﻣرﮐز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗرﯾش
در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺣﻣدﺟواد ظرﯾف وزﯾر
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران و ﻓدرﯾﮑﺎ ﻣوﮔرﯾﻧﯽ،
ﻣﺳﺋول ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﻣﺷﺗرک را ﻗراﺋت ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺧﺑرﮔزاری
آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ﺑﮫ ﻧﻘل از ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت ارﺷد
دﺧﯾل در ﻣذاﮐرات ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺗواﻓق از
ﺟﻣﻠﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ای ﻣﯾﺎن واﺷﻧﮕﺗن
و ﺗﮭران اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،در ﭼﺎرﭼوب وظﺎﯾﻔﺷﺎن ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
اﯾران ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﻣﺟوز ﺑﺎزدﯾد از ھر ﮔوﻧﮫ
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن ،ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر
ﺻﺎدر ﺷود .ﻣﻧﺗﻘدان از اﯾن ﺑﺧش از ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ
اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺧﯾر در
ﻣﺟوز ﺑﮫ ﺗﮭران زﻣﺎن ﻻزم را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
آﺛﺎر و ﻗراﺋن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ
ﺗﻌﮭداﺗش را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .طﺑق
ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ ،ﺗﮭران ﺣق دارد درﺧواﺳت
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را رد ﮐﻧد و ﯾﮏ
ھﯾﺎت داوری ﻣﺗﺷﮑل از اﯾران و ﺷش ﮐﺷور
ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ،درﺑﺎره آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ﻗرار ﻓوق،
ﯾﮏ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر از ﺳوی طرف
اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣوار ﺗﺎﮐﯾد داﺷت اﯾران
ھرﮔز ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی
اﺗﻣﯽ اﺟﺎزه ﺑﺎزدﯾد از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗش را ﻧﻣﯽ
دھد و اﺻرار داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎزدﯾدھﺎﯾﯽ
ﺣﮑم ﺟﺎﺳوﺳﯽ از اﺳرار ﻧظﺎﻣﯽ اﯾران را
ﺧواھد داﺷت) .ﺗﺎﮐﯾدازﻣﺎاﺳت( آژاﻧس ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﺣدود ﯾﮏ دھﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺗﻼش اﯾران ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ را
راﺳﺗﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد .واﺷﻧﮕﺗن ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾران
ﺑﺎﯾد در ﭼﺎرﭼوب ﺗواﻓق ﮐﻠﯽ و ﻗﺑل از ﻟﻐو
ﺗﺣرﯾم ھﺎ ،ﺑﺎ آژاﻧس ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .ﺗواﻓق
اﺻوﻟﯽ اﯾران در ﺻدور ﻣﺟوز ﺑﺎزدﯾد از
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗش ،دﺳت آژاﻧس را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾﺷﺗری ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾش را ﺑﮫ اﯾران
اراﺋﮫ و ﺑﺎ داﻧﺷﻣﻧدان اﺗﻣﯽ اﯾران ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﮐﻧد .درﺧواﺳت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن آژاﻧس ﺑرای
ﺑﺎزرﺳﯽ ھﻣﮕﯽ از ﺳوی اﯾران رد ﺷده ﺑود.
ﺗواﻓق اﺧﯾر ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ای ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﭘس از  ١٢ﺳﺎل ﻣذاﮐرات ﺳﺧت و ﭘﯾﭼﯾده
ﻣﯾﺎن ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﯾران ﺣﺎﺻل ﺷده
اﺳت .ﻣﻧﺗﻘدان دﺳت راﺳﺗﯽ ﻣذاﮐرات در
اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن اﻧﺗﻘﺎدھﺎ را ﺑﮫ روﻧد
ﻣذاﮐرات وارد ﮐرده اﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﯾوﮐﯾﺎ
آﻣﺎﻧو ،ﻣدﯾرﮐل آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی
اﺗﻣﯽ ،روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮔﻔت »ﻧﻘﺷﮫ راھﯽ«
ﺑﯾن آژاﻧس و اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗواﻓق ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑر
ﺳر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران اﻣﺿﺎ ﺷده اﺳت.
او اﯾن ﻣطﻠب را ﭘس از ﺣﺻول ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ
اﺗﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرد.
)آ.د.ن٢٣.ﺗﯾر (١٣٩٤
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓﺷﺎر ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری  ١+٥و
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾران ازﺟﻣﻠﮫ درﻣورد
ﺑﺎزرﺳﯾﮭﺎی ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﺑرﺧﻼف
ﺑدﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﺎر را ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق
ﮐﺷﺎﻧد! ﻓﻌﻼ روﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر
ﺑﮫ ﻋﻣل درآوردن ﺗواﻓﻘﺎت ﺑود ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﻗﺿﯾﮫ
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ روﺷن ﺷود!
ﺗﻔﺳﯾرروز ـ  ٢٥ﺧرداد ١٣٩٣

در اﯾن  ٣۶ﺳﺎل  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

از ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ
دراﺧﺗﯾﺎردارﯾم ﺧﺎرج اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﮔرھﯽ درﺣرﮐت ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘردازم :ھرﮐﺳﯽ
ﺑراﺳﺎس ﻣوﺿﻊ ،ﻧﻘطﮫ ﻧظر و اﺳﻠوب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ درﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری اﯾران ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ

ﺷود ﮐﮫ اﻧﺣراف آﺷﮑﺎری ازاﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ دراﻣر اﯾﺟﺎد ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر در ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران وﺟود دارد .و
اﺣزاب ﻣﺗﻌدد ﻣوﺟود ﺧود را ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﭘﯾداﮐردن دﻻﯾل آن ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد.
اﯾن ﻣﺎﯾﮫ ﺑﺳﯽ ﺳرﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد
و ﻣوﺿﻊ ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎطﻌﯽ ھﻧوز
در ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران دراﯾﺟﺎدﺣزب واﺣد
ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر وﺟودﻧدارد .ﭼﻧدﯾن ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت دراﯾران ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اوﻻ
ﺧود را ﭘﯾﺷروﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ای ازﺟﺎﻧب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش دردﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از رﻓﻘﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده دراﯾن ﻧﺷﺳت
ﭘﺎﻟﺗﺎﻟﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد ﺣدود  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش
اوﻻ ﺑرﺧﯽ از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ اﺻرار داﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﮭﯾﮫ ﺷده
دراﺑﺗدا ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑرای اراﺋﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺑوده وﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ای ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺑراﺳﺎس آن ﭘﻠوراﻟﯾﺳم
ﺣزﺑﯽ را درھرﮐﺷورﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﭘﻠوراﻟﯾﺳم را ﻋﯾن ﺳﺑﮏ درﺳت در ﺗﻣرﮐز
اﻓﮑﺎر درﺳت ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺷﺗت ﻓﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﯾن اﺣزاب ﺧودرا ﺻﺎﺣب ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﯾﺎﺳت
و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗری ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻧﺎن
ﻣﺗﺣدﻧﺷد و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺋوری ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ ﻧظﯾرﻧﻔﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻧﻔﯽ
ﻣرﮐزﯾت ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﻧﻔﯽ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘس از ﮐﺳب
ﻗدرت درﮐﺷوری ﺗوﺳط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧطراﻧﺣراف از اﺻول
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وطرد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم
)ﮐﮭن،ﻣدرن ،ﺳﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣروزی( ،درک
ﻧﺎدرﺳت از ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ وﻧﻔﯽ آن و ﺑﮫ اﯾن
اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻔﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و ﻧﻔﯽ
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﭼﯾن
و درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾرﭘﯾش ﮐﺷﯾدن دﻣوﮐرا ﺳﯽ
ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ و ﺣﺗﺎ ﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼب ﮐردن ﭘﯾش رﻓﺗﮫ
اﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺻول ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ را وﻟﻧﮕﺎراﻧﮫ دوررﯾﺧﺗﮫ و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
روﺣﯾﮫ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻏﯾرﻣﺳﺋووﻻﻧﮫ را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ وﺟود
آورده اﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز وﻓﺎ داری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺑﯾﻧش ﻣﺗزﻟزل ﺧرده ﺑورژوازی ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﻣﺎن در  ٣۶ﺳﺎل
اﺧﯾر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش روﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﯾرﺗوﭘﯽ ﮔوﻧﮫ
ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﺎﺑت ﺑﮫ دﯾوار ﺑرﮔﺷﺗﮫ و اﻣر

ﺻﻔﺣﮫ ٦
وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣوﺿﻊ ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ :ﯾﺎﺑرو ﺑﺎ
ﯾزﯾد ﺑﯾﻌت ﮐن ﯾﺎ ﺑرو ﮐﻧﮕور زراﻋت ﮐن،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﺧرده ﺑورژوازی
درﺟﻧﺑش ﭼپ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن آﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ رژﯾﻣﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﻧﯾز دﻟﯾﻠﯽ ﺷده اﺳت ﺗﺎ
ﻣواﺿﻊ ﺧرده ﺑورژوازی ﻣورد ﭘﺳﻧد و ﻗﺑول
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ واﻗﻊ ﮔردد.
اﮐﻧون ﺗﻼش ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺿرورت
اﯾﺟﺎدﺣزب و آوردن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ
رﻓﻘﺎ از داﺧل ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ اﻧﺣراف ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری درﭼﮫ ﺣدی
در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ رواج دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﻌدازدوﻗرن ﭘﯾروزﯾﮭﺎی اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت،
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﺑﺗدا ﺷروع ﺑﮫ آن ﻧﻣود ه واﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
دﺳﺗﺎوردی درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ
آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﻋﻣق و رﯾﺷﮫ داﺷﺗن
اﻧﺣراﻓﺎت ﻏﯾرﭘروﻟﺗری دردرون ﺟﻧﺑش ﭼپ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻣﺎﻓﮑرﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﮔﺎم ﮔذاﺷﺗن ﭘﯾﺷروان طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در
وﺣدت دھﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ اﻣر ﻣﺛﺑﺗﯽ اﺳت
و ﺣل ﻣﻌﺿل ﮐﻧوﻧﯽ درﻣورد اﯾﺟﺎدﺣزب
ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎل ﺷدن ﮐﺎرﮔران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓﻌﺎل
درداﺧل در طرد ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ
ﻣن ﺑﮭﺗرﯾن ﺑوده و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﻋدم وﺣدت
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼﭘﯽ ﮐﮫ ﻏرق دراﯾن ﮔﻣراھﯽ ھﺎ
ھﺳﺗﻧد و اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای وﺣدت
ﻋﻣل ﺑﺎ ﺗﻌدادھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوده ھﺎی ﻣردم و
ﺑﮫ ﭘﯾش راﻧدن اﻣر ﻣﺑﺎرزه و اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری
ﻗﺎدرﺧواھﻧدﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را از آﻟوده
ﮔﯽ ﺑﺎ اﯾن اﻧﺣراف ﺿدﮐﺎرﮔری ﺑﯾرون ﮐﺷﻧد.
درﭘﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻠﯾﮫ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده دراﯾن اﺟﻼس را ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺟﻠب ﻣﯽ
ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از اﻗﺷﺎر درﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ازﺑﯾن ﺑردن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ وﺳﺎﯾل
ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﻧﺎﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﯽ
ﺗوان اﯾن اﻗﺷﺎروﺳﯾﻊ را ازﻧظر ﻣﺎھﯾت
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ  ،ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑورژوازی داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﻣﺑﺎرزات ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ وﺟودﻣﯽ آورﻧد
و دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻏﯾرﭘروﻟﺗری آﻧﺎن را ازﺟﻣﻠﮫ
ﺣﯾﻠﮫ ﮔر در اﻣر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ در درون
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣواﺿﻊ
ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﺎز ﻧﺷﻧﺎﺳﯾم .

ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣزب واﺣدﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷﮑوﻓﺎ ﺑﺎد اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳراﺳری
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

آن ﺣرﺑﮫ ی ﻣوﺛری ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رژﯾم
را وادار ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ زﻣﯾﻧﮫ را
ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﺑدﺧواھﺎن ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ودوران رھﺎﺋﯽ از ظﻠم و ﺳﺗم را ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ
آورﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از رھﺑری
اﻧﻘﻼﺑﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑرﺧوردارﺑﺎﺷﻧد .درﻣﺎھﮭﺎی
اﺧﯾر ﺷﺎھد اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن،
ﭘرﺳﺗﺎران ﺑوده اﯾم ﮐﮫ ﮐﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﺣﺎﮐﻣﺎن را ﺑﮫ ﻟرزه درآورده اﻧد .اﮐﻧون
ﺑﺎردﯾﮕر دراواﯾل ﺗﯾرﻣﺎه ﺣرﮐت اﻋﺗراﺿﯽ
ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ درﺷﮭرھﺎی ﺑزرﮔﯽ
ﻣﺛل ﺗﮭران ،اﺻﻔﮭﺎن و ﺗﺑرﯾز ،اھواز ،ھﻣذان،
ﺑوﺷﮭر ،ﯾزد و آﻣل و ﻏﯾره ﺷروع ﺷده و
ﺧواﺳت آﻧﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎن
ازﺟﻣﻠﮫ در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﺣﻘوﻗﯽ،
ﺣﻘوﻗﮭﺎی ﻧﺎﭼﯾز و اﻓزاﯾش آﻧﮭﺎ ،ﻟﻐو اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﺎرﯾﮭﺎی اﺟﺑﺎری و اﺳﺗﺧدام ﭘرﺳﺗﺎران
ﺑﯾﺷﺗر و رھﺎﺋﯽ از ﺧط ﻓﻘرﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ
اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
ﺳراﺳری ﭘرﺳﺗﺎران ﺷده و اھﻣﯾت و ﻋظﻣت
ﮐﺎرﺧدﻣﺎﺗﯽ ﭘرﺳﺗﺎران را درﺳراﺳر اﯾران
ﻧﺷﺎن دھﻧد .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻋﺗﺻﺎﺑﮭﺎ ﺟﻧﺑﮫ ی
ﺗﮑراری ﻏﯾرﻣوﺛرداﺷﺗﮫ و ﭘژواﮐﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻓﻘدان ﺗﺷﮑل ﭘرﺳﺗﺎری و ﻓﻘدان
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎت و
اﻗﺷﺎر دﯾﮕر ﺗوده ھﺎی ﻣردم از ﻋواﻣل ﻣﮭم
و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت آﻧﺎن ﺑوده ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر رﻓﻊ ﮐﻧﻧد .رژﯾم ﺳرﮐوﺑﮕر
ﻣﻌﻠﻣﺎن ﭘس ازدﺳﺗﮕﯾری اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی از
رھﺑری ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ﺑﻌداز
درﺧواﺳت وﯾزا ﺗوﺳط وی ﺟﮭت ﺷرﮐت
در ھﻔﺗﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
در اوﺗﺎوا درﮐﺎﻧﺎدا و ﺿﺑط ﺷدن ﭘﺎﺳﭘورت
وی در ﻣرز دﺳﺗور ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺗﮭران و
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ دادﺳﺗﺎﻧﯽ داده ﺷد و ﺑﻌداز
رﺟوع ﺑﮫ اداره دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗوﻗﯾف ﮔﺷﺗﮫ و
رواﻧﮫ زﻧدان اوﯾن ﮔردﯾد و دراﻋﺗراض ﺑﮫ
اﯾن دﺳﺗﮕﯾری ﺑﯾش از  ٧٠ﻧﻔر ار ﻣﻌﻠﻣﺎن
از ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﻠوزﻧدان اوﯾن
ﺟﻣﻊ ﺷده و ﺧواﺳﺗﺎر آزادی وی ﮔﺷﺗﻧد.
ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران )ﺗﮭران( روز
ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺻدورﺑﯾﺎﻧﯾﮭﺎی ،ﺿﻣن اﻋﺗراض ﺑﮫ
ﺑﺎزداﺷت اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی دﺑﯾرﮐل اﯾن ﺗﺷﮑل،
ﺧواﺳﺗﺎر آزادی اﯾن ﻓﻌﺎل ﻣدﻧﯽ و دﯾﮕر
ﻣﻌﻠﻣﺎن زﻧداﻧﯽ دراﯾران ﺷد.
در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﮐﺎﻧون ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑرﺧوردھﺎی
اﺧﯾر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن در اﯾران
آﻣده اﺳت »ﮔوﯾﺎ ﻗرار ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ در
ﺑر ھﻣﺎن ﭘﺎﺷﻧﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﺑﭼرﺧد و ﺳﯾﺎﺳت

وﺣﮑوﻣت داری ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟزاﻋﻣﺎل زور
و ﻋداﻟت ھﻣﺎن ظﻠم ﺑﺎﻟﺳوﯾﮫ اﺳت «.اﮔرﺗوﺟﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ رژﯾم ﺑﻌداز اﻋﺗﺻﺎب ﻧﺳﺑﺗﺎ
ﺳراﺳری ﻣﻌﻠﻣﺎن دﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﻣﻌﻠﻣﺎن
زده و ﻗﺻد ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﺣرﮐت اﻋﺗراﺿﯽ
آﻧﺎن را دارد ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ رژﯾم ددﻣﻧش ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻗﺑول ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﻧﯾﺳت و ﺟز ﻣﻧطق زورﮔوﺋﯽ ﻣﻧطق دﯾﮕری
را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﻟذا اﻋﺗﺻﺎب ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد ازاﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳراﺳری و ﺑﺎ
ﺷﮑوه ﺑر ﻗرارﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳراﺳری ﭘرﺳﺗﺎران ،ﮐﺎرﮔران،
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ
ﺗرﺗﯾب دادن ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت ﺳراﺳری ﺗوﻣﺎر
زﻧده ﮔﯽ ﻧﻧﮕﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن را درھم ﭘﯾﭼﯾده و
روز رھﺎﺋﯽ ﺑﯾش از  ٧۵ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﻣردم
اﯾران را ﻧوﯾددھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن آﮔﺎھﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﭘرﺳﺗﺎران،
ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﮐﺎرﮔران ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﺎن ،داﻧش
ﺟوﯾﺎن و ﻏﯾره ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای درﺧﺷﺎن ﺧواھد
رﺳﯾد و درﻋﯾن ﺣﺎل وﺣدﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑﯾن ﻣردم
اﯾران ﺑﮫ وﺟودﺧواھد آورد ﺗﺎ دﯾﮕر ﻓرﺻت
طﻠﺑﺎﻧﯽ ﻣﺛل آﺧوﻧدھﺎ ﭘﯾدا ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑﺑرﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺧواﺳت ﻣﺎ ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺗﺣد و
ﺳراﺳری اﮐﺛر اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧده ﮔﺎن دراﯾران
ازطرﯾق اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﭼرخ اﯾن ﮐﺷور
ﺑدون ﺗﻼش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺣﺗﺎ ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ھم ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﭼرﺧد و ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن
زﻧده ﮔﯽ در رﻓﺎه و آﺑروﻣﻧداﻧﮫ ﺣق ﻣﺳﻠٌم و
ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﻣﺎﯾت
اﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﮐﺎرﮔران ،ﺣﻣﺎﯾت اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺳراﺳری  ١٢٠ھزار ﻧﻔرﻣﻌﻠﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾس از
ﻣﺑﺎرزات ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن  ٢٠٠ھزارﻧﻔری
ﻣﻌﻠﻣﺎن ازﮐﺎﻧﺎدا در ﺧواﺳت آزادی ﻣﻌﻠﻣﺎن در
زﻧدان ﻧظﯾر ﻋﯾدی ،ﺑﺎﻏﺎﻧﯽ ،ﺑداﻏﯽ ،ھﺎﺷﻣﯽ
و ﻏﯾره ﺣرﮐت دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از
ھﻣﻘطﺎران ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد روز ﺑﮫ روز
اﯾن ﺣرﮐت را ﺷﮑوﻓﺎن ﺗر ﺳﺎﺧت .ﭘﯾش ﺑﮫ
ﺳوی اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﺳراﺳری ﻣﺗﺣد و
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ! آزادی ﻓوری زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ! ﻗطﻊ اﻋداﻣﮭﺎی زﻧداﻧﯾﺎن
و ﺗﺧﻠﯾﮫ زﻧداﻧﮭﺎ از ﺗﻌداد زﯾﺎدی زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﯽ
ﮔﻧﺎه! درود ﭘرﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ اداﻣﮫ دھﻧده ﮔﺎن
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم! زﻧده
ﺑﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش از اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﺳﺗم طﺑﻘﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار!

