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ﺑﺎزھم درﻣورد ﺿرورت ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾم ﻗرن اﺧﯾر ﺟﻧﺑش ﭼپ دراﯾران
را درﺧطوط ﮐﻠﯽ ﻣروری ﺑﮑﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ دردھﮫ ی  ، ١٣٤٠ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﮑﺳت و
ﺗﺿﻌﯾف ﺣزب ﺗوده اﯾران و ﺑﮫ وﺟودآﻣدن
ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رھﺑری اﯾن ﺣزب درھداﯾت
ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ،و در ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﮫ
ی رھﺑری اﯾن ﺣزب ،ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺟدﯾدی ﺑﺎ
اﻧﺷﻌﺎب از ﺣزب ﺗوده اﯾران)ﻧظﯾر ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ( و درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ )ﺑﮫ وﯾژه ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن(،
ﺧط طرد روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻣدرن ﺧروﺷﭼﻔﯽ و
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ازوﺣدت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران
ﺟﮭت ھداﯾت اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن،
ﺑﮫ وﺟودآﻣدﻧد .وﯾﺎ ﺟﻧﺑش ﭼرﯾﮑﯽ ﺑﺎ طرد
دﯾدﮔﺎه رھﺑری ﺣزب ﺗوده درﻣورد ﮐﺳب
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ،ﺧط ﻣﺷﯽ

»ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ھم اﺳﺗراﺗژی و ھم
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ« را ﺟﮭت ﮐﺳب ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ اﺗﺧﺎذ
ﻧﻣود و در دھﮫ ی  ١٣٥٠ﻧﯾز ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺟدﯾدی ﻧظﯾر ﭘﯾﮑﺎر ،اﺳﺎﺳﺎ در »رد ﻣﺑﺎرزه
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺟداازﺗوده ھﺎ« و ﺑﺎ دﯾد اﯾﺟﺎد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی وﺟودﮔذاﺷﺗﻧد.
درﻧﺗﯾﺟﮫ درآن دودھﮫ ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
اﺳﺎﺳﺎ ﺑرﺳر طرد روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻣدرن ﺑود و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ اﻧﻘﻼب ﺑراﺳﺎس ﺗﻘدم
ﯾﺎ ﺗﺄﺧر اﯾﺟﺎدﺣزب ازوﺣدت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ـ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و درﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔران و
دھﻘﺎﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
و اﯾﺟﺎد ﺣزب ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﭘس از ﮐﺳب ﻗدرت
ﺣﺎﮐﻣﮫ!
اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺿﻣن ﺑﮫ دﺳت
آوردن ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎﺋﯽ دراﻓﺷﺎی ﻣﺎھﯾت رﻓرﻣﮭﺎی
رژﯾم ﺷﺎه ،رد روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻣدرن ،طرد
ﻧظرات روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن اﺟﻼس ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد
ازﺣرف ﺗﺎﻋﻣل!
ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن اﺟﻼس ﺳراﺳری ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ﺟﻧﺑش ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ  ٩و  ١٠ﺷﮭرﯾورﻣﺎه
اﻣﺳﺎل درﺗﮭران ﺑﺎ ﺣﺿور  ١٤١ﮐﺷور)١٢٠
ﻋﺿوو  ٢١ﻧﺎظر( از  ١٤٧ﻋﺿوو  ٦ﮐﺷور
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧداﺷﺗﻧد ،و ﺑﺎ ﺷرﮐت  ٢٤رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ٣ ،ﭘﺎدﺷﺎه ٨ ،ﻧﺧﺳت وزﯾر و ٥٠
وزﯾراﻣورﺧﺎرﺟﮫ و ﺑﻘﯾﮫ درﺳطﺣﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
ازﻧظر ﻣﻘﺎم دوﻟﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .ﮐﺎرﺗدارﮐﯽ
اﯾن اﺟﻼس ﻧﯾز طﯽ  ٤روزﻗﺑل ﮐﮫ  ٢روزآن
را وزﯾران اﻣورﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎھم اﺟﻼس داﺷﺗﻧد،
ﺻورت ﮔرﻓت .ھزﯾﻧﮫ اﯾن اﺟﻼﺳﮭﺎ ھم طﺑق
ارزﯾﺎﺑﯽ دوﻟت اﯾران ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ١٠٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن ﺷده اﺳت.
اﯾن اﺟﻼس ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ١١ﻧﮑﺗﮫ ای
ﮐﺎرش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﻣﺳﺋووﻟﯾت  ٣ﺳﺎل
آﯾﻧده ﺟﻧﺑش ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ی دوﻟت

اﯾران ﺧواھدﺑود .ﺻرف ﻧظر از ﻧﮑﺎت
ﻣطروﺣﮫ دراﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ
ارزش ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗراز ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻧدارﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺟراﻧﺷده و اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷورای اﻣﻧﯾت آن ﻧﯾز
آﻟت دﺳت ﮐﺷورھﺎی ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد؛ اﻣﺎ درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن اﺟﻼس،
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﺑت
ﻣﺣﻣد ﻣورﺳﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﺟدﯾد ﻣﺻر ﮐﮫ
درﻧطق اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ اش ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس دوره
ای ﻗﺑﻠﯽ اﯾن اﺟﻼس ﭼﻧدﺳﺎﻋﺗﯽ درﺗﮭران ﻣﺎﻧد
و ﺷدﯾدا ﺑﮫ دوﻟت ﺳورﯾﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﻧﯾز
ﻧطق ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﮐﮫ
اﻧﮑﺎر ھوﻟوﮐﺎﺳت و ﻧﻔﯽ ﻣوﺟودﯾت اﺳراﺋﯾل
را »ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز« ﺧواﻧد و ﻧﮕراﻧﯽ ﺧودش
را از وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن و
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزان!
)ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ٢۴ﻣﯾن ﺳﺎل ﮔرد
ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ(
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دراﯾران ﺑﻠﮑﮫ درﺳراﺳرﺟﮭﺎن
ﮐﺷﺗﺎرزﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ١٣۶٧
دراﯾران ،ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻧﮕﯾن ﺳﯾﺎھﯽ را درﺗﺎرﯾﺦ
ﺷرارﺗﮭﺎ و ﺗﺟﺎوزات ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺑر طﺑﻘﺎت زﯾردﺳت
درﮐﺷورھﺎی ﺧودی و ﺑر ﻣردﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر ،ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت .اﮔر اﯾﺳﺗﺎده ﮔﯽ و
ﺟﺎن ﺑﺎزی ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ دراﯾران
درﺑراﺑر ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب ﺗرﯾن دژﺧﯾﻣﺎن ﻣذھﺑﯽ
ﺣﺎﮐم ﻧﺷﺎﻧﮫ ای اﺳت از اﺳﺗواری و ﭘﺎی
ﺑﻧدی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آﯾﻧده ﺳﺎز ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
ﻣﺣﻧﺗﮭﺎ ،ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ ھﺎ ،ﻓﻘر و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎی
ﺟﮭﺎن ﮐﮭﻧﮫ و ﻟذا ﺿرورت ﭘﺎﯾداری درﻣﺑﺎرزه
و اداﻣﮫ ﺑﮫ آن
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

رھﺎﺋﯽ ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم
در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در ﮔرو ﮔﺳﺳت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت؟
در  ٣١ﻣرداد ﻣﺎه  » ١٣٩١ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ھم
ﮐﺎری ﻣﯾﺎن ﺣزب ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران و
ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران« ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﺑﮫ رھﺑری ﻋﺑدﷲ ﻣﮭﺗدی و ﻣﺻطﻔﯽ ھﺟری
ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد .درﻣﻘدﻣﮫ اﯾن ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ
ازﺟﻣﻠﮫ آﻣده اﺳت:
»ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠت ﮐرد در ﮐردﺳﺗﺎن
اﯾران ،ﺳﺎلھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﻣراﺣل ﻣﺗﻔﺎوت
ﻣﺑﺎرزهی ﭘرﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺧود را طﯽ
ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻠﯽ و ﻓداﮐﺎری و ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدن ھزاران ﻓرزﻧد ﻓداﮐﺎر در راه
اﺛﺑﺎت ھوﯾت و ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠت ﮐرد ﮐﮫ
در رأس ھﻣﮫی آﻧﮭﺎ
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ھﻔﺗم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺿرورت ﺗﺷدﯾد  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
رھﺑری ﺣزب ﺗوده و ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ ﺑﮫ ﻓراﮔرﻓﺗن اﺻول ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ درﺑراﺑر ﺳﻼﺧﺎن
رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﺷدﯾد
ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﻓﻘدان دﺳت رﺳﯽ ﺑﮫ آﺛﺎرﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
ازﯾﮏ ﺳو و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و اﺳﺎﺳﺎ
روﺷن ﻓﮑری اﮐﺛر ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﻟذا
ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾد ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری و ﻣﺣدود و
ﻓرﻗﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و ﻧداﺷﺗن ﭘﯾوﻧد
ﻓﺷرده ای ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ و ﻋدم
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی دﻗﯾق از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﻋﻣل ﮐردھﺎی
ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ ،ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧرﺳﯾد و
اﺻول ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ
»ھرﮐﺳﯽ از ظن ﺧود ﺷدﯾﺎرﻣن!« ﮔردﯾد.
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﭼرﯾﮑﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﮑﺳت
روﺑﮫ رو ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﻔوذ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﺣزب ﺗوده درآن  ،ﭘس از ﮐﻣﺗراز  ١٠ﺳﺎل
از ﺷروع آن ،ﺗدرﯾﺟﺎ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﻧﺑش
ﭼرﯾﮑﯽ و روﺷن ﻓﮑران ﭼپ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن
را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﮐﺷﺎﻧد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﯾﺟﺎد
وﺣدت ﺑﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ
ھم ،ﭼﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﭼرﯾﮑﯽ و روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد و ﭼﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾد
»ﺧودﻣرﮐزﺑﯾﻧﯽ« و دﯾﮕر اﺧﺗﻼﻓﺎت اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣوﺟود ،ﺑﮫ وﺣدت ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﭼپ ﻣﻧﺟرﻧﺷد و ﺑرﻋﮑس ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش
ﭼرﯾﮑﯽ و ﺑﮫ وﺟودآﻣدن اﺧﺗﻼف درﺳطﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و اﺧﻼل ﺗﺋوری روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳﮫ
ﺟﮭﺎن رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﭘس از
درﮔذﺷت ﻣﺎﺋو) ،(١٩٧٦روﻧد اﻧﺷﻌﺎﺑﮕری
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اوﻟﯾﮫ ﭼپ آﻏﺎزﺷد .دراﯾن
دوره ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻗﺎدرﺑﮫ ﺗﻠﻔﯾق درﺳت
ﺗﺋوری ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﯾران ﻧﺷدﻧد.
ﺿﻌف ﺗﺋورﯾﮏ ،ﻓﻘدان ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ دراﯾﺟﺎد ﻣرﮐز
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ واﺣد ﺑﺎ
اﺗورﯾﺗﮫ ،ﻓﮭﯾم ،اﺳﺗوار و ﻣﺑﺎرز ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﻣﺳﺗﺣﮑم ،درﺟرﯾﺎن رﺷد
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﺷﺎه ،ﺧودرا ﻋﯾﺎن ﺳﺎﺧت و اﻧﺣراﻓﺎت ﻣوﺟود
درﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑرﻣﻼﺗر ﮔﺷت.
رﺷدﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای ﺿد رژﯾم ،ورود
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ـ
اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون داﺷﺗن رھﺑری ﭘﯾﺷرو ﮐﻣوﻧﯾﺳت ـ
درﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ ی  ،١٣٥٠آﯾﻧده اﻣﯾدﺑﺧﺷﯽ
را ﻧﮕﺷود .زﯾرا ﮐﮫ اﻧﺣراف ﺧطﯽ ﺟدﯾد
ﺧطرﻧﺎﮐﯽ دراﯾن دوره ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﺑﺎوﺟودی
ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم اﮐﺛرﻧﯾروھﺎی

ﭼپ ﺧواﺳﺗﺎر ھژﻣوﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن اﯾران ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﻧﻘطﮫ ﻧظر
»ﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﺑرود« ،ﻋﻣﻼ ﺟﺎی اﻧﻘﻼب ﻗﮭرآﻣﯾز
ﺗوده ای ﺟﮭت درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ آن
رژﯾم را ﮔرﻓت .ﻣﺑﺎرزه ازﺣد ﻧﺑردطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﺳطﺢ ﺑرﮐﻧﺎری ﻓردی ﺗﻘﻠﯾل داده ﺷد ﺑﮫ ﺣدی
ﮐﮫ ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه و ﻋﻼرﻏم
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔوادﻟوپ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ رھﺑری
ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﻠو راﻧدﻧد ،ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از
ﺑورژوازی ﻣﺗوﺳط و ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ازآن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .ﮐﺎرﮔران
ﻧﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﺑزرگ ﺷﺎن ﮐﻣر رژﯾم
ﺷﺎه را درﻋرﺻﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﮑﺳﺗﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ
درﺣد درﺧواﺳت ﺑرای ﺷرﮐت در ﺷورای
اﻧﻘﻼب دﺳت ﺳﺎز ﻧﯾروھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﭘﯾش
رﻓﺗﻧد ،آن ھم ﺑدون ﭘﺎﻓﺷﺎری دراﯾن اﻣر .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ،ﭼپ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری
»ﺗﺧرﯾب ،ﺑدون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن« درﺳرﻧﮕوﻧﯽ
رژﯾم ﺷﺎه ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻧﯾزﺗﺣت ﻋﻧوان » ﻋﻣده ﺑودن ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺳوﺳﯾﺎل ـ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻋواﻣل
ﺷﺎن دراﯾران« ازﻗدرت ﮔﯾری ﻧظﺎم ﻣذھﺑﯽ
ﺑورژواﺋﯽ دﻓﺎع ﻧﻣودﻧد .اﻧﻘﻼب اﯾران،
ﻋﻼرﻏم ﺷرﮐت وﺳﯾﻊ ﺗوده ھﺎ ،درﻧﯾﻣﮫ راه
از ﻧَﻔَس اﻓﺗﺎد ،ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ازدﺳت ﺟﻧﺎح
ﺑورژوازی ﺑزرگ ﮐﻣﭘرادور ﺑﮫ دﺳت ﺟﻧﺎح
دﯾﮕری از ﺑورژوازی)ﺑورژوازی ﻣﺗوﺳط و
ﺧرده ﺑورژوازی( اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب ﻗدرت ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑزرگ دوﻟﺗﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﭘرﭼم
ﺿداﻧﻘﻼب را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .رژﯾم ﺑورژوا
ـ ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم از ھﻣﺎن اواﯾل ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
ﻧﻘﺷﮫ وﺳﯾﻌﯽ را درﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﮫ
اﺟرا درآود .ﮔرﭼﮫ درﺳﺎﻟﮭﺎی اول ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺗﺎﺣدودی ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ﮐﺳب ﮐﻧﻧد،
اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺳﺟﺎم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺧودﻧﺷدﻧد .طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔراﯾران ﺑﺎ اﻧﺑوھﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟدﯾد
ﭼپ روﺑﮫ رو ﺷد ﮐﮫ ﺷدﯾدا ﻋﻠﯾﮫ ھم دﯾﮕرﺑودﻧد
و ﺑرﺧﯽ از ﻋﻧﺎﺻرآﮔﺎه ﮐﺎرﮔر راه ﺣل »اول
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧودراﺑرطرف ﮐﻧﯾد و ﺑﻌد ﻣﺗﺣدا
ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﺑﯾﺎﺋﯾد را ﻣطرح ﻧﻣودﻧد« .اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻣورد ھﺟوم ﻟوﻣﭘﻧﮭﺎی ﺣزب
اﻟﮭﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد و ﮐﺷﺗن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ
ﺗوﺳط رژﯾم ﺧﻣﯾﻧﯽ آﻏﺎزﺷد .ﺑﺎردﯾﮕر اھﻣﯾت
و ﺿرورت وﺟود ﺣزب واﺣدﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺟﮭت ﻣﺗﻣرﮐز وﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎﺧﺗن وﺣدت
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ـ ﺳﺑﮏ
ﮐﺎری و رھﺑری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻋﯾﺎن ﺷد و
ﺑﺎزھم ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﻓﮑﺎرﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻓرﻗﮫ
ﮔرا و ﺧودﻣرﮐزﺑﯾن ،اﯾﺟﺎد ﺣزب و ﺗﻼش
ﺑرای ﺗﺣﻘق آن طﺑق آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢
»وﺣدت روی اﺻول ﺗﺋورﯾﮏ و ﻧﮑﺎت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ« ﺑﺎ ﻗدرت ﭘﯾش
ﻧرﻓت و ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧد.
ﺑﺎ ﺷروع ﺳرﮐوب ﻋرﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ
و اﻧدک ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ،و
ھم زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎی
وارداﺗﯽ ﭘدﯾدآﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ درﻣورد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؛
ﺗﺧﯾﻠﯽ ﺷﻣردن وﺟود ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ
درﮐﺷورھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ـ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال
و ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ،ﻧﻔﯽ ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ« ﺑودن اﯾن دﯾدﮔﺎه؛
ﻣطﻠق ﮐردن ﮐﺎر درﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و ازاﯾن
طرﯾق ﻧﻔﯽ ﻣﺗﺣدﯾن ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﺎﻟﻔﻌل طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر؛ ﻧﻔﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﺿرورت ﮐﺎر درﺷﮭرھﺎ و درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر؛ ﻧﻔﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﭘس از درﮔذﺷت ﻟﻧﯾن ) (١٩٢٤و ازﺟﻣﻠﮫ
ﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﭼﯾن و
آن را اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﻘﺎﻧﯽ و ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
ﻗﻠﻣدادﮐردن و رد رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﭼﯾن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ
ازاﺑﺗدای اﻧﻘﻼب ﭼﯾن درﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ ی
 ١٩٢٠ﭼﻧﺎن ﮐرده ﺑودﻧد؛ ﭘﯾش ﮐﺷﯾدن اﯾن
ﮐﮫ »ﺑورژوازی ،ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ﻧدارد«
ﺗﺎﺣد ﻧﻔﯽ ﻣﺎھﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﺣﺻﺎرات
ﻣﺎﻟﯽ و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب رد اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ
»وﺣدت ـ ﻣﺑﺎرزه« ﺑﺎ ﺑورژوازی ﻣﺗوﺳط
درﺟرﯾﺎن ﭘﯾش ﺑرد اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن
ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
درﮐﺷورھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره و واﺑﺳﺗﮫ؛ و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﻔﯽ اﺻل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ »ﺗﺑدﯾل
ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت« ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣرﮐزﺑرﺗر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ وﻋدم ﺗﻣﺎﯾز ﮔذاری ﺑﯾن اﺳﺗراﺗژی
و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗری درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑورژوازی؛ دراداﻣﮫ ﻧﻔﯽ ﻣﻠت ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﯾن ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود
درﻣورد ﻣﻠت ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت و درﯾﮏ ﮐﻼم
ﻧﻘطﮫ ﻧظرات روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼپ ﺧود را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎ زدﻧد ـ آن ھم
درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ رژﯾم ﺣﻣﻠﮫ ﮔﺳﺗرده ای را
ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﭘﯾش
ﺑُرده و ﭼپ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﺳﺧﺗﯽ دراﯾن دوره
روﺑﮫ رو ﺷده ﺑود  .ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻧﯾروی
ﭼپ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه درﮐردﺳﺗﺎن درﺑراﺑر رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎده و ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﮐرده و از ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر ﺧوﺑﯽ درﻣﯾﺎن
ﻣردم ﮐرد ﺑرﺧوردارﺑودﻧد)ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ( ،وﻟﯽ
ازﺿﻌف ﺗﺋورﯾﮏ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ،ﺑﮫ ﺳوی اﯾن
ﮔراﯾش روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼپ و ﭘذﯾرش

ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺑرﯾم ،ﻧﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم راﺳت و ﭼپ را!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻧظر آﻧﺎن ﮐﺷﺎﻧده ﺷد.
ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐردﺳﺗﺎن )ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ( وﺣدت
ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾن ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺳﺗﻧد ،روﻧد ﺣزب ﺳﺎزی را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
داﻧﺳﺗﮫ واﻋﻼم ﻧﻣودﻧد ازآن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد،
دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣزب ﻧﭘﯾوﺳﺗﻧد
ﻣﺎھﯾﺗﺎ ﺑورژواﺋﯽ ھﺳﺗﻧد!
ﮐﻣﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ﺟﻧﺎﺣﯽ از رھﺑری
ازاﯾن ﺣزب ﺟداﺷده وﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ھﻧوز ﮐﺎرﮔری
ﻧﺷده و ﺑﺎﺟداﺷدن ازآن »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﮐﺎرﮔری« را ﺗﺣت رھﺑری ﻣﻧﺻورﺣﮑﻣت
ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .ﺧوداﯾن ﺣزب ﻧﯾز ﭼﻧدﺳﺎل
ﺑﻌد دﭼﺎر اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ دﯾﮕری ﺷد و
ﺑرﺧﯽ ازاﻧﺷﻌﺎﺑﯾون اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌداز
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ ﭘرﭼم
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎﺧودﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .در
دھﮫ ی  ١٣٦٠و  ١٣٧٠ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧظرات
اﻧﺣراﻓﯽ ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ درﮐردﺳﺗﺎن و
ﺳﭘس درﺧﺎرج ﺗوﺳط اﻧدﮐﯽ از ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺑروز اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﻣﮑرر
درآن ﺣزب ﺟدﯾداﻟﺗﺎﺳﯾس و ﺑﮫ وﺟودآﻣدن ٣
»ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت« دﯾﮕر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
و ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻏﯾرﺣزﺑﯽ دﯾﮕر ﺟدا
ﺷده از آن ﺣزب ﻣﺎدر ،ﺿرﺑﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑر ﭘﯾﮑر اﯾن ﺟرﯾﺎن اﻧﺣراﻓﯽ وارد آﻣد .اﻣﺎ
اﯾن ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ درﻣورد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻧﺎﻣﯾدن ﺧود ،درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﻣُد روزﺷد
و اﺣزاب دﯾﮕری ﻧﯾز ﮐﮫ ﺧود را ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﭘﯾﺷرو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﺑﮫ
وﺟودآﻣدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﯾوه ﻏﯾرﻣﺳﺋوول
»ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎزی« و ﺿرﺑﮫ زدن
ﺑﮫ وﺣدت و اراده ﻋﻣل واﺣد ﭘﯾﺷروان طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻣُد روزﺷد .ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
»ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ« ،ﺟﺎی اﯾﺟﺎد ﺣزب ﭘﯾﺷرو واﺣد
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﮔرﻓت .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮕﺎھﯽ دﻗﯾق ﺑﮫ
دﯾدﮔﺎھﮭﺎی اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑودن« و ﻧﻔوذ ﺷﺎن درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
دال ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐدام ازاﯾن اﺣزاب
درواﻗﻌﯾت اﻣر ﮐﯾﻔﯾت ﺣزﺑﯽ ﭘروﻟﺗری را ﺟز
ﺑراﺳﺎس ادﻋﺎی رھﺑری آﻧﺎن ،ﻧدارﻧد و اﯾن
ﺿرﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑود ﺑر ﺟﻧﺑش اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﺗداوم
ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺷﺗت ﻧظری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و درﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾﺟﺎدﺳردرﮔﻣﯽ دردرون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺑﮫ وﺟودآورد! اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ھدﯾﮫ ﺑﮫ ﺧرده
ﺑورژوازی ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺷﯾوه ﺗﻔﮑرﺧود
را در درون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﺳﺗوارﺗرﺳﺎزد.
ﻋدول ازآﻣوزﺷﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و اﻓﺗﺎدن
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻗﻼﺑﯽ ﭘﻠوراﻟﯾﺳﺗﯽ درآﻣده
از ﻣراﮐزﻓﮑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ

ﺑﺎ دﯾد و ﻣزاق ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
رھﺑری ﻧﯾروھﺎی ﭼپ وﻓق داﺷت!
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،رھﺑری ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ دردھﮫ ی  ،١٣٨٠ﺧﺳﺗﮫ از ﻣﺑﺎرزات
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎدی
ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آﺗش ﺑس ﺿﻣﻧﯽ اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮏ رﺳﯾده و ﺣﺗﺎ ﺑرﺧﯽ ﮐﺎر را ﺑﮫ
ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻧظر
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻧظرﯾﮫ ای ﻋﻠﻣﯽ
درﻣﻘﺎﻻت را ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗرھﺎت
ﺧودرا ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺟﺎ ﺑﯾﺎﻧدازﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ درﻣورد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران درﻧﯾﻣﮫ
اول اﯾن دھﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﻔﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺑﺎدﯾدی ﭼپ
رواﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی دﻓﺎع ازاﺷﮑﺎل ﻣﺗﻌدد ﺗﺷﮑل
ﮐﺎرﮔری درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع ﺗﺷﮑل
ﻏﯾرﺣزﺑﯽ ﮐﺎرﮔری ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷوراھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اوج ﮔﯾری و ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﻣﮑﺎن ﺣﺿور ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﺷﻌﺎر ﭼپ رواﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺻداق
»ﺳﻧﮓ ﺑزرگ ﻋﻼﻣت ﻧزدن اﺳت« ﺑﺎ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﺎرﮔران روﺑﮫ روﻧﺷد و ﺑﺎ ﺗﻼش
ﮐﺎرﮔران دراﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل زﯾر
ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ ،ﺗدرﯾﺟﺎ اﯾن
ﺑﺣث ﻧﯾز ﺣدت و ﺷدت ﺧود را ازدﺳت داد.
ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت
ﺻف ﻣﺗﺣد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺎﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺷﺗت
ﻓﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را درﻣﯾﺎن آن داﻣن زده،
اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت درﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗر
و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎورده اﺳت.
ﺑرﻋﮑس ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﭼﻧﺎن
ﺑر ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﭘروﻟﺗری درﺳطﺢ رھﺑری
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻏﻠﺑﮫ داﺷﺗﮫ و ﭼﻧﺎن
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﻣﯽ درﻋرﺻﮫ ی ﺗﻔﮑر ﭘدﯾد آورده
ﮐﮫ ﮐﺷﺎﻧدن ﺟﻧﺑش ﭼپ ازاﯾن طوﯾﻠﮫ اوژﯾﺎس
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ی ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﮐﺎدرھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺋوری ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳت ازﻣﻠزوﻣﺎت اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری ،دارد .اﮐﺛرا اﻧﺗﻘﺎدات و ﻣﺑﺎرزات
اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ درﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑﯽ ﺟواب ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دراﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻧظری
روﺑﮫ رو ﺷده و ﺷﻔﺎﻓﯾت اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﺷود.
درزﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮫ ﺧروار«
ﺑرﺧﯽ ازاﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظرھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ و
ﻏﯾر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻧﻔوذ ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑرﺧرده ﺑورژواﺋﯽ در ﺟﻧﺑش ﭼپ ﺑﮫ ﻧﻘد
ﻣﯽ ﮐﺷﯾم.
ﻣﻘدﻣﺗﺎ آﯾﺎ ﻗﺑول دارﯾم ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ،
ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ ﭘوﯾﺎ و راھﻧﻣﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺳت ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن ،ﭘﯾش ﺑردن

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﻣﺑﺎرزات ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و رﺳﺎﻧدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ،ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدن اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔری ،ﮔذار ﺑﮫ دوران طوﻻﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درﺳطﺣﯽ ﻣﻠﯽ وﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﭘس
اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ؟ اﮔرﭼﻧﯾن
اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درﺑرﺧورد ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ازآﻣوزﺷﮭﺎی اﯾن ﺗﺋوری ﻋدول
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﺗﻔﮑران ﭘروﻟﺗری
و ﺑراﺳﺎس ﻣﺑﺎرزات ﺧوﻧﯾن ﮐﺎرﮔران و
دﯾﮕر زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﺑﮭره ﮔﯾری از رﺷد
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت ،و درﮐﻣﺎل
ﺧون ﺳردی ﺑﮫ آن ﺗﮑﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾم!
آﯾﺎ ﻗﺑول دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﺋوری ﻣﺗﮑﯽ اﺳت
ﺑرﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ .ﻟذا
درﺑرﺧورد ﺑﮫ ھرﭘدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻣوظﻔﻧد ﺑﺎوﺟدان ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﮫ طور ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ای اﯾن ﭘدﯾده و داده ھﺎی آن و ﺳﯾرﺗﺣوﻟش
را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ،ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺎدی رﺳﯾده
و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی دﻗﯾﻘﯽ از ﺳﯾرﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن اراﺋﮫ
دھﻧد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑرﺧوردی ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﻣوزﺷﮭﺎی
اﯾن ﺗﺋوری و ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻧظری ﺑﮫ
وﯾژه درﻋرﺻﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
روش دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮫ روش ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ
اﺳﺗوارﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت را ﺑﮫ طور دﻗﯾق و ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾزی ﺳﺎزﻣﺎن داد ،اﻧﻘﻼب را رھﺑری ﮐرد
و دراداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺗﺎدن ﻗدرت ﺑﮫ
دﺳت طﺑﻘﺎت و ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﭘروﻟﺗری ﺷد؟
از ﺑرﺧورد ﺑرﺧﯽ ازﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ
»طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر« ﺷروع ﮐﻧﯾم .ﭼﭘﮭﺎﺋﯽ ظﺎھرا
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودن ﺟواﻣﻊ را و ﺣﺗﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻗﺑول دارﻧد .درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه و ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و
ﺑورژوازی درﺳطﺢ ﮐﺷوری و ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .ﻗﺑول دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔرﻧﯾروی
ﮐﺎرش را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﻓروﺷد و
اﯾن ﻓروش ﻣﺗﻣرﮐزﺷدن ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد
ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و
درﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ درﯾﮏ ﻗطب و ﻓﻘر
وﻓﺎﻗﮫ درﻗطب دﯾﮕراﺳت .اﯾﻧﺎن ﻗﺑول دارﻧد
ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺑورژوازی
درﺻورت رھﺑری درﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری اﻧﺟﺎﻣﯾده و ﺑﮫ ﺟﺎی دوﻟت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑرﮐﺎرﮔران اﺳت ،دوﻟت ﮐﺎرﮔری
ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ ھدﻓش ﻧﺎﺑودﮐردن ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ازﺑﯾن
ﺑردن ﻧظﺎم ﮐﺎر ﻣزدی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﻟت
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری ازاﯾﻧﺎن ﻗﺑول دارﻧد
ﮐﮫ ﺻرف ﮐﺎرﮔرﺑودن و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷدن ﺑﺎﻋث
ﮔروﯾدن ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﻣﯽ ﺷود.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮔران را ﻋﻣده
ﮐرده و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺟﺎد ﺣزب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷرو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺷورای ﮐﺎرﮔران
را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﻧدو ﺑﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺷورا زده
ﮔﯽ ﻟﺑﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕرﮐﺎرﮔران
را ﺑﮫ اﻗﺷﺎرﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم
ﮐرده و ﺣﯾﻠﮫ ھﺎی دﺷﻣن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
را درﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف و
ﺑﮫ وﯾژه اﯾﺟﺎد ﻗﺷرﻣﻣﺗﺎز دردرون اﯾن طﺑﻘﮫ
و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﺟﺎد ﺑﯽ ﮐﺎری و درﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾﺟﺎد رﻗﺎﺑت ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﻧژادی ﺟﮭت ﻣﺗﻔرق
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐﺎرﮔران دروﺣدت آﻧﺎن اﺧﻼل
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورﻧد را دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﺿرورت
وﺟود ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎرﮔری
ذﮐرﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد در ﺗوﻟﯾد
ﺑﻐرﻧﺞ و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار اﻗﺷﺎروﺳﯾﻊ دﯾﮕری ﻧظﯾر
دھﻘﺎﻧﺎن)ﻓﻘﯾر و ﻣزدور ،ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل و ﻣرﻓﮫ(،
ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﯾن
اﯾن دوطﺑﻘﮫ درﻧوﺳﺎﻧﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺗﺣد اﯾن
ﯾﺎ آن طﺑﻘﮫ دﯾﮕر ﮔردﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺻﻐرا ـ
ﮐﺑراھﺎ ھم ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﭘﻠوراﻟﯾﺳم آورده ﻣﯽ
ﺷوﻧد!
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران از اﻗﺷﺎرﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﻧد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺧص ﺷﺎن .درﻧﺗﯾﺟﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﯾﮏ دﺳت ﻧﯾﺳت و اﻗﺷﺎرﻣﺧﺗﻠف
ﮐﺎرﮔران درﺳطﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ
و اﺣزاب وﯾژه ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ وﺟودآورﻧد،
ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻓﻼن ﺗﺷﮑل
ﭼپ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺑﯾﺳﺎر ﻗﺷرﮐﺎرﮔری اﺳت!
وﯾﺎ ﺣﺗﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾران درﺷراﯾط
ﻣﺎﻗﺑل ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻗراردارد و ﺑﺎﯾد
ﻧظﺎم »ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« را ﻣﺗﺣﻘق
ﺳﺎزد)ﺑدون درﻧظرﮔرﻓﺗن ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻓراﻣﻠﯽ ھﺎ ﮐﮫ درﺣﺎل ﮔذار ﺑﮫ ﺑرﺑرﯾت اﺳت
و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾده و ازﻋﺻر
ﺗﺣﻘق ﻧظﺎم ﺑورژوادﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧزدﯾﮏ
دوﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت( و ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی
ﭼوﺑﯾن ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ را ﻓرﯾﺎد
ﻣﯽ زﻧﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ:
درﺳﺎﯾت ﮔزارﺷﮕر درﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻧﮕﺎه ﻣﻐﺷوش
ﭼپ ﺑﮫ ﭘﻠوراﻟﯾزم« ـ  ٣١ﻣرداد  ، ١٣٩١ﺑﮭﻧﺎم
ﭼﻧﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت:
آﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و دﻣوﮐرات ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﮑﻣﯽ راﺑرﭘﺎﺳﺎزﻧد؟
ﻗطﻌن ﻧﮫ! آﯾﺎ ﺷراﯾط ذھﻧﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳﺗﻌداد ﺗﺣﻣل ،درک و اﯾﺟﺎد ﺻف ﺑﻧدی
ﻣﺳﺗﻘل طﺑﻘﺎﺗﯽ دارد؟ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن ﻧﮫ! و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ
آن ،آﯾﺎ ﭼپ درﻣﻔﮭوم ﺑزرگ آن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻧظﺎم ﻣوردﻧظر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
را ﺑدون ﺗﺻﺎدﻣﺎت و ﺗﺧﺎﺻﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳط اراده ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔران ﭘراﮐﻧده
و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران ﺑﯾﮑﺎر دراﯾن ﺷراﯾط ﺳﺎزﻣﺎن
دھد؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧﮫ!...آﯾﺎﺳﺎﺧﺗﺎر آﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑدون راه ﺣل ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣطﻣﺋن،
ﻣﻣﮑن و ﻣﺗﺻوراﺳت؟ ﺑﮫ ﺑﺎورﻣن و ﺑﺳﯾﺎری
دﯾﮕر ھرﮔز!
درﻣﻘﺎﺑل اﯾن اﻣﺎ و اﮔرھﺎ و آﯾﺎ ھﺎ و ﺗﺻدﯾق
ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻧطق ﻣﯽ ﺗوان ازاﯾن ﺟﻧﺎب ﻣداﻓﻊ
ﻧظﺎم ﺑورژوا دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺷدﻧﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ
ﮐﻧوﻧﯽ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺋوال ﮐرد :آﯾﺎ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾران ﺑﺎھم
دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد و ﻋﻠﯾﮫ ھم ،ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺷﺗرک و واﺣدی دارﻧد؟ ﺟواب ﻗطﻌﺎ آری
اﺳت ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک و ﻧﮫ ﺑرای دﺷﻣﻧﯽ
ﺑﺎھم! آﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣذاھب
ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران ﺑﮫ
ﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎده اﻧد و ھﻣدﯾﮕر را ﮐﺷﺗﮫ اﻧد؟
ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺟواب ﻧﮫ اﺳت! آﯾﺎ طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر
و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران درﮐﺷورھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری »ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش ﺗﺎ ﺟداﺋﯽ و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﺧودی«
را آن طور ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ ١٠٠
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ اﺟرا درآوردﻧد ،طﯽ اﯾن ﻣدت
ﭘﯾﺎده ﮐرده اﻧد؟ﺟواب ﺑدون ﺗردﯾد ﻧﮫ اﺳت!
اﮔر دوﻟﺗﮭﺎ آﻟت دﺳت طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﻧد و ﭘﯾﺎده
ﮐﻧﻧده دﯾﮑﺗﺎﺗوری آن طﺑﻘﮫ ﺑر طﺑﻘﺎت دﯾﮕر،
دﯾﮑﺗﺎﺗوری دوﻟت ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن
دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻓراھم ﻧﻣوده و دﯾﮑﺗﺎﺗوری را درﻣورد ﻣﺷﺗﯽ
ﺑﻘﺎﯾﺎی طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ﺳﺗم ﮔر درﺣد
ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺑرﮔﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
ﺷﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮭﺗرﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ
درﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت؟ ﺟواب ﻣﺳﻠﻣﺎ آری اﺳت! آﯾﺎ
دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭری ﻣورد
ظﻠم و ﺳﺗم ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم اﺳت ﺑﺎ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک دارﻧد؟ ﺟواب آری
اﺳت! ﭘس درد ﺷﻣﺎ درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد» :ﭘﻠوراﻟﯾزم ﻣﯽ ﺗواﻧد اراده ،اﻧدﯾﺷﮫ و
ﻋﻣل ﺟﻣﻊ را ﺗرﺑﯾت وھداﯾت ﮐﻧد«)ھﻣﺎن
ﺟﺎ( ﺑراﺳﺎس ﮐدام ﭘراﺗﯾﮏ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت؟
اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ و ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ
ﻋﻣﻠﯽ درﺟواﻣﻊ ﺗﺎ ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درآﻧﮭﺎ
طﺑق ﺗﺻرﯾﺢ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻗﻠﯾت ﺑراﮐﺛرﯾت ﺣرف اول را ﻣﯽ
زده اﺳت! ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﻧد
ﺳﺧن ﻣزوراﻧﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ درﻣورد »ھﻣﮫ ﺑﺎھم«
ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺟز دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎورده اﺳت
ﭼون ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﺿﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎھم
ﭘﯾوﺳﺗﮫ درﺳﺗﯾز ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻟذا ﺳﺧن
ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎن آرزوﺋﯽ ﺧرده ﺑورژواﯾﺎﻧﮫ اﺳت
درﭘوﺷش »ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ اﻗﺷﺎرﻣﺧﺗﻠف وﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد« ،ﮐﮫ ﺑﯾﺎن دﯾدﮔﺎه

