ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی از ھر دری در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
ﺳﺧﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ﺳﺧت و ﺑﯽ اﻣﺎن:
رﺳﯾده

ﺻﻔﺣﮫ٢٢
ﺻﻔﺣﮫ  ٩ﺻﻔﺣﮫ ١٠
اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﮓ و ﺟﻧﮓ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ!
درﺟﮭﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
اﻗﻠﯾت ﺑر اﮐﺛرﯾت ﻣردم ،اﻧﺗﺧﺎب ﻗﮭر ﺷﯾوه
ی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟود در درون ﮐﺷور و دﺳت زدن
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺷﯾوه ی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣل ﺗﺿﺎد ﻣﺷﺧص
ﺑﯾن دوﻟﺗﮭﺎ اﺳت .ﺣق در اﯾن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
زور ،آﺗش اﻓروزی و رﯾﺧﺗن ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﺧون
ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ،ﺑر اﺳـﺎس ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل
»ﻗوی ﺗرﯾن ،ﺑﮭﺗرﯾن« ﺗﻌﯾﯾن و ﻣﻌــرﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
ﻗﻣﺎش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻻھﮫ
ھرﮔز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺗﺣﻣﯾل ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻗﻠدر ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﮫ در اﮐﺛر ﻗﺎره
ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺻورت داده اﻧد ،در ﺑﯾش از ﻧﯾم
ﻗرن اﺧﯾر ﻧﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺎﻧدن
رھﺑران ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در راس
آﻧﮭﺎ روﺳﺎی ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﯽ

ﺳﺎل ٣٢
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری و
ﻓراز اﻣواج رھﺎﺋﯽ و "ﮔﺳﺳت" از
ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﺑﺧش دوم(

ﺻﻔﺣﮫ٢٢
ﺻﻔﺣﮫ٢٢
ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ ﺿد ﻣﻌﻠم!

طرﻓﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﻟﯾﺳت اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﻌداد اﻓراد
درﺟﮫ دوﻣﯽ ﮐﮫ اﺑﻌﺎد ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﺎن ﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋظﯾم دول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
رھﺑران آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،روزﺑﮫ روز اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ ،آﻧﺎن دﺳﺗﮕﯾر و در دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺣﺗﺎ در زﻧداﻧﮭﺎی آﻧﺎن
ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد.
اﯾن روش ﻗﻠدر ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾت از ورود
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﺻر ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دارد
و آﺧرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ اش را در ﻟﯾﺑﯽ ﺷﺎھد ﺑودﯾم،
ﮐﮫ درﻋرض  ٦ﻣﺎه ﻣﯾزان ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻧﺎﺗو و ﻋواﻣﻠش در ﻟﯾﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ،ﺑﯾﺷﺗر
از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗذاﻓﯽ در  ٤٢ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت اش
ﺑود ﺑﺎ اﯾن ﻓرق ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗذاﻓﯽ در
اﯾن ﮐﺷور ھرﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺗوﺳط درﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﮐﮫ در آذرﻣﺎه اﻣﺳﺎل ﻧﯾز ﺗوﺳط
ﺑﻣﺑﺎراﻧﮭﺎی ﻧﺎﺗو ﺑﺎ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران« دراﻋﺗراض ﺑﮫ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﮔزارﺷﮕران ھراﻧﺎ از ﯾزد،
 ٩ﺗن ازﻣﻌﻠﻣﺎن اﻋﺿﺎی ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯾﺎن
ﯾزد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺣﺳن ﺷﯾرازی،
ﻣﻧﺻور ﻣﯾرزاﯾﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺟواد ﺣﺳﺎﻣﯽ ،اﺣﻣد
ﭼﻧﮕﯾزی ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎھدی ،رﻣﺿﺎن ﻋﻠﯽ
ﻧﺟﺎﺗﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻣﮭدی ﺻدﯾﻘﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن
دھﻘﺎﻧﭘور و ﻋﻠﯽ ﻗوﭼﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎم ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از طرﯾق ﺳﺧﻧراﻧﯽ
و ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ،ﺗﺟﻣﻊ و ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا و ﺗﻌطﯾﻠﯽ
ﮐﻼس ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم ﺻﺎدره دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﯾزد ،ﺑﮫ  ٤٢ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد .ﺣﮑم
زﻧدان اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﻣدت  ۵ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾق ﺷده
اﺳت ٢٢).دﯾﻣﺎه (١٣٩٠

ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ:
ﺗﻧﺷﮭﺎ روﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت!
ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ از ﭘﺎﺋﯾز  ٢٠٠٨آﻏﺎز ﺷده
و اﺑﻌﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭘس از ﮔذﺷت
ﺑﯾش از  ٣ﺳﺎل روز ﺑﮫ روز ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗری
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣراﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧﺗﮫ و راه ﺣﻠﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
را ﺑﯾش از ﭘﯾش دردﺳﺗورﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرارداده
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی زﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد
ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷرق
و ﻏرب ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺟدﯾد ﻣﯾﻼدی ،٢٠١٢
ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ) ۵ژاﻧوﯾﮫ
 (٢٠١٢ﺑﺎ ﺣﺿور در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت
دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
در اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ آن ﮐﺷور را اﻋﻼم ﮐرد.
ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑودﺟﮫ وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ،

ﺑﮭﻣن  ١٣٩٠ـ ﺷﻣﺎره ٨١

ھزاران ﻧظﺎﻣﯽ از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ
ﮐﺎھش ﺷدﯾد ﺑودﺟﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون ،وزارت دﻓﺎع،
ﺟﺑران ﺷود .ﭘﻧﺗﺎﮔون ظرف ده ﺳﺎل آﯾﻧده
ﺑﺎ ﮐﺎھش  ۴۵٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﺑودﺟﮫ اش
ﻣواﺟﮫ اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﯾروھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ارﺗش
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐم ﺧواھد ﺷد ،اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾروی
درﯾﺎﯾﯽ و ھواﯾﯽ ﺧود را در ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ
ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﮐرد.
ﻟﺋون ﭘﺎﻧﮫﺗﺎ ،وزﯾر دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﯾز ﮔذﺷﺗﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ ﻧﻘطﮫ ﮐﺎﻧوﻧﯽ
اﺳﺗراﺗژی ﻧظﺎﻣﯽ آﯾﻧده آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ھدﻓش ﮐﻧﺗرل ارﺗش ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﯾن
اﺳت ،زﯾرا ﻣﻧطﻘﮫ اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎ
اوﻟوﯾت ﮐﻠﯾدی اﺳت )ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎﺳت(
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺳوم

ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ!
در ﻧﺷرﯾﮫ »آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو« ﺷﻣﺎر  ١ ،٨آذر
 ١٣٩٠ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎﺋو،
ﮐﺎﺳﺗرو ،ﭼﮫ ﮔوارا و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ« درج
ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺻﻧﻌﺗﯽ ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ در ﭘﯾروزی
ﻣﺎﺋو ﻧداﺷت .ﺣﺗﯽ ﺗرﮐﯾب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﮐﺎرﮔری ﺑود.
ﺻﻌود ﻣﺎﺋو در ﺣزب ﺑﺎ ﻏﯾر ﮐﺎرﮔری ﺷدن
ﺣزب ﻣﺻﺎدف ﺷد .در اواﺧر  ١٩٢٦ﺣداﻗل
 ٪٦٦اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﺎرﮔر ﺑودﻧد ...در
ﻧواﻣﺑر  ١٩٢٨درﺻد ﮐﺎرﮔران ﻋﺿو ﺣزب
ﺗﺎﺣدود  ٤ﯾﺎ  ٪٥ﺳﻘوط ﮐرد .وی در اداﻣﮫ
ﻧوﺷﺗﮫ اش و ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد آﻣﺎر و
ارﻗﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ دھد از ﮐﺟﺎ آورده اﺳت و
ﺑر اﺳﺎس ادﻋﺎﺋﯽ ﻧظﯾر »ﯾﮏ ﮔزارش رﺳﻣﯽ
ﺣزﺑﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﮓ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن ﺷد و اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﯽ آن ﮐﺷور
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﺎد ﻓﻧﺎ رﻓت .ھم اﮐﻧون در ﻣورد اﯾران
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺎرﯾوﺋﯽ در ﺷرف اﻧﺟﺎم اﺳت و
ﺗوﺟﯾﮫ ﻗﻠدران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾزﭼﻧﯾن اﺳت:
ﻣﺎ ﺣق ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ،ھﯾدروژﻧﯽ،
ﻧوﺗروﻧﯽ و ﮐﻠﯾﮫ ی ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ
را دارﯾم ،وﻟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺟﮭﺎن
ﺳوﻣﯽ ﻧدارﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺟز ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﺣﺎﮐم ﺑر اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد ﭼون ﮐﮫ ﻋزﯾز ُدرداﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎم
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎن و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﻌظم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده و
ﻣﺎ دوﻟﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﯾن
ﻣراﮐز ﭘول و ﺛروت ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم!؟
ﻣﺎﺣق دارﯾم اﮔر ﺑﮫ دروغ ھم ﺷده ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ داﺷﺗن و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن
ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ ﮐﻧﯾم و اﮔر ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﯾن ادﻋﺎی ﻣﺎ را دروغ و ﻗﻼﺑﯽ
ﻧﺎﻣﯾدﻧد و ﺟرات ﻧﮫ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﻣﺎ را ﭘﯾداﮐردﻧد،
اﯾن ﺑرﺧورد را ﺑر آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺧﺷﯾده و دﺳت
ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﮓ ﺑزﻧﯾم ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺷﺗن
و ﻣﻌﻠول ﺳﺎﺧﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از اھﺎﻟﯽ اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ،داروﻧدار آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮏ ﺳﺎن
ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑرﺑرﯾت ﺑرﮔرداﻧﯾم و ﺑر آﻧﮭﺎ
ﺣﮑم ﺑراﻧﯾم ﺗﺎ دﯾﮕر ﮐﺳﯽ درﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻋرض
اﻧدام ﻧﮑﻧد!؟
ﻣﺎﺣق دارﯾم ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ زﯾر ﺑﺎر
ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﺎ ﻧرود ،ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی،
ﻣﻧزوی ﮐردن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺣﺎﺻره ی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم و ﭼﻧﺎن ﻏول وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ
از ﺣﺎﮐﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺳﺎزﯾم و وﺿﻊ ﮐﺷورﺷﺎن را
ﭼﻧﺎن اﺳﻔﻧﺎک ﺟﻠوه دھﯾم ﺗﺎ ﮔوﺑﻠزوار اﮔر ﯾﮏ
ﮐﻣﯽ ھم از دروﻏﮭﺎی ﺷﺎخ دار ﻣﺎ را دراﯾن
دھﮑده ی ﺟﮭﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﺑﮫ درک ﻏم اﻧﮕﯾز ﺑودن وﺿﻌﯾت
آن ﮐﺷور ﺑرﺳﻧد و ھر ادﻋﺎی ﻣﺎ را ﻋﻠﯾﮫ آن
ﻧﺎﺧود آﮔﺎه ﻗﺑول ﮐﻧﻧد .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دراﯾن
رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﺻدھﺎ ھزار و ﺣﺗﺎ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐودک
و ﺟوان و ﭘﯾر اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،از ﺑﯽ ﻏذاﺋﯽ و
ﺑﯽ دواﺋﯽ ﺑﻣﯾرﻧد!؟
ﻣﺎ ﺣق دارﯾم از طرﯾق ﺟﻧﮓ طﻠﺑﯽ و ﺑﮫ
راه اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﮓ ،ھم ﻣردم ﮐﺷورھﺎی
ﺧودﻣﺎن را درﺑراﺑر ﺧطر ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻼﺑﯽ
ﺧودﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﺎن ،ﮔول ﺑزﻧﯾم و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﮔوﺷت دَم ﺗوپ ﺧودﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم ،ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ درﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ در ﮐره،
وﯾﺗﻧﺎم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق و ﻏﯾره ﮐرده اﯾم و
ھم اﯾن ﻓرﺻت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧدھﯾم ﮐﮫ درﺷراﯾط
ﺟﻧﮕﯽ از وﺿﻊ ﺑد اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن
ﻧﺎﻟﮫ ﺳردھﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ از اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑورژوازی و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت

درﮐﺷورﻣﺎن ،ﻗدرت را ازدﺳت ﻧدھﻧد و در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﺧﻠﯽ ﭘﯾروز ﺷوﻧد!؟
ﻣﺎﺣق دارﯾم ﭘس از ﭘﯾروزﺷدن درﺟﻧﮓ،
ﺛروﺗﮭﺎی ﻣوﺟود درﮐﺷورھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده
را ﻏﺎرت ﮐﻧﯾم و ﻣﻠﺗﮭﺎ را ﺑﮫ روزﮔﺎرﺳﯾﺎه
ﺑﻧﺷﺎﻧﯾم و ازاﯾن طرﯾق روﻧق در ﺗوﻟﯾدات
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺎن ﺑﮫ وﺟود آورﯾم و اﺧﺗﻼف
ﻣوﺟود ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروت را درﻋرﺻﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎزھم ﻋﻣﯾق ﺗرﺳﺎزﯾم و ﺑرﺗری ﻧظﺎم
ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ رخ دﯾﮕران ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم !؟
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﮓ و
ﺟﻧﮓ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﻋﻣﺎل زورﻣداری
ﺑرﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻣﻠل ﺧودی ،ﭼﮭره
ی ﭘﻠﯾد ﺧود را ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ درﺳت
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب
ﺟﻧﮓ ﯾﮏ ﭘدﯾده ی داﺋﻣﯽ ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺳﺗﻣﮕراﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻدا
درآوردن طﺑﻠﮭﺎی ﺟﻧﮓ ،ﺑرای ﭘﯾروزی
دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳت و ﺛروﺗﻣﻧدان ﯾﮭودی
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را در ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدن آن
ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ درﯾﻎ از ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن
دﻓﺎع ﮐﻧد و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻣداﻓﻊ رژﯾم
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺷد ،اھﻣﯾت زﯾﺎدی
دارد) ،(١ﻟذا اوﺑﺎﻣﺎ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﺟﺎد
ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﯾﺎﺳت رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺳﺎﺑق ﺑﺎ
ﮔول زدن ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
رﺳﯾد ،زﻣﺎن ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ ﭘﺎ در ﺟﺎی
ﭘﺎی ج.د .ﺑوش ﮔذاﺷت ،ﺟﻧﮓ را در ﻋراق
اداﻣﮫ داد ،ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾروی ﺻدھزارﻧﻔری
دﯾﮕری ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺷﺎﻧد،
ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور آﻓرﯾﻘﺎ از طرﯾق ﺑﺎل و ﭘر
دادن ﺑﮫ آﻓرﯾﮑوم ﭘرداﺧت و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺟﻧﮓ
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم »رژﯾم ﭼﻧﺞ« در ﻟﯾﺑﯽ ﺷرﮐت
ﻧﻣود .و ھم اﮐﻧون ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ اﯾران ﺷراﯾط را ﺑرای ﺑروز
ﺟﻧﮓ دﯾﮕری ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺧدﻣت ﺣﻔظ ﻧظم رو ﺑﮫ زوال
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ﺗب ﺑﺣراﻧﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯽ ﺳوزد ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﺧدﻣت ﺗﺎﻣﯾن رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
اﺳراﺋﯾل و ﻻﺑﯾﮭﺎی آﻧﺎن درآﻣرﯾﮑﺎ ھم ھﺳت.
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧـﺎﮐﺳـﺗر ﻧﻣودن اﯾــران و ﮐﺷـﺗن و
ﻣﻌﻠول ﺳـﺎﺧﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳــﺎن ﻣـﮭم ﻧﯾﺳت.
ﻣﮭم ﮐﺳـب ﭘﯾروزی دراﯾن ﺟﻧﮓ اﺣﺗﻣـﺎﻟﯽ
اﺳت ،ھم ﺑﮫ ﺧﺎطـر درآوردن اﯾران ﺑﮫ زﯾر
ﺳﻠطﮫ ی اﺳـﺗﻌﻣﺎری ﺧود و ھم اﻓـزاﯾش
ﺷﺎﻧس اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟـدد ﺟﮭت ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﺳـرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم ﺑرآﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط ﺣزب
دﻣوﮐرات آﻣرﯾﮑﺎ!

ﺻﻔﺣﮫ ٢
در اﯾران ﻧﯾز وﺿﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی
ﺧود در ﺟرﯾﺎن اﺳت .رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣداﻓﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﺎر اﯾران ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ ی
ﮐﺳب ﻣﺎل از طرﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﺳت ،ﻣﯽ ﺧواھد
در ﯾﮏ ﺷب ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺗﺛﻣﺎری ره ﺻدﺳﺎﻟﮫ
را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد .رژﯾم ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﺷدت
ﺧﻔﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺟز ﺷﻧﯾدن دزدی ھزاران
ﻣﯾﻠﯾﺎردی ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋدم ﭘرداﺧت ﺷﻧدر ﻏﺎز ﻣزد
ﮐﺎرﮔران طﯽ ﻣﺎھﮭﺎ و ﺣﺗﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل،
ﺗﻌطﯾل ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾدی و ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی دراﺑﻌﺎد
وﺳﯾﻊ و ﻋدم اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ،ﻓﺷﺎر روزاﻓزون
ﺑر زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن ،ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران ،ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ـ ﻣذھﺑﯽ ﺳﺎﮐن
اﯾران ﺑﯾش از ﭘﯾش در اﻧزوای ﺳﺧﺗﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺧطرﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ را وﺳﯾﻠﮫ ای
ﻗرار داده اﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت
دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﮐوب ﮔرش ﭘرداﺧﺗﮫ و درﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑروز اﺧﺗﻼﻓﺎت درﺳطﺢ ھﯾﺋت
ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣداﻓﻌﺎن رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
دراﯾران ﺑرای ﯾﮏ دﺳت ﮐردن رھﺑری ﻧظﺎم
ﺗﻼش ﻋﺑﺛﯽ را از ﺟﻣﻠﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻧﮭﻣﯾن دوره ی ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز
ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺟﻠﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر اﻗرار وزﯾران دوﻟت
ﺟﻣﮭوی اﺳﻼﻣﯽ »طوﯾﻠﮫ ای« ﺑﯾش ﻧﯾﺳت!!
ﺟﻧﺎح ﯾﮏ دﺳت ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺧود را ﭘﺷت ﺳر
ﺗﺣﮑﯾم »وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ« آراﯾش داده ،ﺳﺧت
ﻧﮕران از دﺳـت دادن ﻣواﺿﻊ ﻗدرﺗش
اﺳت .ﺣﯾدر ﻣﺻﻠﺣـﯽ وزﯾر اطﻼﻋﺎت رژﯾم
ﺑــرای ﮔرم ﮐـردن ﺗﻧور اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس آﯾﻧده »ﺣﺳﺎس
ﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت« ﭘس از اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧اﺳت.
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺻد دارﻧد درآن
ﻋﻠﯾﮫ آﯾت ﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رھﺑر ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﻗدام ﮐﻧﻧد.
ﺧود ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در  ٩ﺷﮭرﯾورﻣﺎه اﺧﯾر اﻋﻼم
ﻧﻣود ﮐﮫ »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗﺟﻣﻊ ﺣﺿورﻣردم،
ﻣظﮭرﻣردم ﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ و ذﺧﯾره و ﭘﺷﺗواﻧﮫ
اﻣﻧﯾت ﮐﺷوراﺳت و ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑود ﮐﮫ اﯾن
ﭼﺎﻟش ﺑزرگ ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺷﯽ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﮐﺷور
ﺗﺑدﯾل ﻧﺷود« .اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﻠﻣداد ﻧﻣودن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻧﺷﺎن روﺷﻧﯽ اﺳت از ﺗرس ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗوﺟﯾﮭﯽ اﺳت
در وارد آودن ﻓﺷﺎر و ﺳرﮐوب ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑودن اوﺿﺎع!!
»ﺟﺑﮭـﮫ ﭘـﺎﯾـداری« اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺣت
رھﺑری آﯾت ﷲ ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی ،ﺣﺎﻣﯾﺎن
اﺣﻣدی ﻧـژاد را ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑـرای ﺣذف
روﺣﺎﻧﯾت و وﻻﯾت ﻓﻘﯾـﮫ ﻣﺗﮭم ﮐرده و ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﺟرﯾﺎن اﻧﺣراﻓﯽ درﮐﻧﺎر ﮐﺎرﮔزاران و
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در ﺻدد ﻧﺎﺑودی اﻧﻘﻼب

ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،ﺑرای ﺗﺣرﯾم ﻓﻌﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺗﺣدﺷوﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧود ،ﻗدرت ﺷوراﺋﯽ ﺧود را در ھرﺟﺎﺋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎﮐﺎن وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﮐﮫ ازاﯾران ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺗﻘرﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ھر ﮐداﻣﺷﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ وﯾژه ی ﺧود را دارﻧد ،ﺟﻧﮓ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوزﮔران
ﺟﻧﺎح دﯾﮕری در ﺳطﺢ ﺣﺎﮐﻣﺎن در ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد و ارﺗﺷﮭﺎی
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﭼﻧﯾن اظﮭﺎرﻧظرﻣﯽ ﮐﻧﻧد :اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را از اﯾران ﺑﯾرون ﮐﻧﻧد.
ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ،دﺑﯾرﮐل ﺣزب اﻋﺗﻣﺎدﻣﻠﯽ:
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﻣﺟﻠس »ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ« اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑرﮔزاری ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس را ﻣﻧﺻوب ﮐﻧد(١) .ـ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطرح ﺑودن اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ راه ﺳﺑزاﻣﯾد  :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻧﺷﮭﺎی ﻣوﺟود در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾران در
ﻣﻧﺎظره ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﺟﻠس ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت.
ﻣﺣﻣدﺧﺎﺗﻣﯽ :ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ دﻻﻟت ﺑر اﯾن ﻧﺎﻣزدی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
دارد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم و
دارد.
ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد.
ﻣﯾت راﻣﻧﯽ ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳﺎﺑق اﯾﺎﻟت ﻣﺎﺳﺎﭼوﺳت و
ﻣﮭدی ﺧزﻋﻠﯽ از اﺻﻼح طﻠﺑﺎن :در  ١٢ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ،از ﻣواﺿﻊ دوﻟت
اﺳﻔﻧد ،ﻣﺎ ﺷﮭری ﺧواھﯾم داﺷت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﯾران اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد و ﮔﻔت :اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑوی ﻣرده ﺧواھد داد.
ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎﯾﯽ را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾران را
ﻧﯾز
ﻓﻘﯾﮫ«
»وﻻﯾت
رژﯾم
آﺧرﯾن ﺗﯾر ﺗرﮐش
ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣﻌﺗرﺿﺎن اﯾراﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﺟﻧﺎﺋﯽ ﮐردن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﮐﻠﻣﮫ »ﺗﺣرﯾم« ﺧﯾﺎﺑﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑرد .ھﻧوز ﻧﻣﯽ
اﺳت ﺗﺎ ﺟﻠو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗواﻧد ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳت،
ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﻠوی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ اﯾران ﺑﮫ
ﺑﮕﯾرد!
ﮔرﭼﮫ ﻋﻼرﻏم اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان اطﻣﯾﻧﺎن ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای را ﺑﮕﯾرد.
داﺷت ﮐﮫ اﯾن اﭘوزﯾﺳﯾون از »ﺧودﯾﮭﺎی راﻧده رﯾﮏ ﺳﻧﺗوروم ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن
ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اﮔر رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ،از
ﺷده از ﻗدرت« آن ﻗدر ﺗﻌﮭد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
اﯾران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ در ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﺗﻣﯽ ﺧود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺧﺟوﻻﻧﮫ
را ﺑﮫ روی ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎز ﮐﻧد ،ﯾﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی
ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ در ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد.
وارد ﻧﺷوﻧد ،ﻣﻊ اﻟوﺻف ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ اﯾن ﻟﻔﺎظﯾﮭﺎی
ﺗﺿﺎد در ﺳطﺢ ﺣﺎﮐﻣﺎن روز ﺑﮫ روز ﺷدت ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت اﯾران ،ﻣواﺿﻊ آﻧﺎن
ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﭼﻧدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣواﺿﻊ دوﻟت ﻓﻌﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
رژﯾم ﻧﯾز در اﺑﻌﺎدی ﺑزرگ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺣرﯾم ﻧدارد.
ﻓﻌﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،طرف داران وﻻﯾت ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﻧﺎﻣزدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻓﻘﯾﮫ ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺷﻐول ھﯾزم اﻧﺗﻘﺎد ﻣرﺗب از ﻣواﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟت
اﻧداﺧﺗن ﺑﮫ ﺗﻧور ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ،در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ازاﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ داﻣن زده ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدﻓﮭﺎی ﺑرون ﻣرزﯾﺷﺎن ،اﺑﺎﯾﯽ از ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑردن ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻧدارﻧد).رادﯾو
ﻣردم را از ﺑروز آﺷﻔﺗﮫ ﮔﯽ درﮐﺷور ﺗرﺳﺎﻧده
ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ(
و ازھرطرﯾق ﻣﻣﮑن و از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری
ﺗﻘﻠب در اﺑﻌﺎد ﻧﺟوﻣﯽ ،ﻣﺟﻠس ﯾﮏ دﺳﺗﯽ را
ﺑﮫ ﻗول ﮐروﺑﯽ »ﻣﻧﺻوب« ﮐﻧﻧد!
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺗم
دﯾده ﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮫ از ﺷرﮐت درﺟﻧﮓ درزﯾر
ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺑﯾرق ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﻌﯽ ﻋﺎﯾدﺷﺎن
ﺷﻧﺑﮫ  ٠٧ژاﻧوﯾﮫ  ١٧ - ٢٠١٢دی ،١٣٩٠
ﺧواھدﺷد و ﻧﮫ ازﺷرﮐت دررای دھﯽ ﺑﮫ
ﺳران ﺳراﺳرﻓﺎﺳد دﺳت ﭼﯾن ﺷده ی رژﯾم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﯾن ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﺧود از اﺳﺗراﺗژی
ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﻓﻘرو ﻓﺎﻗﮫ و درﻣﺎﻧده ﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﺷدت داده اﻧد.
و ﺑﯽ ﮐﺎری وﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،طرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺷد ارﺗش ﭼﯾن در ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺑﺳت .ﻟذا از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎﯾد وﺳﯾﻌﺎ از ﺷرﮐت ای در روزﻧﺎﻣﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آن ﮐﺷور،
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻣﺗﻧﺎع ورزﻧد و دﯾﮕران را آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻧش در ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﺗﮭم ﮐرد.
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔول ﺣﺎﮐﻣﺎن را ﻧﺧورﻧد و درﯾﺎدار ﯾﯽ ﯾﺎﻧﮓ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﭼﯾن و اﯾران
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ از رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھدف اظﮭﺎرات اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ،
اﯾران ﺑﯾزارﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر در ﺻورت رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﻣورد ﺗوﺳﻌﮫ
ﺗﺣﻣﯾل ﺟﻧﮕﯽ ﺗﺟﺎوز ﮐﺎراﻧﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در آﺳﯾﺎ ﺑودﻧد.
ﺑﺎ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن و ﺑرﭘﺎ ﻧﻣودن ﺷوراھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﭼﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﭼﻧﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻣﯽ و
در ﺻﻔﺣﮫ اول آن ﭼﺎپ ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطوح ﻗدرت در ﭼﯾن ﺑﺎﺷد.
روزﻧﺎﻣﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن از دوﻟت آن
ﮐﺷور ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﭘردازد و ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت ﺗوان ﺣﻣﻠﮫ دور
ﺑرد ﺧود اﺛر ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧد.
دﯾﻣﯾن ﮔراﻣﺎﺗﯾﮑﺎس ازﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﭘﮑن در
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ١١ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﭼﯾن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ رود«ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»آﯾﺎ ﭼﯾن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﺑرﻗدرت ﺑﯽﭼون و
ﭼرای اﻣروز ﺟﮭﺎن ﻣﯽرود؟
آﯾﺎ اوج ﮔرﻓﺗن ﭼﯾن ﺑﮫ ﺗﻧش ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد؟ آﯾﺎ ﺳرﻧوﺷت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾن ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﺑرﻗدرت ﺑﯽﭼون و ﭼرای اﻣروز
ﺟﮭﺎن ﺑرود؟
اﯾن ﺳوال ﺻرﯾﺣﺎ در ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺟدﯾد راھﺑرد
دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده طرح ﻧﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﺑﯽ ﺳر
و ﺻدا آنﺟﺎ اﺳت و ﻣﯾﺎن ﺳﻧد ﭘﺎﯾﮫای اﯾدهھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻗرن  ٢١ﺟوﻻن ﻣﯽدھد.
ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن ﺳﻧد واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺎﻟش
ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯾن ﺟﺎی وﯾژه ای در راھﺑرد
دﻓﺎﻋﯽ ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﺎی دارد.
ﺳﻧد ﻣراﻗب اﺳت ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﭼﯾن ﯾﮏ دﺷﻣن
ﺑﺎﻟﻔطره ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ روﺷن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ارﺗش ﺧود را ﺑرای ﺑﺎزداری ﭼﯾن و
ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻟزوم ﺑرای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
آن ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽﮐﻧد.
اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾد دﻓﺎﻋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ
آن را در ﭘﻧﺗﺎﮔون اﻋﻼم ﮐرد ھدف روﺷﻧﯽ
دارد :ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ »ﺑرﺗری ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺣﻔظ
ﮐﻧﻧد و ﺿﺎﻣن رھﺑری ﺟﮭﺎﻧﯽاش ﺑﺎﺷﻧد«.
ﭘﻧﺗﺎﮔون و ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺑﮫ ﯾﻘﯾن آﻣﺎده ﭘذﯾرش اﯾن
ﺗﺻور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓوﻟﯽ اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر
ﻣواﺟﮫ اﺳت ،آن ھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ
ﭼﯾن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧواھد اول ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
دﻓﺎﻋﯽ ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﻧظور طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.
اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾد دﻓﺎﻋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھدف روﺷﻧﯽ
دارد :ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ »ﺑرﺗری ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد«
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﻠت ﻣﺎ در دوران
ﮔذار ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرد« و ﺳﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﺑراز
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ »ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻋطف
ھﺳﺗﯾم« .اﯾن ﺳﻧد دو ﻧﯾروی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﮔذار را ﺷﮑل ﻣﯽدھﻧد ﺑرﻣﯽﺷﻣرد :ﯾﮑﯽ
درون آﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕری ﺑﯾرون آن.
از ﻣﻧظر داﺧﻠﯽ ﻓﺷﺎرھﺎی ﻓزاﯾﻧده ﺑودﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺿرورت ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫھﺎی

ﺑرای ﺗﺣﻘق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷوراﺋﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت .اﻣﺎ از ﻣﻧظر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺗوان اﻗﺗﺻﺎدی رو ﺑﮫ رﺷد ﭼﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻗدرت را در آﺳﯾﺎ دﮔرﮔون ﻣﯽﺳﺎزد ھﺷﯾﺎر ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن اﯾﻧﮏ ﺟﮭﺎن
را در ﻣﺷت ﺧود دارد .آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن ﺑﮫ
واﺳطﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔره
ﺧوردهاﻧد .اﻣﺎ در ﺳﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻓﻘدان ﻋﻣﻠﯽ
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود.
»دو ﮐﺷور ،ﺳﮭم ﻋﻣدهای در ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت
آﺳﯾﺎی ﺷرﻗﯽ دارﻧد و ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش رواﺑط
ھﻣﮑﺎری ﻓﯽﻣﺎﺑﯾن ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدﻧد .ﺑﺎ اﯾنوﺟود
ﺗوﺳﻌﮫ ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﭼﯾن ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﭘرھﯾز
از ﺗﻧشزاﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﯾﺷﺗری
درﺑﺎره اھداف راھﺑردﯾش ھﻣراه ﺑﺎﺷد«.

ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ
ﭘﻧﺗﺎﮔون آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻗدرت ﯾﺎ اﺑرﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﺑرﻗدرﺗﯽ
در ﺣﺎل ﺷﮑلﮔﯾری ،ﻧﯾﺳت.
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧواھد ھﻣﮫ ﺑرگھﺎ را ﻧﮕﮫ دارد.
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ »ﭼرﺧش« ﺧود
را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﺳوی اﻗﯾﺎﻧوس آرام آﺷﮑﺎر
ﺳﺎﺧت .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕﺎه ،در ﺳﻧد ﺟدﯾد واﺿﺢ
اﺳت .ﺳﻧد ﺟدﯾد راھﺑردی آﻣرﯾﮑﺎ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور »ﺧواھﺎن ﺗوازن
ﺟدﯾدی در ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ -اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ اﺳت«.
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻗدرت
روﺑﮫ رﺷد ﭼﯾن در ﺟﺑﮭﮫھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣﺷﻐول
اﺳت .ﺗﻼشھﺎی ﭼﯾن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﺷرق
آﺳﯾﺎ را ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎ دﺷوار ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﮑﯽ
از دﻏدﻏﮫھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳت .ﭼﯾن در ﺣﺎل
ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری روی ﺳﻼحھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و
ﺗداﻓﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺷﮏ »ﻗﺎﺗل ھواﭘﯾﻣﺎﺑر« اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎوھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎﺑر آﻣرﯾﮑﺎ را در
درﯾﺎ ھدف ﻗرار داده و ﻏرق ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ روی زﯾردرﯾﺎﯾﯽھﺎ و
ﺟتھﺎی ﺿد رادار ﮐرده اﺳت.
ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﺎوھﺎی
ھواﭘﯾﻣﺎﺑر آﻣرﯾﮑﺎ را از ﺳواﺣل ﭼﯾن ﺑراﻧد و
اﺛرﺑﺧﺷﯽﺷﺎن ﺑر ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﺟﺎری ﻣﮭم ﺟﻧوب
درﯾﺎی ﭼﯾن را ﻣﺣدود ﮐﻧد و آﻧﺎن را از دﻓﺎع
از ﺗﺎﯾوان در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ ﭼﯾن ﺑﺎزدارد.
ﺳﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺣﮑوﻣتھﺎﯾﯽ
ﻧظﯾر ﭼﯾن و اﯾران ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی راهھﺎی
ﻏﯾرﻣﺗﻘﺎرن ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺗوان ﻣﺎ اداﻣﮫ
ﺧواھﻧد داد« اﻣﺎ وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﮫ »اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺗوان ﺧود را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت در
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ و آزادی ﻋﻣﻠش ﻣﺣدود
ﺷده ،ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد«.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﯽﺧواھد ﺑرﺗری ﻧظﺎﻣﯾش
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﯾن ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد .اﻣری ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻗداﻣﺎت آﻣرﯾﮑﺎ در واﮐﻧش ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻧظﺎﻣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﭼﯾن ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد.
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در
اﻧواع ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ از ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺧود در ﺣﺎل
اﻟﮕوﺑرداری از ﭼﯾن اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ
ﺗوان ھواﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ،ﺳﻼحھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫای
ﭼون ﺟتھﺎی ﺿد رادار ﺣﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾدهﺗر از
ﭘﯾش ،ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﯽﺳرﻧﺷﯾن و ﻣوﺷﮏھﺎ
ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھﻧد ﺷد؛ و اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر ﺟﻧﮓ
ﺳﺎﯾﺑری و ﮔﺳﺗرش ﺗوان ﻓﺿﺎﯾﯽ.

دوﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻘوﯾت ﺷﺑﮑﮫای از ﻣﺗﺣدان اطراف ﭼﯾن رﮐن
دﯾﮕر اﯾن اﺳﺗراﺗژی اﺳت» .ﻣﺎ ﻣﺗﺣدان ﻓﻌﻠﯽ
ﺧود را ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻣﻧﯾت آﺳﯾﺎ-اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ
ھﺳﺗﻧد ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھمﭼﻧﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﻣﮑﺎری
ﺧود ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﺟدﯾد را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ-
اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھﯾم«.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھم اﮐﻧون ھم رواﺑط دﻓﺎﻋﯽ
ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ژاﭘن ،ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ،ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ،ﺗﺎﯾوان
و اﺳﺗراﻟﯾﺎ دارد و در ﭘﯽ ﺑرﻗراری ﭘﯾوﻧدھﺎﯾﯽ
ﺑﺎ وﯾﺗﻧﺎم و اﻧدوﻧزی اﺳت و روی »ﺷراﮐت
راھﺑردی درازﻣدت ﺑﺎ ھﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری
ﻣﯽﮐﻧد«.
ﭼﯾن در ﺣﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری روی ﺳﻼحھﺎی
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و ﺗداﻓﻌﯽ اﺳت
اﯾن ھﻣﮫ از ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺑرای
ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ﭼﯾن ﺧﺑر ﻣﯽدھﻧد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﻠطﮫاش را ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد
ﻣﯽﺳﺗﯾزد .ﭘﯾوﻧدھﺎﯾش ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان ﻣﮭم در
ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﭼﯾن را اﺳﺗوار ﺧواھد ﺳﺎﺧت و از
ﻣﻧﺎﻓﻌش در ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ از آن آﻏﺎز ﮐردﯾم ﺑﺎزﮔردﯾم.
آﯾﺎ روزی ﺗﻧﺷﯽ ﻣﯾﺎن ﭼﯾن و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑروز ﺧواھد ﮐرد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺑﮫ واﮐﻧش ﭼﯾن ﺑﮫ راھﺑرد اﻋﻼم
ﺷده آﻣرﯾﮑﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﭼﯾن درﺻدد
ﺗﺣﻣﯾل ﻗدرت ﺧود ﺑر ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺧواھد ﺑود؟
ﭼﻧﯾن اﻣری ﻣوﺟب ﺗﻧش در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧواھد ﺷد؟
روزﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺗﯽ ﮔﻠوﺑﺎل ﺗﺎﯾﻣز ﮐﮫ ﻣواﺿﻌﯽ
ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ دارد اوﻟﯾن واﮐﻧش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺗن ﻧﺷﺎن داد.
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت» :ﭼﯾن ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت
ﺗوان ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ دورﺑرد ﺧود را اﻓزاﯾش
دھد و ﺑرای ﺗﮭدﯾد ﻗﻠﻣرو اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﺳﺗرش ﻣﺣدوده »ﺑﺎزی«
ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ راهھﺎی ﺟدﯾدی ﺑﯾﺎﺑد«.
ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ »ﭼﯾن ﺑﺎﯾد اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ ﻓﮭم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ وادارد ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗش
ﺗوﻗفﭘذﯾر ﻧﯾﺳت و ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮭﺗر اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﯾن دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد«).ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘل ﻗول(
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﮔرھﯽ در ﺗﺷدﯾد
ﺗﺿﺎدھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎﺳت .ﻓﺷﺎر روزاﻓزون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و درھﻣﺎھﻧﮕﯽ

ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾران
دراﻧﺟﺎم ﺗﺣرﯾم و ﻣﺣﺎﺻره ی ﮐﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی
و ﻧظﺎﻣﯽ اداﻣﮫ دارد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﻧﺎوھﺎی
ھواﭘﯾﻣﺎﺑر آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس و ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻋﻣﺎن وﻧﯾز ﺑﮫ ﺳواﺣل ﺳورﯾﮫ از ﯾﮏ ﺳو
و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم ﺧرﯾدﻧﻔت اﯾران و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ
ﺗﮭدﯾد ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫ
ھرﻣز و ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺧروج ﮐﺷﺗﯾﮭﺎی ﻧﻔت ﮐش
و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗرور ﻣﺳﺋووﻻن ﺑﺎﻻی اﻧرژی
اﺗﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺗﺳرﯾﻊ اﯾن ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت.
رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ » :طﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﭼﮭﺎرﺗن از داﻧﺷﻣﻧدان اﺗﻣﯽ ،ﮐﮫ در ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت
ھﺳﺗﮫ ای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗوﻟﯾد و
ﭘژوھش اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﻧد ،درﺳوءﻗﺻد ھﺎی
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ درﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾران ﺟﺎن ﺧود را
ازدﺳت داده اﻧد .ﺗﺎﮐﻧون ﮔزارﺷﯽ ازﺳوی
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣورد
ﻋواﻣل اﯾن ﺗرورھﺎ اﻧﺗﺷﺎرﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎ ل اﯾران دﺳت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ازﺟﻣﻠﮫ
اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ طرح ﺗوطﺋﮫ ﺳرﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐردن
داﻧﺷﻣﻧدان اﺗﻣﯽ اﯾن ﮐﺷورﻣﺗﮭم ﮐرده اﺳت.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣروز ﻓراﻧﺳﮫ درﺑﺧش
ﮔزارش ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
»ﺟﻧﮓ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣب اﯾراﻧﯽ« ﭘرداﺧﺗﮫ
اﺳت .ﻓﯾﮕﺎرو ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :اﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﮫ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎزﺷده ﺑود اﮐﻧون ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ و اﺣﺗﻣﺎل
ﻧزدﯾﮏ ﺗرﺷدن ﺟﻣﮭوراﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﺑﻣب ،ﺷﺗﺎﺑﻧﺎک ﻧﯾز ﺷده اﺳت.
ﻓﯾﮕﺎرو درﮔزارش ﺧود ﺑطورﺿﻣﻧﯽ ﺗﺎﺋﯾد
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻاﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد دراﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳوءﻗﺻد ھﺎی دﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓﯾﮕﺎرو ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد :ﺟﻧﮓ ﻟﻔظﯽ ﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ و اﯾران
درﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ﺟﻧﮓ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ درﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎی ﺗﮭران دوروی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﻓﯾﮕﺎرو :ازﻣﺎه ﻧواﻣﺑرﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ آژاﻧس ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ دروﯾن ،اﻧﺣراف ﺑﮫ
ﺳوی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷدن درﺗﻼش ھﺎی اﺗﻣﯽ اﯾران
را ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرارداد ،ازﯾﮏ ﺳو ،ﻣﺗﺣدﯾن
ﻏرﺑﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑر داﻣﻧﮫ ی ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓزودﻧد ،واز ﺳوی
دﯾﮕر ﻧﯾز ،دوﻟت اورﺷﻠﯾم ﺑرداﻣﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺧود درﺟﮭت ﻧﺎﮐﺎرآﻣدﮐردن ﭘﯾﺷرﻓت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺳوی ﺑﻣب اﻓزود.
ﻓﯾﮕﺎرو ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ رﺋﯾس
ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرک اﺳراﺋﯾل ھﻣﯾن ﭼﻧدﻣﺎه ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ درﺳﺎل دو ھزارو دوازده »اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻏﯾرﻋﺎدی« دراﯾران روی ﺧواھد داد.
»اﻓرﯾم اﯾﻧﺑﺎر« اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه »ﺑﺎراﯾﻼن«
دراورﺷﻠﯾم آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻋﻣﻠﯾﺎت

ﻣرگ ﺑرﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،زﻧده ﺑﺎد ﺟﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﻠﯾﮫ داﻧﺷﻣﻧدان اﺗﻣﯽ اﯾران ﮐﺎری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ از ﺳوی ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای رھﺑر
ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد زود ﺗرازاﯾن ﺷروع ﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫای ﻣﯽدھد.
ﮐردﯾم ،زﯾرا اﯾن اﻗدام ﮔﺎﻣﯽ اﺳت ﺑرای
»اﻗدام ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ«
دﺷوارﺗرﮐردن راه ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺑﻣب ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﺑﮫ ﻧﻘل از ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
وﻻﺟرم اﻣﮑﺎن ﺧرﯾدن زﻣﺎن ﺑرای ﻣﺎ .دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﻧﺷده ﻧوﺷت
ﻧوﯾﺳﻧده ﻓﯾﮕﺎرو ﻣﯽ اﻓزاﯾد :ازﺳرراه رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ از
ﺑرداﺷﺗن داﻧﺷﻣﻧدان اﺗﻣﯽ اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﺣرﺑﮫ طرﯾق ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺧﺎﻣﻧﮫای
ی اﯾن ﺟﻧﮓ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھﻣزﻣﺎن ﺟﻧﮓ رﺳﯾده ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدھﺎی اﯾران در ﻣورد
درﻣﯾدان ﺳﯾﺑرﻧﺗﯾﮏ ﻧﯾز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫی ھرﻣز ﺑﮫ او ھﺷدار داده اﺳت.
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ وﯾروس اﺳﺗﺎﮐس ﻧت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در اﯾن ﭘﯾﺎم ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼل در
ﮐﻣﭘﯾوﺗری ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ،ﻋﻼوه ﻣﺳﯾر اﻧﺗﻘﺎل ﺳوﺧت از طرﯾق ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز
ﺑرﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺗری ﻓﯾوژ ھﺎی اﯾن را اﻗداﻣﯽ ﺗﺣرﯾﮏآﻣﯾز ﻋﻧوان ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﺷور وارد ﮐرد ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع واﮐﻧش واﺷﻧﮕﺗن روﺑرو ﺧواھد ﺷد .ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﮐﺎرﺑرای ﺷش ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾرﺑﯾﻔﺗد.
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ھﻔﺗﮫﻧﺎﻣﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺷﭘﯾﮕل ارﺳﺎل اﯾن
اﯾزاﺑل ﻻﺳر ،ﻧوﯾﺳﻧده ﮔزارش ﻓﯾﮕﺎرو ،ﭘﯾﺎم را اﻗداﻣﯽ ﻏﯾرﻣﻌﻣول در ﻣﺷﺎﺟره ﻣﯾﺎن
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ دو ﮐﺷور ﺗوﺻﯾف ﮐرده و آن را ﻧﺷﺎﻧﮫی
ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ ﺟدی ﮔرﻓﺗن ﺗﮭدﯾدھﺎی اﯾران از ﺳوی
اﯾران ازﮐﺟﺎ و ﺗوﺳط ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ طراﺣﯽ و آﻣرﯾﮑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ،وﻟﯽ ھﻣﯾن ﻗدرﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺗﮭدﯾدھﺎی اﯾران را »ﻧﺷﺎﻧﮫی ﺿﻌف« و
ﮐﮫ ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑودﺟﮫ وﯾژه ﻧﺎﺷﯽ از ﻣوﺛر ﺑودن ﺗﺣرﯾمھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ای را ﺑرای اﺟراﺋﯽ ﮐردن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺧواﻧده اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ اﯾران ﺗﺻوﯾب ﮐرده ﺑود .ﺗﻘوﯾت ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ
اﯾزاﺑل ﻻﺳر ﻣﯽ اﻓزاﯾد :اﮔر ﺑﮫ ﻗول ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ژﻧرال ﻣﺎرﺗﯾن دﻣﭘﺳﯽ ،رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ﻣﺷﺗرک
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم ،آﻧﮭﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ در »ﺟﻧﮓ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﮔﻔت اﯾن ﮐﺷور
ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ » ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺟﻣﮭوری آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﺻورت ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺗﻧﮕﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳروﯾس ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ،ھرﻣز اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﻣﮭم آﺑﯽ را ﻣﺟددا ﺑﺎز ﮐﻧد.
و ﺑوﯾژه آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﯾس درﯾﮏ ﻧﺎظران اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﮭدﯾد ﺗﮭران
»اﺗﺣﺎد ﻣﻘدس« اﻣرﻣﺑﺎرزه را ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻌﺑﯾر ﮐردهاﻧد.
واﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻟوﻣوﻧد روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﺻرﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﺧروج ﻧﯾروی
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾراد اﺗﮭﺎﻣﺎت از ﺳوی ﺑرﺧﯽ درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از آبھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫ اﯾران ،دوﻟت واﺷﻧﮕﺗن و درﯾﺎی ﻋﻣﺎن ﺷده اﺳت.
اﻣروز ھرﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت ﻣﺎﻣورﯾن اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ رﻏم ھﺷدارھﺎی ﺗﮭران در ﻣورد ﺣﺿور
درﺗرورداﻧﺷﻣﻧد اﺗﻣﯽ اﯾران را رد ﮐرد .ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻣﻧطﻘﮫ،
اﯾن ﺣﺎل ﻟوﻣوﻧد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﻣﺣﻣد رﺿﺎ واﺷﻧﮕﺗن روز ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﮫ  ١٢ژاﻧوﯾﮫ از ورود
رﺣﯾﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗرورداﻧﺷﻣﻧد اﺗﻣﯽ ﻧﺎو »ﮐﺎرل وﯾﻧﺳون« ﺑﮫ درﯾﺎی ﻋﻣﺎن ﺧﺑر
اﯾن ﮐﺷورﺗوطﺋﮫ ای ازﺳوی اﺳراﺋﯾل ﺑوده داد .ﻣﻘﺎمھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾن ﻧﺎو
اﺳت .ﻣﺣﻣد رﺿﺎ رﺣﯾﻣﯽ ﺑﺎ اﯾراد اﯾن اﺗﮭﺎم ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﺎو ھواﭘﯾﻣﺎﺑر »ﺟﺎن اﺳﺗﻧﯾس« ﺷده
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗرورھﺎی اﻧﺟﺎم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺗرک
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺟﻣﮭوری ﮐرد و اﻋزام آن از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷده ﺑود.
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﻧﺎو ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
در ﻟﯾﺑراﺳﯾون ،ژان ﭘﯾرﭘرن ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس اﻣور
در راه ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس
اﯾران دراﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﮔزارش ﻣﻔﺻل ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارشھﺎ ﻧﺎو ھواﭘﯾﻣﺎﺑر »ﮐﺎرل
دارد درﻣورد ﮐش و واﮐش ھﺎی درون رژﯾم وﯾﻧﺳون« ﺑﺎ ﺣدود ھﺷﺗﺎد ﺟﻧﮕﻧده و ھﻠﯽﮐوﯾﺗر
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺧﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﯾﺎن دوﺟﻧﺎح آﯾت روز دوﺷﻧﺑﮫ )٩ژاﻧوﯾﮫ ٢٠ ،دی( ﺑﮫ آبھﺎی
ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد.
درﯾﺎی ﻋﻣﺎن رﺳﯾده اﺳت .ﻧﺎو ھواﭘﯾﻣﺎﺑر
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ در ١٣ژاﻧوﯾﮫ درﻣورد ھﺷدار »آﺑراھﺎم ﻟﯾﻧﮑﻠن« ﻧﯾز ﮐﮫ در اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﺳﺗﻘر ﺑود در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی اﯾن
ﮔزارش ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
» ﺗﻧش ﻣﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و اﯾﺎﻻت ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺗﺣوﻻت وزارت دﻓﺎع ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ وارد ﻣرﺣﻠﮫی ﺟدﯾدی ﺷده اﺳت .اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و
ﻧﺷرﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز در ﺗﺎزهﺗرﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھر ﺗﮭدﯾد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗرﯾن و
ﺷﻣﺎره ﺧود ﺧﺑر از ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ھﺷدارآﻣﯾز

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﻣﺟﮭزﺗرﯾن ﻧﺎو ﺟﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺳوی ﺧﻠﯾﺞ
ﻓﺎرس ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف
روز ﺷﻧﺑﮫ ) ١٧دی ٧ ،ژاﻧوﯾﮫ( ﻧوﺷت ﻧﺎو
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ »اچ ام اس دارﯾﻧﮓ« آبھﺎی
اﯾن ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺗرک
ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧﺎو ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗرﯾن و ﺟدﯾدﺗرﯾن
ﻧﺎو ﺟﻧﮕﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺟﮭزﺗرﯾن
ﺷﻧﺎورھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در١٣ژاﻧوﯾﮫ ﮔزارش ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ» :ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در ﻧﺎﺗو ھﺷدار داد ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺷور ھرﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ در اﯾران را
ﺗﮭدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﺧود ﻣﯽداﻧد«.
دﯾﻣﯾﺗری روﮔزﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ در ﻧﺎﺗو
و ﻣﻌﺎون ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾن ﮐﺷور ﮔﻔت:
»اﮔر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای اﯾران ﺑﯾﻔﺗد و اﯾن ﮐﺷور
درﮔﯾر اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ ﺷود ،آن اﻗدام ﺗﮭدﯾدی
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود«.
آﻗﺎی روﮔزﯾن ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣورﯾت
ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮫ ﺧود در ﻧﺎﺗو ،در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس
ﺧﺑری در ﺑروﮐﺳل ﺷرﮐت ﮐرده ﺑود ،ﮔﻔت
»ھر ﮐﺷوری ﺣق دارد ھر آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت و راﺣﺗﯽ ﺧود ﻧﯾﺎز دارد در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
او ﮔﻔت» :اﯾران ھم ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ دارد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﮔﯾر اﯾن
ﺑﺎزی ھﯾﺟﺎناﻧﮕﯾز در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾران ﺷده
اﻧد ،ﻣﯽﮔوﯾﯾم آرام ﺑﺎﺷﯾد و ھﻧﮕﺎم ﺑﺣث و
ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺟﺎر و ﺟﻧﺟﺎل ﻧﮑﻧﯾد«.
در ھﻔﺗﮫھﺎی اﺧﯾر ﺗﻼش ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ
ﺑرای ﺗﺣرﯾم ﻧﻔﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺳﺗﮫای اﯾن ﮐﺷور و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭدﯾد اﯾران ﺑﮫ
ﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد ﺗﻧش و ﻣطرح
ﺷدن اﺣﺗﻣﺎل درﮔﯾری ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده اﺳت.
دﯾﻣﯾﺗری روﮔزﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ وﺟود
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﻣدرن» ،ﺳﯾﺎﺳتھﺎی
ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫای« ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ در ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺳﻼح اﺗﻣﯽ دارد.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾش از اظﮭﺎرات آﻗﺎی روﮔزﯾن،
ﻣﻌﺎون وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ھﺷدار
داده ﺑود ﮐﮫ »ﮔﺳﺗرش ﺗﺣرﯾمھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران
و ھﻣﭼﻧﯾن اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن
ﮐﺷور ﺑﯽﺗردﯾد از ﻧظر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗداﻣﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھدف از آن ﺗﻼش ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم در اﯾران اﺳت«.
ﻣﻌﺎون وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ روﺳﯾﮫ ﮔﻔت» :ﻣوﺿﻊ
ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺻوب ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ھﻣﮑﺎری ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾران را ﻣﺣدود
ﮐرده ،ﺗﺣرﯾمھﺎی ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻋﻠﯾﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾران ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت«.
ﮔﻧﺎدی ﮔﺎﺗﯾﻠوف وﺿﻊ ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟدﯾد ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران را »ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ﺗﻼش ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣﻠﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز
ﺑرای ﺑﺣران ﻧﺎﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺗﻣﯽ
اﯾران« ﺗوﺻﯾف ﮐرد.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ ـ  ٢٦دی » : ١٣٩٠ارﺗش روﺳﯾﮫ
ﻗﺻد دارد در ﯾﮏ رزﻣﺎﯾش ﺑزرگ ،ﺧود
را ﺑرای ﺣﻣﻠﮫی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﺋﯾل
ﺑﮫ اﯾران آﻣﺎده ﮐﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﮔزاری
روﺳﯽ رﯾﺎﻧووﺳﺗﯽ اﯾن رزﻣﺎﯾش اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
”ﻗﻔﻘﺎز  “٢٠١٢ﻧﺎم دارد و در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود.
روﺳﯾﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑر ﺳر
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺗﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ ﻏرب در اﯾران ﻣﻧﺟر ﺷود،
اﻣﻧﯾت اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻓﺗد .ﯾﮏ
ﻧﺷرﯾﮫی روﺳﯽ در ﺷﻣﺎره روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺧود
) ٢۶دی ١۶ ،ژاﻧوﯾﮫ  (٢٠١٢ﻧوﺷت ارﺗش
روﺳﯾﮫ ﻗﺻد دارد در ﺻورت ﺑﺣراﻧﯽ ﺷدن
اوﺿﺎع ،رزﻣﺎﯾش ﺳﺎﻻﻧﮫی ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ
ﻗﻔﻘﺎز را ﮔﺳﺗردهﺗر از ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش ﺑرﮔزار
ﮐﻧد«.
ﺑررﺳﯽ اﯾن ﮔزارﺷﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در دوﻣﻧطﻘﮫ ﮔرھﯽ ﺟﻧوب
ﺷرﻗﯽ آﺳﯾﺎ و ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس اﺳت و
ﺧطر ﺑروز آن ﺑﮫ وﯾژه در ﺣوزه ی ﺧﻠﯾﺞ
ﻓﺎرس ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ طورﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ
رودرروﺋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺳوآل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
اﯾن ﮐﮫ ﻣردم اﯾران در ﻣﯾﺎن اﯾن رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ و
ﺗﺿﺎدھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻟت و ﭘﺎرﻧﺷوﻧد و ھﺳﺗﯽ
ﺧود را ﻋﻣده ﺗﺎ و اﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ازدﺳت
ﻧدھﻧد ،وظﯾﻔﮫ ی ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه ﮐﻣوﻧﯾﺳت
دراﯾران ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد درﺷراﯾط ﻓﻘدان
ﻧﯾروی ﻣﺗﺷﮑل و رزﻣﻧده ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی اوﺿﺎع ﺑﭘردازﻧد؟ ﯾﺎ ﺗﮑﮫ و ﭘﺎره
ﺷده ﺑﺧﺷﯽ درﺿدﯾت ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﭘﻧﺎه ﺑﯾﺎورﻧد و ﯾﺎ درﺿدﯾت ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ زﯾر ﺑﯾرق اﻓراط ﮔراﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ
ﺣﺎﮐم ﮔردآﯾﻧد؟ ﺳرﻧوﺷت ﭼﻧﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺋﯽ
ﺟز ﺟداﺋﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ و ﻋﺎﻣل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ارﺗﺟﺎع ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم دراﯾران
ﺷدن ،ﻧﺧواھدﺑود.
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی راﺳﺗﯾن اﯾران ﺑﺎﯾد ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ
راﺑﺎ ﺷدت ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﻣﺣﮑوم ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ازﺧودﻣرﮐزﺑﯾﻧﯽ دﺳت ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺗﺣت
اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ درﮔﺎم اول ﻣﺗﺣدﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد،
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٦

دو دﺷﻣن اﺳﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
دھﻧد .اﯾن از اوﻟوﯾﺗﮭﺎی ﻋﺎﺟل و ﻓوری اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺟواب ﻣﻧﺎﺳب داد .ﭼرا ﮐﮫ ﺗﻧد
ﭘﯾﭻ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧدان دورﻧﯾﺳت و ﺑدون آﻣﺎده
ﮔﯽ ﺳﯾل و ﺗوﻓﺎن ﺗﺿﺎدھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﺎی
اﯾراﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓرﺻت رھﺎﺋﯽ را از آﻧﮭﺎ
ﺳﻠب ﺧواھﻧدﮐرد.

ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت و زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺻﺎدرﺷده
ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :
»ﻣدت ﻣدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﻓﻌﺎل و دﻟﺳوز اﯾن ﻣرز و ﺑوم ،زﻧداﻧﯽ
اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ و ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ ﻋدهای ﮐوﺗﮫ
ﺑﯾن و ﻓﺎﻗد ﺗدﺑﯾر ﺷدهاﻧد.
ﻣﺣﻣد داوري ،ﻣﺳوول آﻣوزش و اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران از ﺷﮭرﯾور
ﻣﺎه ﺳﺎل  ٨٨ﺗﺎﮐﻧون ﺑدون ﯾﮏ روز ﻣرﺧﺻﯽ
و اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ در زﻧدان اوﯾن
ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد .ﻋﻠﻲﭘور ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣﺳوول
ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﻣﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﯾز از ﺧرداد ﻣﺎه اﻣﺳﺎل ،ﺗﺎﮐﻧون درھﻣﯾن
زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد .ﻋﺑدﷲ ﻣوﻣﻧﻲ ،دﺑﯾر
ﻣﻧطﻘﮫ دو آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﮭران ﻧﯾز
ﭘس از ﺣوادث اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٨٨ﺗﺎﮐﻧون در
زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد .ﻧﺑﯽ ﷲ ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﻣﻌﻠم
ﮐردﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧﯾز
زﻧداﻧﯽ اﺳت .ﻣﮭﻧدس ھﺎﺷم ﺧواﺳﺗﺎر ،ﻣﻌﻠم
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﺷﮭدی ﺑﺎ وﺟود ﺷراﯾط ﺟﺳﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٨٨در زﻧدان
ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد .رﺳول ﺑداﻗﻲ ،ﻋﺿو ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧﯾز از ﺳﺎل ٨٨
زﻧداﻧﯽ اﺳت و اﮐﻧون در زﻧدان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر
ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرد .ﻋﻠﯾرﺿﺎ ھﺎﺷﻣﻲ ،از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ،ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺑﺎﻏﺎﻧﯽ دﺑﯾر ﮐل
ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ،ﻣﺣﻣود ﺑﮭﺷﺗﯽ
ﻟﻧﮕرودي ،ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن
اﯾران و ﺗﻌدادی دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﺗﺷﮑلھﺎی
ﺻﻧﻔﯽ ﻣدﻧﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن دارای ﭘروﻧدهھﺎی
ﻣﻔﺗوح ﻗﺿﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ودر اﻧﺗظﺎر ﺑرﮔزاری
دادﮔﺎهﺷﺎن ﺑﮫ ﺳر ﻣﻲﺑرﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﻣﻌﻠﻣﺎن در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﭘس
از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﺑﺎزداﺷت ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و
زﻧداﻧﯽ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده
و ﻧﻘش ﻣﻌﻠﻣﺎن در ھﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ﺑرﮔزار ﺷده اﯾن ﺑرﺧوردھﺎ ﻏﯾر
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻏﯾر ﻣدﺑراﻧﮫ اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺷﮑل
ﺻﻧﻔﯽ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ

ﭘﯽ ﮔﯾری ﺣﻘوق ﺑﮫ ﺣق ﻓرھﻧﮕﯾﺎن داﻧﺳﺗﮫ
و ﻣﻲداﻧد ﺑﮫ طور ﺟدی از ھﻣﮫ ﻣﺳووﻻن
ﺑﮫ وﯾژه ﻣﺳووﻻن ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻲﺧواھد
ﮐﮫ در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن
زﻧداﻧﯽ رﺳﯾدﮔﯽ و ﺷراﯾط آزادی آﻧﺎن را
ﻓراھم آورد .ھر ﭼﻧد ھﻣﯾﺷﮫ روﯾﮑرد
وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﮫ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑوده اﺳت و
اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺷده اﻣروز در ﮐﺷور از
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺷﮑلھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﻧﺗﻘد ﺧﺑری
ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران
از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﺗﺎﮐﻧون ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺧود را ﺑﺎ وﺟود ﺑﻲﻣﮭريھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت و
ﮐﺎرﺷﮑﻧﻲھﺎی ﻓراوان اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾده
اﺳت و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت و ﺻراﺣت
از وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش اﻧﺗظﺎر دارد ﺗﺎ
ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای آزادی ﻣﻌﻠﻣﺎن
درﺑﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻧدد و اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ و ﻓﮑری
ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ﻣﺧﺎﻟف
ﺻرﯾﺢ وﺿﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣوﺟود در آﻣوزش
و ﭘرورش اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﻣﺎﻧﻊ
ﭘوﯾﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯾت در ﻋرﺻ ٔﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ طور ﺟدی از
ﻣﺳووﻻن ﻣﻲﺧواھد ﺑﮫ ﺑرﺧورد اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺳﺗﻘل ،ﻣﻧﺗﻘد و ﺗﺷﮑلھﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دھد)«.ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎ(
ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ دراﯾران ﮐﻣﺗر ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺗﻘل
از ﺧود را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد ،ﺑﮫ وﯾژه ﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣوزش ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و
ﺟواﻧﺎن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای رھﺎﺋﯽ آﻧﺎن ازﭼﻧﮕﺎل
ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻓﺎﺷﯾﺳم
ﻣذھﺑﯽ  ٣٣ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﻗﺳﺎوت
و ﺷﻘﺎوت ﮐوﺷﯾده اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آزاده
را ازﺟﻣﻠﮫ درﺣﯾطﮫ ی آﻣوزش و ﭘرورش
ﺑﮫ ﻋﺑد و ﻋﺑﯾد ﺧود ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ ﮔﺳﯾل
ﮔﻠﮫ ای از طﻠﺑﮫ ھﺎی ﺣوزه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻗم
و ﻏﯾره ﺟﻠو آﻣوزش رﺷد ﻋﻠوم و ﻓﻧون و
رﺷد ﻋﻘﺎﯾد ﭘﯾﺷرو درﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎ
آﻣوزش ﺷرﻋﯾﺎت و ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳت و ﯾﺎﭼپ
وارد ﻣﺳﺗراح ﺷدن و ﺧراﻓﺎﺗﯽ ازاﯾن دﺳت،
داﻧش آﻣوزان رادرﭼﻧﺑره ی ﻋﻘﺎﯾد ﮐﮭﻧﮫ و
ﻓﺎﺳد و ﻣطرود ﺧود ﻗراردھﻧد .و دراﯾن
ﮐﺎرزار ،ﻣﻌﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺟرﺋت ﮐرده و درﻣﻘﺎﺑل
اﯾن آﻣوزﺷﮭﺎی ﭘوﺳﯾده وآﺷﻐﺎل ﮔوﻧﮫ ﻋﮭد
ﺗﺎرﯾﮑﯽ از آزاده ﮔﯽ و ﺑﺎﻟﻧده ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺳﺧﻧﯽ درﮐﻼس درس ﺑرزﺑﺎن راﻧد ﺑﺎ داغ و
درﻓش و زﻧدان و ﺑﯽ ﮐﺎرﺷدن ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد .درھرﮐﻼس درس ،درھر آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر
داﻧش ﮔﺎه ،درھر ﮐﺎرﮔﺎه و وزارت ﺧﺎﻧﮫ،
و ﺧﻼﺻﮫ درھرﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﯾد
ﺳروﮐﻠﮫ ی ﻣزدوران ﺧﺑرﭼﯾن رژﯾم

رھﺎﺋﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ازﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣذھب درﮔرو وﺣدت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد و ﭼﻧﺎن ﻣﺣﯾط ﺧﻔﻘﺎن
آور و ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎ
ﻻل ،ﻟﺑﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،ﭼﺷﻣﮭﺎ از دﯾدن ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ
ﺷده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ دﺳﺗﮭﺎ در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﻧظﺎم
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن
ﻧظﺎم ﻣﻧﺣوس ﺑﺗواﻧد درﺧدﻣت ﺑﮫ ﭘرﮐردن
ﺟﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و آﺧوﻧدھﺎ و اﻋوان و
اﻧﺻﺎرآﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺻﺑﺎح دﯾﮕری ﺳرﺣﮑم ﺑﻣﺎﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ﮔرﭼﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر دردھﺎی ﻋﻣﯾق ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران ﺑﺎﺷد و از ﺣد ﺑرﺧﯽ ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﭘﺎﯾش را ﻓراﺗر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت،
ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺣﺗﺎ دراﯾن ﺳطﺢ ﻣورد ﻗﮭر و
ﻏﺿب ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم ﺑرﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾران واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﯾد از ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران دﻓﺎع
ﮐرد؛ آزادی ﻣﻌﻠﻣﺎن زﻧداﻧﯽ را ﺧواﺳﺗﺎرﺷد؛
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ اﺧراج ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود؛ ازدﺳت درازی ﺣوزه
ھﺎی آﺧوﻧدی ﺑﮫ ﻣدارس اﺑراز ﻧﻔرت ﮐرد؛
ﺧواﺳﺗﺎرآن ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط آﻣوزش و ﭘرورش
و ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت در آزادی ﮐﺎﻣل و ﺟﮭت
ﭘﯾﺷرﻓت ﺟﺎﻣﻌﮫ ازﻟوث وﺟود دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی
ﻣذھﺑﯽ رھﺎﺑﺎﺷﻧد؛ ﻣﻌﻠﻣﺎن و اﺳﺗﺎدان ﮐﺷور
ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﺑﺎﯾد ﺣق ﻣﺗﺷﮑل
ﺷدن را داﺷﺗﮫ و ازﺣﻘوق ﺻﻧﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧوﯾش ﺑدون ھﯾﭻ واھﻣﮫ ای ﺑﮫ دﻓﺎع
ﺑرﺧﯾزﻧد.
رژﯾم ﻓﺎﺷﯾﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ
اﺳﺎرت ﮐﺷﯾدن آزادی دراﯾران طﯽ ﺣﯾﺎت
ﻧﻧﮕﯾن ٣٣ﺳﺎﻟﮫ اش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺑﮫ وﺟودآورده
اﺳت ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز ﺑﯾﺷﺗر درآن ﻓرو ﻣﯽ
رود و روزھﺎی ﺣﯾﺎﺗش ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش اﻓﺗﺎده
اﺳت .ﻟذا از ﺳرﮐوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺑﺎرز و
آزاده ﻟﺣظﮫ ای ﺳرﺑﺎز ﻧﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
زﯾر ﻧﻣود ﮐوﭼﮑﯽ ازﻓﺷﺎرھﺎی روزاﻓزوﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔرو ﻓﻌﺎﻻن ﺳرﺑﻠﻧدآن
وارد ﻣﯽ آورد:
»ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑرای دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراض ﮐﺎرﮔری ذوب
آھن اﺻﻔﮭﺎن ،ﺣﮑم ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری ﺻﺎدر
ﮐرده اﺳت.
اﯾن ﻣﺗﮭﻣﺎن ﯾوﺳف ﻣﮭرﭘوﯾﺎ ،ﺟﻣﺷﯾد
ﻋﺳﮑرﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ ھﺎﺷم ﭘور ،ﺣﯾدرﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯾرﺿﺎﯾﯽ ،ﻏﻼﻣرﺿﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺷرﯾﻔﯽ ،ﺣﺳﯾن ﺳرﺷوﻣﯽ،
ﺑﮭزاد ﺑﺎﻗری ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ رﯾﺎﺣﯽ ﻧﺎم دارﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم  ،ﺗﺑﺎﻧﯽ و اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ،ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺷﮑﯾل
ﮔروه دژﺑﺎن زاﯾﻧده رود ﺑﮫ ﻗﺻد اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﻧﯾت ﮐﺷور و ﺑرھم زدن اﻣﻧﯾت ﮐﺷور،

و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﮭداری و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﺎھواره ای ﻣﺗﮭم ﺷده اﻧد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﺳﺎل
 ١٣٨٩ﭘس از روز ﮐﺎرﮔر ،اداره اطﻼﻋﺎت
اﺻﻔﮭﺎن ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﺑدون ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ  ١١ﮐﺎرﮔر ﮐرد.
ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫ ﻣﮑﺎن
ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷدﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﻧد اﻟف
ط زﻧدان اﺻﻔﮭﺎن اﻋزام ﺷدﻧد .ﺑرﺧﯽ از
آﻧﮭﺎ ﻣدت ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ روز و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز
ﻣدت ﭘﻧﺟﺎه روز در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑوده و از
داﺷﺗن وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود
ﻣﺣروم ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش وﺑﺳﺎﯾت ﻣداﻓﻊ ،ﭘس از آﻧﮑﮫ
ﻣﺎﻣوران وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ
ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ از ﻣﺗﮭﻣﺎن اﻗرار ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﻧظﺎم اﺧذ
ﮐرد ،ھر ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ ﺳﻧﮕﯾن
ﭘﺎﻧﺻد ﻣﯾﻠﯾون رﯾﺎﻟﯽ آزاد ﺷدﻧد.
ﺑر اﺳﺎس رای اﯾن دادﮔﺎه ،ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑرای
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری،
ﺑرای اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ﺑﮫ دو ﺳﺎل
ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری ،ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺷﮑﯾل
ﮔروه دژﺑﺎن زاﯾﻧده رود ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﺣﺑس
ﺗﻌزﯾری و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻧﮕﮭداری ﻣﺎھواره ،ھر
ﯾﮏ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﷼ ﺟزای ﻧﻘدی
ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد.
اﯾن رای ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺑﮫ  ١٠٢دادﮔﺎه
ﺟزاﯾﯽ زرﯾن ﺷﮭر و دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺑدل
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ زرﯾن ﺷﮭر ﻗﺎﺿﯽ
طﺎوﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت).ﺑﮫ ﻧﻘل از آﺳﻣﺎن
ﻧﯾوز ـ  ٢٤دی (١٣٩٠
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺳرﺑﻠﻧد اﯾران ﺑﺎﯾد درﮐﻧﺎر
ھم ﺳرﻧوﺷﺗﺎن ﺧود :ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕرزﺣﻣت
ﮐﺷﺎن ،زﻧﺎن و داﻧش ﺟوﯾﺎن و ﮐﻠﯾﮫ ی
آزادی ﺧواھﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ی ﺧود ﺗﺎ
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ اداﻣﮫ
دھﻧد .ﻣﺑﺎرزات ﺻﻧﻔﯽ ﻻزﻣﻧد اﻣﺎ ﺑرای
اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻧﺗظﺎر اﯾن ﮐﮫ وزﯾری ازاﯾن دﺳﺗﮕﺎه
ﺧواﺳﺗﮭﺎی آﻧﺎن را ﺑرآورده ﮐﻧد ،اﻧﺗظﺎر
ﻋﺑﺛﯽ اﺳت .ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺿد رژﯾم ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎرﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑدور از
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن
ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎﻧﻧد ،ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر و
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔورﺳﭘردن ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ را
اداﻣﮫ دھﻧد .ﭼﻧﯾن اﺳت راه رھﺎﺋﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﺳرﺑﻠﻧدﮐﺷور.

ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮐﮫ ﺣزب« ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻠول ﺣزﺑﯽ ﮐﺎرآﻣد
درﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧدارد« و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ
»ﺣزب ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺣدود ٪١٠
از اﻋﺿﺎ درﺳﺎل  ٪٣ ،١٩٢٨در ...١٩٢٩و
درﭘﺎﯾﺎن  ١٩٣٠ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺻﻔردرﺻد را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ داده اﻧد« .و ﯾﺎ »ﺣزب ﺑﮫ ﻣدت  ١٩ﺳﺎل
ﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﮐﻧﮕره ﻣﻠﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری ـ ﮐﮫ ﻗﺑل از  ١٩٢٩ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺑود ـ ﻣﯽ دﯾد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود زﺣﻣت ﺟﻠب
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎرﮔران را ﻣﯽ داد «.وی ﺳﭘس ﯾﮏ
ﺳری ﻧﻘل ﻗول ازﺟﻣﻠﮫ درراﺑطﮫ ﺑﺎ دوران
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ و ﻓﺗﺢ ﺷﮭرھﺎ و ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎﺋﯽ
ﻧظﯾر اﯾن ﮐﮫ »ﻓﺗﺢ ﺷﮭرھﺎ ﺗوﺳط ﻣﺎﺋو
ﺑﯾش از ھرﭼﯾز دﯾﮕری ﺟداﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺻﻧﻌﺗﯽ را آﺷﮑﺎر
ﺳﺎﺧت .رھﺑران ﺣزب ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود را
اﻧﺟﺎم دادﻧد ﺗﺎ از وﻗوع ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری
درﺷﮭرھﺎ درآﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺻرف آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧﻧد«).ص  ٢٩ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو(
ھرﺧواﻧﻧده ﺟوان و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺑراز ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺗﺣت رھﺑری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ اﯾن
اراﺟﯾف را ﺑﺧواﻧد درﮔﻣراھﯽ ﺗﺎﺳف آوری
ﮔرﻓﺗﺎرﺧواھدﺷد .ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ)اﻋم
از ﭼﯾﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( از اﺑﺗدا ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درﭼﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطراﻓﺎﺿﺎت
ﺟﻧﺎب ﺗروﺗﺳﮑﯽ )از ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت وی از
ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن و ﯾﺎ ﺑراﺳﺎس
دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ذھﻧﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺎب ﮔراﯾﺎﻧﮫ اش
از ﻧﻘش و ﻋﻣل طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر( ﮐﮫ اﻋﻼم
ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درﭼﯾن
ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ و اﻧﻘﻼب ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﯾﻔﯾت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻣﺎﺗَ َرک آﻧﮭﺎ ھم اﻣروز ھﻣﺎن
اراﺟﯾف را ﺑﻌداز ﮔذﺷت  ٩٠ﺳﺎل از ﺷروع
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﺗﺣت رھﺑری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و در راس آن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﭼﯾن ،ﺗﮑرارﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﮫ ﺑود و
ﺣﺿرات ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت و ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت
)ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ!( ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﻣﺎﺋو درﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن درﻣﺎرس
 ١٩٢٦ﻧوﺷت» :ﺗﻌداد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﻣدرن درﭼﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ
رﺳد .ﻋﻠت ﻗﻠت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣدرن را
ﺑﺎﯾد درﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺟﺳت.
اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔردر ٥ﺷﺎﺧﮫ
زﯾرﯾن :راه آھن ،ﻣﻌدن ،ﺣﻣل وﻧﻘل درﯾﺎﺋﯽ،
ﻧﺳﺎﺟﯽ و ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗﺳﻣت
اﻋظم آﻧﮭﺎ دراﻧﻘﯾﺎد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧد.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭼﯾن ﺑﺎ وﺻف اﯾن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﮫ ﻗﻠﯾل اﻟﻌده اﺳت ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده ﺟدﯾد ﭼﯾن ﺑوده و ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن
طﺑﻘﮫ ﭼﯾن ﻣدرن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ
ﻧﯾروی رھﺑری ﮐﻧﻧده ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯾن ﺑدل
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ...اوﻟﯾن دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺎرﮔران
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑرﻋﮭده دارﻧد ،ﺗﻣرﮐز
آﻧﮭﺎ اﺳت...ﻧﯾروی ﻋﻣﻠﮫ ھﺎی ﺷﮭری ﻧﯾز
ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت .اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑﺎراﻧدازان
ﮐﺷﺗﯽ و رﯾﮑﺷﺎ ﮐﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻧﺎﺳﮭﺎ و
روﻓﺗﮕران و ﻏﯾره ﻧﯾز ﺟزو اﯾن ﮔروه اﻧد...
وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﯾﺳﺗﻧد و
درﺗوﻟﯾد ﻧﻘش ﭼﻧدان ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺷﺎورزی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣدرن درﭼﯾن ھﻧوز
ﺑﺳﯾﺎرﻧﺎﭼﯾز اﺳت .ﻣﻧظور از ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ده
ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ،
ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ روزاﻧﮫ اﺟﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن
ﮐﺎرﮔران ﮐﺷﺎورزی ﻧﮫ ﺻﺎﺣب زﻣﯾن
اﻧد و ﻧﮫ ﺻﺎﺣب وﺳﺎﯾل ﮐﺷﺎورزی)«...
آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﺟﻠد  ١ـ ص ٢٣
و  . (٢٤ﻣﺎﺋو درﺗﺣﻠﯾل دﯾﮕری دردﺳﺎﻣﺑر
) ١٩٣٩اﻧﻘﻼب ﭼﯾن و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن
ـ ﺟﻠد دوم آﺛﺎر ﻣﻧﺗﺧب ـ ص (٤٧٩ﺑﺎردﯾﮕر
اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﭼﯾن  ٢ .٥ـ ٣
ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١٢ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﺎرﮔر ﻣزدور درﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ و ﭘﯾﺷﮫ
وری وﺷﺎﮔرددﮐﺎﻧﮭﺎ درﺷﮭرھﺎ و ﻋده ﮐﺛﯾری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﺗﺎﺋﯽ)ﻣزدوران ﮐﺷﺎورزی(،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑﺎ ﻣزدوران
ﮐﺷﺎورزی روﯾﮭم رﻓﺗﮫ  ٪٧٠ﺟﻣﻌﯾت دھﺎت
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد«.
ﺣﺎل ﻗﺿﺎوت ﺑﺎ ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ
درﮐﺷوری ﮐﮫ  ٪٨٠ﺟﻣﻌﯾت  ٤٠٠ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
آن در روﺳﺗﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻓﺋوداﻟﯽ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻋظﯾم را در ﭼﻧﺑره
اﺳﺗﺛﻣﺎری اش ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ دردھﮫ ی  ٥ ،١٩٢٠ھزارم ﺟﻣﻌﯾت
ﭼﯾن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ
ﺑرآن ﺣﺎﮐم ﺑود ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ راه اﻧدازد؟! درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﻣرگ ﺳون ﯾﺎﺗﺳن و ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن
رھﺑری ﺣزب ﮔوﻣﯾﻧدان ﺗوﺳط ﭼﯾﺎن ﮐﺎی
ﭼﮏ ٪٩٠ ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺷﮭرھﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم
ﺷدﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﻗﯾﺎم دھﻘﺎﻧﯽ دروﭘﺎﺋﯾزی ﺑﺎ
ﺷرﮐت  ١٠ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻓﺋوداﻟﯽ در ﺣوﻧﺎن و ﺗﺷﮑﯾل ھﺳﺗﮫ ی اوﻟﯾﮫ
ارﺗش ﺳرخ ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن درﮐوھﺳﺗﺎن
ﺟﯾﻧﮕﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻋﻣده اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دھﻘﺎﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت رھﺑری
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ارﺗش ﺳرخ و درﻣﺑﺎرزه
ای ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﭘﯾﭻ و ﺧم ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘس از آزاد
ﺳﺎزی ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺗﺻرف ﺗدرﯾﺟﯽ
ﺷﮭرھﺎ ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ دراﮐﺗﺑر ١٩٤٩ﺑﺎ ﺷﮑﺳت