ﺻﻔﺣﮫ ٧

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
ﻓﻘر آﻣﺎری...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻗدرت ﺧرﯾد ﻣردم اﯾران
ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر
اﯾﻠﻧﺎ  :ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﺑرای ﺗواﻓق
ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﭘروﻧده ھﺳﺗﮫ ای ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷوﯾم،
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺿرورت ﺗواﻓق و رﻓﻊ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯾﮑﻧد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﯾن ﺑﺎر
در ﻧوزدھﻣﯾن ﺳﻔر اﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن
ﺷﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻣﻊ ﻣردم ﺑﺟﻧورد ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد؛
”ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗﺣرﯾم ﻣﮭم ﻧﯾﺳت از
ﺟﯾب ﻣردم ﺑﯽ ﺧﺑرﻧد“” .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم از
رﻗﺑﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل
ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
اﯾن ھدف ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣد ﺑوده ،اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارﯾم و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ روﻧق
اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد روزی
ﮐﮫ دوﻟت ﮐﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد ،از رﺷد
و روﻧق اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺑری ﻧﺑود و آﻣﺎرھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ در ﺳﺎل ٩١
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ ھﻔت درﺻد رﺷد

ﭘﯾروزﺑﺎد اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳراﺳری ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ ﺗﺣت ظﻠم وﺳﺗم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

داﺷﺗﯾم و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ رﮐود ﻋﻣﯾق،
ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ٩٢ھم رﺷد ﻣﺎ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑود“ .در ﺧﺻوص ﺳﺧﻧﺎن ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ و
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺻرﯾﺢ وی درﺑﺎره ﺿرورت
ﻟﻐو ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ،ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﻣﮑرر
ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد :ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ،
ﺻرﻓﺎ ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن دﻟواﭘﺳﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺎﮐﯾد
دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺷور در ﺷراﯾط ﺗﺣرﯾم ھم ”ﻗﺎﺑل
اداره ﺷدن“ اﺳت .اﯾن ﮔﻔﺗﮫ دﻟواﭘﺳﺎن ،وﺟود
دو اﻟﮕوواره و ﭘﺎرداﯾم ﻣﺗﻔﺎوت اﻗﺗﺻﺎدی
در ﮐﺷور را ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ
ﺗﻼش دارﻧد ﺑﮫ ﺳرﻣﺷق ﻏﺎﻟب در ﺳﯾﺎﺳت
ﮔذاری ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .ﯾﮑﯽ دﯾدﮔﺎھﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ”اداره ﺷدن“ ﮐﺷور ﺗﺎﮐﯾد دارد و
دﯾﮕری ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور و ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗن از
رﻗﺑﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل
ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺑدﯾل اﯾران ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی
ﻧوظﮭور ﺗوﺟﮫ دارد .ﺗﻔﺎوت ”اداره ﺷدن“ و
”ﺗوﺳﻌﮫ“ را در ﻗﺎﻟب ﻣﺛﺎﻟﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻓردی در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ اش
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﺣدی از درآﻣد
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی
اوﻟﯾﮫ ،ﺻرﻓﺎ ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ﺑﺎﺷد  ،ﯾﺎ در
ﭘﯽ ﺳطﺣﯽ از درآﻣد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر رﻓﻊ
ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت
رﻓﺎھﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﯾز
ﺑﺎﺷد و در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﯾﻔﯾت
ﻧﯾز رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .دﻟواﭘﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در ﺷراﯾط ﺗﺣرﯾم ھم ﮐﺷور ”اداره ﺷده“،
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ”زﻧده ﺑودن“ و اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻧﺑﺎﺗﯽ
اﯾراﻧﯾﺎن ﺗوﺟﮫ دارﻧد و آﻧرا اداره ﺷدن ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻧد .اﻣﺎ دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﮐﻧﺎر ”زﻧده ﺑودن“،
ﺑﮫ ”زﻧدﮔﯽ ﮐردن“ و ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ
ﺷﮭروﻧدان ﺗﺎﮐﯾد دارد .ﺳﻘوط آزاد ﻗدرت
ﺧرﯾد ﻣزد ﺑﮕﯾران آﻣﺎرھﺎ ﮔوﯾﺎی آن اﺳت ﮐﮫ
ﻗدرت ﺧرﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران از
ﺳﺎل  ،١٣٩٠ﺳﻘوطﯽ آزاد را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
ﻧرخ ﺗورم در ﺳﺎل  ٢٢ ، ١٣٩٠درﺻد  ،در
ﺳﺎل  ١٣٩١ﺑﮫ  ٣١درﺻد و در ﺳﺎل ١٣٩٢
از  ۴٠درﺻد ﻋﺑور ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺟز
ﮐﺎھش ﻓزاﯾﻧده ﻗدرت ﺧرﯾد ﻣزد ﺑﮕﯾران در
ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻧدارد .وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎر ﺗورم و اﯾﺟﺎد رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻗدرت ﺧرﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ۵
ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣﺟددا ﺑﮫ ﻗدرت ﺧرﯾد ﺳﺎل ١٣٩٠
ﺧواھد رﺳﯾد .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾز در ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٣٩١و  ١٣٩٢رﺷد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ ٧
درﺻد را داﺷت .از ﺳوی دﯾﮕر ﻧرخ ﺗﺷﮑﯾل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ

ﮔذاری در ﮐﺷور و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﺷور در ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن
اﺳت در ﺗﻣﺎﻣﯽ دوران ﭘس از ﺗﺣرﯾم ﺳﯾر
ﻧزوﻟﯽ داﺷت .ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔزارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی،
ﺗﺷﮑﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﺎﺧﺎﻟص در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ
اول ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺛﺎﺑت ﺳﺎل ١٣٨٣
ﻣﻌﺎدل  ٩۵ھزار و  ٩۵٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﷼ ﺑوده
ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوره ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٩١ﺣدود
 ١٧/٢درﺻد ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﺷﮑﯾل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺷﺎﻣل ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
و دوﻟﺗﯽ اﺳت و ﻣﯾزان آورده ﭘوﻟﯽ اﯾن دو
ﺑﺧش را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .در ﺳﺎل ١٣٩١
ﺗﺷﮑﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺣدود ٢٣/٨
درﺻد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٩٠ﮐﺎھش ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد .در ﺳﺎل  ١٣٩١ﮐﮫ رﺷد ﺗﺷﮑﯾل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﻧﻔﯽ ﺷد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺑﺧش ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻣﻧﻔﯽ
 ٣۴/۵درﺻد و در ﺑﺧش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ
درﺻد ﺷد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز
در ﺑﺧش ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻣﻧﻔﯽ  ۴١/٧و در ﺑﺧش
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻧﻔﯽ  ٣٨/۵درﺻد ﺑوده اﺳت .از
اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل  ١٣٩٠ﮐﮫ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎی
ﺷدت ﯾﺎﻓت از ﯾﮏ ﺳو ﻧرخ ﻓزاﯾﻧده ﺗورم ﺑﮫ
ﺳﻘوط آزاد ﻗدرت ﺧرﯾد ﻣزد ﺑﮕﯾران ﻣﻧﺟرﺷد
و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ،رﺷد ﻣﻧﻔﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی و رﺷد ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت،
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ
ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺗورم و ﻓﻘدان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺟز ﺣرﮐت ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ زﯾر
ﺧط ﻓﻘر ﻧدارد .درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯾﺎن:
 ۴ھزار و  ۵٢٠دﻻر اﻣروز اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
ﻧوظﮭور در رﻗﺎﺑت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ،
در ﺣﺎل رﺑودن ﮔوی ﺳﺑﻘت از اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ ،ھﻧد ،ﭼﯾن و
آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ،از ﻗدرت
ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻋﺑور ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎرف ﺗوﺳﻌﮫ
در اﯾن ﮐﺷورھﺎ در ﮐﻧﺎر ”ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗوﺳﻌﮫ ﮔرا“ ﺑﮫ ﺧروج ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
از زﯾر ﺧط ﻓﻘر و ﻧﯾروﻣﻧدی طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷد .ﻧﮕﺎه ﺑﮫ درآﻣد ﺳراﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدھﺎی
ﻧوظﮭور و اﻗﺗﺻﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺑرای
ﺗوﺳﻌﮫ را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾران آﻏﺎز ﮐردﻧد،
ﮔوﯾﺎی ﻋﻘب اﻓﺗﺎدن اﯾران در ﻣﺳﯾر ﺑﮭﺑود
زﻧدﮔﯽ ﺷﮭروﻧدان اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺳن
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم از رﻗﺑﺎ،
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾم“  ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﺧص“ درآﻣد
ﺳراﻧﮫ“ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋﻘب ﻣﺎﻧدن اﯾران در
ﻣﺳﯾر ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯽ ﺷﮭروﻧدان اﺳت .ﻣﺎ در
اﯾن ﺧﺻوص از رﻗﺑﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و از دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﺗوﺳﻌﮫ را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﺎ دﯾرﺗر از ﻣﺎ
آﻏﺎز ﮐردﻧد ،ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﯾم .ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آﻣﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ از درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﮐﺷورھﺎ در
ﺳﺎل  ، ٢٠١۴اﯾران ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
 ۴ھزار و  ۵٢٠دﻻر در رﺗﺑﮫ  ٩۶از ﻣﯾﺎن
 ١٧٣ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،رﻗﺑﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی
در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ در اﯾن ﺟدول ،ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ
اﺳت :ـ ﻗطر ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ٧٢
ھزار و  ۵٣٢دﻻر در رده ﺷﺷم ﺟﮭﺎن ﻗرار
دارد .ـ ﮐوﯾت ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۵١
ھزار و  ٣۶۵دﻻر در رﺗﺑﮫ ﻧﮭم ﻗرار دارد.
ـ اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ
 ۴١ھزار و  ٩٣٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺑﯾﺳت و ﺳوم
ﻗرار دارد.
ـ ﺳﻧﮕﺎﭘور ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۴٠ھزار
و  ٧٠دﻻر در رده ﺑﯾﺷت و ﺷﺷم ﻗرار دارد.
ـ ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١٩ھزار
و  ٨٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﭼﮭل و ﯾﮑم ﻗرار دارد.
ـ ﻋﻣﺎن ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١٨ھزار و
 ۶٢٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﭼﮭل و ﺳوم ﻗرار دارد.
ـ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﺎ درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳراﻧﮫ
 ١٧ھزار و  ١٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﭼﮭل و ﺷﺷم
ﻗرار دارد.
ـ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٩ھزار و
 ٩٠٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺷﺻت و ﺳوم ﻗرار دارد.
ـ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٩ھزار و ٨٩٠
دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗرار دارد.
ـ ﺑرزﯾل ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٩ھزار و
 ٣٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺷﺻت و ﺷﺷم ﻗرار
دارد.
ـ ﻣﮑزﯾﮏ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٨ھزار
و  ٨٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺷﺻت و ھﻔﺗم ﻗرار
دارد.
ـ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٨ھزار و ٨٨٠
دﻻر در رﺗﺑﮫ ﺷﺻت و ھﺷﺗم ﻗرار دارد.
ـ ﻣﺎﻟزی ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٧ھزار و
 ٧۶٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ھﻔﺗﺎد و ﯾﮑم ﻗرار دارد.
ـ ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٧ھزار
 ۵٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ھﻔﺗﺎد و ﭼﮭﺎرم ﻗرار دارد.
ـ آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۶ھزار
و  ٩٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ھﺷﺗﺎد و ﺳوم ﻗرار دارد.
ـ ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ
 ۵ھزار و  ٣٣٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﻧودم ﻗرار دارد.
ـ ﺑوﺳﻧﯽ ﺑﺎ درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۴ھزار و
 ٧٧٠دﻻر در رﺗﺑﮫ ﻧود و ﺳوم ﻗرار دارد.
ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﻣﺎرھﺎی ﻓوق ﮔوﯾﺎﺳت ﮐﮫ دﻟواﭘﺳﺎن
و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﻧﮕران ﺟﯾب ﻣردم
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻻاﻗل اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﻣودی در ﻣواﺿﻊ
و ﺳﺧﻧﺎﻧﺷﺎن ﻧدارد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮕران ﻗدرت ﮐﺷورﻧد ﭼرا
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓول ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻧزول

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن و ﺳﻘوط ﮐﯾﻔﯾت
زﻧدﮔﯽ ﻣردم ،ﺳﺎﮐت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻧد؟
آ.د.ن ٢۵.ﺧرداد ١٣٩۴
 ٢ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرﺟﻧﺷﯾﻧﯽ
دﺑﯾرﮐل ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﮔﻔت :اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻋﻼوه
ﺑر ﺗوان اﻗﺗﺻﺎدی ،دارای ﺗوان ﻻﺑﯽ ﮔری و
ﻗدرت ﻧرم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺣل
اﻗﺎﻣت ﺧود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗدرت ﻧرم ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرای اﻗﺗدار ﻧظﺎم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻗوام ﺷﮭﯾدی اظﮭﺎر ﮐرد :ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾم ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺑﮭره
ﮔﯾری از ﺗوان ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج
ﮐﺷور ﺑر اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻓﺎﺋق آﯾﯾم.

اﯾران ﺷش درﺻد ﺟﻣﻌﯾت
ﺧﺎرج ﻧﺷﯾن دارد
دﺑﯾر ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﮔﻔت :ﺑراﺳﺎس ﺑرآوردھﺎ ﺣدود ﺷش
درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت اﯾران را ﺧﺎرج ﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون
ﻧﻔر را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻗوام ﺷﮭﯾدی اظﮭﺎر
ﮐرد :ﺣدود  ٧٠درﺻد از اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺷور در ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﻧد و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺗردد
ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد در اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺎم ﻧﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .وی
ﮔﻔت :ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺷور در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه اﺳت و از ﭼﻧد ﺣوزه،
ﺑﺧﺻوص ﺣوزه ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﺎوری رﯾﯾس
ﺟﻣﮭوری در دﺳت ﭘﯾﮕﯾری اﺳت و طرح
ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آن ﻧﯾز ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﺷود.
ﻗوام ﺷﮭﯾدی اﻓزود :ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن
اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط
ﻣﺳﺗﻣر اﯾن ﮔروه ﺑﺎ داﺧل ﮐﺷور ھﺳﺗﯾم و اﯾن
ﺷﺑﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدرﺗﯽ را ﺑرای ﮐﺷور از
ﻟﺣﺎظ ھوﯾﺗﯽ و ﺗرﻣﯾم ھوﯾت اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج
ﻧﺷﯾن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد:
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺿور اﯾراﻧﯾﺎن در
ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﻟﺣﺎظ
ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﯾن اﯾن ﮔروه ھﺎ اﯾﺟﺎد
ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎم اﻓراد را در
ﯾﮏ ﻗﺎﻟب ﺟﻣﻊ ﮐﻧد و آﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را
ﻧﯾز از اﯾن طرﯾق دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی
ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺑﮑﮫ ﻧﺧﺑﮕﺎن اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﺗﻣﺎم ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ھﺎ و ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ داده ﻣﯽ ﺷود و از داﺧل ﻧﯾز
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻻزم از آﻧﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻗوام ﺷﮭﯾدی اﻓزود :ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺑدون
ھﻣراھﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﯾز از ﺳوی ﺑرﺧﯽ ﮔروه

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﯾن
ﺷﺑﮑﮫ وﺟود دارد.ھﻣﺎﻧﺟﺎ

ﺗﻌطﯾﻠﯽ  ۵٠٠٠واﺣد ﺻﻧﻌﺗﯽ
در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ
ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺧﺎﻧﮫ ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﺷرﻗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدار آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ ﺟﻠﺳﮫ
ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑرﮔزار ﮐردﻧد و در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ
ﻣﺳﺋوﻻن از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ۵٠٠٠واﺣدﺻﻧﻌﺗﯽ
اﺳﺗﺎن در دوﻟت دھم ﺧﺑر دادﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﮭر ،اﺳﺗﺎﻧدار آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ
ﺑﻌداز ظﮭر اﻣروز ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ در ﺟﻣﻊ اﻋﺿﺎی
ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺧﺎﻧﮫ ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن اﺳﺗﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺑﺎﻻی
اﯾن اﺳﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن ﮔﻔت:
ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟت ﯾﺎزدھم اﺳت .اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺟﺑﺎرزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ
ای ﮐﺷورﻣﺎن ﺑﺎ ﮔروه  ۵+١ﺑﮫ روزھﺎی
ﻣﮭم ﺧود رﺳﯾده اﺳت ،اﻓزود :ﺗﯾم ﻣذاﮐره
ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﮫ ای ﮐﺷورﻣﺎن اﮐﻧون در ﺣﺎل
اﻧﺟﺎم ﮔﻔﺗﮕو ﺑرای رﻓﻊ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺑﺎ طرف
ھﺎی ﻏرﺑﯽ اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روزی ﺑرﺧﯽ
ھﺎ اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎ را ﮐﺎﻏذ ﭘﺎره ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد
ﮐﮫ اﮐﻧون اﯾن ﮐﺎﻏذ ﭘﺎره ﺻﻧﻌت ﻣﺎ را دﭼﺎر
ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐرده اﺳت .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت و ﺗﯾم ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﮫ ای
ﮐﺷورﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﻧطﻘﯽ
ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧﻧد ،اﺑراز داﺷت :دوﻟت در
طول دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗوان ﺧود
را ﺑر روی ﻣذاﮐرات ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﻣﯽ
ﺧواھد ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﻠت ﺣﻔظ ﺷود و ﺗﺣرﯾم
ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ طرف ھﺎی ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻐو ﺷود.
ﺟﺑﺎرزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧورداری از
ﻋﻠم و ﻓﻧﺎوری و داﻧش ھﺳﺗﮫ ای ﺣق واﻗﻌﯽ
ﻣﻠت ﺑزرگ اﯾران اﺳت ،ﮔﻔت :اﻣﯾدوارم در
اﯾن ﺑﯾن ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺻﻼح ﻣردم و
ﮐﺷور اﺳت اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد .اﺳﺗﺎﻧدار آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﺷرﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای دوران
ﺑﻌداز ﻟﻐو ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﻗﯾق و
ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اداﻣﮫ داد :دوران ﭘﺳﺎ
ﺗﺣرﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﻣﺛﺑت و ھم ﻣﻧﻔﯽ ﺑرای
ﺻﻧﻌت و ﺗوﻟﯾد ﮐﺷورﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﭼراﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی دﻧﯾﺎ رﻗﺎﺑت
ﮐرد .وی از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﭘﻧﺞ ھزار واﺣد ﺻﻧﻌﺗﯽ
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ در دوﻟت ﮔذﺷﺗﮫ ﺧﺑر داد و
ﮔﻔت :رﻓﻊ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻓرﺻت ﺑﺎ ارزش ﺑرای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻧﻌت اﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣدﯾران
ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺑﮫ
ﺑﺎزارھﺎی ﺟدﯾد ﺻﺎدراﺗﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﮐرده و
از ﻓﻧﺎوری ھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات روز دﻧﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧد .ﻟزوم ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ

آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻧﻌت،
ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ ﻧﯾز در
اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑر ﻟزوم ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺷﮑل
ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد و اﻓزود :ﺑﺎﯾد
ﻣﺷﮑﻼت اﻧﺟﻣن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺑررﺳﯽ ﺷده و رﻓﻊ ﺷوﻧد .ﺣﺳﯾن ﻧﺟﺎﺗﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾت  ١٢ﺗﺷﮑل ﺻﻧﻌﺗﯽ در زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن اﺳﺗﺎن ﺧﺑر داد و
ﮔﻔت :اﻧﺟﻣن ھﺎ ﻓﻌﺎل ﺗر و ﭘوﯾﺎﺗر ﺷده اﻧد
و ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن درﺣﺎل رﻓﻊ ﺷدن اﺳت .وی
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾزھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﺻﻧﻌت در اﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اداﻣﮫ داد:
از طرﯾق اﯾن ﻣﯾزھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺻﻧﻌت
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺟﺎﺗﯽ از اﯾﺟﺎد
و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﮭﺎر ﻣﯾز ﺗﺧﺻﺻﯽ در ﺧﺎﻧﮫ
ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن اﺳﺗﺎن ﺧﺑر داد و ﮔﻔت :اﯾن
ﻣﯾزھﺎ وظﯾﻔﮫ ﻣدﯾرﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ را
ﺑرﻋﮭده دارﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ دو ﻣﯾز ﺗﺧﺻﺻﯽ دﯾﮕر
ﻧﯾز ﺑﮫ زودی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻧﻌت ،ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ
در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت
ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺑرﺧﯽ ﺗﺷﮑل ھﺎ اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت:
ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎ ﺣدودی رﻓﻊ ﺷده و ﻧﯾﺎز اﺳت
ﺑرای رﻓﻊ دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺗﺎﻧدار ﻣﺣﺗرم
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ دﺳﺗورات ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺻﺎدر
ﮐﻧﻧد .ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن ﻣظﻠوم ﺗرﯾن ﺑﺧﺷﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾم ھﺎ آﺳﯾب زﯾﺎدی دﯾد
ﻧﺎﯾب رﺋﯾس ﺧﺎﻧﮫ ﺻﻧﻌت ،ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ دﯾﮕر ﺳﺧﻧران اﯾن ﺟﻠﺳﮫ
ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ وﺟود ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد در
واﺣدھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﮔﻔت :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھر
روز ﭼﻧد واﺣد ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﺳﺗﺎن ﺗﻌطﯾل
ﻣﯽ ﺷوﻧد .رﺿﺎ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از ﺑرﺧﯽ
ﻣدﯾران ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻻزم را از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﻓزود :ﺑرﺧﯽ از ﻣدﯾران ﭘﺎﺳﺧﮕو
ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﺑﯾش از ﭘﯾش از
ﺻﻧﺎﯾﻊ و واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳﺗﺎن
ﺣﻣﺎﯾت ﺷود .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺻﻧﻌت و
ﻣﻌدن ﻣظﻠوم ﺗرﯾن ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾم
ھﺎ آﺳﯾب زﯾﺎدی دﯾد ،اداﻣﮫ داد :ﻣﺷﮑﻼت
ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺳﺗﺎن ﺟﻣﻊ آوری ﺷده و ﺑﮫ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ﮐﮫ وی ﻧﯾز ﺟواب
ﻧﺎﻣﮫ ﺣوزه ﺻﻧﻌت را ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻣرﺑوطﮫ
ﻣوﮐول ﮐرده اﻧد .ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ اﺑراز داﺷت :ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺳﺋوﻻن ﺣوزه
ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن اﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺟود ﭘﯽ ﻧوﺷت
ﻧﺎﻣﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟواﺑﮕوﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ در ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.
ھﻣﺎﻧﺟﺎـ١١ﺗﯾر١٣٩۴
 ٣۶٣واﺣد ﺗوﻟﯾدی در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ
رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌطﯾل ﺷده اﻧد

ﺗﻧﮭﺎ دوﻟت ﮐﺎرﮔری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎری را رﯾﺷﮫ ﮐن ﻣﯽ ﮐﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻧﻌت  ،ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﻏرﺑﯽ ﮔﻔت :از  ٢٩٨۴واﺣد ﺗوﻟﯾدی اﺳﺗﺎن
 ١۶٨٠واﺣد ﻓﻌﺎل و ﻧﯾﻣﮫ ﻓﻌﺎل و  ٣۶٣واﺣد
ﺗﻌطﯾل ﺷده و  ٩٠١واﺣد راﮐد ﻗﺎﺑل ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزی در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن وﺟود دارد .ﺟﻌﻔر
ﺻﺎدق اﺳﮑﻧدری در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ اﯾﺳﻧﺎ،،
ﻣﻧطﻘﮫ آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ ،اظﮭﺎر ﮐرد :ﮐﻣﺑود
ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ،ﻓﻘدان ﺑﺎزار ﻓروش ،ﺑدھﯽ ﺑﮫ
ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺷﮑﺎت ﮐﺎرﮔری ،ﻧﺑود
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﻧوﺳﺎزی ،ﺑﺎﻻ ﺑودن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺗوﻟﯾد ،ﻧﺑود ﻣواد اوﻟﯾﮫ ،ﻣﺣدودﯾت ﺻﺎدرات،
ﻣﺷﮑﻼت ﺧط ﺗوﻟﯾد ،ﺑدھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﺳت .وی ﯾﺎدآور
ﺷد :واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﺳﺗﺎن در ﮔروھﮭﺎی
ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻓﻠزی ،ﻓﻠزات اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺣﺻوﻻت
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻏذاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ،ﻣﻧﺳوﺟﺎت،
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﺣﺻوﻻت ﭼوﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﺳت.

