ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم

رﻧﺟﺑر

ﻓروردﯾن  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٨٣

ﺳﺎل ٣٣

ﺻﯾﮭوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ی
از ﻧﺎﻣﮫ از ھر دری اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺳﺧﻧﯽ ﺑرﯾده ﺑﺎد دﺳﺗﺎن ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ را از اﻟﻘﺎﻋده ﺳورﯾﮫ را داری و ﻓراز ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾن
ھﺎی رﺳﯾده
اﺷﻐﺎﻟﮕران! ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم! ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﺑرای اﺳﺗﻘرار »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر«

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ »وﺣدت ﻋﻣل« و
ﺿرورت ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
اﯾن روزھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردن از ﺿرورت
ﻋﺎﺟل وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﯾران ،ﺑﮫ وﯾژه درﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﻋﺑور از
»ﺧط ﻗرﻣزھﺎ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﺻدای
اﻋﺗراض و ﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺟدی در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑروز
اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت و ﺣﺗﺎ ﮔﺳﺗرش طﯾف اﻓرادﺟداﺷده از
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و وﺣدت ﻋﻣل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ »اﺧﺗراﻋﯽ ﻧﺎﻣﯾﻣون« ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﮔوﺋﯽ ﭘﯾﻣﺎن »ﻣﻘدس«درﺳﮑوت ،درﻣورد
ﺗﺷدﯾدﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و از آن ﺑﺎﻻﺗر ﻓردﮔراﺋﯽ،
دراﯾن ﺟﻧﺑش اﻣﺿﺎء و درﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻔظ
ﺷده اﺳت! ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ھرﺑﺎرﮐﮫ ﺻﺣﺑت از
ﺿرورت وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺣزﺑﯽ واﺣد
ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن و ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗطره آﺑﯽ ﮐﮫ در ﺗﯾزآﺑﯽ ﺳﻠطﺎﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ
ﺷود ،اﻋﺗراﺿﺎت ﮔروھﮭﺎ ﺳرﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ

زﻧد و درﻋوض ﻣﯾدان ﺑرای »اﺗﺣﺎدﻋﻣﻠﮭﺎی
ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﺑﻌﺿﺎ ﭘﺎﯾدار!«» ،ﺗﺷﮑﯾل ﻗطب
ﭼپ«» ،اﺗﺣﺎدﻧﺣﻠﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼپ ﺑﺎﯾﮏ
دﯾﮕر ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟداﺋﯽ« و ﻏﯾره ﮐﮫ
اﺑﻌﺎدﺷﺎن ﻧﮫ درﺳطﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ
روﺷن اﺳت ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و درﯾﮏ ﮐﻼم
ﺻﺣﺑت از اﺗﺣﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮫ ﺿرورﺗﺎ
ﻋﻣﻠﯽ ـ ﭼون ﮐﮫ درﻋﻣل ﺗﻌﮭد ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم
اﺳت ـ ﻧُﻘل ﻣﺟﺎﻟس و ﻣﺣﺎﻓل ﭼپ اﺳت ﮐﮫ
ازﺣد وﺣدت ﻧوع ﺟﺑﮭﮫ واﺣدی ﻓراﺗرﻧﻣﯽ
رود.
ﻧﻘد اﺻوﻟﯽ اﯾن ﮔراﯾش آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ ﻣﻐﺎﯾر
ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧو و
ﺑدون »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ازﺧود« ،وظﯾﻔﮫ
ی ﮐﻠﯾﮫ ی ﻧﯾروھﺎی راﺳﺗﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت
ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و اﺟرای
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺑﺣﺛﯽ ﮐوﺗﺎه ﭘﯾراﻣون ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ
ﺑﺎ رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺧودﮐﺎرﺷدن ﺗدرﯾﺟﯽ
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ـ ﺑﮫ وﯾژه درﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ـ
ﻣﺣﺎﻓل ﻓﮑری ﺑورژوازی ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن
از ﻣﺷﺗﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳت و اﺳﺗﺎدان داﻧش ﮔﺎه
ﻧوﮐرﻣﺂب آﺳﺗﺎن ﺑوس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑرای اﯾﺟﺎد
اﻏﺗﺷﺎش ﻓﮑری درﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر درﻧﻔﯽ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم دﺳت ﺑﮫ
ﮐﺎرﺷدﻧد و راﺟﻊ ﺑﮫ ازﺑﯾن رﻓﺗن ﺗدرﯾﺟﯽ
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر و ﺟﺎی ﮔزﯾن ﮐﺎراﻧﺳﺎن ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﺋﯽ ﻧﻣودﻧد.
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن دﺷﻣن ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و طﺑﻌﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﯾر ﻧﻘد ﺑﯽ اﻣﺎن ،اﻣﺎ
ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺧﺎدﻣﺎن اﻧﺑﺎر ﻓﮑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﻘش ﺳﺎزﻧده ی آﻧﮭﺎ در ﺗوﻟﯾد
ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻧﻔﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ﮐﺎرﮔر)(١

ﻣﯽ ﺷد .دراﯾران ﻧﯾز ﻣﺷﺗﯽ از روﺷن ﻓﮑران
آﺳﺗﺎن ﺑوس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ای را
در رد ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم درﻣورد ﻧﻘش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔرﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری ﭼﻧد دھﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧط
دھﻧده ﮔﺎن ﻏرﺑﯽ ﺷﺎن ،ﺷروع ﮐرده اﻧد .آن
ھم درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﯾران و
ﭘﯾﺷروان آن ﺑﺎ ﻋزﻣﯽ راﺳﺦ ،دﯾدﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻣﯽ
و اﺳﺗﻘﺎﻣﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ،ﻧظﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﯾران را ﺑﮫ زﯾرﻧﻘد ﺑﯽ اﻣﺎن ﺧودﮔرﻓﺗﮫ
و روزاﻧﮫ ﭼﮫ درﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺑﯽ رﺣم ﺗوﻟﯾدی
و ﭼﮫ درﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ داده ،ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﺷﺎن روزﺑﮫ
روز ﺑﯾﺷﺗرﮔﺷﺗﮫ و ﺷﻼﻗﮭﺎی ظﻠم و ﺳﺗم و
زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام را ﺑرای روﺑﯾدن
ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن ﻏده ﺳرطﺎﻧﯽ از اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺑﺎ
ﺳری ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑراﯾن اﺳﺎس ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ دردﻓﺎع از ﺗﺋوری
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﺑــــﮭــــﺎران
ﺧﺟﺳﺗــــﮫ
ﺑــــﺎد!
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن،
زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن،
ﻣﻠل و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺣت ﺳﺗم اﯾران
ﻧوروز و ﺑﮭﺎردﯾﮕری درراه اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﭘﯾﺎﻣش ﺑرای ﻣﺎ رھﺎﺋﯽ از ﺳوز و ﺳرﻣﺎی
زﻣﺳﺗﺎن اﺳت و درﺑﮫ در ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر
ﮔﺷﺗن.
ﺳﺎﻟﯽ را درھراس از ﺑﯽ ﮐﺎری ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ
در :ﺗﮭﯾﮫ ی ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن،
اﻓزاﯾش ﺳرﺳﺎم آور ﺑﮭﺎی ﻧﺎن و ﺳﺑزی
و ﻗﻧدوﭼﺎی ،ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ی ﻧﺎﺧوش ھﺎﯾﻣﺎن،
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﺟﻧﺎﯾت درﺣﺎل ﻓزوﻧﯽ!
 ٨ﻣﺎرس ) ١٨اﺳﻔﻧد( ،روزﺟﮭﺎﻧﯽ زن را
اﻣﺳﺎل ﭘﺷت ﺳرﮔذاﺷﺗﯾم وﻟﯽ ﺑر ظﻠم وﺳﺗم
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ داﻣن ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن را دراﯾران
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ درﮐودﮐﯽ زن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
آورده ﺷده اﻧد ،ﮐﻣﺗر ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد .ﺑرای
ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ دردﻧﺎک ﺑﮫ ﮔزارﺷﯽ از
ﺳﺎﯾت ﮐﻠﻣﮫ ﮐﮫ در١٠ﻣﺎرس  ٢٠١٢درآﯾﻧﮫ
روز ﺗﮑرارﺷده اﺳت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم:
ھر ﭼﻧد وزارت ﺑﮭداﺷت ازدواج زﯾر ﺳن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺗﮑذﯾب ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﺿو
اﻧﺟﻣن دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ھﺷدار ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ اﻓزاﯾش آﻣﺎر ازدواج دﺧﺗران زﯾر ١٠
ﺳﺎل در ﮐﺷور ﮔﻔت» :در ﺳﺎل ۴۴٩ ،٨٨
دﺧﺗر زﯾر  ١٠ﺳﺎل در ﮐل ﮐﺷور ازدواج
ﮐردهاﻧد ﮐﮫ اﯾن رﻗم در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ٧١۶
ﻣورد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت«.
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم
ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﺳﻧﺎ،

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

وﺣدت ﻋﻣل  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
اﺣﮑﺎم آن ﺧواﺳﺗﺎر اﯾﺟﺎد وﺣدت اﺻوﻟﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺣزﺑﯽ واﺣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ
ﻗﺑل از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﻘدﻣﺗﺎ
ﺷﮑﺳت ﻧﺳﺑﯽ ﯾﮏ »وﺣدت ﻋﻣل« ﺳﯾﺎﺳﯽ را
درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﮭﻣﯾن دوره
ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎھم ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
درآﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺷروع اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،دراﯾن
واﻧﻔﺳﺎی ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت ،ﭼﻧدﺗﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭼپ دراﻧدﯾﺷﮫ ی ھم ﮔراﺋﯽ و ﻧﮫ ﺿرورﺗﺎ
وﺣدت ﭼپ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﻣﺷﺗرک
درﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﻗﺑﻼ و ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻧظر ﺧود را
ﺑﺎ اﯾن ﺗﺣرﯾم ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی اﻋﻼم ﮐرده
ﺑودﻧد ،داده و طرح اوﻟﯾﮫ ای از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺗرک
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺑرای ﺗﺻﺣﯾﺢ و ﺗدﻗﯾق ﺑﮫ ١٠
ﺗﺷﮑل زﯾر ارﺳﺎل داﺷﺗﻧد:
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران  ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران )م-ل-م( ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ،
ﺣزب ﮐﺎراﯾران )ﺗوﻓﺎن(  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯾﺎن
)اﻗﻠﯾت( ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران)
راه ﮐﺎرﮔر( ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی  ،ھﺳﺗﮫ اﻗﻠﯾت ،
اﺗﺣﺎدﭼپ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ﮐﺷور  ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﺣﺎدﻓداﺋﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و راه ﮐﺎرﮔر ھﯾﺋت
اﺟراﺋﯽ.
ﺗﻌداد  ٥ﺗﺷﮑل ﺑﮫ اﯾن اﺑﺗﮑﺎر ﺧوﺷﺎﻣد
ﮔﻔﺗﻧد وﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧودراﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل و ﯾﺎ
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﺣدودی ﻣورد ﭘذﯾرش
ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ آن اﻋﻼﻣﯾﮫ را اﻣﺿﺎء
ﻧﻣودﻧد و  ٥ﺗﺷﮑل دﯾﮕر ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن زﯾر
ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ ازاﻣﺿﺎی آن ﺳرﺑﺎززدﻧد:
ـ راه ﮐﺎرﮔرـ ھﯾﺋت اﺟراﺋﯽ درآﺧرﯾن ﺗﻣﺎس
اﻧﺻراف ﺧود را ازاﻣﺿﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻋﻼم
ﻧﻣود.
ـ اﺳﺗدﻻل رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)م-ل-م( درﺑﺎره ﻣﺗن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
اﻣﺎ در ﻣورد اﻋﻼﻣﯾﮫ در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ در درﺟﮫ اول ﺑﺎ ﻣﺣﺗوی
آن ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗﯾم :ھم ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ھم ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎﯾش .اﻋﻼﻣﯾﮫ آﻣﺎﺟش
را ﻋﻣدﺗﺎ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻗرار داده اﺳت و از
ﭼﮭﺎر ﭼوﺑﮫ اﻓﺷﺎﮔرﯾﮭﺎی ﺑورژوا دﻣﻛراﺗﯾك
در ﻣورد ﻣﻘوﻟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود و
اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺿرورت ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﻛﻧد.
در درﺟﮫ دوم ﺣزب ﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﻌﯽ را در ﺷراﯾط ﻛﻧوﻧﯽ طرﯾق
ﻣوﺛری ﺑرای ﺑرطرف ﻛردن ﺑﺣران و
ﭘراﻛﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺑش ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﺻت و زﻣﺎن ﻛﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﺎ را از اﻣﺿﺎی اﯾن

ﺻﻔﺣﮫ ٢
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده
دراول ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،اﺷﺗﺑﺎھﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ـ
ﺗوﺿﯾﺢ از ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ( در اﺑﺗدای اطﻼﻋﯾﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ آورده ﺷده اﺳت وﻟﯽ
اﮔر ﺑﮫ اﯾن ھدف آﻣده ﮐﮫ ﺣزب ﻣﺎ ھم ﻣواﻓق
ﺻدور اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ اﺳت ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ اطﻼع
ﻣﯽ رﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾن راﺑطﮫ ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ
ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﯾم و ﻟطﻔﺎ ﻧﺎم ﻣﺎ را ﺣذف ﮐﻧﯾد.
اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﻻﯾل رﻓﻘﺎی  ٤ﺗﺷﮑل
دﯾﮕر دراﻣﺗﻧﺎع از اﻣﺿﺎی اﻋﻼﻣﯾﮫ اﻧد.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻗﺿﺎوت ﺑﻧﺷﯾﻧد ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ،
ﻣﺗن ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﻣﯽ آورﯾم.

اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﻌﺎف دارﯾد.
ـ ﺣزب ﮐﺎر اﯾران ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را ﻣطرح ﮐرد
و اﻣﺿﺎی ﺧود را ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن آن
ﻧﮑﺎت ﻧﻣود .درﺑرﺧورد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧظرات زﯾر
ﺗوﺳط ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن طرح اوﻟﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و
ﺟواب رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﺎر ،ﺑﮫ ﻗرارزﯾرﺑود:
رﻓﯾق  ...ﮔراﻣﯽ ﺿﻣن ﺗﺷﮑر از ﺷﻣﺎ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرده اﯾد اطﻼﻋﯾﮫ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت « اﺳت ﻧﮫ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﻋﻣﺎل
ﺷده از ﺳوی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و...اﮔر اﻋﻼﻣﯾﮫ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی و اﺣﺗﻣﺎل
ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود درآﻧﺻورت ﻣﺎ ھم ﺑﺎ
ﻣواردی ﮐﮫ در ﻣﺗن اطﻼﻋﯾﮫ وارد ﮐرده
اﯾد ﻣواﻓق ﻣﯾﺑودﯾم وﻟﯽ ﭼون اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑرای  ٥ﺗﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را اﻣﺿﺎء
درﺑﺎره »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت« ﻣﺟﻠس اﺳت  ،ﻟذا ﮐردﻧد ،روﺷن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧم درﺻورت اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در درﺟﮭت ھم ﮔراﺋﯽ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ اﺳت و
اﺻﻼﺣﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧودﺗﺎن ﺑدھﯾد  .ﺑﺎ ﺗﺷﮑر ﻧﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﺧودش
ﻣﺟدد ...
را دارد .ازﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑرای »راه ﮐﺎرﮔر
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درﻣورد ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی« وﺣدت ﺣزﺑﯽ و اﯾﺟﺎد
ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣزب واﺣد ﻋﺑور از »ﺧط ﻗرﻣز«اﺳت و ﺑﺎ
روﺷن اﺳت ،اﻣﺎ ﻓﻘدان ﻣوﺿﻊ روﺷن روﺷﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻋدول ﺧود را از
درﻣورد ﺗﺣرﯾم و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﯾران آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.
آﻧﮭم در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ وﺧطر ﺣﻣﻠﮫ ﺑراﯾن اﺳﺎس ﻋدم اﻣﺿﺎی رﻓﻘﺎی ﺣزب
ﻧظﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت و ازھﻣﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران)م ل م(ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺳت
رو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﮑوم ﮐردن و ﺧوداﯾن رﻓﻘﺎ ﺑﺎرھﺎ درﺣرﮐﺗﮭﺎی ﻣﺷﺗرک
ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﮭدﯾدات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺿد رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ
ﺻف ﺧود را از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﻠب دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد و از
ﻣواﻓق ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎوز روﺷن آﻧﮭﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻧﻣوده اﻧد .ﭘس اﮔر ﻗﺻداﻣﺿﺎء
ﮐﻧﯾم و ﺑر ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺿد رژﯾﻣﯽ و ﺿد ﮐردن را داﺷﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾم .ﻣﺷﺧص و ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺷﺎن را ﺟﮭت اﺻﻼح ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ دراﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اراﺋﮫ دھﻧد و ﻣﻧﺗظر ﺑرﺧورد دﯾﮕرﺗﺷﮑﻠﮭﺎ
زﯾر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾم .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺣداﻗل ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑرای
ﻣﺎ ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎرﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﺿﺎء ﻧﮑردن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮕذرﯾم ازاﯾن
اﺳت وﻟذا ﺿرورﯾﺳت ﺗﺎ درﻣﺗن وارد ﺷود .ﮐﮫ درﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺗرک ،اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﮐﮫ
ـ ﻧﺎﻣﮫ رﻓﯾق  ...از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯾﺎن )اﻗﻠﯾت ( اﺻول و ﻧﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎ را زﯾرﭘﺎ ﻧﮕذارد ﻣﺟﺎز
ﮔرم اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت از دﻗت ،ﺗﯾزی و ھﻣﮫ
ھﺎی
درود
ﺑﺎ
رﻓﯾق  ،...ﻣﺎ از اﻣﺿﺎء اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﻌذورﯾم ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑودن ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
دراﯾن ﻓرﺻت ﮐوﺗﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم درراﺑطﮫ ﺑﺎ وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾزاﯾن رﻓﻘﺎ،
راﮐﮫ ﻣورد ﺗواﻓق ﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷد در ﻣﺗن وارد ﮐﻧﯾم ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾﮫ ی ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳت
ﺑرای ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﺷﺗرک ﻣﺗن طوﻻﻧﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﺧودرا ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﻣﯽ
ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻣﺿﻣون اطﻼﻋﯾﮫ ﭼﻧدان ﻣواﻓق داﻧﻧد ،وﺣدت را ازطرﯾق ﺟﻠب دﯾﮕران ﺑﮫ
ﻧﯾﺳﺗﯾم.در ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺗﻔﺳﯾر ﺑردار اﺳت ﺧط ﺧودﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ
ﻣﺿﻣون ﺿد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮭﯽ در آن ﺑرآﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ)وﺣدت روی
ﺑﯾش از ﺣ ّد ﭘررﻧﮓ اﺳت و ﻏﯾره اﺻول و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ـ
ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ دﯾﮕر رﻓﻘﺎ ﮐﺎر ﻟﻧﯾن( و دراﯾن راه ھم ،ﭼﻧﺎن ﻧﺎﭘﯾﮕﯾرھﺳﺗﻧد
را ﻣﺷﮑل ﺗرازﺧود ﻣﺗن ھم ﺧواھد ﮐرد  .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ازﺧط اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ
ـ  -ﻧﺎﻣﮫ رﻓﯾق ...ازﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ـ ﺣداﻗل از ﺟﺎﻧب
ﺳﻼم ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ ﺷده و ﻋﻠﻧﺎ اﻧﺗﺷﺎر
ﺑﺎ
ﻋزﯾز
...
رﻓﯾق
ﮐردم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻧده و ﺟواﺑﯽ ﻧداده اﻧد.
درﯾﺎﻓت
را
ﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻣﯽ داﻧم ﻣﻧظور از آوردن اﺳﻼﻣﯽ )اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎ درﭼﻧﯾن ﺗﻼش اﺻوﻟﯽ ﺑرای

ﭼپ ﭘروﻟﺗری ﻧﯾﺎز ﻓوری ﺑﮫ وﺣدت ﺣزﺑﯽ دارد و ﻧﮫ ھم ﮔراﺋﯽ!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ  ،اﻣﮑﺎن ﺟﻠب ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺧﯾﺎل ﺑﺎطﻠﯽ اﺳت و اﻣروز
ﺣد و ﻣرز ﭼپ ﻣدﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻐﺷوش ﺷده اﺳت.
رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﺎر اﯾران ،ﻋﻼرﻏم ﺗﻼش ﻣﺛﺑت
اوﻟﯾﮫ ﺷﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺷﺧص،
دراداﻣﮫ ﻧﺎﭘﯾﮕﯾری ازﺧودﻧﺷﺎن دادﻧد و
ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ روی ﺿرورت دادن
ﺷﻌﺎرﻣﺷﺧص درﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺷﺧص ﺗﺎﮐﯾد
داﺷﺗﮫ اﻧد ،و ﻋﻼرﻏم اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در »وﺣدت
ﻋﻣل« ﺑﺎدﯾﮕر ﻧﯾروھﺎ ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﯾن
ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﻌﻘول و ﺑﺎ طرح
ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر و ﻧﻘد ﻧﺎﺑﮫ ﺟﺎ درﻣوردﻣﺷﺧص
ﻧﺑودن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣوﺿﻊ اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﻣوﺿﻊ
ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﮭﺎ ،ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻣﺿﺎء ﻧﺷدﻧد.
ـ رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن )اﻗﻠﯾت( ﺑﺎ ﻋﻣده ﮐردن
ﮐﻣﺑود وﻗت وﺷﯾوه ﮐﺎر ،ازاﻣﺿﺎی اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺧودداری ﮐردﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھم وﻗت ﺑرای
ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ را داﺷﺗﻧد و ھم
ﻧﻘد آن را و ﺣﺗﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺷﺎن را در »ھﻣﯾن
وﻗت ﮐم« ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن
دھﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺣداﻗل ھم ﮔراﺋﯽ و ﺗﻼش
ﺑرای وﺣدت ﻋﻣل ﭼپ ـ آن ھم دراﯾن ﺳطﺢ
اوﻟﯾﮫ ـ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻧد و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ـ و ﺑﺎﻻﺧره رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎ
درﻋﻘب و ﯾﺎ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ
واردﺷدن از ِ
ﮐوﭼﮫ ﻋﻠﯽ ﭼپ زدن ازاﻣﺿﺎی آن ﺧودداری
ﮐردﻧد .ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺗن اوﻟﯾﮫ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ »ﻣﺗن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﻣﯾن
اﺳت و اﮔر ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد آن را اﻣﺿﺎء
ﮐﻧﯾد«! ھر ﺧواﻧﻧده ی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھم ﺧواھد
ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺧود
را ﺑﯾﺎن ﻧداﺷﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ
دارﻧد ،اﻣﺿﺎی ﺧود را ﭘﺎی اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﮕذارﻧد.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳرﮔذﺷت اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺷﺗرک
ﮐﮫ ظﺎھرا ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ و
 ١٠ﺗﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ درﺟرﯾﺎن اﻣﺿﺎء ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻣواﻓق ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑودﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت در اﻧﺟﺎم ﯾﮏ
»اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ« دراﯾن ﺣد ،ﻧﺷﺎن از
ھرج و ﻣرج ﺑﮫ ﺷدت ﻋﻼج ﻧﺎﭘذﯾری درﺻف
ﭼپ دارد ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ دﺳت ﺗواﻧﺎی ﮐﺎرﮔران
ﻓﻌﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳت درداﺧل اﯾران ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ
ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد
وﺗﺟرﺑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را درﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘروﻟﺗری
و ﮐﺳب ﻗدرت ﺗوﺳط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ طﯽ١٦٠
ﺳﺎل اﺧﯾر ارج ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ازﺷﮑﺳت
اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ
درﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾروزی
اﻧﻘﻼﺑﺎت درﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﺎدی ﮔذار ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﻣﺎﻧﻧد وﺿﻌﯾت

ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،آﻣﺎده
ﻧﺑود و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗوازون ﻗوا درﻧﺑرد ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑﺎﺗﻣﺎم وﺟود ﺑرای
ﻧﺎﺑودﮐردن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از طرﯾق ﺟﻧﮓ،
ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی ـ ﻧظﺎﻣﯽ ،و ﺗﺧرﯾب
دژﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از درون ﺑﺎﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل
ﺑورژوازی ﮐﮫ درﻟﻔﺎﻓﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن
 ،ﺗﯾﺷﮫ ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ی ﻧظﺎم ﭘروﻟﺗری زده و
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻗدرت اﯾن ﻧظﺎم
را از درون ﻓﺎﺳدﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ آﻣوزﻧد .طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر و ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾﺷروان آن از اﯾن آﻧﺎرﺷﯾﺳم
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ دردرون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺑﯾزارﻧد ،وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺧواھﺎﻧﻧد و
ﻋﻣﯾﻘﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻣﺎﯾﻠﻧد ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
ﭘروﻟﺗری را ﮐﮫ ازﺑﯾن ﺑردن »ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﮔﯽ« اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣدﻧظر دارد ،از آﻟوده ﮔﯽ
ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و ﺣﺗﺎ ﻓردﮔراﺋﯽ رھﺎ ﺳﺎزﻧد.
درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ از
آﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ درﻣورد وﺣدت
ﻧظﯾر ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ
ﻣﺗﺣدﺷوﯾد!« و »اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد ﭘﯾﺷروطﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر درھرﮐﺷور« دوری ﺟُ ﺳﺗﮫ و ﻧﯾز
ﺑﮫ اﺻل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ »ﺗﺑدﯾل ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت«
ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﺑرﺧوردﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه و ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ »ﻗطب ﮔراﺋﯽ«» ،ھم
ﮔراﺋﯽ«» ،وﺣدﺗﮭﺎی ﻧوع ﺟﺑﮭﮫ ای« ﻣﺗﻣﺎﯾﻠﻧد
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐدام دراﻣر وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
درﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ واﺣد ﻧﻘش ﻧدارﻧد و ﺑرﻋﮑس
وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﻋﻣﯾق ﺗر از وﺣدت
ﻋﻣل اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ وﺑدون ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﯾن ﮔوﻧﮫ وﺣدﺗﮭﺎی ﺑﯽ ﺳراﻧﺟﺎم،
ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾﺑن ﮐﻧﻧده ی ﺣزب واﺣدطﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر را دراﺗﺣﺎدﻋﻣل ﺑﺎ دﯾﮕر اﺣزاب،
ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﭘﯾﺷروان و ﮐل طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ،ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی راﺳﺗﯾن
از ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣرف ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳت،
اﭘورﺗوﻧﯾﺳت ،ﺧودﻣرﮐزﺑﯾن ،در درﺟﮫ ی اول
دراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ﺗﺎ ﭼﮫ
ﺣدی درﺧدﻣت ﺑﮫ اﻣر اﯾﺟﺎد ﺳﺗﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
واﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد
و ﺳراﺳری دراﯾران ـ اﺳت .ﻧﯾروھﺎی ﭼپ
اﯾران اﮔر ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات و ﺟﺎن
ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺷﺎن درﻧﮭﺎﯾت درﺧدﻣت طﺑﻘﺎت
ﻏﯾرﭘروﻟﺗری ﻗرارﮔﯾرد ،و ﻧﻘش ﺟﻧﺎح ﭼپ
را درﻧظﺎم ﺑورژواﺋﯽ ﺑﺎز ی ﮐﻧﻧد و ﺑرﻋﮑس
درﺻدد ﺑراﻧدازی آن و اﺳﺗﻘراردﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای ﺷﺎن
ﺿروری اﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظری ﺟدی دردﯾدﮔﺎھﮭﺎ
و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ھﺎ و ﺳﺑﮏ ﮐﺎرﺷﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﺑﮫ وﺟودآورﻧد .ﺣﺎدﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮏ در ﺟﻧﺑش ﭼپ ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران،
اﻣروزه ﺑﺎﯾد ﺣول اﯾن اﺻل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ
اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﺻول
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺗﻣرﮐزﺷود وﮐﻼ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﺎرﮔران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘرﭼم
روﺷن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ اھﺗزاز درآورﻧد
ﺗﺎﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر وزﺣﻣت
ﮐﺷﺎن اﯾران را ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش
ھداﯾت ﮐﻧﻧد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺷﺗرک اﺣزاب وﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑرای ﺗﺣرﯾم ﻓﻌﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ
ﻧﮫ ﺑﮫ رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
وﻣذھﺑﯽ اﯾران
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری وارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران،
ازھﻣﺎن آﻏﺎزﺗوﻟد ﺳﯾﺎه اش ،ھرﮔزﺑﺎﺣق
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم ﺳﺎزش ﻧﮑرد ؛ ھرﭼﻧد ﮐﮫ
درﺟﮭت ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ وﺑﺳﯾﺞ ﻣردم درﺣرف
ازآن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻌﺎری ﺗوﺧﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده
اﺳت.
ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺗﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن
ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑﮕوﻧﮫ
ای اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺑداد ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده و ﭘﺎﯾﻣﺎل
ﮐردن ھر ﮔوﻧﮫ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺑﮫ ﺻورت
روزﻣره ﺟزء ﻻﯾﺗﺟزای اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در
اﯾران اﺳت  .ﺑراﯾن ﻣﺑﻧﺎ وﺑرﺑﺳﺗراﺳﺗﺑدادی
ﭼﻧﯾن ﻓراﮔﯾروﻓوق ارﺗﺟﺎﻋﯽ  ،ﻣﻘوﻟﮫ ای ﺑﻧﺎم
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طﻧز ﺗﻠﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ درﺧدﻣت
ﻓرﯾﺑﮑﺎری وﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺳﯾﻣﺎی ﺳﯾﺎه رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
درﭼﮭﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن رژﯾم
اﺳﺗﺑدادی و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔرھم  ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺣق رای ﻋﻣوﻣﯽ ،ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﺣرﻓش
زده ﺷده ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣطﻠق ﮐردن ﺣﮑوﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ ؛ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
در رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اﻣری
ﻧﮭﺎدی ﺗﺑدﯾل ﺷده  ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻧﮭﺎ اﺑزاری
ﺑوده اﺳت ازﯾﮏ ﺳو ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﯾن ﺟﻧﺎ ح ھﺎ وازﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرای ﮔرم
ﮐردن ﺑﺎزاررژﯾم ﻓرﯾﺑﮑﺎر!
درھردوره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺑﺎ
ﺗرﻓﻧد ودﻏﻠﮑﺎری ﭼﻧﺎن ﻓﺿﺎی داﻏﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
ﺗﺎ ﻣردم ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رای ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد
و ﺗﺎ ﺑﯾن ﺑد وﺑد ﺗر،ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد! آن
ھم ازﻣﯾﺎن داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾﺗﺷﺎن

ھم ﮔراﺋﯽ و ﺟﺑﮭﮫ ﺳﺎزی ﭼﻧدطﺑﻘﮫ ﻣوﻗﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾداراﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

از ﺻﺎﻓﯽ ﭼﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت ودرﻋﻣل ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔزﯾن ﺷده اﻧد .درﺟرﯾﺎن
ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧرداد ھﺷﺗﺎدوھﺷت  ،اﯾن
ﺑﺎزی ﻧﺦ ﻧﻣﺎ واﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣردم ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ
ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺳﯾﻣﺎی ﺿد ﻣردﻣﯽ ﺧود را
آﺷﮑﺎر ﮐرده وﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ
اﺻﻼح ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم واﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﯾن رژﯾم
ﻣردم ﺳﺗﯾزﻧﺎﻣﻣﮑن وﺧﯾﺎ ل ﭘردازی اﺳت.
درﺟرﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺷﺗﺎد وھﺷت آن
ﺑﺧش از ﻣردم ﺑﺟﺎن آﻣده ای ﮐﮫ اﯾن رژﯾم را
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد وﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ؛ زﯾر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
اﭘوزﯾﺳﯾون ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﻟﯾﺑرال ـ دﻣﮑرات وﭼپ
ﻧﻣﺎ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ورﻓرﻣﯾﺳت ،ﺑﮫ ﭘﺎی
ﺻﻧدوق ھﺎی رای ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی
ﺧطرﻧﺎک ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ ﻣردم رادرﯾﺎﻓت و
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺗﺣﻣل اﯾن ﺣد از ﺷرﮐت
دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ھم ﻧدارد وﺑﺎ زدن ﺧودی ،
ﺷﻣﺷﯾر را ازرو ﺑﺳت ! و رودرروی ﺟﻧﺑش
اﻋﺗراﺿﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
درآن ﺗﺟرﺑﮫ  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﻣﺎی ﺧون ﺧواراﻧﮫ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران؛
ﮐﮫ ﻧﺎﭘﯾﮕﯾری وﻋﻘﯾم ﺑودن ﭘﻼﺗﻔرم وﻣﻣﺎﺷﺎت
ﮔری اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ وﻣﺗﺣدﯾن آﻧﮭﺎ
ھم آﺷﮑﺎرﮔردﯾد !
درﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوﻧﯾن ﺑرای ﻧﺎ آﮔﺎه
ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم روﺷن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
اﺻل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓرﯾﺑﯽ
ﺑﯾش ﻧﯾﺳت  ،وﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﯾن طرﯾق
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را اﺻﻼح ﮐرد وﺗﻐﯾﯾرش
داد  ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود روﺷن ﮐرد ﻣدﻋﯾﺎن
ﺑﮫ اﺻطﻼح »اﺻﻼﺣﺎت« وﭘﺎدوھﺎی ﭼپ
ودﻣوﮐرات ﻧﻣﺎﯾﺷﺎن ھم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﯾﮕﯾرﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺣداﻗل ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد !
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗوده ای وﻣﺳﺗﻘل اﮐﺛرﯾت ﻣردم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان از
اﺳﺗﺑدادﻣذھﺑﯽ واﺳﺗﺑداد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذر ﮐرد و ﺑﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت .
ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺷرﮐت در ﭼﻧﯾن»اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ«،
ﺑﺎزی در ﺑﺳﺎط رژﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ دﺳت
اﻧدرﮐﺎران ﺟﻔت وﺗﺎق آن در ﺳﯽ وﺳﮫ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ؛ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن را ازاﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن
ﺣﻘوﻗﺷﺎن ﻣﺣروم ﮐرده اﻧد  .اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت
رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎاﺳﺗﺑداد واﺳﺗﺛﻣﺎر ،زﻧدان
وﺷﮑﻧﺟﮫ وطﻧﺎب دار ،ﻏﺎرﺗﮕری وﮐﺷﺗﺎر
ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧد ؛ ھﯾﭻ ﺳطﺣﯽ از
آزادی  ،ازﺟﻣﻠﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت راﺑرﻧﻣﯽ
ﺗﺎﺑد وﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺎھﯾﺗش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺗﺎﺑد !
ﮐﺎرﮔران ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن،
ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺳراﺳراﯾران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و

ﺻﻔﺣﮫ ٤

روﺷﻧﻔﮑران!
اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ را ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﯾد  .ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اﺑﺗﮑﺎرات ﺧﻼق ﺧود ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺧوﯾش درﻣﺣل ﮐﺎروزﻧدﮔﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑﺎ
طرح درﺧواﺳﺗﮭﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌﯾن طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﺑﮭره ﮔﯾری ازھﻣﮫ ﻧوع اﺷﮑﺎل اﻋﺗراض
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط و ﺗوان ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود
در ﺟﮭت ﺗدارک ﻣﻠزوﻣﺎت اﻧﻘﻼب در اﯾران
ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﯾد  .ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯾش روی
را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﮐﺎرزارﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم وﺳرﮐوب،
اﺳﺗﺛﻣﺎرواﺳﺗﺑداد ،وﻣﺎ ﺟراﺟوﺋﯽ ﺟﻧﮕﯽ
رژﯾم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻣﺗﺣداﻧﺷﺎن ﺗﺑدﯾل
ﮐرد .ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣﺗﮑﺷﺎ ن
واﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷده ؛ ﻧﮫ از طرﯾق
ﺑﺎزی در ﺑﺳﺎط ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ اراده ﻣﺳﺗﻘل ﺗوده ای
ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ درﺗﻣﺎﻣﯾﺗش  ،وﻧظﺎم ﻏﺎرﺗﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﻣﮑن اﺳت  .وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑدﺳت
ﺗواﻧﺎی ﺗوده ھﺎی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش ﻣردم
اﯾران ﺷدﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑرﻗدرﺗﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﻣﺗﺣدان رﯾز ودرﺷت آﻧﮭﺎ.

ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد رژﯾم ﻣذھﺑﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران
ﺑرﻗرار ﺑﺎد ﺳوﺳﯾﺎ ﻟﯾﺳم
ﺑرﻗرارﺑﺎد آزادی
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ھﺳﺗﮫ اﻗﻠﯾت
اﺗﺣﺎدﭼپ اﯾراﻧﯾﺎن درﺧﺎرج ﮐﺷور
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران )راه ﮐﺎرﮔر(
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺣﺎدﻓداﺋﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
دھم اﺳﻔﻧدﻣﺎه ١٣٩٠

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

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧوﯾش و دردﻓﺎع از ﻧﻘش روزاﻓزون
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر درﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺗرﮐﺎ و
ﯾﮏ ﺻدا ﻧظرات اﻧﺣراﻓﯽ ﻣوﺟود درﻧﻘد
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را رد ﮐﻧﻧد و ﻧﮕذارﻧد اﯾن ﻋﻠﻔﮭﺎی
ھرزه ای ﮐﮫ درﺑﺎغ ﭘرطراوت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و
ﮐﻼ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ظﺎھرﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺧﻠﻠﯽ
دررﺷد ﮔﻠﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ آن ﺑﮫ وﺟودآورﻧد.
درزﯾر ﺑﮫ طور اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺣول
و ﺣوش ﺗوﻟﯾد درﺟﮭﺎن ،ﻧﻘش اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ درآن
ازدﯾدﮔﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اھﻣﯾت روزاﻓزون
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر دراﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﮐﻼ طﺑﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
ﻣوردﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﮭم ﺑری از
آﻧﮭﺎ و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﻣﻔﮭوم واﻗﻌﯽ
ﺧودرا ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺑل از دﺳت زدن
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﮭﺗرﺧواھدﺑود ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ
روی ﻧﻘش ﺗوﻟﯾد ﻣﮑث ﮐﻧﯾم.

١ـ ﻧﻘش ﺗوﻟﯾد در اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن ﺑﺷر:
ﺑﺷر در طول ﺣﯾﺎت ﺧود ،ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن
ﺣﺗﺎ دردوراﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ
اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد ،اﺟﺑﺎرا از طرﯾق
ﺗﻼش ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج اوﻟﯾﮫ
زﻧده ﮔﯽ ﺧود ،ﺳﻌﯽ در ﺣﻔظ و ﺗداوم ﺣﯾﺎت
ﻧوع ﺧودش ﻧﻣوده اﺳت .دردوران ﮐﻣوﻧﮭﺎی
اوﻟﯾﮫ ،ﺑﻼاﺳﺗﺛﻧﺎء ھﻣﮫ درﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾوه
ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ھرﮐﺳﯽ
ﺳﮭﻣﯽ ازآن را ﺑرﻣﯽ داﺷت .ﺑدون ﭼﻧﯾن
ﺗﻼﺷﯽ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطرات ﻣوﺟود ،اﻧﺳﺎن
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗداوم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧودﻧﺑود.
ﺑﺎ ﻣﮭﺎرﮐردن آﺗش ،ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔوﺷت
ﺷﮑﺎر و ﺻﯾدﻣﺎھﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﯾﻔﯾت ﺑﯾﺷﺗر
ﻏذاﺋﯽ ﺷﺎن ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﺟﻣﻌﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎ ﭘرورش
دام و ﺑﺎ رﺷددادن اﺑزار ﺗوﻟﯾد و ﻓراﮔﯾری
ﮐﺷت ﮐﺎر ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺷر در اﻧﺑﺎرﮐردن ﻏذا
و ﺗﮭﯾﮫ ی اﺑزارﺗوﻟﯾد ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت و ﺗدرﯾﺟﺎ
ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺗوﻟﯾد و ﺑﮫ وﺟودآﻣدن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗوﻟﯾدی ﺑﺷر ،ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﮫ
وﺟودآﻣد .اﻣﺎ ﮐﻠﯾﮫ ی اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﻣﻌﯽ
ھﻧوز درﺧدﻣت روﻧق دادن ﺑﮫ رﺷد ﺗوﻟﯾد و
ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧده ﮔﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب
ﻧﺎﭘذﯾری ﺑودﻧد .ﺗﻧﮭﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده ﭘدرﺳﺎﻻر و
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺟر ﺷد،
ﺑراﺑری اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ در دوران ﮐﻣون اوﻟﯾﮫ
ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ
ﻧﺎﺑراﺑری و ﺗدرﯾﺟﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ داد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣﺎ درﺗﻣﺎﻣﯽ دوراﻧﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی
درﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭼﻧدھزارﺳﺎﻟﮫ ی
ﺑﺷر ،ﮔرﭼﮫ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﻘﺷﺷﺎن
درﺗوﻟﯾد ﺗﺎ ﺑدان ﺟﺎ ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
اﻧﮕل وار و ﺑدون ﺷرﮐت درﮐﺎرﺟﻣﻌﯽ ،ﺛﻣره
ی ﮐﺎردﯾﮕران را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾل
ﺗوﻟﯾدﺑودن ،ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺧش ﻋﻣده
ی ﺑﺷر ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺗﺎﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم درﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
و ﺗداوم ﺣﯾﺎت ﺑﺷری ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺿرورت ﺗوﻟﯾد ﻣﺷﺗرک ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود
ﺑﮫ ﻣوﺟود ﺑﺷر ﻧﯾﺳت .زﻧﺑورﻋﺳل ھﺎ،
ﻣورﭼﮫ ھﺎ و ﻣورﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ازﺟﻣﻠﮫ
ﻣوﺟودات ﻧﻣوﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﺟﻣﻌﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐرده و از آن ﺑﮭره ﻣﻧدﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت دﯾﮕر ﻧﯾزدرﺳطوح
ﻣﺧﺗﻠف و دراﺑﻌﺎد ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﺟﻣﻌﯽ
ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﻏذای ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد.
اﮔر ﻧﻘش ﺗوﻟﯾد دراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن ﺑﺷر و
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر در رﺷد دادن ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ،ﯾﮏ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و
طﺑﯾﻌت اﺳت ،اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت درﺳت ﺑراﺳﺎس
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑراﺑزارﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺗوﺳط ﻣﺷﺗﯽ
از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧﺻﻠﺗﯽ اﻧﮕل وار درﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺷری داﺷﺗﻧد ،دﮔرﮔون ﮔﺷت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ درﺟﮫ ﺑﺎﻻﺋﯽ از »ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﯽ« و
»ﺗﺧرﯾب طﺑﯾﻌت« ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﮔﻧدﯾده  ،ﺿرورت ﺟراﺣﯽ اﯾن ﻏده ی
ﭼرﮐﯾن ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺑﺷر و طﺑﯾﻌت
ﻓورﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺳﺎن دوﺑﺎره
ﺑﺎﺧود و ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺑﮫ آﺷﺗﯽ ﺑرﺳد .اﻧﺳﺎن
ﺳﺎﻟم ازﻧظر ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾرﻣوﻟد
ﺑﺎﺷد ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر از زاﻟو و اﻧﮕل درﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗوﻟﯾداﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﺷری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﯾﺎزداﺷﺗﮫ اﺳت.

٢ـ ﺗوﻟﯾد و ﺗداوم آن ،ﺑدون ﺗﺎﻣﯾن ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت:
ﻻزم ﺑﮫ ﺻﻐرا ،ﮐﺑرا ﮐردن زﯾﺎد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐردن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻣری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرازاﺑﺗدا
ﺑوده اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺷری دردرﺟﮫ ی اول
ﺑدون ﺗوﻟﯾداﻧﺳﺎن ﻗﺎﺑل دوام ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر از ﯾﮏ ﺳو و ﻧﯾروی
ﮐﺎرﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ی ﻣوادﻣﺻرﻓﯽ ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑﺷر
از ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر دو ﻋﺎﻣل اﺳﺎﺳﯽ و ﻻزم و
ﻣﻠزوم ﯾﮏ دﯾﮕر ﺑرای ﺗداوم ﺣﯾﺎت و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﻘش زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﺗوﺳط طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﻗدرﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و
ﮐﺎﻓﯽ ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻗدرداﻧﯽ ﻧﺑوده اﺳت.