دادن ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ  ٩ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری ﭼﯾﺎن ﮐﺎی
ﭼﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺎﻣل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوروﮐرات ،زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای
ﮐﺳب ﻗدرت ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓراھم
ﺳﺎﺧﺗﮫ وﮔذار ﺑﮫ ﺳوﺳﺎﻟﯾﺳم را آﻏﺎزﮐﻧﻧد .و
ﺑﺳﯾﺎرطﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
رژﯾم ﮔوﻣﯾﻧدان اﻣﮑﺎن ﺟﻠب ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ
ﺣزب درﺷﮭرھﺎ ﻣﺣدود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ
درﺣدی ﮐﮫ ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف ﻣدﻋﯽ اﺳت!
ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﻟﻔﺎظﯾﮭﺎی ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﭘﯾروان اش
را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﯾﺎن دﯾد ﮐﮫ از ﻗوطﯽ ذھﻧﯽ
ﮔری و ﺑﯽ ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﺷﺎن ادﻋﺎھﺎی دوآﺗﺷﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺧواھﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ زﻧد و ھﻣﺎﻧﻧد
ﺷﯾﺧﺎن رﯾﺎﮐﺎر ﺣﺎﮐم اﻣروز درﻗﺑﺎل دﻓﺎع از
»ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن« ،دروغ ﺗﺣوﯾل ﻣردم ﻣﯽ دھﻧد
ﺗﺎ درﭘﯾﺷروی طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
اﺧﻼل ﺑﮫ وﺟود آورﻧد.
ﻣﺎرﮐس روزی ﮔﻔت :ﻓﻼﺳﻔﮫ درﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺗﻔﺳﯾر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑرﺳر ﺗﻐﯾﯾر آن اﺳت .ﺑﺎﯾد از ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎی
ﻣﻌﺗﻘد و ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ ﭘرﺳﯾد »اﮔر ادﻋﺎھﺎی
ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ﺑودﻧد ،ﭼرا
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل درﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل درﻧﯾﺎﻣده اﻧد
ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﺋوری راه ﻧﻣﺎی ﻋﻣل
ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾدﻗرارﺑﮕﯾرد؟! اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و
ﺗﺑﻠﯾﻎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺗورات و اﻧﺟﯾل
و ﻗرآن ﺑرای ﺳﻌﺎدت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی
ﺟز ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷﺗن روی ﯾﮏ ﻏﯾر واﻗﻌﯾت ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد!!
ﺑﮫ رد اﻓﺎﺿﺎت ﻣرﺣوم ﮐﻠﯾف اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾم :
ﻣﺎﺋو درﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭼرا ﺣﮑوﻣت
ﺳرخ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﭼﯾن ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد«)١٥
اﮐﺗﺑر١٩٢٨ـ ﺟﻠد  ١آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب ؛ ص (٩٢
ﻧوﺷت » :ﭼﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑورژواـ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم دارد و ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻧﺟﺎم
ﯾﺎﺑد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳت اﻧﻘﻼب
 ١٩٢٦ـ  ١٩٢٧را ﮐﮫ از ﮔوان دون ﺷروع و
ﺗﺎ ﺣوزه رودﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎن ﺗﺳﮫ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود،
ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت رھﺑری ﮐﻧد ،طﺑﻘﮫ ﮐﻣﭘرادورھﺎ و
ﻣﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ﺑزرگ ﻣوﻓق ﺷدﻧد رھﺑری
اﻧﻘﻼب را ﻏﺻب ﮐﻧﻧد و ﺿداﻧﻘﻼب را ﺟﺎی
ﮔزﯾن اﻧﻘﻼب ﻧﻣﺎﯾﻧد ...ﻣﻌﮭذا در ﭼﻧد ﻣﺎه
اﺧﯾر ھم درﺷﻣﺎل و ھم درﺟﻧوب ﭼﯾن ﺗﺣت
رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻋﺗﺻﺎﺑﮭﺎی ﻣﺗﺷﮑل
ﮐﺎرﮔری درﺷﮭرھﺎ و ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣﺗﺷﮑل دھﻘﺎﻧﯽ
در دھﺎت ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت« .ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ اﺳت.
درﻣﻘﺎﻟﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم »ازﯾﮏ ﺟرﻗﮫ ﺣرﯾق
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد«) ٥ژاﻧوﯾﮫ ١٩٣٠ـ ص ١٨٣ـ
 (١٨٤ـ ﻣﺎﺋو ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :درﺣﺎل ﺣﺎﺿراﯾﺟﺎد
ﭘﺎﯾﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑرای ﺣزب و ﺗﺷﮑﯾل ﺣوزه
ھﺎی ﺣزﺑﯽ درﻣوﺳﺳﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧواﺣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﻣرﮐزی از وظﺎﯾف ﻣﮭم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺣزب
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد...ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺻرف
ﻧظر ﮐردن ازﻣﺑﺎرزه در ﺷﮭرھﺎ ﺧطﺎﺳت«،
»ﻣﺑﺎرزه دھﻘﺎﻧﺎن اﮔرﺗﺣت رھﺑری طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧﺑﺎﺷد ،ﻗطﻌﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ
ﺧواھدﺷد«).ھﻣﺎن ﺟﺎ ـ ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ اﺳت(
ﻣﺎﺋو درﻣﻘﺎﻟﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﯾﺎﺳت
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎ«) ٢٣ژاﻧوﯾﮫ ١٩٣٤ـ ھﻣﺎن ﺟﺎ ،
ص  (٢١٣در دوﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﮐﺷوری ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﺎن ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن در ژوی ﺟﯾن از
اﺳﺗﺎن ﺟﯾﺎن ﺳﯽ طﯽ ﺳﺧن راﻧﯽ ﺧود ﮔﻔت:
»اﺻول ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از اﯾن
ﮐﮫ درزﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ھرﮐﺎری را
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن و ﺿروراﺳت ،اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺟﻧﮓ
ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎزﯾم؛ درﻋﯾن ﺣﺎل زﻧدﮔﯽ ﺗوده ھﺎ
را ﺗﺎﺣدﻣﻣﮑن ﺑﮭﺑودﺑﺧﺷﯾم ،اﺗﺣﺎدﮐﺎرﮔران و
دھﻘﺎﻧﺎن را درزﻣﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﮑم ﺑﺧﺷﯾم،
رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑردھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾم
و ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻘش رھﺑری ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ
اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﮐوﺷش
ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺷراﯾط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﮔذارآﺗﯽ ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻓراھم آورﯾم«.
ھﻣﯾن ﭼﻧد ﻧﻘل ﻗول از ﻣﺎﺋو ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ
ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف ازﺑﻧﯾﺎد
ﺑﯽ اﺳﺎس ھﺳﺗﻧد .اوﻻ ﻣﺎﺋو ﺑرﺧﻼف ادﻋﺎی
ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٣٥رھﺑر ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﻧﺑود و دراﯾن ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ
ﺑﮫ رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن اﻧﺗﺧﺎب
ﺷد .دوﻣﺎ ﺗﺎﮐﯾدﻣﺎﺋو ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺳﺋووﻟﯾت ،و ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻧﮕره ی ﮐﺷوری
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺑدون داﺷﺗن ﻧﻔوذ درﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران) آن ھم ﺑﻧﺎﺑﮫ ادﻋﺎی ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف
ازﺳﺎل  ١٩٣٠ﺑﮫ ﺑﻌد( ،ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﭼﻧﯾن ﮐﻧﮕره ای را ﺳﺎزﻣﺎن دھد!؟ ﺳوﻣﺎ
طﺑق دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺋو و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن «:
درﭼﯾن ﺷﮑل ﻋﻣده ﻣﺑﺎرزه را ﺟﻧﮓ و ﺷﮑل
ﻋﻣده ﺳﺎزﻣﺎن را ارﺗش ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﺳﺎﯾر
ﺷﮑﻠﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗوده ای و ﻣﺑﺎرزه
ﺗوده ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم و واﻗﻌﺎ ﺿرورﻧد و
درھﯾﭻ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ازآﻧﮭﺎ ﺻرﻓﻧظرﮐرد،
وﻟﯽ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﮓ اﻧد)«...ﻣﺳﺎﺋل
ﺟﻧﮓ و اﺳﺗراﺗژی ـ  ٦ﻧواﻣﺑر  ١٩٣٨ـ ﺟﻠد
 ٢آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب ،ص . (٣٢٨وﻟﯽ ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ
ژاﭘون در ١٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ١٩٣١ﺑﮫ ﭼﯾن ،طﺑق
دﺳﺗور ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،ﮐﮫ ازﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎی
ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت »ﻣﺎﻧﻊ اﺷﻐﺎل ﭼﯾن ﺗوﺳط
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ژاﭘون ﻧﺷوﯾد« ،ھﻣﮑﺎری ﺧود را
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ژاﭘون آﻏﺎزﮐردﻧد و
ازاﺷﻐﺎل ﮔران ژاﭘوﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮔرﻓﺗﻧد
و ﺑﮫ ھرﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺳود ﺗﺟﺎوز ژاﭘون دﺳت

روﯾزﯾوﻧﯾﺳم راﺳت و ﭼپ درﺧدﻣت ﺗﺷﺗت ﻓﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

زدﻧد) .زﯾرﻧوﯾس »درﺑﺎره ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ژاﭘون ـ ص ٢٦٩
آ.م .ج( ١ .

ﺣﺎل ﻗﺿﺎوت را ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده واﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧد آﯾﺎ از ﺳﺎل  ١٩٣٠ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی
ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ
ﺻﻔررﺳﯾد و آن ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر رھﺑری ﻣﺎﺋو
ﯾﺎﻧﮫ؟ آﯾﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺿﻣن اﯾن
ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻋﻣده ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧودﻣﯽ
داﻧﺳت از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن ﻏﻔﻠت ﻧﻣود؟ و آﯾﺎ ﻣﺎﺋوھم ﺳﯾﺎه روی
ﺳﻔﯾد ﻣداﻓﻊ ﻣﺷﯽ اھﻣﯾت ﻧدادن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑود؟
ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾن ﺳوآل ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ
اﻧﮕﯾزه ای ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
را وادارﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ اراﺟﯾف ﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾف و
اﻣﺛﺎﻟﮭم را ﺑﮫ ﺧورد ﻣردم ﺑدھد ،ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ
درﺑراﺑر ﺳوآل ﯾﮏ ﺧواﻧﻧده درﻣورد اﯾن ﮐﮫ
»آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺧود را ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﯾد«؟
از ﯾﮏ ﺳو آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺳوی
دﯾﮕر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد » :ﻣﯾراث ﺗﺋورﯾﮏ و
ﭘراﺗﯾﮏ ﻟﺋون ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺧود ﻣﯽ داﻧﯾم درﮐﻧﺎر
ﻣﺎرﮐس ،اﻧﮕﻠس ،ﻟﻧﯾن ،روزا ﻟوﮐزاﻣﺑورگ
و آﻧﺗوﻧﯽ ﮔراﻣﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﮐﻼﺳﯾﮏ ﯾﺎ ارﺗدوﮐس را
ﺷﮑل ﻣﯽ دھﻧد«).ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ اﺳت(
اﯾن ﺣﺿرات ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ ،از ﯾﮏ
ﺳو ﺧود را ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ازﺳوی
دﯾﮕر و ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻗﺑل و
ﭼﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ،ﻟﻧﯾن داﺋﻣﺎ ﻧظرات
ﻧﺎدرﺳت ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺗﻘﺎد ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ
ای ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺑﺎزھم ﻧظرات ﺗروﺗﺳﮑﯽ را
»ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم« ﻗﻠﻣداد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!! ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف » ُدم ﺧروس را
ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﻗﺳم ﺣﺿرت ﻋﺑﺎس را!«
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻋظﻣت اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻧوﯾن ﭼﯾن ،دﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻣﭘرادور ـ ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ را
از ﺳﻠطﮫ ﺑر  ٤٥٠ﻣﯾﻠﯾون ﻣردم ﭼﯾن ﺑرﯾد؛
 ٤٠٠ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن را از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﻓﺋوداﻟﯽ ﻧﺟﺎت داد؛ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از
ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور را ازﻗﯾود ﺳﻧﺗﯽ ﻓﺋوداﻟﯽ و
ﻣردﺳﺎﻻر رھﺎ ﺳﺎﺧت؛ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و
دھﻘﺎﻧﺎن درراس اﻧﻘﻼب ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد و ﭘس
ازﭘﯾروزی آن اﻧﻘﻼب ،دراﮐﺗﺑر  ١٩٤٩زﻣﯾﻧﮫ
را ﺑرای ﮔذار ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻧد؛
درﻋرﺻﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾزﭼﯾن ﺗوده ای ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﮐﺷورھﺎی
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺟﮭﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ و از اﻧﻘﻼﺑﺎت
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣود؛ درﻋرﺻﮫ ی
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻓﺷﺎی

روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣدرن درﻗدرت در ﺷوروی
ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺗﺟﺎرب ﮔراﻧﺑﮭﺎﺋﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی
ﭘﯾﺷروی درﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن ﺑﮫ
دﺳت آورده و ﺑﮫ ﺧﺻوص اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺣت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑورژوازی ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .ﺑدون
ﺗردﯾد طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎن درﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑدون درک ﺗﺟﺎرب
اﯾن اﻧﻘﻼب و آﻣوﺧﺗن از آﻧﮭﺎ ،ﻗﺎدرﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﺟﮭﺎن ﻧﺧواھدﺷد.
اﻣﺎ اﻣروز ،اﯾن ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺣﺎﻓل ﻓﮑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣرﺗﺑﺎ درﺻﻔوف ﻣردم ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺷﺗﯽ روﺷن ﻓﮑر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﮕر ﮐﮫ ھﯾﭻ
ھﻧری در زﻣﯾﻧﮫ ی ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش ﻧداﺷﺗﮫ،
ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺣت رھﺑری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
درﮔذﺷﺗﮫ را ﺑدون درک واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﺳرﺳﺧت
طﺑﻘﺎﺗﯽ درھرﺟﺎﻣﻌﮫ درک ﻧﮑرده و ﭘﯾﺷروی
اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺳﺎن رودی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ از
ﺷﺎﺧﺳﺎر ﺑﮫ ﺳوی دﺷت ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻓراوان
ﺟرﯾﺎن دارد و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎدی و ﻋﯾﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺳﻧﮓ اﻧدازﯾﮭﺎی ﺑورژوازی ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺧرده ﺑورژوازی ﮐﺷوری را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ
اﻧﮕﺎرﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ طور ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ای
ﺑراﺳﺎس دﯾدﮔﺎه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﻓردﮔراﯾﺎﻧﮫ
ی ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺎ ھم دم
ﺷدن ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﻣﻧﺣرف ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ازﻣﺗﺣدان اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﻧﻔﯽ
ﮔراﺋﯽ اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﺎرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از
ﻣرﺣوم ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﺑﺎﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺑﮫ ردﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و دﺳت آوردھﺎی آن
درﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ و
ﻋﻣﻼ ﺑﺎ ﺑرﺧوردی ﻧﺎﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔردرﭼﯾن و درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎری
درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﯾران ﻧدارﻧد ،ﻣﺷﻐول
ﻟﺟن ﻣﺎل ﮐردن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘروﻟﺗری ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد.
دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑﺟﺎی
ﺑﻠﻐور ﮐردن ﻧظرات ﻣﺷﺗﯽ اﻓراد ﻣﻧﺣرف
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﺎرب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺟﮭﺎن،
ﺣﺗﺎ اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻧﻘداﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن
ﭼﯾن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮭﺗراﺳت اول ﺧود ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑﭘردازﻧد وﺑﮑوﺷﻧد ﺗﺎ
از ﺟﻣﻠﮫ ازﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و
اﮔر ﺧﯾﻠﯽ ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﻧﻘد آن اﻧﻘﻼب
ﻣﯽ داﻧﻧد ،آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در  ٩٠و اﻧدی ﺳﺎل
ﭘﯾش آن را ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﻧﺷﺎن دھﻧد
ﮐﮫ درﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﯾن ،ﭼﻧﯾن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی
ﭘﯾروزﺷده و ﻏوﻏﺎ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد!!
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ درﻋﯾن ﺣﺎل اﮔر ﺟدی ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد

ﺻﻔﺣﮫ ٩
ﺑﯾﺷﺗر ھ ٌم ﺧود را ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺣل ﻣﺳﺎﺋل
اﻧﻘﻼب دراﯾران ﻣﻌطوف دارﻧد و در ازﻣﯾﺎن
ﺑرداﺷﺗن ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ـ اﮔر ﺧود را
دراﯾن ﺻف ﻣﯽ داﻧﻧد ـ ﺗﻼش ﮐﻧﻧد و ازاﯾن
طرﯾق ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رھﻧﻣود »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس وﻓﺎدارﻧد
ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ھرﮐﺷور را ﻋﻣده
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن اﻧﻘﻼب درﮐﺷورﺧودی
ذﮐر ﮐرده اﻧد .ﻏﻔﻠت از اﯾن ﮐﺎر و ﭘرﺳﮫ
زدن ﺑﯾش از ﺣد درﻣﺳﺎﺋل ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﮑرار
ﻧظرات ﻣﻧﺣرف ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻓرادی ﻣﻌﻠوم
اﻟﺣﺎل ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﻘش ﺳﺎﻟﻣﯽ در ﭘﯾﺷروی
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ وﯾژه ﭘس
از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ١٩١٧روﺳﯾﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد،
ﻧﺷﺎﻧﯽ اﺳت از ﻓرار آﻧﮭﺎ از ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺧص
از ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ،ﻋدم ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑرای
ﺷرﮐت در راه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﻘﻼب دراﯾران
و اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ دام ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﺣﺎﻓل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داﻣن زده ﻣﯽ
ﺷود)ﺑرداﺷﺗن ﭘرﭼم ﮐﺎذب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرای
ﮐوﺑﯾدن و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺳﺎﺧﺗن ﮐﻣوﻧﯾﺳم و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ!( و ھم اﮐﻧون ﭼﻧﺎن ﺗﺷﺗت و ﺗﻔرﻗﮫ
وآﺷوﺑﯽ را درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
وﺟودآورده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﮐﺎرﮔران را ازﻣﺗﺷﮑل
ﺷدن در ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔری ھم ﮐﮫ ﺟزو
اوﻟﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ
ﮐﺎرﮔران و ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻧﺎن درﺣرﮐت
ﻣﺗﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎز ﻣﯽ
د ارﻧد!

از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﯾده
ﺑﺎ ﺳﻼم ﻣن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾن و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ ﺑودم ﻓرﺳﺗﺎدم.
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧم در روز ﺑرﮔزاری
ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺟﻠس ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ در اﻓﺷﺎی
رژﯾم اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل رﻓﻘﺎی ﺧﺎرﺟﮫ
از ھم اﮐﻧون ﺷروع ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
رﻓﻘﺎی دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗظﺎھرات
اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم و ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗش.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
اﯾﻧطور ﺟﻠوه دھﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻣردم اﯾران
دﺳت راﺳﺗﯾﮭﺎ و ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن ھﺳﺗﻧد و اﯾن
ﺣﻣﺎﯾت ﺟز از طرﯾق ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﺗﮭﺎﺟم ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﭼﻧد
ﺳﺎل ﭘﯾش ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧوﺑﯽ ﺣداﻗل ﺑﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ اﭘوزﯾﺳﯾون اﯾران در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ وﺟود داﺷت و آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗظﺎھرات
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم در ﺧﺎرﺟﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐردﻧد اﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن
ﺣرﮐﺎﺗﯽ ھﺳﺗﯾم.
ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﮫ ھﻣراه رﻓﻘﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﭘرﭼم ﺳرخ
ﻣﺷﺗرک در ﺟﻠوی ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی رژﯾم
ﺗﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﻓﺷﺎی رژﯾم ﺑﭘردازﻧد.
در ﭼﻧﯾن ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑﺟﺎی ﺗﻣﻧﺎ ﮐردن از
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺧواﺳﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﻓرﯾﺎد
زده ﺧواھﻧد ﺷد .اھﻣﯾت ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐم
ﻧﯾﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﻧﯾن ﺟﻠوه دھﻧد ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺿﺎد ﻣوﺟود ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت و
ﻣردم ﻋﺎدی ﺑﺎﯾد طرف ﯾﮑﯽ را ﺑﮕﯾرﻧد .اﮔر
ﺗظﺎھرات در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ وﺳﯾﻊ ﺑرﮔزار ﺷود ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﺳﺗن ﭼﻧﯾن ﺟوی ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
اﮔر ﺷوراﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻏﯾرﻣﺗﺷﮑل
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ﮐﺎر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ﺟذب رﻓﻘﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﭘﯾش ﺧواھد
رﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣول ﯾﮏ ﭘرﭼم و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺷﺗرک
ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐس در ﺗظﺎھرات
ﭘرﭼم ﺧودش را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود
را ﺳر دھد ،ﯾﺎ ﺑدﺗر از آن ،ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ
ﻗﺳﻣﺗﯽ از روز را ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻓﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻣﻊ
ﺷوﻧد و ﺑﻘﯾﮫ روز را دﯾﮕران.
ﺧواھﺷﻣﻧدم اﮔر ھﻧوز ﺗدارﮐﺎﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ،ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﮭم
ﺑﭘردازﯾد .ﺷﺎﯾد ﻣن ھم ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری
ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺷرﮐت
در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻧﻣﺎﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺷروط ﺑﮫ وﺟود
ﯾﮏ ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﺳت.
ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾراﻧﯽ ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ دارﻧد
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾراﻧﯽ ﻋﺿو آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﻧظﯾر:
International coordination of
revolutionary parties and
)organizations (ICOR
Revolutionary internationalist
)movement (RIM
International coordination of
Marxist Leninist parties and
)organizations (ICMLPO
International communist
)current (ICC

اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧود را دارﻧد اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
اﺟﺎزه داد اﯾن ﻗﺑﯾل اﺧﺗﻼﻓﺎت آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑرﯾزد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﻧﯾز
ھﻣﮑﺎری ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ﻧظﯾر ﻧﺎرودﻧﯾﮑﮭﺎ داﺷﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎﺳﮫ
داغ ﺗر از آش ﺷد و ﺑﺧﺎطر ﺑﻌﺿﯽ اﺧﺗﻼﻓﺎت
)ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺧود ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد( ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﻓدا ﮐرد .ﭼﻧﯾن
ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم و ﺟدا اﻓﺗﺎدﮔﯽ از ﺗوده و
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ھﻣﺎن اﺧﺗﻼﻓﺎت
را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺷﺎﺟرات ﺑﯽ ﺳر و ﺗﮫ ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺟدا اﻓﺗﺎده از اﺟﺗﻣﺎع ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ
ﺗﺄﺛﯾری ﺑر واﻗﻌﯾت ﻣوﺟود ﻧﺧواھﻧد ﮔذاﺷت.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
اﻋﺿﺎء و ھواداران ﺧود و ھﻣﻔﮑراﻧﺷﺎن را
از ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﮐﺷﺎﻧﻧد ،آﺷﻧﺎ
ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺷﮑر ﺧواھم ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و اﯾﺷﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد

از ﺳﺎﯾت زﺑﺎن
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣزب رﻧﺟﺑران
اﯾران دﯾدن ﮐﻧﯾد!
http://www.
ranjbaran.
_org/01
/english
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ازھر دری ﺳﺧﻧﯽ

آﻣرﯾﮑﺎ:ﻣﺗن اﻧﺗﻘﺎد ازﺧود ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾزو اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﯾﮏ
ﺳرﺑﺎزﺑرﮔﺷﺗﮫ ازﺟﻧﮓ
ﻣن ﺳﺧت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﺑرای ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧم .اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ
اﺣﺳﺎس ﺷرم ﺑود .ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد روی واﻗﻌﯾت اﺷﻐﺎﻟﮕری را ﺑﭘوﺷﺎﻧد.
اﯾﻧﮭﺎﻣردم ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺑودﻧد .ﻣن
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﯾﮏ
ﻣرد ﻣﺳن راﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت راه ﺑرود ،ﻣﺎ او
را روی ﯾﮏ ﺑراﻧﮑﺎرد ﻣﯽ ﺑﺳﺗﯾم وﺑﮫ ﭘﻠﯾس
ﻋراﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم ،او را ﺑﺑرﯾد .ﻣن اﺣﺳﺎس
ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ھرﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﻓرزﻧداﻧش ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ای ھﯾﺳﺗرﯾﮏ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ
زدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺻدام ھم ﺑدﺗرﯾم ،و ﻣﺎ آﻧﮭﺎ
راﺑﮫ زور از ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﯾم و
ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﯾم .ﻣن اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽ
ﮐﻧم وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم از ﺑﺎزوی دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗم و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم.
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺗرورﯾﺳت واﻗﻌﯽ ﻣن
ﺑودم .ﺗرورﯾﺳم واﻗﻌﯽ اﯾن اﺷﻐﺎﻟﮕری اﺳت.
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ارﺗش طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن درازی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑزار ﻣﮭم ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﺧرﯾب و
اﺷﻐﺎل ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر و ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻗﺗل،
اﻧﻘﯾﺎد و ﺷﮑﻧﺟﮫ دﯾﮕر ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻼح ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط
اﯾن دوﻟت ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺳﻼﺣﯽ
ﻣﺧرﺑﺗر از ﺗﻔﻧﮓ و ﺗﺎﻧﮏ  ،ﺑﻣب اﻓﮑن و ﯾﺎ
ھرﮐﺷﺗﯽ ﺟﻧﮕﯽ اﺳت  .اﯾن ﻣﺧرﺑﺗر ازھر
ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺷﮑن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣوﺷﮏ
ﺗوﻣﺎھوک اﺳت  .اﯾن ﺳﻼح ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﯾن دوﻟت ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕرھﺳﺗﻧد .اﮔر
ﻣﺎ اﻓراد ،ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾم ،آﻧﮕﺎە
اﯾن ﺳﻼح ھﺎ ﺑﯽ ﺿرر ﺧواھﻧد ﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﺷﮫ ای را
ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد وﯾﺎﺧﻣﭘﺎرە اﻧدازﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را اﯾن
طرف و آن طرف ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺟﻧﮓ ﻓروﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ دارﻧد
ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ارﺳﺎل ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺑﮫ راھﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺧﺟﻠت آورﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ دارﻧد
ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮐﺷﺗن وﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑدون ھﯾﭻ
ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
دﻻررا درﯾﮏ ﺑﻣب ﺻرف ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﻣب
ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻼح ﻣﺧرب ﻣﯽ
ﺷودﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان در ارﺗش ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد ﻓرﻣﺎن
آﻧﮭﺎ را در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری آن اﺟراﮐﻧﻧد  .آﻧﮭﺎ
ﺣﺎﺿرﻧد آﺧرﯾن ﺳرﺑﺎز را ھم ﺑﮫ ھرﻧﻘطﮫ در
روی زﻣﯾن ﺑﻔرﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺟﻧﮕﯽ رخ ﻧﺧواھد
داد اﮔر ﺳرﺑﺎزان ﺣﺎﺿر ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﺟﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷﻧد.
طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم  ،ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی ﮐﮫ ﺳود ﺣﺎﺻل
ﺧود را از درد و رﻧﺞ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ﻓﻘط در ﻓﮑر ازدﯾﺎد ﺛروت
ﺧود وﮐﻧﺗرل اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ﻗدرت آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺷﺎن درﻣﺗﻘﺎﻋدﺳﺎﺧﺗن
دﯾﮕران ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺟﻧﮓ اﺳت و ﺳرﮐوب
و اﺳﺗﺛﻣﺎر را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﺛروت آﻧﮭﺎ درﮔرو ﻣﺗﻘﺎﻋدﮐردن
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑرای ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺎطرﮐﻧﺗرل
ﺑﺎزار ﮐﺷوری دﯾﮕراﺳت .و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن ﻣﺎ
ﺑﮫ ﮐﺷﺗن و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﺑرﺗواﻧﺎﺋﯽ
آﻧﮭﺎ در وادار ﮐردن ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺑرﺗری آﻧﺎن.
ﺳرﺑﺎزان ،ﻣﻠواﻧﺎن ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﺷﻣﺎ دراﯾن
اﺷﻐﺎل ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت ﻧﺧواھﯾد آورد.اﮐﺛرﯾت
ﻋظﯾم ﺳﺎﮐﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﯾزی از اﺷﻐﺎل ﻧﺻﯾب
ﺷﺎن ﻧﺧواھد ﺷد .در واﻗﻊ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﭼﯾزی
ﺑﮫ دﺳت ﻧﺧواھﯾم آورد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر
ﺣﺗﺎ ﻣﺗﺣﻣل زﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﺎ اﻋﺿﺎی ﺑدن
ﻣﺎن را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾم و دﭼﺎر ﺷوﮐﯽ
رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﺑﺳﺎ ﺟﺎﻧﻣﺎن را از دﺳت
ﻣﯽ دھﯾم .ﺧﺎﻧوادەھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
آوردن ﺗﺎﺑوت ﭘﯾﭼﯾده ﺷده ﺑﺎ ﭘرﭼم روی زﻣﯾن
ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن در اﯾن ﮐﺷور ﺑدون
ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﺑدون ﺷﻐل ،ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
آﻣوزش و ﭘرورش ،ﺑﺎﯾد ﺷﺎھدﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﺣﮑوﻣت روزاﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ٤٥٠ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﺧرج اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣردم ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔر
ﮐﺷورﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﻣردﻣﺎن ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔر آن ﮐﺷور را ﺑﮑﺷﻧد ﺗﺎ
ﺛروﺗﻣﻧدان ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﺑﺷوﻧد.
اﮔر ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ درک
ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردم ﻋراق اﺷﺗراﮐﺎت
زﯾﺎدی دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .ﻣن ﺧﺎﻧودەھﺎی زﯾﺎدی را
درﻋراق ﺑﺎ زور ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ اﻧداﺧﺗم .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﮐﺷورم ﺑرﮔﺷﺗم ﺷﺎھد اﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادەھﺎ
در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾز ازﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد دراﯾن ﺑﺣران ﺑﯾرون
اﻧداﺧﺗن ھﺎی ﻏم اﻧﮕﯾز ،ﻏم اﻧﮕﯾز.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾدار ﺷوﯾم و ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ دﺷﻣن
واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎ در ﮐﺷورھﺎی
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دﯾﮕرﺧﯾﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد وآﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم
اﺳم ھﺎﯾﺷﺎن راﻧﻣﯽ داﻧﯾم ،ﻓرھﻧﮓ ﺷﺎن را
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾﻣﺷﺎن وﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
آﻧﮭﺎ را ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾم .دﺷﻣﻧﺎن
ﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑراﯾش ﺳود آور
اﺳت .دﺷﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ھﺎی ﺑزرگ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻗﺗﯽ
ﺑراﯾﺷﺎن ﺳود آور ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣق ﻣواظﺑت ﺑﮭداﺷﺗﯽ
را از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ اﯾن ﺑراﯾﺷﺎن
ﺳودآورﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎﯾﻣﺎن را ازﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑراﯾﺷﺎن
ﺳود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ  ٥٠٠٠ﻣﺎﯾل
ازﻣﺎ دور ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻧزد ﺧودﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد.
اﮔرﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾﺎﺑﯾم و ﺑﺎ ﺧواھران و ﺑردران
ﻣﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﻠو ﺟﻧﮓ را
ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺎ

************
واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی زﺷت اﺳراﺋﯾل
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﺳﺗﻔن ﻟﻧدﻣن ـ  ١٨دﺳﺎﻣﺑر٢٠١١
در ١٦دﺳﺎﻣﺑر ،ﺑﺎراک راوﯾد ﻧوﯾﺳﻧده ی
ھﺎآرﺗص ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺧﻔﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﻗﺻد ﮔﻼوﯾز ﺷدن ﺑﺎ ﺑرﺧورد اﺳراﺋﯾل
ﺑﮫ اﻗﻠﯾت ﻋرب دارد« ﻧوﺷت :
ھﺎآرﺗص ﺑﺧﺷﯽ از »ﺑررﺳﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
ﺷده ﺗوﺳط ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در
اﺳراﺋﯾل «...را ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت.
اﯾن »ﺳﻧد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ« ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ
اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺳﻧد ﺑدون اطﻼع اﺳراﺋﯾل
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺳﺧت ﮔﯾرھﺎی
اﺳراﺋﯾل درﻣورد روﻧدﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔردد،
ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾت ﮐﺷوردﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳراﺋﯾل
درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣردم ﻋرب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
درآﺧرﯾن ﺷﮑل اﯾن ﺳﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣﻠﯽ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﻧﯾن اﻧد:
ـ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐردن اﻋﺗراﺿﺎت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ھرﺑﺎرﮐﮫ ﻟواﯾﺢ ﻋرب در ردﯾف
دوم ﺑررﺳﯽ درﮐﻧﺳت ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛ و
ـ ﻣراﻗﺑت ازاﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭرھﺎی ﻋرب
ﻧﻘﺷﮫ ﺷﮭری ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد» ،ﺑﺎ ھر
ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﮭرﮐﮫ ظرﻓﯾت ﺷﮭرداری ﺷدن
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺳﺎﺋل اش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
اﯾن ﺳﻧد درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای وزﯾران
اﻣورﺧﺎرﺟﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺟﮭت ﺑﺣث ،اطﻼع
ﯾﺎﺑﯽ ،ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.