ﺑﺣران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣل آن دراﯾران!
اﻣروز ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣواﻓق و ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ھم ﺑﮫ وﺟود ﺑﺣران
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ دراﯾران آﮔﺎھﯽ دارﻧد.
اﻣﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑدون ﻋﻣل درﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر
اوﺿﺎع ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ازﻗدﯾم ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
ﻣﺛل ﺷﺎخ ﺑﯽ ﺛﻣر اﺳت .ﺗﺎﭼﮫ ﺣد از
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﮭرھﺎﺋﯽ ﻣﺛل اھواز ﺑﺎﯾد دراﺛر
ﻧزول ﺑﺎران رواﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﺷوﻧد و
آن ھم درﺻورت داﺷﺗن اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت
ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ؟! ﺗﺎﭼﮫ درﺟﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗوﻓﺎن
ﺷن ﻣردم ﺣﺗﺎ از ﮐﺷﯾدن ﻧﻔس ھوای ﭘﺎک
ﺑﺎﯾد ﻣﺣروم ﮔردﻧد؟! ﺗﺎﭼﮫ ﺣد در ﮔرﻣﺎی
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھزاران ھزارﻧﻔر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻟﺑﺎن
ﺗﺷﻧﮫ و ﺑدﻧﯽ ﮔرﻣﺎ زده ﺑﺎﯾد دراﻧﺗظﺎر
درﯾﺎﻓت ﻗطراﺗﯽ آب ﺑﺎﺷﻧد؟! ﺗﺎﭼﮫ ﺣدی
ﮐﺷﺎورزان ﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﺧﺷﮏ ﺷدن ِﮐﺷﺗﮫ
ھﺎی ﺷﺎن دراﺛر ﻓﻘدان آب ﺟﺎری ﺑﺎﺷﻧد و
ﯾﺎ درﺧﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷﺎن از ﺑﯽ آﺑﯽ
ﺧﺷﮏ ﺷده و ﺛﻣره ای ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎورﻧد؟!
داﻣﻧﮫ ی ﺧطرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭره ﻣﻧد

ﺷدن از زﻧده ﮔﯽ ﺳﺎﻟم را ﻣﯽ ﺗوان دراﺛر
ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ذﮐر ﮐرد و ازھﻣﮫ ی
اﯾﻧﮭﺎ ﺑدﺗر ﻓرداﺋﯽ ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﮔرﻓﺗﺎر
ﺟﻧﮓ و دﻋوا ﻣﯾﺎن روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑود
ﮐﮫ ﺑرﺳر ﺑﮭره ﻣﻧدی ازآب ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﺷﯾده ﺷده و ﻧﻣوﻧﮫ ی آن را
ھم در اطراف اﺻﻔﮭﺎن و ﯾزد درﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم!! ﺑﮫ وﺟودآﻣدن
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﺳود
ﺑﯾﺷﺗراﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮐﻧدن ﭼﺎھﮭﺎی
آرﺗزﯾن زﯾﺎده ازﺣد؛ روان ﮐردن آﺑﮭﺎی
آﻟوده ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ ﺑﮫ وﯾژه
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ازﺑﯾن ﺑردن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ دراﺛر
ﺑرﯾدن و ﺗﺎﻻن درﺧﺗﮭﺎ ،ﺷﮑﺎر ﺑﯽ روﯾﮫ
ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده روزاﻓزون
از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ درﺗوﻟﯾد روزاﻓزون ﮔﺎز
ﮐرﺑﻧﯾﮏ و ﻏﯾره ﺧطرﻋظﯾم آﻟوده ﮔﯽ آﺑﮭﺎ
را ﺣﺗﺎ در ﺟﮭﺎن و درﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻣﺎزﻧدران ﺑﮫ وﺟودآورده اﻧد .ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﺑﺣران
ﻧﯾز دردﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری درﺟﮭﺎن و دراﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺟﻠو ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ
ازﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و آﻣوزش دھﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن
در ﻣدارس ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻣﺗﻌددی را در ﻣورد ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳﻼﻣت
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ اﺗﺧﺎذﮐﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور
از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑدون وﻗﻔﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺣﺎﮐﻣﺎن را ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ
ﭘﯾش ﺑرده و ازاﯾن طرﯾق ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ
را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت از اﯾن ﺗﺧرﯾب دارﻧد آﺳﯾب
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﻧﺟﺎت دھﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗوده
ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ دﺳت دردﺳت ھم ﻣﺑﺎرزه
ی ﭘﯾروزﻣﻧدی را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﭘﯾش ﺧواھﻧدﺑرد .درزﯾر ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
آﺳﯾﺑﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺗﺧرﯾب زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ
ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣوده اﻧد ﻣﯽ آورﯾم
ﮐﮫ ﺿﻣن اﻗرار ازﺟﺎﻧب ﻣﺳﺋووﻻن رژﯾم
و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی دوﻟت ﻋﻣق ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺑﺎرز ﺟدی را درﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﻘﻼب
را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺳوق دھﯾم:
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ﺗﻌطﯾﻠﯽ ادارات زاﺑل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻓزاﯾش
ﺗوﻓﺎن و ﮔرد و ﺧﺎک
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طوﻓﺎن ﺷن از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺑل

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
در ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺷده اﺳت،
اﻣدادﮔران ﺳﺎزﻣﺎن اﻣداد و ﻧﺟﺎت ﻣﯾﺎن اھﺎﻟﯽ
اﯾن اﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻧون  ۴٠٠٠ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺎﻧو ﺗوزﯾﻊ
ﮐرده اﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﻓﺎرس ،طوﻓﺎن ﺷن ﺷﻣﺎل اﺳﺗﺎن
ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را در ﻧوردﯾد و ﺳرﻋت
آن در ﺷﮭرﺳﺗﺎن زاﺑل ﺑﮫ  ٧۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑر
ﺳﺎﻋت رﺳﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﮔودرزی ﻓر ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس
ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳرﻋت طوﻓﺎن ﮔرد و ﺧﺎک در
زاﺑل ﺑﮫ  ٧۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر درﺳﺎﻋت رﺳﯾده ﮐﮫ
دﯾد اﻓﻘﯽ را در اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﮫ  ۵٠٠ﻣﺗر
ﮐﺎھش داده اﺳت .وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ وزش
ﺑﺎد و ﮔرد و ﺧﺎک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮫ در ﺷﻣﺎل
ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دارد ،ﮔﻔت :ﺷدت
طوﻓﺎن در اواﯾل روز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕر
ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،ھﻣﭼﻧﯾن اﻣروز ﺷﺎھد ﮐﺎھش
دﻣﺎ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧواھﯾم ﺑود .ﻓرﻣﺎﻧدار
وﯾژه ﺷﮭرﺳﺗﺎن زاﺑل ﻧﯾز در ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓﺎرس از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ادارات در روز
ﺟﺎری ﺧﺑر داد و ﮔﻔت :ﺳﺎﻋت  ٨:٣٠ﺻﺑﺢ
اﻣروز ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺷدﯾد طوﻓﺎن و ﮔرد و ﺧﺎک
و ﮐﺎھش دﯾد اﻓﻘﯽ ،ادارات ﺷﮭرﺳﺗﺎن زاﺑل
ﺗﻌطﯾل ﺷد .ھوﺷﻧﮓ ﻧﺎظری اﻓزود :ادارات
و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﻣدادی و ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ در
آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطﻠب :ﺷﺎﻧزدھم ﺗﯾر  ١٣٩۴ﺑراﺑر ﺑﺎ
ھﻔﺗم ژوﺋﯾﮫ ٢٠١۵

اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺑﺎ ›ﺑﺣران اﺳﯾدی ﺷدن‹
ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد
 ٧ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ـﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ١٥/٦/٣
داﻧﺷﻣﻧدان ھﺷدار ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾزان
ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز ﮐرﺑﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای
ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﺑد ﺣﯾﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ طوری ﺟﺑران
ﻧﺎﭘذﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن ﮔروه
از داﻧﺷﻣﻧدان ،اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ در ﺣﺎل ﮔرم ﺷدن،
از دﺳت دادن اﮐﺳﯾژن ،و ﺑﯾﺷﺗر اﺳﯾدی ﺷدن
ﺑﮫ ﺳﺑب اﻓزاﯾش ﮔﺎز ﮐرﺑﻧﯾﮏ )دی اﮐﺳﯾد
ﮐرﺑن( ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﭘژوھش ﺗﺎزه ﮐﮫ در
ﺷﻣﺎره وﯾژه ﻧﺷرﯾﮫ »ﺳﺎﯾﻧس« ﻣﻧﺗﺷر ﺷده،
 ٢٢داﻧﺷﻣﻧد در ﮔزارﺷﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ ﺗرﮐﯾب ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮔﺎز
ﮐرﺑﻧﯾﮏ ،ﺧطری ﺑزرگ ﺑرای اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺑﮫ
وﺟود آورده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾن داﻧﺷﻣﻧدان،
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارﻧد ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ
ﺑرای ﺑﺣران ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھواﯾﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد
ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗوﺟﮫ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات
ﺑر اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﯾﮕوﯾﻧد
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎز ﮐرﺑﻧﯾﮏ ﺗوﻟﯾدی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

از ﺳوﺧﺗﮭﺎی ﻓﺳﯾﻠﯽ ،ﺳرﯾﻌﺗر از
ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت درﯾﺎھﺎ از
دوران »اﻧﻘراض ﺑزرگ« اﺳت» .اﻧﻘراض
ﺑزرگ« ﺑﮫ دوره ای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٢۵٠
ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﻗﺑل اﺗﻼق ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑر
روی ﮐره زﻣﯾن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾن رﻓت.
ﭘژوھﺷﮕران ھﺷدار ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ
ﺣدود  ٣٠درﺻد ﮔﺎز ﮐرﺑﻧﯾﮑﯽ را ﮐﮫ از ﺳﺎل
 ١٧۵٠ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﮐرده اﻧد
و اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ آب درﯾﺎھﺎ ﺑﯾﺷﺗر
اﺳﯾدی ﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن از اﻓزاﯾش دﻣﺎی ﮐره زﻣﯾن آﺳﯾب
دﯾده و ﺑﯾش از  ٩٠درﺻد ﮔرﻣﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده
از ﺟواﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ را از ﺳﺎل  ١٩٧٠ﺑﮫ ﺧود
ﺟذب ﮐرده اﻧد .ﮔرﻣﺎی اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده
ﺗﺎ اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺳﺧتﺗر ﺑﺗواﻧﻧد اﮐﺳﯾژن را در
ﺧود ﻧﮕﮫ دارﻧد.

›ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدی‹
آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﺗﺎزه ﻧﺷﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
اﻏﻠب ﻣوﺟودات زﻧده ﻣﯾﺗواﻧﻧد در آﯾﻧده در
ﺑراﺑر ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮔﺎز ﮐرﺑﻧﯾﮏ،
ﻣﺎﻧﻧد اﺳﯾدی ﺷدن ﯾﺎ ﮐﻣﺑود اﮐﺳﯾژن در آب
درﯾﺎھﺎ ،اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ
ﻣوﺟودات در اﯾن روﻧد از ﺑﯾن ﺧواھﻧد
رﻓت .ژان ﭘﯾر ﮔﺎﺗوﺳو ،ﻧوﯾﺳﻧده ارﺷد اﯾن
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﯾﮕوﯾد» :در ﻣذاﮐراﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﺎل درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ،
ﺗوﺟﮫ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺷده اﺳت .ﺣﺎﻻ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺎ ،دﻻﯾل ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧده ای ﺑرای
ﻟزوم اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدی در ﻧﺷﺳت آﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻓراھم ﻣﯾﺂورد «.ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن
ﭘژوھﺷﮕران ،ﻣﯾزان ﮐرﺑﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز اﻧﺳﺎن
ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺗواﻧد وﺿﻌﯾت زﻣﯾن را ﺑﮫ
ﺷﮑل ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾری ﺑرای ﻧﺳﻠﮭﺎی ﺑﻌدی
ﺗﻐﯾﯾر دھد .اﺳﯾدی ﺷدن اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾده
اﯾن داﻧﺷﻣﻧدان ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑر روﻧد ﺗوﻟﯾد
ﻣﺛل و رﺷد ﺑرﺧﯽ ﻣوﺟودات زﻧده ،ﺑﮫ وﯾژه
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﭘوﺳﺗﮫ ﯾﺎ اﺳﮑﻠﺗﯽ از ﮐرﺑﻧﺎت ﮐﻠﺳﯾم
دارﻧد ،ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن،
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻼوه ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﺑر
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷﯾﻼت و ﻣﺎھﯾﮕﯾری ،آﺑزی ﭘروری،
و ﺣﺗﯽ ﺗورﯾﺳم ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺧواھﻧد ﺑود.

 ٨٠درﺻد ﺗﺎﻻب ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون
ﮔردوﻏﺑﺎر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود
ﻣدﯾر طرح ﺣﻔﺎظت از ﺗﺎﻻب ھﺎی اﯾران
ﮔﻔت :در ﺻورت ﻋدم ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘﺎﺑﮫ ﺗﺎﻻب
ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺻﺣﯾﺢ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺑرای
اﺣﯾﺎی ﺗﺎﻻب ھﺎی ﮐﺷور ،ﺧطر ﺗﺑدﯾل ﺷدن
 ٨٠درﺻد از  ٢۵٠ﺗﺎﻻب ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﮔرد
و ﻏﺑﺎر ،ﮐﺷور را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺳن
ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ روزﺑﮭﺎﻧﯽ روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﮔﻔت

و ﮔو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻋﻠﻣﯽ اﯾرﻧﺎ اﻓزود :اﮐﻧون
 ٨٠درﺻد ﺗﺎﻻب ھﺎی ﮐﺷور دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺎء رﯾزﮔردھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
در ﺻورت ﻧﺑود ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﺗوان
ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .وی اظﮭﺎر ﮐرد:
ﺑرداﺷت ﺑﯽ روﯾﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ھﺎی زﯾر
زﻣﯾﻧﯽ ،رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﺣﻘﺎﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
آﺑﯽ ﭘﺎﯾﯾن دﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻻب ھﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺎﻻﺑﯽ ﮐﺷور را در ﺷراﯾط
ﺑﺣراﻧﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ روزﺑﮭﺎﻧﯽ
اداﻣﮫ داد :ﺧﺎک ﺗﺎﻻب ھﺎ رُ ﺳﯽ و ﻏﯾرﻣﺗراﮐم
اﺳت از اﯾن رو ﺑﺎ اوﻟﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎد ﺑﮫ ھوا
ﺑﻠﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺎء رﯾزﮔرد ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .وی
ﮔﻔت :اﮐﻧون ﺗﺎﻻب ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻧد اروﻣﯾﮫ،
ﮔﺎوﺧوﻧﯽ ،ﭘرﯾﺷﺎن ،ﺑﺧﺗﮕﺎن و ھﺎﻣون در
ﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺎء رﯾزﮔردھﺎ ھﺳﺗﻧد،
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺟز ﺗﺎﻻب ھﺎ ،ﺑرﺧﯽ زﻣﯾن ھﺎ،
اﮐوﺳﯾﺳﺗم ھﺎی دﺷﺗﯽ و ﺟﻧﮕﻠﯽ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺎء رﯾزﮔرد ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﺎﻻب ھﺎ اﺷﺎره ﮐرد
و اﻓزود :ﺗﺎﮐﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ  ۵ﺗﺎﻻب
ﺷﺎﻣل ﭘرﯾﺷﺎن ،ﺷﺎدﮔﺎن ،اروﻣﯾﮫ و دو ﺗﺎﻻب
اﻗﻣﺎری درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻗوری ﮔل
و ﻗره ﻗﺷﻼق ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .وی اداﻣﮫ
داد :ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت  ٧ﺗﺎﻻب ﺷﺎﻣل
ھﺎﻣون ﺧوزﺳﺗﺎن ،ﺣﻠﮫ ﺑوﺷﮭر ،ﺣرای ﻣﯾﻧﺎب
ھرﻣزﮔﺎن ،ﻣﯾﻘﺎن اﺳﺗﺎن ﻣرﮐزی  ،ﭼﻐﺎﺧور
ﭼﮭﺎرﻣﺣﺎل و ﺑﺧﺗﯾﺎری ،زرﯾوار ﮐردﺳﺗﺎن و
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺎﻻب ھﺎی آﻻﮔل – آﻟﻣﺎ ﮔل و آﺟﯽ
ﮔل در ﮔﻠﺳﺗﺎن در دﺳت ﺗﮭﯾﮫ اﺳت .ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد :ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭم در ﻣورد ﺗﺎﻻب ھﺎ و
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺑرداﺷت ﺑﯾش از ﺣد
از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣدﯾرﯾت
ﻧﺎدرﺳت ﺣوﺿﮫ ھﺎی آﺑﯽ در ﺣﺎل از دﺳت
دادن ﻣﻧﺎطق ﺳرﺳﺑز در اطراف ﺷﮭرھﺎ
ھﺳﺗﯾم  ،اﻟﺑﺗﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ و روﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻗﻠﯾم
ﻧﯾز اﯾن روﻧد را ﺗﺷدﯾد ﮐرده اﺳت .وی اداﻣﮫ
داد :در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
در ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﮫ در ﺑﻌد ﻣﻠﯽ و ﭼﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﻧﺎدرﺳت ﺑوده اﺳت از اﯾن رو ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺑروز رﯾزﮔردھﺎ را رﻗم زده اﺳت .ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ
ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل دﺟﻠﮫ و ﻓرات ﻣﻧﺑﻊ
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده آب ﺗﺎﻻب ھوراﻟﻌظﯾم اﺳت ﮐﮫ
در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ ﻋﻠت اﺣداث ﺳدھﺎی
ﺑﯽ روﯾﮫ ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﺗرﮐﯾﮫ و
ﻋراق و ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ در اﯾران ،ﺷﺎھد ﺧﺷﮏ
ﺷدن اﯾن ﺣوﺿﮫ آﺑﯽ ھﺳﺗﯾم از اﯾن رو ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﺣوﺿﮫ
ھﺎی آﺑﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻋزم
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺣدود  ٢۵٠ﺗﺎﻻب در ﮐﺷور وﺟود دارد ﮐﮫ
از اﯾن ﺗﻌداد  ٨۴ﺗﺎﻻب دارای اھﻣﯾت اﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ١١
و از اﯾن ﺑﯾن  ٢۴ﺗﺎﻻب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑوده و
در ردﯾف ﮐﻧواﻧﺳﯾون راﻣﺳر ﻗرار دارد.
ورود ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻧﻌﺗﯽ ،
ﺳﻣوم ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ) (١و ﺑرداﺷت ﺑﯽ روﯾﮫ از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺗﯽ ﺗﺎﻻب ھﺎ ﺗﮭدﯾداﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺣوﺿﮫ ھﺎی آﺑﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮐﻧون ﺗﺎﻻب ھﺎی ﺷورﮔل ،ﯾﺎدﮔﺎرﻟو ،اﻧزﻟﯽ،
ﺷﺎدﮔﺎن ،ﺧورﻣوﺳﯽ ،ﻧﯾرﯾز ،ﭘرﯾﺷﺎن،
اروﻣﯾﮫ ،ﮐﻣﯾﺟﺎن و ھﺎﻣون ﺑرﺧﯽ ﺗﺎﻻب
ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺗﻐﯾﯾرات
اﮐوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻓﮭرﺳت
ﻣوﻧﺗرال ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﺎﻻب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺷراﯾط ﺑد زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻗرار دارﻧد در
ﻓﮭرﺳت ﻣوﻧﺗرال ﮐﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧﯽ در ﻣورد
ﺣﻔﺎظت از ﺗﺎﻻب ھﺎ اﺳت ،ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز ـ  ٩ﺧرداد ١٣٩۴

ﮔزارش ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎ از ﻧﺎﺑودی
ذﺧﺎﯾر آب ﺷرق:
ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔزارﺷﯽ
از وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﮐﺷور ،اﻋﻼم ﮐرد:
ﺗﻌداد دﺷﺗﮭﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ از  ١۵دﺷت در ﺳﺎل
 ۴٧ﺑﮫ  ٣١٩دﺷت در ﺳﺎل  ٩٣اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﮔزارﺷﯽ از ﺗﺣوﻻت ﻗواﻧﯾن ﺑﺧش آب و
ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،اﻋﻼم ﮐرد:
درﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت .وﺿﻌﯾت
اﻗﻠﯾﻣﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﮐﺷور ﺣﮑﺎﯾت از
ﻣﺣدودﯾت ﺟدی ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ دارد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾش از دوﺳوم ﮐﺷور ﺟزء ﻣﻧﺎطق ﺧﺷﮏ،
ﻧﯾﻣﮫ ﺧﺷﮏ و ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده ﻣراﮐز
و ﻗطﺑﮭﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎی
ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن آب آﻧﮭﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اﺳت را درﺑر ﻣﯾﮕﯾرد و ﮐﻣﺗر از
ﯾﮑﺳوم ﮐﺷور در ﺳﺎﯾر اﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت
آب و ھواﯾﯽ ﻣرطوب و ﻧﯾﻣﮫ ﻣرطوب ،ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻧﺎﺑﻊ
آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑرداﺷت ﺑﯾش
از ﺣد ﻧﺎﺷﯽ از ازدﯾﺎد ﭼﺎھﮭﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز و
اﺿﺎﻓﮫ ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ﭼﺎھﮭﺎی ﻣﺟﺎز ،ھﻣراه ﺑﺎ
وﻗوع ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯾﮭﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر،
ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ رﺳﯾده اﺳت.