ﺻﻔﺣﮫ ٤

ﺧرده ﺑورژوای ﻗﺷری اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن را دارد!
ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن طرز ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
رﺳوخ ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺟﻧﺑش ﭼپ را در ﺑﯾﺎﯾﮫ ﻧﺷﺳت
اﺣزاب ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﭼپ
درﮐﻠن ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ درآن اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن دراﯾن ﻧﺷﺳت را ﮐﻣوﻧﯾﺳت
داﻧﺳﺗﮫ و ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺿرورت
وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﺣزب ﭘﯾﺷرو
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش ﺑراﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟﻣﻊ
ﺟﻠب ﺷوﻧد ﺗﺎ ﭘﻠوراﻟﯾزم ﺑﺎزھم ﮐﺎﻣل ﺗر ﺷده
و ﺑرای »آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« ﻧﺎ ﮐﺟﺎ آﺑﺎد
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت واﺣد و ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ درﯾﮏ ﻗطب ﻧﺎﻣﺗﻌﯾن ﮐﮫ ھرﮐس
ﺑرداﺷت ﺧودش را از آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دارد و ﺑرﺧﻼف آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و
ﺗﺣت رھﺑری ﺣزب واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر درﺣد ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد.
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺳطﺣﯽ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻧدﯾدن و ﯾﺎ ﻋدم درک اھﻣﯾت وﺿرورت
ﺳﺗﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ واﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺟﻧﮓ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ،ﮐﺎوه دادﮔری
در«ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺷﻣﺎره ٢٩٣ـ ص١٥ـ
ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻣرداد «١٣٩١ازاﻧﺗﺷﺎرات ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:
»اﻣرﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء و
ﭘﯾش روی ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎزدارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾﻠﯽ
ﺷﻔﺎف و ﻓوری و ﺑﮫ ﺗﻘرﯾب ھﻣﯾﺷﮕﯽ اﺳت:
آﮔﺎه ﮐردن ،ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎدھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ھﻣﮑﺎری درﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻌﺎﻟﯾن و
رھﺑران ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری درھرﺟﺎ و ھرزﻣﺎن
و ﺑﮫ ھرﻣﯾزان ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،ﻣﺗﺣد
و ﺳراﺳری ﮐردن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑرﻣﺗن
دﺧﺎﻟت ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ درﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر...اﯾن اﻣرﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و
ﭼﮫ ﭘروﺳﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و طرﺣﯽ راﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ طرح راھﺑردی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻧﺑﺎل
ﮐرد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش ...ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﮑر
ﭘﯾﭼﯾده و آرﻣﺎن ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺣﯾرت
اﻧﮕﯾز و ﻧﺑوغ آﺳﺎ ﻧدارد ...ﻓﻌﺎﻟﯾن رادﯾﮑﺎل
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺗﻣﺎم ﻧﯾرو
واﻧرژی و ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ درﺟﮫ اول و
اﺳﺎﺳﯽ »اﺗﺣﺎدﻋﻣل« را درﭘﺎﺋﯾن و ﺑﺎﻻ،
درﺳطﺢ و ﻋﻣق ،درﻣﯾﺎن ﭘﯾﺷروان و ﻓﻌﺎﻟﯾن
و ھواداران و درھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ طورداﯾم،
ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد...اﻣر »اﺗﺣﺎدﻋﻣل« اﻣر
اﻣروز ،ھر روز و ﻓردای ﻣﺎ اﺳت و ﺑﮫ
ﮐﻠﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ درﻗﺑل و ﺑﻌداز
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑورژوازی ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ...ﻟذا
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﭘﯾﺷروان ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری ،ﺗﻣﺎم اﻧرژی و ﻧﯾروی ﺧودرا،
ھم ﭘﺎی ﺷرﮐت درﻣﺑﺎرزه روزﻣره ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﻧﮕرھﺎی ﺑورژوازی درﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎد،
ﺳﯾﺎﺳت ،ﻓرھﻧﮓ و اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرﻧد و
»اﺗﺣﺎدﻋﻣل«را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
و ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود ﻧﺻب
اﻟﻌﯾن ﺧوﯾش ﺳﺎزﻧد ...اﯾن ﺟﮭت ﮔﯾری ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ درﺳﯾﺎﺳت »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران«
درزﻣﯾﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد »ﻗطب ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭼپ« اﻋﻼن ﮔردﯾده و ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾز
دراﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده اﺳت« )ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘل
ﻗول ـ ﮐﻠﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت و ﺟﻣﻼت از
ﻣﺎ اﺳت( و ﺳﭘس ﻧﺻرت ﺗﯾﻣورزاده ﺑرای
ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗری روی اﯾن ﺳﯾﺎﺳت طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای
ﺑﮫ ﻧﺎم ـ »ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐدام ﭘرﺳش؟«)  ٢٧اوت
 ٢٠١٢ـ ﺟﮭﺎن اﻣروز ﺷﻣﺎره  ٢٩٤ـ ص  ٦ـ
ﻧﯾﻣﮫ اول ﺷﮭرﯾور (١٣٩١ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
» ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرﺧﻼف ﻧﯾروھﺎی ﺑورژواﺋﯽ
ﮐﮫ ﺧﺎک درﭼﺷم ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﭘﺎﺷﯾده و
ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧودرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺗﻣﺎم آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آن ﺣﻘﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ
ﺻدای رﺳﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .ھرطﺑﻘﮫ ازطرﯾق
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧش و ﯾﺎ ﺗوﺳط اﺣزاﺑش ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻣﺗﻧوع ﺧودرا درﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﮫ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧودرا درﻣﻧظر ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرارﻣﯽ
دھد .ﻟذا طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرو اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺧودرا ازاﯾن طﺑﻘﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ھوﯾت
ﺧودرا ازاﯾن طﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺿروری اﺳت
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧب آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓراﺑﺧواﻧﻧد ...آﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﭼپ
ﻗﺎدرﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗطب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺳرﻧوﺷت ﺗﺣوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ را رﻗم زﻧد
و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎرزات و اﻋﺗراﺿﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دراﯾران ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت اﻋﺗراﺿﺎت و
ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ درﻣﻧطﻘﮫ دﭼﺎرﮔردﯾده و
درﻧﯾﻣﮫ راه ﻣﺗوﻗف ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧظﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﮔردد«.
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران و ﺗﻣﺎم
ﭘﻠوراﻟﯾﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕر »ﮐﺷف« ﺟدﯾدی اﺳت
ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺑرد ﻣرگ و زﻧده
ﮔﯽ و ﺑﻐرﻧﺞ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را
ﺑﺎ ﺑورژوازی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺣد
»اﺗﺣﺎدﻋﻣل« »اﺣزاب ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﭼپ وﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑدون
اﯾن ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ »ﻋﻣل« ﯾﮏ
ﻣوﺿوع وﺟرﯾﺎن واﺣد ﻧﯾﺳت و ﭘﯾوﺳﺗﮫ
دراﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و وﺣدت

روی آن ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺛرت ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﭼپ
ﻏﯾرﻣﻣﮑن و ﯾﺎ اﮔر ﺧوﺷﺑﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺳﯾﺎر
طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺻت ﻋﻣل ﻓوری
را درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ روزﻣره زاﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﮔر ﻣﻧظور از »اﺗﺣﺎدﻋﻣل« ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻋﻣل ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،آن طور
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ آن را ﺑﺎ ﻓرﻣول ﺑﻧدی »اﺗﺣﺎدﻋﻣل
ﭘﺎﯾدار« ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻓرض اﯾن ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﻣﻣﮑن ﮔردد ،آن اﻧﮕﯾزه ای ﮐﮫ
اﯾن اﺗﺣﺎد را ﺑﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد وﻟﯽ
در راه ﺗﺣﻘق آن ﺣﺎﺿرﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺷدن ﻧﯾﺳت
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺟزﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ
اﺳت؟ آﯾﺎ وﺣدت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ
ﺟز ﭘﯾﺷﺑرد ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت؟ ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر
رﻓﯾق ﮐﺎوه دادﮔری و ﻧﺻرت ﺗﯾﻣور زاده
ﺣرﻓﺷﺎن را رُ ک ﻣﯽ زدﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ھﺳﺗﯾم و ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﭼﭘﮭﺎ ﺣﺎﺿرﺑﮫ اﺗﺣﺎدﻋﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم و طﺑﻌﺎ
ﭼﻧﯾن رُ ک ﮔوﺋﯽ ﻧﻘض ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺳت ﮐﻠن اﺳت
ﮐﮫ ازﺟﺎﻧب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺻﺎدرﺷده اﺳت و ﻧﮫ
ازﺟﺎﻧب ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و دﯾﮕرﺗﺷﮑﻠﮭﺎی
ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت!
ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری از رﺳوخ دادن دﯾدﮔﺎه ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ در دﯾدﮔﺎه ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻧﺣوه ی
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در
ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .رﻓﯾق ﻧﺎظری از
ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﻧﺷﺳت ﮐﻠن ﺑﺎ
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺷﮑل آﻧﮭﺎ ﺗﻔﺳﯾر زﯾر
را از ﻣرﮐزﯾت ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺎن دارﻧد و درﮐﻧﮕره ﺷﺎن ﺗﺻوب ﮐرده اﻧد:
»ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑراﺳﺎس رای اﮐﺛرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ،وﻟﯽ اﻗﻠﯾت ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺟرای آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت«
)ﻧﻘل ﻗول ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ(.
درﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﺟرای ﻣرﮐزﯾت
ـ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﭘﯾروی اﻗﻠﯾت
ازاﮐﺛرﯾت« درﻋﻣل و ﺣﻔظ ﻧظرﺧود و اداﻣﮫ
ﻣﺑﺎرزه درون ﺣزﺑﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯾت
اﯾن ﻧظراﺳت .دراﯾن ﺟﺎ ﭼون ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر ﺟﮭﺎن ﮐﺎرﻧﮑرده ﺑﻠﮑﮫ ھدﻓﺷﺎن
ﺗﻐﯾﯾرﺟﮭﺎن اﺳت)ﻣﺎرﮐس( ﻧظر اﮐﺛرﯾت
را ﺗوﺳط ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ ﺗواﻓق ﻧﺳﺑﯽ درﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ آن ﻣﻌﻠوم ﺷود.
اﻣﺎ درﺗﻔﺳﯾر ﺧرده ﺑورژواﯾﺎﻧﮫ ﻣرﮐزﯾت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗوﺳط رﻓﯾق ﻧﺎظر و ﺳﺎزﻣﺎﻧش،
ﺗﺻﻣﯾم اﮐﺛرﯾت ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت درﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﻧﻣﯽ
ﺷود ،ﭼون ﮐﮫ درﻋﻣل ﺧود اﻗﻠﯾت ﭼوب ﻻی
ﭼرخ اﯾن ﻧظراﮐﺛرﯾت ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل
درﻧﯾﺎﯾد و اﯾن اﻣر ﻧطﻔﮫ اﻧﺷﻌﺎب ﮔری را ﻧﯾز
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد .رﯾﺷﮫ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
اﯾن ﻧظر اﻧﺣراﻓﯽ درﻓردﮔراﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر

ﺻﻔﺣﮫ ٥
ﮐﺎرﺟﻣﻌﯽ را ﺗﺣت ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
»دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﮐﺛرﯾت« ﻧﻔﯽ ﻧﻣوده و درواﻗﻊ
ﻣُﺑﻠٌﻎ آﻧﺎرﺷﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ ﭘرﭼم دار آن اﻗﻠﯾت
و ﻓردﮔراﺋﯽ اﺳت!! طﺑﻌﺎ اﯾن ﺑﺣث درﻣورد
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﻣوازﯾن اﺳﺎﺳﯽ
ﺣزﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ازﻧظر ﺗﺋورﯾﮏ و ﻋﻣﻠﯽ
ﻧﺑﺎﺷﻧد .درﻏﯾر اﯾن ﺻورت و ﭘس از ﻣﺑﺎرزه
ﺣﺎد اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ درون ﺣزﺑﯽ ،اﻧﺷﻌﺎب
ﺿرورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﮫ اﻧﮑﺎر ﻣرﮐزﯾت ـ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘروﻟﺗری.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ﻓوق و ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ اﻧﺣراﻓﯽ
اﺧﯾر ،ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑرای
ازﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
راﯾﺞ درﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
دراﯾران ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ
درآﻧﮭﺎ رﺳوخ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اھﻣﯾت ﻓراواﻧﯽ
در ﭘﯾش روی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری آﮔﺎه و اﯾﺟﺎد
رھﺑری ﺧردﻣﻧد و ﻣﺑﺎرز اﯾن طﺑﻘﮫ دارد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻣﺎ از ﮐﻠﯾﮫ ی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
درون ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺧود ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ روﺑﮫ
رو ھﺳﺗﻧد ،دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزه اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎﻟم ،ﻣﺳﺗدل و ﻣداوﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾن
ﭘدﯾده ﻧﺎﺳﺎﻟم درﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭼپ ﭘﯾش
ﺑﺑرﻧد ﺗﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﭘﯾش روی ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن دراﯾران
از طرﯾق وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﯾﮏ ﺗﺷﮑل
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد.