اﮔر ھر اﺟﺗﻣﺎع ﮐوﭼﮑﯽ از زﻧﺑوران و
ﻣوران ،ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از ﻣﻠﮑﮫ
ﺧود ﺑرای ﺗداوم ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎع ﮐوﭼﮑﺷﺎن
دارﻧد ،وﻟﯽ در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
ﮔرﻓﺗن دوران ﮐﻣون اول ﮐﮫ درآن زﻧﺎن ﻧﻘش
درﺟﮫ اوﻟﯽ درھداﯾت اﻣورداﺷﺗﻧد ،درﺟواﻣﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ
ﺻورت ﺑرده ی ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣردﺳﺎﻻر
درآﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب ﺷده و ﻣورد
اﺳﺗﺛﻣﺎرﭼﻧدﻻﯾﮫ ای ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد .ازاﯾن رو،
ﺑﺷر ﭘﯾﺷرو اﻣروزی ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ای ﺑﯽ اﻣﺎن
ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻘﺎم ﻣوﻟد زﻧﺎن در ﺗداوم ﻧﺳل
ﺑﺷرو ﺣق ﺑراﺑری زن و ﻣرد دراﺟﺗﻣﺎع
ﺑﺷری را ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﭘﯾش ﺑﺑرد.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ازﻧظر طﺑﯾﻌﯽ درﻣرﺣﻠﮫ
ی ﻣﻌﯾﻧﯽ از زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﭼﮫ
را دارﻧد ،وﻟﯽ ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﺑﭼﮫ وظﺎﯾف
آﻧﮭﺎ دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده وﺑرای آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از زﻧﺎن
ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در دوران ﮐودﮐﯽ ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ درﺗﻐذﯾﮫ ،ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺗرﺑﯾت ﮐودﮐﺎن
دارﻧد ﺗﺎ آﻣﺎده ی ﮐﺎرﺷوﻧد .و ﺑﮫ ھرﺻورت
و ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٪٩٠زﻧﺎن
ﻋﻼوه ﺑراﯾن وظﯾﻔﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﻧﯾروی ﮐﺎر ،درﻋرﺻﮫ ی ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی
و ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺎر درﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺷرﮐت
دارﻧد ،ﻟذا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
درھرﺟﺎﻣﻌﮫ طﯽ ﻣراﺣﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺟزﺋﯽ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾراز ﺗوﻟﯾدﮔران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
آورده ﺷوﻧد .ﺗوﻟﯾد اﻧﺳﺎن ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد
درﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت و ﻧﻘش زﻧﺎن درآن
ﺑرﺗرﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

٣ـ ﺗوﻟﯾد ﺑدون اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑل دوام
ﻧﯾﺳت:
اﻧﺳﺎن ﺗوﻟﯾدﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ،آﻣوزش،
ﺑﮭداﺷت ،اﺳﺗراﺣت ،ورزش ،ﺗﻔرﯾﺢ ،و ﺣﻣل
وﻧﻘل و ﻏﯾره دارد .ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھرﮐدام
ازاﯾن ﻣﻘوﻻت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن
ﻣوﻟد و ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺗوﻟﯾدﺷده ﻟطﻣﮫ زده و ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ زﻧده ﻣﺎﻧدن وی و ﺑﻘﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ
ﻣﺧﺎطره ای ﺟدی رو ﺑﮫ رو ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﻠﯾﮫ ی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﺗوﻟﯾدﮔر را ﺻرﻓﺎ درﺣد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
درﮔﯾر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد درﮐﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ از اﻣر
ﺗوﻟﯾد داﺷﺗﮫ و ﻗﺎدر ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳت از
ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾدﮐردن ﻻزﻣﻧد،
ﻧدارﻧد و ﺧﺻﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد راﻧﻔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف »اﺑر و ﺑﺎد و ﻣﮫ و
ﺧورﺷﯾد وﻓﻠﮏ درﮐﺎرﻧد ــ ﺗﺎ ﺗو ﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐف
آری و ﺑﮫ ﻏﻔﻠت ﻧﺧوری!« .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب،

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﺗوﻟﯾد درﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺷری را ﮐﮫ اﻣری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺣد ﻣﺣدود ﻓردی و ﯾﺎ
ﮔروھﯽ ﺗﻘﻠﯾل دادن ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﺑرﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔران
روزﺑﮫ روز ﮐﻣﺗرﺷده و ﻣﺎﺷﯾن ﺟﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
را ﻣﯽ ﮔﯾرد)ﺗﺎزه ،آن ھم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﻌدادﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ درﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻧﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و اﻓزاﯾش
روزاﻓزون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔردرآن!( و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔران
ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎرﮔران ﻓﮑری را از زﻣره
ی ﺗﻌﻠق داﺷﺗن ﺑﮫ ﺻف ﻧﯾروی ﮐﺎر درآورده
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب رﺷدﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را
ﻗرﺑﺎﻧﯽ روﻧدی درﻣﺷﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺧودﮐﺎر،
ﺑرای واﺑﺳﺗﮫ ﮐردن طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن
و اﯾﺟﺎد ارﺗش ارزان ﻗﯾﻣت ﺑﯽ ﮐﺎران ،ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
ﺗوﻟﯾد دارﻧد ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺑرده
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر
ﻓراوان و ارزان درآن ﮐﺷورھﺎ ،ﺑﺎ ﭘرداﺧت
ﻣزد ﻧﺎﭼﯾز ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران درآن ﮐﺷورھﺎ ،ﺑﮫ
ﮐﻼن ارزش ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﭘردازﯾم

٤ـ ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻓوق و ﺑﺎ درﻧظرﮔرﻓﺗن اﯾن
ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرداری و ﺗﻐذﯾﮫ ،ﻣواظﺑت
و ﺗرﺑﯾت ﺑﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺟزو ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آورده ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺑﭘردازﯾم.
ازﻧظر زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ و ﺗوﻟﯾدی:
ﮐﻠﯾﮫ ﮔروھﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎﻗد وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد
و ﺗوزﯾﻊ و ﮐﻼ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﻣزد و ﺣﻘوق
ﺑﮕﯾران)ﭼﮫ ﺑﺎ ﻓروش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﯾدی و ﭼﮫ
ﻓﮑری( ،وﯾﺎ ﺑدون ﻣزد و ﺣﺗﺎ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و
ﭘرورش دھﻧده ﮔﺎن ﻧﯾروی ﮐﺎردر ﺳﺎﻟﮭﺎی اول
ﺣﯾﺎت ﻧوزادان)زﻧﺎن( ،ﮐﮫ آﻓرﯾده ﮔﺎن ارزش
اﺿﺎﻓﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﻣوﻟد
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻟﺑﺗﮫ
آن ﺑﺧش از ﮐﺎرﮔران ﯾدی و ﯾﺎ ﻓﮑری ﮐﮫ
ﺿﻣن ﻓروش ﻧﯾروی ﮐﺎرﺷﺎن ﻣزد و ﯾﺎﺣﻘوق
ﮔرﻓﺗﮫ وﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑرای ﺻﺎﺣب ﮐﺎر ﻣﻧﺟر ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺟزو ﺑﺧش
ﻏﯾرﻣوﻟد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﻧد و ﻋﻣده ﺗﺎ درﺑﺧش
ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﻐول ﮐﺎرﻧد و زﺣﻣت ﮐش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
و ﺑﯾﺷﺗرﻧﯾز درﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣرزطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺧرده ﺑورژوازی ﻧﯾز
ﭼﻧدان ﺷﻔﺎف ﻧﯾﺳت و رﻓت و آﻣد ازﯾﮏ طﺑﻘﮫ

ﺧﺻﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد ،درﮔﯾری  ٪٩٩اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ را طﻠب ﻣﯾﮑﻧد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﮫ ﻗﺷر ﯾﺎ طﺑﻘﮫ دﯾﮕر وﺟود دارد و ازﺟﻣﻠﮫ
اﻓرادی ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻧﯾﻣﮫ ﺧرده ﺑورژوا
ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﺗﻌداد آﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده درﺗرﮐﯾب
ﮐل طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ازﻧظر روﺑﻧﺎﺋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ:

ﮐودﮐﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده ﻧﺷده اﻧد.
ﺑراﺳﺎس اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺧﺗﺻر آراﯾش طﺑﻘﺎﺗﯽ
درﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت :طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادھﺎی ﺷﺎن
ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد ،ﺗﺿﺎدی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم
دراﯾران دارﻧد .ﺟدال ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،ﻣﺳﮑن،
آزادی ،ﻟﻐو ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑرﻗراری
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟدال
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺣﺎﮐم اﺳت.
ﺗﺿﺎدھﺎی دﯾﮕر ﻧظﯾر ﺗﺿﺎدﺑﯾن ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی
ﺑورژوازی ،ﺑرﺳرﺗﻘﺳﯾم ﺛروﺗﮭﺎی اﯾﺟﺎدﺷده
درﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ زﯾر ﭘرﭼم دروﻏﯾن دﻓﺎع
از دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ،ﺿدﯾت ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض ،دﻓﺎع ازﺣﻘوق ﻣﻠﯽ
و ﻏﯾره ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ
ﺟدی و اﺻوﻟﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرﺳراﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ طﺑﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎ
را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺑورژوازی اﯾران اﻋم از ﺑزرگ و ﻣﺗوﺳط
و ﻣﻠﯾت ﮔرا درﺻورت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻘق اﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﺣق ﻧﯾﺳت
و درﻋﺻر »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﯾﺎ ﺑرﺑرﯾت« اﯾن
وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ دوش طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﻓﺗﺎده اﺳت.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣل ﮐﻠﯾﮫ ی ﻣﻌﺿﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋم از
روﺑﻧﺎﺋﯽ و زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﺑراﻧدازی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﻣﮑن اﺳت و طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎردﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧظﯾر ﺑورژوازی و ﺧرده ﺑورژوازی ﺻﺎﺣب
ﭼﻧﯾن رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺷﯾﭘور زﻧﮓ زده
ی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ازﺑﯾن رﻓﺗن طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺻدا درآورده اﻧد و از آن ﺟﺎ
ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ را ازﺟﻣﻠﮫ دراﯾران
ﺟﺎرﻣﯽ زﻧﻧد ،ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﺟدی را ﮐﮫ ﺷﺎھد
وﺿﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد
ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرارﻧﺧواھﻧد داد .ﺑرﻋﮑس ﺧود
را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ھﻧری
ﺑﯾش ازﺑﻠﻐورﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧظرات ﻣﺣﺎﻓل ﻓﮑری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر ﻧدارﻧد!

ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎرﮔران ﯾﻘﮫ ﺳﻔﯾد و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔران
ﻓﮑری ﮐﮫ ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری از ﺛروت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد و ﺣﺗﺎ
ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻف ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارن ارﺗﻘﺎء
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از زﻧﺎن ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
دارﻧد و ﯾﺎ درﺧدﻣت ﺑورژوازی و ﮐﻼ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد)ﭼﮫ ازﻧظرﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ( ،درﺧدﻣت
اردوی رھﺎﺋﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﺎن در اردوی
طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ﺟﺎی دارﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ
از طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﮐﮫ رو ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
دارﻧد ،ازﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ دراردوی دوﺳﺗﺎن اﯾن
طﺑﻘﮫ ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ھوﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺧﺷﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را ﺑﺎﯾد از ھوﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺟداﻧﻣود .ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﺧص
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻧﺎﭼﯾزی از طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
درﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ازدﺳت دادن
ھوﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺑﮫ ﺻف طﺑﻘﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ﻣﻠﺣق ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑراﺳﺎس ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻ وﺿﻌﯾت طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر
را دراﯾران ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻣﻌﯾن ﻧﻣود:
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب اوﻟﯽ و طﺑق آﻣﺎرھﺎی ﻧﮫ ﭼﻧدان
دﻗﯾق درﺳﺎل  ١٣٨٥ﮐل ﺟﻣﻌﯾت درﺳن
ﺷﺎﻏل ﺑودن در اﯾران ٢٠٫٥ ،ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرﺑود.
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﮫ ﺑﺎزارﮐﺎر
واردﻣﯽ ﺷوﻧد و اﮐﻧون ﺣدود  ٢٥ﻣﯾﻠﯾون
ﻧﻔردراﯾران درﺳن ﺷﺎﻏل ﺑودن ھﺳﺗﻧد)اﻋم از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺎرﻧد( .طﺑق
آﻣﺎرﺳﺎل  ١٣٨٥ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرﯾﺑرزرﺋﯾس داﻧﺎ
اراﺋﮫ ﺷده» ،ﺗﻌداد ﮐل ﮐﺎرﮔران درﺳﺎل ٨٥
ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﻣﻧﮭﺎی ﺑدون
ﻣزدھﺎ ،ﺻﻧﻌﺗﮕر  ، ٤ﮐﺎرﮔر ﮐﺷﺎورزی ٠٫٥
ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن  ١٫١ﮐﺎرﮔر ﺳﺎده  ٢٫٦و ﺑﯽ ﮐﺎر
 «٤٫٥٦وﺟﻣﻌﺎ  ١٢٫٧٦ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرﮐﮫ اﮔر
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓﮑری ﻧﯾز ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد ﺑﮫ
ﺣدود  ١٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب
ھرﺧﺎﻧواده ﺑﺎ دو ﺑﭼﮫ و ﺑﺎ ﮐﺳرﮐردن ﺗﻌداد
زﻧﺎن ﺷﺎﻏل ) ٢٫٧٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر( ﮐﮫ درآﻣﺎر
************************
رﺋﯾس داﻧﺎ ﻣﺳﺗﺗرھﺳﺗﻧد ،ﺗﻌداد ﺧﺎﻧواده ھﺎی )(١ـ ﺑﺧﺷﯽ از آﻣوزﺷﮭﺎی کﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ را
ﮐﺎرﮔری ﺣدود  ٤٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﺟﻣﻌﯾت درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد و ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﮫ ﺟﮭت ﺗﻌﻣق ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺷور را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد .درﺳﺎل  ١٣٨٥ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘوﻻت ،ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧم:
ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور  ٧٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرﺑود .اﻣری ﮐﮫ ـ ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس دراﺛرﺧود »ﺧﺎﺳت ﮔﺎه ﺧﺎﻧواده،
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟت« ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪٦٠ﮐل ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور ﺑود .طﺑﻌﺎ ﺑوﺟودآﻣدن وازﺑﯾن رﻓﺗن ھﺳﺗﯽ را درﻣورد
دراﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﯾﺎ ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧده ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺷراز اﺑﺗدا ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت :

ﺻﻔﺣﮫ ٦
»طﺑق دﯾدﮔﺎه ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
درﺗﺎرﯾﺦ درآﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از
ﺗوﻟﯾد و ﺗﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد ﺑﻼواﺳطﮫ زﻧده ﮔﯽ .اﻣﺎ
ﺧود اﯾن ﻣوﺿوع دو ﺧﺻوﺻﯾت دارد .ازﯾﮏ
ﺳو ،ﺗوﻟﯾد ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی زﯾﺳﺗن ﻧظﯾر ﻏذا،
ﻟﺑﺎس و ﺳرﭘﻧﺎه و اﺑزارﺷرطﯽ ﻻزم اﺳت و
ازﺳوی دﯾﮕر ﺗوﻟﯾد ﺧود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،و ﺗﮑﺛﯾراﻧواع
اﻧﺳﺎﻧﯽ .ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت آﻧﮭﺎ زﻧده
ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دردوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﯾن و ﮐﺷوری
ﻣﺷﺧص ﻣﺷروط ﺑﮫ دوﻧوع ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت:
ﺳطﺢ ﺗوﺳﻌﮫ ی ﮐﺎر از ﯾﮏ ﺳو وﺧﺎﻧواده از
ﺳوی دﯾﮕر« )آﺛﺎر ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
درﺳﮫ ﺟﻠد ،ﺟﻠد ﺳوم ١٩١ ،ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ(
ـ آﻧﮭﺎ)ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس( ﺑﮫ ﻓرﻣول درک
ﻣﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ» ،اﺻﻼﺣﯽ« ﺑدﯾن ﻣﺿﻣون
واردﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺧوداﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﻟد و
ﺗﻧﺎﺳل ھم ،در ردﯾف ﺗوﻟﯾد ارزﺷﮭﺎی ﻣﺎدی،
ﯾﮏ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در دوره ی اوﻟﯾﮫ
ﮐﮫ ﮐﺎر ازﻧظرﺗوﻟﯾدی ﺧود ھﻧوز ﺗﮑﺎﻣل ﭼﻧداﻧﯽ
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻧﻘش درﺟﮫ ی اوﻟﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد.
)ﻟﻧﯾن ـ دوﺳﺗﺎن ﻣردم ﮐﯾﺎﻧﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرﺿد
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد؟ـ ص  ٤٢ـ
 ١٨٩٤ـ آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب درﯾﮏ ﺟﻠد ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ(
ـ ﺻﻔت اﺳرارآﻣﯾز ﺷﮑل ﮐﺎﻻ ﻓﻘط دراﯾن
ﮐﯾﻔﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣزﺑورﺧﺻﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﺑﺷر رادرﻧظر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻﻔﺎت ﻣﺎدی
ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎر و ﺧواص اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ذاﺗﯽ
ﺧود اﯾن اﺷﯾﺎء ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺟﮭت ﻧﯾز راﺑطﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﮔﺎن
را ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع ﮐﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ راﺑطﮫ ی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ای ﮐﮫ ﺧﺎرج از اﯾﺷﺎن و ﺑﯾن ﺧود
اﺷﯾﺎء وﺟود دارد ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ اﯾن ﭼﺷم
ﺑﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎر ﺑدل ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و درﻋﯾن ﻣﺣﺳوس ﺑودن ﻏﯾرﻣﻠﻣوس ﻣﯽ
ﮔردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﺷﯾﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﻣﯽ
آﯾﻧد ...ھﯾﺋت اﯾن ﮐﺎرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺟﻣوع
ﮐﺎراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد) .ﻣﺎرﮐس
ﻣﺎرﮐس ـ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ـ ﺟﻠداول ـ ص ١٠٤ـ ﺗرﺟﻣﮫ
اﯾرج اﺳﮑﻧدری ـ ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از ﻣن اﺳت(
ـ ﺗوﻟﯾد اﻋم از آن ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺻرف ﻣوﻟد ﯾﺎ
ﻧﺎﻣوﻟد ﺑﺎﺷد ،درھرﺣﺎل ﻣوﻟد اﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ ﺷرط
آن ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻓرﯾن ﺑﺎﺷد ...ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔر)ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾق ﮐﻠﻣﮫ( ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود
ﺛروﺗﯽ ﮐﮫ وی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﮑﻠﯽ از ﺛروت
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﺎ ﮐﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت.
ﭘس ﮐﺎرﻣوﻟد آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑرﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ
اﻓزاﯾد).ﻣﺎرﮐس ـ ﮔروﻧدرﯾﺳﮫ ـ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧﻘد اﻗﺗﺻﺎد
ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺟﻠد اول ـ ص  ٢٧١ـ ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﺎﻗرﭘرھﺎم
و اﺣﻣد ﺗدﯾن(
ـ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ی ﭘول ﺑﮫ ﺻورت درآﻣد ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ
ی ﺳﺎده ی ﮔردش ﺑرای ﺧرﯾد ﮐﺎر زﻧده ﺑﮫ
ﻣﻧظورﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ ،ھرﮔز ﭘول را ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﮐﺎری ھم ﮐﮫ درﭼﻧﯾن
ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای ﺧرﯾده ﺷده ھرﮔز ﮐﺎر ﻣزدی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻠﻣﮫ ﻧﯾﺳت).ھﻣﺎن ﺟﺎ ـ ص (٤٦٢

 :طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ـ درﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑورژواﺋﯽ ھﻣﮫ ی ﻣﺑﺎدﻻت
ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ درآﻣد ـ ازﮐﺎری ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ رﺳد ،ﻣﺎﻧﻧد آﺷﭘزی،
دوزﻧده ﮔﯽ ،ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺧﺎرج ھﻣﮫ ی
طﺑﻘﺎت ﻧﺎﻣوﻟد ـ ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﭘزﺷﮑﺎن ،ﺣﻘوق داﻧﺎن،
ﻣدرﺳﺎن و ﻏﯾره ـ ﺗﺣت ﻋﻧوان ھﻣﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯽ
آﯾد .ھﻣﮫ ی ﺧدﻣﺎت ﻧوﮐری و ﻣﺧﺎرج ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺧدﻣﮫ و ﻏﯾره ھم ﺟزو اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ اﻧد .ھﻣﮫ
ی اﯾن ﮐﺎرﮔران ازﺻدر ﺗﺎ ذﯾل ﺑﺎﺧدﻣت ﺧوﯾش
ـ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳت ـ ﺳﮭﻣﯽ از ﻣﺣﺻول
اﺿﺎﻓﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ درآﻣد دارﻧده ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ
ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﺳﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺧرﯾدارﯾﮏ ﭼﻧﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺧﺻوﺻﯽ را ﮐﮫ درﻣﺑﺎدﻟﮫ ی درآﻣدش
ازآﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ اش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﻧﺎﻣد).ھﻣﺎن ج ـ ص (٤٦٤
ـ درﻣورد ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺷﮭری ،اﯾﻧﮭﺎ ﮔرﭼﮫ
ﺿرورﺗﺎ ﺑرﻣﺑﺎدﻟﮫ و اﯾﺟﺎد ارزﺷﮭﺎی ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ای ﻣﺗﮑﯽ اﻧد ،اﻣﺎ ھدف ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻋﻣده ی
اﯾن ﺗوﻟﯾد ،ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻌﺎش ﭘﯾﺷﮫ وران ﯾﻌﻧﯽ
اﺳﺗﺎدﮐﺎر و ﺷﺎﮔرد ،و درﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﺟﺎد ارزش
ﻣﺻرﻓﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺛروت ،ﻧﮫ ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ
ای ﺑﮫ ﻋﻧوان ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای .ازاﯾن رو
ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ازﻣﺻرف ﻣﻌﯾن،
و ﻋرﺿﮫ ازﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔﺳﺗرش
آن ﺑﺳﯾﺎر ُﮐﻧد اﺳت).ھﻣﺎﻧﺟﺎ ـ ص (٥٢٣
ـ طﺑﻘﺎت ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ ازاﻓراد اطﻼق ﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ﺟﺎی ﺧود درﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎرﯾﺧﺎ
ﻣﻌﯾن ﺗوﻟﯾداﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑرﺣﺳب ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود
)ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺻورت ﻗواﻧﯾن ﺗﺛﺑﯾت و ﺗﻧظﯾم
ﮔردﯾده اﺳت( ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ،ﺑرﺣﺳب ﻧﻘش
ﺧود درﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺑرﺣﺳب ﺷﯾوه ھﺎی درﯾﺎﻓت و ﻣﯾزان آن ﺳﮭﻣﯽ
از ﺛروت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ دراﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ازﯾﮏ
دﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾزﻧد .طﺑﻘﺎت آن ﭼﻧﺎن ﮔروھﮭﺎﺋﯽ از
اﻓراد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻣﺎﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾن ﺟﺎی آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ رژﯾم
ﻣﻌﯾن اﻗﺗﺻﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد ،ﮐﺎر ﮔروه
دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب ﺧود درآورد.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣو ﮐﺎﻣل طﺑﻘﺎت ﺑﺎﯾد
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳر ﻣﺎﯾﮫ
داران راﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧت و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت
آﻧﮭﺎ را ﻟﻐو ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد را ﻧﯾز ﻣﻠﻐﺎ ﺳﺎﺧت
و ھم ﻓرق ﺑﯾن ﺷﮭر و ده و ھم ﻓرق ﺑﯾن
اﻓرادﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﺳﻣﯽ اﻓرادﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻓﮑری را ازﺑﯾن ﺑرد) .ﻟﻧﯾن ـ اﺑﺗﮑﺎرﻋظﯾم ـ ص
 ٦٩٦ـ آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب ﯾﮏ ﺟﻠدی ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ٢٨
ژوﺋن (١٩١٨

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ﺑﮭﺎران ﺧﺟﺳﺗﮫ ﺑﺎد ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺟﻧﺎﯾت در ﺣﺎل ﻓزوﻧﯽ ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

و ھزاران ﻣﺳﺋﻠﮫ و دردھﺎی ﺑﯽ درﻣﺎن
دﯾﮕر ﮔذراﻧدﯾم و ﺷﻼق ظﻠم و ﺳﺗم ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرﺑدﻧﮭﺎی رﻧﺟور
ﺑرادران و ﺧواھران ﻣﻌﺗرﺿﻣﺎن ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﻓرودآﻣد و ﭼﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﯽ
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎن آورﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن را دراﺳﺎرت
ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻓﻘرﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر از ﺳروﮐوﻟﺷﺎن
ﺑﺎﻻرﻓت! وﻋﻼوه ﺑرآﻧﮭﺎ در ﺗﺷوﯾش ﻓرو
رﯾﺧﺗن ﺑﻣﺑﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﮫ روی ﺳرﻣﺎن؛ ﮔذراﻧدﯾم.
ﺳﺎﻟﯽ را ﭘﺷت ﺳرﮔذاﺷﺗﯾم ﮐﮫ درآن
در ﻣﻘﯾﺎس ﮐوﭼﮑﯽ دزدﯾﮭﺎی ھزاران
ﻣﯾﻠﯾﺎردی از ﺛﻣرات ﮐﺎر و زﺣﻣت ﻣﺎن
ﺑﮫ دﺳت زاﻟوھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑرﻣﻼﺷد
و ھرﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﺷﮑﯽ دراﯾن واﻗﻌﯾت
داﺷت ،ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
روال ﺟزاﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘر و
ﻓﻼﮐت در ﻗطب درﺑرﮔﯾرﻧده ی ﺟﻣﻌﯾت
ﻋظﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺛروت وﺟﻼل درﻗطب
اﻗﻠﯾﺗﯽ ﻧﺎﭼﯾز ﭼﻧﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرای اﻧﻔﺟﺎر ﻧظﺎم ﻓراھم ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺎ
اﯾن ﻧظﺎم را ﺳرﻧﮕون ﻧﺳﺎزﯾم ،ﺧودﺑﮫ ﺧود
ﻓروﻧﺧواھدﭘﺎﺷﯾد.
ﭘس ﺑﯾﺎﺋﯾد درﺳﺎل ﻧو ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺑﻧدﯾم
ﮐﮫ دﺳت دردﺳت ﯾﮏ دﯾﮕرﻧﮭﯾم و ﺑرای
ﺑﯾرون راﻧدن دﯾو ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
و اﯾﺟﺎد ﺟﻣﮭوری ﺷوراﺋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
ﺑرﮐﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و ﺳﺗم ﮔران ﺣﺎﮐم
ﯾورش ﺑﺑرﯾم ﺗﺎ رھﺎﺋﯽ از ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری را ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾم.
اﻣﯾد ﺑﮫ ﺧدا ،ﺷﺎه ،دﯾن ،ﻗﮭرﻣﺎن ،اﯾن ﯾﺎ
آن ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻏﯾره ﻧﺑﻧدﯾم .ﺑﮫ ﻧﯾروی ﭘرﺗوان ﺧود اﯾﻣﺎن
ﺑﯾﺎورﯾم و ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾم ﺗﺎ ﻧو روز را ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎﯾش درآﻏوش ﮐﺷﯾم و ﺳﻼﻣﯽ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓرارﺳﯾدن ﺑﮭﺎردھﯾم.