اﯾران ﮐوﯾرﻟوت ﺷده را ﺑرای ﻧوﺑﺎوه ﮔﺎن ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﮕذارﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﺷدﯾد اﻓت ﺳطﺢ آب و ﮐﺳری ﻣﺧزن
در آﺑﺧواﻧﮭﺎ ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از
دﺷﺗﮭﺎی ﮐﺷور را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ و روﻧد
رو ﺑﮫ ﺗزاﯾد ﺑﮭره ﺑرداری ھﺎی ﺑﯾروﯾﮫ از
ﻣﻧﺎﺑﻊ آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺎ راﻧدﻣﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر از ﻣﺗوﺳط ﻧرخ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭼﮫ در اﻧﺗﻘﺎل
و ﻣﺻرف در ﻣزرﻋﮫ و ﭼﮫ در ﺗوﻟﯾد ﻣﺎده
ﺧﺷﮏ ﺑﮫ وﯾژه در  ١٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾت
از ﺧﺳران دارد ،ﻣوﺟب ﺷده روﻧد اﻓت ﻣﻧﺎﺑﻊ
آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرد،
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در  ۴٧ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﺧﺎزن آب
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷور ﺑﺎ ﮐﺳری ﻣﺧزن ﺑﯾش از
 ١١٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗرﻣﮑﻌﺑﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ
ﺣدود  ٩۵ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗرﻣﮑﻌب آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
 ٢٠ﺳﺎل اﺧﯾر اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت دﯾﮕر
ﻧﻘش ﻣﮭم ﻣﻧﺎﺑﻊ آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎز
آب ﺷرب آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ  ۶٣درﺻد
آن از طرﯾق آﺑﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﺷده و
آﺑﮭﺎی ﺳطﺣﯽ ﺳﮭم  ٣٧درﺻدی را ﺑﮫ ﺧود
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯾدھد .اﻟﺑﺗﮫ در ﺑﺧش ﺗﺄﻣﯾن آب
ﺷرب روﺳﺗﺎﯾﯽ ،ﺳﮭم آﺑﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑر  ٨٠درﺻد اﺳت.
ھم اﮐﻧون در ﮐﺷور ﮐﺳری ﻣﺧزن و اﻓت
ﺷدﯾد ﺳطﺢ آب ﺑﺎﻋث ﮐﻣﺑود آب و ﻋدم
ﻗطﻌﯾت در ﺗﺄﻣﯾن آب ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎی ﮐﺷور،
ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﮭران و ﺣﺗﯽ ﺗﺄﻣﯾن آب ﺑﯾش از ﺷش
ھزار روﺳﺗﺎی ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑر ﺷده اﺳت.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧرخ ﻣﺗوﺳط ﻓروﻧﺷﺳت در
دﺷت ﺗﮭران ﺑﯾن  ٣٠ﺗﺎ  ٣۶ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر در ﺳﺎل
در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از
ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در
اﺛر ﮐﺎھش ﺣﺟم ﻣﺧزن ،اﯾﺟﺎد ﻓروﭼﺎﻟﮫ ھﺎ
و ﺷﮑﺎﻓﮭﺎی ﺑزرگ در دﺷﺗﮭﺎ و ﺗﮭدﯾد ﺣﯾﺎت
ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ در اﺛر ﺗﺧﻠﯾﮫ آﺑﺧوان
ھﺎ ،از دﯾﮕر واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﮐﺷور اﺳت .ﺗﻌداد
دﺷﺗﮭﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﮐﺷور از ﺣدود  ١۵دﺷت
در ﺳﺎل  ١٣۴٧ﺑﮫ  ٣١٩دﺷت در ﺳﺎل
 ١٣٩٣اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ دﻟﯾل روﻧد ﺻﻌودی
ﻣﺻﺎرف و ﺑﮭره ﺑردارﯾﮭﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ آب،
ﺗﻌداد دﺷت ھﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش
اﺳت) .آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز ـ  ٨ﺗﯾر (١٣٩۴

ھﺷدار :ﻣﺎزﻧدران ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾﺷود
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌدادی از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺷدن اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران
ھﺷدار دادﻧد ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﻧﯾز از اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺷدن ﻣﺎزﻧدران طﯽ ٢٠
ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣدﯾرﯾت ﻧﺎدرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
ﺧﺑر داد .ﺑﮫ ﮔزارش ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺣﻣﯾد
ﮔﺷﺗﺎﺳب ،ﻣدﯾرﮐل دﻓﺗر زﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و اﻣور
ﻣﻧﺎطق ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،روز
ﺷﻧﺑﮫ  ٢۶اردﯾﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﺧﺑرﮔزاری ﺗﺳﻧﯾم

ﮔﻔت» :اﮔر روﻧد ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎل آﯾﻧده ﺣﺗﯽ
ﻣﺎزﻧدران ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود ،وﻗﺗﯽ
اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﻣﺎزﻧدران ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه در ﻣﻌرض
ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد طﺑﻌﺎً ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺑﺎ
ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد «.اﯾن
ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از
ﻣﺻرف  ٨۵درﺻد آب اﯾران ﺗوﺳط ﺑﺧش
ﮐﺷﺎورزی ،ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرداﺷت
آب از ﭼﺎھﮭﺎ و آﺑﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش
از ﺣدﻣﺟﺎز رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻗدام ﺗوﺳط
ﭘﻣﭘﮭﺎی ﻣﮑﻧدھﺎی اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود و ﺳﻔره ھﺎی
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ را ﺧﺎﻟﯽ از آب ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺳﺧﻧﺎن
در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﻣﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه
و رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
و ﮐﺷﺎورزی اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ﻧﯾز اﺳﻔﻧد ﻣﺎه
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :ﺑﻧﺎ
ﺑﮫ آﻣﺎر ،اﮔر روﻧد ﻣوﺟود در ﺑرداﺷت آب از
ﺳﻔره ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺣداﮐﺛر
 ٢٠ﺳﺎل دﯾﮕر ﻣﺎزﻧدران ﺧﺷﮏ ﻣﯾﺷود«.
اﯾن ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓت ﺳطﺢ آﺑﮭﺎی
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در اﺛر ﺑرداﺷت ﺑﯾروﯾﮫ از اﯾن
آﺑﮭﺎ ھﺷدار داد و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :اﻓت ﺳطﺢ آب
ﺳﻔره ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در اراﺿﯽ ﺟﻠﮕﮫ ای
روی ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷدت اﺛر ﮔذاﺷﺗﮫ و
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎﻋث ﺧﺷﮏ ﺷدن ﺧﺎک و ﺗﺧرﯾب
ﮐﺎﻣل ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ دراﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﯾﺷود«.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او ھم اﮐﻧون ﺑﺳﯾﺎری از دﺷﺗﮭﺎی
ﻣﺎزﻧدران ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑرداﺷت ﺑﯽ روﯾﮫ آب ﺑﮫ
دﺷت ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .ﮐﺎظم ﻧﺻرﺗﯽ
ﻧﺻرآﺑﺎدی ،رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻧﮕﻠﺑﺎﻧﯽ اﯾران
ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﻣدﯾرﯾت ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷور
را ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت ،وﺿﻌﯾت آب ھﺎی
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾران را ﺑﺣراﻧﯽ
ﺗوﺻﯾف ﮐرد .او ﺑﮫ ھﻣﺷﮭری ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر
اراﺿﯽ ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﺳﻔره ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود آب ﺷور
ﺟﺎﯾﮕزﯾن آﺑﮭﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺷده و اراﺿﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد و ﺷوری
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﻋث ﺗﺧرﯾب ﺳرزﻣﯾن ﻣﯾﺷود.
اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران در ﺷﻣﺎل اﯾران ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳرﺳﺑزی و ﺧوش آب و ھواﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯾﺷود ،ﻣﯾراﺛدار ﺟﻧﮕل ھﺎی اﻧﺑوه و ﮐﮭن
ھﯾرﮐﺎﻧﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ،اﯾن ﻣﯾراث
را در ﻣﻌرض ﺧطر ﺧﺷﮑﯾدﮔﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.
ﺣﺳﯾن آﺧﺎﻧﯽ ،ﭘژوھﺷﮕر ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و
ﮔﯾﺎھﺷﻧﺎس ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری ﮔﻔت ﮐﮫ ھم
اﮐﻧون در ﻋرﺻﮫ ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از روﯾﺷﮕﺎه
ھﺎی زاﮔرﺳﯽ و ﺑﺧﺷﯽ از روﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی
ﺷﻣﺎل ﺑﺎ ﭘدﯾده ﺧﺷﮑﯾدﮔﯽ درﺧﺗﺎن ﻣواﺟﮫ
اﯾم ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ھم
ﺧوردن ﺗوازن آﺑﯽ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
او در اداﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺣﻔر ﺻدھﺎ ھزار
ﭼﺎه ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﻣوﺟب اﻓت ﺷدﯾد ﺳطﺢ آب
ﺳﻔره ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺷد و ﻋﻣﻼ ارﺗﺑﺎط
رﯾﺷﮫ ﮔﯾﺎھﺎن و درﺧﺗﺎن ﺑﺎ رطوﺑت زﯾرزﻣﯾن
ﻗطﻊ ﺷد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺧﺷﮏ ﺷدن درﺧﺗﺎن
و ﻧﺎﺑودی ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ ﺑود .ﮐﺎھش ﺷدﯾد
ﺑﺎرﻧدﮔﯽ و ﺑرداﺷت ﺑﯾروﯾﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
اﯾران طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺷدﯾد
ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﺷده اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ دوﻟت ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ وﺿﻌﯾت ﺑرﺧﯽ از اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی اﯾران را
از ﻧظر ﮐم آﺑﯽ ،ﺑﺣراﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد .ﺑﺎ وﺟود
اﯾن ،ھﺷدار ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﭼون اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ،ﮐم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده اﺳت.

ﺧزر ﻏرق در آﻟودﮔﯽ اﺳت
ﺧزر ﭘﮭﻧﮫ آﺑﯽ ﺑﺎ طول ﺗﻘرﯾﺑﯽ ١٢٠٠
ﮐﯾﻠوﻣﺗر وﻋرض ﻣﺗوﺳط  ٣٢٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر و
ﻣﺳﺎﺣت  ۴٣٨٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗرﻣرﺑﻊ و ﺣﺟم ٧٧٠
ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺑزرگ ﺗرﯾن درﯾﺎﭼﮫ
ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ  ۵ﮐﺷور اﯾران ،ﻗزاﻗﺳﺗﺎن،
ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،روﺳﯾﮫ و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن در ﻧوار
ﺳﺎﺣﻠﯽ آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧراﺳﺎن ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺧزر ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ
ای از ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﻟوده ﺗرﯾن درﯾﺎھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت.
ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ درﯾﺎی
ﺧزر ﺣدود  ١۴ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده
اﺳت ﮐﮫ در اﯾران  ٧ﻣﯾﻠﯾون ،روﺳﯾﮫ ٣٫۵
ﻣﯾﻠﯾون ،ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن  ٣٫۵ﻣﯾﻠﯾون و
دو ﮐﺷور دﯾﮕر ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم در ﺣﺎﺷﯾﮫ
ﺧزر ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎﺣل
اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  ٢ﮐﺷور آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و روﺳﯾﮫ
ﺑﯾﺷﺗر اﺳت اﻣﺎ ﺳﮭﻣش در آﻟودﮔﯽ ﺧزر ﮐﻣﺗر
اﺳت ٢٠١۵/۶/١.ـ آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز٢٨
| اردﯾﺑﮭﺷت | ١٣٩۴ ,

وﺿﻌﯾت ﺧطرﻧﺎک و اﺿطراری ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت دراﯾران
 ۶٧درﺻد ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی ﮐﺷور ﺧﺷﮏ ﺷده اﻧد
ﻣﻌﺎون اﻣور ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی دﻓﺗر زﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت از ﺧﺷﮏ
ﺷدن  ۶٧درﺻد ﻣﺳﺎﺣت ﺗﺎﻻب ھﺎی ﮐﺷور
ﺧﺑر داد.
ﻣﺳﻌود ﺑﺎﻗرزاده ﮐرﯾﻣﯽ در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﻠﻧﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی
ﻣوﺟود در ﮐﺷور ﮔﻔت :ﺑر اﺳﺎس ﺑررﺳﯾﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده اﯾم؛  ۶٧درﺻد از  ٣ﻣﯾﻠﯾون
ھﮑﺗﺎر ﻣﺳﺎﺣت ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی اﯾران ﺧﺷﮏ ﺷده
اﻧد .وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗری ھﺳﺗﻧد و
ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی ﻣوﺟود در دﺷﺗﮭﺎ دﭼﺎر آﺳﯾب ﺷده
اﻧد ،اداﻣﮫ داد :ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﻟﯾل ﮐﺎھش ﺑﺎرش و اﻓزاﯾش دﻣﺎ رخ
داده ،اﻣﺎ ﺑﺧش زﯾﺎدی از اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾروﯾﮫ در ﺑﺎﻻدﺳت ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ و ﺑﮫ
وﯾژه ﺳدﺳﺎزی اﺳت.
ﻣﻌﺎون اﻣور ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی دﻓﺗر زﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در ﻣورد راه
ﺣل ﺧروج از اﯾن ﻣﺷﮑل ،اظﮭﺎر ﮐرد :ﺑرای
ﺧروج از اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺻرف
ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ آب در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی،
ﺻﻧﻌت و ﺷرب ﭘﯾش ﺑروﯾم؛ در ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ۵٠درﺻد
از آب ﻣوﺟود در طﺑﯾﻌت را ﺑﮭره ﺑرداری
ﮐﻧﯾم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون اﯾن ﻣﻘدار ﺑﮫ ٩٠
درﺻد رﺳﯾده اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺳﮭم از
دﺳت رﻓﺗﮫ را ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﺎزﮔرداﻧﯾم.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭﻣﯽ
در ﺷﯾوه ﮐﺷﺎورزی ھﺳﺗﯾم ،اظﮭﺎر ﮐرد:
آﮔﺎھﺳﺎزی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون اﻗدام
ﭼﺷﻣﮕﯾری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ رخ ﻧداده اﺳت.

ﺑزرﮔﺗرﯾن درﯾﺎﭼﮫ آب ﺷﯾرﯾن
در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد
ﮔزارش ﮐﻠﻣﮫ :درﯾﺎﭼﮫ زﯾﺑﺎی زرﯾوار
ﻣرﯾوان ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن درﯾﺎﭼﮫ آب
ﺷﯾرﯾن اﯾن روزھﺎ ﺣﺎل و روز ﺧوﺷﯽ
ﻧدارد .ﺷﮕﻔﺗﯽ اﯾن درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺎ وﺳﻌت ﺳﮫ
ھزار و دوﯾﺳت و ﻧود و ﺳﮫ ھﮑﺗﺎر آن اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﺟم آب آن از ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی زﻻل
ﮐف درﯾﺎﭼﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ رودﺧﺎﻧﮫ
ای ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ رﯾزد اﻣﺎ در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﻧﯾزارھﺎ و رﺳوﺑﺎت اﯾن درﯾﺎﭼﮫ
در ﺣﺎل ﺧﺷﮏ ﺷدن اﺳت.
درﯾﺎﭼﮫ زرﯾوار ﻣرﯾوان اﯾن ﻧﮕﯾن اﻧﮕﺷﺗری
ﻏرب ﮐﺷور  ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﺳﺗرش روز اﻓزون
ﻧﯾزارھﺎی اطراف آن وﺳﻌﺗش ھر ﺳﺎل
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣرﯾوان و
ﺳروآﺑﺎد در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﮐﮫ رﺷد ﻧﯾزارھﺎ ،ﺳﺎﺧت و
ﺳﺎزھﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز در اطراف درﯾﺎﭼﮫ و ﻧﺑود
ﻣدﯾرﯾت واﺣد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت اﯾن درﯾﺎﭼﮫ
اﺳت ،اﻓزود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻋﺗﺑﺎراﺗﯽ ﺑرای
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ زرﯾوار اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺟواﺑﮕو
ﻧﯾﺳت و اﯾن اﻣر ﺑر ﺑﺣران درﯾﺎﭼﮫ زرﯾوار
ﻣﯽ اﻓزاﯾد.آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز  ٧ﺧرداد ١٣٩۴

ھﺷت دﻟﯾل اﻧﻔﻌﺎل دوﻟت اﯾران در
ﺑراﺑر رﯾزﮔردھﺎ

اﯾن ﺑﺎره ﺟﻠﺳﮫ وﯾژه ﺑرﮔزار ﮐرد .ﺑﮫ
ﮔزارش ﺧﺑرﮔزارﯾﮭﺎ ،ﺣﺎﺻل اﯾن ﺟﻠﺳﮫ
ﺗﺻوﯾب  ٩ھدف ﮐﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷرح ﺑرای
ﻣﮭﺎر رﯾزﮔردھﺎ ﺑوده اﺳت :اﺣﯾﺎی ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ،
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﮕوھﺎی ﺟوی ﻣؤﺛر ﺑر ﺗوﻟﯾد ﮔرد
و ﻏﺑﺎر و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﻣؤﺛر،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﻟﺳﺎزی
ﭘﯾﺷﺂﮔﺎھﯽ ،ارﺗﻘﺎی زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻓﻧﺎوری
ﺑرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ،اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺑﯾﺎﺑﺎﻧزداﯾﯽ و ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﺑﺣران ،ﺗوﺳﻌﮫ
ﻧﮭﺎﻟﮑﺎری و اﯾﺟﺎد ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی دﺳت ﮐﺎﺷت
ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﺟﺎد زﯾرﮔذرھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در ﺟﺎده
ھﺎی آﻧﺗﻧﯽ ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ و ﺗﺟﮭﯾز ﻣراﮐز
ﺧدﻣﺎت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻧﺷﺎق ﮔرد و ﻏﺑﺎر .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ھﯾﺋت دوﻟت اﯾران ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ را از
آﻧﭼﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﻗﺎﻟب ﺗﺣﻠﯾل
ھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮔزارش ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣطﻠوب ﺑرای ﻣﮭﺎر رﯾزﮔردھﺎ ﺗﺻوﯾب ﮐرده
اﺳت .ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ وظﺎﯾف
ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﺋول ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﮕﯽ ھم اﮐﻧون در ﺣﺎل اﺟرا
ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ واﻗﻊ دوﻟت ھﯾﭻ طرح ﺗﺎزه و ﻣوﺛر
و ﺷﻔﺎﻓﯽ را ﺗﺻوﯾب ﻧﮑرده ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اش ﺗﮑﻠﯾف ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﺟدی ﺗر ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد .ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷده،
ﺧود ﻧﻣﺎﯾﮫ دﯾﮕری اﺳت از اﻧﻔﻌﺎل دوﻟت در
ﺑراﺑر ﭘدﯾده ﺧﻔﻘﺎن آور و ﻓرﺳﺎﯾﻧده رﯾزﮔرد.
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣردم را ھم ﺷﮕﻔت زده ﮐرده
اﺳت .ﮔردوﻏﺑﺎر ﺟﻧوب ﮐﺎرآﻣدی ﻧظﺎم را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده و ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﺗوان
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺷورش ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﮭدﯾد
اﻣﻧﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﮑوﻣت را دارد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ،آﺷﻔﺗﮫ و ﺳردرﮔم ،ﺟز ﺗﮑرار
ﺣرف ھﺎﯾﺷﺎن در ﺑﺎره طرح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗطﻌﯾت
ھﯾﭼﮑدام ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎری
ﺑﮑﻧﻧد .ﺳطوری ﮐﮫ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾد ﻣﮭﻣﺗرﯾن
دﻻﯾل اﻧﻔﻌﺎل دوﻟت در ﺑراﺑر ﭘدﯾده رﯾزﮔرد
را ﺑرﺷﻣرده اﺳت .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ذﮐر
ﻣﯽ ﺷود ﺻرﻓﺎ دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﻧﺎظر ﺑر ﻣﺳﺋﻠﮫ
رﯾزﮔرد و ﺳﺎﺣت زﯾﺳت ﺑوﻣﯽ آن و ﻣوارد
ﮐﻠﯽ ﻣﺗرﺗب ﺑر ﻣوﺿوع ﻣﺎﻧﻧد ﺳوء ﻣدﯾرﯾت
ﻓراﮔﯾر و ﻓﺳﺎد اداری و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﻣزﻣن را
ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﻧﺎﺻر ﮐرﻣﯽ اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﮔن ﻧروژ ١ـ ﭼﺎﻟش زﻣﺎن

اھواز
اﮔر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ھﻣﮫ
ھﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑﻌد از ھﺟوم رﯾزﮔردھﺎی ﭘرﺣﺟم و ﺗوش و ﺗواﻧش ﺑرای ﻣﮭﺎر رﯾزﮔردھﺎ ﺻرف
ﺧﻔﻘﺎن آور ﺑﮫ ﺟﻧوب و ﻏرب اﯾران ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﮐﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻋﻣل ده ﺳﺎل دﯾﮕر آﺷﮑﺎر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻻﺧره دوﻟت ﺑﮫ رﯾﺎﺳت روﺣﺎﻧﯽ در ﺧواھد ﺷد ،ﭼون اﺣﯾﺎی ﺗﺎﻻب ھﺎ و دﺷت

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ھﺎی ﻣرده ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرض وﺟود ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
ﮐﺎﻓﯽ و ﺗوﻗف ھﻣﮫ ﻋواﻣل ﺧﺷﮑﺎﻧﻧده ﻗﺑﻠﯽ،
ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﺑﮫ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .اﯾن ﻣﺷﮑل
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧﺗرل
ﮔرﻣﺎﯾش زﻣﯾن ھم وﺟود دارد ،ﭼون دوﻟﺗﮭﺎ
ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺻرف اﻧرژی ﺧود
را ھم اﮐﻧون ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ﺑرای دﺳﺗﺎوردی
ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٢٠٣٠ﺑﮫ ﺑﻌد آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از دوﻟت ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﮫ ﺗوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺑﻠﻧدﻣدت دارﻧد و ﻧﮫ اﻧﮕﯾزه ﺻرف
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺗرس ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ
طوﻻﻧﯽ ﻣدت آﯾﻧده.