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

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺑﺷر دراﯾران و ﺧواﺳت آزادی زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود و دراﯾن راﺳﺗﺎ آﻧﺎن ﺗﻣﺎم
ھﻧررﺳﺎﻧﮫ ای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧودرا ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﺷﮑﺳت اﺟﻼس را ﺑﮫ رخ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد
و ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣداﺧﻼت ﺿدﺑﺷری ﺧودرا
درﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳورﯾﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد،
درﻣﻘﺎﺑل ﺳران رژﯾم اﯾران ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﭘﯾروزی اﺟﻼس را درﺷﯾﭘورھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﺷﺎن ﺑدﻣﻧد و درﺑراﺑر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ رژﯾم اﯾران
درﺟﮭﺎن ﻣﻧﻔردﻧﺷده و ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی
دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت دوﻟت اﯾران
را ﺑﮫ زاﻧو درآورد!
ﺑﮫ ﺗﻌدادی از ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣوﺟود درﺗرﮐﯾب
و در ادﻋﺎھﺎی اﻋﺿﺎی اﺟﻼس ﮐﺷورھﺎی
ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
١ـ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای درﺻﺣﺑت ﮔﺷﺎﯾش اﺟﻼس
ﺑﮫ ﺣق ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷورای اﻣﻧﯾت را ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﭼﻧدﮐﺷور زورﮔو و ﺳﻠطﮫ طﻠب« ﻧﺎدرﺳت
ﺧواﻧده و ﮔﻔت »ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺳﺎزوﮐﺎری ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾردﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت«.
ازاﯾن ﭘس ﺟﮭﺎن »ﺑﮫ ﺳوی ﻧظم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻧوﯾﻧﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻋدم
ﺗﻌﮭد)دوﺳوم ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن( ﻣﯽ ﺗواﻧد و
ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻧوﯾن ﺧودرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد .اﯾن
ﻧظﺎم ﻧوﯾن ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﺷرﮐت ﺗﻣﺎم ﻣﻠﺗﮭﺎ
و ﺑراﺳﺎس ﺑراﺑری درﺣﻘوﻗﺷﺎن ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری
ﺷود...ﻣدﯾرﯾت ﺟﮭﺎن ﻧﺑﺎﯾد دراﻧﺣﺻﺎر ﭼﻧد
ﮐﺷورﻏرﺑﯽ ﺑﺎﺷد«.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧش اﻧدﮐﯽ از ﺣﻘﺎﯾق وﺣرﻓﮭﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ دھﮭﺎ ﺳﺎل اﺳت ﺑﯾﺎن ﮐرده
و ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣوده اﻧد ،اﻣﺎ
ﻧﮫ درﭼﺎرﭼوب ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑرﮐﺷورھﺎ .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﺑﻠﻧدﮔوی آن ﺑﺧش از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﻧظﺎم ﺟﮭﺎن
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده ﺷوﻧد ،ﻏﺎﻓل از اﯾن
ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﻧﮫ ﺑراﺳﺎس ﭘذﯾرش آزادی ﺗﮏ
ﺗﮏ ﮐﺷورھﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑراﺳﺎس ﺳﻠطﮫ ﮔری
ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﺑر ﮐوﭼﮑﺗرھﺎ ﺑﻧﺎﺷده و درﺑﮭﺗرﯾن
ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﻣﺻداق »ھرﻗدرﭘول ﺑدھﯽ ،آش
ﻣﯽ ﺧوری!« آن ﮐﮫ ﻗوی ﺗراﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ
ﺧورد و ﻣﻌﯾﺎرش وﺟود دوﺳوم ﻣردم ﺟﮭﺎن
درﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد! ﮐﻣﺎ اﯾن
ﮐﮫ درﮐﺷورھﺎی ﺧودی  ٪١ھﺎ ﺑر  ٪٩٩ﺣﮑم
ﻣﯽ راﻧﻧد و ﺛروﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدﺷده ﺗوﺳط ٪٩٩
ھﺎرا دردﺳت ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻓﻘر و
ﻓﺎﻗﮫ ﮔﺳﺗرش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری درآﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد!

اﻣﺎ اﯾن ﺻﺣﺑت از ﻧظر داﺧل ﮐﺷوری دﻗﯾﻘﺎ
ﺑﯾﺎن آن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :زاھدان
ﮐﺎﯾن ﺟﻠوه در ﻣﺣراب و ﻣﻧﺑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ـ ﭼون
ﺑﮫ ﺧﻠوت ﻣﯽ روﻧد آن ﮐﺎردﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!«
اﮔر زورﮔوﺋﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺷورای
اﻣﻧﯾت ﻏﯾر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت؛ آﯾﺎ زورﮔوﺋﯽ
دراﯾران و رﻓﺗﺎر ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ظﻠم و ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت روا ﻣﯽ دارﻧد ،ﭼﮫ
ﺟواﺑﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد ﺟز ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن
؟!!اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻓرق ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻧﺷﯾﻧﮭﺎ ﻧدارد ﮐﮫ درﻟﻔﺎﻓﮫ
دﻓﺎع از »دﻣوﮐراﺳﯽ« ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺗﺟﺎوزات را ﺑر ﻣﻠل ﮐوﭼﮏ ﺟﮭﺎن
روا ﻣﯽ دارﻧد.
ﻣﺣﻣدﻣورﺳﯽ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾﻧﯽ آﻣوزش
٢ـ
ِ
دﯾده درآﻣرﯾﮑﺎ ،ﺿﻣن ﻣﺣﮑوم ﮐردن رژﯾم
ﺑﺷﺎراﺳد و ﺧواﺳت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن ،ﮐﻠﻣﮫ ای
درﻣوردﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﮑﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
و دوﻟﺗﮭﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﻋرﺑﯽ درﺳورﯾﮫ
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﮐﺷوری ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ »ﮔرگ درﻟﺑﺎس ﻣﯾش« ظﺎھرﻣﯽ ﺷود
و اﺷﮏ ﺗﻣﺳﺎح ﺑرای ﺷورﺷﯾﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ارﺗﺟﺎع ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳورﯾﮫ ﻣﯽ رﯾزد .و
دراﯾن آﺷﻔﺗﮫ ﺑﺎزار »ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ« دوﻟﺗﮭﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ دوﻟت ﻣﺻر ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد! ﮐﮫ ظﺎھرا ﯾﺎر
»دارا« )ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ(ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺎطﻧﺎ »دل
ﺑﺎ ﺳﮑﻧدر )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ(ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد«!
٣ـ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون »ﻧﻔﯽ ﻣوﺟودﯾت
ﮐﺷوراﺳراﺋﯾل را ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﻣﯽ ﺧواﻧد«.
وﻟﯽ زﺑﺎﻧش درﻣﺣﮑوم ﮐردن ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ درﻣورد ﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع ﻓﻠﺳطﯾن
ﮐﮫ ﻧﻔرت اﻧﮕﯾزﺗرﯾن اﺳت ،ﻻل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
و ﺑﮫ ﻣﺻداق »اﻟﻣﺎﻣور ﻣﻌذور« دﺳﺗورات
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺑراﺳراﺋﯾل
را ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آورد .و ﺗﺎزه ﺑﯾﺷﺗر از
آن و ﺑرﺧﻼف ﻣﺻوﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺧطر
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﯾران را ﮔوش زد ﻣﯽ ﮐﻧد! و
ﺗﮭدﯾدھﺎی روزﻣره ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﻧﺧﺳت وزﯾر
رژﯾم ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ درﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد!
٤ـ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺟﻼس  ١٦ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد
ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده درآن ﻧدارد .ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷور
ﺳوﭘر ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﻗطر
و اﻣﺛﺎﻟﮭم را ﻣﯽ ﺗوان ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ﺧواﻧد ﮐﮫ
ﺧواھﺎن »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوام ﺑﺎﺻﻠﺢ ،ﺑراﺑری،
ھﻣﮑﺎری ورﻓﺎه ﺑرای ﻣﻠت ھﺎ ھﺳﺗﻧد« و
»ﻋدم دﺧﺎﻟت دراﻣور آﻧﮭﺎ« را اﺟرا ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟!)ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺟﻼس( .اﮐﺛر اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدﻧﺑوده و ﺑﺎ ھزاررﺷﺗﮫ و
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ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﻧد.
٥ـ ﭘس ﻋﻠت وﺟودی ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد
درﭼﯾﺳت؟ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌداز
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺑﮫ وﺟودآﻣدن اردوﮔﺎه
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت اﯾن اردوﮔﺎه از
ﻣﺑﺎرزات رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ درﻣﺳﺗﻌﻣرات
و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ،ﺑﮫ طورﻋﯾﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ وﺟودآﻣد
ﺗﺎ ازاﺳﺗﻘﻼل ﺧود درﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺗدرﯾﺟﺎ و ﺑﺎ
ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﯾن اردوﮔﺎه ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد رو ﺑﮫ
ﺗﺿﻌﯾف ﮔذاﺷت و ﺑﺳﯾﺎری ﺧودرا درﺳﻣت
ﺗﻧﮭﺎ ﻗطب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ رھﺑری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﻗراردادﻧد.
درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ دردو دھﮫ ی
اﺧﯾردراﺛر رﺷد ﻧﺎﻣوزون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ
وﺟودآﻣد و دررﻗﺎﺑت ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و ژاﭘون،
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ
ﻧﯾزدررﻗﺎﺑت ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرارداﺷت وﻟﯽ ﭘس
از ﺑروز ﺗﺟﺎوزات ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋراق و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﺷﮭﺎﺋﯽ ﺑﯾن آﻧﺎن درﺳﮭﯾم ﺷدن
در ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻧﺎطق زﯾرﻧﻔوذﺷﺎن ﺑﮫ وﺟودآﻣد
و ﻗطب ﺟدﯾدی درآﺳﯾﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت ،و
ﺑﺣران ﺷدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷدت اﯾن
ﮐﺷورھﺎی را ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﻧﻣود ،زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑﮫ وﺟودآﻣد ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳوﻣﯽ ﻧﯾز ازطرﯾق ﺗﺟﻣﻊ و اظﮭﺎروﺟود
ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﭘﺎول ﺛروﺗﮭﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﺷﺎن ﺗوﺳط اﻧﺣﺻﺎرات ﻓراﻣﻠﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷده و ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای
ﺑورژوازی ﺧودی طﻠب ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻓﻘدان دوﻟﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در رھﺑری اﯾن
ﺟرﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرارﮔﯾرﻧد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳت
درﺟﮭت ﻣﺗﺣد ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺷدن اﯾن ﮐﺷورھﺎ
و اﯾﺳﺗﺎده ﮔﯽ ﻗﺎطﻊ درﺑراﺑر ﻣداﺧﻼت ﺑﯽ
ﺷرﻣﺎﻧﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دراﻣور داﺧﻠﯽ ﺷﺎن.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن اﺟﻼس
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد در ﺗﮭران ﻧﺷﺎن داد،
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﻧوز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﻣﺗﺟﺎﻧس و
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷدت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻧد و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻧﯾز درﻋﻣل
ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ھﻣﺎن طورﮐﮫ ﻗرارھﺎ
و ﻣﺻوﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗوی در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﻣﯽ
ﺑودﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾن ﮐﺷورھﺎ را در ﺟﮭت
دﻓﺎع ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎن درﺑراﺑر
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧﻧد و اﯾن اﻣر درﻣﺟﻣوع
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ رﺷد ﻣﺑﺎرزات
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎ دراﯾن ﮐﺷورھﺎ
درﺟﮭت ﺟداﺋﯽ و رھﺎﺋﯽ از ﭼﻧﮕﺎل

ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ ﺗﻧﮭﺎ در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗرﻗﯽ ﻋﻣل ﺧواھﻧدﮐرد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﮐﺳب ﻗدرت
ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
اﯾن ﮐﺷورھﺎ و ﮐﻼ ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .اﻣﺎ درﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻓرﺻﺗﯽ
ﻣوﺟودﻧﯾﺳت و ھرﮔوﻧﮫ ٌ
ﺗوھم ﭘراﮐﻧﯽ درﻣورد
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﻣﻌﮭﺎ و راه رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت را
ازطرﯾق ﺗداوم ﮐﺎرﻏﯾرﻣﺗﻌﮭدھﺎ داﻧﺳﺗن ﺟز
ﺗﻼﺷﯽ ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﮫ و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ درﺑراﺑر
ﺑورژوازی اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺗداوم
ﮐﺎراﯾن اﺟﻼس را ﺗﺎ ﺑدان ﺟﺎ ﮐﮫ درﺗﺿﻌﯾف
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد ﻣﻔﯾد داﻧﺳت ،ﺿﻣن اﯾن
ﮐﮫ ھﺷﯾﺎرﺑود ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
دراﯾن اﺟﻼﺳﮭﺎ ﺑورژواﺋﯽ  ،ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
و ﺿدﮐﺎرﮔری اﺳت و درﺧدﻣت اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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ھﻣوارﺗرﺳﺎزد.

ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺎن درﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ١٣۶٧
ﻧﻧﮓ و ﻧﻔرت ﺑر رژﯾم آدم ُﮐش
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
آزادی و رھﺎﺋﯽ ﻣردم درﮔرو
اﺳﺗﻘرارﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت
رھﺑری ﺣزب ﭘﯾﺷروطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺿﺎﻣن ﭘﺎﯾﺎن دھﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ـ
 ١۵ﺷﮭرﯾور ١٣٩١

رھﺎﺋﯽ ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﯾروزی و ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻓﺎرغ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم؛ ﺷرارت دﯾواﻧﮫ وار
ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﻧﺷﺎﻧﯽ اﺳت از اﯾن ﮐﮫ
آنھﺎ ﺣﺎﺿرﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮭﺷت ﻣوﺟود روی زﻣﯾن
ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺑدون ﻣﻘﺎوﻣت ازدﺳت
ﺑدھﻧد و ﺑﮫ آزادی اﻧﺳﺎنھﺎ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد.
آنھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺣﺎﺻل زﺣﻣت ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را ﮐﮫ در دوره ﮐوﺗﺎه ٣۴
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﺳت آورده و در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻧﺑﺎرﮐرده اﻧد ،ﻋزﯾزﺗر از آن ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﮫ
ازدﺳت ﺑدھﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﺷﻧدرﻏﺎز
ﻣزد و ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن را
ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ درﯾﻎ ﮐرده و ﺑﺎ ﺳرب داغ و زﻧدان
و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد!
دراﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﻣﺣﮑوﻣﺎن در ﺑﯾش
از دودھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﯾش از ھرزﻣﺎﻧﯽ ﭼﮭره
ی زﺷت ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﺛﻣﺎر و دﯾن ﺑردوﻟت،
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣداﻓﻊ راﺳﺗﯾن زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ درﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﺷده اﺳت .ﻟذا از ھر ﻧوع ﮐﻣﮏ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ و
ﺑدون دﺧﺎﻟت ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
و داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر رژﯾم
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺑﺎﯾد درﯾﻎ ﮐرد.
درﻋﯾن ﺣﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺑود و اﺟﺎزه
ﻧداد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
از اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ﺑﮫ ﺳود ﺧوﯾش ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد .ﺧون ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن ﺳرﺑﻠﻧد ﻣﺎ در اﯾران
ﮔراﻣﯽ ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ وﺛﯾﻘﮫ ی ﺳﺎزش و
ﮔداﯾﯽ از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎرﺑﺎﺷد و
ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت آﻧﮭﺎ را دردﺧﺎﻟت دراﻣور اﯾران

ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻗرار دارد ،واﻗﻌﯾﺗﯽ
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﻠت ﮐرد در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر و
در اﯾن وﺿﻌﯾت ،ھم ﺗﻐﯾﯾرات ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ھم ﺗﺣوﻻت اﺧﯾر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗوازن اﺑرﻗدرتھﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻧوﯾن اﯾن
ﻋرﺻﮫ ،ﺑﯾش از ھﻣﯾﺷﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ﺟﮭت طرح
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣردم ﮐرد و ﺗﺄﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑر
ﺣﻘوق ﺧوﯾش در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .ﻣوج ﺗﻐﯾﯾر و دﻣﮑراﺳﯽﺧواھﯽ ﻓراﮔﯾر
در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﭘرﺗواﻧﺗر از ھر
زﻣﺎن دﯾﮕری ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوریھﺎ را ﺑﮫ
ﺳوی ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳوق داده اﺳت .دﯾر ﯾﺎ زود
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﯾز،
ﺑﺎ ﺗداوم ﻣﺑﺎرزهی ﺗودهھﺎی ﻣردم و ارادهی
راﺳﺦ ﻣﺑﺎرزان راه آزادی ،ﻏﯾر از ﮔﺳﺗرش
ﺑﺣران ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳوی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺎﻣل ،اﻓق دﯾﮕری
ﭘﯾشرو ﻧدارد.
اﭘوزﯾﺳﯾون اﯾراﻧﯽ ،ﮔروھﮭﺎ و ﺟرﯾﺎن ھﺎی
ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ،در دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘس از ظﮭور
و اﻓول ﺟﻧﺑش ﺳﺑز در اﯾران ،دور ﺗﺎزهای از
ﮔﻔﺗﮕو و ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک و ﻓﻌﺎﻟﯾت را آﻏﺎز
ﻧﻣودهاﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻔﺎوت ﻧظر و
دﯾدﮔﺎهھﺎ ،در ﻣواردی درک ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻧزدﯾﮑﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﺎن آﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده
و اﻧدﯾﺷﮫی اﺗﺣﺎد و ﻧوﻋﯽ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل
ﺟﺑﮭﮫی دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﻐﯾﯾر
رژﯾم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻘﺑوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت«.
ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕر اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﮑﺗﮫ  ٨آن اﺳت :
» ٨ـ ﺣزب دﻣﮑرات و ﮐوﻣﻠﮫ ،ﻓدراﻟﯾﺳم