ﻓرﺷﯾد ﯾزداﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎر ازدواج دﺧﺗران
زﯾر  ١۵ﺳﺎل در طول ﺳﺎلھﺎی  ٨۵ﺗﺎ ٨٨
اﻓزود» :در ﺳﺎل ٣٣ ،٨۵ھزار و ٣٨٣
دﺧﺗر زﯾر  ١۵ﺳﺎل ازدواج ﮐردهاﻧد ﮐﮫ اﯾن
رﻗم در ﺳﺎل  ٨۶ﺑﮫ ٣۵ھزار و  ٩٣١ﻣورد،
در ﺳﺎل  ٨٧ﺑﮫ  ٣٧ھزار و  ٩٩۶ﻣورد و
در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ  ۴٣ھزار و  ۴۵٩ﻣورد
رﺳﯾده اﺳت«.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او ،آﻣﺎر ازدواج دﺧﺗران زﯾر ١۵
ﺳﺎل در ﺧﻼل اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣﺎر ﮐل
ازدواجھﺎ اﻓزاﯾش  ۴۵درﺻدی داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ﻋﻧوان
ﮐرد» :اﯾن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺣوال اﺳت و ھﺷدار ﺟدی ﺑرای
ﻓﻌﺎﻻن و ﺳﯾﺎﺳتﮔذاران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت«.

ﻓرا رﺳﯾدن ﺳﺎل ﻧورا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان
ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﺑﮫ اﻣﯾد ﭘﯾروزﯾﻣﺎن
درﺳﺎل ﻧو.
ﻧــوروزﺗــﺎن ﭘﯾــروزﺑــﺎد!
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ
اﺳﻔﻧد ١٣٩٠

ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻣﺎر ھم اﮐﻧون ھرﺳﺎل ﺑﯾش از ٥٠
ھزارﮐودک ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ازدواﺟﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ
ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،آن ھم درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣﮑم دوران ﮐودﮐﯽ رﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدارس
و آﻣوزش ﻋﻠم و ﺗﮑﻧﯾﮏ ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ
ورزش و ﻓراﮔرﻓﺗن ھﻧر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟزء
اوﻟﯾن ﺣﻘوق و ﻧﯾﺎزھﺎی آﻧﺎن ﺑرای رﺷد
و ﺗﮑﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن اﺳت.
ﻣﺣروم ﮐردن از اﯾن ﺣﻘوق و وادارﮐردن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ازدواج ـ آن ھم درﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد
ازدواج ﺑﺎ ھﻣﺳری ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﺳن ﺗرـ و
ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﭼﮫ دارﺷدن و اﺟﺑﺎردرﺗرﺑﯾت
ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌددﺷﺎن ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷد
را ازاﯾن ﻧوﺑﺎوه ﮔﺎن ﮐﺷور ﺳﻠب ﮐرده و
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻓرادی ﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎدل ازﻧظر رواﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای اداره زﻧده ﮔﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺷوھراﻧﺷﺎن داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑرده
ی ﺷوھر ﻣﯽ ﮔردﻧد و اﮔر ﻋﺻﯾﺎن ﮐرده
و ﮐﺎرﺑﮫ طﻼق ﮐﺷﯾده ﺷود و ﺧودﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن ﮔردﻧد ،ﺑدون داﺷﺗن
ﺗﺧﺻص و ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳواد ﺑودن و ﺟداﺋﯽ از
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ،ازﺟﮭﻧم اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺧﺎﻧواده
ﺑﮫ ﺟﮭﻧم اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واردﻣﯽ ﺷوﻧد و در دﻧﯾﺎی ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت،
ﻓﺣﺷﺎء و ﻣوادﻣﺧدر ،زﻧده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺑدﺗر
از زﻧده ﮔﯽ ﺣﯾواﻧﯽ را درﭘﯾش رو دارﻧد.
اﮔرﺑﮫ اﯾن آﻣﺎر ،آﻣﺎر دﺳﺗﮑﺎری ﺷده دﯾﮕر
ﻧظﯾر اظﮭﺎرﻓﺎطﻣﮫ ﻗرﺑﺎن ،ﻣﻌﺎون آﻣوزش
اﺑﺗداﯾﯽ وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ از وﺟود  ٢٠٠ھزار ﮐودک ﺑﺎزﻣﺎﻧده از
ﺗﺣﺻﯾل در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺧﺑر داده اﺳت)٣
ﻣﺎرس ٢٠١٢ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز( .درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﺷده
ﺗﻌداد ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر دراﯾران .٧٠٠

ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را ﻣﺗﺣد ﮐﻧﯾم ،دﺷﻣن را درھم ﺷﮑﻧﯾم!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 ٥ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرـ
ھراﻧﺎ  ،ﺧرداد ،(١٣٨٩ﮔزارش ﻣرﮐز
آﻣﺎراﯾران  ٢ .٥٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک)اﺑﺗﮑﺎر،
اﺳﻔﻧد ،(١٣٨٩ﺗﻌداد ﮐودﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده از
ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﺎﻻﺗر از رﻗم ٢٠٠ھزار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﮐﺷﺎﻧدن ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﯽ
رﺣم ﮐﺎر ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدن آﻧﮭﺎ از ﺗﺣﺻﯾل و ازھﻣﮫ
ﻣﮭﻣﺗر وادارﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ازدواج اﺟﺑﺎری
و ﯾﺎ ﻓروش ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ
زﻧده ﮔﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﺟﺎوزات آﺷﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ
رژﯾم ﺟﻣﮭوی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑم ﻗواﻧﯾن دﯾﻧﯽ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن روا ﻣﯽ دارد
و ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﮐودﮐﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﮔﻠﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺟﮭﻧم ﻧظﺎم
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﺗﮑﯽ ﺑردﯾن ﻣﯽ ﺳوزﻧد.
ھﯾﭻ راھﯽ ﺟدی ﻧﯾز ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق
ﮐودﮐﺎن دراﯾران ﺟز ﺑراﻧدازی ﻧظﺎم ﺑﯽ
رﺣم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ازﺑﯾن
ﺑردن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل وﺟود اﯾن ﺳﺗﻣﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ
و اﺳﺗﺛﻣﺎراﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن ﻣﯽ زﻧد و ﺟﻠو
ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ی دﯾن در دوﻟت و آﻣوزش
و ﭘرورش را ﮔرﻓﺗﮫ و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای
ﺷﮑوﻓﺎﺷدن ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﺎزﻧده ﮔﺎن
ﻓردای اﯾران ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ازدواج ﮐودﮐﺎن زﯾر  ١٦ﺳﺎل
ﻧﻔرت ﺧودرا ﺑﺎﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎدزﻧﯾم.

از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
رﺳﯾده
ﺑﺎ ﺳﻼم
ﻣﺷﺎرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ھﻣﺎن ﺣدی ﺑود
ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد .ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم در
ﺗﮭران ﺣﺗﯽ  ١٠درﺻد ھم ﭘﺎی ﺻﻧدوق
رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ دروغ ﻣﺷﺎرﮐت ٦٥
درﺻدی ،ﻓﻘط ﺧودش را ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣﺗﯽ ھواداران ﺣﮑوﻣت ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن
آﻣﺎر را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد.
در ﻣورد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺷﺗرک ،ﺑﮫ ﻧظرم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺧود اﯾن اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک
ﺷد ﺟﺎی ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ دارد و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھم
داﺷت .ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﮑرار ﻣﮑررات
و ﺑﯾﺎن ﺑدﯾﮭﯾﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ از آن آﮔﺎھﻧد و

ﻧﮫ ھﯾﭻ ﻧﮑﺗﮫ ﺟدﯾدی را ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ
ﮐرد و ﻧﮫ از ﻧظر ﺗﮭﯾﯾﺟﯽ ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﮫ آن ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺟﻣوع ﺗﺟرﺑﯾﺎت
و ﺗوﺷﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﯾﻧطور ﻧﺑود .ﺷﺎﯾد اﮔر ﯾﮏ
داﻧﺷﺟوی ﭼﭘﮕرا ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درﺑﺎره ﺗﺣرﯾم ﺑﻧوﯾﺳد ،ﻏﻧﺎی ﻣﺣﺗوای
آن ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺗرک اﯾن ﭼﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯽ داﺷت.
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷد در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ روی
آن ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد دﻻﯾل ﺗﺣرﯾم
را ﺻرﻓﺎً ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻘﻠب در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺣدود
ﮐرد .ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺣﺎً ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر
ھﯾﭻ ﺗﻘﻠﺑﯽ ﻧﯾز در ﺳﺎل  ١٣٨٨رخ ﻧﻣﯽ داد،
اﻣروز ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺑﺟﺎی »اﺻول
ﮔراﯾﺎن« وظﯾﻔﮫ ﺳرﮐوب و ﺗﺣﻣﯾل رﯾﺎﺿت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣردم را ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد .ﺗﻘﻠب
اﺻﻠﯽ ﻧﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠﮑﮫ در وﺟود
ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺣت ﯾﮏ رژﯾم
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر اﺳت .در اﯾن راﺳﺗﺎ
ﺑﺎﯾد ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧدی ﭘﯾش ﻣردم را ﺑﮫ
رأی دادن و ﻋدم ﺗﻼش ﺑرای دﮔرﮔوﻧﯽ رژﯾم
دﻋوت ﻣﯽ ﮐردﻧد )و ھﻧوز ھم ﮐم و ﺑﯾش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد( در اﻋﻼﻣﯾﮫ اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ازھر دری ،ﺳﺧﻧﯽ!

ﻧﺎﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ:
درآﻣد ﯾﮏ درﺻد ﺑﺎﻻ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﻣﯾزﻧد...
ﮐﯾت رَاﻧدال از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت ،در اوﻟﯾن ﺳﺎل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﻣﯽ رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ،درآﻣد  ١درﺻد
ﺑﺎﻻ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ طور
ﭼﺷﻣﮕﯾری در ﺳﺎل  ٢٠١٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،درآﻣد ﻣﺗوﺳط ٩٠
درﺻد ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﮐم ﺗرﯾن ﺳطﺢ
ﺧود از ﺳﺎل  ١٩٨٣ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﮔزارش در  ٧ﻣﺎرس ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﮐز
ﺑودﺟﮫ و ﺳﯾﺎﺳت درﻣورد ا وﻟوﯾﺗﮭﺎ )the
Center on Budget and Policy
 ،(Priorities, CBPPﺑراﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻣﻊ
آوری ﺷده ﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد دان داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﮐﻠﯽ
درﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،اﻣﺎﻧوﺋل ﺳﺎﺋز )Emmanuel
ﭘﯾﮑﺗﯽ
 (Saezو ھﻣﮑﺎرش ،ﺗوﻣﺎس
ِ
) (Thomas Pikettyﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در
ﭘﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی از زﻣﺎن رﮐود
ﺑزرگ )ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٢٩ﺗﺎ  – ٣٣ﻣﺗرﺟم(
ﺳﮭم ﮐل درآﻣد  ١درﺻد از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ  ١٩/٨درﺻد
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،اﻧدﮐﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
از ﻧﻘطﮫ اوج ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠و  ، ٢٠٠٧اﯾن
درﺻد درآﻣد درزﻣره ﺑﺎﻻﺗرﯾن ازﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٢٠ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﮑﺗﯽ ﺳﺎﺋز ﺑراﺳﺎس

اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺑرﮐودﮐﺎن ﺧﺻﻠت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

آﻣﺎر اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت آﻣرﯾﮑﺎ )Internal
 ،Revenue Serviceآی آر اس(
در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ای ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﺻﻠﯽ را از ﺳﺎل
 ١٩١٣ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﭼﮫ
اﯾن آﻣﺎر و ارﻗﺎم اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت )آی آر اس(
اﻓرادی را ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﻣﯽ دھﻧد درﻧظر ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،وﺗﻌداد ﻧﻔرات در ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﻧﯾز
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورد ،اداره ﻣرﮐز ﺑودﺟﮫ و
ﺳﯾﺎﺳت درﻣورد ا وﻟوﯾﺗﮭﺎ ) (CBPPاﻧﺗظﺎر
دارد ﮐﮫ آﻣﺎر و ارﻗﺎم دﻓﺗر ﺑودﺟﮫ ﮐﻧﮕره
)(Congressional Budget Ofﬁce
روﻧد درآﻣد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در طول دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗﻣرﮐز درآﻣد ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ
رﺳﯾده ﮐﮫ در ﺑﯾش از  ٨٠ﺳﺎل اﺧﯾر دﯾده
ﻧﺷده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺟدﯾد
ﭘﯾﮑﺗﯽ ﺳﺎﺋز ،ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺣت
ِ
ﻋﻧوان »اﯾﺟﺎد آن را ﻏﻧﯽ ﺗر ﮐﻧﯾد« ،از ﺳﺎل
 ٢٠٠٢ﺗﺎ  ،٢٠٠٧دو ﺳوم از درآﻣد ﺑﮭره ﮐل
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑرای ﺗورم و رﺷد
ﺟﻣﻌﯾت( دراﺧﺗﯾﺎر  ١درﺻد از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺳﺎل ،٢٠٠٧
 ١درﺻد از آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ آن ﭼﻧﺎن ﺳﮭﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ازھر زﻣﺎن
دﯾﮕر از ﺳﺎل  ١٩٢٨ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑوده اﺳت.
از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺗﺎ  ،٢٠٠٧درآﻣد واﻗﻌﯽ
)ﺑﺎ زدوده ﺷدن ﺗورم از آن(  ١درﺻد
از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﯾش از ده ﺑراﺑر ﺳرﯾﻌﺗر
از درآﻣد  ٩٠در ﺻد ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺎﻣﻊ اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓت .اﯾن اﻓزاﯾش دراﻣﺎﺗﯾﮏ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
درآﻣد  ٠٫٠١درﺻد از ﺑﺎﻻﺗرﯾﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت.
از ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺗﺎ  ٢٠١٠ﺣد ﻣﺗوﺳط درآﻣد
 ١درﺻد از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ١٢
درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎﻻی ٠٫٠١ -درﺻدی ھﺎ -اﯾن
رﺷد ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑود .اﯾن درﺻد
ﮐوﭼﮏ از ﺟﻣﻌﯾت وﻟﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺛروﺗﻣﻧد
درآﻣد ﺧود را ﺑﺎ  ٢١٫٥درﺻد اﻓزاﯾش داد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﺛﯾر رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی
را ﺑﮫ ﺷدت اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد  -ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽ
ﮐﺎری ،ﮐﺎھش ﻣزد ،و ﺗﺟﺎوزات ﻋﻣﯾق ﺑر
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ  -ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن در ﺣﺎل
ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن ﻣﻘﺎدﯾر وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ای از درآﻣدﻧد.
ﮔﺳﺗرش درآﻣد در درون  ١درﺻدی ھﺎ ﺑﮫ
وﯾژه ﻣﮭم اﺳت) .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﻣودار زﯾر(
از ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺗﺎ ، ٢٠١٠ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن درآﻣدی ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٤١٨٫٠٠٠دﻻر
در ﺳﺎل ،ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در
درآﻣد ٤٫٦-درﺻد ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل٠٫٠١ ،
درﺻدی ھﺎ ،درآﻣدی ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ٢٤/٨
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ،ﺷﺎھد درآﻣدی ﺳرﺑﮫ ﻓﻠﮏ زده

ﺑﺎ ﻧرخ  ٢١٫٥درﺻد رادراﯾن دوره ﺑودﻧد.
از ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺗﺎ  ١ ،٢٠٠٩درﺻد ﺑﺎﻻ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺧﺳﺎرت در درآﻣد را
ﺟذب ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ  ٣٦درﺻد – ٥٢٠٠٠٠
دﻻر -ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط در اﯾن دوره ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔزارش  CBPPاﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﮐﻣﺗر از آن ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺣﺑﺎب دات ﮐﺎم ) (dot-comدر
اﺑﺗدای دھﮫ از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن،
ﺳﮭم اﯾن ﮔروه از درآﻣد ﮐل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ
طورﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎل ٢٠٠٩
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑود.
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﮑﺗﯽ ﺳﺎﺋز ) Piketty-
 (Saezﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ  ١درﺻدی ھﺎ در
واﻗﻊ ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﺿرﺑﮫ ﮐﻣﺗری را دراﯾن رﮐود
اﻗﺗﺻﺎدی اﺧﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد:
ﺗﺎﺛﯾراﯾن ﺑﺣران ﺑرﺧﺎﻧواده ھﺎی  ٩٠درﺻدی
ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر دراﯾن دوره ﺑود ،و ھر ﭼﻧد
ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ در طول رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی اﺧﯾر ﺑﮫ
ﺷدت ﺳﻘوط ﮐرد ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ درآﻣد ﺑرای
ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﻓت.
در ﯾﺎدداﺷت ھﺎی » ،CBPPدر آﻣﺎر و
ارﻗﺎم ،Piketty-Saez ،ﺑﮫ طور ﺣﯾرت
اﻧﮕﯾزی  ٩٣درﺻد رﺷد درآﻣد ﭘس از ﺗورم
و رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ،ﺑﮫ  ١درﺻد ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻠق ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺣد ﻣﺗوﺳط درآﻣد ﺑرای اﯾن ﮔروه
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٢درﺻد ) ١٠٥٫٠٠٠دﻻر( در
ﺳﺎل اول ﺑﮭﺑود اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
درآﻣد ﻣﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﭘﺎﯾﯾن  ٩٠درﺻد
از ﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺳطﺢ آن
در ﺣدود  ٣٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑوده اﺳت«.
ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن ﺷﮑﺎف ﻋﻣﯾق
ﺗر ﺑﯾن ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻏﻧﯽ و اﮐﺛر ﺧﺎﻧواده ھﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد؟ در ﯾﺎد داﺷﺗﮭﺎی
اﻣﺎﻧوﺋل ﺳﺎﺋز» ،اﯾﺟﺎد آن را ﻏﻧﯽ ﺗرﻣﯽ
ﮐﻧد« ،ﻓﺎﮐﺗورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری درآﻣد
داﻣن ﻣﯽ زﻧﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از »ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ در طول ﻗرارداد ﺟدﯾد
) (New Dealو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم  -ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﺗرﻗﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﻗدرﺗﻣﻧد ،اراﺋﮫ ﺑﮭداﺷت از ﺟﺎﻧب ﺷرﮐﺗﮭﺎ و
ﻣزاﯾﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﺗﻐﯾﯾر روﺷﮭﺎی ﻣﺗداول

ﺻﻔﺣﮫ ٩
در ﻧﺎﺑراﺑری ﭘرداﺧﺗﯽ«.
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﺎن ﺑﺎﻻﺗرﯾن
درآﻣدھﺎ و ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺎی  ٩٠درﺻد در ﺳﺎل
ھﺎی اﺧﯾر ﯾﮏ روﻧد طوﻻﻧﯽ ﻣدﺗﯽ را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در اواﺧرﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٠آﻏﺎز ﺷد.
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دوره ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم،
از اواﺧرﺳﺎﻟﮭﺎی  ،١٩٧٠رﺷد درآﻣد ﺑرای
 ١درﺻدﯾﮭﺎ ﺑﮫ طرز ﺳرﺳﺎم آوری ﺑﯾﺷﺗر از
رﺷد ﺧﺎﻧواده ھﺎی  ٩٩درﺻدی ﺑوده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣودار زﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،از
ﺳﺎل  ٢٠ ، ١٩٧٩درﺻد ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ،
ﻓﻘط  ٢٠درﺻد اﻓزاﯾش در درآﻣد ﺧود ﻣﺷﺎھده
ﮐرده اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ  ١درﺻد ﺑﺎﻻ درآﻣدی
ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ زده ﯾﻌﻧﯽ  ٢٧٧درﺻد را ﻣﺷﺎھده
ﮐردﻧد .ھر دو ﮔزارش  CBPPو ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل  Piketty-Saezﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﯾن روﻧد اﻓزاﯾش درآﻣد ﺑرای  ١درﺻدﯾﮭﺎ
در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﯾﻧده ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.

ﺟﻣﻌﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘرزﯾدﻧت اوﺑﺎﻣﺎ دﺳﺗﯽ درﻋﻣق
ﺻﻔوف  ١٣ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾﮑﺎر ﺑرد ) ﺑﺎ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗن ﻧرخ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﯾﮑﺎری ﮐﮫ ﺑﯾش از ٢٢
در ﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾش از  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در
آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ ھﻣﮫ وﻗت ﺑﯾﮑﺎرﻧد و ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﺑﮫ
ﮐﺎر اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد – ﻣﺗرﺟم( و ٢٢٧٫٠٠٠
ﻣﺷﺎﻏل ﺟدﯾد را در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرد
ﮐﮫ ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش ﻗرار ﮔرﻓت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ
 WSWSﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ،ﺑﺎ اﯾن ﻧﺳﺑت ﮐﺎر
اﯾﺟﺎد ﺷده ،ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺑﮫ طول ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد
ﺗﺎ ﺑﯾﮑﺎران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻣﺎرده ﺷوﻧد.
دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺗرﯾﻠﯾون ھﺎ دﻻر ﺑرای ﻧﺟﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ ھدر داده اﺳت ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺳﯾﺎﺳت
ﺟدی و ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣؤﺛر و ﮐﺎری ﺑرای
ﻋﻣوم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن اﻧﺑوه ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ از ﻣردم
ﺑﯾﮑﺎر را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﻣﺎرد ﭘﯾش ﻧﺑرده اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎھش ﻧرخ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﺷرﮐت
ھﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد ،اوﺑﺎﻣﺎ از اﺣﯾﺎی ﺗوﻟﯾد ﻣدل
ﺻﻧﻌت ﺧودرو اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده
اﺳت ،ﮐﮫ در آن ﻣزد ﮐﺎرﮔران ﺗﺎزه اﺳﺗﺧدام
ﺷده ٥٠ ،درﺻد ﮐﺎھش را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
درآﻣد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﻓزاﯾﻧده  ١درﺻدﯾﮭﺎ
در آﻣرﯾﮑﺎ  ،ﺷواھد ﺑﯾﺷﺗری اﺳت ﮐﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

»ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ« ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺑﺎً
دررﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺟﺎر زده ﻣﯽ ﺷود ،درواﻗﻊ
ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺷﻐل و ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ اﮐﺛرﯾت
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺟﻣﻌﯾت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

***************
آﻣرﯾﮑﺎ :ﺳرزﻣﯾن ﻓﻘﯾران
اﺳﺗﻔن ﻟﻧدﻣن ـ  ٨ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﺳﺎﻟﮭﺎﭘﯾش ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻓزاﯾش
وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻓﻘررا درﺳطﺣﯽ ﮐﮫ اﻣروز درﻏﻧﯽ
ﺗرﯾن ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ھﺳت ،ﺗﺻورﮐﻧد؟
ﮔزارﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ،و ازﺟﻣﻠﮫ ﺟدﯾد ﺗوﺳط
ﻣرﮐز ﻓﻘر ﻣﻠﯽ داﻧش ﮔﺎه ﻣﯾﺷﯾﮕﺎن)(NPC
ﺗﺣت ﻋﻧوان » ﻓﻘرﺷدﯾد دراﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از
 ١٩٩٦ﺗﺎ  «٢٠١١اﯾن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 NPCﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻧظم ﭼﻧدﺟﺎﻧﺑﮫ ای را
درﻣورد ﻓﻘر و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻣرﮐز ،ﮐﺎوﺷﮕران درﻣورد ﻓﻘر را ﺑﮫ
دﻗت اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻋﻠت ھﺎ
و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﻘر را ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرارﻣﯽ دھد ،و
ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓوری درﻣوردآن را درﺳطﺢ
ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﻣرﮐز ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐردن ﻓﻘر را
ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷد .دﻓﺗر ﺳرﺷﻣﺎری ،ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﻣرزﻓﻘر را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .آﻧﮭﺎ ﺳطﺢ درآﻣد
ﺣداﻗل را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازﺑزرﮔﯽ ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
اﯾن روش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ از دھﮫ ی  ١٩٦٠ﺗﻐﯾﯾر
ﭘﯾداﻧﮑرده اﺳت .ﺗورم ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده
ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺎﻧواده ﻓﻘﯾرﺑراﺳﺎس درآﻣدﺷﺎن
ﻗﺑل از ﺑرداﺷت ﻣﺎﻟﯾﺎت ازآﻧﮭﺎ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﯾﭻ ﻣزاﯾﺎی ﻧﻘدی ﻧظﯾر ﮐﻣﮏ
ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﮐﺎﻏذ ﻣُﮭردار ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻏذا
دراﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﯾﺳت.
درﺳﺎل  ،٢٠١٠اﻓراد ﮐﻣﺗر از  ٦٥ﺳﺎل ﺑﺎ
درآﻣد  ١١ .٣٤٤دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﻓﻘﯾر ﻣﺣﺳوب
ﺷدﻧد و ﺑﺎﻻﺗر از  ٦٥ﺳﺎل ﺑﺎ  ١٠ .٤٥٨دﻻر.
ﺑرای واﻟدﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ اﯾن رﻗم .٠٣٠
١٥دﻻر؛ ﺑﺎ دوﺑﭼﮫ  ١٧ .٥٦٨دﻻر؛ ﺑرای
دوﻧﻔرﺑﺎﻟﻎ ﺑدون ﺑﭼﮫ  ١٤ .٦٠٢دﻻر؛ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﭼﮫ  ١٧ .٥٥٢دﻻر؛ ﺑﺎ دوﺑﭼﮫ ٢٢ .١١٣
دﻻر و ﺳﮫ ﺑﭼﮫ  ٢٦ .٠٢٣دﻻر اﺳت.
ﺑﺎﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺗورم ،ﺳطﺢ ﻓﻘرﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ
ﻧظرﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت
ﻧدارد .اﻓراد و ﺧﺎﻧواد ھﺎ ﺑﮫ دو ﺑراﺑر اﯾن
ﻣﯾزان ﺑرای ﻗرارﮔرﻓﺗن در ﺳطﺢ ﻓﻘر ﻧﯾﺎز
دارﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺗﻌداد ﺗورم ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺑﺎزھم ﺑﮭﺎی
زﻧده ﮔﯽ را در ﻣرزھﺎی ﻓﻘر ﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﻧد.
وزارت ﺑﮭداری و ﮐﻣﮑﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،دﻓﺗر
راھﻧﻣﺎی ﻓدرال ﺧودش را دارد .ارﻗﺎم اﯾﻧﮭﺎ
از ارﻗﺎم دﻓﺗر ﺳر ﺷﻣﺎری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و
ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺣد آﻻﺳﮑﺎ و ھﺎواﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اچ.ﻟوک ﺷﯾﻔر از ﻣرﮐز ﻓﻘرﻣﻠﯽ و ﮐﺎﺗرﯾن
ادﯾن از ﮐﻧدی اﺳﮑول ھﺎروارد ﺑررﺳﯽ
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ رﻓرم رﻓﺎھﯽ ﮐﻠﯾﻧﺗون در١٩٩٦
ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧد.
اﯾن رﻓرم ﻗواﻋد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده را ﺗﻐﯾﯾرداد.
از ١٩٣٥ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳطﺢ ﺿروری
ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑرای رﻓﺎه ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺻﺎﺣب
ﺑﭼﮫ ازطرﯾق ﺣﻣﺎت از اﯾﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑرای ﺷرﮐت
دردادن ﻣوادﻏذاﺋﯽ در دوراﻧﮭﺎی ﺳﺧت
ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت.
از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﺑرای ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ،ﻣﺣدوده  ٥ﺳﺎﻟﮫ ای را
ﺑرﻗرارﻧﻣود .ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد ﺗﺎ
درﻧﮭﺎﯾت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری اوﺿﺎع راﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗرﯾن ھﺎ درآﻣرﯾﮑﺎ در
ﺷراﯾط وﺿﻊ ﺑداﻗﺗﺻﺎدی و ﮐم ﺷدن ﮐﻣﮏ
ﻓدرال ﺑﺎ ﻣﺧﺎطرات ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد.
....
درﺳﺎل  ،٢٠١١ﻣرﮐز ﻓﻘر ﻣﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐرد ﮐﮫ  ١ .٤٦ﻣﯾﻠﯾون ﺧﺎﻧواده آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎ
 ٢دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر در روز زﻧده ﮔﯽ ﮐردﻧد.
اﯾن اﻓزاﯾش  ٪١٣٠ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٦ﺑﺎ
 ٦٣٦ھزارﻧﻔر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ .٨
 ٢ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک درﻓﻘرﺷدﯾد ﻗراردارﻧد .اﯾن
 ٪١٦ﮐل ﻓﻘﯾرﺗرﺷده ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ُ
اﺿﺎﻓﯽ)( SNAP
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻏذاﺋﯽ
ﺑﺎﻋث ازﺑﯾن ﺑردن ﻓﻘرﺷدﯾد ﻧﺷده اﺳت .اﯾن ﺑﮫ
اﺻطﻼح رﻓرم ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی اﯾن ﻣرﮐز »ﺑﺎ ﺗﻧزل
ﺷدﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻏذاﺋﯽ« روﺑﮫ روﺷده اﺳت.
اﯾن ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ از  ١٢ .٣ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
درﺳﺎل  ١٩٩٦ﺑﮫ  ٤ .٤ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر درژوﺋن
 ٢٠١١رﺳﯾد .اﻓرادﺑﺎﻟﻎ ﺑﮭره ﻣﻧد از اﯾن
ﮐﻣﮏ ﺗﻧﮭﺎ  ١ . ١ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرﺑود.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ واﻟدﯾن ﺑدون ﮐﺎر
»ﮐﻣﺗرﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ازدرآﻣد ھﺎی
ﺣداﻗل ،دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد« .ﻧﺳل ﺟدﯾدی از
ﻓﻘﯾران ﺑﮫ وﺟودآده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل »ﺧﺎﻧواده
ھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﭼﮫ دار ﮐﮫ ﺑدون درآﻣد اﻧد«.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﯾﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺷود.
ازﻧواﻣﺑر ، ٢٠٠٨اﯾن ﺻدﻣﮫ دﯾده ھﺎ ﺳرﯾﻌﺎ
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد...
ازﻧظر ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ٪٣٧ ،زوﺟﮭﺎ دﭼﺎرﻓﻘرﺷدﯾدﻧد.
ﺑرای زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ اﯾن رﻗم  ٪٥١اﺳت.
دﭼﺎرﻓﻘرﺷدﯾد
ھﺎی
ﺧﺎﻧواده
٪٤٨
ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ﻏﯾر آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ٪٢٥ ،ﺳﯾﺎھﺎن ٪٢٢ ،آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾﻧﯽ ھﺎ .ﻣرﮐز ﻓﻘر ﻣﻠﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد:
»ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻓﻘرﺷدﯾد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده
ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ زوج ﺗﻧﮭﺎ و ﯾﺎ اﻗﻠﯾت طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ
ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ طﯽ دوران ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﺎ ﺗﻌداد اﯾن ﻓﻘﯾران ﺑزرگ ﺗرﯾن ﮔروه را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد«.

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺟودﻣداﻓﻌﺎن ﻗطﻊ ﮐﻣﮑﮭﺎ،
ﻓﻘﯾرﺗرﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ
ھرﮔوﻧﮫ ﺷﺎﻧﺳﯽ را درزﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن ازدﺳت
ﻣﯽ دھﻧد ﭼون ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت رﯾزان ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺳﺗﻧد ،ﻧم ﭘس ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﺣﻘﺎﯾق ﺗﻠﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن و رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﭼﮫ ﺣدی ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺣذف
ﮐﻣﮑﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .رﺷد ﻓﻘر دراﺑﻌﺎدﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ی ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺎه آﻣرﯾﮑﺎﺳت.

**************
ﮔزارش :ارﺗش اﺳراﺋﯾل
درﺳﺎل ٢٠١١
 ١١٤ﻧﻔر و ازﺟﻣﻠﮫ  ١٥ﮐودک
را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد
ﺳﺎﻋد ﺑن ﻧوراـ  ١٦ﻓورﯾﮫ ٢٠١٢
ﮔزارش ﺻﺎدرﺷده و اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣرﮐز ﻣظﺎن
ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻋﻼم ﮐرد ه ارﺗش اﺳراﺋﯾل
 ١١٤ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ  ١٥ﮐودک و ٢
زن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد و  ٤٦٧ﻧﻔر را زﺧﻣﯽ
ﻧﻣود ازﺟﻣﻠﮫ  ١٢٠ﮐودک و  ٢٥زن را طﯽ
دھﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ھواﺋﯽ و ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎرﯾﮑﮫ
ﻏزه درﺳﺎل .٢٠١١
دراﯾن ﮔزارش ،اﻟﻣظﺎن ﺗﺎﮐﯾدﻧﻣود ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ
ﺑﺎران ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل  ١٠ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎﻣﯾد و
١٥٢ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺧﺷﺎ آﺳﯾب دﯾد ،وﺑﮫ  ٣١ﻣﻐﺎزه
ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ  ٢٣ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ و ٧٣
ﻣﺣل ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و  ٢٣ﺧود رو ﺧﺳﺎرت
واردﺷد.
ﻧﯾروھﺎی اﺳراﺋﯾل ھم ﭼﻧﯾن درﻣﻧطﻘﮫ ی
ﺳﺎﺣﻠﯽ  ٨٤١٠ﻣﺗرﻣرﺑﻊ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی
را زﯾر و روﮐردﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺻﯾﺎدان
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ  ٦٩ﺑﺎرﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد  ٦ﻧﻔر را
زﺧﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .آﻧﮭﺎ  ٦ﻗﺎﯾق ﺻﯾدﻣﺎھﯽ را
ﺿﺑط ﮐردﻧد و ﺗورھﺎی ﻣﺎھﯾﮕﯾری را طﯽ ٧
ﺣﻣﻠﮫ ﭘﺎره ﻧﻣودﻧد.
اﯾن ﻣرﮐز ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﮫ ﺻﯾﺎدان دھﮭﺎ
ﺧﺎﻧواده را ازدﺷﺗن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺣروم ﻧﻣودﻧد.
اﯾن ارﺗش  ٪٣٥زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی را
درﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ﺿﺑط ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ٪١٧
زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻧﺎطق ﻣرزی
و ازﺟﻣﻠﮫ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی را ﻣورد ھدف
ﻗرارداد.
اﻟﻣظﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻋﻼرﻏم ادﻋﺎی اﺳراﺋﯾل
درﻣورد ﺗﺧﻔﯾف دادن ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره ی
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ،ﻧﺎھﺎل اُز و ﺗﻘﺎطﻊ
ﮐﺎرﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾت
ھﺎﻧو ،ﮐﺎرک اﺑوﺳﺎﻟم و ﺗﻘﺎطﻊ رﻓﺢ ﺑﮫ
طورﻧﺳﺑﯽ ﺑﺎز ﺷده اﻧد.
اﯾن ﻣرﮐز ﺗﺟﺎوزات ﺟﺎری اﺳراﺋﯾل را ﮐﮫ
ﺧﻼف ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و  ٤ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ژﻧو

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺳت ،ﻣﺣﮑوم ﮐرده و از اﺟﺗﻣﺎع ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن
ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ اﺳراﺋﯾل را وادار ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣردم
ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮫ وﯾژه درﻧوارﻏزه دﺳت ﺑرارد.

*********
اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن
ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد
اﺳﺗﻔن ﻟﻧدﻣن ـ  ١٤ﻓورﯾﮫ ٢٠١٢
در ١٢ﻓورﯾﮫ ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘﺎرﻟﻣﺎن
اﻗداﻣﺎت ﺳﺧت ﮔﯾراﻧﮫ ﻓراﮔﯾری را طﯽ ﻣذاﮐرات
ﻓراوان دوراول ازﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟﻠس ﮔذراﻧدﻧد.
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل :
ـ اﺧراج  ١٥٠٠ﮐﺎرﮔر ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ درﺳﺎل
 ٢٠١٢و  ١٥٠٠٠٠ﺗﺎ ﺳﺎل ٢٠١٥؛
ـ ﮐم ﮐردن ﻣزد درﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ
ﻣﯾزان٪٢٠؛
ـ ﭘﺎﺋﯾن آورن ﺣداﻗل ﻣزدھﺎ ار ٧٥٠ﺋورو ﺑﮫ
 ٦٠٠ﺋورو؛
ـ ﮐم ﮐردن ﮐﻣﮏ ﺑﯽ ﮐﺎری درﻣﺎه از
٤٦٠ﺋورو ﺑﮫ  ٣٦٠ﺋورو؛ و
ـ ﮐﺳرﮐردن از ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔﺎن ﺑﮫ
ﻣﯾزان .٪١٥
اﯾن ﺑرای ﻓراھم آوردن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﻗرﺿﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان  ١٣٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺋورو .ھرﭼﮫ
اﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯾرد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت
ﻗرض اش ﺑﯾﺷﺗرﺷده و ﭘرداﺧت اﯾن ﻗرﺿﮭﺎ
ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ﮔرﻓﺗن ﻗرﺿﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﻌﺎدل اﺳت ﺑﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾﺷﺗر
و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل.
ﺑرای دزدﺧوﯾﺎن ﺗروﺋﯾﮑﺎ ـ ﺻﻧدوق ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
اروﭘﺎ ـ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری
ﺻورت ﮔﯾرد .ﻗدرت ﭘول ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اول ﭘرداﺧت ﺷود .ﻣردم ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﻓداﮐﺎری دارﻧد ﺗﺎ اﯾن اﻣر ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
ﺑﺎﺷروع طرح ﺷراﯾط ﺑﺣران ،ﺳﮫ ﺣزب
ﺑزرگ ﯾوﻧﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺷدﻧد:
ـ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﮔرا)ﭘﺎﺳوک( ﺑﮫ
رھﺑری ژورژ ﭘﺎﭘﺎﻧدرﺋو ﻧﺧﺳت وزﯾرﺳﺎﺑق و
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ؛
ـ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧو ،ﻣرﮐز راﺳت ﺑﮫ رھﺑری
آﻧﺗوﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎراس؛ و
ـ ﮔردھم آﺋﯽ ﻣردﻣﯽ اورﺗودﮐس ،راﺳت
اﻓراطﯽ)ﻻﺋوس( ﺟورﺟﯾوس ﮐﺎراﺗزاﻓرﯾس.
ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻧﻔرد.
ﮐﺎراﺗزاﻓرﯾس درﺑراﺑر رای دھﻧده ﮔﺎن ﮔﻔت :
»ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ درﺳت اﮐﻧون
ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﻣﺎن دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ارزش
اﻧد و ﺣرﮐﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣردم ﮐﺷور
را ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد«.
»ﮐﺷور ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه رﺳﯾده و ﻧﮭﺎدﺳرﺳﺧﺗﯽ

در اروﭘﺎ اﯾن دﯾد را ﭘﯾش ﮐﺷﯾده ﮐﮫ ﯾوﻧﺎن ﻓﺎﻗد
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﻌﺗﺑراﺳت .ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾن دﯾد ﻣواﻓﻘت دارﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻧﻧد«.
دراﮐﺛراوﻗﺎت درراﺑطﮫ ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن اﯾن ﺳﮫ ﺣزب ﺑﯾﺷﺗر درﮐﻼم اﺳت.
اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﻻﺋوس از اﺋﺗﻼف ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت.
ﻣﻊ اﻟوﺻف ،ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌداز ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ
ﺑﺣﺛﮭﺎی ﺑﯽ ﺳر وﺗﮫ و ﻋﻼرﻏم اﻋراﺿﺎت
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی در ﻣﯾدان ﺳﯾﻧﺗﺎﮔﻣﺎ رھﺑران
اﺣزاب ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻗرض
ﮔﯾری ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد و ﻣﺟﻠس ھم رای داد.
زدوﺧورد در ﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﺗرا ،ووﻟوس،
ﮐرت ،و ﮐورﻓو ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .اﻋﺗراﺿﺎت
ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﺗرﺷدن زﻧده ﮔﯽ ﻣردم و ﺷراﯾط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﭘﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده ﻓﺎﻗد دوا ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و
ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ ،ﻣدارس ﺑدون اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت .ﺣﺎل ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎی ﺟدﯾد ﭼﮫ روی ﺧواھد داد.
...
ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل وﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ اﻋﻼم
وﻓﺎﺗش ﺑﺎﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .ﻣردﻣش ھم درﺑراﺑر
راه ﺣل ﺳﺎده ای ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد :ﯾﺎ ﺗرک
ﮐﺷور و ﯾﺎ دﺳت زدن ﺑﮫ ﻗﯾﺎم.
ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﻣﯽ رﺳﻧد .ﺑﺎﻧﮏ داران ﭘﺎرﻟﻣﺎن را دراﺧﺗﯾﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﮔوﺷﺷﺎن ﺑدھﮑﺎرﻧﯾﺳت....

************
اﻋﻼﻣﯾﮫ

ﯾوﻧﺎن :ﺟرﻗﮫ ی اﺳت دراﻧﻘﻼب اروﭘﺎ

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﯾوﻧﺎن درﺑراﺑر ﺑرده داری ﻧو
ﻗدﻋﻠم ﮐرده اﺳت .ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ھﺎ ﮐﻣﺗراز
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای زﻧده ﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧدﮐرد و
ﺟواﻧﺎن ھﯾﭻ آﯾﻧده ای درﺑراﺑر ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ،اﻋﺗراﺿﺎت ﻗﮭرآﻣﯾز ﻓوران ﮐرده
اﺳت .ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎرﻋداﻟت اﻧد،
درﮔﯾر ﺷده اﺳت .دھﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن درآﺗش ﻣﯽ
ﺳوزﻧد.
ﺑﺎﻧﮏ داران ﻟوﮐﺎس ﭘﺎدادﻣوس را ﺑﮫ
ﻧﺧﺳت وزﯾری ﺑرﮔزﯾدﻧد ،وی ﻧﺎﯾب رﺋﯾس
ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ ﺑود ،و ﺑﮫ دروغ ﮔﻔت
»اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧده ﮔﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯾﮭﺎ ازھم ﻓرو ﺧواھد
ﭘﺎﺷﯾد و ﮐﺷور در ﯾﮏ ﻣﺎرﭘﯾﭻ رﮐود ،ﻋدم
ﺛﺑﺎت ،ﺑﯽ ﮐﺎری و ﻓﻘر« ﮔرﻓﺗﺎر ﺧواھدﺷد
ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﮐﺳرﮐردﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷوﻧد.
او ﺑﮫ دروغ ﻗول ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را
در  ٢٠١٣داد.
درواﻗﻊ درﺷراﯾط ﺑﺣران ،اﻗﺗﺻﺎد ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﻣرگ اﻓﺗﺎده اﺳت .دردﺳﺎﻣﺑر ﺗوﻟﯾدات
دﺳﺗﯽ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ  ٪١٥ .٥ﺳﻘوط ﮐرد .ﺻﻧﻌت
 ٪١١ .٣و ﺑﯽ ﮐﺎری ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٪٢٠رﺳﯾد.
ﺑﯽ ﮐﺎری درﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٪٥٠
اﺳت و ﺑﺎ ﺗﻧزل اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾزان ﺧودﮐﺷﯽ
دوﺑراﺑرﺷده اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ،ﻓرارﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎرو ﺑﮫ اﻓزاﯾش
اﺳت .ﻣردم ﺑﺎ ﺗرک ﮐﺷور رای ﺧو را ﺑﺎ

ﺑرﯾده ﺑﺎد دﺳﺗﺎن اﺷﻐﺎﻟﮕران!
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﺣوت ١٣٩٠
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از روزھﺎی
ﺧوﻧﯾن ،ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺷد .ﺷب
ھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﺗن از ﻣزدوران رواﻧﯽ و وﺣﺷﯽ
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓراد
ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﮑﯽ و رﮔﺑﺎر ﻣﺳﻠﺳل ،ﺧون
 ١٧ﺗن از ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و ﺑﯽ دﻓﺎع
وﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻧﺟواﯾﯽ وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
آﻧﺎن ﮐودﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑودﻧد ،ﺑﮫ زﻣﯾن رﯾﺧت
و  ١٢ﺗن دﯾﮕر ﺷﺎن را زﺧﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﻧﮫ اوﻟﯾن و ﻧﮫ آﺧرﯾن ﻧوع از
اﻋﻣﺎل ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﯾﺳﺗرﯾﮏ اﺷﻐﺎﻟﮕران
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺗﺣدان آن ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت .ﻗﺑل ﺑر اﯾن ﻧﯾز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺧون
آﺷﺎم و وﺣﺷﯽ ﺑدﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺗوھﯾن
ھﺎ را ﻋﻠﯾﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣﺎ روا داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﮐﺷﺗﺎر اﯾن زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗن از ﺟﻼدان زن ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻣﯾﻠﻧﯽ وﯾرور ﮐﮫ ﺳﻔﯾر اوﺑﺎﻣﺎی ﻗﺎﺗل در اﻣور
زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﮐﻧﺎر ﺑﯾرق اﯾن اﻣﭘراﺗوری
ﺧوﻧرﯾز ،ﺧﺎﻧم ھﺎﯾﯽ از ﻧوع »اﻧدﯾﺷﮫ« را
ﺑرای ﻣﺎ »رھﺑر« ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و وزارت
ﺧﺎرﺟﮫء اﯾن اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺑﮫ ﺧﺎﻧم ھﺎﯾﯽ از ﻧوع
»دراﻧﯽ« ﺟﺎﯾزۀ »زن ﺷﺟﺎع« را ﻣﯽ دھﻧد.
ﺟﻧﺎﯾت ،ﺑرﺑرﯾت و ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری ﺳرﺷت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
و ﻣﺗﺣدان آن ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﻟوﻣﭘن ﺗرﯾن و