ﺑﻌداز ﻧﺷﺳت ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق ،اﯾن ﺳﻧد
ﻧرم ﺗر ﺷد و ﺑﮫ ﺻورت »ﻏذای ﻓﮑری« و
ﻧﮫ ﯾﮏ ﮔزارش درآﻣد.
درﻣﯾﺎن ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ،اﺷﻐﺎل ﺳرﮐوب ﮔراﻧﮫ
و ﺷﮑﺳت ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ وﯾژه
درﻣورداﻋراب اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده
ﯾﺎ درﺧطرآن ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣطرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
طﺑق اﯾن ﺳﻧد:
» ﺣﺎﻟت ﭘﺎت ﺷدن روﻧدﺻﻠﺢ ،و اداﻣﮫ
ی اﺷﻐﺎل ،ﺑﮫ طوراﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺗﺎﺛﯾر
درﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﻋراب اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺗوﺳط اﺳراﺋﯾل
دارد .ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل ﺧواھدﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋرب
ﺑودن آﺳﺎﯾش ﺑﯾﺎﺑﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﯾن ﺳﻧد ازدوﻟﺗﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺻراﻧﮫ
ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ راﺑطﮫ ی ﯾﮭودی ـ ﻋرﺑﯽ را
در اﺳراﺋﯾل ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗراردھﻧد.
ﺑﺎزھم:
»ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺷورﯾﮭودﯾﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﺗﺣﻔﯾف دادن
دﯾدﮔﺎه ﺑراﺑری ﺗﻣﺎم ﺷﮭروﻧداﻧش ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
آﻣده و در اﺳﻧﺎد ﭘﺎﯾﮫ ای ﮔردد«.
»ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧد
اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮭودی و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﻗدرت ﭘذﯾرش داﺷﺗﮫ و اﯾﻧﮭﺎ
ﺑﻠﮑﮫ ﮔذﺷت و
ِ
ارزﺷﮭﺎی ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎﻣﺷﺗرﮐﺎ ﺑﺎ
اﮐﺛراﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن اﯾن اﻋﺗﻘﺎد را دارﯾم ﮐﮫ ﻣﻠﯾت
اﺳراﺋﯾﻠﯽ دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕراﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﻧژادی دﯾﮕر ھﺳﺗﻧد
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧطﺑﺎق دارد«.
ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ،ارزﺷﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧواﺳﺗﺎرﺑراﺑری ﺷﮭروﻧدان ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﻋﺗﻘﺎدات ،ﻧژاد ،ﻧظرات ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ وﺿﻌﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺎن اﺳت .دوﻟﺗﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل درﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت
اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط آ ٌداﻣﯾر
ﮔزارش  ١٥دﺳﺎﻣﺑر آداﻣﯾر دﻓﺎع زﻧداﻧﯾﺎن و
اﻧﺟﻣن ﺣﻘوق ﺑﺷر اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﺗﺣت ﻋﻧوان» ،آداﻣﯾردرﻣورد
ﻣوج ﺗوﻗﯾف ﮐردﻧﮭﺎ اززﻣﺎن دوراول ﺗﺑﺎدل
زﻧداﻧﯾﺎن« ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑﻌد از رھﺎ ﮐردن  ٤٧٧زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ١٥اﮐﺗﺑر درﻣﻘﺎﺑل آزادی ﮔﯾﻼت
ﺷﺎﻟﯾت ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ھﻣﯾن ﺗﻌداد ﺟدﯾدا
زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد.
»اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اﺳراﺋﯾل در زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﮑرده اﺳت «.ﺑﮫ ﻋﻼوه ،زﻧداﻧﯾﺎن رھﺎ ﺷده
ﻧﯾز اﻣﻧﯾت ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣورد آزار وﺗﮭدﯾد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن
ﺗﺣرﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑدون آن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻣﻧظﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﻧﮭﺎ ﺑرای دادن ﺑﺎزﺟوﺋﯽ
ﻓراﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﺣرﮐﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت
آﻧﺎن از ﻧزدﯾﮏ ﺗﺣت ﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ
ﺳﺧﻧﯽ دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ زﻧداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ﺑدون
ﺑودن در زﻧدان و ﯾﺎ اﺟﺑﺎر ﺑﮫ اﻧﻔراد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳراﺋﯾل روﺷﮭﺎی
ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﺗوﻗﯾف را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،از
ﺟﻣﻠﮫ از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ در ﻟﺑﺎس
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺑرای دزدﯾدن و ﺗوﻗﯾف ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
در ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن.
ھم ﭼﻧﯾن ،ﺣﻣﻼت ﻣﺷﺗرک ﺷﺑﺎﻧﮫ ارﺗش/
اطﻼﻋﺎت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻋﺎﻣدا ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب اﺷﯾﺎء ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ
ﭘردازﻧد.
ازﺟﻣﻠﮫ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻋﺿو ﺟﺑﮭﮫ ﺗوده
ای آزادی ﻓﻠﺳطﯾن و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھدف ﭼﻧﯾن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎﺗﻧد.
»ﺗوﻗﯾف ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،اﺳﺗﻔﺎده از
ﻗﮭر ﻋﻠﯾﮫ ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،و ﺗﮭدﯾد
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﻌﺎﻻن ،ﺗﺟﺎوز آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺣق
آزادی ﺑﯾﺎن و ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن اﺳت«.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،آداﻣﯾر ﺷدﯾدا در ﻣورد ﻋواﻗب
رھﺎ ﮐردن دوﻣﯾن ﺑﺧش ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﻧﮕران
اﺳت .اداره زﻧدان اﺳراﺋﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ در ١٨
دﺳﺎﻣﺑر  ٥٥٠زﻧداﻧﯽ دﯾﮕر طﺑق ﺗواﻓﻘﺎت
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ،ول ﺧوا ھﻧد ﺷد.
آداﻣﯾر از رھﺑران ﺟﮭﺎن ﺧواﺳت »ﺳرﯾﻌﺎ
ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرده و ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺗوﻗﯾف وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و زﻧداﻧﯽ ﮐردﻧﮭﺎ« ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﻧﺟﺎم داد ،اداﻣﮫ دھد.
ﺧﺷوﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اداﻣﮫ دارد.
وﺿﻊ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ١٦دﺳﺎﻣﺑر
ﮔﯾﻠﯽ ﮐوھن ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎآرﺗص ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﺳرﺑﺎزان ارﺗش اﺳراﺋﯾل :ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺳﺎﺣل
ﻏرﺑﯽ ﻧﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ھﺳﺗﻧد« ﻧوﺷت:
ﺳرﺑﺎزان وظﯾﻔﮫ و ﺳرﺑﺎزان اﺣﺗﯾﺎط ،و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻓﺳران ﺟزء ﺑﮫ طورﻋﻠﻧﯽ درﻣورد
»داﺷﺗن وظﯾﻔﮫ درﺣﻔﺎظت از اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﮔﺎن و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ی آﻧﮭﺎ
ﻗرارﮔرﻓﺗن« ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ی ﻧداف ﺑﯾﮕﻠﻣن ﺳرﺑﺎز اﺧراﺟﯽ :
»وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺎ درآن ﺟﺎ دﻓﺎع از ﯾﮭودﯾﺎن
اﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺎد ﺑﮫ وﺟودﻣﯽ آورﻧد.
اوﺿﺎع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻐﺷوش اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺟرﯾﺎن اﺳت ،اﻣﺎ اﺻﻼ
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾد«.
» ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه دﺳﺗوری درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﯾم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﯾﮭودی ﺳﻧﮓ
ﺑﮫ طرف ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺑﯾﺎﻧدازد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم.
آﯾﺎ ﻣﺎ ﺣق ﺗوﻗﯾف ﮐردن اورا دارﯾم ﯾﺎﻧﮫ؟ ﺑﯾن

دﺳﺗورات ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮔردان و آن ﭼﮫ ﮐﮫ در
ﻋﻣل روی ﻣﯽ دھد ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی ھﺳت«.
»اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻣردﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﻋت  ٢ﺑﻌد از ظﮭر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظ
ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ روﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﯾﮏ ﻣﯽ آورﻧد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ روﯾد ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی آﻧﺎن را ﺗوﻗﯾف
ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ روز ﺑﻌد ﺳﻧﮓ ﭘرت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد« ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧوع دﯾﮕری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد؟
ﺑﮫ اﺻطﻼح » دﺳﺗورات ﺟدﯾد« درراﺑطﮫ
ﺑﺎ ﻏﺎرت ﺗوﺳط اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ روی ﮐﺎﻏذ
ﻣوﺟوداﺳت اﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﻧﻣﯽ ﺷود.
آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﮭم اﺳت راﺑطﮫ ی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ورھﺑران اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﻣﺳﺋوول رزرو ﺷده دﺳﺗﮫ در ﻣورد
اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﺧورد اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ /و ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن
ﻣﺎھﮭﺎ ﻗﺑل ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧده اش ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد.
اﻣﺎ او آﻣﺎده دﺧﺎﻟت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﻋوای اﺳﮑﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺳر ﭼراﮔﺎه ﻧﺑود.
»ﻣﺎ ﻣﺛل ﺳﭘری ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم و
اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﺟر و ﺑﺣث ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣرﻓﮭﺎی زﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن زدﻧد :آرﯾل
ﺷﺎرون ﻏزه را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرد .او ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳﺗش رﺳﯾد ﮔرﻓت .ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺧداھم
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد رﺳﯾد .ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ رزروی ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ آﻣده اﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳرﺑﺎزی رﺳوا ﺷده ھﺳﺗﯾد«.
آﻧﮭﺎ ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽ و ﯾﺎوه ﮔوﺋﯽ را اداﻣﮫ دادﻧد.
ﺳرﺑﺎزان ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﺑﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎ را ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن آﻣﺎده ﮐرده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﺑﺎ ﯾﮭودﯾﺎن روﺑﮫ روﯾﻧد.
» ١٥ﻧﻔر از اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ
دادﻧد ...اﯾن ﺟﺎ ﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎع ﮐﺎﻣﻠﯽ ھﺳت ﮐﮫ
وظﯾﻔﮫ ﺷﺎن ﺗﮭدﯾد ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت.
ﺣﺗﺎ اﻓﺳر ﻓرﻣﺎﻧده اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت ﮔوش
ﮐﻧﯾد وﺿﻊ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﺳت .ﭼﻧد روز
طول ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾر ﻣﺎﺷﯾن ﻣرا ھم
ﭘﻧﭼر ﮐﻧﻧد«.
اﺳﮑﺎن داده ﺷده ھﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرﻟﻧد .ﻣن
ﻣﺣﺎﻓظ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗم .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ روزی
آﻧﮭﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻣراﭘﻧﭼر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﺿﻊ اﯾن ﺟﺎ
ﭼﻧﯾن اﺳت«
ﯾﮏ اﻓﺳرﺟزء ﺳﺎﺣل ﻏرب ﮔﻔت ﮐﮫ
زدوﺧورد ﻣﻌﻣوﻻ در ﻧﻘﺎط ﮐﻧﺗرل ﻋﻣده ﺗﺎ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﺳﮑﺎن داده ﺷده ھﺎ اﮐﺛرا
آن ﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﻣﻧﺗظر
ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد» .آﻧﮭﺎ از وﺳط ھﻣﮫ ﻋﺑورﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻣﯽ روﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺎرا اذﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را
ﺟرﯾﺣﮫ دارﻣﯽ ﮐﻧﻧد«.
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﯾﮭودﯾﺎن »ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺗر« از
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن اﺳت» .ﻣﺎ ُﮐدی ﺑرای
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ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺳﻧﮓ اﻧداز دارﯾم.
اﻣروز اﯾن وﺿﻊ ﻋوض ﺷده و ﯾﮭودﯾﺎن
ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد«.
اﺳﮑﺎن داده ﺷده ھﺎ ﺣﺗﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد» .ﺗﻧﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳت.
ﺷﻣﺎ ازﺑودن درآن ﺟﺎ ﻣﺗﻧﻔرﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد
ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد
ﭼرا ﭼﻧﯾن ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑرای آن ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازﯾد«.
اﮔر ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ و ﻓﺣﺷﮭﺎی
اﺳﮑﺎن داده ﺷده ھﺎ روﺑﮫ رو ھﺳﺗﻧد ،ﻓﮑرﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ روﺑﮫ روﯾﻧد،
ﺑدون داﺷﺗن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آﻧﺎن.

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ...
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧطر
ﮐﺷﺎﻧده ﺷدن اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺣﺗﺎ ﺟﮭﺎن را ﺑوﺟود آورد.
رژﯾم ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم دراﯾران،
ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺳرﮐوب ﺷدﯾد
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن،
ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺳﺎﮐن اﯾران راﺷدت
ﺑﺧﺷﯾده ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺑوده
و ﺑﺎ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ ﻋﻣﻼ ﺑﮭﺎﻧﮫ را
ﺑرای ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽُ ،ﮐﺷﺗﮫ و
ﻣﻌﻠول ﺷدن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎر و زﺣﻣت
و وﯾراﻧﯽ زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻓراھم
ﻧﻣوده اﺳت.
دراﯾن ﺷراﯾط ﺿروری اﺳت اﯾﮑور ﺻدای
اﻋﺗراض ﺧودرا ﻋﻠﯾﮫ ﺧطر ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﯾران
ﺑﻠﻧدﮐرده و ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﺗرﻏﯾب ﻧﻣﺎﯾد و
ﺳرﮐوب ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺗوﺳط
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧد..
درﯾﮏ ﮐﻼم اوﺿﺎع ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐردن
ﺧوب اﺳت ،وﻟﯽ اوﺿﺎع ذھﻧﯽ درھداﯾت
اوﺿﺎع ﻋﯾﻧﯽ ھﻧوز ﺟواﺑﮕو ﻧﯾﺳت .ﺑرای
ازﺑﯾن ﺑردن اﯾن ﮐﻣﺑود درﺳﺎل ﻧو ﮐوﺷﺷﻣﺎن
را دوﭼﻧدان ﮐﻧﯾم.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ـ  ٣٠دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١١

*************

رﻧﺟﺑر ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻧو ـ ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺑﺎﻋث ازدﺳت رﻓﺗن ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺧﺷﯽ از ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗوﻟﯾدی درﻣﻘﯾﺎس ﺑﯽ ﮐراﻧﯽ ازطرﯾق »
ﻣﺻوب ﮐﻧﮕره ﻧﮭم ﺣزب
ﻏﯾرﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن« و »اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﮐﺎری«
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﺳﺗﺎن )م ل(
ﺷده اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻣده ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل
)٨ـ  ١٢ﻧواﻣﺑر ،٢٠١١
ﺑﮫ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ی ﻟوازم ﺟﻧﮕﯽ ﺷده اﺳت ،ﮐﮫ
ﺑوﺑﺎﻧﺳوار ـ ﺋودﯾﺷﺎ(
دراﯾن ﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ رﻗﺎﺑت دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
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١ـ اوﺿﺎع ﺟﮭﺎﻧﯽ
١٫١ـ ﺗﺣوﻻت ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘس
از ﮐﻧﻔراﻧس وﯾژه ﺳراﺳری ھﻧدوﺳﺗﺎن
درﻧواﻣﺑر ،٢٠٠٩ﻧﺷﺎن از رﺷد ﺑﺣران
ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ،دارد و ﺗﻼش دﯾواﻧﮫ وار ﻗدرﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﻧداﺧﺗن ﺑﺎراﯾن ﺑﺣران ﺑﮫ
دوش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﮐﺷورھﺎی ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره و ھم ﺑﮫ دوش ﺗوده
ھﺎی وﺳﯾﻊ زﺣﻣت ﮐش ﺟﮭﺎن .طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم
درھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﻣﻼت ﺧود را در رﺑودن ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺣﻘوق ﺑﮫ دﺳت آورده ﺷده ی ﻗﺑﻠﯽ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر و ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺳﺗم دﯾده درﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن،
ازطرﯾق ﺗﺣﻣﯾل »اﻗداﻣﺎت رﯾﺎﺿت ﮐﺷﺎﻧﮫ
ی« اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ،اﻓزاﯾش داده اﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﮭم درﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ)ج
ج ک( دھﮭﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣطرح ﺷده اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺧﻠﻘﮭﺎ و ﻣﻠل ﺗﺣت
ﺳﺗم ،ﺗﺿﺎدﺑﯾن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن
ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
و ﺗﺿﺎد ﮐﺷورھﺎ و ﮔروھﮭﺎی اﻧﺣﺻﺎرات
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھم ،درﺳطﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .درﮐﻧﺎراﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺷﺎرھﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از آن درﺑرداﺷﺗن ﮐﻠﯾﮫ ی ﻣواﻧﻊ ﺑرای
ﺣرﮐت آزاداﻧﮫ اش درﺟﺳت و ﺟوی ﻏﺎرت
ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزاﻧﮫ ﺳود و راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺗﺷدﯾد
ﭼﺎﭘﯾدن ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ درﺣدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ،
ﺗﺿﺎدﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و طﺑﯾﻌت را ﺑﮫ ﭘﻧﺟﻣﯾن
ﺗﺿﺎد ﻣﮭم ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد درﮐﻧﺎر ﭼﮭﺎرﺗﺿﺎد ﻣﮭم ،ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده
اﺳت .ﺗﮑﺎﻣل ھﺎی ﺑﻌدی در اﯾن ھزاره ،ﺑﮫ
وﯾژه ﺑﺣران  ٢٠٠٨ﮐﮫ ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺑﮫ ﺧﺻوص اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ آن روﺑﮫ
روﺷد ،ﺑﺎردﯾﮕر ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ را ﺑرای
ﭘﯾش روی ﻧﯾروھﺎی ﻣداﻓﻊ رھﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺳﺎﻋد ﻧﻣود .درﺑراﺑرج.ج.ک.
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﭘذﯾرش اھﻣﯾت اﯾن ﺷراﯾط
ﻣﺳﺎﻋد ،و اﯾﺟﺎد آﻣﺎده ﮔﯽ ﺧود ﺑرای ﻗﯾﺎم
اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕر درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎردﯾﮕر
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 ٢٫١ـ ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ﻧﺎﺷﯽ ازﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ روﺑﮫ روﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﮐﺷورﻣﻘروض ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﮐﺳری ﺗﺟﺎری
ھزاران ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری و ﺗﻧزل ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ
»ﻧرخ ﻧزوﻟﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ،ﺷده اﺳت .ﻟذا ﺗن
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺟﺎوزات ﻣداوﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ داده ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق
ﻋﻣده ی ذﺧﺎﯾرﻧﻔﺗﯽ ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ
ھژﻣوﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ و دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎ ازطرﯾق ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ ﺗﺣﻣﯾل
ﮐﻧد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﺧﺎطر از دﺳت دادن
ﻣداوم ﮐﻧﺗرل ﺧود ﺑر ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت آن درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻣداﺧﻼت ،ﺗﮭدﯾدات و ﺗﺟﺎوزاﺗش
درﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺑرای ﺗداوم ﺳرﮐرده ﮔراﺋﯽ
اش ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو و دراداﻣﮫ »ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرور«
ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻻﯾﻧﻘطﻊ »ﺑرﺧوردﺗﻣدﻧﮭﺎ« ﺗﺣت
رﯾﺎﺳت ﺑوش ،آﻣرﯾﮑﺎی ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎزھم ﺑرای اﺑدی ﺳﺎﺧﺗن ﺣﺿورش
درﻣﻧطﻘﮫ ﻏرﺑﯽ آﺳﯾﺎ ،ﮔﺳﺗرش آن در ﺟﻧوب
آﺳﯾﺎ و ﺣﺗﺎ در درﯾﺎی ﺟﻧوب ﭼﯾن ،ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯾﮏ ﺟﻠو دار اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ طﯽ دھﮭﺎ ﺳﺎل ﺑرای اﯾﺟﺎدﻋدم ﺛﺑﺎت
و ﮐﻧﺗرل ﻣﻧطﻘﮫ ،اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ
درﺧطر ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﺷدن ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣﻣﻠﮫ ﺷروراﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﺑﯽ و ﺗﺣﻣﯾل رژﯾﻣﯽ
ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﺑﮫ آن دراداﻣﮫ اﺷﻐﺎل واﻗﻌﯽ ﻋراق و
ﺑرﻗرار ﮐردن رژﯾﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻟﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و
ﻣﺣﺎﺻره ی اﯾران ،ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﺗراﺗژی اﯾﺟﺎد
ﻋدم ﺛﺑﺎت و ﮐﻧﺗرل ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .وﺿﻌﯾﺗﯽ
درﺳت ﺷده ﮐﮫ ھر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾده در آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻋم ازﺟﻣﮭوری ﺧواه ﯾﺎ
دﻣوﮐرات ،درﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد »ﺣﮑوﻣت«
ﮐﻧد و ﺳرﮐرده ﮔراﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗداوم
ﺑﺧﺷد ﮐﮫ او ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ اش را ﺑرای
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن درﻣﻘﺎﻣش ﺑﮫ راه ﺑﯾﺎﻧدازد .اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺧﺻﻠت اﻧﮕﻠﯽ ،ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ و ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزاﻧﮫ
ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﺷت ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺧود
رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ طرز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺷدﯾدی
در ﺑﺣران  ٢٠٠٨ﮐﮫ از آﻣرﯾﮑﺎ ﺷروع ﺷد
و درﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و
ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧو رﺳﯾد ،ﺧودرا
ﻧﺷﺎن داد و ھﯾﭻ ﮐﺷوراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻧوز
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺧودرا از آن ﻧﺟﺎت دھد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
 ٣٫١ـ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺣران دھﮫ ی ١٩٧٠
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی رھﺑری ﮐﻧﻧده آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾده ﺷد ،ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻧوـ ﻟﯾﺑراﻟﯽ
آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺷد »رﺷد ﺑﯾﮑﺎری«
ﺑود .دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺷﺎن را
درﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ازدﺳت دادﻧد و اﯾن وﺿﻌﯾت
ﺑﺎزھم اداﻣﮫ دارد .ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ،ﻏﯾرﺻﻧﻌﺗﯽ
ﮐردن ﮔراﯾش ﻏﺎﻟب ﺷد .اﺧﺗراﻋﺎت ﺟدﯾد
ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑرای ﻏﺎرت ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﺷدﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗداﻣﺎت رﻓﺎھﯽ
ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش طﯽ ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑودﻧد درﮔﺎﻣﯽ دﯾواﻧﮫ
وار ازآﻧﮭﺎ ﺳﻠب ﺷد .ھﻣراه ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ ،اﻓزاﯾش
ﻗﯾﻣت ،ﺑﮭﺎی ﺧدﻣﺎت اﺻﻠﯽ ،ﻓﺳﺎد و ﻏﯾره
ﺑﮫ ﺳﺎن راﮐت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻرﻓﺗﻧد .ﺷﮑﺎف ﺑﯾن
ﺛروﺗﻣﻧدان و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺳرﯾﻌﺎ
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﺧﺷم ﻣردم
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ،ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﺗﮭﺎﺟم
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻧﺣرف ﮐردن ﺗوﺟﮫ
آﻧﺎن و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺞ ﻧﻣودن ﺷﺎن،
آﻏﺎزﺷده وﺗﻣﺎﻣﯽ ارزﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﺷری
ﺑﮫ دﺳت آﻣده درﻣﺑﺎرزات ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎن ﻧﺎﺑود
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎرﻧو ازﺑدﺗرﯾن اﺷﮑﺎل آن
اﺳت .ﺗﻌدادی ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ رھﺑری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ وﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت
دﯾﮕر ،ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺿرﺑﺗﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ درآﺧرﯾن ﺗﺟﺎوز
آن ﺑﮫ ﻟﯾﺑﯽ و ﮐﺷﺗن ﺧوﻧﺳرداﻧﮫ ﻗذاﻓﯽ و
در دورﺑرﺟﮭﺎن ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﺳت،
و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎری اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ آن دراﺑﻌﺎدی
ھﺷداردھﻧده ﺑﺎﻋث ﺷدت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺗﺿﺎدﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم وﺧﻠﻘﮭﺎ و ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم
ﺷده اﺳت.
 ٤٫١ـ اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﺑروز ﯾﮏ رﺷﺗﮫ
از ﺷورﺷﮭﺎی ﺗوده ای درﮐﺷورھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن درﺷروع ھزاره ی ﺟدﯾد و
روی ﮐﺎرآﻣدن ﺗﻌدادی دوﻟﺗﮭﺎی ﭼپ ﮔرا
دروﻧزوﺋﻼ ،ﺑوﻟﯾوی ،ﻧﯾﮑﺎراﮔوا ،اﮐوادور
و ﻏﯾره اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .روﻧدی ﮐﮫ ھﻧوز ھم
ازﺟﻣﻠﮫ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر ﭘرو اداﻣﮫ دارد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،دوران دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ
درآﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
درﻧﭘﺎل ،ﺷورش ﺗوده ای وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ درآن
ﺑﺧش ﺳﯾﺎﺳﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻣﺗﺣد ﻧﭘﺎل)ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷت
ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽ  ٢٥٠ﺳﺎﻟﮫ ی ﻧﭘﺎل راﺳرﻧﮕون
ﺳﺎﺧت.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت رھﺑری آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺗﺟﺎوزات را ﺑﮫ ﻋراق و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻧﺎم »ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرور« اﻧﺟﺎم
دادﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻓروزی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طﯽ دھﮫ ی اﺧﯾر ﻧﺎﺑودﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن
ﺗﺟﺎوزات درﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﺣت ﺗوﺟﯾﮭﺎت
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﺳﯾروﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ
ﺷروع ﺷورﺷﮭﺎی ﺗوده ای وﺳﯾﻊ در ﺗوﻧس و
ﻣﺻرﺑﺎ درﮔﯾری درﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر درﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻓردی و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دراﯾن ﮐﺷورھﺎ درﻗدرت
ﺑودﻧد ،ﺗﻐﯾﯾرﮐرده اﺳت .ﮐﺷورھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ
ﮐﮫ اﮐﺛرآﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘراﻓﺗﺧﺎری از ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔری دارﻧد ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﻗﺗل ﻋﺎم ازﺟﺎﻧب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و
ﻧوﮐراﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﺟﻧﮕﮭﺎی
ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل وﻣﺣﯾطﯽ ﻧﺎ آرام
دراﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ﻣردم
آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ طورﻓزاﯾﻧده ای اﮐﻧون ﺷروع ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑم ﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎری و ﺳﻠطﮫ ی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐرده اﻧد .درﮐﺷورھﺎی دﯾﮕرآﺳﯾﺎ
اﯾن آﮔﺎھﯽ رﺷد ﯾﺎﺑﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺑل دﯾده ﺷدن
اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻓﺎﻗد اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
ﻣﻠﯽ ﺟﮭت رھﺑری ﺷورﺷﮭﺎی اﯾن ﺧﻠﻘﮭﺎ و
ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺟﻠو ﺟﮭت ﮐﺳب ﻗدرت ﺗوﺳط
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮫ
طور رﺷدﯾﺎﺑﻧده ای ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات
ﻋﻣده ای ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﯾﺎدآوری
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺗوده ای
درﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ روی ﻣﯽ دھﻧد ،درﻓﻘدان
ﺣﺿورﻗدرﺗﻣﻧد ﭼپ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﮐﺛراﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ
ﯾﺎ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود
رھﺑری وﯾژه ﻧﯾروی ﺣرﮐﺗﯽ ﺷﺎن را ازدﺳت
ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ازاﯾن وﺿﻌﯾت ﺳود
ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار و ﺣﻔظ ﺑرﺗری
ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردﻧد.
درﻋﯾن ﺣﺎل ،درﺧودآﻣرﯾﮑﺎ ،طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﻣﯽ رﯾزﻧد وﻧﻣوﻧﮫ ﺟﻧﺑش اﺷﻐﺎل وال اﺳﺗرﯾت
درﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼپ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺿور دراﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ
درﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺗواﻧﻧد ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﻧد .درﺳت
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ درھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣوﻧﮫ
ای اﻓراطﯽ را درﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ
اﺟﺎزه داده اﺳت ﺗﺎﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺟﺎوز
ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ﻣرﮐز
ﺗﻣرﯾن دھﯽ ﺟﮭﺎدﯾﮭﺎ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ طﯽ دھﮭﺎﺳﺎل ﺑوده اﺳت ،اﮐﻧون ﺧود
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﮔﯽ وازﺑﯾن رﻓﺗن
ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش ﺗوﺳط ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺳرزﻣﯾن اش ﺷده و ﺑن ﻻدن ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد
و ﺣﻣﻼت اﺧﯾر ﻧﺎﺗو ﺑﮫ اردوﮔﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن دھﮭﺎ ﺳرﺑﺎزآن در
ﺳرزﻣﯾﻧش ﮔردﯾده اﺳت.