ﻣﻠﯽ -ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻌﺎر
اﺻﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑرای ﺣل
ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺳﺗم ﻣﻠﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن ﺑرﮔزﯾده
و ﺧود را ﭘرﭼﻣدار اﯾن ﺷﻌﺎر داﻧﺳﺗﮫ
و ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت و ﺗﺣﻘق آن ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘردازﻧد)«.ﺗﮑﯾﮫ ھﺎ از ﻣﺎ اﺳت(
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻدای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
وﺷووﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی وطﻧﯽ را داﯾرﺑراﯾن ﮐﮫ »آی
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﮐﺷورازدﺳت رﻓت!« ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از آن ﮐﮫ درﻓﮑر ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ
ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾران ﺑﺎﺷﻧد و ﺑرای رھﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ از
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ظﻠم و ﺟور ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺣﺎﮐم ﻓرﯾﺎد زﻧﻧد و ﻗد ﻋﻠم ﮐﻧﻧد،
دراﻧدﯾﺷﮫ ی دﻓﺎع از ﻣرزھﺎی اﯾران ،آرام
و ﻗرار ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﯾن
ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار دراﯾن
ﭼﺎرﭼوب ﺧون ﻣردم را درﺷﯾﺷﮫ ﮐرده و
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺣﺿرات درﻓﮑر »ﭼواﯾران
ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗن ﻣن ﻣﺑﺎد« ھﺳﺗﻧد!!
اﻣﺎ ،دراﯾن ﻣﺧﺗﺻردو ﺗﺿﺎد ﻣﮭم ﺑﯾن ادﻋﺎی
اﯾن دوﺣزب درﻣورد »ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش« ﺑﮫ ﻋﻧوان » اﺛﺑﺎت
ھوﯾت و ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠت ﮐرد ﮐﮫ در
رأس ھﻣﮫی آﻧﮭﺎ ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻗرار
دارد« ،و »ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣﻠﯽ ـ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود
ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺳﺗم ﻣﻠﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن«
ازﯾﮏ ﺳو و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ از اوﺿﺎع
ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣوج ﺗﻐﯾﯾر
و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﯽ ﻓراﮔﯾر درﻣﻧطﻘﮫ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ« آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﺷﻌﺎر »ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺗﺎ
ﺟداﺋﯽ و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻌﺎر
راﺳﺗﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﺣق ﻣﻠل در رھﺎﺋﯽ ازﺳﺗم
ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم درﮐﺷورھﺎی ﮐﺛﯾراﻟﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﮔرﭼﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣورد
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھم ﺣق ﺟداﺋﯽ و ھم
ﺣق ھم زﯾﺳﺗﯽ درﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎ
ﺣﻘوق ﺑراﺑر و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل را درﺑر ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﺑورژوازی اﻧﺣﺻﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن و
ﺑورژوازی ﮐﺷورھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره و ﺗﺣت
ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧواﺳت ﺑﮫ ﺣق ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺳﺗم دﯾده
درﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺷﺎن اﺣﺗرام ﻧﮕذاﺷﺗﮫ
و ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﯾن ﺧواﺳت درﺳراﺳرﺟﮭﺎن
ﻣطرح ﺑوده اﺳت :اﯾرﻟﻧدﯾﮭﺎ) ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﻧﮕﻠﯾس( ،ﺑﺎﺳﮑﮭﺎ و ﮐﺎﺗﺎﻟوﻧﯾﮭﺎ)ﺑﺎﺣﺎﮐﻣﺎن
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ( ،ﮐورﺳﯾﮭﺎ)ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻓراﻧﺳﮫ(
و ...ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ازﺟﻣﻠﮫ درﻋرﺻﮫ ی ﺣق ﻣﻠل
درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش درﮐﺷورھﺎی
ﺷﺎن ﺣﺎﺿرﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ اﯾن اﺻل

دﻓﺎع و ﺑزرﮔداﺷت ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن ﺑدون دﺧﺎﻟت اﻣﭘرﯾﺎﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻋواﻣل ﺷﺎن!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .درﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوم ﻧﯾز اﯾن ﺧواﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﻣورد ﻗﺑول ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷووﯾﻧﯾﺳت ﻧﺑوده
و وﺿﻌﯾت درﺧوداﯾران ﻧﻣوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان آن را درﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﮐﺛﯾراﻟﻣﻠﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﻋﻠت اﯾن اﻣر
ھم واﺿﺢ اﺳت :ﺑورژوازی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﺑورژوازی ﺣﺎﮐم ﻣﻠل ﮐوﭼﮏ درﻓﮑر
اﺳﺗﻘرار ھر ﭼﮫ ﭘﺎﯾدارﺗرﺣﺎﮐﻣﯾت و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﮭﺎن و درﮐﺷورھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭت ﺗداوم ﺑﺧﺷﯾدن
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
ﺧودی و ﻏﯾرﺧودی .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻣداﻓﻊ
ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺑرای
ﻣﻠﯾت ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺷﺎن ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺣق
ﺑورژوازی ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم در ﺗﺎﻣﯾن ﺣﮑم
راﻧﯽ اش ھﺳﺗﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﻣﻠل ﺗوﺳط ﺧودﺷﺎن ﻣﺎدام ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت اﯾن ﻣﻠل
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن آﻧﮭﺎ درﻗدرت
ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺗوﺳط آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻗدرﺗﻧد ـ ﯾﻌﻧﯽ
ﺑورژوازی ﺧودی و ﻏﯾرﺧودی ـ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧوع ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و رﻓراﻧدوم ﺑرای
ﺗﻌﯾﯾن ﺣق ﺳرﻧوﺷت ﻧﯾز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗدرت
دردﺳت ﺑورژوازی و درﺣﯾطﮫ ی اﻋﻣﺎل
ﻧﻔوذ آن ﺑﺎﺷد ،دﻣوﮐراﺳﯽ ُدم ﺑرﯾده ای اﺳت
ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ اﮐﺛرﯾت ھرﻣﻠﺗﯽ
ﻧدارد ،و درﺧدﻣت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﭘول
ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر اﯾن دوﺣزب ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺧواﺳﺗﺎر »ﺣق ﻣﻠت ﮐرد
درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش« ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻓدراﻟﯾﺳم ھم ﺷﻌﺎر رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻧﯾﺳت.
ﭼون ﮐﮫ ﺑﺎزھم درھر ﺣﮑوﻣت ﻓدرال
اوﻻ ھرﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن ﻓدرال
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﭼﮫ طﺑﻘﮫ ای ﺣﺎﮐم اﺳت
ﺑﺎزﮔوﮐﻧﻧده ی وﺿﻌﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درآن
ﺑﺧش اﺳت .واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ درﯾﮏ ﮐﺷور
ﻓدراﻟﯽ ،ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی دردﺳت
ﺑورژوازی ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد و ﺗﺣﻣل ﯾﮏ
ﻗدرت ﮐﺎرﮔری در دوﻟت ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ اﯾن ﮐﺷور
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ وھرﮔوﻧﮫ ﺣرﮐﺗﯽ دراﯾن ﺟﮭت
ﺑﺎ ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷود
ودرﺷراﯾط ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺧودی
اﺳﺗﺛﻣﺎروﺳﺗم ﺑورژوازی دوﻟت ﻓدرال
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺑورژوازی ﺧودی و ﯾﺎ
ﻣﺷﺗرک درﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.
ﺻرف ﻧظرازاﯾن ﮐﮫ در دوﻟﺗﯽ ﻓدرال ﺣق
ھر دوﻟت درﺟداﺋﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود ،ﻟذا »ﻓدراﻟﯾﺳم« ھم ﺷﻌﺎری ارﺗﺟﺎﻋﯽ
درﻣﻘﺎﺑل ﺷﻌﺎر »ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش ﺗﺎ ﺟداﺋﯽ و ﺗﺷﮑل دوﻟت ﻣﻠﯽ« ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.

ﻟﻧﯾن دراﯾن ﺑﺎره ﻧوﺷت» :اﺧﺗﻼف ﻧظر
ﻣﺎرﮐس ،ﺧواه ﺑﺎ ﭘرودون و ﺧواه ﺑﺎ ﺑﺎﮐوﻧﯾن،
درﺳت درھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓدراﻟﯾﺳم اﺳت )اﻟﺑﺗﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود را دارد(.
ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣﺣﺻول اﺻوﻟﯽ ﻧظرات ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳم اﺳت .ﻣﺎرﮐس طرف
دار ﻣرﮐزﯾت اﺳت) دوﻟت و اﻧﻘﻼب  ،ﻣﻧﺗﺧب
آﺛﺎر درﯾﮏ ﺟﻠد ،ص (٥٣٥
اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن در ﻣوﺿﻊ
ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐردﺳﺗﺎن ﺧود را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﻋﺑور رھﺑری اﯾن ﺣزب از ﺷﻌﺎر
»دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﯾران ،ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﺑرای
ﮐردﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم زﻧده ﮔﯽ درﭼﺎرﭼوب
اﯾران ،ﺑﮫ ﺷﻌﺎر »اﯾﺟﺎد ﮐردﺳﺗﺎن ﺑزرگ« ﺑﮫ
ﻣﻔﮭوم ﺟداﺋﯽ ازاﯾران درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر اﺳت
ﮐﮫ درﺗﺿﺎد ﺑﺎ دﻓﺎع از ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻧﺷﺎن دھﻧده ی آن اﺳت ﮐﮫ طرح ﻓدراﻟﯾﺳم
ﺑرای اﯾن ﺣزب ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺑوده و ھدف
ﺗﺣﻘق اﻣر ﺟداﺋﯽ ازاﯾران اﺳت )ﺷووﯾﻧﯾﺳم
ﻣﻠﯽ ﺑورژوازی ُﮐرد( و در ﻣوﺿﻊ ﺣزب
ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ،ﻋﺑور ازﺷﻌﺎر »ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠﯽ« ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐل
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﯾران ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻓدراﻟﯾﺳم
ﺑراﺳﺎس دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑورژوازی ﮐرد ﻧﯾز
اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﮔراﯾش اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ راﺳت ﺗﺣت
ﻟوای ﺷووﯾﻧﯾﺳم ﻣﻠﯽ ﮐرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
از ﺳوی دﯾﮕر ،اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط اﯾن دو ﺣزب ،در راه ﺗﺣﻘق اﯾن
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ـ درھﻣﺎن ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﮐﮫ اﺣزاب
ﮐرد درﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق اﺗﺧﺎذﮐردﻧد ـ و دﻓﺎع
آﻧﮭﺎ از ﻣداﺧﻼت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﻋراق،
»ﻣوج ﺗﻐﯾﯾر و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﯽ ﻓراﮔﯾر«
ﺑﮫ ﺣق را ﺑﮫ ﻣوج واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
ﮐﮫ درﻋﻣل ﺑﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﺟدﯾد ﺑورژواﺋﯽ
ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ دارﻧد
ﻣﻧﺟرﺷده اﺳت)اﺳﺗﻌﻣﺎرﻓراﻣدرن( و ﺑﺎﻻﺧره
داﺷﺗن رواﺑط ﺑﺎ »ﺟﻧﺑش ﺳﺑز« و ﺳﺎزش ﺑﺎ
ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﺷرﮐت در ﺗﺟﻣﻌﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ درﺧﺎرج از
ﮐﺷورﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ دال
ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﺣزب ﮐردی درﺧدﻣت
ﭘﯾش ﺑرد رھﺎﺋﯽ ﺧﻠق ﮐرد ﺑﮫ دﺳت ﺧوداﯾن
ﺧﻠق و در ﭘﯾوﻧد ﻓﺷرده ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﮐل اﯾران ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﻐول
اﻓﺗﺎدن از ﭼﺎﻟﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑورژوازی ﺳﺗم ﮔر
ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران ﺑﮫ ﭼﺎه ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑورژوازی ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑورژوازی
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ـ ﺷووﯾﻧﯾﺳت اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺟﻧﺑش آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ ی ﺧﻠق ﮐرد ـ ﭼﮫ
دراﯾران و ﭼﮫ درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ـ درﺷراﯾط
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻣﻠﯽ ھﺎ ﺑرﺟﮭﺎن درﮔرو
اﯾﺟﺎد وﺣدت ﻓﺷرده ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﮐﺷﺎن اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ﺑراﻧدازی ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺳت و ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ﮐرد دراﯾن راﺳﺗﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ارزﻧده ای را ﺑﺎزی ﮐﻧد و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣول ﮐﯾﻔﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد،
ﻣﻠت ﮐرد ھﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﻣﻠﺗﮭﺎی ﺳﺎﮐن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری ﻧﺧواھدرﺳﯾد .ﻧﻣوﻧﮫ
وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ درﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق و ﺗﺷدﯾد
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ و زورﮔوﺋﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﮐرد ،ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن،
ﻓﻘدان ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺗداوم ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﮔری دوران ﻓﺋوداﻟﯽ ،اﻋﻣﺎل ﺳﺗم ﻣذھﺑﯽ،
اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ...
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣورد ﻣداﻗﮫ
ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﮐرد درﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻗرارﺑﮕﯾرد.

ﻧﺎﭘذﯾری درد
ﻋﻼج
ِ
ﺑﯽ ﮐﺎری درﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻣروز ﮐم ﺗرﮐﺷوری را ﻣﯽ ﺗوان در ﮐره
ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ﭘﯾداﮐرد ﮐﮫ از دردﺑﯽ ﮐﺎری دراﻣﺎن
ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد .ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺷدﯾدی
ﮐﮫ از ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت
ﻧﻣوده ،ﻋﻼرﻏم ﺗﻼش ﮐﺷورھﺎی ﻣﮭم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﻗﺎﻣت "ﮔروه  "٢٠و ﺑﺎ
ﺗزرﯾق ھزاران ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
راه ﺣﻠﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗراﺷﯽ ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ
ﺟﻧﮓ را ﻣراﮐز ﻓﮑری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه
ﺑرون رﻓت ﻣوﻗﺗﯽ ازﺑﺣران داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﺎزار
ﺟﻧﮓ ﻓﻌﻼ درﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺿﻌﯾف در ﻣﻧﺎطق
ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮔرم اﺳت! اﻣﺎ
اﯾن ﺑﺎر ﺑرﺧﻼف دوﺟﻧﮓ اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻓﻌﻼ و ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ﺟﻧﮓ درﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ ﺗرﺗﯾب داده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ
ﻋﻠت ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎی ﻣوﺟود دراﯾن ﮐﺷورھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ اﻓروزان اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت وﻋواﻣل
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ آﻧﺎن ،اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ زودﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧرﺳﯾده ودرﺗﻘﺳﯾم ﮐﯾﮏ ﮐﺷوری ﻣوﺟود اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻗﺎدرﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن
ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از آن ﺑرای ﺧود ﻧﺷده و ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎرج ﺳرﺳﺎم آوراﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻓﻌﻼ
ﺑراﺳﺎس "ﺑرآن ﮐدﺧدا زارﺑﺎﯾدﮔرﯾﺳت ـ ﮐﮫ
دﺧﻠش ﺑود ﻧوزده ﺧرج ﺑﯾﺳت" ﺟزﺗﻼش

زﻧده ﺑﺎد ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺗﺣت ھداﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑرای ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت
ﻧﻔوذ راه ﺣﻠﯽ درﺧروج ازﺑﺣران ﺑرای
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻧداده اﺳت.
داﻣﻧﮫ ی اﯾن ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎ
را درﺑرﮔرﻓﺗﮫ و ھﻣﮫ درآﺗش اﯾن ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺳوزﻧد.
اﯾران ﻧﯾز ازاﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﺑوده و
روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﺑر از اﺧراج ﮐﺎرﮔران
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﮐﺎﻣل
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗوﺳط ﺑﺳﯾﺎری
از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔزارش ﻧﺷود .ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی
دراﯾران ﺗﺣت ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾش ﺑرده
ﻣﯽ ﺷود ،ﻧظﯾر :ﻗراردادﻣوﻗت ﺑﺳﺗن ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺣدود ٪٨٠واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی را
ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ازاﯾن اﻣﮑﺎن
ﺑرای ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرﮔران ﻣﻌﺗرض
و ﻓﺷﺎر ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن درﺑراﺑر
ﺣرص و طﻣﻊ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ درﭼﺎﭘﯾدن ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر زﺣﻣﺎت ﻧﯾروی ﮐﺎر ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛
اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؛ ﻧﺎﺗواﻧﯽ
درﺗﮭﯾﮫ ﻣواداوﻟﯾﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧظﯾر ﻗطﻌﺎت ﺳﺎﺧت
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت؛ ﻋدم ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎی دﯾﮕر ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﻘروض ﺑودن روﺳﺎی اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
درﭘرداﺧت ﻣوادﺧرﯾداری ﺷده؛ ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳﺎزی ﺷرﮐﺗﮭﺎ وﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺗوﻟﯾدﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺣﻣل ﺗوﻟﯾدات و
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯽ ﮐﺎرﺷدن ﮐﺎرﮔران درﺑﺧش ﺣﻣل
و ﻧﻘل؛ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗوﻟﯾد ،ﺗورم و
ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻧرخ ارز ،ورود ﻗطﻌﺎت ﭼﯾﻧﯽ،
ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺷﮑﻼت ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ
ﺧودروﺳﺎزان ؛ و ﻏﯾره.
ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﮔﺳﺗرش و ﻓراﮔﯾرﺑودن ﺑﯽ
ﮐﺎرﺳﺎزی درﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾران ﺑﮫ طورﻣﺛﺎل
و ﻓﺷرده ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن درد ﺑﯽ درﻣﺎن
دراﯾران ﮐﻧوﻧﯽ را درﭼﻧدﻣﺎه اﺧﯾرﺟﮭت
اطﻼع ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﻘل از روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر
و ﮐﺎرﮔر و اﯾﻠﻧﺎ )ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻠزﮐﺎر
ﺷﻣﺎره  (٤٢ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم :
"اﺧراج  ٦٥٥ﮐﺎرﮔر ﺷﮭﺎب ﺧودرو واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن ١٥٠
ﮐﺎرﮔر ﻓوﻻد زاﮔروس درﻗروه؛ ﻋدم ﺗﻣدﯾد
ﻗرارداد  ٦٥ﮐﺎرﮔر ﺷرﮐﺗﯽ ﺷﮭرداری
رﺷت؛ اﺧراج  ٢٠٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد
ﺷﻣش ﭼدن درذوب آھن ﻏرب درﻣﻼﯾر؛
اﺧراج  ٥٠٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺳﺎﺟﯽ
ﻣﺎزﻧدران؛ اﺧراج  ٨٠ﮐﺎرﮔر اﯾران ﺗﺎﯾر؛
اﺧراج  ٦٧ﮐﺎرﮔر ﭼدن ﭘﺎرس؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن
 ٣٠٠ﮐﺎرﮔر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ذوب آھن
اﺑﮭر؛ ﺑﯾﮑﺎری  ١٥٠٠٠ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ
 ٣٢٥واﺣد ﺗوﻟﯾد ﮐودﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن
 ٧٠ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد

ﻧﺦ اﻟﯾﺎف ھﺎﻣون؛ ﺑﯾﮑﺎرﮐردن  ٧٠ﮐﺎرﮔر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺦ اﯾران درﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺑﮭر؛
ﺑﯽ ﮐﺎری  ٤٠٠٠ﻧﯾروی آﻣوزش دﯾده در
ﺑروﺟرد؛ ﺑﯽ ﮐﺎرﮐردن  ٢٠٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن ٦٠
ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾرﯾن طﻌم
ﻻرﺳﺗﺎن؛ اﺧراج  ٢زن ﮐﺎرﮔر ﺑﻌداز
ﻣرﺧﺻﯽ زاﯾﻣﺎن ازﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﻣﺎن ﻻرﺳﺗﺎن؛
ازﺑﯾن رﻓﺗن  ٢٥٠٠ﺷﻐل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌطﯾﻠﯽ
 ١٥ﻣﺎھﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﻧد اھواز؛ اﺧراج ١٨٠
ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﯾوان ھﻣدان ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳﺎزی؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن  ٣٣٠ﮐﺎرﮔر ﻟوﻟﮫ ﺳﺎز
ﺳدﯾد و اﻣﮑﺎن اﺧراج  ١٠٠٠ﮐﺎرﮔردﯾﮕر؛
ﺑﯾﮑﺎرﮐردن  ٤٥٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻟوﻟﮫ
ﺳﺎزی ﺧوزﺳﺗﺎن؛ ﺗﻣدﯾدﻧﺷدن ﻗرارداد ﮐﺎری
 ٥٠ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭرداری ﺷﮭرﯾﺎر؛
اﺧراج  ١٠٠ﮐﺎرﮔر داﺋﻣﯽ و ﻣوﻗت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
داروﺳﺎزی ﮐوﺛر؛ ﺑﯾﮑﺎرﺷدن  ٢٠٠ﮐﺎرﮔر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روﻏن ﻧﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎب ﺗﮭران )ﺑﮫ ﻧﻘل از
ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﺎرﮔری ﻓﻠزﮐﺎر("
و اﯾن ﻟﯾﺳت ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد :ﮔﻠوردی
ﮔﻠﺳﺗﺎﻧﯽ ،رﯾﯾس اﻧﺟﻣن ﻗطﻌﮫﺳﺎزان اﯾران،
ﮔﻔت :وﺿﻌﯾت ﺻﻧﻌت ﻗطﻌﮫﺳﺎزی ﺑﮫ ﻗدری
وﺧﯾم ﺷده ﮐﮫ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ  ۶٩واﺣد
ﻗطﻌﮫﺳﺎزی ﺗﻌطﯾل ﺷده ٣٠ ،واﺣد ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﻐل داده و ﺣدود  ١١٥٠٠٠ﻧﻔر از ﺷﺎﻏﻼن
اﯾن ﺻﻧﻌت ﻧﯾز ﺑﯾﮑﺎر ﺷدهاﻧد) .آﺳﻣﺎن دﯾﻠﯽ
ﻧﯾوز ١٥اوت (٢٠١٢
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎرﺳﺎزی
دراﯾن اﺑﻌﺎد زﻧده ﮔﯽ ﺻدھﺎ ھزار اﻧﺳﺎن
ﻣوﻟد و زﺣﻣت ﮐش ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﺎن را
درﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮔراﻧﯽ ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻗﻌر
ﻓﻘر و درﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﭘرت ﮐرده و ﺷﯾرازه ی
زﻧده ﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔری را ازھم ﻣﯽ
ﮔﺳﻠد.
اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت ﺿد ﮐﺎرﮔری ،ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﮐﮫ ﺧود را در اﺻﻼﺣﯾﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺑﮫ وﺿوح
ﻋﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی دوﻟﺗﯽ
ﺑدون ذره ای ﻋﻔت ﮐﻼم درﻣﻘﺻرداﻧﺳﺗن
ﺧودﮐﺎرﮔران ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود:
“ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر اﺧراﺟﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣدی زﯾﺎده
ﺧواھﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر ﻓﻌﺎﻟﯾت آنھﺎ را ﮐﺎھش
ﻣﯽدھد اﻣﺎ اﮔر ﺣق اﺧراج ﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮔراﻧﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔر
و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎدﺳﺎزی ﺷده ،ﺣواﺷﯽ
ﻣﺣﺎﻓل ﮐﺎرﮔری ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده و ﺗوﻟﯾد
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد”.اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺧﻧﺎن رﺣﯾم
ﺑﻧﺎﻣوﻻﯾﯽ ،ﻧﺎﯾب رﺋﯾس اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺗﺎن
اﻟﺑرز در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﯾﻠﻧﺎ اﺳت .وی ﺑدون اﺷﺎره
ﺑﮫ ﺣق اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣﺎده
 ۴۵ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣﺻوب ﺳﺎل  ١٣٣٧ﻧﯾز وﺟود

ﺻﻔﺣﮫ ٩
داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻏﺗﺷﺎش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از
اﺧراج ﮐﺎرﮔران دﻓﺎع ﮐرد و ﮔﻔت :ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ
در آن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺣق اﺧراج ﮐﺎرﮔر را ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧظم ،ﺑﯽﻧظﻣﯽ و
اﻏﺗﺷﺎش رخ دھد؛ زﯾرا ﻋدهای از ﮐﺎرﮔران
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺣق ﻋﺎﻣل
اﻏﺗﺷﺎش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﺷوﻧد.
)ﺳﺎﯾت آﯾﻧﮫ روز (٢٠١٢ / ٠٩ / ١٠
ﭼﮫ ﺑﺎﯾدﮐرد؟
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺎرﮔران اﺧراج ﺷده ھﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐرده وﻟﯽ ﻣﺎھﮭﺎ ﻣزدﺧوﯾش
را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن
وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ،درﺟﻠو ﻣﺟﻠس
ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎخ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری،
اﺳﺗﺎﻧدارﯾﮭﺎ ،ﻓرﻣﺎﻧدارﯾﮭﺎ ،اﻋﺗﺻﺎب و ﺑﺳﺗن
ﺟﺎده ھﺎ ،ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر و ﻏﯾره
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﺳت زده اﻧد ﺗﺎﺷﺎﯾد
راه ﺣﻠﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧده اﻧد.
درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﻧﺑوه ﺑﯽ ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺳراﺳر ﮐﺷور ﭘراﮐﻧده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ھرﻧﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳراﺳری ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﮑﺎر
را درھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ ﮐﺎران ﻣوﺟود،
ﺑﮫ وﺟودآورده و ﻣﺷﺗرﮐﺎ اﻗدام درﺟﮭت
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺑﯽ ﮐﺎران را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺣرﮐﯽ ﺳراﺳری درﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران اﯾران ﺑﮫ وﺟودآورﻧد ﺗﺎ دراﯾن
دوران واﻣﺻﯾﺑﺗﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران درﺻﻔﯽ
ﻣﺗﺣد وارد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮭﺎی
ﻓوری و ﺿروری ﺧودﮔﺷﺗﮫ و ﺷراﯾط را
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻓراھم ﺳﺎزد.
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﺳراﺳرﺟﮭﺎن و ﺑﮫ
وﯾژه در دوراﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران روﺑﮫ روﻣﯽ
ﺷود ،ازوﺟود ارﺗش ﺑﯾﮑﺎران ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل
ﻧظراﺗش ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷدﯾد آﻧﺎن
ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد .رواﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ارﺗش ﺑﮫ
ﺻورت ﮔروھﮭﺎی ﺟداازھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران و دوﻟﺗﮭﺎی ﺷﺎن ﺗن دھﻧد .اﯾن ارﺗش
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻣﺗﺣدﺷدن و ﺗﻣرﮐزﯾﺎﺑﯽ اش ،ﻣﺑﺎرزه
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای را ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺑرای ﮐﺳب ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده اش
ﭘﯾش ﺑﺑرد .ﺑﯽ ﮐﺎرﺷدن ﺻدھﺎ ھزار و ﺣﺗﺎ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔر ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن اﺣﺳﺎس ﺷرم
را درﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻗدرت ﺑﮫ وﺟودﻧﻣﯽ
آورد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ را ﻣطﻠوب داﻧﺳﺗﮫ
و درﺟﮭت اﻧﺑﺎﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔﺎم ﻣﯽ
ﮔذارﻧد .اﯾن رؤﯾﺎی ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ و ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ
ی آﻧﺎن را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻣﺗﺣد ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑوس
ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾم.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ازھر دری،
ﺳﺧﻧﯽ!

زﯾر درﯾﺎﺋﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺟﮭول
اﻟﮭوﯾﮫ ای )ﺑدون اطﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣرﯾﮑﺎ( در اﻣﺗداد ﺳواﺣل اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺣرﮐت درآﻣده اﺳت
 ٢١اوت  ،٢٠١٢ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺗﺎرﻧﻣﺎی
ﭘراودا و روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻓﯾری
ﺑﯾﮑﺎن
ﯾﮏ زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﮫ ای روﺳﯾﮫ از ﭘروژه
 ) ٩٧١ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻓﮏ ھﺎ(،
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﮐروز ﺑﺎ ﺑُرد زﯾﺎد ،ﺑﺎ
اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ذﮐر
ﻧﺷده ،ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ در اﻣﺗداد ﺧط
ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺧﻠﯾﺞ ﻣﮑزﯾﮏ ﺑدون
اﯾن ﮐﮫ ﮐﺷف ﮔردد ﺣرﮐت ﮐرده ﺑود .اﯾن
ﮔزارش ﺗوﺳط روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻓﯾری
ﺑﯾﮑﺎن )(Washington Free Beacon
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻏرق ﮐردن زﯾر
درﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﮫ ای و ﻧﺎو ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
را دارد .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ی ﻣﻘﺎم دوم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
» آﮐوﻻ AKULA ،ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل و ﯾﮏ ﺑدﯾل
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت :ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن زﯾر
درﯾﺎﺋﯽ ھﺎی ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﺟﮭز
ﺑﮫ ﻣوﺷﮏ اﻧداز و ﺧدﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد« .اﯾن
زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘرٌ ه ھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ در
اﻧﺗﮭﺎی ُدم آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت .آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﮐروز  ٢١-SSNو -SSN
 ٢٧و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣوﺷﮑﮭﺎی  ١٥-SSNﮐﮫ
ﺿد زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺟﮭز
اﻧد ٢١-SSN .دارای ﺑُرد ﺑﯾش از ١٨٦٠
ﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ھم ﭼﻧﯾن ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﻣﯾن ﮔذاری اﺳت.
طﺑق اطﻼﻋﺎت ﺑدﺳت آﻣده ،ﺣﺿور زﯾر
درﯾﺎﺋﯽ روﺳﯾﮫ در ﺳواﺣل آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از
اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗرک ﮐرده ﺑود ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد
ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد
ﮐﮫ »اﯾن زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎﮐت و آرام ،ﻗﺎدر ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

روﯾﮑرد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد« .زﯾر ھﺳﺗﮫ ای اش ﭼﮫ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮕﯾرد.
درﯾﺎﺋﯽ ﺣﻣﻠﮫ ای روﺳﯾﮫ از ﻧوع آرام ﺗرﯾن
ﮐﻧﺳت اﺳراﺋﯾل،
در
اﭘوزﯾﺳﯾون
ﺣزب
رھﺑر
زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ھﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ِ
ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را درﭘﯽ آن اﯾراد ﮐرد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﮫ ای در ﺧﻠﯾﺞ ﻋﻘﯾده ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ و ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺑرﺳر
ﮐﯾﻧﮕز واﻗﻊ در ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری در ﻗﺑﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮥ ھﺳﺗﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ھﺷت زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ای اﯾران ﻋﻠﻧﯽ ﺷده و ﻧﺧﺳت وزﯾراﺳراﺋﯾل
ﺗﮭدﯾد ﮐرده ﮐﮫ ﮐﺷورش ﺑدون ھﻣراھﯽ و
ﻣوﺷﮏ اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾران ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻧظر در اﯾن ﻣورد ﻧﺑودﻧد.
اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺎﻻت ﺷﺎﺋول ﻣوﻓﺎز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﻧﺧﺳت وزﯾر
ﻣﺗﺣده ﻧﯾزدر اﯾن ﻣورد ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﺷورش ﺑر روﺷن ﮐردن ﺧطوط ﻗرﻣز
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ
ﮐﻧﻧد.
ﺣﺎدﺛﮫ دوم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺑود ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺑﮫ ﺳﺑب اﻧﺗﻘﺎد از آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣورد
ﮐﮫ زﯾر درﯾﺎﺋﯽ روﺳﯾﮫ وارد آﺑﮭﺎی ﺳواﺣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾران ،اﻋﺗراض ﮐرد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺷد.
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺻورت ﻣوﻓﺎز آﻧﮕﺎه ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﮔﻔت»:آﻣرﯾﮑﺎ
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﻣب اﻓﮑﻧﮭﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ روﺳﯾﮫ ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت ﻣﺎﺳت ،و راﺑطﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ آن
ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﺣرﯾم ھواﺋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﮐﺷور ﺑﺎ رﻓﺗن ﯾﮏ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری و آﻣدن
ﻧزدﯾﮑﯽ آﻻﺳﮑﺎ و ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﻣﺎه ھﺎی ژوﺋن دﯾﮕری ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .رواﺑط اﺳراﺋﯾل و
و ژوﺋﯾﮫ راﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .در ﺳواﺣل ﻏرب ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻓدای واﮐﻧش ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ھﺳﺗﮫ
ﯾﮏ ﺑﻣب اﻓﮑن اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﻧﺎم  Bear -ای اﯾران ﻧﮑﻧﯾد« .
 Hوارد ﺣرﯾم ھواﺋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧزدﯾﮏ
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺷد و ﺗوﺳط ﺟت رھﮕﯾر اﯾﺎﻻت ﺷﺎﺋول ﻣوﻓﺎز روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ طﯽ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ
در داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗل آوﯾو ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﮫ
ﻣﺗﺣده ردﯾﺎﺑﯽ ﮔردﯾد.
روز ﺟﻣﻌﮫ ،در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺗوﺳط ﺳﻧﺎﺗور ﺟﺎن زﻣﺎن آن ﻓرارﺳﯾده ،و ﻧﮫ ﺿرورﺗﯽ دارد ﮐﮫ
ﮐورﯾن )ﺟﻣﮭورﯾﺧواه از اﯾﺎﻟت ﺗﮕزاس( ﺑﮫ اﻣﺳﺎل ،اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾران ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد.
رﺋﯾس ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروی درﯾﺎﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،درﯾﺎ
*********
ﺳﺎﻻر ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮔرﯾﻧرت ،ﺧواﺳﺗﺎر
»ﺗوﺿﯾﺢ  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻣﺟددا ﺣﺎدﺛﮫ آﻓرﯾن
دﻗﯾق از واﻗﻌﯾت ھﺎی اطراف اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ«
ﺷد!
اﺳت.
ﻣﻌﺎون ﻧﺧﺳت وزﯾر روﺳﯾﮫ ،دﯾﻣﺗری اﯾن روزھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی
روﮔﺎزﯾن ،ﻣﺎه ھﺎ ﻗﺑل اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣوادث ﺗﺻﺎدﻓﯽ
در ﺣﺎل ﺗﮭﯾﮫ طرﺣﯽ اﺳت ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ده واﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرﺧوردﮐرد .ھم اﮐﻧون ﺑﻌداز ﮔذﺷت
زﯾر درﯾﺎﺋﯽ ﺣﻣﻠﮫ ای ﺟدﯾد و ده زﯾر درﯾﺎﺋﯽ  ١١ﺳﺎل از ﺣﺎدﺛﮫ ی ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﺟﺎری
ﻧو ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﺟدﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎوھﺎی وال اﺳﺗرﯾت و ﭘﻧﺗﺎﮔون ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده
ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑر ﺟدﯾد ﺗﺎ ﺳﺎل  .٢٠٣٠روﺳﯾﮫ در رﺳﻣﯽ ازﺟﺎﻧب دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ داده ﻧﺷده و
ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﯾﮏ زﯾر درﯾﺎﺋﯽ  ٢- AKULAﺷﺑﮭﮫ ھﺎی ﻗوی درﻣورد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ ﺗوﺳط ﺧود رژﯾم آﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ دﺳت
را ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗﺣوﯾل داد.
داﺷﺗن رژﯾم ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺟﮭت ﺑﺳﯾﺞ
******
دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ دﺧﺎﻟت دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﻣرﯾﮑﺎ
اﻧﺗﻘﺎد ﻣوﻓﺎز از روﯾﮑرد ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن وآﻏﺎز دورﺟدﯾدی
ازﺗﺟﺎوزات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾران ـ ٢٢/۶/١٣٩١
ﮐﻧﺳت اﺳراﺋﯾل ﺑﮭﺎﻧﮫ ی »ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرور« و ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن
رھﺑر ﺣزب اﭘوزﯾﺳﯾون در
ِ
)ﭘﺎرﻟﻣﺎن آن ﮐﺷور( ،روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﺗﺟﺎوزات ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل،
ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ،ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﻣﯽ داﻧﻧد.
در رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺣﺎدﺛﮫ آﻓرﯾﻧﯽ ﺑدﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﻠﻣﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ و آﺳﯾب زدن ﺑﮫ رواﺑط ﺗل آوﯾو و درآﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درآن
ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗوﺳط
واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺗﮭم ﮐرد.
ﺷﺎﺋول ﻣوﻓﺎز ﮔﻔت ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻗﺑطﯽ ﻣﺻری )ﺗﻘوﻟﮫ ﺑﺎﺳﻠﯽ(و
ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﮐﺎخ ﯾﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﯾﮭودی )ﺳﺎم
ﺳﻔﯾد دﯾﮑﺗﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﯾران و ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﺳﯾﻠﯽ( ﮐﮫ زودﺗﮑذﯾب ﺷد ازﻧظرﻣﺎﻟﯽ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﺳت و ﺣﺗﺎ ﮐﺷﯾﺷﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
درﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﭼﻧدﻣﺎه ﭘﯾش ﻗرآﻧﯽ را ﺳوزاﻧد
ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻓﯾﻠم را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
و ﭘﻠﯾس ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از اﯾن ﺷﺧص ﻣﯽ
ﭘردازد .اﻣﺎ ﺳوﺋﺎل ﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
اﯾن ﻓﯾﻠم را ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺳراﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻓﻌﻼ
اﯾن ﻓﯾﻠم ﻣوﺟﯽ از ﺣوادث دﯾﮕر ﻧظﯾر ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺳوﻟﮕرﯾﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ
و ﺗظﺎھرات درﻟﯾﺑﯽ ،ﻣﺻر ،ﯾﻣن ،ﺗوﻧس،
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺗﮭران و ...را آﻓرﯾده و دراﯾن ﺑﯾن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ درﺑن ﻏﺎزی ﻟﯾﺑﯽ
ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﮫ ﻧﻔرآﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ دﯾﮕر را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
داﺷﺗﮫ ،اوﺿﺎع آﺷوﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﻣﺷوش
ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ و درﻋﯾن ﺣﺎل زﻣﯾﻧﮫ ای را ﻓراھم
ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﻣﯾت راﻣﻧﯽ رﻗﯾب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ اوﺑﺎﻣﺎ را درﺟﻠوﮔﯾری
ازاﯾن ﺣوادث در ﺷﯾﭘورھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اش
دﻣﯾده و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﭘﯾﺎم دھد
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب وی ازطرﯾق ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮭودﯾﺎن
آﻣرﯾﮑﺎ از وی ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران دردﺳﺗور
ﮐﺎر او ﺑﮫ طور ﺟدی ﻗرارﺧواھدﮔرﻓت.
ﺑﮫ ﻣﺻداق »دزد ﺑﺎزارآﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواھد!«
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺑﺣران زده دروﺿﻌﯾﺗﯽ
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑرﺗرﺧود درﺟﮭﺎن ﺳﻧﺎرﯾوﺳﺎز ﺟﻧﺎﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷده اﻧد و ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺑرﺑرﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد .ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ رﺋﯾس ﺣزب
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺗﯾز »دﻣوﮐراﺗﮭﺎی ﺳوﺋد« دراﯾن
ﺑﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧراج ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از ﺳوﺋد
ﮐرده اﺳت!!
دراﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﺷﺗﯽ ﻋﻧﺎﺻرﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﻧﯾز
درراس رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧظﯾر ﻋﻠﯽ
ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ رژﯾم ،ﺑﮫ
ﺟﺎی اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ ُﮐﻧﮫ ﺣﺎدﺛﮫ اﺧﯾر و ﻋواﻗب
آن درﺑﻠﻧدﮔوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎن اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را
ﺑﻠﻧد ﺷدن ﺻدای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ـ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ
رﯾزﻧد!!