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﻓراد در اردوی ﺧود ،ﺗﻼش
دارﻧد ﺗﺎ از ﯾﮏ طرف ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﮐم ﺗرﯾن
ﻣﻌﺎش ،ﺟﻠو ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﺧود را
ﺑﮕﯾرﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺧود را
از وﺟود ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن ،آدم ﮐﺷﺎن ،دزدان و
رھزﻧﺎن »ﭘﺎک« ﺳﺎزﻧد ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن
ھﺎی وﺣﺷﯽ و رواﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی اﺷﻐﺎل
ﺷده )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق( ﺑﮫ ﭼﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ
دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑرای ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﺎن ھﯾﭻ
ارزﺷﯽ ﻧدارد.
ﻣزدوران وﺣﺷﯽ اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس
ھﺎی »ﯾﺎدﮔﺎری« ﮐﻧﺎر اﺟﺳﺎد ،ﺷﺎﺷﯾدن ﺑر
ﻣرده ھﺎ ،ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐودﮐﺎن و زﻧﺎن ،ﺑﻣﺑﺎران
ﻋروﺳﯽ ھﺎ و ﻣﺣﺎﻓل ﻣردم ،ﻗطﻊ اﻋﺿﺎی ﺑدن
اﺟﺳﺎد ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ و ﺳرﮔرﻣﯽ ،و اﺳﺗﻔﺎده از
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن و ﻣﮭﻠﮏ ﺗرﯾن ﺳﻼح ھﺎ در
ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ )ﺑﮫ ﮔزارش روزﻧﺎﻣﮫء دﻧﻣﺎرﮐﯽ
اﻧﻔورﻣﯾﺷن )ﻣﻌﻠوﻣﺎت( وﺣﺷﯽ ﮔران ﻧﺎﺗو
ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑم،
ﻣوﺷﮏ و ﻧﺎرﻧﺟﮏ ھﺎﯾﯽ دارای ﻓﺎﺳﻔورس
ﺳﻔﯾد در ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد.
اﺳﻧﺎد اﻓﺷﺎء ﺷده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑر روی ﯾﮏ ھدف  ٢٠ﺗﺎ ٥٠
ﻣوﺷﮏ ﺣﺎوی ﻓﺎﺳﻔورس ﺳﻔﯾد ﭘرﺗﺎب ﻧﻣوده
اﻧد .در اﺛر اﺻﺎﺑت اﯾن ﻣوﺷﮏ ھﺎ ﭘوﺳت
ﻗرﺑﺎﻧﯽ آﺗش ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﮐﺳﯾﺟن
ﺑﮫ ﺑدن ﺑرﺳد ،آﺗش ﺗﺎ ﻋﻣق ﺑدن ﻧﻔوذ ﻣﯽ
ﮐﻧد( ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ،ﭘﻠﯾد و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد.
دوﻟت ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣزدورﺗرﯾن
و ﻓﺎﺳدﺗرﯾن دوﻟت ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،و ﻟﺑﺎﻟب از ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺧﻠﻘﯽ
ـ ﭘرﭼﻣﯽ ،ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽ اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
ﻣﯽ داﻧد ھﺳت و ﺑود ھر ﺛﺎﻧﯾﮫء دوﻟت ﭘوﻗﺎﻧﮫ
اﯾﯽ اش در دﺳت ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد اﺳت ،ﺑﺎ ژﺳت
ھﺎی ﺑﭼﮕﺎﻧﮫ ،اﺷﮏ ﺗﻣﺳﺎح رﯾﺧﺗﮫ و »آﺧرﯾن
ھﺷدارھﺎ« را ﺑﮫ ﺑﺎداراﻧش ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺧون ﻧرﯾزﻧد!!
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق ،ﻟﯾﺑﯾﺎ،
ﺳورﯾﮫ ،ﻓﻠﺳطﯾن و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ
و ﻏﯾر اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﺟوی
ھﺎﯾﯽ از ﺧون ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش را ﺟﺎری
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣق
درد ،رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﻠت ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم و
ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر آن ھﺎ ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﺑﮕذارد… .

ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

درﺳﺎل ﮔرد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺣدود
 ٥٠ﮔردھم آﺋﯽ درﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی
اﺗﻣﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ در ﺗوﮐﯾو درﻣﻘﺎﺑل ﺷرﮐت
ﺑرق ﺗوﮐﯾو ﮐﮫ اوﭘراﺗور ﻧﯾروﮔﺎه ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ
ﺑود ،ﺑرﮔزارﺷد و اﻋﺗراض ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﺗﻣﯽ
ﮐﺷورﺷﺎن ﺷدﻧد.
ﻓراﻣوش ﻧﺑﺎﯾدﮐرد ﮐﮫ ﻣردم ژاﭘون از آﮔﺎھﯽ،
ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑودن ﮐﺷورﺷﺎن ﺑرﺧوردارﻧد،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑروز ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای درﮐﺷوری
ﻧﮫ ﭼﻧدان رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای
ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻋظﯾم ﺗر ﻣﻧﺟرﺷود.
ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﮔرﭼﮫ ازﻧظر ﺗوﻟﯾد ﺑرق
ﺑﺳﯾﺎرﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﭘﯾﭼﯾده ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل داﺋﻣﯽ دارد و ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی ﺳوﺧت اﺗﻣﯽ
ﭘس ازﭼﻧدﺳﺎل دﯾﮕر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد و
ﺑﺎﯾد ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد و اﯾن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺷدت
رادﯾوآﮐﺗﯾو ﺑوده و طول ﻋﻣر ھزاران ھزار
ﺳﺎل دارﻧد ،ھم اﮐﻧون ﭘﯾداﮐردن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای
دﻓن اﯾن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ درﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ و
ﯾﺎ دردرﯾﺎھﺎ دﻓن ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﺧطر ﻋظﯾﻣﯽ
را ﺑرای آﻟوده ﮐردن ﮐل ﮐره زﻣﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
درﺻورت ﻧﺷت ﮐردن ﻣﺣﻔظﮫ ھﺎی اﯾن
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،ﺑﮫ وﺟودآورﻧد.
ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر و ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ
ﮔﻔﺗﮫ اﯾم دراﯾران ﮐﮫ ﮐﺷوری ﺷدﯾدا زﻟزﻟﮫ
ﺧﯾزاﺳت ،ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺟﻠو ﺑﻠﻧدﭘروازﯾﮭﺎی
ﺳردﻣداران رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دراﯾن
زﻣﯾﻧﮫ را ﮔرﻓت .دراﯾران اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی
ﺧورﺷﯾدی و ﺑﺎد و وﺟود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋظﯾم ﮔﺎز
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐداﻣﺷﺎن ﺧطری ﺑرای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳﺎﻟم ﺗرﯾن راه ﺣل ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻣﺑود ﺑرق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺳﺗن ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ
درﺳراﺳرﺟﮭﺎن ،اﻣروز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿرورﺗﯽ
ﻋﺎﺟل ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای
ازﺗﮑﺎﻣﻠش رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود
ﺑﮫ طوراﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﻣﺷﻐول اﺳت.
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔرﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻗﺻد ﻧﺎﺑودی اﯾن ﻧظﺎم
ﺑﯽ ﮔﺎﻧﮫ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ازطﺑﯾﻌت را دارد ،ﺑﺎﯾد
ﻣرگ ﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ
در راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ،ﺑﮫ ﭘﯾش!
رژﯾﻣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرﺧﯾزد ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ی
ﻣﺎرچ
١٢
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ﺿﻣن ﮔراﻣﯽ داﺷت ﯾﺎد
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ  ،ﺑﺎ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ﮔﺎن ژاﭘوﻧﯽ اﻋﻼم ھم دردی ﻣﯽ ﮐﻧد و از
ﮐﻠﯾﮫ ی ﻧﯾروھﺎ و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧطر
ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی اﺗﻣﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﻣﯽ ﺧواھد
ﺗﺎ ﺻدای ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی
اﺗﻣﯽ دراﯾران و دردﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ طور
رﺳﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.

ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران  ٢٢اﺳﻔﻧد ١٣٩٠
ﺻﯾﮭوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﺑﮫ ﺗﺻرف ﮐﺎرﺗل ﺑﺎﻧﮑداری روﺷن ﺑﯾﻧﺎن
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ درآﯾد.
و راه ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً از دﻣﺷق
ﻣﯽ ﮔذرد.
ﻣﻘﺎﻟﮫ زﯾر ﺗوﺳط دﮐﺗر ﺑورﯾس - Dolgov
ﻣﺣﻘق ارﺷد ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋرﺑﯽ در ﻣوﺳﺳﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺷرﻗﯽ روﺳﯾﮫ – ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﯾﺳت
ﮐﮫ ﻣن در ﻣورد اﯾن وﺿﻌﯾت ﺧواﻧدم .اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ در وب ﺳﺎﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻘد ﺷرﻗﯽ
ظﺎھر ﺷد/http://orientalreview.org -
وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ در ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ
از اﺟزای ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻧﺎﺗو ،اﺳراﺋﯾل،
ﺗرﮐﯾﮫ و رژﯾﻣﮭﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺣران داﺧﻠﯽ ﺳورﯾﮫ و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
اھداف ﺧود ،ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف رژﯾم ﺳورﯾﮫ
درﺣﺎل ﺗﻼش اﻧد.
از آﻏﺎز ﺑﺣران در ﺳورﯾﮫ ،ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻋﺿو از ھﯾﺋﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،دو ﺳﻔر
ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ،ﯾﮑﯽ در ﻣﺎه اوت ٢٠١١
ودﯾﮕری در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢اﻧﺟﺎم داده
ام .اﮔر ﻣﺎ از ﯾﮏ طرف ﭘوﯾﺎﺋﯽ ﺗوﺳﻌﮫ
وﺿﻌﯾت را طﯽ آن دوره ﻧظﺎره ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﺗﺷدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
در ﺳورﯾﮫ را ﺑﺑﯾﻧﯾم و از ﺳوی دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت
وﺳﯾﻊ ﺗر ﻣردم از ﺑﺷﺎر اﺳد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم وھم ﭼﻧﯾن ﻣرزﺑﻧدی
دﻗﯾق و روﺷﻧﯽ از ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ.
»دو ﺧودروی ﺣﺎﻣل ﺑﻣب ،در ﺧﺎرج
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳورﯾﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﺑودﻧد ﻣﻧﻔﺟر ﺷدﻧد،
اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺣداﻗل  ٤٤ﻧﻔر
و زﺧﻣﯽ ﺷدن ده ھﺎ ﺗن در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﯽ
ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ در ٢٣دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١ﺷد.
در دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺳورﯾﮫ ﺷﺎھد ﺗﻌدادی
از ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟﺗﯽ ،ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻧظﺎﻣﯽ ،و
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ،
اﻧﻔﺟﺎر در ﺧطوط ﻟوﻟﮫ ﻧﻔت ،راه آھن ،ﻗﺗل
و ﮔرﻓﺗن ﮔروﮔﺎن در ﻣﯾﺎن ﺷﮭروﻧدان ﺻﻠﺢ
دوﺳت )در ﺷﮭر ﺣﻣص ﺷورﺷﯾﺎن ﭘﻧﺞ ﺗن
از داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻌروف و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺟﺎت دھﻧده ی طﺑﯾﻌت از ﺗﺧرﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

را ﮐﺷﺗﻧد( ،آﺗش ﺳوزی ﻣدارس و
ﮐﺷﺗن آﻣوزﮔﺎران )از ﻣﺎرس ،٢٠١١
 ٩٠٠ﺗﺎ از ﻣدارس ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد
و  ٣٠ﻧﻔراز آﻣوزﮔﺎران ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد(.
ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در دﻣﺷق ﯾﮑﯽ از ﺧوﻧﯾن
ﺗرﯾن ﺣﻣﻼت ﺷد .دو ﻓﻘره از اﯾن ﺣﻣﻼت
در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١ ،٢٣ﺻورت ﮔرﻓت ،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی ﺣﺎﻣل ﭘراز ﻣواد
ﻣﻧﻔﺟره در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾت
دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﻔﺟر ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﺗل  ٤٤ﻧﻔر
و ﻣﺟروح ﺷدن ﺣدود  ١٥٠ﻧﻔر اﻧﺟﺎم ﺷد.
درروز ٦ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢در ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺷﻠوغ ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺑﻣﺑﮕذار اﻧﺗﺣﺎری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٢٦ﻧﻔر و زﺧﻣﯽ ﺷدن  ٦٠ﺗن
ﺷد .در آن ﻣﺣل اﻓﺳران ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
در ﻣﯾﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،از ﻋﺎﺑرﯾن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑودﻧد.
دﻣﺷق در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ، ٢٠١١
در ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢وﺿﻌﯾت ﺑﻣراﺗب ﺑدﺗری
دارد .ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﺎﺳﭘورﺗﮭﺎ را در
ﻣﺳﯾر ﻓرودﮔﺎه ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از اﻓراد
درﻣورد ھوﯾت و ﻣﻘﺻدﺷﺎن ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧد.
ورود ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻠوک
ھﺎی ﺑﺗون ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود .در ﻧزدﯾﮑﯽ
اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﺷن و ﻣﺎﺳﮫ
ﻣﺣل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان ﻣﺟﮭز ﺑﮫ
ﺟﻠﯾﻘﮫ ھﺎی ﺿد ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود.
دروازه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎور ﺑرﺧﯽ از ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﻗرار دارﻧد ﻧﯾز ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان و ﺟواﻧﺎن
ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود -اﯾن داوطﻠﺑﺎن
از ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن طرﻓدار دوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ
زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻐﯾﯾرﻧﮑرده اﺳت.
در ﺷﮭر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ارﺗﺷﯽ ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺳﻠﺢ
و ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ ای ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود.
دﻣﺷق ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﺷﮭر ﺷﻠوغ اﺳت ،ﯾﺎ
ھﯾﭻ ﺻﻧدﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﺎﻓﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﭘﯾدا
ﻧﻣﯽ ﺷود و در ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
ﺷﻠوغ از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘس از ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ دردﻣﺷق،
ﺗظﺎھرات ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺷﺎر اﺳد و
ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ھر روز ﺑرﮔزار
ﻣﯽ ﺷد .ﺗظﺎھراﺗﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺷﮭرھﺎی
ﺑزرگ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻠب ،ﺣﻣص ،ﺣﻣﺎه ،درﻋﺎ
 ،دﯾر اﻟزور ﺑرﮔزار ﺷد .اﯾن ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ
ﺗوﺳط ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳورﯾﮫ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷد .در
طول اﻗﺎﻣﺗﻣﺎن در ﺳورﯾﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم در
اطراف ﺷﮭر آزاداﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﻣردم
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ھرﮔز ﯾﮏ ﺗظﺎھرات
ﺿد دوﻟﺗﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻧﮑردﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺗظﺎھرات ،ﺟواﻧﺎن ﺑودﻧد.
ﺑﺷﺎر اﺳد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳورﯾﮫ ،در ﺗﺎرﯾﺦ

 ١١ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢در ﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺑﺎ
ﺗﮑﺎن دادن دﺳت ﻗول داد ﮐﮫ اﯾن »ﺗوطﺋﮫ«
ﻋﻠﯾﮫ ﺳورﯾﮫ را ﺷﮑﺳت دھد.
ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺗوده ای ﮐﮫ ده ھﺎ ھزارﻧﻔر
ازﻣردم را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷﺎﻧد ،در روز اول
ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٢ﺑود ﮐﮫ در دﻣﺷق ﺻورت
ﮔرﻓت .در اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺷﺎر اﺳد ﺧطﺎب
ﺑﮫ ﻣﻠت ،ﺷروع ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺷروع ﮐرد» :ﺑرادران و ﺧواھران!«،
او در ﻣورد ھزاران ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ،درﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم واﯾن ﮐﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ ازﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﺳد ﺑﺎ
ﺷور و ﺷوق واﻗﻌﯽ ﺻورت ﮔرﻓت و ھﯾﭻ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ای وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﯾن
واﮐﻧش ھﺎ ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑرﮔزار ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
درﺗﻣﺎم ﻣﯾدان ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ )ده ھﺎ ھزار ﻧﻔر
از ﻣردم( ﺷﻌﺎرﻣﻌروف »ﷲ ،ﺳورﯾﮫ،
ﺑﺷﺎر!«)»ﷲ ،ﺳورﯾﮫ و ﺑﺷﺎر ﺑس!«( را
ﻓرﯾﺎدزدﻧد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ژاﻧوﯾﮫ ،درﺧﺎطرات
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ دردﻣﺷق ،ﯾﮏ
ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت درﮐﻠﯾﺳﯾﺎی ﺳﻧت ﮐروس
دﻣﺷق ﺑرﮔزار ﺷد .ﻣﻔﺗﯽ ﺳورﯾﮫ ،اﺣﻣد ﺑدر
اﻟدﯾن ﺣﺳون ﺷﮭری از ﮐﻠﯾﺳﺎی ارﺗدوﮐس
ﺳورﯾﮫ و ﻗﺑل از ﺻوﻣﻌﮫ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ،در اﯾن
ﻣراﺳم ﺳﺧن ﮔﻔت .در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﺧود
آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﮐرد » ﻗﺎﺗﻼن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﻼح در دﺳت آﻧﮭﺎ ﻗرار داده اﻧد و ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد« را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣود .ﺗراژدی ﻣﻔﺗﯽ
ﺳورﯾﮫ ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺳرش ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣﻔﺗﯽ
ﺑﺎ ھدف ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑﺷﺎر اﺳد ﺗوﺳط ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﻣوردﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ،ﺗوﺳط
اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد،
و اﯾن ﻣﺛﺎل زﻧده اﯾﺳت ﺑرای ﺑﺎزﮔو ﮐردن.
ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺑرای اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ روﻧد ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ در ﺳورﯾﮫ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت .اﮔر
ً
ﻗﺑﻼ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﭼﮫ
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﭼﻧد ﺣزﺑﯽ ﺷده
ﺑود و ھﻔت ﺣزب در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد،
وﻟﯽ در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﺑﻧد  ٨ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻘش
ﭘﯾﺷﺗﺎز ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣزب ﺑﻌث ﺣﺎﮐم ﺑود .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺣث ﮔﺳﺗرده ای در ﺳورﯾﮫ در
ﻣورد اﯾن ﺑﻧد از اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ وﺟود دارد .ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت
ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد )ﮐﮫ در آن ھﻣﮫ
ﭘرﺳﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﺑرﮔزار ﺧواھد
ﺷد( ،اﯾن ﺑﻧد ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﻣورد آن ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد.
ﺑﺷﺎر اﺳد در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣﻠت ﺳورﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد در ﻣﺎه ﻣﺎرس
 ٢٠١٢ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺧواھد رﺳﯾد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﮫ ﺗﺎ ژوﺋن ﺳﺎل ٢٠١٢
ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ھﻣراه ﺑﺎ ﻗﺎﻧون درﻣورد
اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ،دوﻟت ﻣﺣﻠﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد .در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر  ،٢٠١١اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای
دوﻟت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﮔزار ﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﮭدﯾد ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ،ﺷرﮐت ﻣردم در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻧﮭﺎ  ٤٢درﺻد ﺑود ،ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻌث ﺗﺎﯾﯾد ﺷد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،دوﻟت
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد و ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐردﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب
رﺳﯾد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺟدﯾد درازای ٢٠
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ١٥ ،اﯾﺳﺗﮕﺎه رادﯾوﺋﯽ
و  ٣٠ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﮫ در ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﮫ ﮔراﯾش اﺻﻠﯽ در
ﻣﯾﺎن اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت وﺟود دارد
 دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﻟﯾﺑرال و ﭼپ ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﺣزب ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳورﯾﮫ ،ﺗﺎﺛﯾر ﮔذارﺗرﯾن ﺣزب در
ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺣزﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩٣٢
ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻟﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن ،ﻋﺿو
دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳورﯾﮫ ﮔﻔت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺣزب در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣرب ﺑﻌث ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎراﻧﮫ اﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ازﻧظر
اﺻوﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯾن دو طرف وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ وی ،ﺳﯾﺎﺳت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻓراﻧﺳﮫ و
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ در ﺳورﯾﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ در ﺟﮭت
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳراﺋﯾل ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھدف آﻧﮭﺎ
ﺗﻘﺳﯾم ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ ﺑر
اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺑوده اﺳت.
روﻧد ﻟﯾﺑراﻟﯽ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺗوﺳط ﺟﻧﺑش
ﺳﮑوﻻرو دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺛﺑت ﺷده ﺑﮫ رھﺑری ،ﻧﺑﯾل ﻓﯾﺻل،
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از روﺷن ﻓﮑران ﺳورﯾﮫ ،ﯾﮏ
ﻧوﯾﺳﻧده و ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔردد .او ﻣﺧﺎﻟف آﺷﮑﺎر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و طرﻓدار ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺳﯽ
اﺳت .ھدف او اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳورﯾﮫ را
ﺑﮫ »داﻧﻣﺎرک ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ« ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺳورﯾﮫ
ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﺟزء روﻧد اﭘوزﯾﺳﯾون ﭼپ
)ﮐﻣوﻧﯾﺳت( در داﺧل ﮐﺷور اﺳت .اﺧﯾرا ﻧﺎم
ﺧود را ﺑﮫ ﺣزب اراده ﻣردﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر داده
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗدری ﺟﻣﯾل ،اﻗﺗﺻﺎددان
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳورﯾﮫ ای و اﺳﺗﺎد در داﻧش ﮔﺎه