٢ـ دو ﻣﺳﯾره ﺑودن آﺳﺗﺎﻧﮫ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ
در ﺗﺣوﻻت اﻗﻠﯾﻣﯽ ﻣﺳﯾر ﺑرﮔﺷت ھرﮔز
ﻣﺳﯾر رﻓت ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺻور
ﮐرد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﺑﻼاﺛر ﮐردن ﻋواﻣل ﻣوﺟد
وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﺎﺑق
ﺑرﮔﺷت .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﺎﺑق ﻣﺳﯾر
ﻣﺗﻔﺎوت و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻓزوﻧﺗر و ﺣﺟم ﺑﺳﯾﺎر
ﻋظﯾم ﺗری از اﻧرژی ﻧﯾﺎز دارد.

٣ـ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری اﻗﻠﯾﻣﯽ
در اﻗﻠﯾم ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔذﺷﺗﮫ ﭼراغ
راه آﯾﻧده ﺑﺎﺷد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﮔﻣراه ﻣﯽ
ﮐﻧد و دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻣﺑﻧﺎی
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﻣدل ﺳﺎزی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
روﻧدھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﺷﯾن اﺳت .اﻣﺎ اﯾن روﻧدھﺎ
ﻓﻘط در ﮐوﺗﺎه ﻣدت درﺳﺗﻧد و ﻓﻘط در دوره
ﻣﺗوﺳط ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ .ﻣﺑﻧﺎی آﻧﮭﺎ ھم روﺷﯽ از
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮔﯾری در آﻣﺎر اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﻗﻠﯾم ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ
و اﯾران را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط دوﻟﺗﻣردان
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺟواﻣﻊ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ
اﯾران ھم در ﺗﺣﻠﯾل ﭘدﯾده رﯾزﮔرد آن را ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﭼون اﯾن ﺗﻐﯾﯾری اﺳت
ﺳوای آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھﺎی آﻣﺎری
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و ﻋدم ﻟﺣﺎظ آن در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ،
آﺷﻔﺗﮕﯽ و ﺳردرﮔﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.

۴ـ ›دﯾﮕرﺳﭘﺎری‹
دو ﺷرﮐت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و آﺳﺗﺎن
ﻗدس رﺿوی ﺳد ﮔﺗوﻧد را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد
ﻣﺷﮑل ﺑزرگ در ﺳوءﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب،
دﯾﮕرﺳﭘﺎری ) (Externalityﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﺧرب ﻧظﺎم ھﯾدروﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺳود
ﺗﺧرﯾب را ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﺑرده ،اﻣﺎ ﺟﺑران
ﺗﺧرﯾب ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺳﯽ دﯾﮕر اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻣﺛﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺳد ﮔﺗوﻧد را دو ﺷرﮐت
ﺳﭘﺎﺳد )ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران( و ﻣﮭﺎب ﻗدس )آﺳﺗﺎن
ﻗدس رﺿوی( ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ اﻓزون ﺑر دو ھزار
ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت
ﮐﮫ ﺳود اﺣداث اﯾن ﺳد ﻧﺻﯾب اﯾن دو

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷرﮐت ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﻻن اﮔر ﮔﻔﺗﮫ
ﺷود اﯾن ﺳد ﺑر زﯾﺳت ﺑوم ﺧوزﺳﺗﺎن اﺛر
وﯾراﻧﮕر داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرﭼﯾده
ﺷود ،ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺗوﻗﻊ
داﺷت ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﭘس ﺑدھﻧد و
ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ ﺑﮫ دوﻟت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻗراردادی داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑرای اﺣداث ﺳد ﮐﮫ
اﻧﺟﺎﻣش داده اﻧد و اﮔر اﮐﻧون ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﺧرﯾب
ﺳد و ﻣﺷﺎرﮐت اﯾن دو ﺷرﮐت ﺑﺎﺷد ،ﺟز ﺑﺎ
ﻋﻘد ﻗرارداد ﺟدﯾد و اﺧذ ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ ﮐﺎﻓﯽ
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد .دھﮭﺎ ﺳد و
ﭘروژه ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺧﺷﮑﺎﻧدن ﺟﻠﮕﮫ ﺧوزﺳﺗﺎن
ﻣوﺛر ﺑوده اﻧد و وﻗﺗﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎز
ﭘس ﮔﯾری ﺣﺗﯽ ﺑﺧش اﻧدﮐﯽ از ﺧﺳﺎرت
ھﺎی ﻣرﺗﺑط وﺟود ﻧدارد ،طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ
دوﻟت ﻣﻘﮭور و ﻣﻧﻔﻌل ﮐﺎﺳﮫ »ﭼﮫ ﮐﻧم« دﺳت
ﺑﮕﯾرد.

۵ـ ﻧﺑود زﯾرﺳﺎﺧت ﺑرای ﺗﻌدﯾل و
اﻧطﺑﺎق
ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻣﺎﯾﺎ را ﺗﻐﯾﯾر
اﻗﻠﯾم ﻧﺎﺑود ﮐرد .اﻣﺎ اﺧﯾرا ﻣورﺧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺗﻣدن ﻣﺎﯾﺎ ﻋدم ﺑرﺧورداری آن
از زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﺗﻐﯾﯾرات
اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑود ،وﮔرﻧﮫ ھﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾرات در ﻧﻘﺎط
دﯾﮕری رخ داده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺗﻣدن
ﻧﺷده ﺑود .ﻣﺳﺗﻧدات ورود اﯾران ﺑﮫ ﯾﮏ
دوره طوﻻﻧﯽ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﻣﮑررا ﻣﻧﺗﺷر ﺷده،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﺷده ﮐﮫ اﯾران در ﮐﻣﺗر
از ﺳﯽ ﺳﺎل ھﻔﺗﺎد درﺻد ﻣﻧﺎﺑﻊ آب زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
ﺧود را ﻣﺻرف ﮐرده و ھم اﮐﻧون ھم اﯾران
دارد ﻧود درﺻد رﯾزش ھﺎی ﺟوی ﺳﺎﻻﻧﮫ
را ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾش از دو ﺑراﺑر
ﺣد ﻣﺟﺎز .ﺗداوم اﯾن وﺿﻊ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺷﮑﯾدﮔﯽ
و ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻗطﻌﯽ اﯾران .ﭘس ﭼرا دوﻟت
ﺑﮭره ﺑرداری از آب ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ را
ﻣﺗوﻗف ﻧﮑرده و ﺳراﻧﮫ ﻣﺻرف آب را در
اﯾران ﻧﺻف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺳﺎده ﮐﮫ
در اﯾران زﯾرﺳﺎﺧت ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﯽ ﻧظﺎم ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب
ﮐﺷور وﺟود ﻧدارد .ﺷراﯾط ﺑرای اﻧطﺑﺎق،
از اﯾن ھم دﺷوارﺗر اﺳت .ﺿرﯾب رﻓﺎه
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ اﻗﻠﯾم و ﻧظﺎم
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﮭری اھواز ﺑرای ﺗﺣﻣل
رﯾزﮔرد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣد ﺷﮭرھﺎی ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕری
ھﻣﭼون دوﺑﯽ و ﺑوﺳﺗون و دوﺣﮫ و ﻣﻧﺎﻣﮫ و
ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ و ...ﺑرﺳد.

۶ـ ﻏﯾﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟز ﺑﺎ ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت
ﮔﺳﺗرده و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﺷﮭروﻧدان ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺣول ﻣﺣﯾطﯽ را اﺟرا ﮐرد .ﻣردم ﺑﺎﯾد
در ﻣﺳﯾر ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﯽ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود را

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ،از ﺑﺳﯾﺎری ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود
ﭼﺷم ﺑﭘوﺷﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﺎزه
را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم آﻧﮭﺎ در ﺗﺿﺎد اﺳت
ﺑﭘذﯾرﻧد .ﻓﻘط ﺑرﺧورداری از ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﺳطﺣﯽ از ﻣﺷﺎرﮐت را
ﺑراﻧﮕﯾزاﻧد .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣرﺟﻊ ﻋﻠﻣﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دوﻟت در اﯾن راه
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺷﮑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﯾران
ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ
ﻋظﯾم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ھم اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﺷﺟرﯾﺎن و دوﻟت آﺑﺎدی و ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ
ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺗوی ﺗﻠوﯾزﯾون و از ﻣردم ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ طوﻻﻧﯽ ﻣدت رﯾﺎﺿت ﻣﻠﯽ
ﺑرای ﻧﺟﺎت اﯾران ﺗن ﺑدھﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ
ﮐم آﺑﯽ در ﮐرﻣﺎن ﺑﯾداد ﻣﯾﮑﻧد
ﺣق ﺣﺿور در ﺗﻠوﯾزﯾون اﯾران را ﻧدارﻧد و ﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر :ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت آب و
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﺳﻠﺣﺷور و ﻗزوه و ﭼرﺧﻧده و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭری اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎن ﮔﻔت ٢٧ :ﺷﮭر
ﻣﺣﻣود ﮐرﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﺑرﺧوردارﻧد اﺳﺗﺎن در وﺿﻌﯾت ﻗرﻣز آب ﻗرار دارﻧد و
ﺑﻌﯾد اﺳت ﺗوان ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﮔروه ﭘرﺷﻣﺎری  ٢١ﺷﮭر ھم در وﺿﻌﯾت زرد ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد.
از ﻣردم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺣﻣد طﺎھری ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺷرﮐت آب و
 -٧ﻧﺎﺗواﻧﯽ از ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭری اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎن  ۶٨ﺷﮭر و
اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر اﺳت ﺑﺎ ھر ﺷراﯾط ﺣﺎد اﻗﻠﯾﻣﯽ  ١٢٩روﺳﺗﺎی اﺳﺗﺎن را زﯾر ﭘوﺷش دارد
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷود .ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد وﻗوع ،اﻓزود ٢٠ :ﺷﮭر ھم در وﺿﻌﯾت ﻣﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﺷدت و ﻣدت آن را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد .ﺗوان ﭘﯾش ھﺳﺗﻧد .او ﺟﯾره ﺑﻧدی آب در روزھﺎی ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ،ﺷرط اول ﺳﺎزﮔﺎری اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ رو را اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر داﻧﺳت و اظﮭﺎر ﮐرد:
ھم اﮐﻧون در اﯾران ﺗوان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ روﻧدھﺎی اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣردم ﺟﯾره ﺑﻧدی را
اﻗﻠﯾﻣﯽ و رﺧدادھﺎی ادواری ھواﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺷﺎھد ﻧﺑﺎﺷﯾم .او ﮔﻔت :ﺗﻌداد  ٢٨ﺣﻠﻘﮫ ﭼﺎه
وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ ھزار دﻟﯾل ،ﮐﮫ ﺟﺎی ﺷرح ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آب ﻣوردﻧﯾﺎز درﺣﺎل ﺣﻔر
آﻧﮭﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت.
و ﺗﺟﮭﯾز اﺳت ﮐﮫ  ۶۵٠ﻟﯾﺗر در ﺛﺎﻧﯾﮫ آب از
٨ـ دﺷواری ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﻌﮑوس آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺣﺻﺎل ﻣﯾﺷود.
آ.د.ن ٣ .ﺗﯾر ١٣٩۴
ﺳرزﻣﯾن ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷده
ﺗﻔﺳﯾر روز
ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳرزﻣﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد ﻣﻌﺎدل دﻗﯾﻘﯽ
ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ و آﻟﻣﺎن در ﺑﮭﺗرﯾن دوران روﻧق
اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺷده اﻧد.
وﻟﯽ اﻣروز و در اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن اﯾران
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎری از ﺳدھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل
ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ را ﺑرﭼﯾده و ﺑﮫ
ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺟدﯾد ﺑﮭره ﺑرداری
از اراﺿﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﻗﺗﺿﺎﺋﺎت اﻗﻠﯾﻣﯽ اﺟرا
ﮐرد؟ اﯾﻧطور اﺳت ﮐﮫ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎور ﮐﻧﯾد
رﯾزﮔردھﺎ ﯾﮏ دﮔﻣﮫ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺷود آن را
زد ،و دﯾﮕر ﻧﯾﺎﯾﻧد.
ﺑﻠﮫ ،واﻗﻌﺎ ﭼﻧﯾن دﮔﻣﮫ ﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .ﮐﺎر از
اﯾن ﺣرف ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺑرای  Geoengineeringﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ﺳرزﻣﯾن ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دﺧﺎﻟت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧظﺎم زﯾﺳﺗﺑوﻣﯽ
آن را ﺗﻐﯾﯾر داده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘط ﺷﺎﻣل
ﻧظﺎم ھﯾدروﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣﺗﯽ اﺛر ﮔذاری ﺑر ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت و
ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی اﻗﻠﯾم را ھم در ﺑر ﺑﮕﯾرد.
ﮔﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳرزﻣﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده و ﺗﻌﻣدی ﺑﺎﺷد ،اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﺑرای
ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ھم ﻣﮭﻧدﺳﯽ
ﺳرزﻣﯾن در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﮐره زﻣﯾن در
دﺳت ﺑررﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ
زﻣﯾن ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﻗﮭﻘرای ﺳرزﻣﯾن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ
ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر آﻧﻘدر ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
دھد و زﯾﺳﺗﺑوم را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻣﻼ
ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧداز ﻣﺗﻔﺎوت و ﺗﺎزه ای روﺑرو ﻣﯽ
ﺷود .ﺑرای اﺣﯾﺎی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﭼﺎره
ﮐﺎر ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﻌﮑوس اﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭﻧدﺳﯽ
ﻣﻌﮑوس ﺳرزﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﭘرھزﯾﻧﮫ
اﺳت و ﻓﻘط در ﻣوارد ﻣﻌدودی دوﻟت ھﺎﯾﯽ

ﯾوﻧﺎن در ﺑﺣران!
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی در دھﮫ  ٩٠ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﻣﯾﻼدی ،ﻓرﺻت طﻼﺋﯽ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اروﭘﺎ ﺑوﺟود آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ اروﭘﺎی واﺣد در ﺻﺣﻧﮫ
رﻗﺎﺑت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد  .اﯾن
ﺷﮑﻠﮕﯾری ﮐﮫ در آﻏﺎز اوﻟﯾﮫ اش ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑﯽ روﺳﯾﮫ )و آﻧﮭم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮑل دادن
ﺑﮫ ﻗطب دﯾﮕری در رﻗﺎﺑت ﺟﻧﮓ ﺳرد( و
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣراه ﺑود ،وﻟﯽ در

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣراﺣل ﺑﻌدی روﻧد اوﺿﺎع ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ ﺧواﺳت اروﭘﺎی ﻣﺗﺣد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ از
طرف آﻟﻣﺎن وﻓراﻧﺳﮫ و ﺳﭘس اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻣطرح
ﺷد ﺑﺎ روﻧدھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی واﻗﻌﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻋﺻر ﮔﻠوﺑﺎل ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و
ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﺟﺎزه ای ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اروﭘﺎ ﺑرای ﺷﮑل دادن ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﻗﺎره ای ﻧﻣﯽ دھد .دﻻﯾل
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع وﺟود دارﻧد
از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد  ،رﻗﺑﺎی ﺟدﯾد ﭘر ﻗدرت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،ﻣﺣدود ﺗر ﺷدن ﺑﺎزارھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟﮭﺎن و ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺣدودﯾت رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ
و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺻﻧدوق ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘرﻗدرت ،
و ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری  ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ دارای ﺗﺟرﺑﯾﺎت
و دﺳت آوردھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑوده اﺳت و در
ﺑراﺑر از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﺳﺗﺎده
اﺳت .
ﻣﺎ در روﻧد ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟواﻣﻊ اروﭘﺎﺋﯽ
ﻧﺎﻣوزوﻧﯽ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در
ﮐﺷورھﺎی اﯾن ﻗﺎره ﺑﮫ وﺿوع ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  ،از
ﯾﮏ طرف آﻟﻣﺎن و ﺳﭘس ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ھﺎی ﻋظﯾم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،
ﻣﺎﻟﯽ و ﻗدرت ﺗوﻟﯾدی و ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﮐﺷورھﺎی
اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی و در ﻣرﺣﻠﮫ آﺧر ﮐﺷورھﺎی
ﺟﻧوب اروﭘﺎ ﻣﺛل ﭘرﺗﻐﺎل و ﯾوﻧﺎن و آﻟﺑﺎﻧﯽ و
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و....ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ از ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳم و
ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺧود ﺷﮑل داده اﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺿﻌﯾف ﺗر از دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﭘرﻗدرت اروﭘﺎ ھﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در ﺷﮑل ﮔﯾری اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑرﺧﯽ
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺟزء
ﺑﻠوک ﺷرق ﺑودﻧد ﺑﮫ اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻏرب ) آﻧﮭم ﺑﮫ
دﻟﯾل روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ(
ھﺳﺗﻧد  .اﯾن رﺷد ﻧﺎﻣوزون ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اروﭘﺎ ﺑﻌد از ﺑﺣران ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎره
ای و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷدﯾد ﺷده و ﻣﻘدار ﻗروض
ﮐﺷورھﺎی ﺿﻌﯾف ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎ ﻗوی ھر روز
ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت  .دو دوره ﺑﺣران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺷروع ﺷد .ﺻﻧدوق ھﺎی
دوﻟﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺿﻌﯾف را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد
و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗوان
ﭘرداﺧت ﻗروض ﺧود را ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن
وام ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻗروض و ﺑﮭره ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﻣﯽ
ﭘردازﻧد وﻟﯽ اﯾن روﻧد ﺗﺎ اﺑد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد .
ﭼﻧدﯾن دوره ﺑﺣران ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﯾوﻧﺎن
و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن )ﮐﮫ ﺧود
ﺗﺣﻘﯾق ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای را ﻣﯽ طﻠﺑﯾد( ﺑﮫ ﺻورت
ﻣوﻗﺗﯽ و ﺑﺎ دادن ﭘول ﻗرﺿﯽ ﺑﮫ ﺻورت وام

ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدت و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر رﻓﻊ و
رﺟوع ﺷدﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺟواب ﺑﺣران ھﺎ ﻧﺑود و
ﻧﯾﺳت  .اﯾﺟﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ و ﺑوﺟود
آﻣدن ﯾورو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی
ﺿﻌﯾف را اﺻﻼح ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را
ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﭘرﻗدرت اروﭘﺎ ﺑوﺟود آورد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ارزش ﭘول اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﯾورو
و ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺣﻘوق ﻣزدﺑﮕﯾران و ﺟﮭش
ﻗﯾﻣت ھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﯾورو را ﺑﮫ ﺟﯾب ﺑزﻧﻧد و
اﯾن را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣزدﺑﮕﯾران اروﭘﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺿﻌﯾف ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اروﭘﺎﺋﯽ
ھم ﺟﻠو ﺑﺑرﻧد  .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ
ﻣﺛل ﭘرﺗﻐﺎل در  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد آﻟﻣﺎن ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﯾورو ﺑرای "
ﺑﺎزﺳﺎزی " آﻟﻣﺎن ﺷرﻗﯽ ﭘول ﺧرج ﮐرد .
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ
آﻟﻣﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را
ھم اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد  .ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺻﻧﺎﯾﻊ
اروﭘﺎﺋﯽ را در ﯾد ﻗدرت ﻣﺣور آﻟﻣﺎن -ﻓراﻧﺳﮫ
ﻗرار داد  .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراﻧﺳﮫ و
آﻟﻣﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺛل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
اروﭘﺎ  ،اﯾﺟﺎد ﯾورو  ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ و ﻏﯾره
ﮐردﻧد وﻟﯽ اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑوﺟود آﻣده
اﻧد ﮐﮫ ھژﻣوﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻟﻣﺎن -ﻓراﻧﺳﮫ را در
آن ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن آن ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ھژﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎ اﯾن ﺗﺿﺎد را
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ از ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﻋراق ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد و ﺷﺎخ وﺷﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾدن
آﻟﻣﺎن وﻓراﻧﺳﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ وﺿوع دﯾدﯾم.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ و
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو ﺑوﺟود آورد وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎدی
ﯾورو ﺑﭘﯾوﻧدﻧد  ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺑﺎز ھم ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور داﺋم از طرﯾق
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﮑرار
ﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗرض ھﺎ در ﺟﮭت
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺑﺣران
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد  ،ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﻧﭘرداﺧﺗن
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و
ﻣزﺑﮕﯾران و ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺑودﺟﮫ و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن آن و ﻋدم ﻗﺑول ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ وﺻﻧدون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول
)ﺗروﺋﯾﮑﺎ( در ﺟﮭت رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی )ﺑﮫ
ﻣﻔﮭوم ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران و ﻣزدﺑﮕﯾران،
ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﮐم ﮐردن ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐم ﮐردن ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
( ﻣطرح ﻣﯽ ﺷوﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﮭره ھﺎ و زد و ﺑﻧد
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺷت ﭘرده ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن و
رھﺑران ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻘروض
و ﻓﺳﺎدھﺎی ﮔﺳﺗرده ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣراھﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑوده اﺳت ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﻧﻣﯽ
ﺷود .
اﻟﺑﺗﮫ ﭘول ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻗرض ﭘرداﺧت ﮐرد اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺧﺻﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷﯾدن اﯾن
اﻗﺗﺻﺎدھﺎ ﺑﮫ زﯾر ﻣﮭﻣﯾز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘر
ﻗدرت اروﭘﺎ و ﻣﺟﺑور ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن
داﺋم در ﺣﯾطﮫ اﻗﺗﺻﺎد اروﭘﺎﺋﯽ و ﺗﺷوﯾق آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﮔروﯾدن ﺑﮫ اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ
رﻗﺑﺎی ﻧوظﮭور ﺑود  .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
ﭘول ھﻧوز ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻘروض وارد ﻧﺷده
ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠف ) از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎز ﭘرداﺧت
ﻗروض ﻗﺑﻠﯽ  ،ﺳﻘوط ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﻠﯽ – ﻣﻧطﻘﮫ ای و
اوراق ﺑﮭﺎدار و ﺑﺎزارھﺎی ﺑورس (ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔﺷت
و ﻓﻘط ﻣردم اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﻗرﺿﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧرج ﻧﮑرده
ﺑودﻧد  .روﺷن اﺳت ﭘرداﺧت اﯾن ﻗروض ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدون رﺷد ،ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر
و ﺑﯾﮑﺎری و ﺻدھﺎ ﺑﻼی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد  .ﺑررﺳﯽ رﺷد ﺑﯾﮑﺎری
در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺟﻧوب اروﭘﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن
ﻗرض ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﻌﺿﻼت ﺑﯾﮑﺎری
و رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی را ﺣل ﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن
داﻣن زده اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن دوﻟت ﭼپ
ﮔرای ﺳﯾرﯾزا در ﯾوﻧﺎن در ﺣﻘﯾﻘت ﺟواب
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
اﻗﺗﺻﺎد و زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑود  .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت
ﯾوﻧﺎن ،دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷوری ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﺿﻌﯾف
و ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺿﻌﯾﻔﺗر را ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻠوی ﺗروﺋﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗد  ،ﭘﯾروزی
اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ درﺟﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺳطﺢ ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن و ﻧﯾز
ﻣﻘدار ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ دوﻟت از ﺧواﺳت
ھﺎی آﻧﺎن ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد .ﻧﯾروھﺎی
اﺻﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه در ﯾوﻧﺎن
درﮔﯾر ھﺳﺗﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ﺟواﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ
ﻋﻣده ﺗرﯾن درﺻد ﻧﯾروی ﺑﯾﮑﺎر را ﺑﮫ ﺧود
اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد و ﺳﭘس ﺳﺎﻟﺧوردﮔﺎن و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
اروﭘﺎ درﺻد ﺑﯾﮑﺎری را در ﯾوﻧﺎن  ٢۵درﺻد
و ﺑرای اﻗﺷﺎر دﯾﮕر ﺗﺎ  ۴۵درﺻد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑرآورد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و
ﭘرﺗﻐﺎل اﺳت  .در واﻗﻌﯾت اﻣر ﺑﺣران ھﺎی
طوﻻﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﻣﮫ ﭘرده ھﺎی ﻓرﯾب و
رﯾﺎﮐﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در ھم ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
و ﺗﺿﺎد ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ طور ﻋﯾﺎن در
اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت .
ﮐﺷوری ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ  ١٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری دارای
ﻗرﺿﯽ ﻣﻌﺎدل  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻌﺎدل  ١٧٧درﺻد از ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ
اﺳت  .ﻣﻔﮭوم آن اﯾن اﺳت ھر ﻓردی از روز
اوﻟﯽ ﮐﮫ در ﯾوﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﻣﯽ
ﮔذارد  ٢۵ھزار دﻻر ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻗرض دار اﺳت ﮐﮫ روز
ﺑﮫ روز ھم ﺑﺎ ﺗﻠﻧﺑﺎر ﺷدن ﻗرض ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
و ﺑﮭره ھﺎی روزاﻓزون ﻓﻘﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷود .
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و در راس آن آﻟﻣﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ
ﻧﯾز در ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن دارای ﻣﺣدودﯾت ھﺎﺋﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در اﯾن ﺑﺣران دﺳت ﺑﺎﻻ
را دارﻧد وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﻣﮫ اﺑزار ھﺎی
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑﺎ دادن ﯾﮏ وام دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ،اﯾن ﮐﺷور
ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻓﻊ ﻣﻌﺿل ﮐﻣﺑود ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ و ﺑﺣران
ﻣوﺟود ﺷود وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن
ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗﮑرار ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و
آﻧﮭﺎ دادن ﻗرض ﺑرای ﭘرداﺧت ﻗﺳط ﻗرض
ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾوﻧﺎن ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺣﺗﯽ ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم داده
و ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﻓﻼﮐت ﮐﺷﯾدن اﻗﺗﺻﺎد
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺷده اﻧد .
اداﻣﮫ اﯾن وﺿﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﺑﮫ ﺧﺷم دوﻟت
ﯾوﻧﺎن ﺑرای ﺧروج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ) ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﺟدﯾد ﺑرای دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎﺷد ( ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺷورش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ آﯾﻧده ﻧﺎﻣﻌﻠوم
و ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑرای اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺣوزه
ﯾورو دارد  ،ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷود  .از طرف دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﭼﯾده دوﻟت ھﺎی
ﻣﻌظم اروﭘﺎ ﺑرای ﻣﺣدود ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آﻧﮭﺎ در
ﺳطﺢ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳم
ﻣﺎﻧﻧد ﭘرﺗﻐﺎل و ﯾوﻧﺎن ﻣﺎﻧده اﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از زﯾر ﺑﺎر ﺑدھﯽ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺗروﺋﯾﮑﺎ ﮐﻣر
راﺳت ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد در طوﻻﻧﯽ
ﻣدت ﺑﮫ ﮐﻠﯾت و ﺗوان ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ
در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﻗﺑﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺿرﺑﮫ ھﺎی
ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری وارد آورد .در ﺧﺑرھﺎ آﻣده
اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ وام ﺟدﯾدی
ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت  ،اﯾن ﺻرﻓﺎ
ﺧرﯾد زﻣﺎن ﺑرای ﺑﮫ ﻋﻘب اﻧداﺧﺗن ﺣل واﻗﻌﯽ
ﺑﺣران ﺑدھﯽ ھﺎی ﯾوﻧﺎن اﺳت ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اروﭘﺎ ﺳراﯾت
ﮐﻧد  .ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر

ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷدن ﺑﮫ ﺗﺣﻣﯾل
رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و ﺗروﺋﯾﮑﺎ  ،ﻓﺻل
ﺗﺎزه ای ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
و ﻣزدﺑﮕﯾران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺑﺎز
ﮐرده اﺳت .ﯾوﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺧود در ﺣﺎل
اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﺑراﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزه ﺷده
ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﺑﮫ
ﮔرﮔﺗﺎزی در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺷﻐول ﺑود .
اﻣروز ﯾوﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﺷدﯾد
ﺗﺿﺎدھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺣراﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔذراﻧد ﮐﮫ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻋﯾن
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت وﻟﯽ دارای
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺧود اﺳت ﮐﮫ
درﺳﮭﺎی ﻣﺷﺧص ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن درس ھﺎی آن اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون وﺟود اﺣزاب ﻣﺗﺷﮑل و ﻗدرت ﻣﻧد
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ،ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻗوی ﺣﺗﯽ
ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد
و ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺣل ﮐﻧﻧده
ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮔذار از ﺳﯾﺳﺗم
اﺳﺗﺛﻣﺎری و ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻧرﺳﻧد و اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺗﺷﮑل و
ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻗوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﺗوده ای  .راه ﺳوﻣﯽ ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ از
ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم
ﺟواﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟواﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را از ﺳﻘوط ﺑﮫ ورطﮫ ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﺟﺎت دھد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

واردﻋﻣل ﺷد.
ھم ﭼﻧﯾن در زورﯾﺦ  ٥٨ﻧﻔر ﺗوﻗﯾف ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺗﻌدادزﯾﺎدی ﭘﻠﯾس »ﺑﻌداز
ﺗظﺎھرات اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﺟرم ﻗﻠﻣدادﺷده و ﻣﺎﻧﻊ
از ﺗﺷﮑﯾل ﺗظﺎھرات ﺷدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
آﻧﮭﺎﻗﺻد ﺗرﺳﺎﻧدن ﮐﺎرﮔران و ﻣﻣﺎﻧﻌت از
ﺷرﮐت آﻧﮭﺎ در ﺗظﺎھرات رﺳﻣﯽ اول ﻣﺎه ﻣﮫ
را داﺷﺗﻧد.
درﻣﺻر ﭘﻠﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ از »ﻧﯾروھﺎی ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ« ﺟﻠو رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺻر)ح.ک.ا.م (.ﺳﻌﯾد ﺑﯾوﻣﯽ ،ﻋﻼ
اﻟﺳرﮐﺎوی ،ﺟﺎﺷﯾﺎ اﻟﺳرﮐﺎوی ،وﻟﯾد ھﺎﺷم و
ﻋﻣﺎد روﻣﺎﻧﯽ را ﮔرﻓﺗﻧد ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز را درﻣرﮐز ﻗﺎھره
ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﺎن روز آزاد ﺧواھﻧدﺷد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻧوز
اﺗﻔﺎق ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده اﺳت .پ.پ.اس.ار.ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗوﻧس اﯾﮑور از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾﮑور ﺧواﺳت ﺗﺎ ھم
ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﺎ  ٥رﻓﯾق ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺻررا اﻋﻼم ﮐﻧﻧد و در درﺧواﺳﺗﺷﺎن
ﻧوﺷﺗﻧد» :اول ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠١٥رﻓﻘﺎی ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺻر ﺗظﺎھراﺗﯽ را
درﻣرﮐز ﻗﺎھره ﺑرای دﻓﺎع ازطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﻣﺻر وﮐل ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﮐوب
ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ
ﺳﯾﺳﺳﯽ ﺗرﺗﯾب دادﻧد .اﯾن رژﯾم ﺳﯾﺎﺳت
ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯽ وﺣﺷﯽ ﺷراﯾط و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آورد.
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺻراز ﺣﻣﻼت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺷده ،ﺑﮫ ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ
ﺧواﺳت ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣق اﻋﺗﺻﺎب
و اﻧﺟﺎم آن را دارد ،رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد .اﺧﯾرا
ﯾﮏ دادﮔﺎه اداری ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾن ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﭼون ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ )ﺷرﯾﻌﮫ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ...ﻋﻼوه ﺑر ﺳرﮐوب ﮐﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘوزه ﺑﻧد زدن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺳرﮐوﺑﮕر ،ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﺷدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ اﺣزاب و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﭼپ
و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺷﺗﺎر رﻓﯾق
ﺷﺎﯾﻣﺎ اﻟﺻﺑﺎغ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد«...

زﻧده ﺑﺎد اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ روز
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر!
زﻧده ﺑﺎد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم!
اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
)درﺗﺎرﯾﺦ  ،٢٠١٥/٧/٩اﻣﺿﺎھﺎی دﯾﮕر
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(
ﻣﺷﯽ ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣراﮐش
ﺣزب وطن دوﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
واﺗﺎد ،ﺗوﻧس
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻧﮕﻼدش
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺳﺗﺎره ﺳرخ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻣوﻗﺗﯽ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺗﺣد ﺷده ﻧﭘﺎل
ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧو
ﻧﭘﺎل
ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧو
ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ
ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت آﻟﻣﺎن
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻟوﮐزاﻣﺑورگ
ﺻﺑﺣدم ﺳرخ ھﻠﻧد
ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺷﻣﺎل ﮐردﺳﺗﺎن/ﺗرﮐﯾﮫ
ﺣزب ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت روﺳﯾﮫ
ﺣزب ﮐﺎر ـ ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﻠوواﮐﯽ
ﮔروه ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺳوﺋﯾس
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
ﺗرﮐﯾﮫ /ﮐردﺳﺗﺎن
ﺣزب ﮐﺎر ﯾوﮔوﺳﻼوی
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺎراﮔوﺋﮫ)ﻣﺳﺗﻘل(
ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﭘرو
ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﭘرو

**********
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ـ
اﯾﮑورـ  ١ژوﺋن  ٢٠١٥آزادی ﻓوری
زﻧداﻧﯾﺎن ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﮐﺎرﮔری ﺗرﮐﯾﮫ
دراروﭘﺎ و ﻗطﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ!
در ١٥آورﯾل  ٢٠١٥ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرج ﻣرز
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﺗﺟدد
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ،ﺗوﺳط دوﻟت آﻟﻣﺎن و ﺑﺎ
آﻣﺎده ﮔﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ،ﺗوﺳط واﺣدھﺎی
ﻣﺧﺻوص ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺷروع ﺷد .ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر
ﻣﺳﺋووﻻن آﻟﻣﺎﻧﯽ  ٣ﻓﻌﺎل درﯾوﻧﺎن ،درﻓراﻧﺳﮫ
و درﺳوﺋﯾس ﯾﮑﯽ درھرﮐﺷور دﺳﺗﮕﯾرﺷدﻧد.

آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھﻧدﺷد و در دادﮔﺎه
وﯾژه ای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧواھﻧدﮔﺷت .ﺑﺳﯾﺎری
ازاﯾن ﺗوﻗﯾف ﺷده ﮔﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﯾژه ای ھﺳﺗﻧد و درﺗرﮐﯾﮫ طوﻻﻧﯽ ﻣدت
درزﻧدان ﺑودﻧد و ﺷدﯾدا ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷدﻧد.
وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺗﯽ آﻧﺎن ﺑداﺳت .ﺑﺎوﺟوداﯾن آﻧﮭﺎ
درﺳﻠوﻟﮭﺎی اﻧﻔرادی ﺗوﺳط ﺳروﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ
آﻟﻣﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﭘﺎراﮔراف ارﺗﺟﺎﻋﯽa
 ١٢٩وﻗﺎﻧون b ١٢٩ﮐﯾﻔری ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺣﻣﻼت
ﭘﻠﯾس و دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎ طﺑق ﻋﺿوﯾت در ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗﻌﻘﯾب داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر دور از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی
ﺣﻘوق و آزادﯾﮭﺎی ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.ﮐﻧﻔدراﺳﯾون از ﺗﺷﮑل ﻣداﻓﻊ TKP/
)MLﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗرﮐﯾﮫ /ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت( ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﺎ
اﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯾون و ﭘﺎراﮔراﻓﮭﺎی ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺎﯾد اﺳﺎﺳﺎ ردﺷوﻧد.ﻧﮫ اﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
درآﻟﻣﺎن ﻏدﻏن ﺷده اﺳت ،و ﻧﮫ درﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻟﯾﺳت ﺿد »ﺗرور« اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﻗراردارد .اﻗداﻣﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺣﺗﺎ
ﻗواﻧﯾن ﺑورژواﺋﯽ اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درﻣﺟوزﺗوﻗﯾف ،اﻋﺿﺎی
اﯾن ﺣزب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ »اﻧﺟﻣن ﺗرورﯾﺳﺗﯽ«
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ،ﭼون ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﮔﯾردو ﺧواﺳت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﺎ ھدف ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم/
ﮐﻣوﻧﯾﺳم را دارد .روﻧد ﺑﮫ طورﺗﻠوﯾﺣﯽ
درﺟﮭت ﺑﺳﺗن ھم ﮐﺎری ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗرﮐﯾﮫ ـ  TKP/ML,MLKP , MKPـ ﺑﺎ
پ.ﮐﺎ.ﮐﺎ .وﻣﺑﺎرزات آزادی ﺑﺧش ﮐردﺳﺗﺎن
ﻗراردارد .ﺗوﺳط واﺣدھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻠق و
واﺣدھﺎی دﻓﺎﻋﯽ زﻧﺎن)(YPG/YPJ
ﻣﺑﺎرزان آزادی ﺑﺧش ﺑﺎ ت.ن.پ/.م.ل .ﻣداﻓﻊ
ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮔﺎﻧﮕﺳﺗرھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت اﯾﺳﯾس و
رھﺎﮐﻧﻧده آن وﺗﺎﺛﯾرﺷﺎن دررھﺎ ﺳﺎزی اﯾزدﯾﮭﺎ
درﺟﻧوب ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻧﮭﺎ در ھﻣﺎن
ﺧط ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آﻟﻣﺎن ﻣداوﻣﺎ ﺗﺎﮐﯾددارﻧد
آﯾﺎ ﭼﻧﯾن روﻧدی ﻧﯾز ﻋﻠﯾﮫ ام.ال.ﮐﺎ.پ .ﺷروع
ﺧواھدﺷد .آﻟﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻋﻣل
درﻣﯽ آورد ﻣﺛل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن پ.ک.ک
ﺑراﺳﺎس ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
آﻟﻣﺎن از  ،١٩٥٦ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﮐﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ درﺗﯾررس ﻗراردادن اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ در
اﯾﮑور ﻣﺛل ام.ال.پ.د.ﻋﺿو ھﺳﺗﻧد .ﻏدﻏن
ﺷدن ھرﮔز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷد
ـ ﻣﺑﺎرزه رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻧﺎﯾت
ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت .اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎی دﻣوﮐرات  ،ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳت و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﯾروھﺎ ﺗوﻗﯾف ﺷوﻧد و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر
ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻘراول ﻣﺑﺎرزه آزادی
ﺑﺧش ﻋﻠﯾﮫ ﮔﺎﻧﮕﺳﺗر ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت اﯾﺳﯾس
اﻧد ،وﻣﺑﺎرزه رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش در روﺟﺎوا و
ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗرورﯾﺳم ﻣﺷﮑوک«
ﻗرارداده ﺷود .درﯾوﻧﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺳوﺋﯾس و
آﻟﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣت وﺳﯾﻌﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﮐوب
ﮔراﯾﺎﻧﮫ درﺣﺎل رﺷداﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻠت اﻋﺗراﺿﺎت دادﮔﺎھﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ATIKﺗوﻗﯾف
ﺷده درﯾوﻧﺎن ﺑﺎﯾد آزادﺷوﻧد .اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت
ﻣﮭﻣﯽ درھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺧواھدﺑود!
آزادی ﻓوری زﻧداﻧﯾﺎن آﺗﯾﮏ و ﭘﺎﯾﺎن دھﯽ
روﻧدﻣﺣﺎﮐﻣﮫ!
ازﺑﯾن ﺑردن ﻏدﻏن ﺑودن پ.ک.ک!.ﻓﺳﺦ
ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آوردن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﮐﯾﮫ!
ﭘﺎک ﮐردن پ.ک.ک .و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت از ﻟﯾﺳت ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺿدﺗرور!
ﺑﮫ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺷﺎﻧﺳﯽ ﻧدھﯾم! ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر
ﻗﻠﻣدادﮐردن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم!
ﺑرای ﺣﻔظ وﮔﺳﺗرش ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
آزادی ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم!
ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎ و ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺳﺗﻣدﯾده
ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
 ٤ژوﺋن ٢٠١٥

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.

رﻧﺟﺑر ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﮐﮫ در آن او از ﻣرﺑﯽ و ﺳرﻣﺷق ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ ﻧﯾﺎز
ﭼرا ﻣرﮐل  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ﮐﻠﯾﺳﺎی ﭘروﺗﺳﺗﺎن ،در ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ
آﻟﻣﺎن ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد و
ﺧودش ﻋﮭده دار ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺣوزه ﺑرای
اﻓراد ﻣﻌﻠول ﺷد .او در اﯾن زﻣﺎن از ﯾﮏ
ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﺗﺎزی ﺑرﺧوردار ﺑود ،و
ﺳﻔرھﺎی ﻣﮑرر ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد.
 او ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ درﮔﯾر ﺗﺷﮑل ﺟواﻧﺎنآزاد آﻟﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺟواﻧﺎن
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد .او در درون اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
ﭘﺳت دﺑﯾر ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷد،
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﺻﻠﯽ
در ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ.
او از ﻓروش ﻋﻘﺎﯾد ﺧود ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد .در
ﻧواﻣﺑر  ، ١٩٨٩ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ »ﺳﯾﺎ«
ﺗﻼش ﮐرد اﻓراد ارﺷد را درﻣﯾﺎن ﺧود ﺑﭘذﯾرد
و آﻧﮭﺎ را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ،ﻣرﮐل
ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت داد و ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت دﻣﮑراﺗﯾﮏ،
ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻟﮭﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﺣزب دﻣﮑرات
ﻣﺳﯾﺣﯽ آﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ ﭘﯾوﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ داﻧﯾم ،اﯾن اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ
در اروﭘﺎ ﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻧﮫ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ھﺳﺗﻧد.
اﯾن اﺣزاب ﻧﺎم ﺑُرده ﻓﻘط در ﺧدﻣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﮐﺳب و ﮐﺎرﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور
اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﮭﺎﺟرت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ از ﺷرق
ﺑﮫ ﻏرب ،ﻣرﮐل ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓﺎﺋق آﻣدن
ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ آﻟﻣﺎن ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎرک آﻟﻣﺎن ،اﺳﺗدﻻل
و ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐرد .او ﯾﮏ اوﻟﺗرا ﻟﯾﺑرال
ﺑود ،اﻣﺎ ھرﮔز در آﻟﻣﺎن ﻣﺣﺑوب ﻧﺑود ،ﺗز او
در ﻧﮭﺎﯾت او را ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد ،درﺳت
ﻣﺛل ﺳرﮐوزی ،ﯾﺎر ﻧﺋو ﮐﺎن او در ﻓراﻧﺳﮫ،
ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻗطﻌﺎً ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺻول و ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺷﺎرل دوﮔل را در ﻓراﻧﺳﮫ از ﺑﯾن ﺑرد.
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد :آﯾﺎ آﻟﻣﺎن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ
دوﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد؟ را در ﭘراودا٢٧ ،
ﻧواﻣﺑر  ، ٢٠١۵ﺑﺧواﻧﻧد.
)(١
ﺷوھر دوم او ،ﯾواﺧﯾم زاوﺋــر  ،ﺗوﺳط
ﺷرﮐت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯾوﯾزم ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﺳﺗﺧدام ﺷد ،ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺷﮭر ﺳﺎﻧﺗﯾﺎﮔو،
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾن ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎر
ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺳر ﺑرد .او ﺳﭘس ﺑﮫ اﮐﺳﻠراﯾس )،(٢
ﯾﮏ ﺷرﮐت دﯾﮕر در ﺳﺎﻧﺗﯾﺎﮔو ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﻘﺎطﻌﮫ
ﮐﺎری ﺑرای ﭘﻧﺗﺎﮔون اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﭘﯾوﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺷرﮐت اﮐﺳﻠراﯾس ،طﺑق ﻧﻘل ﻗول در
ﻧزدک ) (٣ذﮐر ﺷده اﺳت ....ھﻠﻣوت ﮐوھل
و ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ھﻣﻘطﺎرش ظﺎھراً ﭘول از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺑﮭم ﺑرای اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﻣﮑراﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺳﭘس اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل ﻣﻘﺎﻟﮫ ای
ﻓورن
ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ و ﺧﻧده دار در روزﻧﺎﻣﮫ
ِ
ﻓراﻧﮑﻔورﺗر اﻟﮕﻣﯾن زاﯾﺗوﻧﮓ ) (۴اﻧﺗﺷﺎر داد

ﮔرﻓت .در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗوان ﺑررﺳﯽ ﮐرد ﮐﮫ او
ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن....اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺧود از ﭘﺷت ﺧﻧﺟر زده اﺳت )ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺣد
ﻣﺗوﺳط ﺳﻧﺷﺎن  ۶٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
اﻧــﺟــﻼ ﻣــرﮐــل ﺳﭘس از ﺟــﺎﻧــب دو ﮔــروه
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرارﮔرﻓت.
در ﻣرﺣﻠﮫ اول او ﻗﺎدر ﺑود روی ﺣﻣﺎﯾت ﻓرﯾد
اﺳﭘرﯾﻧﺟر ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔروه اﮐﺳل اﺳﭘرﯾﻧﺟر را
ﺻﺎﺣب ﺷده ﺑود ﺣﺳﺎب ﮐﻧد ) ١٨٠روزﻧﺎﻣﮫ
و ﻣﺟﻼت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻠد و دی وﻟت(.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﯾن ﮔروه ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻣﺿﺎی
ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ای در ﻣورد ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی اﯾن
ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑودﻧد ،ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
در ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ ﻟﯾﻧﮏ ھﺎﯾﯽ در آن طرف
اﻗﯾﺎﻧوس اطﻠس و در دﻓــﺎع ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از
اﺳراﺋﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد .ﮔروه دﯾﮕر ﺑرﺗﻠزﻣﺎن
اﺳت.

اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل اﺳﺎﺳﺎً اﺳﺗﻘﻼل اروﭘﺎ را رد
ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﺳﺎل  ، ٢٠٠٣ﺻدراﻋظم آﻟﻣﺎن ،ﮔرھﺎرد
ﺷرودر ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل ﭘس از آن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺑﺎ »ﺟرﺋﺗﯽ« در واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت اﻧﺗﺷﺎر داد،
ﮐﮫ در آن دﮐﺗرﯾن ﺷﯾراک ﺷرودر از اﺳﺗﻘﻼل
اروﭘﺎ را رد ﮐرد ،ﺳﭘﺎﺳﮕزاری و دوﺳﺗﯽ
اش را ﺑرای »آﻣرﯾﮑﺎ« ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد و از
اﯾن ﺟﻧﮓ اﻓﺗﺿﺎح آﻣﯾز و ﻣﺳﺧره ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﮐرد .ﻣن ﺑرﺧﯽ از ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎی اﯾن ﻋﺎﻣل
ﺗﺳﻠﯾم طﻠب ﺑﮫ ارﺑﺎﺑﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ اش را اﯾن
ﺟﺎ ﻣﯽ آورم» :ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣوادث ﺳرﻧوﺷت
ﺳﺎز ،اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﯾد اﺳﺎس ﯾﺎ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی اﺻول ﺳﯾﺎﺳت
داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧود را دوﺑﺎره
ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد» «.ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺷرﯾﮏ ﻣﺎ
در اﺗﺣﺎد )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗو  -ﻣﺗرﺟم( ،ﮐﮫ در
ﺷورای ﻧﺎﺗو ﺗوﺳط ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑﻠژﯾﮏ و آﻟﻣﺎن
ﭼﻧد روزﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺳدود ﺷده ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
اﺳﺎس ﻣﺷروﻋﯾت ﻧﺎﺗو را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد«.
»ﮐﺷورھﺎی داوطﻠب اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ،ﺑرای
ﻋﺿوﯾت در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ واﻗﻌﺎً ﺗوﺳط دوﻟت
ﻓراﻧﺳﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ
ﺗﻌﮭد ﺧود را در ﻣﺷﺎرک ﺗراﻧس اﺗﻼﻧﺗﯾﮏ
)آﻧطرف اﻗﯾﺎﻧوس اطﻠس( ﺑﯾن اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ
را اﻋــﻼم ﮐــرده اﻧــد «.اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل ﺳﭘس
ﻓراﻧﺳﮫ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳﭘس ﯾﮏ ﮐﺷور
آزادی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﯾراک و وﯾﻠﭘن راﻧده ﻣﯽ
ﺷود و طرﻓداری ﻣﯽ ﮐﻧد از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﮔور وﯾدال ﻣﯽ ﮔوﯾد » ،ﺟﻧﮓ داﺋﻣﯽ »«....
ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار »  :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻗدام
ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺧرﯾن ﭼﺎره ﻧﭘذﯾرد،

اﺳت ،ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺷود.
ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺧواﻧﺑد :آﯾﺎ آﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﭘﺷت ﮐﻧد؟ ﻧﮫ ﺧﯾر ،اﯾن ﮐﺷور ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد .آﻟﻣﺎن ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﻣراوده
دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣزاﯾﺎی اﯾن دوﺳﺗﯽ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و
ﺟدﯾد و در درون اﺗﺣﺎد ﺗراﻧس اﺗﻼﻧﺗﯾﮏ ﺑﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﭘﯾروز ﺷد .او ﻣﺎﻟﯾﺎت درﺟﮫ ﺑﻧدی
ﺷده را ﻟﻐو ﮐرد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯾزان
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﺑرای ھﻣﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻧﻌﻣت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد :ﺷﺎﯾد
ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﮑردی ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻣوزش ﻣﺳﯾﺣﯾت او
ﺑﺎﺷد؟ ﮔرھﺎرد ﺷرودر ،ﺻدراﻋظم اﺳﺗﻌﻔﺎﺋﯽ
ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،در ﯾﮏ ﻣﻧﺎظره ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
ﺑﮫ ﺷدت از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد .رھﺑری
اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﻣﮑراﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺎﺑود ﺷد ،و در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻗﻌﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﻣﮑراﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
 ٪٣۵آرا و ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات )٪٣۴ (۵
و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده آن در ﻣﯾﺎن ﺗﻌدادی از اﺣزاب
ﮐوﭼﮏ ﭘﺧش ﺷد .آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﺎ دﯾﮕر ﺷرودر را
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧ ُد اﻣﺎ ﻣرﮐل را ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد.
ﻣن ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣرﮐل در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﯾﺷﺗراز اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن ﺗﺣﻣﯾل ﺷد .اﺳﺗﺎﻧﻠﯽ ِﭘﯾن،
ﻣورخ ﻣﺷﮭور آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣورد اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
)و ﯾﺎ ھر دﻣﮑراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ دﯾﮕر( ﺗﮑرار
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران
» اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ،ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻣﯾت ،ﺳــﺎزﻣــﺎن ھﺎ و دﺳﺗﮭﺎی ﻣرﯾﯽ
ﺑﺎزارھﺎ ﺑرﮔزﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد «  -ﮔوﻟدﻣن
ﺳﺎﮐس .ﻣرﮐل از ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات در
اﻧظﺎر ﻣردم ﺗوﺳط ﻓرﯾد اﺷﭘرﯾﻧﮕر ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﺑﯾوه روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎرون آﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ ،ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷد ،اﮐﺳل اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﮐﮫ ﮐﺎرش اﻧﺗﺷﺎر
ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت و ﮔروه اﺷﭘرﯾﻧﮕر
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺣدود  ٧ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ »ﺳﯾﺎ« در اواﯾل
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۵٠در ﯾﺎﻓت ﮐرد.
ﻣــرﮐــل ﺗــوﺳــط ﻣــﺷــﺎورش ،ﺟــﻔــری ﮔدﻣن
ﻣﺷورت ﻣﯽ ﺷد .ﺟﻔری ﮔدﻣن ﺑطور ﻣﻧظم ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳردﺑﯾردر ﻧﺷرﯾﮫ دی وﻟت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﮔروه اﺷﭘرﯾﻧﮕر اﺳت ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ او در ﺳﺎل  ، ٢٠٠١ﻣدﯾر ﻣﻧﺎﺳب
ﺷورای ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑراﺳﯽ و ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﮫ
اﺳﭘن ﺷد ،ﮔدﻣن ﺧود را ﻣﻧﺣﺻراً وﻗف
ﻣرﮐل ﮐرد .ﮔدﻣن در ﭘروژه ﻧﻧﮕﯾن » ﻗرن
ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ «) ،ﭘﯽ ان ای ﺳﯽ(

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

) (۶ﺑﯾش از ﺣد درﮔﯾر ﺑود و ﻓﺻﻠﯽ در
ﺑﺎب اروﭘﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺋوﮐﺎﻧﮭﺎ ﻧوﺷت.
او اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت
اﻗﺗدار ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗو ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾن اﻣر ﻓﻘط
از طرﯾق » دﻟﺳرد ﮐردن ﺧواﺳت اروﭘﺎﺋﯾﺎن
ﺑرای رھﺎﺋﯽ « اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ھــم ﭼﻧﯾن ﺑﺧواﻧﯾد :آﻟــﻣــﺎن اروﭘـــﺎ را
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺎ اﮐﻧون ھرﮔز اﯾﻧﻘدر دور از »رھﺎﺋﯽ«
دراروﭘﺎ ﻧﺑوده اﯾم ،و ھرﮔز اﯾﻧﻘدر ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺑﺎروﺳﯾﮫ ﻧﺑوده اﯾم و ﺷﺎﯾد )
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرآوردن اﺷﺗﮭﺎی ﻣﺧوف و ﻧﻔرت
اﻧﮕﯾز آﻣرﯾﮑﺎ( ﺑﺎ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﭼﯾن.
در ﻓراﻧﺳﮫ ٪۶١ ،اﻓــرادی ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺟﻧﮓ
در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺑودﻧد ،اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺗوﺳط ارﺗش اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﻧﺟﺎت
ﯾﺎﻓﺗﯾم .اﮐﻧون ،ﺑﮫ ﻟطف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ
و ھم دﺳﺗﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ٪١٠
از ﻣﺎ واﻗﻌﯾﺎت را ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ و ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ ﮔﻣراه ﺷده
اﻧد .داﻧﯾل اﺳﺗوﻟﯾن ﺻﺣﺑت از ﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی،
ﯾــﮏ ﮔذﺷﺗﮫ دوﺑـــﺎره ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷــده ﺗوﺳط
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ
ای آن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﻘط در طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ،اﻧﮕﻠو
ﻣرﮐل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اروﭘﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐرده اﺳت،
ﻗدرت ھﺳﺗﮫ ای آﻟﻣﺎن را ﺧﻧﺛﯽ ﮐرده )اﯾن
وﺳواﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﮫ(،
آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻓﻘﯾر ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ راﻧد ﻣﺎن ﮐﺎری
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺗوﺳط
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮔروھﯽ داﺷــت ،ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ ﭼپ ھﺎ و ھﺟوم آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﮫ اروﭘﺎ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ )»ﺳﮓ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ«(
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و در اﻣﺗداد ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺳﺋول آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ )ﻏﯾر ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ،
ﭼون آﻣرﯾﮑﺎ ھرﮔز در اﯾن ﻧوع ﺟﻧﮓ ﭘﯾروز
ﻧﺧواھد ﺷد( ﯾﮏ ﺑﺣران ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک
ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﭘر ﺟﻧﺟﺎل اروﭘﺎ ﺧﺗم ﺷود را اﯾﺟﺎد
ﮐرده اﺳت .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻣرﮐل ﺷﮕﻔت آوراﺳت.
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧﺎﺋﻧﯽ ﺷﻣﺎﺑﺎﯾد درﻧظرﺑﮕﯾرﯾد ﯾﮏ
ﭼﻧﯾن ﺧﺎﺋن را .اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﻧدرت ﺗرس
دارد. .
(1 ) Joachim Sauer
(2 ) Accelrys
(3) NASDAQ
(4 ) Foreign Frankfurter Allgemeine
Zeitung
(5) The Social Democratic Party (SPD
(6 ) Project for the New American
)Century (PNAC

ﭘرﺳش ھﺎ وﭘﺎﺳﺦ ...

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اﻣﭘراﺗوری
آﺷوب از طرﯾق ﭘﯾﺷﺑرد و ﮔﺳﺗرش ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ) ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ( در
اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
و ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ اﺳت  .رﺷد اﯾن اوﺿﺎع
ﻻﺟرم و ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﭘرﺳش ھﺎی ﻗﺎﺑل
ﺑﺣث و ﺗﻌﻣﻘﯽ ﺑﯾن ﭼﺎﻟﺷﮕران رادﯾﮑﺎل ﺿد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺋز
اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر و در ﺷﻣﺎره ھﺎی آﯾﻧده اﯾن
ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ و ﺗﺷرﯾﺢ اﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾن
ﭘرﺳش ھﺎی ﺑﺣث اﻧﮕﯾز و ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل ﻣﯽ
ﭘردازﯾم .ﭘرﺳش اول :ﻣﻧظور از ﭘروژه ﻣﻠﯽ
ﭼﯾﺳت و در ﺻورت اﺳﺗﻘرار آن در ﯾﮏ
ﮐﺷوری ﻣﺛل ﭼﯾن آﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل رﺷد اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎ و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در آن ﮐﺷور
وﺟود دارد؟
در ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دوﻟت
ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻣوﻓق ﺷده
اﻧد ﺑﮫ ﻧﺣوی از ﻣدار ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺳﺳت
ﻧﺳﺑﯽ ﮐرده و ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺳﺗﻘل داﻣن ﺑزﻧﻧد  ،ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
– ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑــرای رﺷــد ﺟﻧﺑش ھــﺎی رو ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در آن ﮐﺷورھﺎ  ،ﮔﺷوده ﺗر ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت  .اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد در ﮐﺷورھﺎی
درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ ﻻﺗﯾن )
ﺑوﻟﯾوی  ،اﮐوادور  ،وﻧزوﺋﻼ  ،آرژاﻧﺗﯾن و...
( ﮔواه ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت .
ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺗﻼطم " ﻋﮭد
ﺑﺎﻧدوﻧﮓ " و ﻋروج " ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد
" در ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ  ،و آﺳﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ در آن دوره ) از ﻧﯾﻣﮫ اول دھﮫ  ۵٠ﺗﺎ ﺳﺎل
ھﺎی آﻏﺎزﯾن دھﮫ  ٨٠ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ( ﻧﯾروھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﭘرﺗو دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و
ﺑرآﻣده از داﻣن ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ  ،اﻧﮕﺎﺷت ھﺎ و ﭘراﺗﯾﮏ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را در ﺑﯾن اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎت
ﺗوده ای در آن ﮐﺷورھﺎ رواج داده و ﺑﮫ رﺷد
آﻧﮭﺎ داﻣن ﺑزﻧﻧد  .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺣث درﺑﺎره اﻧﮕﺎﺷت
و ﭘروژه ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ در ﺷراﯾط اﻣروز دﻧﯾﺎ
) ﺗﺷدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ " ﺑﺎزار
آزاد " ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ( ﺟﺎی ﺗﻌﻣق داﺷﺗﮫ و ﺗﺎﻣل
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧواھد .
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﻔوذ و ﮐﻧﺗرل اﻧﺣﺻﺎرات
ﺑزرگ ﻓراﻣﻠﯽ در ﺗﻣﺎم ﮔﺳﺗره ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،
ﻣﺳﺋﻠﮫ و ﭘرﺳش اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از
ﭼﮫ ﻧوع ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﭼراﺋﯽ اﺳﺗﻘرار

ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
و ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﭼﯾﺳت ؟ دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم ھﺎ و
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ
طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﺗﻼﻗﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﺳر
ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮐره ﺧﺎﮐﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﮔردﻧد  .ﺑرﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اھﻣﯾت اﯾن ﻣطﻠب ﻣﺷﺧص در ﺷﮑل
و ﺷﻣﺎﯾل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻋﺻر
ﮐﻧوﻧﯽ  ،ﻧﻘش ﻣرﮐزی داﺷﺗﮫ اﺳت  .واﺑﺳﺗﮕﯽ
راس ﻧظﺎم آﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕر اﻋﺿﺎی درون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره ) ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎﺗو و
ژاﭘن ( ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﯾﮏ ﺳو
و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻓزاﯾﻧده ﭼﯾن در
ﺣﺎل ﻋروج ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﺳوی دﯾﮕر ﯾﮏ
ﭼﺎﻟش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز
آﻓرﯾﻘﺎ  ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑوﺟود
آورده اﺳت  :ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗم اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر آﻧﮭﺎ از ﻣوھﺑت ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی آﻧﮭﺎ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﯾﮏ ﺳو و ﻏﺎرت
و ﭼﭘﺎول اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط
ﻣرﮐز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺳوی دﯾﮕر  ،ﺷﮑل
ﮔرﻓﺗﮫ و رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اھﻣﯾت اﯾن ﮐﺷورھﺎی
ﺣﺎﺻل ﺧﯾز و در ﭘرﺗو اوﺿـــﺎع ﭘــر از
ﺗﻼطﻣﺎت ﮐﻧوﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ) ﺗﻌﻣﯾق ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی راس ﻧظﺎم در
ﻋﺑور از اﯾن ﺑﺣران و ﻓراز اﻣواج ﺧروﺷﺎن
ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ ﺑﮫ وﯾــژه در ﮐﺷورھﺎی
درﺑﻧد ﺟﻧوب( ،آﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری و
رﺷد رواﺑــط ﻧوﯾن ﺑﯾن ﭼﯾن و ﮐﺷورھﺎی
ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺟﻧوب ) در ﺣﺎل ﻋروج ( وﺟود
دارد؟ در ﭘرﺗو اﯾن ﺷراﯾط ﺑرای رﺷد رواﺑط
ﻧوﯾن  ،آﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺧواھﻧد
ﺗواﻧﺳت ﺑﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ﭼﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷورھﺎی ﺧود ﺑر اﺳﺎس
ﭘــروژه ھﺎی ﻣﻠﯽ – ﮐﺷوری ﭘﯾوﻧد زده و
ﺧود را از ﭘﯽ آﻣدھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺗوﺳﻌﮫ
ھﺎی ﻟوﻣﭘﻧﯽ رھﺎ ﺳﺎزﻧد ؟ در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب
ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻗدرت ھﺎی
ﻧوظﮭور و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻋروج ﺑﭘردازﯾم و
ﺳﭘس در ﺑﺧش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ ﭼراﺋﯽ اھﻣﯾت
اﯾن ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﻧوﯾن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﺑرد اﻣر
ﺟﻧﺑش ھﺎی روﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﮐﺷورھﺎی
ﺟﻧوب ﺑﭘردازﯾم .
 طﺑق ﮔزارﺷﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺗﻌﻠقﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑری  ،اﻧدﯾﺷﮑده ھﺎ و ﻣﻔﺳرﯾن
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١۵ﮐﺷور
در ﺣﺎل ﻋروج در ﺟﮭﺎن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑﺧش اول
ﺷﺎﻣل ﮐﺷورھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل در ﺻﺣﻧﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل دارﻧد  .ﮐﺷورھﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن " ﺑرﯾﮑس " ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﮐﺷورھﺎی درون اﯾن ﺑﺧش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷوﻧد  .ﺑﺧش دوم ﺷﺎﻣل ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ) ﻣﺛل
اﻧدوﻧزی  ،آرژاﻧﺗﯾن  ،ﻣﺻر و (...ﺑﮫ ﺻف
ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﻋروج  ،ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .
ﭼﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور
درﺣــﺎل ﻋــروج ﺑﯾش از ھر ﮐﺷوری در
ﺟﻧوب ﻣوﻓق ﺷده ﻗدم ھﺎی ﻣوﺛری را در
ﻣﯾﺳر ﻋروج ﺑردارد .

ﻋﻠل ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﭼﯾن
ﻋﻠت اﯾــن اﻣــر ﺑﯾش از ھر ﻋﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕر
ﺗﻼش ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ در راه اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘروژه
ﻣﻠﯽ ﺑراﺳﺎس ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻓﻼﮐت ﺑﺎر
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﮫ ﺳره ) آﻣرﯾﮑﺎ  ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
و ژاﭘن ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﻧﯾز ﻋﻠت ھﺎی اﺻﻠﯽ
ﭘﯾروزی ﭼﯾن در اﯾن ﻣﺳﯾر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از دو
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و رﺷد
اوﻟﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دوران ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ١٩۴٩
ﭼﯾن و ﻋﺻر ﻣﺎﺋو ﺗﺳﮫ دون ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد اﯾن
دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
١ـ ﺳﯾﺎﺳت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظم ﻣدرن و ﮐﺎﻣل
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود ﻣﺣور  ،ﻧﮫ ﺧود ﮐﻔﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﮑﯽ
ﺑﮫ ﺧود  ،در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و در ﺗﺟﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ و
٢ـ رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل اﯾن ﻧظم ﻣدرن و ﮐﺎﻣل
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و در ﺧدﻣت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﻧﯾزه ﺳﺎزی ﮐﺷﺎورزی ) ﺑﮫ وﯾژه
ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣزارع ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ(
در ﺳراﺳر ﭼﯾن - .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ
اﻣـــروز ﻧﯾز ﻣﺎﻟﮑﯾت اﯾــن ﻣـــزارع ﻣــدرن
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای  ٢٢در ﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن
) ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت
( ﻣواد ﻏذاﺋﯽ  ،ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،دوﻟﺗﯽ و
ﻋﻣوﻣﯽ – ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑــوده و ﻗﺎﺑل ﺧرﯾد و
ﻓروش ﻧﯾﺳت  .اﯾن اﺻل ﮐﮫ زﻣﯾن ﮐﺎﻻ ﻧﺑوده
و ﻻﺟرم ﻗﺎﺑل ﺧرﯾد و ﻓروش ﻧﯾﺳت ﺑﺎﻋث
ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑرای
ھﻣﮫ ﮐﺷﺎورزان و دھﻘﺎﻧﺎن و روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن
ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ اﻣروز  ۴۴در ﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾن
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد  ،اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .در
اﯾن راﺳﺗﺎ  ،ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز ﭼﯾن ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷور ﺑزرگ
و در ﺣﺎل ﻋروج اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﯾﮑﯽ از
وﺳﺎﯾل ﮐﻠﯾدی و ﻣرﮐزی ﺗوﻟﯾد ) زﻣﯾن و
ﻣﻧﺎﺑﻊ درون آن( ﮐﺎﻻ ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر آن
ھﻧوز ھم ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺳﯽ و ﭼﻧد ﺳﺎل از
ﻋﮭد ﻣﺎﺋو ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت.
 -در ﭘرﺗو اوﺿــﺎع رو ﺑﮫ رﺷد ) اداﻣﮫ

ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺣﺎل اﻧﻔﺟﺎر ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی راس ﻧظﺎم در
ﭘﯾﺷﺑرد اﻣر ﺗﺳﻠط ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺑر ﺟﮭﺎن ،
از ﯾﮏ ﺳو و ﻓراز اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ ھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﺳوی دﯾﮕر(
ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن در داﺧل و ﺧﺎرج از ﭼﯾن راﯾﺞ
ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﯾن ﭼﮕوﻧﮫ و از ﭼﮫ راه و ﻣﺳﯾری
ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﻧوظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺟﻧوب
ﻋروج ﺧواھد ﮐرد ؟
از راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود ) ﻧظﺎم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ( و ﭘذﯾرش
اﺻول ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ در ﻓﺎز
ﻓﻌﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ؟
ﯾﺎ از ﻣﺳﯾر اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﭘروژه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در ﭼﮭﺎرﭼوب وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ در
ﭼﯾن ﻗرن ﺑﯾﺳت وﯾﮑم ؟
ﺑﮕذارﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭼﯾن و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ﭼﯾن
ﮐﮫ اﻣروز  ٢٢ﺗﺎ  ٢٧در ﺻد ﮐل ﺟﻣﻌﯾت
ﺟﮭﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد  ،ﺑﯾﺎﻧدازﯾم .
ـ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١۵٠ﺳــﺎل اﺳــت ﮐﮫ اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﺗوده ھﺎی ﻣردم از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران
و روﺷﻧﻔﮑران ﭼﯾن در آرزوی اﯾن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ دوﺑﺎره ﮐﺷور آﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘر از اﻗﺗدار ،
اﻓﺗﺧﺎر و ﻋزﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗرن ھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی در
ﺟﮭﺎن داﺷت وﻟﯽ ﺑﻌد از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻠﯽ " ﺟﻧﮓ
ﺗرﯾﺎک " در دھﮫ ھﺎی  ۴٠و  ۵٠ﻗرن ﻧوزدھم
و آﻏﺎز ﻣداﺧﻠﮫ و ﻧﻔوذ ﻧﯾروھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری
 ،از دﺳت داد  ،را دوﺑﺎره ﮐﺳب ﮐﻧد  .اﯾن
ﺧواﺳت ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوع
در ﺟﮭت ﮐﺳب آن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ در ﻗﯾﺎم ھﺎ
 ،ﺟﻧﺑش ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ) ﻗﯾﺎم ﺗﺎﯾﭘﯾﻧﮓ در
 ١٨۵٠ – ١٨۶۵و اﻧﻘﻼب  ، ١٩١١ﺟﻧﺑش
ﻣﺎه ﻣﮫ  ، ١٩١٩ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش دھﻘﺎﻧﯽ
در دھﮫ  ، ١٩٣٠اﻧﻘﻼب  ، ١٩۴٩اﻧﻘﻼب
ﻓرھﮕﯽ  ( ١٩۶٧در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت
ﺷده اﻧد  - .ﻣدارک و اﺳﻧﺎد ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ
در ﭼﯾن و ﭘژوھش ھﺎی ﻣﺣﻘﻘﯾن در داﺧل
و ﺧﺎرج از ﭼﯾن ﺑﮫ طور روﺷن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ دوﻟﺗﻣردان و رھﺑران ﭼﯾن ﺗوده ای
در ﻋﺻر ﻣﺎﺋو ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑدﯾل ﺟدﯾد
) و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﭼﺎﻟش و ﺳﺗون ﻣﻘﺎوﻣت(
در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺣﺿورﻓﻌﺎل
در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ
داﻣن ﺗوھم " رﻗﺎﺑت ﺳﺎﻟم " و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣوھوﻣﯽ
" ﮐﭻ آپ " ) رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از طرﯾق ﺳﺑﻘت
( ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣۵ﺳﺎل از ١٩۵٠
ﺗﺎ  ١٩٨۵اﻣر ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺑر
اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘروژه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ – ﻣﻠﯽ را  ،ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردﻧد .
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣﮑﺎری ﺑﺧش ﻗﺎﺑل
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ﺗوﺟﮭﯽ از ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه ﺳﺎل ھﺎ در درون
روﺳﺗﺎھﺎ در ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐرده و
ﺗﺟرﺑﮫ اﻧدوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد  ،ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی اﻧﺳﺎن
ﻣداراﻧﮫ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻣواﺿﻊ ﯾوروﺳﻧﺗرﯾﮏ
رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ آرزوی رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺑدون ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ) اﺑر
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺗﺑدﯾل
ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺳﺗﻣدﯾده ﺑﮫ " دوزﺧﯾﺎن زﻣﯾن " (
 ،ﻏﺎرت ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﮭدام ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﮐﺷورھﺎی در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑﺧش
ﺟﻧوب ﺷدﻧﯽ و اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .
ﻣﺎﺋو ﺗﺳﮫ دون و دﯾﮕر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﭼﯾن ﺑر
اﯾن اﻣر اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ
" ﮐﭻ آپ " ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از رھﺑران ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﻓراد ﺷﺎﺧص درون ﺟﻧﺑش
ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد
ﺑﮫ ﺗﻠﮫ آن اﻓﺗﺎدﻧد  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾن ﺗوده ای را از
ﻣوھﺑت ھﺎی اﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور
ﻧظﺎم ) اﺳﺗﻘﻼل = ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ  ،آزادی و
ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﻣﺳﯾر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ( ﻣﺣروم
ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﺑﻠﮑﮫ آن ﮐﺷور ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗوده
ای را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺧواھد ﮐرد - .ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺣت ﻗﺿﺎوت ﻣﺎﺋو
 ،ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ و دﯾﮕر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺧط
ﮔﺳﺳت ) ﻣﺛل ھوﺷﯽ ﻣﯾﻧﮫ و  ( ...ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد
 .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد و ﻓروﭘﺎﺷﯽ و
ﺗﺟزﯾﮫ ﺷوروی در ﺳﺎل  ١٩٩١طرﻓداران
ﺧط ﮐﭻ آپ ﮐﮫ در ارﮐﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻی اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن  ،وﯾﺗﻧﺎم و ....ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺗﻔوﻗﯽ
را اﺗﺧﺎذ ﮐرده ﺑودﻧد  ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ درھﺎی ﭼﯾن
 ،وﯾﺗﻧﺎم  ،ﻻﺋوس ﺑﮫ روی اﻣواج ﻣوﻧوﭘوﻟﯽ
ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺑﺎز ﮐرده
و ﺷراﯾط را ﺑرای ادﻏــﺎم آن ﮐﺷورھﺎ در
درون ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و در راس آن
آﻣرﯾﮑﺎ  ،ﺑﺎز ﮐردﻧد .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در
آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اواﺧر دوره
ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻧﯾز ﮔﺷت .
 ﺑﮫ ھر رو در ﭘرﺗو ﺑررﺳﯽ و درسآﻣوزی از اﻧﻘﻼب ﭼﯾن و ﭘﯾﺂﻣدھﺎی ﻣﺛﺑت آن
ﺑﮫ وﯾژه در ﮔﺳﺗره ھﺎی ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ارﺿﯽ
و اﺷﺎﻋﮫ ﺗﺟدد طﻠﺑﯽ  ،آﯾﻧده ﭼﯾن و ﻧﻘش
آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﻧوظﮭور در ﺣﺎل
ﻋروج آن طور ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧدان
ﻧﯾز روﺷن ﻧﯾﺳت و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘروژه ﻣﻠﯽ ) ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور
ﻧظﺎم و اﺳﺗﻘرار اﺳﺗﻘﻼل  ،آزادی و ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( در ﭼﯾن ھﻧوز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺧود
ﻧرﺳﯾده اﺳت .
ﺑدون ﺗردﯾد ﺗﻼش ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت –
دوﻟت در ﺣﺎل ﻋروج در ﻣﺳﯾر ﮐﺳب

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮔﺳﺳت و اﺳﺗﻘﻼل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺟﻣل
و ﺟﺎﻣﻊ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﺑﯾن دوﻟﺗﻣردان
و رھﺑران دوﻟت و ﺣزب ﺣﺎﮐم در ﭼﯾن اداﻣﮫ
دارد.
وﻟــﯽ ﺳﺋوال ﮐﻠﯾدی اﯾــن اﺳــت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت
ھدﻓﻣﻧد اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﭼﯾﺳت ؟ آﯾﺎ ھدف
اﺳﺗﻘرار ﺣﺎﮐﻣﯾت ) ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ ( اﺳت
ﮐﮫ ﭘﯾروزﯾش ﺑراﺳﺎس ﺗوھﻣﺎت ﺑﻧﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت
؟ ﯾﺎ آﯾﺎ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺗﻘﻼی اﺳﺗﻘرار " ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری دوﻟﺗﯽ " ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑُﻌد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﺗﮑﺎﻣﻠش اﻣﮑﺎﻧﺎ " ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دوﻟﺗﯽ "
ﻣﻣﮑن اﺳت در اول ﺑﮫ ﺳوی " ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
دوﻟﺗﯽ " و ﺳﭘس در ﯾﮏ زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم  ،ﻣﻧﺟر ﮔردد؟

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ
١ـ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﭼﯾن ﻧﯾز در ﺗﮑﺎﻣل
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﻣﺛل راس ﻧظﺎم آﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ) ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌل
و ﺑﺎﻟﻘوه در ﺣﺎل ﻋروج ( ﺑر ﺳر دوراھﯽ
ﺳرﻧوﺷت ﺧود رﺳﯾده اﺳت .
آﯾﺎ ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﻌد از ﺑﮫ ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾدن ﺟدی
ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ راس ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ) ﮐﮫ
در ﺳراﺷﯾب اﻧﺣطﺎط  ،ﻓرﺗوﺗﯽ و ﺑﯽ رﺑطﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ( ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔراﺋﯽ ) ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ( ﺳرﻣﺎﯾﮫ رﺳﯾده
و در راس ﻧظﺎم ﺑﮫ ﺗﺎراج ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻧﺣﺻﺎرات  ،اداﻣﮫ ﺧواھد داد ؟
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓــراز اﻣــواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و
رھﺎﺋﯽ " ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ھﺎ " در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ "
ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎ " ﮐﮫ ھر روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر  ،ﻋﻣوﻣﯽ
ﺗر و ﺟدی ﺗر ﻣﯽ ﮔردد)ﺑﺎ ﭼﯾن و ﯾﺎ ﺑدون
ﭼﯾن ( ﺳرآﻏﺎز ﯾﮏ " دوره ﮔذار " از ﺟﮭﺎن
ﭘر از ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗر و ﺑراﺑرﺗر ﺑــرای ﺑﺷرﯾت
زﺣﻣﺗﮑش ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﮔﺷت ؟
٢ـ ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن دو راه در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ
ﺗوﺳط ﺑﺷرﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﺷد  ،ھﻧوز
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ روﺷن و ﻣﺑرھن
اﺳت اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﭼﯾن در
ﭘروﺳﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﭘروژه اﺳﺗﻘرار ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
– ﮐﺷوری ) ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ( ﺧود
ﻣوﻓق ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﺑﺎﻟﻔﻌل درﺣــﺎل ﻋروج ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷورھﺎی
ﺑرﯾﮑس از ﯾﮏ ﺳو و ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎی
ﺑﺎﻟﻘوه در ﺣﺎل ﻋروج ) ﮐﮫ دارای ﻋظﯾم ﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ  ،آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎی
ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ و ...ھﺳﺗﻧد (  ،ﮔردد در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺟﮭﺎن ﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﻌد از  ٢۵ﺳﺎل از
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ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﺗﮏ ﻣﺣوری و ﯾﺎ ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ
ﺑﮫ ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ و ﯾﺎ ﺣداﻗل دو
ﻗطﺑﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد .
٣ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ وﯾژه ﻋﺻر و ﻣرﺣﻠﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﻋﻣرش
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٣٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔذرد  ،ﺷﺎھد ﺑوده
ﮐﮫ ﺧﻠق ھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ) ﺟﻧوب
( ھﻣراه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺟود ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺗﻼﻗﯽ
ھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﯾن ﻗطب ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣوﻓق ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رھﺎﺋﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ
ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎ  ،آﻓرﯾﻘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻗدم
ھﺎی ﻣوﺛری ﺑردارﻧد .
 ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻣــروز ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن اﻣر ھﺳﺗﯾمﮐﮫ ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش در دﯾﮕر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد و
ﭼﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ) ازﺟﻣﻠﮫ در
درون ﺷﮑم ھﯾوﻻی راس ﻧظﺎم ( از دﺳت
ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده و ﺧواﺳت ﺷﺎن
ﻧﺟﺎت ﺳﯾﺎره زﻣﯾن از دﺳت ھﯾوﻻی ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ و اﺳﺗﻘرار " ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر " اﺳت
.
ﺑﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺷر ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻧﺟﺎت ﺳﯾﺎره زﻣﯾن اﺳت ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ
) ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ( آرﻣﺎن
ھﺎی ﺗﻼزم و ادﻏﺎم ﻣﯾﺎن آزادی و ﺑراﺑری
ھﻣراه ﺑﺎ آرﻣﺎن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ) ﻣﮑﻣل ﯾﮑدﯾﮕر
ﺑودﻧد ( را در دل ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ اﻧﺳﺎن دوﺑﺎره
زﻧده ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺑدﯾل دﯾﮕر
ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧداز ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧظﺎم ﺟدﯾد
و ﺟﮭﺎن دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧظﺎم ﻓرﺳوده و
درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﺳﺎزﯾم .
ن.ﻧﺎظﻣﯽ ـ
ﺧرداد١٣٩۴

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
١ـ اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺷﺗﺎﯾن  " ،روﯾــﺎروﺋــﯽ ﺑﺎ
داﻋش " در ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾﺗﮕﻣﺗن  ،اول
ﻣﺎرس . ٢٠١۵
٢ـ" زﻧدﮔﯽ در آﺷوب دردﻧــﺎک اﺳت " ،
ھﻣﺎﻧﺟﺎ  ١۵ژاﻧوﯾﮫ . ٢٠١۵
٣ـ ﺳﻣﯾراﻣﯾن  " ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾدن اﻣﭘراﺗوری
آﺷــوب "  ،ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺳﺎﯾت وﯾﮑﯽ
اﻻھرام  ٣٠ ،اﮐﺗﺑر . ٢٠٠٢
۴ـ ﻣﺎرﺗﺎ ھﺎرﻧﯾﮕر  " ،راه ھﺎی ﻧوﯾن ﺑﮫ ﺳوی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم "  ،ﻧﯾوﯾورک
. ٢٠١۴
۵ـ ﺳﻣﯾراﻣﯾن  " ،ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗوده ای ﺑﮫ
ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم :وﺣدت و ﺗﻧوع آﻧﮭﺎ " در
ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو  ،ژوﺋن ٢٠١۴

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﯾﮑور ـ  ٥ژوﺋن ٢٠١٥
اﻋﻼﻣﯾﮫ
اﻋﺗراض :ﺑﮫ دﻓﺎع از اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ روز ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﭘردازﯾم
رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ ﻋﺿو! دراول ﻣﺎه اﻣﺳﺎل
ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ درﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺳﺗم و
ﺳرﮐوب ﺷدﯾد درﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.
اﯾﮑور ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗوﻗﯾف ،زﺧﻣﯽ و آزار در اول ﻣﺎه ﻣﮫ
 ٢٠١٥ﺷدﻧد ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ ،ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی

اﯾﮑور ،ﺑﮫ طورروﺷن اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾم:
دراول ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﮐوﺟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و
ﻣﺗﺣداﻧش ﺗﻌﻠق دارﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿرﺑﮫ ﻣﺣروم
ﺷدن از ﺗظﺎھرات ﻧﯾﺳﺗﻧد .اول ﻣﺎه ﻣﮫ ٢٠١٥
ﮐﺎرﮔران و رھﺑران ﺗوده ای درﻣﺻر،
درﻣﺎﻟزی ،درﻣراﮐش و درﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﻗﯾف
)(١
ﺷدﻧد.
درﻣﺎﻟزی ،ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ  ٣٤رھﺑرﻣﺑﺎرز
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﻋﺿو ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
ﻣﺎﻟزی)ح.س.م (.ﺗوﻗﯾف ﺷدﻧد .رﻓﻘﺎی اﯾﮑور
ازﻣراﮐش ﮔزارش ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﻣﺳﺎل
ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ درﻣراﮐش ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑرﮔزاری

ﺗظﺎھرات اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﻧﺑودﻧد .اﺗﺣﺎدﯾﮫ داﻧش
ﺟوﯾﺎن ﻓراﺧوان اﻧﺟﺎم ﺗظﺎھرات ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران
رادادﻧد .درﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس
رژﯾم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺣﻣﻠﮫ
ﮐردﻧد و ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر را ﺗوﻗﯾف ﻧﻣودﻧد.
درﺗرﮐﯾﮫ دوﻟت ارﺗﺟﺎﻋﯽ اردوﻏﺎن ﻣﺎﻧﻊ
ورود ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﺎﮐﺳﯾم ﺷدﻧد ﮐﮫ
ازﻧظر ﺳﻧﺗﯽ ﻏﻧﯽ ﺑود و ﺗظﺎھرات اول ﻣﺎه
ﻣﮫ را ﻣﻣﻧوع ﻧﻣود .ﻋﻠﯾﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده ﮔﺎن
درﻣﯾدان ﺗﺎﮐﺳﯾم و دﯾﮕرﻣﻧﺎطق اﺳﺗﺎﻣﺑول و
ﺑﺳﯾﺎری ازﺷﮭرھﺎی دﯾﮕرﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ،ﻓﺷﺎرﻗوی آب و ﺗوﻗﯾف ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده ﮔﺎن

ﭼرا ﻣرﮐل ﺑﮫ اروﭘﺎ و آﻟﻣﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺗوﺳط :ﻧﯾﮑوﻻس ﺑﺎﻧﺎل،
 ۶ژوﺋن٢٠١۵ ،
ﻣﻧﺑﻊ Pravda.Ru archive : :
اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﮔﻔت :ﺧطر
از ﻋراق ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯽ
اﺳت.
ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل را درک ﮐرد .او از
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣرﺑﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺧود اطﺎﻋت ﻣﯽ
ﮐﻧد) ،اﺳراﺋﯾل ﻋﻠت ﺑﻘﺎ آﻟﻣﺎن اﺳت؟؟؟( ،او
اروﭘﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐرده و ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد؛
او ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮐﻧون او ﺧط

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﮐﺷد )ﻣﺛل ﺳﺎل
 ( ١٩١٩ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ دراروﭘﺎ و
ﺗﻘوﯾت دﺳﺗور ﮐﺎر آﻣرﯾﮑﺎ در ﻗﺎره ﺗﯾره ﺑﺧت
و ﻧﺎﻣوﻓق ﻣﺎ .اﮐﻧون ﻣرﮐل ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺻوﯾب
ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﻧﻧﮕﯾن ﺗرﯾن و ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز
ﺗرﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﺗﯽ ﺗﯽ ﭘﯽ )ﻣﺷﺎرﮐت ﺗراﻧس-
ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دﮐﺗر راﺑرﺗس ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺑﺎرت
»ﻣﺳﯾر ﺳرﯾﻊ« و ﯾﮏ ﮔزارﺷﮕر ﺷﺟﺎع
ﮔﺎردﯾن در ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم ﻣﺎه ﻣﮫ ﮔذﺷﺗﮫ،
ﻓﺳﺎد ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ را در ﻣورد ﻣوﺿوع
ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ،و درﻋﯾن ﺣﺎل وﺣﺷﺗﻧﺎک اﻓﺷﺎ

ﮐرده اﺳت.

ﭼرا ﻣرﮐل اﯾﻧﻘدر ﺣﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺿد
اروﭘﺎﺋﯽ اﺳت؟
 اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل از آﻟــﻣــﺎن ﺷرﻗﯽ ﻧﯾﺳت)ﺷﮭروﻧدان آﻟﻣﺎن ﺷرﻗﯽ در واﻗﻊ طرﻓدار
روﺳﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ
ژﻧرال ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد( .او در ﺳﺎل  ١٩۵۴در
ھﺎﻣﺑورگ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣــد )ﺟﻣﮭوری ﻓــدرال
آﻟﻣﺎن( .ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﺗوﻟدش ،ﺧﺎﻧواده
او ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑﮫ ﺳﻣت آﻟﻣﺎن ﺷرﻗﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎن دادﻧد .ﭘدر او ،ﯾﮏ ﮐﺷﯾش در

ﭘرﺳش ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺑﺣث )ﺑﺧش اول(
 ﺑررﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﭘرﺗﻼطم و ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺧﯾردر ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و
ﺧوﻧﯾن داﻋﺷﯽ ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت ﺑﮫ ﻣوزه ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﺎردو در ﺗوﻧس و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد در ﯾﻣن ،
ﺗﮭدﯾد دوﻟت وﻧزوﺋﻼ از ﺳوی دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ،
ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ ھﺎ و ﺷﻌﺑده ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو در
ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳراﺋﯾل و ﺑﺎﻻﺧره ﺑروز و
ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣرﮐزھﺎی ﻣﺳﻠط ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺛل آﻟﻣﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ ﯾﺎ راس
ﻧظﺎم ) آﻣرﯾﮑﺎ ( ﺑر ﺳر اداﻣﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ

ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ در اوﮐراﺋﯾن و
ﺳورﯾﮫ از ﯾﮏ ﺳو و ﺗﮭدﯾد وﻧزوﺋﻼ از ﺳوی
دﯾﮕر و ( ...ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ طور روﺷن ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﻋﻣر راس ﻧظﺎم از ﻧﺻف
اﻟﻧﮭﺎر ﻣوﻗﻌﯾت ﭘر از ﭘر ﺳﺗﯾژ و ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ
ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ اﻓق ﭘﯾری  ،ﻓرﺗوﺗﯽ و ﺑﯽ
رﺑطﯽ ﮔﺎم ﻧﮭﺎده اﺳت  - .در ﭘرﺗو اﯾن
ﺷراﯾط ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن اﻣر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻌدادی از
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
و ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در دوره

 ٢۵ﺳﺎل ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ) از-١٩٩١
 ( ٢٠١۵ﻣﺟداﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﻌد از ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم
ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺧود را از ﯾوغ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و
ﻓراﻣﯾن ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺣﺎﮐم
ﻧﺟﺎت داده و ﻧظﺎم ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻗﺎره ای
ﺑﮭﺗر و دﯾﮕری را در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻣﺣوری
و ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ ﺑﻧﺎ ﺳﺎزﻧد  - .ﻋﮑس اﻟﻌﻣل راس
ﻧظﺎم ﺑرای ﺑرون رﻓت از اﯾن اوﺿﺎع اﺷﺗﻌﺎل
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ در

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