******
ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی داﻧش ﮔﺎه ھﺎ و
ﺑﺎزاری ﺷدن ﻋﻠوم!
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﻧﮑور ﺳراﺳری ﺳﺎل  ٩١ﮐﮫ روز
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ اﻋﻼم ﺷد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ  ٨٠درﺻد ﭘذﯾرﻓﺗﮫﺷدﮔﺎن ﮐﻧﮑور ﺟذب
داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺷدهاﻧد .ﺑﯾش از  ۶٠درﺻد
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه »ﭘﯾﺎم ﻧور« راه ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ
داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﭘوﻟﯽ و ﺑﯽﮐﯾﻔﯾت اﺳت.
ﻣطﺎﺑق اﺻل  ٣٠ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران» ،دوﻟت
ﻣوظف اﺳت وﺳﺎﯾل آﻣوزشوﭘرورش
راﯾﮕﺎن را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﻠت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره

ﻣﺗوﺳطﮫ ﻓراھم ﮐﻧد و وﺳﺎﯾل ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ
را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت
راﯾﮕﺎن ﮔﺳﺗرش دھد «.اﻣﺎ آﻧﭼﮫ در ﻋﻣل
ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐرده ،ﻣوﺳﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﭘوﻟﯽ
اﺳت .وﻟﯽ »ﭘوﻟﯽ« ﺑودن ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾت
آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت ،ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن داﻧﺷﮕﺎهھﺎ در
ردﯾف داﻧﺷﮕﺎهھﺎی درﺟﮫ اول ﮐﺷور ﻗرار
ﻧدارﻧد و ﺳطﺢ آﻣوزش درآﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن
اﺳت.
روزﻧﺎﻣﮫ »ﺷرق« در ﺷﻣﺎره روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ
 ٢٣ﺷﮭرﯾور ﺧود ﻧوﺷت :ﭼراغ آﻣوزش
ﻋﺎﻟﯽ راﯾﮕﺎن در اﯾران رو ﺑﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ
اﺳت)ﺗﮑﯾﮫ از ﻣﺎ اﺳت( .روز ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﮐﻧﮑور ﺳراﺳری ﺳﺎل  ٩١اﻋﻼم ﺷد و ﻣﺎراﺗن
دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽھﺎی دﯾروز و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻣروز
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ٢١درﺻد از آﻧﺎن
رواﻧﮫ داﻧﺷﮕﺎهھﺎی دوﻟﺗﯽ و راﯾﮕﺎن ﺷدﻧد .از
طرف دﯾﮕر  ٧٨ /٣درﺻد از ﻗﺑولﺷدﮔﺎن
ﺟذب ﮐرﺳﯽھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽای ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
در ﻗﺑﺎل آن ﺷﮭرﯾﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺟش آﻣوزش
ﮐﺷور ،در آزﻣون ﺳراﺳری اﻣﺳﺎل ۵٨٨
ھزار و  ٨۶۶ﻧﻔر ﺟذب داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﺷدهاﻧد.
از اﯾن ﺗﻌداد  ٣۵۴ھزار و  ٧٣٩ﻧﻔر )ﻣﻌﺎدل
 ۶٠ /٢۴درﺻد( را دﺧﺗران و ٢٣۴ھزار و
 ١٢٧ﻧﻔر )ﻣﻌﺎدل  ٣٩ /٧۶درﺻد( را ﭘﺳران
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
از ﻣﺟﻣوع ﮐل ﻗﺑولﺷدﮔﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧﮑور
ﺳراﺳری ﺳﺎل ٢١ ،١٣٩١درﺻد از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟذب داﻧﺷﮕﺎهھﺎی دوﻟﺗﯽ و
روزاﻧﮫ ۶ /١ ،درﺻد از داوطﻠﺑﺎن ﺟذب
دورهھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ۶١ ،درﺻد ﺟذب داﻧﺷﮕﺎه
ﭘﯾﺎمﻧور ٠ /۴ ،درﺻد ﺟذب داﻧﺷﮕﺎهھﺎی
ﻧﯾﻣﮫﺣﺿوری ۴/۴ ،درﺻد ﺟذب
داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﻓرھﻧﮕﯾﺎن۴ /۵ ،درﺻد ﺟذب
داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و  ١ /٢درﺻد ﻧﯾز ﺟذب
داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﺟﺎزی ﺷدﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب از ﺣدود  ۵٩٠ھزار داﻧﺷﺟوی
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده در ﮐﻧﮑور اﻣﺳﺎل ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٣٠٠ھزار ﻧﻔر آﻧﮭﺎ ﺟذب داﻧﺷﮕﺎه »ﭘﯾﺎم
ﻧور« ﺷدهاﻧد).ﺑﮫ ﻧﻘل از دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ ـ
( ١٣٫٠٩٫٢٠١٢

******
ﻓدراﻟﯾﺳم ،راه ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺑر ﺑﺣران!
ﺑﻌداز ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺗﻌدد دردرآوردن ﮐﺷورھﺎﺋﯽ
ﻧظﯾر ﯾوﻧﺎن از ﺳﻘوط ﮐﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﯽ
اﺛرﻣﺎﻧدن آﻧﮭﺎ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی دﯾﮕری و ازﺟﻣﻠﮫ ھﻣﮕون ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺎﻟﯾﺎت،
ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑرای ﻣﺗﻌﮭدﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷورھﺎی

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
واﺣدی درﻧظردارد .دراﯾن ارﺗﺑﺎط در ١٢
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ آﻟﻣﺎن ﻗرارداد اﯾﺟﺎد
ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ درﻣﻧطﻘﮫ ﺋورو را ﺗﺻوﯾب
ﮐرد .درھﻣﯾن روز ﺧوزه ﻣﺎﻧوﺋل ﺑﺎروﺳﺳو
رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟدﯾد
اﺗﺣﺎد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺗﺷﮑﯾل »ﻓدراﺳﯾون دوﻟت ـ
ﻣﻠﺗﮭﺎ« را ﻣطرح ﺳﺎﺧت .درراﺑطﮫ ﺑﺎ وﺣدت
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻣﻧظورش ﻋﺑﺎرت ﺑود از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی اروﭘﺎ ﻧﻘش ھداﯾت ﮐﻧﻧده وﮐﻧﺗرل ﺗﻣﺎم
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺋورو و ﺧﺎرج از آن را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ازدﺳت دادن اﯾن ﮐﻧﺗرل
ﺗوﺳط دوﻟﺗﮭﺎ درﮐﺷورھﺎی ﺧودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت درﺳطﺢ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺧواھدﺷد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻓدراﺳﯾون
ﻧﯾز ﺑﺎروﺳﺳو ﻣﺎﯾل اﺳت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ درﺳﺎل  ٢٠١٤ﻣطرح
و ﺣل ﮔردد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑراﺳﺎس
ﺧواﺳت ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺻورت ﺧواھدﮔرﻓت
و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ ادﻏﺎم و وﺣدﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺎرﺧواھدﮐرد.
اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺷﺎﻧدن ﮐﺷورھﺎی
ﺿﻌﯾف از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ زﯾر ﻓرﻣﺎن
ﮐﺷورھﺎی ﻗوی در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻓدراﻟﯾﺳم
ﺧواھدﺑود و آزادی ﻋﻣل ﺗﺎ ﮐﻧوﻧﯽ را اﻋﺿﺎی
اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ازدﺳت داده و زﯾرﻧظر دوﻟت
ﻓدرال ﻗرارﺧواھﻧدﮔرﻓت.
ﮔرﭼﮫ درﻣورد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات درﮐﻠﯾﮫ
ﮐﺷورھﺎ اﺧﺗﻼف ﻧظر وﺟود دارد ،اﻣﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت از
ﺑﺣران و ﻓﻌﺎﻟﺗرﺷدن درﮐﺎرزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﻧﺎطق زﯾرﻧﻔوذ ﺧود و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻣﺎﻧﻌت از
اﯾن ﮐﮫ ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و رﺷد ﻓﻘر
و ﻓﺎﻗﮫ درﻣﻧطﻘﮫ ﯾورو ﺑﮫ ﺑروز ﺷورﺷﮭﺎ و
ﺣﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ و اﻧﻘﻼب ودرآﻣدن اﯾن ﮐﺷورھﺎ
از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ،ﭼﻣﺎق ﻓدراﻟﯾﺳم را
ﺑﻠﻧدﮐرده اﻧد.

*****

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

ﺳرﺑﺎزان
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺳﮑوت
را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد
ﺗوﺳط اﺳﺗﻔﺎن ﻟﻧد ﻣن ٣٠ ،اوت ٢٠١٢
ﺷﮑﺳﺗن ﺳﮑوت )Breaking The
 (Silence, BTSﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﻣﺗﺷﮑل
از ﺟﺎن ﺑﺎزان ﺳﺎﺑق اﺳراﺋﯾﻠﯽ .آﻧﮭﺎ در آﻏﺎز
اﻧﺗﻔﺎﺿﮫ دوم ﺧدﻣت ﮐرده اﻧد.آﻧﮭﺎ دﯾﮕر
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺳﮑوت ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ "واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ روزﻣره در
ﺳرزﻣﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده" را اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺗﺟﺎوزات ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎک ﭘﻧﮭﺎن ﺷده را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﻧد.
اﯾن ﺗﺟﺎوزات ﻋﺑﺎرﺗﻧد از "ﻏﺎرت و ﺗﺧرﯾب
اﻣوال" و ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﺣﻘوق وھﺳﺗﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑد
ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ ،وﺿﻌﯾت ﻏﯾر
اﺧﻼﻗﯽ و اﺳﻔﻧﺎک اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ اﺳراﺋﯾل را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮐﺛر اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ آن را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
آﻧﮭﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ
رُ خ ﻣﯽ دھد ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد" .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ دوﺑﺎره
ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺷﮭروﻧدی ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ در آﯾﻧد،
ﺳرﺑﺎزان )ھم ﭼﻧﯾن( ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از
آن ﭼﮫ ﮐﮫ دﯾده ﯾﺎ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ،ﻣﯽ ﺷوﻧد".
اﻋﺿﺎی  – BTSﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﻧﮕران
ﮐﻧﻧده ای را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .درﻣﻘﺎﻟﮫ ای
ﻗﺑﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داده ام ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﻣﺎ ،اﻓﺳران ِر ِزرو و ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾروی دﻓﺎﻋﯽ
اﺳراﺋﯾل )....(IDFھﻣواره در ﺧطوط ﻣﻘدم
ﺟﺑﮭﮫ ﺧدﻣت ﮐرده اﯾم" ﻣﺎ از اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑرای اﻧﺟﺎم ھر ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﺑودﯾم ،ﻋﻠﯽ رﻏم
ھزﯾﻧﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺟﺎﻧﻣﺎن ،در وظﯾﻔﮫ آﻣﺎده
ﺑﺎش در ﺳراﺳر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﯾم ،و ﻓرﻣﺎن و دﺳﺗورات ﺻﺎدر ﺷده را
ﮐﮫ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧداﺷت
)اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑرای ﺗداوم وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻣﺎ داده
ﻣﯽ ﺷد( ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ ﮐﻧﺗرل ﺧود را ﺑر
ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾم".
ﻣﺎ .....ﺗﻠﻔﺎت ﺧوﻧﯾن اﯾن اﺷﻐﺎﻟﮕری ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
را از ھر دو طرف دﯾده اﯾم".
"دﺳﺗورات ﺻﺎدر ﺷده ﺑﮫ ﻣﺎ در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم ارزﺷﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﯾن ﺑزرگ
ﺷدن در اﯾن ﮐﺷور ﻓرا ﮔرﻓﺗﯾم  ،از ﺑﯾن ﺑرد".
"طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﻧﯾروی دﻓﺎﻋﯽ اﺳراﺋﯾل
) (IDFرا ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﺑرد ،ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن

ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﺳﺎد ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳراﺋﯾل را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد".
"ﻣﺎ....ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﺑﮫ
اﺳراﺋﯾل ﺗﻌﻠق ﻧدارﻧد و ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﮭرک ھﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﻻﺧره ﻻزم ﺑﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد".
"ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
دﯾﮕر اﯾن ﺟﻧﮓ را ﺑرای ﺷﮭرک ﺳﺎزﯾﮭﺎ
اداﻣﮫ دھﯾم".
"ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓرا ﺗر از ﻣرزھﺎی ١٩٦٧
ﺑرای ﺗﺳﻠط ،اﺧراج ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺗﺣﻘﯾر ﺗﻣﺎم
ﻣردم اداﻣﮫ دھﯾم".
"ﻣﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺧدﻣت در ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﺳراﺋﯾل در ھر
ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ دﻓﺎع از اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧد اداﻣﮫ دھﯾم".
"ﻣﺄﻣورﯾت ﺑرای اﺷﻐﺎل و ظﻠم و ﺳﺗم ﺑﮫ اﯾن
ھدف ﺧدﻣت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد – و ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ھدﻓﯽ را در اﯾن ﻣورد دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم".
زﻧﺎن ﺳرﺑﺎز ﻧﯾز زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﺷودﻧد.
ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن زﻧﺎن دوﻟت ﻓﺎﺳد ﻧظﺎﻣﯽ اﺳراﺋﯾل
را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ) (BTSﺑﯾش از  ٧٠٠ﺷﮭﺎدت
ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت .ﺳرﺑﺎزان از ﮐﻠﯾﮫ
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳراﺋﯾل اﯾن
اطﻼﻋﺎت را دادﻧد .آﻧﮭﺎ رُ ک ﮔو ،ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت،
آﺷﮑﺎر و ﺷﺟﺎﻋﻧد .ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺻﺣﺗﺷﺎن "دﻗﯾﻘﺎً ﺑررﺳﯽ" ﺷده اﻧد.
ً
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺣﻘﺎﯾق ﺑﺎ ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﺑررﺳﯽ
ﺷده ،ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب از
ﺟﺎﻧب ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ
ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺟﺎن ﺳرﺑﺎزان ﻧﺎم آﻧﮭﺎ
اﻏﻠب ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﮕران اﺗﮭﺎم
ﻣﺗﻘﺎﺑل از ﺟﺎﻧب ) (IDFو ﯾﺎ ﺑﮫ طرﯾق دﯾﮕر
زﯾر اﻧواع ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .دوﻟت اﺳراﺋﯾل ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎدی را
ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.
دوﻟت اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻧﻣﯽ
ﺧواھد ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺎﻧﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑد ﻧﺎﻣﯽ ﺑرای
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ دوﻟت اش اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑرای ھرﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .ﯾﮭودی ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺻدور
ﻣﺻوﻧﯾت ﻧﯾﺳت .ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت
ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﯽ دھﻧد ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی
ﻓراواﻧﯽ دارﻧد .ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دوﻟت اﺳراﺋﯾل در
اﯾن ﻣورد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دودی اﺳت ﮐﮫ از ﻟوﻟﮫ
ﺗﻔﻧﮓ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد.
ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ ﺑرای دوﻟت ﻟﻌﻧت آﻣﯾز اﺳت.
آﻧﮭﺎ ﭼﮭره واﻗﻌﯽ دوﻟت اﺳراﺋﯾل را آﺷﮑﺎر