 ٥٫١ـ درﺑراﺑر ﺣﻣﻼت ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ی ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،دردھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ رﺷﺗﮫ ای از
ﻣﺑﺎرزات وﺳﯾﻊ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوﻗﺷﺎن ،ﺷﺎھد ﺑودﯾم.
دردوﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات درﻓراﻧﺳﮫ و
ﺗﻌدادی ازﮐﺷورھﺎ و درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و اﻣﺳﺎل
درﯾوﻧﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺑرﺧﯽ ازاﯾن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺳراﺳری ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﺷورﺷﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد .اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎزھم
درروزھﺎی آﯾﻧده ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎرﺑﺣران ﻓزاﯾﻧده درﻧظﺎم ﺷﺎن را ﺑﮫ
دوش ﮐﺎرﮔران در ﮐﺷورھﺎی ﺧود و ﺧﻠﻘﮭﺎی
ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﯾﺎﻧدازﻧد ،اوج ﺧواھدﮔرﻓت.
 ٦٫١ـ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑر ﺳر ﺗﻘﺳﯾم ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی
ﺟﮭﺎن درﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل
ﻧوع اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻏﺎرت ﺑﮫ ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری،
اﺷﮑﺎل ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﺧودﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .درﺣﺎل
ﺣﺎﺿرﻧﯾروھﺎی ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی
ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﻋﻣده ﺗرﯾن اﺑزار ﻏﺎرت ﺷده اﻧد.
ﺗﺿﺎدﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﻣﺟﺎدﻟﮫ
ﺗﺟﺎری ،ﺑﺎزارھﺎ و ﺳﻠطﮫ ی ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺑروز
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﻣدت  ٦دھﮫ ھﯾﭻ ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ روی ﻧداده ،اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد ی در
ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ظﺎھرﺷده اﺳت.
ﺣﺗﺎ ﺗﺿﺎدﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
روزاﻧﮫ درﺣﺎل ﺷدت ﯾﺎﺑﯽ ھﺳت ﮐﮫ درﺷﮑل
ﺣﺎﮐﻣﯾت دﻻر ﯾﺎ ﺋورو ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎری و ارزی ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷوراﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﻧزاع ﺑﺎ
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺳر ﻣوادﺧﺎم،
ﺑﺎزارﺑرای ﺻﺎدرات ﻣوادﻣﺻرﻓﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ای ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺷدت ﮔﯾری ﺗﺿﺎد در
ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،وﺿﻌﯾت ﯾﮏ ﻗطﺑﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ درﺻﺣﻧﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠط
ﺑود ،ﺑﺎ ﺑروز ﻗدرﺗﻣﻧد وﺿﻌﯾت ﭼﻧدﻗطﺑﯽ
درﺣﺎل ازﺑﯾن رﻓﺗن اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎد
ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای ﻧﯾروھﺎی
ﺗوده ای ﺑرای ﭘﯾﺷﺑردن ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ازﯾﮏ
ﺳو ،و ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در دﺳت ﺑردن
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺧودﺷﺎن ،ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ رﺷد
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣﮏ ﺧواھدﮐرد ،ﻓراھم
ﺷده اﺳت.
 ٧٫١ـ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
وﺟودآﻣد و ﺗﺻوﯾرﺧودرا ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اراﺋﮫ
داد ،ﺗﺿﺎدﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و طﺑﯾﻌت ﺷﮑل آﺷﺗﯽ
ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﮫ ﺧودﮔرﻓت و ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ
ﻣﺳﺗور ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷد .اﻣﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎ
ﮔرم ﺷدن ﮐره زﻣﯾن و ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣطرح درآﯾﻧده ،ﻗﺎﺑل ﺗﺧﻔﯾف
ﯾﺎﻓﺗن ﻧﯾﺳت .اﻣروز ،اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﺣد ﯾﮏ
ﺗﺿﺎد ﻣﮭم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت
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آﺗﯽ ﺑﺷرﯾت اﺳت ،ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن اﻣر
ﺿرورت ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت را ﻓورﯾت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
 ٨٫١ـ ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﺗﺿﺎدﺑﯾن
ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ ﺷدت ﯾﺎﺑد.ﺑرﺑرﯾت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه ای اﺳت
ﮐﮫ درﺑراﺑر ﺑﺷرﯾت ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 ٩٫١ـ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ،اھﻣﯾت اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرارﮔﯾرد .ﺳﻧد ﭘﺎﯾﮫ ای
اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭼﻧﯾن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود» :ﭘﺎﯾﮫ
ﮔذاری اﯾﮑور ﻧﺎﺷﯽ از درک  :ﺿرورت
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﺗوﺳط ﺗﺷﮑﻠﯽ ﺟدﯾد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﻧﺑش
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻊ ازطرﯾق ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾدی از ھم ﮐﺎری و
ھم آھﻧﮕﯽ ﻓرا ﻣرزی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ اﺳت.
» اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری اش
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎزھم درﻣﯾﺎن رﺷد ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺟودﯾت ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺧطراﻧداﺧﺗﮫ اﺳت،
اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت دھد .اﯾن ﺑﺣران ﺑﯾﺎن ﺧود را
درﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ  ، ٢٠٠٨ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾدی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﺑﺣران ﻗرﺿﮫ ھﺎ ،ﺑﺣران زﯾﺳت
ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،اﻓزاﯾش ﻋدم ﺗﺷﮑﯾل
ﺧﺎﻧواده ﭘروﻟﺗرھﺎ و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم،
ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﺧطر
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮔراﯾش ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ
ارﺗﺟﺎع و ﻓﺎﺷﯾﺳم ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
» ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﯾﻧده ای ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺟﮭﺎن اراﺋﮫ دھد.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾﮑور ﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن را
ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﺎ ﻣﺗﺣدﺷدن ﺑﺎﯾﮏ دﯾﮕر روﺣﯾﮫ
ای ﮐﮫ دراﯾن ﺳﺧن ﻟﻧﯾن ﺗﺑﻠورﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
»ﮐﺎرﮔران ﻏﯾرﻣﺗﺣد ھﯾﭻ و ﮐﺎرﮔران ﻣﺗﺣد
ھﻣﮫ ﭼﯾزﻧد« )ﻟﻧﯾن» ،١٩١٣ ،اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر«( راﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎزﻧد.
»اﯾﮑورﺗﺣﻘق ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را اداﻣﮫ ﻣﯽ
دھد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزرگ ﮐﻣون
ﭘﺎرﯾس درﺳﺎل  ،١٨٧١ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر  ١٩١٧روﺳﯾﮫ ،اﻧﻘﻼب  ١٩٤٥ﺗﺎ
 ١٩٤٩ﭼﯾن ،ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
در ﻧﺎﺑودﮐردن ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮭن و ظﮭور
اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻌداز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ،ﻣﯽ ﮔردد«.
 ١٠٫١ـ »اﯾﮑور ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗﺟﺎرب ﻏﻧﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اول ،دوم و ﺳوم اﺳت.
اﯾﮑور ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ ،ﺿرورﺗﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣروزی ﭼﻧﺎن اﺗﺣﺎدی را درﻧظر ﻣﯽ
ﮔﯾرد .اﯾﮑور ﺷﻌﺎر ﺑزرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس »ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ
ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!« و ھم ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎر ﻟﻧﯾن
»ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻠل ﺳﺗم دﯾده
ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!« را ﺑﮫ ﻋﻣل درﻣﯽ آورد.
ﺗﺎﺳﯾس اﯾﮑور ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ
ﻣﺑﺎرزه ی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﯾش ھﺎی اﻧﺣراﻓﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﻣﺟدد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف روﺣﯾﮫ ی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑودﻧد .اﯾن ﮔﺎﻣﯽ اوﻟﯽ در ﺗﻌﻣﯾق
ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظورﺗﮑﺎﻣل دادن ﻣﺷﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص اﻣروزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ دراﻣﺗداد ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت رھﺑری ﻟﻧﯾن و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن طﯽ
ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺑزرگ ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺎﺋو ﺗﺳﮫ دون
ﻗراردارد .اﯾن ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ درﺟﮭت رﺷد
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ھم ﺑﺳﺗﮫ درﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﮭت
ﭘﯾﺷروی ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣزب ﻣﺎﺑﺎﯾد درﺧود آﻣﺎده
ﮔﯽ درﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﺑﺗﮑﺎر ﭘﯾوﺳﺗﮫ درﭘﯾش
ﺑردن وظﺎﯾف اﯾﮑور ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎن
را ﺑﮫ وﺟودآورد.

 .٢وﺿﻌﯾت ﻣﻠﯽ

*********
ﺧون ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎ ﺧداﯾﺎن ﺗﺳﮑﯾن ﯾﺎﺑﻧد
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ارزﺷﮭﺎی ﻋﮭد
رﻧﺳﺎﻧس را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺷﺎﻋران و
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗوده ھﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ
ارزﺷﮭﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ را ﺑراﻧدازﻧد و از اﻓﻘﯽ
ﺳﮑوﻻر و ﺿد ﮐﺎﺳﺗﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد،
ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﺳﭘری ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن روزھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﻧﯾروھﺎی دﻣﮑرات و
ﻣﺗرﻗﯽ ارزﺷﮭﺎی رﻧﺳﺎﻧس را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دادﻧد
و ﺗوده ھﺎ را ﻋﻠﯾﮫ ﺧراﻓﺎت و رﺳوم و ﻋﺎدات
ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﮫ ﺣرﮐت وا ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ﺳﭘری ﺷده
اﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﮐﺎﺳﺗﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ھﻣﮫ
ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﮑرات ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑطور رﺷد ﯾﺎﺑﻧده
ای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ دﺳت آوردن دﺳت ﺑﺎﻻ در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ ھﻣﮥ اﺣزاب طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐم
و اﺣزاب رﻓرﻣﯾﺳت/ﻣﻧطﻘﮫ-ای ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑرﮔﺷﺗﯽ در ﻣوج رﻧﺳﺎﻧس در
ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﺑود .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺳﯾر ﻗﮭﻘراﺋﯽ در
ﺗﻣﺎم ﮐﺷور و ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت
اﺣﯾﺎی ﺧراﻓﺎت ﻗدﯾﻣﯽ ،اﺷﮑﺎل ﭘرﺳﺗش و

ﺳﻧن ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ھﺳﺗﻧد .در ﺑﻧﮕﺎل ،ارﯾﺳﺎ
و آﺳﺎم ،اﺷﺗﯾﺎق و ﺳﺧﺎوﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑرﮔزاری
دورﮔﺎ ﭘوﺟﺎ ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ ھﻧدو و ﺑﺳﯾﺎری
ﭘورﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻓﺳﺗﯾوال
ھﺎی ﻣﻠﯽ« دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ روﭘﯾﮫ ای
ﮐﮫ در اﯾن راه ﺧرج ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﻧﺎرﯾوی ﮐﻠﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از آن
ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ھزاران ﺑز و ﺣﯾواﻧﺎت و
ﭘرﻧدﮔﺎن دﯾﮕر در ﻣﻌﺎﺑد دورﮔﺎ اﺳت .در ﻧﭘﺎل
ﺑوﻓﺎﻟوھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺧداﯾﺎن ﺗﺳﮑﯾن
ﯾﺎﺑﻧد .در ﻗﻠب ﮐﻠﮑﺗﮫ ،در ﻣﻌﺑد ﮐﺎﻟﯽ ھزاران
ﺑز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻼوۀ دھﮭﺎ ھزاری
ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر ﻣﻌﺎﺑد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
در ارﯾﺳﺎ ﻣراﺳم ﺧوﻧﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن
ﺣﯾواﻧﺎت در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌددی اﺟرا ﻣﯽ
ﮔردﻧد .در ﺑﮭﺎواﻧﯾﭘﺎﺗﻧﺎ در ﻣراﺳم ﭼﺎﺗﺎر
ﯾﺎﺗرای اﻟﮭﮥ ﻣﺎﻧﯾﮑﺷوری ،اﻣﺳﺎل ﺑﯾش از
 ١٠٠٠٠ﺣﯾوان و ﭘرﻧده ﺳﻼﺧﯽ ﺷدﻧد .اﯾن
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺗﮑرار
ﺷد .اﮔر در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش
اﺳﺗﻘﻼل و ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت ﭼپ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣراﺳم
و ﻋﻘﺎﯾد ﺧراﻓﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷد ،اﻣروزه ﺣﺗﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﻠط در ﻣرﮐز
و اﯾﺎﻻت در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن ﻣراﺳم ﻗﺑﯾﺣﯽ ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد ﺳﮑوت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺧﺷﻧود ﺳﺎﺧﺗن رأی دھﻧدﮔﺎن،
ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑردن آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز
ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ھﺳﺗﻧد ،دوﻟت
ﺟﺑﮭﮥ ﭼپ در طول ﺗﺻدی طوﻻﻧﯽ ﻣدﺗش ﺑر
اﯾﺎﻟت ﺑﻧﮕﺎل ﺣﺗﯽ ﺑﮫ داﻣن زدن ﺑﺣث در اﯾن
ﻣورد ﻧﯾز ﻧﭘرداﺧت .ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺗرک ارزﺷﮭﺎی رﻧﺳﺎﻧس و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧن
ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ای و ﺗرﮐﯾب آن ﺑﺎ
ارزﺷﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﮑﺎر ﮔﯾری
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ ﻣدرن اﺳت .ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ اﺟﺎزه ﻧدادن
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎﻧﮓ ﭘﺎرﯾوار ]ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ھﻧدو[ ﺑرای ﻗﺑﺿﮫ ﮐردن ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل از آﻧﮭﺎ،
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺣزاب ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﻧﮕره ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ
در ﺟﺑﮭﮥ ﭼپ ﺑﮫ رھﺑری »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﻧد)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت(« ،رﻗﺎﺑﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن اﺳت
ﺗﺎ رھﺑری ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﭘوﺟﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرﻧد.
ﮔروه ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت طﺑﻘﺎت ﺛروﺗﻣﻧد
و رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘدﯾدار ﺷده اﻧد ﮐﮫ ھر ﺳﺎل
دﺳت ﺑﮑﺎر ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﭘول ﺑﮫ
ﻧﺎم اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﭘوﺟﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾن
ﻧوع ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف
دھﮫ ھﺎی رﻧﺳﺎﻧس و دورۀ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻣراﺳم ﺧوﻧﯾن از ﻗﺑﯾل
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣﯾواﻧﺎت ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻧﺎطق
ﺑﺧﺻوص در طﯽ ﻣراﺳم دورﮔﺎ ﭘورﺟﺎ
ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرﮔﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود،

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﺑﮫ ﻧدرت ﺣرﻓﯽ زده ،ﭼﯾزی ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﺎری
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺎ زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷرو
در ﮔذﺷﺗﮫ وﺿﻊ ﺷده اﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻣرﺑوط اﺳت،
ﻧﻔوذ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻧﺎدرﺳت ﻧظﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدﮔﯽ
اﻗﺗﺻﺎد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻏﻔﻠت از اھﻣﯾت ﻣﺑﺎرزۀ
ﭘﯾﮕﯾر در ﺣوزۀ روﺑﻧﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺷوق ﻋﻘﺎﯾد
واﭘس ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻋﻣر ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻣوﺟود را طوﻻﻧﯽ ﺗر ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻋﻘﺎﯾد
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ در ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﻧﻔوذ رﺷد ﯾﺎﺑﻧدۀ ﻋﻘﺎﯾد روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻋﻘﺎﯾدی
ﻧظﯾر ﺗﺋوری ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﺗﺳﺧﯾر
ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑطور ﺧودﺑﺧودی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر روﺑﻧﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﻏﺎﻟب
ﺷدﻧد .در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻘﺎﯾدی ،اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ در ﭼﯾن ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺎﺋو در دھﮥ
 ١٩٦٠ﺑﮫ ﻣﻧظور طرد ﭘﯾروان راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﺣزب ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﭘﯾﺷروی
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری را ﻣﻌﮑوس ﮐﻧﻧد ،ﻧﻔوذ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .وﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﺗﺋورﯾﮏ ﺟﮭت
ﺗﻘوﯾت ﺑﯾﻧش اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﮕوﺑرداری ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ از
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن راﺿﯽ ﺑودﻧد ،اراﺋﮫ
ﻧﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷروع ﺑﮫ
ﺑرداﺷﺗن ﮔﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﮐرد ،ﻧﺧﺳت ﺗﺣت
ﻧﻔوذ رﺷد ﯾﺎﺑﻧدۀ ﺧط ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ »ﭼپ«
ﻟﯾن ﺑﯾﺎﺋو و ﺳﭘس ﺧط راﺳت رواﻧﮥ دﻧﮓ
ﺳﯾﺎﺋوﭘﯾﻧﮓ ،ﮐﮫ ﺗﻔﮑرات ﻣﺎﺋو را در ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣود .دوﻣﯽ ﺳراﻧﺟﺎم
ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺳب ﻗدرت و ﺑرﮔرداﻧدن ھﻣﮥ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷد .ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑزرگ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗرک
ارزﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﭘﯾﺷﺑرد آﻧﮭﺎ
داﺷت ﻧظﯾر اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷد .اﯾن وﺿﻊ
ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﻋﻘﺎﯾد واﭘس ﮔراﯾﺎﻧﮫ
و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣراه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی
ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳم و ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ ﻧظﯾر
ﺑﯾﻧﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳرﮐردﮔﯽ ﺳـرﻣﺎﯾﮥ ﻣــﺎﻟﯽ
رﺷد ﮐرده اﻧد ،ﺑرای ﺗﺳﻠط در ھﻣﮥ ﻋرﺻﮫ
ھﺎ ﻓراھم ﮐرده اﺳت .اردوﮔﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﻓﺎز ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﮐﺎﺳﺗﯽ و
ﻧژادی و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺧود ﻣﺛل »ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ« را ﺷﯾوع
دھد ،و در اﯾن راه از ھﻣﮫ ﻧوع ﻋﻘﺎﯾد واﭘس
ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ارزﺷﮭﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد .در اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﻣراﺳم ،ﺧراﻓﺎت،
ﻋﺎدات و ﺳﻧن ﻗدﯾﻣﯽ در اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از »ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ«
اﺣﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن وﺿﻊ ﻓﻘط ﺗوﺳط روﺷن ﮐردن ﻣردم
ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،ﻣﺑﺎﺣﺛﮥ ﻋﻠﻣﯽ،
ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ارزﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷروع از ﺗروﯾﺞ
ارزﺷﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ دورۀ رﻧﺳﺎﻧس و ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺑش ﺗﺟددﺧواھﺎﻧﮥ
ﺟدﯾد و ﻣﺑﺎرزۀ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻓﺎز
ﻧواﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷود.
ﻧﺷرﯾﮫ » ﺳﺗﺎره ﺳرخ «
ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧد
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(
دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١١

ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺳﻘوط اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ

ﻣﺧﺻوﺻﺎً ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎی ﺑﺣران زده ازھم
ً
ﻋﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﭘﺎﺷﯾده و ﻣﻧﺣل ﺧواھد ﺷد و
ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ای ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری از ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎی دو
ﺟﺎﻧﺑﮫ/ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ،
ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب و ﺷﻣﺎل اروﭘﺎ ﺗﻼش
ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺣﻣل
ﮐﻧﻧد .اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن – ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭر ﻟﻧدن ،در اﻧزوای
ﭘر زرق و ﺑرق ،در ﺳراﺷﯾﺑﯽ رﺷد زﯾر
ﺻﻔر ﻏرق ﺧواھد ﺷد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﯾن
ﮐﺷور در ﺗﮑﺎﭘوی ﭘﯾداﮐردن ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺗﺎزه
ﺳوداﮔراﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس
و دﯾﮕر ﻣﺣﻔظﮫ ھﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود ﺧواھﻧد
ﺑود .اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و ﻣرﮐزی ،ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﻟﮭﺳﺗﺎن و ﺟﻣﮭوری ﭼﮏ ،رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ
آﻟﻣﺎن ﻋﻣﯾق ﺗر ﺧواھﻧد ﮐرد .اﻣﺎ ،از ﻋواﻗب
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھش ﮐل ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ رﻧﺞ
ﺧواھﻧد ﺑرد .ﺟﻧوب اروﭘﺎ )ﯾوﻧﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ،
ﭘرﺗﻘﺎل و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ( ﺑﮫ ﯾﮏ رﮐود ﻋﻣﯾق ﮔرﻓﺗﺎر
ﺧواھﻧد ﺷد ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ،ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ھﺎی
ﻋظﯾم ﺳوﺧت ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺿرب و ﺟرح
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣزد ھﺎ و ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
ﮐﺳﺎدی ﺳطﺢ ﺑﯾﮑﺎری ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم
ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑرﺳد ،ﺑﮫ ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد و ﺑﮫ ﺷورش ﻣردﻣﯽ در

طول ﺳﺎل ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻓروﭘﺎﺷﯽ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎً اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﯾورو ﺑﮫ ﻋﻧوان ارز ﻣورد ﻧظر ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﭘﯽ آﻣد ھﺎی ﻣﻠﯽ ھم راه ﺑﺎ ﮐﺎھش ارزش ﭘوﻟﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧواھد ﺷد .ﻣﻠﯽ ﮔراﺋﯽ دﺳﺗور
روز ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ
و ﺳوﺋﯾس از زﯾﺎن ﺑزرگ وام ھﺎی ﺧود ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب رﻧﺞ ﺧواھﻧد ﺑرد .ﻧﺟﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻣده ﺿروری ﺧواھد ﺷد و ﺟواﻣﻊ
آﻟﻣﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﯾن دوﻗطب اﮐﺛرﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎت
دھﻧدﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ازھم ﺟدا ﺧواھد ﮐرد.
اروﭘﺎی ﻓرو رﻓﺗﮫ درﮐﺳﺎد ،ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷده و
ﻗطﺑﯽ ﺷده ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑر ﺿد اﯾران )ﯾﺎ ﺳورﯾﮫ(
)اﻟﻐﺎء ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم( ﻧﺧواھد
ﭘﯾوﺳت .اروﭘﺎی ﺑﺣران زده ﺑﺎ درﮔﯾری
واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد ﮐرد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ :رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﺗﻘﺎم ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت
اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﻋواﻗب ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺳری ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺑﺎﺑﯽ رﻧﺞ ﺧواھد ﺑرد و ﻗﺎدر
ﻧﺧواھد ﺑود ﺧود را از رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن
در ﺳﺎل  2012ﻧﺟﺎت دھد .و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر
روی ”ﺻدور“ رﺷد زﯾر ﺻﻔر ﺧود ھﻣﺎﻧﻧد
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﭘوﯾﺎ ،ﻣﺛل ﭼﯾن ،ھﻧد و دﯾﮕر
ﻣﻧﺎطق آﺳﯾﺎ )آﺳﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل از دﺳت
دادن ﺑﺧﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( ﺣﺳﺎب ﮐﻧد.
ﮐﺷور ﭼﯾن ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از رﺷد %9
ﮔذﺷﺗﮫ رﺷد ﺧواھد ﮐرد .ھﻧدوﺳﺗﺎن از %8
رﺷد ﺑﮫ  %5رﺷد ﺗﻧزل ﺧواھد ﮐرد .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧظﺎﻣﯽ رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ درﻣورد
”ﻣﺣﺎﺻره“ﮐردﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ در ﺟﮭت ﻧﺟﺎت ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣرک ﺟدﯾدی از
ﺟﺎﻧب ﭼﯾن ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
در ﺳﺎل  2012اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت
رﮐود ﺳﻘوط ﺧواھد ﮐرد و ”ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﮑﺎری
ﺳﺎل ” 2011ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﺑﯾﮑﺎری در
ﺳﺎل  2012ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧواھد ﺷد .در
ﺣﻘﯾﻘت ،ﮐل ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣردﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری را از دﺳت دادﻧد و ﻗﺎدر
ﻧﺧواھﻧد ﺷد ﺑﺎز ﺣق ﺑﯾﮑﺎری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد،
ﮐوﭼﮑﺗر ﺧواھد ﺷد.
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺷدت ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
درروﻧدی ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎرﮔران را
وادار ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ درآﻣد ﮐﻣﺗر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ﻣزد و ﺳود ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی و رﺷد ﺑﯾﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎھش
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣراه
ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻘروض
و ورﺷﮑﺳﺗﮫ را ﻧﺟﺎت دھد .ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت در
ﻣﯾﺎن ﺳردﻣداران ﺑر ﺳر اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺎھش ھﺎ در ﻣزد ﮐﺎرﮔران ،ﮐﺎرﻣﻧدان
و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﭼﻘدر ﺑﺎﯾد ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ”اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس“ دارﻧدﮔﺎن اوراق
ﻗرﺿﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدود ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدون ﭼﺎره ای
دﯾﮕر ،رای دھﻧده ﮔﺎن از ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
داده و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران را ﺑﯾرون ﻣﯽ اﻧدازﻧد و
اﻣﺗﻧﺎع ﺧود را ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧودی
و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ،ﻣﺛل ”ﺗﺳﺧﯾر وال
اﺳﺗرﯾت“ ﻧﺷﺎن ﺧواھﻧد داد .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ،
ﺧﺻوﻣت و ﺳرﺧوردﮔﯽ ﻓراوان ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻔوذ ﺧواھد ﮐرد .ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺣزب دﻣﮑرات ﭼﯾن را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد؛
ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺟﻣﮭوری ﺧواه
ﻣﮭﺎﺟران را ﺳرزﻧش ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﻣﻘﺻر
ﺧواھﻧد ﺷﻣرد .ھر دو ﺣزب ﺑرﺿد ”ﻓﺎﺷﯾﺳم
اﺳﻼﻣﯽ“ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺳرو ﺻدا راه ﺧواھﻧد
اﻧداﺧت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﻋﻠﯾﮫ اﯾران.

ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم  ،رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺷدﯾد ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟدﯾد در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﺑﺣران:
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺎﺷﮫ را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
ﺧواھد ﮐرد
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎزﻧده در
ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی ﻋراق ﭘس از ﺟﻧﮓ
ﺧواھد ﺷد .از  168ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﭘروژه ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﺎری ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗراز ) %5ﻓﺎﯾﻧﻧﺷﺎل ﺗﺎﯾﻣز،
 16دﺳﺎﻣﺑر  p1 ، 2011و ( 3ﺑدﺳت ﻣﯽ
آورﻧد) .( 1ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
در ﻟﯾﺑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﺧواھد ﺑود .ﻧظﺎﻣﯽ
ﮔری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺧﺎﻟف را از
ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد و ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر در ﺑدھﯽ
ﻏوطﮫ ور ﻣﯽ ﮔردد ،و ﻋدم ﺗﺟﺎوز ،ﺳود
آوری ﻗراردادھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی ﭘس
از ﺟﻧﮓ را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد.

” 52ﻧﻔر از روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑزرگ
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﯾﮭودی“ و ﭘﯾروان ”اﺳراﺋﯾل
اول“ آﻧﮭﺎ در ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ ،وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺧزاﻧﮫ داری و درﭘﻧﺗﺎﮔون ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
اﯾران را ﻋَ ﻠم ﺧواھﻧد ﮐرد .اﮔر آﻧﮭﺎ ﻣوﻓق
ﺷوﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺗش ﮔرﻓﺗن
ﻣﻧطﻘﮫ و رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت رژﯾم اﻓراطﯽ اﺳراﺋﯾل در ﺣﻔظ
اطﺎﻋت ﮐورﮐوراﻧﮫ ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ آن  ،ھر ﮔوﻧﮫ ﺷﮏ
وﺗردﯾد در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﯽ ﭘﯽ آﻣد ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر ﺑزرگ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻧﺎر ﮔذارده ﺷود.

رﻧﺟﺑر ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣﺑﺎرزه ﻗرار ﺧواھد داد.
ﭼﯾن :ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﮭﺎی ﺟﺑراﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎل 2012
در ﺳﺎل  2011زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای ﻓروﭘﺎﺷﯽ
در ﺳﺎل  ، 2012ﭼﯾن ﺑﺎ رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻓراھم ﺷد .ﺑﺣران ھﺎ ﺑﺎ ﺳﻘوط اروﭘﺎ :رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﺗﺷدﯾد
ﺧواھد ﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ داﺷﺗن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌددی ﯾورو ،رﮐود در آﻣرﯾﮑﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت اﻧﺑوه ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٧

ﺑرای اﺻﻼح و رﻓﻊ اﺛر آن اﻗدام ﺧواھد
ﮐرد .ﭘﮑن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ و
ﺧدﻣﺎت ﺑرای  700ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
داﺧﻠﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺧﺎرج از ﺣﻠﻘﮫ
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻗرار دارﻧد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣزدھﺎ ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت  ،ﭼﯾن ﺧواھد ﺗواﻧﺳت
از دﺳت دادن ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺧود را ﺟﺑران ﮐﻧد .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ،ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻣﺎر در
اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت اﺳت ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺑﺎب
ﺑﺗرﮐد ،ﺑﮫ طور ﻣﻌﮑوس اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد.
رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت رﻓﺗن ﻣﺷﺎﻏل ،ورﺷﮑﺳﺗﮫ
ﮔﯾﮭﺎی ﺷﮭری و ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧواھدﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾن ﺷراﯾط
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرﮐوب و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﯾﺷﺗر
ﯾﺎ ﺑﮫ دﻣﮑراﺗﯾزه ﮐردن ﺗدرﯾﺟﯽ ﮔردد .ﻧﺗﯾﺟﮫ
اش ﻋﻣﯾﻘﺎً ﺑﺎزار ﭼﯾن -رواﺑط دوﻟت -را ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﺧود ﻗرار ﺧواھد داد .ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﮐﻧﺗرل دوﻟﺗﯽ ﺑر ﺑﺎزار را
ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﮐرد.

روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﺣراﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣواﺟﮫ
ﺧواھد ﺷد
اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺗﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻣﺗر ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ از ﺗروﯾﺞ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ و
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﺣدان روﺳﯽ و ﺷرﮐﺎی
ﺗﺟﺎرﯾش ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد .روﺳﯾﮫ رواﺑط
ﺑﯾﺷﺗر و ﻓﻌﺎل ﺗری را ﺑﺎ ﭼﯾن ﺧواھد
داﺷت و از ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و
ﺗﺿﻌﯾف ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎﺗو ﺑﮭره ﻣﻧد ﺧواھد ﺷد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾوﻧﯽ ﻏرب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻧﻔوذ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺳﻌﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﭘوﺗﯾن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧﻧد وھم ﭼﻧﯾن
ﺗﺣرﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در روﺳﯾﮫ را ﺗﺷوﯾق
ﺧواھﻧد ﮐرد ھرﭼﻧد ،آﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری را ﺑﺎ اﺧﺗﻼف رأی زﯾﺎد از دﺳت
ﺧواھﻧد داد .رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎد روﺳﯾﮫ را
ﺗﺿﻌﯾف و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ
ﺑﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎ
ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.

ﮔذار از  : 2012 – 2011از ﮐﺳﺎدی
ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ رﮐود ﺗﺎ ﺑﺣران ﺑزرگ

ﺗوده ای درﺑراﺑر ﻧﺎ ﺑراﺑری ھﺎی وﻗﯾﺢ و
ﮐرﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد.
ﺣوادث ﺳﺎل  2012آﺧرﯾن ﺗﻣرﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ
اﺳت ﺑرای ﺳﺎل ﺟدﯾد در ﻣﻘﯾﺎس ﮐﺎﻣل ﺟﻧﮓ
ﺗﺟﺎری ﻣﺎﺑﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ ،ﺗﺷدﯾد رﻗﺎﺑت
درون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﺣﺗﻣﺎل ﺷورﺷﮭﺎی
ﺑزرگ ﺗوده ای ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮔردد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﺷدﯾد ﺗب ﺟﻧﮓ ھﻣﺎھﻧﮓ
و ﻣوزون ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران در ﺳﺎل
 ، 2011وﻋده ی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ﻣﻧطﻘﮫ ای
از زﻣﺎن ﺟﻧﮓ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ھﻧد و ﭼﯾن را
ﻣﯽ دھد .رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ وﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،روﺳﯾﮫ
و ﻓراﻧﺳﮫ درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺣراﻧﮭﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی را ﻋﻣﯾق ﺗر ﺧواھد ﮐرد.
در طول ﺳﺎل  2011رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ ﻣواﻓق ﺳﯾﺎﺳت روﯾﺎروﺋﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی طرح رﯾزی
ﺷده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف و ﺗﻧزل ظﮭور
ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن اﺳت.
در ﺑراﺑر رﮐود ﻋﻣﯾق ﺗر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﺎ
ﮐﺎھش ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺑﮫ وﯾژه
در اروﭘﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻣده ﺗرﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی
ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮔﺷوده ﺧواھد ﺷد .واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ ﺷدت
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣدود ﮐردن ﺻﺎدرات و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذارﯾﮭﺎی ﭼﯾﻧﯽ را دﻧﺑﺎل ﺧواھد ﮐرد .ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﮐوﺷش ﮐﺷور ﭼﯾن
را در ﺗﺟﺎرت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎﯾش در آﺳﯾﺎ،
آﻓرﯾﻘﺎ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ﻣﺧﺗل ﮐﻧد و ﺑﮫ آن ﺷدت
ﺑدھد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺗظﺎر اﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺑﮭره
ﺑرداری از درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻣردﻣﯽ در
داﺧل ﭼﯾن و اﻓزاﯾش ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود
در ﺧط ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺻورت ﮔﯾرد.
ﯾﮏ ﺗﺣرﯾﮏ ﻋﻣده ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺳﺎل 2012
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺳﮭﺎی ﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺎر ﺑرای
”ﺟﻧﮓ ﺳرد“ ﭘر ھزﯾﻧﮫ ی ﺟدﯾد ﻣﻧﺟر ﮔردد.
اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﺎرﭼوب و ﺗوﺟﯾﮫ در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ و
روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﺎ ﭼﯾن را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .اﯾن ﺣرﮐت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻼﺷﯽ ﻧوﻣﯾداﻧﮫ
ﺑرای ﺳرو ﭘﺎ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻧﻔوذ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
و ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اش در آﺳﯾﺎ دﯾده
ﺧواھد ﺷد” .ﭼﮭﺎرﮔوﺷﮫ ﻗدرت“ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ – اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ژاﭘن ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و
ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ -ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎھواره ای از
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ،رواﺑط ﺑﺎزاری ﭼﯾن را در ﺑراﺑر
اﻓزاﯾش ﺗدرﯾﺟﯽ ﻧظﺎﻣﯽ واﺷﻧﮕﺗن در ﮔودال

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ در اروﭘﺎ ،از
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻟﺗوﻧﯽ و ﺟﻧوب اروﭘﺎ واﻗﻌﺎً در
ﺳﺎل  2012ﭘﺎ ﺧواھد ﮔرﻓت .اﺧراج ھﺎی
ﮔﺳﺗرده ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ وﮐﺎھش ﺣﻘوق ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ و ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺋم وﺑﮫ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎﺋﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد .اﻋﻣﺎل ”ﺳﯾﺎﺳت رﯾﺎﺿت
ﮐﺷﯽ“ در ﺟﻧوب ﺑﺎ ﭘﯾش ﻓرض ﺑدھﯽ ھﺎ ﮐﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮑﮭﺎ در ﻓراﻧﺳﮫ
و آﻟﻣﺎن اﺳت ھﻣراه ﺧواھد ﺷد .ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐم در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻣﻧزوی ﺷده
از اروﭘﺎ ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟب در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﺻرار
ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران ﻧﺎ آراﻣﯽ
ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای را ”ﺳرﮐوب“ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﻧوع ﺣﮑوﻣت ﺧود ﮐﺎﻣﮫ ی ﻣدل ﻧﺋو-
ﺗﺎﭼرﯾﺳت ظﮭور ﺧواھد ﮐرد؛ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎرﮔری اﭘوزﯾﺳﯾون اﻋﺗراﺿﺎت ﺗو
ﺧﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﺧواھﻧد ﮐرد وﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ
اﻓﺳﺎر ﺷورﺷﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﻣﺣﮑم در دﺳت
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی واﭘﺳﮕرا ﮐﮫ در ﺳﺎل
 2011اﻋﻣﺎل ﺷدﻧد ،ﺻﺣﻧﮫ را ﺑرای رژﯾم
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ
ھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺟدﯾد و ﺣﺎد ﺗر و
روﯾﺎروﺋﯽ ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران و ﺟواﻧﺎن
ﺑﯾﮑﺎر ﺑدون آﯾﻧده اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد.

وﻗوع ﺟﻧﮕﮭﺎی آﯾﻧده ”ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧﯾم“ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد
در داﺧل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اوﺑﺎﻣﺎ زﻣﯾﻧﮫ را
ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺟدﯾد و ﺑزرﮔﺗر در ﺧﺎور
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ از
ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻣرﮐز آﻧﮭﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﯾران ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف
اﯾران ،واﺷﻧﮕﺗن در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﺣدان
اﯾران در ﺳورﯾﮫ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،وﻧزوﺋﻼ و ﭼﯾن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻠﯾد اﺳﺗراﺗژی ﺟﻧﮕﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و
اﺳراﺋﯾل در ﻗﺑﺎل اﯾران ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺳری
از ﺟﻧﮕﮭﺎ در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ﺗﺣرﯾم
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳراﺳری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺣﻣﻼت
ﺳﺎﯾﺑری ﺑﺎ ھدف ﻧﺎﺗوان ﮐردن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺣﯾﺎﺗﯽ
و ﻗﺗﻠﮭﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐل
ﻓﺷﺎرھﺎی وارده ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و اﺟرای
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
اﯾران ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺟرﺑﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻗدرت اﺷﻐﺎﻟﮕر

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
در دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و
”ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ“ آن ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از ﺳﯾﺎﺳت
ﮔزاران آﻣرﯾﮑﺎ ،طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﻧﮕره
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﺑرای ﻣﮕﺎ
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ – )ﯾﻌﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎی
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم
ارزش ﻗﺎﺋﻠﻧد ﺗﺎ ﺷﮭروﻧدی آﻣرﯾﮑﺎ( ﻣﺛل،
اﻟﯾﻧﺎ -راس ﻟﺗﯾﻧن و ھﺎوارد ﺑرﻣن ؛ در ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد ،دﻧﯾس راس در ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ،ﺟﻔری ﻓﻠﺗﻣن
در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و اﺳﺗوارت ﻟوی و
ﺟﺎﯾﮕزﯾن او ،داوﯾد ﮐوھن در وزارت ﺧزاﻧﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣدﯾون ﺟﻣﻊ
داری ﻗﺎﺋل ﺷود .ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
آوری ﭘول از ﺟﺎﻧب ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
راه ﻧﻣﺎﺋﯽ اش را از  52ﺗن از ﭘرزﯾدﻧﺗﮭﺎی
ﻋﻣده ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮭودی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﺳﺗراﺗژی اﺳراﺋﯾﻠﯽ -ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺣﺎﺻره
اﯾران اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی
آن و ﺳﭘس ﺣﻣﻠﮫ ی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ آن .ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﻋراق اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای
اﺳراﺋﯾل ﺑود؛ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻟﯾﺑﯽ دوﻣﯽ؛ ﺟﻧﮓ
ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳورﯾﮫ ﺳوﻣﯽ اﺳت .اﯾن
ﺟﻧﮕﮭﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﺳراﺋﯾل را ﻧﺎﺑود ﮐرده و ﯾﺎ
در ﭘروﺳﮫ ی اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در طول ﺳﺎل  ، 2011ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ داﺧﻠﯽ طراﺣﯽ
ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻼح ﻋﻣده ﻋﻠﯾﮫ اﯾران
اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد .ﮐﻣﭘﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐل
اﻧرژی ﻋﻣده ﻣﺑﻠﻐﯾن ﯾﮭودی -ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
را ﻣﺷﻐول ﺧودﺳﺎﺧت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔت از ﺟﺎﻧب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ
وﯾﺎ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﻣواﺟﮫ ﻧﺷدﻧد .ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻗدرت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ))The Zionist Power
ً
ﻋﻣﻼ ﻣﻌﺎف
Conﬁguration, ZPC
از ھر ﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد از ﺳوی روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ ،ﭼپ ﮔرا و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﯾﺎ
ﮔروه ھﺎ ﺑوده اﻧد  -ﺑﮫ ﻏﯾراز ﺗﻌدادی اﺳﺗﺛﻧﺎ.
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ دوﺑﺎره ﻧﯾروھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ از ﻋراق ﺑﮫ طرف ﻣرزھﺎی اﯾران،
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ و اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر زﯾﺎد از ﺳﺗون
ﭘﻧﺟم اﺳراﺋﯾل در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرش
ﺟﻧﮓ در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣرﮐﺎت
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻣﻠﮫ ی ”ﻏﺎﻓﻠﮕﯾراﻧﮫ“
ﻣوﺷﮑﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺟﺎوز ﺗﺣت
ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺻورت ﺧواھدﮔرﻓت ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻣوﺳﺎد اﺳراﺋﯾل ﻋَ ﻠَم ﺷده و ”ﺣﻣﻠﮫ ی
ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ھﺳﺗﮫ ای“ ﺗوﺳط  ZPCﺑﮫ
ﻧوﮐران ﺧود در ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده و ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ آن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﻧﺗﻘﺎل

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﺟﺎوز ﻣﺧرب ،ﺧوﻧﯾن،
ﺟﻧﮓ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑرای اﺳراﺋﯾل؛ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧظﺎﻣﯽ را
ﺧود ﻣﺗﺣﻣل ﺧواھد ﺷد و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
ھزﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﮔردﻧد.
ﺟﻧﮓ ﺗروﯾﺞ ﺷده ﺗوﺳط ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،رﮐود
اﻗﺗﺻﺎدی اواﯾل ﺳﺎل  2012را ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ
رﮐود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﻣﺣرک ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺗوده ای ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﺗﻣﺎم دﻻﻟﺗﮭﺎ ﺑرآﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎل  2012ﺳﺎﻟﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﺗﺣول درآن ﮔﺳﺗرش ﺑﺣران ﺑﯽ
اﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎرج از اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ آﺳﯾﺎ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی آن و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن
ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺑﺣران واﻗﻌﺎً ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھد
ﺑود .رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی رودرروی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣره ای ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ را
ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺑﺣران ﺑزرگ ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ
ﮐﻧد .در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﺣوادث ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗوده
ای در طول زﻣﺎن از ﻗﻠب اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت و
ﺷورﺷﮭﺎ ﭘدﯾدار ﺧواھﻧد ﮔﺷت و اﻣﯾدوارﯾم ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮔردد.

دوره از ﺑﺎزﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻋراق ،ﺑﮑﺗل ﺑﯾش از
 100ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﻗراردادھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
درﯾﺎﻓت ﮐرد .اوﻟﯾن ﭘروژه ی آﻧﮭﺎ ﺗرﻓﯾﻊ ﯾﺎ
ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻧدر ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑﻧﺎم
اُم ﻗﺻر ﺑود،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر دﻻر در
روز ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻋراﻗﯽ ﻣزد ﻣﯽ دادﻧد.
ھﺎﻟﯽ ﺑرﺗون – ﮔﺎو  9ﻣن ﺷﯾر ده آن ،ﻣﻌﺎون
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،دﯾﮏ ﭼﯾﻧﯽ – ﻗرارداد ﭼرﺑﯽ
را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد ﺗﺎ ﭼﺎه ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻋراق را
ﺑﺎ ﺳرﻋت ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺑﮭره
ﺑرداری ﺑرﺳﺎﻧد .در ﻣﺎه ﻣﯽ  ، 2003ھﻧری
واَﮐﺳﻣن ﻋﺿو ﮐﻧﮕره ی آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺷف ﮐرد
ﮐﮫ ﺷرﮐت ﻓرﻋﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ھﺎﻟﯽ ﺑرﺗون ک ﺑﯽ
آر ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻧﮓ،
ﻗراردادی ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  425ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋراق درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﻣﺟﻣوع ﮐل
ﻗراردادھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺎﻟﺑرﺗون ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻋراق ﺣﺗﯽ ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﺎر درﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑود ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺷد“.

*********
) ( 1طﺑق ﺗﺣﻘﯾق دﻗﯾﻘﯽ ﺗوﺳط دﯾن ھﻧدرﺳون
ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان ”اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
از طرﯾق ﺟﻧﮓ“ و در رﻧﺟﺑر ﺷﻣﺎره  80ﻧﯾز
درج ﺷده ،آﻣﺎرھﺎی اﯾﺷﺎن درﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن
آﻣﺎرھﺎی ﻓوق ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺧواﻧﻧده ﻋزﯾز را
ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻘل ﻗول ذﯾل ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﯾم.
” در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻣﺎرس – 2010 ،ﻗﺑل از
ﭘرﺗﺎب اوﻟﯾن ﮔﻠوﻟﮫ -آژاﻧس ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﯽ ﺳرو ﺻدا ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﺑردی را ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋراق ﭘس از
ﺟﻧﮓ ﮔذراﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺞ ﺷرﮐت درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد :ﺑﮑﺗل ،ﻓﻠوﺋور ،ھﺎﻟﯾﺑرﺗن  ،ﮐﮫ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دﯾﮏ ﭼﯾﻧﯽ اﺳت -ﻣﺗرﺟم(،ﺷرﮐت
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠوک ﺑراُن روت  ،ﮔروه ﭘﺎرﺳوﻧز و
ﻟوﺋﯾس ﺑُرﮔر.
در اواﺳط ﻣﺎه آورﯾل ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ﮔزارش
داد ﮐﮫ ﺷرﮐت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری ﺑﮑﺗل ) ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ دﻧﯾﺎ-ﻣﺗرﺟم( ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﻋﻣده ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻋﺎﯾدی
ﻣﮭم ،اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت .رﺋﯾس ﺷرﮐت ﺑﮑﺗل،
راﯾﻠﯽ ﺑﮑﺗل ﻋﺿو ﺷورای ﺳﯾﺎﺳت ﺻﺎدرات
در دوﻟت ﺑوش ﺑود .ﻣدﯾر اﺟراﺋﯽ ﺑﮑﺗل،
ﺟﮏ ﺷﯾﻧﺎن ﻋﺿو ﺳﯾﺎﺳت دﻓﺎﻋﯽ ﺑوش ﺑود.
ﻗرارداد اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮑﺗل درﯾﺎﻓت ﮐرد 860
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ارزش داﺷت .در طول اﯾن

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

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

)ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ( اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ وﺟود و
ﺑﻘﺎی ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎی ﻓﻘﯾر )ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در
ﺑﻧد( ﺟداﻧﺎﭘذﯾر از وﺟود و رﺷد ﻣﻠت – دوﻟت
ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ﻣرﮐز ﻣﺳﻠط ھﺳﺗﻧد .
 – ٢در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘدان ﭘدﯾده
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﻣل و ﻻزم و ﻣﻠزوم
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز اﺳت.
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺑطور داﺋم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﭘروﺳﮫ ﻓﻌﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
در ﺑﻧد ھﺳﺗﻧد و اﯾن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
در ﭘرﺗو اﯾن اﻣر اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷده
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑطور داﺋم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺛروت
زاﺋﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز )ﺷﻣﺎل ﮔﻠوﺑﺎل(
و در ﺟﮭت ازدﯾﺎد ﺗﻌﻣﯾق ﻓﻘرزاﺋﯽ در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد )ﺟﻧوب ﮔﻠوﺑﺎل(
ﻋﻣل ﮐرده و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 – ٣در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری )از دھﮫ  ١٨٨٠ﺗﺎﮐﻧون( ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺛروت و ﻗدرت )اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ( ﮐﮫ اﻣروز
ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﯾﮏ درﺻدی ھﺎ« ﺷده اﻧد از
طرﯾق اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﻣﺗﻧوع )دوﻟﺗﻣردان
ﻓرﻣﺎﻧﺑر ﮐﺷورھﺎی ﺑوﯾژه »ﺟﯽ «٧ﺑﺎ اﻋﻣﺎل
ﻣﮑﺎﻧﯾزم »ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر ﺑﯾن ﻣرﮐزھﺎ،
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل و رﺷد ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽدھﻧد.

ﮐﺳب »اﺑرﺳود« ھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻓوق
ﺳطﺢ ﺳود ھﺎ در درون »ﺑﺎزارھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ«
اﺳت .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕر اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
»ﺑﺎزار واﺣد« ی ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن و
ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻧﺗرل ﺑر ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﮔردش ھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ و
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﻓق ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺣدی از ﺑروز و رﺷد »ﮐﺎھش در ﺻد
ﺳودھﺎ« از طرﯾق ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧﻧد.
 – ٥در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫ در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺟﮭت »ﺗوﺳﻌﮫ
ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ« ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽرود .در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی در اﯾن ﮐﺷورھﺎ
ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ اﯾن رﺷد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺣو در ﺧدﻣت
ﺗوﺳﻌﮫ دراز ﻣدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
= ﮐﺎھش در ﺻد ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻧﺎﺑراﺑر در
ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ﺑدون ﺗردﯾد روﻧد
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺳب ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮔردد .وﻟﯽ اﯾن
ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳودھﺎی ﺑرآﻣده از آن ﺑﮫ
ﻋوض اﯾن ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺗوﺳط اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﻏﺻب ﮔﺷﺗﮫ و
ﺗﺎراج ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣروز ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی
ﻏﺻب اﯾن اﻧﺑﺎﺷت ھﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت »ﺗﻌدﯾل
ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﭘرداﺧت ﻗرض ھﺎ« از ﺳوی
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘول  ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و – .....اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﻣوﻓق ﺷد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم
ھر ﻧوع ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم و
اﺳﺗﻘرار اﻗﺗﺻﺎدھﺎی »اﺗوﺳﻧﺗرﯾﮏ« را در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد.
 – ٨در دوره ای ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺗون ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺑﺎﻻﺧره از
ﻧﻔس اﻓﺗﺎده و ﺻﺣﻧﮫ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردﻧد راس ﻧظﺎم )آﻣرﯾﮑﺎ( ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺗﮑﺎﻣل و رﺷد ﺧود رﺳﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎم دوره آﻏﺎز ﻓرود ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌروف ﮔﺷت .اﻣروز ﺑﺎ ﺑرﻣﻼ
ﮔﺷﺗن و رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗر ﺷدن ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری
)از ﭘﺎﺋﯾز  ٢٠٠٧ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻌﻣﯾق
ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓرود
ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳو و ﻋروج اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن
ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺗﻌدد آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻗدرﻗدرﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ﺳوی
دﯾﮕر ھﺳﺗﯾم .