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﻣﺷق رھﺑری ﻣﯽ ﮔردد .او ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده
از اﭘوزﯾﺳﯾون اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣﯾﺗﮫ طرح
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﻣﯾل ﻣﻌﺗﻘد
اﺳت ﮐﮫ ﻣذاﮐرات در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و اﯾﺟﺎد
دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن از
اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد( ،ﺗﻧﮭﺎ راه
ﺑرون رﻓت از ﺑﺣران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھم زﻣﺎن او
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧﯽ
ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارﻧد در دوﻟت اﺻﻼﺣﺎت ﺻورت
ﮔﯾرد ﺣذف ﺷوﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را از ﻋواﻣل ﻣﺧرب ﭘﺎک ﺳﺎزی
ﮐرده و اﻋﺿﺎی رادﯾﮑﺎل آن را ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل
ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺷوﻧت دارﻧد ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ اﻧد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺣزب اراده
ﻣردﻣﯽ دارﻧد اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ از ﯾﮏ طرف
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر
اﺻﻼﺣﺎت روﺷن و ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر و از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻓﺎع از ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻣردم را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻧﺎطق ﺧود
ﺑﮫ وﯾژه از ﺣﻣﻼت ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻟﯾﺑرال ارﺗش ﺳورﯾﮫ ،ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد در آﻏﺎز
اﻋﺗراﺿﺎت در ﺳورﯾﮫ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻣﻌﯾت،
از ﺟﻣﻠﮫ روﺷن ﻓﮑران ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ از رژﯾم
درﻣورد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود در دﻣوﮐراﺗﯾزه
ﮐردن آﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ورزﯾدﻧد ،اﻣﺎ ﭘس از
ﺷدت ﯾﺎﻓﺗن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ،
آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿﻊ داده و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از
رژﯾم و اﺻﻼﺣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت از
ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮔوﯾﺎ از ﺟراﺋم ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار دادن ﭘﺎﺳﮕﺎھﯽ در ﺣﻣص در
ﺗﺎرﯾﺦ  ١١ژاﻧوﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ھﺷت ﻧﻔر از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺷد .ژﯾل ژاﮐﯾﮫ،
ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر از ﮐﺎﻧﺎل  ٢ﺗﻠوﯾزﯾون ﻓراﻧﺳﮫ،
ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺷد .ﻣﺎ ﺑﺎ ژاﮐﯾﮫ درﺳت
ﻗﺑل از ﻣرگ ﺗراژﯾﮏ او ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .او
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ﺗوﺳط
رژﯾم اﻗﺗدارﮔرا در ﺳورﯾﮫ ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود.
او ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری
ﯾﮏ ﮔزارش در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او در دﻣﺷق ﻣوﻓق ﻧﺷد ،ﺑﺎ ﮔروھﯽ
از ھﻣﮑﺎران ھﻠﻧدی و ﺳوﺋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻣص ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن ﮐرد .اﻣﺎ در ﺣﻣص او ﻧﯾز در دﯾدار ﺑﺎ
ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ از ﺑﺷﺎر اﺳد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣﺎﻓظت ﺧود از ﺗرورﯾﺳت
ھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﮔروھﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ژﯾل
ژاﮐﯾﮫ ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق در آن ﻧزدﯾﮑﯽ
ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺗﺣت ﭘرﺗﺎب آﺗش ﻧﺎرﻧﺟﮏ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،و اﯾن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻋﺎدی در

آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود .اﮔﻧس ﻣرﯾم ،ﮐﮫ از ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻧت ﺟﯾﻣز در دﻣﺷق ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻋﺗراﺿﯽ
در ﺳورﯾﮫ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ راھزﻧﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﺷﺗن ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺳورﯾﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﯾم ،ﺑﮫ اﻧﺿﻣﺎم ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺳﺗﻘل
ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣورد ﺟﻧﮓ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳورﯾﮫ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .طﺑق اظﮭﺎرات آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻟﺟزﯾره
ﻗطری ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺧش ﯾﮏ ﮔزارش در
ﻣورد ﺗظﺎھرات ﺗوده ای ﺿد دوﻟﺗﯽ در
ﺳورﯾﮫ ،ﺑﮫ ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ وﯾراﯾش ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ده ھﺎ ﺗن از ﺑﺎزی ﮐﻧﺎن ﻓﺿﺎی اطراف و
آراﯾﺷﮕری ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺳورﯾﮫ  ،ﻣﺛل ﯾﮏ
ﻧوع »دھﮑده ھﺎﻟﯾودی« ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳورﯾﮫ در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ،ﺑﺧش ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺗوﺳط ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﺳورﯾﮫ و ﺗوﺳط دﻓﺗر ﻣرﮐزی آن در اﺳﺗﺎﻧﺑول
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣرﮐزﺗوﺳط ﺑرھﺎن
ﻗﺎﻟﯾون ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراﻧﺳوی در
داﻧﺷﮕﺎه ﺳورﺑن ﭘﺎرﯾس رھﺑری ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺷﮑل ﮔﯾری ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮔروه
ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ اھداف ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ودﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اھل
ﺳﻧت ،ﺟداﯾﯽ طﻠﺑﺎن ﮐرد ،ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺗﮭﺎی
ً
ﻣﻌﻣوﻻ در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ اﻗﺎﻣت
ﻣﺧﺎﻟف ﮐﮫ
دارﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
در ﺳورﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﺗوﺳط ﺗﻌدادی از
ﮔروه ھﺎﺋﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺗﺎ ﮔروه ھﺎی اﺳﻼم ﮔرای رادﯾﮑﺎل ﻟﯾﺑﯽ و
اﻟﻘﺎﻋده ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔردد .طﺑق اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ از ھﻣﮑﺎراﻧﻣﺎن در ﺳورﯾﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اردوﮔﺎه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای
ﺷورﺷﯾﺎن در ﻟﺑﻧﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ وﺟود دارد.
اﻓﺳران ﺳروﯾس ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺎﺗو ،ﺗرﮐﯾﮫ و
ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻣوزﺷﯽ
و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺷورﺷﯾﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾﻧﮭﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس
ھزﯾﻧﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﭘﯾﺷرﻓت وﺿﻌﯾت آﯾﻧده در ﺳورﯾﮫ از ﺑﺳﯾﺎری
ﺟﮭﺎت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺑرای
ﺗﺣﮑﯾم ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت
اﻋﻼم ﺷده دارد .اوﻟوﯾت ھﺎی دﯾﮕر اﻧﺣﻼل
ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ واﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت در
وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرﺗﺑط ﺧواھد ﺷد و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣده ﻧﺎﺗو ،ﺗرﮐﯾﮫ،

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻋرب )ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯾﺗور ﺧود را ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت( ،روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن دارد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ  ،روﺳﯾﮫ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﮑرار »ﺳﻧﺎرﯾوی ﻟﯾﺑﯽ در ﺳورﯾﮫ
ﺟﺎﯾزﻧﯾﺳت«.

ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﺟﮭﺎن رﺳﯾده اﺳت .ﺑﺷرﯾت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
در ﻓﺎزی از ﻋﻣر اﻧﺣﺻﺎری – ﻣﺎﻟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم در
ﯾﮏ ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋﻣﯾق ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻣﺷﺧص در ﺑﺧﺷﯽ
از ﺟﮭﺎن ﺑود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت
ﮐﮫ ﺟوھر وﺟودی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت اداﻣﮫ
داده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث
از ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﺑود ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﻘطﻌﯽ و
راه ﺣل ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ اراﺋﮫ دھد.
 – ٢وﻟﯽ اﻣروز ﺑﻌد از ﮔذﺷت  ١٣٠ﺳﺎل
از ﻋﻣر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری – ﻣﺎﻟﯽ،
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود دﯾﮕر ﻓﻘط ﯾﮏ
ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾدی ﻣﺷﺧص در ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﮭﺎن
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺑزرگ
در ﻓﺿﺎ و ﻣﮑﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش در ﺑﺎزاری ﺑﮫ
ﺑزرﮔﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎطر »اﻗﺗﺿﺎی طﺑﯾﻌت اش« ھﻧوز ھم ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﻣدام ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧودش
اداﻣﮫ دھد .ﻣﻧﺗﮭﺎ اﯾن ﻧظﺎم دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت
ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث از ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت
اﺳت راه ﺣل ھﺎی ﺣﺗﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،زﯾرا
ﺧود ﭘروﺳﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ »اﺷﺑﺎع«
رﺳﯾده اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ازﺟﻣﻠﮫ
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺿرورﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑر
آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘدﯾده »اﺷﺑﺎع« ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ
ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در اوﺿﺎع
ﻓﻌﻠﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
 – ٣ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧود
از طرﯾق اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت اداﻣﮫ دھد ﻣﺟﺑور
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﻓﻘرزاﺋﯽ از طرﯾق
ﻣﺣروم ﺳﺎزی در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدت ﺑﺧﺷد.
در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٩ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت ) ٤٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﺎ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود( در ﯾﮏ ﺳو و
ﻣﺗﺟﺎوز از  ٦٫٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣروم
و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺣروم در ﺳوی دﯾﮕر در ﺟواﻣﻊ
ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و »ﻧﯾﻣﮫ
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ« زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن وﺿﻊ
ﺣﺎﮐم ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث از روﻧدھﺎی ﺟﺎﻧﮕداز

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و ﻓﻼﮐت ﺑﺎر اﻧﺑﺎﺷت طﻠﺑﯽ و ﻣﺣروم
ﺳﺎزی اﺳت داﺋﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد روﻧد ﻗطﺑﯽ
ﺷدن ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب از ﯾﮏ
ﺳو و در درون ﺟواﻣﻊ آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﯾن
»ﻣدارھﺎ« ) ٪١ھﺎ( و »ﻧدارھﺎ« )٪ ٩٩
ھﺎ( از ﺳوی دﯾﮕر داﻣن ﻣﯽ زﻧد  .ﺑررﺳﯽ
اﯾن وﺿﻊ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دوره ﻓرﺗوﺗﯽ و ﻓرود ﺧود
رﺳﯾده و ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑر آن ﺣﺎﮐم اﺳت )ﻣﻧطق
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺻوﺻﯽ از طرﯾق ﻣﺣروم
ﺳﺎزی( دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑﻘﺎی ﻣﺗﺟﺎوز از
ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣروﻣﻧد،
ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
 – ٤در ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ،ﺑﺷرﯾت در
ﻣﺳﯾری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑزودی او را ﺑر
ﺳر »دوراھﯽ« ﻗرار ﺧواھد داد :اداﻣﮫ راه
اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت و ﺳود )از طرﯾق ﻣﺣروم
ﺳﺎزی ﻣدام اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣردم ﺟﮭﺎن(
و ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب راه دﮔردﯾﺳﯽ و ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ در
رواﺑط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎ )ھم در ﺳطﺢ
ﻣﻠﯽ – ﮐﺷوری و ھم در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
و ﺟﮭﺎﻧﯽ( .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد
ﻧظﺎم ﮐﮫ راه دوم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺷﻧﺎﺳﯽ آﻣوزﺷﯽ »از ﺗوده
ھﺎ ﺑﮫ ﺗوده ھﺎ« ﺑﮫ ﻓراز »وﺟدان ﺗﺎرﯾﺧﯽ«
ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن درﮔﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳو
و »ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت
ﮐش و ﻣﺣروم از ﺳوی دﯾﮕر داﻣن ﺑزﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد ﻧﺳل ﺟوان را ﮐﮫ اﻣروز ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٦٥
 ٪ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﭘﯾوﺳﺗﮫ
و ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ آﮔﺎه ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در دوره
ﻧﺳﺑﺗﺎ طوﻻﻧﯽ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﮫ  ٢٥ﺳﺎل )از  ١٩٥٠ﺗﺎ  (١٩٧٥طول
ﮐﺷﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﮔرﮔون
ﺳﺎز )در ﭼﯾن ،وﯾﺗﻧﺎم ،ﮐوﺑﺎ ،اﻧدوﻧزی،
اﯾران ،ﻏﻧﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوب ،اﻟﺟزﯾره و(...
ﺗﻼش ﮐردﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎﺷت و اﺻل ﺗوده
ھﺎ »ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ« و ﻣﻠت ھﺎ »ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت« دارﻧد را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺗوده
ھﺎی ﺳﺎﮐن ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑرده و ﺣﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ
ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ »ﻧﯾروی ﻣﺎدی« ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
 – ٥اﻣروز در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن دوﻟﺗﻣردان
ﻓرﻣﺎﻧﺑر اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ )ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ(
از ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ »ﻓداﮐﺎری« و
»از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ« ﻧﺷﺎن داده و در ﻋوض
ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی
»ﻧﺟﺎت« و »راﯾﺎﻧﮫ ھﺎی« ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری
دوﻟﺗﯽ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
و ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز ﻣوظف اﻧد ﮐﺎرﮔران و
دﯾﮕر ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش را )ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ
ﺟوان ھﺳﺗﻧد( آﮔﺎه ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑﮫ

ﻧﻔﻊ ﺑﺷرﯾت ﻣﻧﺟر ﮔﺷﺗﮫ ﻧﮫ ﻣﻧﺑﻌث از ﺧواﺳت
ﺧداﯾﺎن و »ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ« و ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم و ﻧﻘش »دﺳت ﻧﺎﻣرﺋﯽ« در
»ﺑﺎزار آزاد« ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺗﺞ
از ﻣﺑﺎرزات طوﻻﻧﯽ ﺗوده ھﺎی ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده
ﻣردم و ﺷﯾوه ھﺎی دﺧﺎﻟت ﮔری آﻧﮭﺎ در ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺑوده اﻧد.

ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم
و ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﻠط
در ﺑررﺳﯽ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﻓرﺻت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ وﻗوع آن در دﺳﺗرس
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﻗرار داده اﺳت ،داﻧش
و آﮔﺎھﯽ از اﻧﮕﺎﺷت و ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺗدوﻟوژی
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾن ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟواﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑوده و
»ﺗوده ھﺎ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد« ﺣﺎﺋز
اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﻣورد ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ
ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم:
 – ١ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻧﺗﺞ از ﻣﺑﺎرزات ﺗوده
ھﺎی ﻣردم در راه ﮐﺳب ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣدھﺎی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم را در
ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﯾن ﺑﺣران
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ –
ﭘوﻟﯽ )ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ( در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠٠٨
ﺑرﻣﻼﺗر و رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗر ﮔﺷت ،ﺧودش ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﯾﮏ ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری و طوﻻﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ در ﺣدود ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٧٥ – ١٩٧١آﻏﺎز
ﺷد .در اﯾن دوره ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺣران ﺑرای
ﻣردم در ﮐوﭼﮫ و ﺑﺎزار ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ
ﻣﺎﻧد ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﻓﻘر و ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﮫ طور
آھﺳﺗﮫ وﻟﯽ ﻣداوم و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط
ﻣرﮐز رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و
ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش ﺑرای اﯾن ﮐﮫ از اﯾن ﺑﺣران ﻋﺑور
ﮐﻧﻧد ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﮐردن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر
ﮐردن ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﻌد از
طﯽ ﭼﮭل ﺳﺎل ﺑﮫ »ﭘﺎﺷﻧﮫ آﺷﯾل« ﮐل ﻧظﺎم
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 - ٢در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺳل ﺟوان
ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﭘﯽ ﺑﺑرد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﻧﮑداران
»ﻧﺟﺎت« ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ اﻧﺳﺎن از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد ،ﺿروری
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی در
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﮐﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺟواﻣﻊ ﻧﮫ از طرﯾق اﻋﻣﺎل
ﻣﻘررات »ﺑﺎزار آزاد« و ﻧﮫ از اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ
»ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ« ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺧﺎﻟﺗﮕری ﺟدی
و ﭘﯾﮕﯾر ﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش
اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ھﻣراه ﺑﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم ﻓرﺻت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧود را
از ﺑدآﻣوزی ھﺎ و ﺗوھﻣﺎت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اروﭘﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﻣﺣوری )اروﭘﺎ – ﻣرﮐزی( درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ
رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻣدن ﺑﺷری رھﺎ ﺳﺎزﯾم  .ﯾﮑﯽ
از اﯾن ﺗوھﻣﺎت ﺟﺎری ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺑﺧﺷﯽ
از ﺟﻧﺑش ﭼپ – ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ )ﻣﺛل رھﺑران
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ( دﭼﺎر آن
ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﮕﺎﺷت و اﻧدﯾﺷﮫ »ﻣراﺣل
دوراﻧﯽ« و دوره ﺑﻧدی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ ﺑر
اﺳﺎس ﻣدل دوراﻧﯽ و دوره ﺑﻧدی اروﭘﺎ
اﺳت .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎده ﺗر ھﻧوز ھم ﺑﺧﺷﯽ از
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑر آن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑرﺳﻧد
ﺑﺎﯾد از ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )ﮐم
و ﺑﯾش ﻣﺛل ﻣدل ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ( ﻋﺑور
ﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑورژوازی و
ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از
ﻧظر آﻧﺎن ﯾﮏ اﻣر و ﭘروﺳﮫ ﺿروری و
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای رﺷد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر )ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﻧﺣوی ﮐﮫ در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ در
ﻗرون ھﯾﺟدھم و ﻧوزدھم ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت(
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ درﺑﻧد اﺳت.
 – ٣ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار
»ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر« )ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم( در ﻗرن ﺑﯾﺳت
و ﯾﮑم ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎﺷت
ھﺎی اروﭘﺎ – ﻣﺣوری ،ﭘَﺳت ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻓرھﻧﮓ ﮔراﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران )و
ﺣﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼپ ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت( راﯾﺞ
اﺳت از اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾد آن ھﺎ ﺑزداﯾﻧد .ﻣﺿﺎﻓﺎَ
اﯾن ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز ﮐﮫ اﻣروز در
ﭘرﺗو ﻋروج اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻔوﻓﺷﺎن اﻓزوده
ﻣﯽ ﮔردد  ،ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﻣردم ﻋﺎدی را ﮐﮫ در دام
»ﺗوھﻣﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ« )ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎی دﯾﻧﯽ
– ﻣذھﺑﯽ و ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﯽ – ﭘﺎن
اﯾﺳﺗﯽ( اﺳﯾر ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،رھﺎ ﺳﺎزﻧد.
 – ٤ﺑررﺳﯽ ﻋروج اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ
ھم در »ﻣﻧﺎطق طوﻓﺎﻧﯽ« و ھم در داﺧل
»ﺷﮑم ھﯾوﻻ« ی ﻧظﺎم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت ھﻣراه ﺑﺎ
ﺟواﻧﺎن دﯾﮕر ﺧود را ﻓﻘط »ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧظﺎم«
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن اﻣر آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدرﻧد ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل در ﺳرﻧوﺷت
ﺧود ﺷراﯾط را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺷرﯾت زﺣﻣت ﮐش و
ﺑﮫ ﺿرر اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ )ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ(
دﮔرﮔون ﺳﺎزﻧد.
 – ٥ﺑدون ﺗردﯾد دﻧﯾﺎ در ﺗﻼطﻣﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت
ﮐم ﻧظﯾر ﻓرورﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺗﻼطم ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺑﺣران ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﻧرژی ،زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ،
ﺟﻧﮓ و ﺑﯾﮑﺎری و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ )ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻧﺑﻌث
از ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت(
ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺧش ﺑزرگ و ﻗﺎﺑل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗوﺟﮭﯽ از اﯾن ﺗﻼطم ﺟﮭﺎﻧﯽ در واﻗﻊ
ﻋروج اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺟﮭﺎن را در ﻧوردﯾده اﺳت .اداﻣﮫ اﯾن ﺑﯾداری
ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات و ﺗﺷدﯾد ﭘروﺳﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ
طﺑﻘﺎت ﺗوده ای )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺧﯾل ﻋظﯾم ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻣﺎن ھﺎ و ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮔﺗوھﺎ ،زاﻏﮫ ھﺎ و ﮐوخ
ھﺎ( ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز ﻓرﺻت داده ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺳرﯾﻊ روﻧد ادﻏﺎم ﺳﺎزی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻧوع
و ﻣﺗﮑﺛر ﺳرﻧﮕون طﻠب ،ﺷراﯾط را ﺑرای
ﺣرﮐت در ﻣﺳﯾر اﺳﺗﻘرار ﺟﮭﺎﻧﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗر و ﺑراﺑرﺗر ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻗدﻣﮭﺎی ﻣوﺛر و
ﺟدی در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر )ﺑﺎ ﭼﺷم
اﻧدازھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( اﺳت ،آﻣﺎده ﺳﺎزﻧد.
 – ٦ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺑﮫ وﯾژه در
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی و ﺟﻧوﺑﯽ در ﺣﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﯽ اﻣﺎن
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻣوﺿﻊ روﺷن
و ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﻋﺎدات ﺗﺎرﯾﮏ
اﻧدﯾش ﭘدﯾده »اﺳﻼﻣو ﻓوﺑﯾﺎ« )ﺗرس از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن( ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣرﺑﮫ ای
از ﺳوی دوﻟﺗﻣردان ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز
و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ﻓرﻣﺎﻧﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﯾل
ﻋظﯾﻣﯽ از ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر از ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن در ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎ
و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد،
اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕر در ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزه
اﺻوﻟﯽ و اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﮕﺎﺷت و ﭼﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث
ﻧﮫ از ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ﺑﻠﮑﮫ از ﭘﯽ
آﻣدھﺎی ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
)ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دام ﭘدﯾده
ﻧﮑوھﯾده »اﺳﻼﻣو ﻓوﺑﯾﺎ« اﻓﺗﺎد.
 – ٧ﻣﺎ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﺑﺎﯾد در ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎ ،در ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و ...ﺑﮫ ﭘدﯾده اﺳﻼﻣو ﻓوﺑﯾﺎ
ﺗوﺟﮫ ﮐرده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن دھﯾم
 .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دام »اﺳﻼﻣوﻓوﺑﯾﺎ« اﻓﺗﺎده
و ﻻﺟرم ﺑﮫ رواج ﻋﺎدات اﺳﻼم ﺳﺗﯾزی
و ﻋرب ﺳﺗﯾزی ﺑﭘردازﯾم .ﺑﺎﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد
ﮐﮫ ﭘدﯾده »ﺗرس از اﺳﻼم« ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﻓﻧد و
ﻟوﻟوﺧورﺧوره ای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾن در ﮐﺎخ
ﺳﻔﯾد و دﯾﮕر ﮐﺎخ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟﮭت ﺗﺣﻣﯾق
اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد .
آﯾﺎ ﺗوﺳل ﺣﺎﮐﻣﯾن ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺻد ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ و ﻣﺗرﺳﮏ ھﺎﯾﯽ ﭼون »ﺧطر
ﺑﻠﺷوﯾﺳم«» ،ﺗرس از ﮐﻣوﻧﯾﺳم«» ،ﺧطر
زرد« و ﺗرس از »ﻓﺳﺎد ﺑﯽ طرف« در
دوره ھﺎی ﺑﯾن دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ )– ١٩٣٩
 (١٩٣٩ – ١٩٤٥) ،(١٩١٨و ﺟﻧﮓ ﺳرد
) (١٩٤٧ – ١٩٩١ﻓراﻣوش ﺷده اﻧد؟ آﯾﺎ در

ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﺑﻠﯾﻎ
و ﺗروﯾﺞ ﻟوﻟوﺧورﺧوره ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل »ﺗرورﯾﺳم
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« ،ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ »ﺗراﻓﯾﮏ ﻣواد
ﻣﺧدر«» ،ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ دزدان درﯾﺎﺋﯽ« از
ﺳوی اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم ﻧﺑودﯾم؟ ﺷﺎﯾﺎن
ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺷﻌﺎر ﻟوﻟوﺧورﺧوره
»ﭼﯾﻧوﻓوﺑﯾﺎ« )ﺗرس از ﭼﯾن( و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﺟﻧﺑش ﺗﺋوﮐراﺳﯽ – ﻣذھﺑﯽ –
ﺑرده داری ﻻﻣﺎﺋﯾﺳم )ﺗﺣت رھﺑری داﻻﺋﯽ
ﻻﻣﺎ( ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗروﯾﺞ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود.
 – ٨ﺑﮫ ھررو در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﻼﻣوﻓوﺑﯾﺎ،
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دام اﯾن ﺗوھم
ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ )ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ( در ﺗﻼﻗﯽ ﺟدی ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در راس آن آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .ﺑررﺳﯽ
ﻣواﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ دﻗﯾﻘﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای دﯾﻧﯽ و
ﻣذھﺑﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ
در ﺧدﻣت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑوده و ﺗﻼﻗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﻼﺑﯽ و ظﺎھری اﺳت.

ﭼرا ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ در ﺧدﻣت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ؟
 – ١اﺳﻼم ﻧﯾز ﮐم و ﺑﯾش ﻣﺛل ادﯾﺎن دﯾﮕر در
ﺣﯾطﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣل ﮐرده و در آن ﺣﯾطﮫ ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ھﺎ ھوﯾت و ﺗﻌﻠق ﺧﺎطر )و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ(
ﺑﮫ دﯾن و ﻣذھب را ﺗﻌﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ
ﻓرھﻧﮓ آن – آن ھم »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﮐﮫ ﺗﮭﯽ از
ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد و ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺧود ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ
ﯾﮏ دﯾن و ﯾﺎ ﻣذھب ﮐﺎھش و ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
– ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ روی ادﻋﺎھﺎی
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﺎﮐﯾد
ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺑر اﻣت واﺣده ﻧﯾﺳت ،ﺗﺿﺎدھﺎ
و ﺗﻼﻗﯽ ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و طﺑﻘﺎت زﺣﻣت ﮐش ﺟﮭﺎن
را در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
و ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﻔﯽ و رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
از اﯾن ﻧظر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
ھﺎی دﯾﮕر ادﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎی
ﻣﺗﻌدد در ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم در ﯾﮭودﯾت،
ھﻧدوﺗوا در ھﻧدوﺋﯾﺳم ،ﻻﻣﺎﺋﯾﺳم در دﯾن ﺑوداﺋﯽ
– ﭼﻧدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد .اﯾن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﺎھداﺷﺗن ﻓﻘرﻓﻠﺳﻔﯽ و
ﺑﯾﻧﺷﯽ ﺧود ﺧﯾﻠﯽ اﻏﺗﺷﺎش آور ھﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم )و ﮔﺎھﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم( اﺳﺗراﺗژی
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺣﺗﯽ از آن ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻣروز در
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ از اﺳﺗراﺗژی
راس ﻧظﺎم )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ( ﮐﮫ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد »ﺗﻼﻗﯽ ﺗﻣدن ھﺎ« و ﺟﻧﮓ ﻓرھﻧﮓ

ﺻﻔﺣﮫ ١٦
ھﺎ را ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣرﮐز و
ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﺳﺎزد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮔذاﺷﺗن روی ﻧﻘش
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻓرھﻧﮓ – آن ھم »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﮐﮫ
ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻣت ﮔراﺋﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﺳطﺢ
»ﺷرﻋﯾﺎت« ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ – ﻓرﺻت ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺻل و دورﻧﻣﺎی ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
و دوﺋﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود
ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﮐﺎر و زﺣﻣت ) ٩٩در ﺻدی ھﺎ(
و طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﯾﮏ در
ﺻدی ھﺎ( را در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣﻐﺷوش و
ﺗﯾره و ﺗﺎر ﺳﺎزﻧد.
 -٢ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺛل دﯾﮕر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی
واﻗﻌﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ( در ﻣﯽ
ﮔﯾرد  ،ﺣﺿور ﺟدی ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن
ﻧوع ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ را ﻣﮭم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ
را ﻣظﮭر »ﺷرک« و »اﻟﺣﺎد« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
دارﻧد .آﻧﮭﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،ﺗﮭﯽ
دﺳﺗﺎن ﺷﮭری و روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮔﺗوھﺎ،
ﮐوخ ھﺎ و ...رﻓﺗﮫ و ﺑراﯾﺷﺎن ،ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺳﺟد،
ﮐﻠﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺑﻧﺎھﺎ ﺑرای اﻣر ﺧﯾر )ﺧﯾرﯾﮫ(
و در ﺟﮭت ﺗروﯾﺞ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ و
اﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ آﮔﺎه
ﮔراﯾﺎﻧﮫ از ﺟﮭﺎن و ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﭘرداﺧﺗﮫ و »راه ﺣل ﻧﮭﺎﺋﯽ« را در ﭘذﯾرش
»ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ« از طرﯾق اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و
ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر از ﺳوی ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش
و دﯾﮕر ﻣﺣروﻣﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد.
 –٣اﮔر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺳﮑوﻻر راه رھﺎﺋﯽ و
رﻓﺎه ﺑرای ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را
ﭘذﯾرش ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﺎزار آزاد ﺗزرﯾق
و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ
راه رھﺎﺋﯽ و رﻓﺎه را در ﺗﺳﻠﯾم ﺑﮫ »ﻣﺷﯾت
اﻟﮭﯽ« و »ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧدا« در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
داﻧﻧد  .ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﻣﺛل ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺗوده
ھﺎی زﺣﻣت ﮐش ﺟﮭﺎن راه ﺣل ﻧﮭﺎﺋﯽ را
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻓﻘر و ﺑﯽ
اﻣﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت ،ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ
دﯾﮕر ،ھم ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ھم
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣت ﮐش را ﺑﺎ ﺣﺑس
در زﻧدان ھﺎی ﺗوھﻣﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ »اﻣت
ﮔراﺋﯽ« و »ﺑﺎزار آزاد« ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از
رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ دور ﻧﮕﺎھدارﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ
»ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ« و ﻧﮫ ﻣﻘررات »ﺑﺎزار آزاد«
ﺑﻠﮑﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺗﮕری در ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺷرﯾت را
از ﯾوغ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ رھﺎ ﺳﺎزﻧد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن را )ﺑر ﺧﻼف ﮐﺷورھﺎی در
ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن( در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم
ﻧظﺎﻣﯽ راس ﻧظﺎم )آﻣرﯾﮑﺎ( ﺿﻌﯾف ﺗر و ﺑﯽ
دﻓﺎع ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
 –٧در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ در
ﺳطﺢ دﯾﻧﯽ )ﻣﺛل ﺳﻠﻔﯾﺳم( و ﭼﮫ در ﺳطﺢ
ﻣذھﺑﯽ )ﻣﺛل اﻣت ﮔراﺋﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ( از
ﺗﺑﻌﺎت و ﻋوارض ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﻧطق ﺣرﮐت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻌﺎﺻر ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ﻋﺎﻣل ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﻌﻠوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑطن و ﻣﺗن راﺑطﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣرﮐز– ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﭘدﯾده آﻣده و
اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﯾز ﻣﺛل دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ھﺎ
)ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم در ﺑﯾن ﯾﮭودﯾﺎن ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎ
در ﺑﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ھﻧدوﺗوا در ﺑﯾن ھﻧدوھﺎ،
ﻻﻣﺎﺋﯾﺳم در ﺑﯾن ﺑوداﺋﯾﺎن و (...در ﮐﻧﺎر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ
زﻧداﻧﯽ ﮐردن ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﺎت ﮐﺎر و زﺣﻣت
در زﻧدان ھﺎی »ﺗوھﻣﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ« و اﻣت
ﮔراﺋﯽ آﻧﮭﺎ را از ﻣوھﺑت ﮐﺳب و ﮔﺳﺗرش
ﻣﺗدھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ
ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑدون ﺗردﯾد وﺟود رژﯾم
ھﺎی ﭘرو آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و واﺑﺳﺗﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،آﻓرﯾﻘﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای
اﺳﻼﻣﯽ در آن ﮐﺷورھﺎ ﺧدﻣت ﮐرده اﺳت.
اﯾن رژﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷدﯾدا ﻋﻘب ﮔرا،
ﺿد زن ،ﺿد ﮐﺎرﮔر و ﺿد داﻧش و ﻋﻠم
ھﺳﺗﻧد .ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﻗﺗدارﮔرای ﻣﺳﺗﺑد در
اﯾن ﮐﺷورھﺎ دھﮫ ھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﺎی
وﺿﻊ ﻣوﺟود را ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻣﭘرادور
ھﺎ )ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
آن ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد( ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ
اوﺿﺎع ﭘر از ﺗﻼطم و ﻣﺗﺣول ﺟﮭﺎن ﺣﮑﺎﯾت
از اﯾن دارد ﮐﮫ آراﯾش ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ –
ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﮐﺛر ﻣﻧﺎطق ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷدت در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﺑوده و ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺗوﻓق
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
آن )ﯾوروﺳﻧﺗرﯾﺳم  ،ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳم  ،ﻓرھﻧﮓ
ﮔراﺋﯽ ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎی دﯾﻧﯽ– ﻣذھﺑﯽ اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﭘﺎن اﯾﺳﺗﯽ ﺷووﯾﻧﺳﺗﯽ( در ﻣﻘﺎﺑل ﻋروج
اﻣواج ﺑﯾداری ،آﮔﺎھﯽ و رھﺎﺋﯽ ﻣردم در
اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده اﻧد.

 –٤در ﮔﺳﺗره ھﺎی ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
اﺳﻼﻣﯽ از اﺻل »ﻣﻘدس« ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﺗﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧدﻣﺎﺗﯽ دﻓﺎع ﮐرده و ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری
و ﺗﺑﻌﺎت دﯾﮕر اﻧﺑﺎﺷت ﺧﺻوﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ،
ﻣﺷروﻋﯾت ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﻧد .ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ »اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن« در ﻣﺻر و
»ﺣزب ﻋداﻟت و ﺗوﺳﻌﮫ« در ﺗرﮐﯾﮫ )ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن »ﻣﻌﺗدل«( و طرﻓداران
وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ در اﯾران )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
»رادﯾﮑﺎل«( ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در طول
ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
)ﮔﺳﺗرش »ﺑﺎزار آزاد« ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم( ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺗﺻوﯾب ﻟواﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ اﻓزود اﺳت  ،رای داده و از ﭘروﺳﮫ
ھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﺣذف
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ،ﭘذﯾرش ﻣﻘررات ﻧﮑﺑت ﺑﺎر ﺗﻌدﯾل
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی »ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول«
و ...ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻋﻣل ﮐرده اﻧد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑوﻣﯽ
ﮐﻣﭘرادور ،ﺛروﺗﻣﻧدان ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾده
و ﻣﯾوه ﭼﯾﻧﺎن اﺧﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن از
ﺗﺳﺧﯾر ﻗدرت و روی ﮐﺎر آﻣدن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
ﺑﮭره ﺑرده و از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﻧد.
 –٥ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺻل ﻣﻘدس
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ روی
ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷری ﻣﺛل ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن
)ﻣﺛل ﻗﺑطﯽ ھﺎ در ﻣﺻر ،ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺎ در
اﯾران و ﻋﻠوﯾﺎن در ﺗرﮐﯾﮫ( ﻣواﺿﻊ آﺷﮑﺎر
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﻻﺟرم اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ ﺣﺎﮐم ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻓﻘﯽ ) ﻣﺛل ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﯾن
زﻧﺎن و ﻣردان در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ،اﯾران و (....و ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻏﯾر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻣﺻر ،اﯾران
و (....را ﺟﺎﯾز و »ﺻواب« ﻣﯽ داﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ دادن ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﻋﻣودی
)ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروت( در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻠﯾت ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﺻوﯾب و اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 – ٦در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و در اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا در ﺷﺻت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ ﻣواﺿﻊ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺿد ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ )و  –١در ﭘرﺗو اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد در ﺳطﺢ
دوﻟت ھﺎی ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ( دﺷﻣﻧﯽ ﮐرده و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب
رواج اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی »ﺿد ﻏرﺑﯽ« و »ﺿد ﺑرای اﯾﺟﺎد و ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺣﮑم از
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ« را ﺟﺎﯾﮕزﯾن آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺗوده ھﺎی ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت
اﯾن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ،ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﻗدرت ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﮭل ﺳﺎل
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ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
 –٢ﺑدون ﺗردﯾد در ﭘروﺳﮫ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺟﺑﮭﮫ
ﻋظﯾم ﺑرای ﺣرﮐت در ﻣﺳﯾر اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟدﯾد و ﺑﮭﺗر ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺑﮫ وﯾژه
واﻗﻊ در »ﻣﻧﺎطق طوﻓﺎﻧﯽ« )ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ
ﻗﺎره = ﺟﻧوب ﮔﻠوﺑﺎل( ﺿروری اﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺳﯾر ﭘروﺳﮫ دﻣوﮐراﺗﯾزاﺳﯾون ﻋﺑور ﮐﻧﻧد.
ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع ﻣﺗﺣول ھم در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ درﺑﻧد و ھم در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط
ﻣرﮐز )از اﻣواج »ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ« در آﺳﯾﺎ و
آﻓرﯾﻘﺎ ﺗﺎ اﻣواج ﺟﻧﺑش ﺗﺳﺧﯾر وال اﺳﺗرﯾت
در ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ( ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔذار
از اﯾن ﻣﺳﯾر ھم طوﻻﻧﯽ و ھم ﻣﺷﮑل )و
ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﺎ طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ( ﺧواھد ﺑود .آن ﭼﮫ
ﮐﮫ روﺷن و ﻣﺑرھن اﺳت اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت
ﮐﮫ دﻣوﮐراﺗﯾزاﺳﯾون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون اﺳﺗﻘﻼل
)اﺳﺗﻘرار ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردﻣﯽ( ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺳﺳت از
ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردد.
 –٣دوﻟت ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ )ﷲ – دوﻟت ھﺎ(
ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ آن ﮐﺷورھﺎ
را در اﺧﺗﯾﺎر اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻗرار ﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎراج و ﻏﺎرت
اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ھﯾﭻ وﻗت ﻣﯾل و
رﻏﺑﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺣﺗﯽ ﺣداﻗل آزادﯾﮭﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻧﺧواھﻧد
آورد .اﯾن رژﯾم ھﺎی »ﺻﺎدراﺗﯽ« ھﻣﺎن
طورﮐﮫ در دھﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻋراق و اﺧﯾرا در ﻟﯾﺑﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد رژﯾم ھﺎی
ﺷﮑﻧﻧده ﺗر ،ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺗر و ﻧﺎﻣﺷروع ﺗر از
رژﯾم ھﺎی ﺳﺎﺑق در آن ﮐﺷورھﺎ )ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﻧﮕون ﮔﺷﺗﻧد(
ﺧواھﻧد ﺑود .ﻣﺿﺎﻓﺎ ھدف آﻣرﯾﮑﺎ در آن
ﮐﺷورھﺎ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾرﻏم
ﻟﻔﺎظﯽ ھﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن از ﺳوی
دوﻟﺗﻣردان آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ
ﻓرﻣﺎﻧﺑر ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش
دﻣوﮐراﺳﯽ و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﯾﺳت.

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 –١رﯾﭼﺎرد ﭘﯾت )» ، (Peetﺗﺿﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺎﻟﯽ« ،در »ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو« ﺳﺎل  ٦٣ﺷﻣﺎره
 ،٧دﺳﺎﻣﺑر .٢٠١١
 –٢ھورﯾس ﮐﻣﭘﺑل )» (Campbellﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر
ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ« در ﻣﺟﻠﮫ
»ﭘﻣﺑزوک« ﺳﺎل  ،ﺷﻣﺎره  ،٥٤٦ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر .٢٠١١
 –٣ﺳﻣﯾراﻣﯾن» ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم«
ﭼﺎپ ﻧﯾوﯾورک.٢٠٠٨ ،
 – ٤ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب» ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺧدﻣت ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ« و »راﺑطﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ« ،در ﮐﺗﺎب »ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر
ﺗﺷدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ  «١٩٩١ – ٢٠٠٩ﭼﺎپ
ﮐﻧﺗﺎﮐﯽ .٢٠١٠ ،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم!
١١ﻣﺎرس اوﻟﯾن ﺳﺎل ﮔرد اﻧﻔﺟﺎر درﻧﯾروﮔﺎه
اﺗﻣﯽ ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑروز زﻟزﻟﮫ ای ﺑﮫ
ﻗدرت  ٨ .٩رﯾﺷﺗردراﻗﯾﺎﻧوس آرام و ﺳوﻧﺎﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎ اﻣواﺟﯽ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  ٢٠ﻣﺗر ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾروﮔﺎه واﻗﻊ در  ٦٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﺟﻧوب ﺷﮭر  ٣٠٠ھزارﻧﻔری ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ی وﺳﯾﻌﯽ درآن ﺟﺎ ﭼﻧﺎن ﺻدﻣﺎﺗﯽ
واردﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ،
ﭘﺧش ﻣواد رادﯾو آﮐﺗﯾو در ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻣق
 ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﮐﯾﻠوﻣﺗرﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ آن ﻣﻧطﻘﮫ
از ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷد.
دراﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ  ١٩٠٠٠ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و

 ٣٠٠٠ﻧﻔر ﻧﯾز ﻧﺎﭘدﯾدﮔردﯾدﻧد .ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
ﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ ازآﻟوده ﺷدن ﺑﮫ ﻣواد رادﯾوآﮐﺗﯾو
طﺑق ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓراﻧﮏ ان .ﻧون ھﯾﭘل داﻧﺷﻣﻧد
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺣدود ١٠٠٠ﻧﻔر ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل اﺳت و
طﺑق آﻣﺎر اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﻣراﻗﺑت
ﯾوﻣﯾوری ﺷﯾﻣﺑﯾون  ٥٧٣ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻣواد رادﯾوآﮐﺗﯾو و ازﺟﻣﻠﮫ ﯾودﯾوم
 ١٣١و ﺳزﯾوم  ١٣٤و  ١٣٧درآب اﻗﯾﺎﻧوس
آرام و ﭘﺧش ﺷدن درھوا ،اﻧدازه ﮔﯾری
ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت اﯾن ﻣواد در اﯾﺎﻻت ﻧﯾوﯾورک،
آﻻﺳﮑﺎ ،ھﺎواﺋﯽ ،اورﺋﮕون ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ،
و ﻧﯾز ﻣوﻧرﺋﺎل ﮐﺎﻧﺎدا و اﺗرﯾش ﻣﺷﺎھده

ﺷده و ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی اﺗﻣﯽ ﺑﻌد از
اﻧﻔﺟﺎرﻧﯾروﮔﺎه ﭼرﻧوﺑﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻘﺎﻣﺎت
رﺳﻣﯽ ژاﭘون در  ١٦دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١١اﻋﻼم
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد وﺿﻊ ﻧﯾروﮔﺎه را ﺗﺛﺑﯾت
ﮐرده و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﻔﺟﺎر  ٣ﺳﺎﯾت از  ٥ﺳﺎﯾت
ﺷوﻧد .ﻣﻊ اﻟوﺻف اظﮭﺎرداﺷﺗﻧد ﮐﮫ دھﮭﺎ
ﺳﺎل وﻗت ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻣﺣﯾطﮭﺎی آﻟوده ﺷده
ﺑﮫ ﻣواد رادﯾوآﮐﺗﯾو را ﭘﺎک ﮐﻧﻧد .اﻓزاﯾش
ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت درﻣوادﺧوراﮐﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ ﮔوﺷت
درﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ژاﭘون ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻧﮭﺎ درازدﯾﺎد ﺳرطﺎن درآﯾﻧده ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ھوﯾدا ﺧواھدﺷد.

ﺻﯾﮭوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﻘﺎﻋده ﺳورﯾﮫ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدھﻧد
 ١٣ﻓورﯾﮫ  ، ٢٠١٢دﯾن ھﻧدرﺳون
دﯾروزﺟﺎی ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑود وﻗﺗﯾﮑﮫ رھﺑر اﻟﻘﺎﻋده ،آﯾﻣن
اﻟظواھری ﺧواﺳﺗﺎر اﺧراج »رژﯾم ﺳرطﺎﻧﯽ،
ﻣﺧرّ ب« ﺳورﯾﮫ ﺷد .ﮐﺷور ﺳورﯾﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗوﺳط اﻟﻘﺎﻋده ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود،
ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺣت ﺣﻣﻠﮫ اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ  /ﻣوﺳﺎد – ارﺗش آﻣوزش دﯾده
آزاد ﺳورﯾﮫ اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ی ﭘرزﯾدﻧت
رﯾﮕﺎن دوﺳت ﻣﺟﺎھد ﺧود ،ﻋﻠﯽ ﻣُﺣﻣد را ﺑﮫ
ﺑروﮐﻠﯾن و ﺟرزی ﺳﯾﺗﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده

آورد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ را
درروزھﺎی ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھر ھﻔﺗﮫ آﻣوزش
ﻣﯽ داد .در طول ھﻔﺗﮫ او ﻧﯾروھﺎی وﯾژه
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻓورت ﺑراِگ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ
داد .در ﺳﺎل  ١٩٩٨ھﻣﮑﺎری او ﮐﮫ ﺳﺑب
ﺑﻣب ﮔذاری در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در
ﮐﻧﯾﺎ و ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ ﺷد ،ﺑطور ﻋرﯾﺎن ﻟو رﻓت.
ﺑﻌد از آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ از ﭼﻧﮕﺎل دادﮔﺎھﮭﺎی
ﻣﺻر ﻓرار ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ارﺳﺎل آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑوﺳﻧﯽ ﺑرای ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮐردن

ﯾوﮔوﺳﻼوی اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷوﻧد ،و ﺑﮫ ارﺗش
آزادی ﺑﺧش ﮐوزووآﻟوده ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر )از
ﻧوع ھروﺋﯾن( ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﮐرد .اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن
ﺑرای ﻗﺗل ﻗذاﻓﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی ﻟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﺗل روﺗﺳﭼﯾﻠد ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
اﮐﻧون اﯾن دﺳت ﭘروراﻧده اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻏرﺑﯽ -اﺳراﺋﯾل ،ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺷورای ھﻣﮑﺎری
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ﻧﺎﺗو -ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دوﻟت
اﺳد درﺳورﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و از اﯾن
طرﯾق ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺳورﯾﮫ

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓراز
ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾن ﺑرای اﺳﺗﻘرار »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر«
ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ﺷدن ،ﻋﻣوﻣﯽ ﮔﺷﺗن و ﺗﺷدﯾد روﻧد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﻘر و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﺷﺗﻌﺎل
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﺑﯾش از ﭘﯾش در
اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن داﻣن زده اﺳت ،وﻟﯽ در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ را در ﺟﻠو ﻣﺑﺎرزﯾن
راه رھﺎﺋﯽ ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر
ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﺳﺗﻘرار
»ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر« ﺑﮫ ﺣرﮐت ھﺎی ﺧود ﺷدت

ﺑﺧﺷﻧد  .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﻌد از ﻧﮕﺎھﯽ ﮐوﺗﺎه آورده اﺳت ،ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣوﻗﻌﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری در
اﻧﺣﺻﺎری در  ١٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )از  ١٣٠ ١٨٨٥ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺳو( ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻓرﺻت ھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ ﮐﮫ  – ١در طﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٥ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ،
اﮐﻧون ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ طور ﺻﻌودی از ﻗﻠﻣرو
ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم در ﮐﺎرزار ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی ﺣرﮐت
و اﯾدﺋوﻟوژی ھﺎ و ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی راﯾﺞ ﺣﺎﻣﯽ ﮐرده و ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر و
آن )ﻣﺛل ﯾوروﺳﺎﻧﺗرﯾﺳم  ،ﻓرھﻧﮓ ﮔراﺋﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺗر ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﺷدن ﺑﮫ اﮐﻧﺎف
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ھﺎی دﯾﻧﯽ و »ﺑﺎزاری«( ﺑوﺟود

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