 – ٩ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﺑوﯾژه در ﺻد
و اﻧدی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺗﻼﻗﯽ
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﻧطق ﺣرﮐت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت( از ﯾﮏ
ﺳو و ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﮐﺎر و
زﺣﻣت( ﺿد ﻧظﺎم از ﺳوی دﯾﮕر ﺑوده اﺳت
 .ﺑدون ﺗردﯾد اوﺿﺎع ﻣﺗﻼطم ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺛل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﺧواھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز
ﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم
ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را ﺑدﺳت آورده
 – ٦ﺗﻌﻣﯾق واﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ﮐﺎﻣل از ﻣﺣور و ﺑدﻧﮫ
در ﺑﻧد ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﻧظﺎم ﻓﺎﯾق ﺧواھﻧد ﮔﺷت.
ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺗﻌدﯾل
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﻧﺑﻌث از ﭘروﺳﮫ »ﮐﻣﭘرادور
ﭘدﯾده ﮔﺳﺳت :ﺗﻌرﯾف ،ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎ
ﺳﺎزی ﻣﺟدد« در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
و آﯾﻧده آن
)ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم( اﺳت .اﻧﮕﺎﺷت  -و ﭘراﺗﯾﮏ ﮔﺳﺳت ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻗدم
در دوره »ﻋﮭد ﺑﺎﻧدوﻧﮓ« ) (١٩٥٥ -٧٥در ﺗﺿﻌﯾف و ﺑﺎﻻﺧره ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺗﻌدادی از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺗﻼش داری اﻧﺣﺻﺎری ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ از طرﯾق ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺗﻔوق
)ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز( ﺑرﺳﻧد .اﯾن ﺗﻼش ﺑﺎ ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در
اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم(
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﮔﺷت وﻟﯽ ھﯾﭼوﻗت در ﺻد و ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )از  ١٨٨٥ﺑﮫ
ﺷراﯾط را ﺑرای »ﮔﺳﺳت« ﻗطﻌﯽ و ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن ﺳو( ﺑﺷرﯾت ﺷﺎھد ﺗﻼش ھﺎی ﻧﯾروھﺎی
از ﻧظﺎم ﺑرای ﻣردﻣﺎن آن ﮐﺷورھﺎ آﻣﺎده ﻣﺗرﻗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺿد ﻧظﺎم در ﺟﮭت
ﻧﺳﺎﺧت.
ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ

» – ٤ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر« وﺳﯾﻠﮫ اﺻﻠﯽ در ﺑﺎز
ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .اﮔر
روزﮔﺎری درﮔذﺷﺗﮫ اﻣﮑﺎن داﺷت ﺟﮭﺎن را
از ﻧظر ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺎی ﻣﺗﻧوع و ﻣﺗﮑﺛر
ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد اﻣروز روﺷن و ﻣﺑرھن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ در درون ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ دارای ﻧظﺎﻣﯽ
ﻧﺎﺑراﺑر اﺳت ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم .اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم
ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز ﺑر ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ درﺑﻧد ﺑﯾش از ﭘﯾش اﻋﻣﺎل ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﮔﺷﺗن و ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷدن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ،ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯾشﺗر و ﺷدﯾدﺗر از
ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ را ﻣورد
اﻧدوزی و درس آﻣوزی از دﺳﺗﺎوردھﺎی
١٩
)٩١
دوره
در
ﮐﮫ
اﺳت
اﯾن
واﻗﻌﯾت
–
٧
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺎراج ﻗرار ﻣﯽدھﻧد .ﭼﮫ در
آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت و ﻏﻧﺎی ﺟﻧﺑش
ﺳﺗون
ﺳﮫ
ﺗﺟزﯾﮫ
و
ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺑﺎ
(١٩٧٦
–
دوران ھﺎی ﭘﯾش از ﻋروج ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ھﺎی ﮔﺳﺳت ﮐﮫ اﻣروز در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در
رھﺎﺋﯽ
ھﺎی
ﺟﻧﺑش
)ﺳووﯾﺗﯾﺳم،
ﻣﻘﺎوﻣت
اﻧﺣﺻﺎری )دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن( و ﭼﮫ در
ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ
ﮐﺎرﮔری
ھﺎی
ﺟﻧﺑش
و
ﻗﺎره
ﺳﮫ
در
ﻣﻠﯽ
ﺑﺧش
دوران ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﺣﺻﺎرﮔران ﺛروت و ﻗدرت
ﺑﮑﻧﻧد .ﺑدون ﺗردﯾد ،اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ١٩١٧در
ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر ﻣوﻓق ﺑﮫ در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ( ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 ١٩٤٩در ﭼﯾن ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن
و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮔﺳﺳت
ﺟدی و اﺻﯾل از ﺑدﻧﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﻣﺿﺎﻓﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻋروج اﻣواج ﺟﻧﺑش ھﺎی
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و دوﻟت ھﺎی ﺑرآﻣده از
آنھﺎ ﺷراﯾط را در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره آﻣﺎده
ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش در ﺟﮭت ﮔﺳﺳت
از ﻧظﺎم ﺗﻼش ھﺎﺋﯽ را در ﺟﮭت ﮔﺳﺳت از
ﻧظﺎم ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور ﺑرﺳﺎﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻼش
ھﺎی ﺑزرگ ،ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ﺑﺣث
آنھﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾﺳت ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﭘروﺳﮫ
ﮔﺳﺳت ﺑﮫ ﺑدﯾل و ﯾﺎ ﺑدﯾل ھﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم
ﺗﺑدﯾل ﮔردﻧد .
 اﻣروز در ﻣﯾﺎن ﺗﻼطﻣﺎت ﺑﺣران ﻣﺟددﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم و در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﻋروج اﻣواج
ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﺑوﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در
ﺑﻧد ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش در ﮐﻧﺎر روﺷﻧﻔﮑران
ﻣﺗﻌﮭد )ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم( دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﻧب
و ﺟوﺷﯽ در آﻣده ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘطﺎع و ﮔﺳﺳت از
ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﻗدم ھﺎی ﻣوﺛرﺗر و ﮐﺎراﺗری را
در ﺟﮭت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن »دﻧﯾﺎی ﺑﮭﺗر« ﺑردارد.
ﺑﮕذارﯾد در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﮔﺳﺳت و
ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی آن ﮐﮫ ﻗدم اول در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ
ﺑدﯾل ﺟدی و ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت  ،ﺑﭘردازﯾم.
 ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﺟدیآﻏﺎز ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ھر ﮐﺷوری از ﺣوزه و
ﻣﺣور اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧظﺎم ﺑرﯾده و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
ﺗوﺳﻌﮫ »اﺗو ﺳﻧﺗرﯾﮏ« )ﺧود ﻣﺧﺗﺎر = ﺧود
ﮔردان( ﺗﻼش ﮐﻧد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﮫ
اﺻﻠﯽ اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود را در ﺧدﻣت و
ﻋﻧﺎﯾت ارﺟﺣﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣور داﺧﻠﯽ
ﺧود ﻗرار دھد .ﺗوﺳﻌﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
– اﻗﺗﺻﺎدی )ﭘﯾﺷرﻓت در ﻋرﺻﮫ ھﺎی
اﻋﻣﺎل ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﮐﮫ ﻗدم ھﺎی اوﻟﯾﮫ
و ﺿروری در رﺳﯾدن ﺑﮫ »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر«
اﺳت ﺑدون اﯾن ﮔﺳﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﺣور
ﻧظﺎم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
 ﮔﺳﺳت و اﻧﻘطﺎع از ﻧظﺎم ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوانر َد داد و ﺳﺗد )ﺗﺟﺎرت( و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
اﻣور داﺧﻠﯽ از ﻧﻔوذ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎد ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ )اوﺗﺎرﮐﯽ(
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﻘرار »ﻗﺎﻧون ارزش« ﻣﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق آن و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی »ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود« ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ و رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی را در ﺧدﻣت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﻣردم آن
ﮐﺷور ﻗراردھد .در ﭘروﺳﮫ اﯾن ﮔﺳﺳت اﺳت

ﮐﮫ آن ﮐﺷور ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ و
ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود )و اﺗﺧﺎذ ﻣﻘررات ﻣﺗﻔﺎوت
از ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن( ﻣوﻓق ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ارﺟﺣﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی داﺧﻠﯽ را ﺑدون ﺗﮑﯾﮫ
ﺑرﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی »ﺑﺎزار آزاد« ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺳﺎزد.
 در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر راه ﺣل ﮔﺳﺳت ﺑرایرھﺎﺋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣطرح ﮔﺷت ﮐﮫ ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎر
ﮐﮭن در دھﮫ ھﺎی  ١٩٥٠و  ١٩٦٠از ﺑﯾن
رﻓﺗﮫ و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن ﺟﺎی آن را در ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر ﮐرده در دوره اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن
)از دھﮫ  ١٩٦٠ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﺗﻘل در ﺳﮫ ﻗﺎره ظﮭور ﮐردﻧد ﮐﮫ دارای
اوﺗوﻧوﻣﯽ ﻧﺳﺑﯽ در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .وﻟﯽ
اﻟﮕوی ﮐﮭن و ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﮔﺷت ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
ﭘراﺗﯾﮏ و ﻋﻣل ﮔﺳﺳت ﯾﮏ ﮐﺷور ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺗوﻧوﻣﯽ
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اھرم در ﻣﻘﺎﺑل ﻗدر ﻗدرﺗﯽ
ﻧظﺎم اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧد.
 ﮔﺳﺳت و اﻧﻘطﺎع از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﻣﯽﺗواﻧدﺑﮫ اﻧﮭدام ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ از درون ﻣﻧﺟر ﮔردد.
ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﮔﺳﺳت
ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ از ﻗﯾد و ﺷرط ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐم و اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت .اﻣروز ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن ﻧﮫ در ﺷﮑم و ﻣرﮐز
ﺧود ﻧظﺎم ،ﺑﻠﮑﮫ در درون ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ﻧظﺎم رﯾﺷﮫ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم =
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎً ﻣوﺟود( ﺑﯾش از ھر
زﻣﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑطور ﺳرﯾﻊ و ﺷدﯾدﺗری در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ زﯾر ﺳﺋوال ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت زﯾرا ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻣرﮐز و
ﭘﯾراﻣون و وﯾژﮔﯽ ھﺎی آن ﺑﮫ اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن
و ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر آﻣﯾز ﺗرﯾن ﺗﺿﺎد در درون ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروﺳﮫ ﮔﺳﺳت ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﻧظﺎمﺣﺎﮐم و ﻻﺟرم ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺧودﮔرداﻧﯽ و
ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠت ھﺎ و طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷده ﻧﯾز ﻣﻧﺟر ﻣﯽﮔردد .ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ
ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ
ﺿروری اﺳت .اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﮭﺎن
ﺑﮭﺗر و ﺟدﯾد ﺑدون ﻋﺑور از ﭘروﺳﮫ ﮔﺳﺳت
ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
درﺑﻧد ﺑﺎﯾد ﭘروﺳﮫ ﮔﺳﺳت را ﺑﺎ اﻟﻐﺎء و ﻣﻧﺳوخ
ﺳﺎﺧﺗن ﺷﮑل ھﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
و اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺿد ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺑوﯾژه در ﮔﺳﺗره ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺷﺎﻋﮫ و راﯾﺞ ﮐرد .دراﯾن راﺳﺗﺎ
ﮐﺷﺎورزی را ﻧﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﭘروﺳﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﮔردان ﻗرار داد.
 اﻣر ﮔﺳﺳت اﮔر ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳمﻣﻧﺟر ﻧﮕردد ،اﻗﻼ ﺷراﯾط را ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑراﺑرﺗر آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن دﮔردﯾﺳﯽ
اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻗدرت ﺗوده
ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش )در راس آنھﺎ ﮐﺎرﮔران(
و ﻧﮫ ﺿرورﺗﺎ ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور
ﻣﯽرﺳد .اﯾن ﮔﺳﺳت ﺑﺎ رد ﺗﻣﺎﻣﯽ ارزﺷﯽ
ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻻﺧره در
ﺟﺎده ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺗد .در ﮔذﺷﺗﮫ
و ﺑوﯾژه در »ﻋﮭد ﺑﺎﻧدوﻧﮓ« ﭘروﺳﮫ ھﺎی
ﮔﺳﺳت ﻋﻣوﻣﺎً در ﺳطﺢ و َﺑُﻌد ﻣﻠﯽ و ﻋﻣدﺗﺎ
ﺗﺣت رھﺑری »ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ« ﮐﺷورھﺎی
ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .وﻟﯽ اﻧﮕﺎﺷت
و ﭘراﺗﯾﮏ ﮔﺳﺳت در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم و
در ﺑﺣﺑوﺣﮫ اﻓول ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
)ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم( ﺗوﺳط ﻧﯾروی ﺟدﯾد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺗوده ای ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرده ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﺗوده
ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑرﮔﯾرﻧده طﺑﻘﺎت ﺗوده ای:
دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ،ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده
و ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن و زاﻏﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ
)در راس آنھﺎ ﮐﺎرﮔران( ﺑﺧش ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
و ﺧﺻوﺻﯽ = ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﺧواھد ﺑود .ھم
اﮐﻧون در آﻏﺎز دھﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﻣﺎ
ﺷﺎھد ﺷﮑل ﮔﯾری و رﺷد اﯾن ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن از »ﺑﮭﺎر
ﻋرﺑﯽ« در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ »ﺟﻧﺑش ﻓﺗﺢ وال اﺳﺗرﯾت« در
ﺷﮑم ھﯾوﻻی ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺑﯾش از  ٣٠٠ﺷﮭر
آﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﯾم .
ﺷراﯾط ﺿروری ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭘروژهرھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺑﯾﮫ
و رﺷد ﺧواﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد رﻓورم
در ﺟﮭت اﺳﺗﻘرار ﭘروژه ھﺎی ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ
)ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( اﺳت .اﯾن اﻣر ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑدون
اﺳﺗﻘرار و ﺗﺣﮑﯾم ﯾﮏ دوﻟت ﺧود ﻣﺧﺗﺎر
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ در آن ﮐﺷور ﮐﮫ
ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﻧﺿﺞ ﯾﺎﺑد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
اﻟزاﻣﺎت رھﺎﺋﯽ از ﯾوغ ﻧظﺎم ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﯾﺷرﻓت
در ﮔﺳﺗره ھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺷرﮐت وﺳﯾﻊ ﺗوده ھﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ھﺎ اﺳت  .رﺷد دﻣوﮐراﺳﯽ دوش ﺑﮫ دوش
ﮔﺳﺗرش ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭘروﺳﮫ ﮔﺳﺳت
ﻻزم و ﻣﻠزوم و ﻣﮑﻣل ھم ﺑوده و ﻧﻘش
ﻋظﯾﻣﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟت
ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧﮕﺎرﻧده ﺑرآن
ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری و رﺷد ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ
ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ ای در ﺧدﻣت ﮔﺳﺳت از
طرف ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی ﺗوده ای
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﺎﺷد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 ﺳﯾﺎﺳت ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﮔﺳﺳت ﮐﮫ ﺑﮫﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ دوﻟت – ﻣﻠت
ﻣﺳﺗﻘل از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﮔردد ،ﺑدون
اﺳﺗﻘرار آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
دوام ﯾﺎﺑد  .وﻟﯽ ﺧود ﭘروﺳﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ
)دﻣوﮐراﺗﯾزاﺳﯾون( در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗروﯾﺞ و روﻧق ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در آن واﺣد »رھﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ«
از ﯾوغ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
دﯾﮕر آرﻣﺎن ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﮫ ﺿﻠﻊ ﻣﺛﻠث ﮔﺳﺳت را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھﻧد .راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ آن روﻧد ﮔﺳﺳت
و آﯾﻧده آن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
در اﯾن ﺟﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﮔﺳﺳتﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ »ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ« )اوﺗﺎرﮐﯽ(
ﻧﯾﺳت .ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ﻣﯽﮔردد
اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧﺎرج از
ﻣرزھﺎی ﺧود را رَ د ﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ دوﻟت – ﻣﻠت
ﺗﮑﻧوﻟوژی
»ﺗﺎزه رھﺎ ﺷده« ﺑﺎﯾد ﺗوازﻧﯽ ﺑﯾن
ِ
ﺑرون ﻣرزی و رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی درون ﻣرزی
اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد .ﮔﺳﺳت در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﻧﺑﺎﯾد
دوﺑﺎره ﺑﮫ دام ﻣدل ھﺎی »ﻋﮭد ﺑﺎﻧدوﻧﮓ«
ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺟﺎﻧﺷﯾن وارداﺗﯽ ﺑودﻧد،
ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد .آن ﻣدل ھﺎ ﮐﮫ در آرزوی »رﺳﯾدن
ﺑﮫ آنھﺎ« )ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣرﮐز(
ﺑودﻧد ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﺗوھﻣﺎت ﻣﺗﻌددی ﻧﺑودﻧد
ﮐﮫ ﮔرﯾﺑﺎن رھﺑران ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
و دوﻟت ھﺎی ﺑرآﻣده از آنھﺎ را در ﺳﺎل
ھﺎی  ١٩٥٥ – ١٩٧٥ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ آن دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ازدﯾﺎد درﺻد واردات
ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺎﻻﺧره آن ﮐﺷورھﺎ
را در ﺑﺣران ھﺎی ﺗﮭﺎﺟم ﻣﺟدد راس ﻧظﺎم
ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد ﺑﺎزﮐرده و
ﺷراﯾط را ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻣﭘرادورﺳﺎزی
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ
اﻣروز ﻣﺗﺟﺎوز از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺗﮭﺎﺟم
ﻣﺟدد ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت )اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ = ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ( ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﺎت
و اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻌدد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده و
ﻓﻼﮐت زده ﺟﮭﺎن ) ٩٩در ﺻدی ھﺎ( ﺑﺷرﯾت
ﺑر ﺳر دو راھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺧود
رﺳﯾده اﺳت :ﯾﺎ اداﻣﮫ وﺿﻊ ﭘر از ﺳﺑﻌﯾت
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ »ﺑدﯾل
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر« از راه ﮔﺳﺳت.
 ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﺧﯾزش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش دردوﻣﯾن »ﻋﮭد زﯾﺑﺎی« اواﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و
اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻗﺎﯾﻊ
دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘدﯾده ﮔﺳﺳت
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﮐﮫ دﯾروز در
آﺳﯾﺎ )ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﻧﭘﺎل( و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن

)ﺑطور ﻣﺛﺎل در وﻧزوﺋﻼ ،ﺑوﻟﯾوی و (...و
اﻣروز در آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ) ﺑطور ﻣﺛﺎل
در ﻣﺻر ،ﺗوﻧس و ( ....ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور
رﺳﯾده اﻧد ھم اﮐﻧون ﺗﺣت ﻧﺎم »اﺷﻐﺎل و ﻓﺗﺢ
وال اﺳﺗرﯾت« و دﯾﮕر ﮐﺎخ ھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﺳوی
اﻗﯾﺎﻧوس ھﺎی آرام و آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ رﺳﯾده اﻧد.
 درﺳت اﺳت ﮐﮫ ھر ﺟﻧﺑش ،ﺷورش وﯾﺎ ﺧﯾزﺷﯽ ﺿرورﺗﺎ ﺑﮫ دﮔردﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣل و
اﺳﺗﻘرار »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر« ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .وﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ھم اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑزرگ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر )اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ در ،١٧٨٩
اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ اﮐﺗﺑر  ١٩١٧و اﻧﻘﻼب ﭼﯾن
 (١٩٤٩ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﯾر و ﺟﮭﺎن ﻣداراﻧﮫ
ﺑودﻧد و ھم اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺷوری )اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ
در  ،١٩٥٩اﻧﻘﻼب وﯾﺗﻧﺎم در  ١٩٦٠و(....
ﺟﻣﻠﮕﯽ از درون ﺷورش ھﺎ ،ﺧﯾزش ھﺎ و
ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺧﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﺗوده ھﺎی )ﮐﺎرﮔران و
دھﻘﺎﻧﺎن در راس آنھﺎ( ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده
اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﻓﻌﻠﯽ
ﻧﺑرﯾده و ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور آن را اﻧﺟﺎم ﻧداده
اﻧد ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و ﺛروت ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﻓﻼﮐت
ﺑﺎر ﻓﻘر ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧود اداﻣﮫ داد و ﺷﮑﺎف ھﺎی ﻋﻣودی
و اﻓﻘﯽ ﺧود را در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐره ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧواھﻧد ﮐرد.
اﻣروز اﻧﺳﺎن در داﺧل »ﺗوﻧل طوﻻﻧﯽ«
ﺷورش ھﺎ ،ﺧﯾزش ھﺎ و ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش ﺑﯾداری رھﺎﺋﯽ و ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم
ﻓرﺗوت و ﺑﯽ رﺑط و در ﺑﺳﺗر ﻣرگ اﻓﺗﺎده ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽرود .در آﺧر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او از اﯾن
ﺗوﻧل طوﻻﻧﯽ ﺑﯾرون ﺑﯾﺂﯾد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻗدم ﺧواھد ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣردم در آن ﺑﺎ ارﺛﯾﮫ
»رﺷد ﻧﺎﻣوزون ﻧﺎﺑراﺑری ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت« ﮔﺳﺳت ﮐرده و در ﺟﺎده اﺳﺗﻘرار
ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽرود ﮐﮫ در آن ﺟﺎ اﻧﺳﺎن
ھﺎ )ﺑﮫ ﻣوھﺑت رﺷد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ(
ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺣﺎﮐم ھﺳﺗﻧد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﺳــــﻣﯾراﻣﯾن »ﻗﺎﻧون ارزش و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧـــﯽ« ،ﻧﯾوﯾورک ،ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ
رﯾوﯾوﭘرس.١٩٧٨ ،
 – ٢اﻧدرو راﺑﯾﻧﺳون ،ﮔﺳﺳت از دﯾدﮔﺎه
ﺳﻣﯾراﻣﯾن در ﻣﺟﻠﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ » آﺗش ﺑس« .
 – ٣وی ﺟﯽ ﭘراﺷﺎد» ،ﺗﻼش ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑرای رواﯾت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ« در ﻣﺟﻠﮫ »ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ
رﯾوﯾو« ﺳﺎل  ٦٣ﺷﻣﺎره  ٥اﮐﺗﺑر . ٢٠١١
 – ٤اﻧـــــدرو راﺑﯾﻧﺳون» ،ﻗـدرت ،ﻣـﻘــﺎوﻣـت

ﺻﻔﺣﮫ ٢١
و ﺗﻼﻗـــــــﯽ در دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻــــــر« ،ﭼﺎپ
ﻟﻧدن.٢٠٠٩ ،
 – ٥اﺳﺗﯾو ﺑراور» ،ﭘزﺷﮑﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در
وﻧزوﺋﻼ و ﮐوﺑﺎ درک و ﻓﮭم ﺟﮭﺎن را درﺑﺎره
ﺑﮭداﺷت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھﻧد« ،ﭼﺎپ
ﻧﯾوﯾورک.٢٠١١ ،

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

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

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری
ﺑﮫ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻋﺿو اﯾﮑور
رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ
ﻓرا رﺳﯾدن ﺳﺎل ﻧو را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب
ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم.
ﺳﺎل ﭘرﺟﻧب و ﺟوش و ﻣﻣﻠو از ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﺗوده ای ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺿد ﺟﻧﮓ را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽ ﮔذارﯾم .اﯾن
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ در ﺷراﯾط ﻓﻘدان رھﺑری ﭘﯾﺷرو
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﻋﻼرﻏم ﺗﺎﺛﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﺷﺎن
در ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در اﻧظﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺑﺎ وﺟود ﺗداوﻣﺷﺎن،

ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ
ﺷوﻧد در ﺗﺑدﯾل ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ درﺳطﺣﯽ
ﮐﺷوری ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ـ ﺑﮫ ﻧﯾروی
رھﺑری ﮐﻧﻧده ی اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ.
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ھﻧوز ﻗﺎدر
ﻧﺷده اﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ از زﯾر آوار
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن و
آﻧﺎرﺷﯾﺳم درآورده و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺷﺗت
ﻧظری و ﺗﻔرﻗﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧدی
در ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷود.
درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑورژوازی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗب ﺑﺣراﻧﯽ ﻓراﮔﯾر دﭼﺎرﺷده

و راه ﺣل ﻧﺟﺎت از آن را درﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺳرﺷﺎر طﺑﯾﻌﯽ ،ﺑﺎزاری وﺳﯾﻊ ،ﻧﯾروی
ﮐﺎرارزان و ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮭم اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ دارﻧد،
ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ را ﺑﮫ
ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺧود ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
اﯾران ﮐﮫ دراﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ازﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎﺳﯽ
ﺑرﺧورداراﺳت ،ﭼﮫ از طرﯾق ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی
ﺳﺧت اﻗﺗﺻﺎدی و ﭼﮫ ﺗوﺳط ﺗﮭدﯾدھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ از واﺷﻧﮕﺗون ،ﻟﻧدن ،ﭘﺎرﯾس
و ﺗل آوﯾو ﻋﻠﯾﮫ آن ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ی ﺑﻌدی

ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺧت و ﺑﯽ اﻣﺎن:
ﻧﻣﺎﯾش روز ﻗﯾﺎﻣت در ﺳﺎل  ، 2012ﭼﺷم
اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای
ﺳﺎل  2012ﻋﻣﯾﻘﺎً ﻣﻧﻔﯽ اﺳت
ﻧوﺷﺗﮫ ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس ،اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه

ﻣﻘدﻣﮫ
ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرای ﺳﺎل  2012ﻋﻣﯾﻘﺎً ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .در
ﻣورد اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺑد ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺷﺗرک
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎد
داﻧﺎن ارﺗدوﮐس ،ﻣوﺟوداﺳت .اﮔر ﭼﮫ در

ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت در ﻣورد ﮔﺳﺗره
و ﻋﻣق ﺑﺣران ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ وﺟوداﯾن
ﺑرﺧﯽ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
در ﺷروع ﺳﺎل  2012ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧﺣطﺎط
ﺗﻧد ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در طول رﮐود ﺑزرگ
ﺳﺎﻟﮭﺎی  2009-2008ﺗﺟرﺑﮫ ﺷد ،ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دوﻟﺗﯽ ھم ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺣﻔظ اﯾن ﻧظﺎم را ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﺗر ،ﺑدھﯽ
ﺑﯾﺷﺗر و اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم در ﺑراﺑر
اﻋﻣﺎل رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ،ﻧﺟﺎت دھد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣده و رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ ﻋﻠت و ﭘﯽ آﻣد ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری

ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای در طول ﺳﮫ دھﮫ ی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﮐﻧون در روﻧد از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ
و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﻗرار دارﻧد .ﻣوﺗورھﺎی ﻗﺑﻠﯽ
ﮔﺳﺗرش اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
و اروﭘﺎ ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود را از دﺳت دادﻧد و
ﺑﮫ طور ﻋرﯾﺎن رو ﺑﮫ زوال ھﺳﺗﻧد .ﻣراﮐز
ﻧوﯾن رﺷد ،ﭼﯾن ،ھﻧد ،ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ ،ﮐﮫ
ﺑرای ﯾﮏ ”دھﮫ ﮐوﺗﺎه“ ،اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺟدﯾدی
را ﺑرای رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ اراﺋﮫ دادﻧد ،ﺧود ﺑﺎ
ﺷﺗﺎب ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳراﺷﯾﺑﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و در ﺳﺎل ﺟدﯾد ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﻧوال اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.

ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری و ﻓراز اﻣواج
رھﺎﺋﯽ و " ﮔﺳﺳت " از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﺑﺧش دوم(
ﺷﯾوه ھﺎ و ﻧﺣوه ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺗوﻟﯾدی ﺑود
اﻣروز ﺗﺣت ﺗﺳﻠط و ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
واﺣد و ﻓﺷرده اداره ﻣﯽﮔردد .در اﯾن ﻧظﺎم
ﭘدﯾده اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎر ﺑرای ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾشﺗر در
اھﻣﯾت ﺗﺑﺎدل ﻧﺎﺑراﺑر در ﺗوﺳﻌﮫ
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و وﺟود و ﺑﻘﺎی دوﻟت ھﺎ ﻻزم و
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و
ﻣﻠزوم و ﻣﮑﻣل ھم ﺑوده و اداﻣﮫ ﻋﻣر ﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﻧﻘش ﻣﻠت – دوﻟت ھﺎ
اداﻣﮫ دﯾﮕری واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
از
ﺑﻌد
ﺣﺗﯽ
 – ١اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧظم و ﺳﯾﺳﺗم دوﻟت ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ظﮭور و رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺑرﮔﯾرﻧده ﻣﻧﺑﻌث و ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ

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

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