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ اﻓﺳﺎﻧﮫ دوﻟت اﺳراﺋﯾل آزاد،
ﺑﺎز ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و دﻣﮑراﺗﯾﮏ را وﯾران ﮐردﻧد.
اﺳراﺋﯾل در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﺑﯽ رﺣﻣﯽ و
ظﺎﻟﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗش را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر اﺳراﺋﯾل ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری اﺳت .اﻋراب
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎﺋﯾن ﺗری از ﻧظر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ
آﯾﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﮭودی ﻧﺑودﻧﺷﺎن در ﻓﻠﺳطﯾن
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ادوارد ﺳﻌﯾد ﺑﺎ اﻗﺗدار ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی
او ،ﻣﻘﺎﻻت او و ﺑﺎﻻﺧره ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎی رُ ک
و راﺳت او ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ دھﮫ ھﺎﺋﯽ از رﻓﺗﺎر
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻠق ﻓﻠﺳطﯾن ﻣﯽ دھد.
او "ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﯽ ﺷﺎرون" )آرﯾل ﺷﺎرون(
در زﻣره ﺟﻧﺎﯾﺎت دﯾﮕرش و ﻗﺗل و ﻋﺎم ﮐودﮐﺎن
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ را ﺷرح داده اﺳت .او ﻓﻠﺳطﯾن را
ﺑﮫ زﻧدان ﺗﻧﮭﺎ و ﻣﻧﻔردی ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت .او
از ﺗﺎﻧﮏ و  ١٦-Fﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ﺑدون اﺳﻠﺣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد.
ً
او ،ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن او ،و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ
ﻗﺳﺎوت ﻗﺎﺑل ﺗﺻوری را ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد.
اﻓراط ﮔراﺋﯽ ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﯽ رﺳد.
ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ،ﺑﺎراک ،و ﺗﻧد رو ھﺎی ھﻣﻔﮑرﺷﺎن
از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺣد ﮐﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧد.
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﺷﺎن ،ﻗوﻣﯾت
ﺷﺎن و ﻣوﺟودﯾت ﺷﺎن ﻣورد اذﯾت و آزار و
ظﻠم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﯾﮏ ﺳﯾﮑل ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن از
ﺧﺷوﻧت ،ﻣﺣروﻣﯾت ،و ﺗﻧزل آﻧﮭﺎ را ﻣورد
ھدف ﻗرار داده اﺳت .در ﻧوار ﻏزه ،ﻧﺳل ﮐﺷﯽ
ﺑﮫ طور آھﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود.
در ﮐراﻧﮫ ﻏرب و ﺷرق ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس
)اورﺷﻠﯾم( ،ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﮔﺎرد ﺿرﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھﯾﺗﻠر
ﺷﮑﻠش ﯾﮭودی ﺑود .ﺷﮑل اﺳراﺋﯾل در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از
ّﺷر آﻧﺎن ﺧﻼص ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎ وﺣﺷﯽ ﮔری رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﺳرﺑﺎزان  BTSﺧواھﺎن اﻓﺷﺎی ﺣﻘﺎﯾق ﺗﮑﺎن
دھﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺣق ھر ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ از ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠﻊ ﮔردد .اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﭼﮫ ﻧوع ﺟﺎﻣﻌﮫ ای زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑﮫ طور واﺿﺢ و روﺷن دارد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر و اراذل اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﺧﺑﺎر ﺻﺣﯾﺢ را ﭘﺧش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھم
ﭼﻧﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اروﭘﺎ ﻧﯾز اﻏﻠب ھﻣﯾن ﮐﺎر
را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ﻧﺎدرﻧد .آﻧﮭﺎ در اﯾن
ﻣورد ﻗواﻋد ﺧود را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧوﯾﺳﻧده
ﮔﺎردﯾن ﻟﻧدن ،ھرﯾت ﺷروود ،ﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎﺑق اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑد رﻓﺗﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ را
ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
را اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد" ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﮐﺎرﺑران " BTSﺿرب و ﺷﺗم،

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ارﻋﺎب ،ﺗﺣﻘﯾر ،ﺑد دھﺎﻧﯽ ،دﺳﺗﮕﯾری
ﺷب ھﻧﮕﺎم و آﺳﯾب" را ﺷرح ﻣﯽ دھﻧد.
ﮐودﮐﺎن اﻏﻠب ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ ﻣورد اﺗﮭﺎم
ً
ﻣﻌﻣوﻻ از آﻧﮭﺎ ﺧطﺎﺋﯽ ﺳر
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﻧزده اﺳت .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
آﺳﯾﺑﯽ ﻧرﺳﺎﻧده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﺎ رھﺳﭘﺎر
زﻧدان ﮔردﻧد و ﯾﺎ ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑزرگ ﺳﺎﻻن ﺑﮫ طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ای رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﺷروود ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
واﺿﺢ و روﺷﻧﯽ از ﺷﮭﺎدت ﺳرﺑﺎزان را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد.
ھم ﭼﻧﯾن ﻧوﯾﺳﻧده روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧد ﯾﭘﻧد ﻧت ﭼﺎپ
ﻟﻧدن ،دوﻧﺎﻟد ﻣﮏ اﯾﻧﺗﺎﯾر ھﻣﯾن ﮔزارﺷﺎت
را دارد .او ﺑﺎ ﺗﯾﺗر "اﺳراﺋﯾل ﺳﮑوت را در
ﻣورد ﺗﺟﺎوزات ارﺗش ﻣﯽ ﺷﮑﻧد" ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧو ﺟوان" ،ﺣﺎﻓظ رﺟﺑﯽ ﻓﻘط
ﺑﮫ ﺧﺎطر روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﺣﺑس اﺑد ﻣﺣﮑوم ﺷد ".زﺧم ھﺎی او ﺷﮭﺎدت
ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او را ﻣﯽ دھد.
آﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن ﺗرس او را ﺑﮫ طرز
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای ﻣورد ﺗﻌرض و ﺗﺟﺎوز ﻗرار
دادﻧد .او "ﻣطﻣﺋن ﺑود" ﮐﮫ او را ﺧواھﻧد ﮐﺷت.
او ﯾﮑﯽ از اﯾن ھزاران ﻧﻔری اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣورد ﺗﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﭘﺳر
ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﻗدری ﮐﺗﮏ ﺧورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺑﯽ
ﺟﺎن و ﯾﺎ ﻣرگ در آﻣده ﺑود .ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎ
دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد.
در ﺑﺎزداﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗدری ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﺎﯾد اﻗرار ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧﻧد .وﮐﻼی اﻧﮕﻠﯾس،
اﺳراﺋﯾل را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ " ﻧﻘض ﻣﮑرر در ﻣﮑرر
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در رﻓﺗﺎر ارﺗش اﺳراﺋﯾل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫ ﺳر
ﻣﯽ ﺑرﻧد" ﮐردﻧد.
ﮐودﮐﺎن ده ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺟواﻧﺗر ﺗﺣت ﺿرﺑﺎت
روﺣﯽ ﺷدﯾد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﮐودﮐﺎن ھر ﮔز ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ
ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد .آﮐﺛر اﯾن ﮐودﮐﺎن
ﮔﻧﺎه اﻧد .ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑودن آﻧﮭﺎ ،آﻧﮭﺎ را در
ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺳرﺑﺎزان را
ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﺎدت ﻣﯽ دھﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن آﻧﮭﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﺳﺗور ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرﺧورد ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺧﺷوﻧت ،ﺗﺣﻘﯾر
و آزار و اذﯾت اﻣری اﺳت ﻣﻌﻣوﻟﯽ .ﻋدم
ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﺣﺎﮐم ﺷده اﺳت .ظﻠم وﺳﺗم رﺳﻣﯽ ﺷده ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔردد .ھم ﭼﻧﯾن اﻧﺟﺎم ﻗﺗل و
ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌرض ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﻣورد
ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
آﻓﺗﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺳرﺑﺎزان  BTSاﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل را از آﻓﺗﺎب
ﮐردﻧد .دﯾﮕران ﻧﯾز ﺗﺷوﯾق ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ

ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .در زﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد را ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ھر ﻧﻣوﻧﮫ را
ھزار ﺑراﺑر ﮐﻧﯾد اﮔر ﮐﻠﯾﮫ ﺳرﺑﺎزان آزاداﻧﮫ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎز ﮔﺷودن زﺑﺎن ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧواھﯾد
دﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷﮭﺎدت ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑزرگ ﺷدن در ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﺗﺣت
ﺗرور و ﺗﮭدﯾد دوﻟت اﺳراﺋﯾل ﺑودن اﺳت.
ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﮐودﮐﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻓرار ﮐﻧﻧد .ﮐودﮐﺎن
دردوران طﻔوﻟﯾت ﺑﺎ اﯾن وﺿﻊ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد
و درﺳت ﻣﺛل ﺑزرگ ﺳﺎﻻن اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ را
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﻣﺳﺗﻘر در ھﺑرون ﮔﻔت:
"ﺷﻣﺎ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ را ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ھر
ﮔز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﮔرﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺷﻠوارﺷﺎن از ﺗرس ادرار ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد...آن ﻟﺣظﺎت آزار دھﻧده ﻣوﺟود اﺳت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺄﻣورﯾت دﺳﺗﮕﯾری ھﺳﺗﯾد،
و ھﯾﭻ ﻓﺿﺎﺋﯽ در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭘﻠﯾس وﺟود ﻧدارد،
ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﭼﺎره ای ﻧدارﯾد ﻣﮕر ﮐودک را
ﺑﺎ ﺧود ﺑرﮔرداﻧﯾد ،ﭼﺷم ھﺎی او را ﺑﺑﻧدﯾد ،و
او را در اطﺎﻗﯽ ﺣﺑس ﮐﻧﯾد و ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﭘﻠﯾس ﺑﯾﺂﯾد و ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد او را ﺑﺑرد و در
اﯾن ﻣدت او ﻣﺛل ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧد"....
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز دﯾﮕر:
ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎ دراز ﮐﺷﯾده روی زﻣﯾن
"اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻧده ﺑﻣﺎﻧد .او در واﻗﻊ
ﻓﻘط  ٩ﺳﺎﻟش ﺑود ،ﻣﻧظور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺑرای اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ اﻟﺗﻣﺎس
ﮐﻧد؟ ﯾﮏ ﺗﻔﻧﮓ ﭘر از ﻓﺷﻧﮓ روﺑﮫ روی
ﺻورﺗش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد وﯾﺎ او ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس
طﻠب ﺑﺧﺷش ﮐﻧد؟ اﯾن اﺛر زﺧﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
آﺧر ﻋﻣر ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم اﮔر ﻣﺎ در اﯾن روﺳﺗﺎ در آن ﻣﻘطﻊ
زﻣﺎﻧﯽ وارد ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم ﺳﭘس ،ﺳﻧﮕﮭﺎ روز
ﺑﻌد ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺷﺎﯾد دﻓﻌﮫ ﺑﻌد در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾن اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﻧﻔر ﯾﺎ زﺧﻣﯽ و ﯾﺎ
ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد.
دﯾﮕری ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑودﯾم .اﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧوع ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺄﻣورﯾن ﮔﺷت ﺑﮫ
طور روزﻣره ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ را ﻣورد ﺗﺟﺎوز
ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺎ واﻗﻌﺎً در اﯾن ﮐﺎر ﺟدی
ﺑودﯾم .اﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻓﻘط
ﭼپ ﭼپ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﭼﺷﻣﺎن
ﻣﺎ و در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺧود ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ
از ﺧود ﻣﺗﻧﻔر ﺷدﯾم و دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن
در آﻧﺟﺎ و اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﻧﺑودﯾم" .
ﻧﻔر دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﮫ او )ﺧﺎﻧﻣﯽ( ﮔﻔت" » :دورﺷو"!
ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷو و ﻣﺎﺷﮫ ﺗﻔﻧﮓ را ﮐﺷﯾد .او )ﺧﺎﻧم(

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎد) .او ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد(" :ھر ﮐس
ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷود و ﻣزاﺣم ﻣن ﺷود ،ﻣن
او را ﺧواھم ﮐﺷت .ﻣن ھﯾﭻ رﺣﻣﯽ ﻧدارم".
او واﻗﻌﺎً ﺟدی ﺑود .ﻣﻘدﻣﺗﺎً )ﭘﺳر ﺑﭼﮫ( ﻣورد
ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،او
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﺣن ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزی ﮔﻔت" :ﺑروﯾد
ﮔم ﺷﯾد از اﯾن ﺟﺎ" و واوﯾﻼ ﺷد .از ﺑﯾﻧﯽ
ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﺧون ﺳرازﯾر ﺑود .اوﺑﮫ ﻗدری ﮐﺗﮏ
ﺧورده ﺑود ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺎل و ﺑﯽ ﺟﺎن ﺷده ﺑود.
ﺑﺎز ﻧﻔر دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
"ﻣﺎ اﻏﻠب ﺷورﺷﯾﺎن را )در ھﺑرون( ﺗﺣرﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣﺎ در ﻣﺄﻣورﯾت ﭘﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯾم ،در ﺣﺎل ﻗدم زدن در روﺳﺗﺎ ،ﺑﯽ
ﺣوﺻﻠﮫ ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮐردﯾم ،در
ﭘﯽ ﭼﺎﺷﻧﯽ ﺑودﯾم ،ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺑﺎ ﺿرب و
ﺷﺗم ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣرگ در ﻣﯽ آوردﯾم ،ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺧود ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ ﭼﯾﺳت .ﺟﺳﺗﺟو
ً
ﻣﺛﻼ اﮔر ﻣﺎ
ﮐن ،ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ھم ﺑرﯾز.
ﺷورﺷﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم؟ ﺑﮫ طرف ﭘﻧﺟره ھﺎی
ﻣﺳﺟد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ را ﺧرد
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ داﺧل ﻣﺳﺟد ﻧﺎرﻧﺟﮏ ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم وﯾﺎ ،ﻏرش ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﭘس
از آن ﻣﺎ ﺷورش را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم".
»ھر ﺑﺎر ﻣﺎ از ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻋرب دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ
ً
ﻣﺛﻼ ﯾﮑﻧﻔر را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻟوﻟﮫ
ﮐﻧﯾم.
ﺗﻔﻧﮓ را ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﺑدﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .او
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮑﻧد –
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺣﺟر و از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﺣﺎﻻ او
او ﻓﻘط از ﺗرس ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،ﻧظﺎﻣﯾﺎن".
ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ او
ﻣﺗﺣﺟر و از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده اﺳت .او ﺷﻣﺎ را
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺑداً ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
رﺣﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل او ﻧدارﯾد و در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت
او را ﻣرﺗب ﺑﺎ ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﮫ ﺧود ﻣورد ﺿرب
وﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد«.
»و ﺗﻣﺎم آن ﺳﻧﮓ ھﺎ در ھوا ﭘرﺗﺎﺑﻧد .او را
ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﺗوﻗﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد؟ ﻣﺎ
واﻗﻌﺎً ﭘﺳت ﻓطرت ﺑودﯾم .ﻓﻘط ﺑﻌداً ﺑود ﮐﮫ
ﻣن ﺷروع ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن در ﺑﺎره اﯾن ﭼﯾز
ھﺎ ﺷدم ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻣروّت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را از دﺳت داده اﯾم«.
ﺑﯾش از  ٧٠٠ﻧﻔر ﺷﮭﺎدت ﺧود را درﺳت
ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق اراﺋﮫ دادﻧد .اﮔر در ﺑﯾن
ﻣردم آﺷﮑﺎر ﺷوﻧد ،ھزاران ﻧﻔردﯾﮕر ھﻣﯾن
اظﮭﺎرات را ﺗﮑرار ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾن
اظﮭﺎرات ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ھﺳﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻧﺷده .ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﮔرﻓﺗن ھﺎ
ﺑﮫ ﻧدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺟﺎزات ھﺎ ﺑﯾش
از ﯾﮏ ﺗﺷر ﻧﯾﺳت .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻗدرت ﻣطﻠق
ﺑرای ﻋﻔو را دارﻧد .در ﻗواﻧﯾن اﺳراﺋﯾل
ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد .ﻣﺛل
ﻋروﺳﮏ ﮐﮭﻧﮫ ﺑﺎ ﻟﮕد ﺑﮫ اﯾن طرف

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

و آن طرف ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﮕﮭﺎی
وﻟﮕرد ھم ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻣورد ﺗﻌرض ﻗرار
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎم و
ﺗﻣﺎم ﺑرای ھر ﻧوع ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ھﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
داﺷﺗن ﻣﺻوﻧﯾت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ دھد.
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان دﺳﺗور ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ھر ﭼﮫ ﺳﺧت ﺗر رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد.
ﺳرﺑﺎزان  ،BTSﺑﮫ آن ﺟواﻧب ﻧﻧﮕﯾن و ﺳﯾﺎه
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ طور روزﻣره ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮔزارش ﮐل  BTSرا ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﭼرا
اﯾن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن روز ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدﻧد.

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﻧوﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دردﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد).ﻣﺎرﮐس
و اﻧﮕﻠس ،ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎرـ ﺟﻠد”(6

ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ „ﺻﻧﻌت درﻣﻘﯾﺎس
ﺑزرگ” ،ﺑﮫ ﺗﺿﺎداﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی
ﺗوﻟﯾدی و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻣﻧوط ﮐردﻧد ،ﮐﮫ
ذاﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی
اﻧﻔﺟﺎری داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻟﻧﯾن ﺻرﯾﺣﺎ ﺟﻧﺑﮫ ی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺳﻣت ﮔﯾری
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕس درﻣورد آﯾﻧده را ﺗﺻدﯾق
ﮐرد .او ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ طور
ﻣﻧطﻘﯽ” دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﺋوری
ﺗﮑﺎﻣل ،را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳت ،و ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از ﺑطن ﺗﮑﺎﻣل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود„)”.دوﻟت و
اﻧﻘﻼب”ـ ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر ـ ﺟﻠد (25

ﺧود ﻟﻧﯾن اﯾده آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
را درﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺷﺧص ﻧﻣود،
و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟﯾﮫ
ﺑﻼواﺳطﮫ ،آﺳﺗﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ی ﻣﺎدی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻧﺎﻣﯾد:
„اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗﮑﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ دراﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ رﺷد ﮐرده ،رﻗﺎﺑت
ﻣوﻧوﭘوﻟﯽ را ﺟﺎی ﮔزﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺷراﯾط
ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻓراھم ﻧﻣوده
اﺳت„)”.اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺣق ﻣﻠل درﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش”ـ ﻟﻧﯾن ـ ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر ـ ﺟﻠد (22

اﻧﮑﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم

درﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧرب ﻣﺳﻠٌم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت،
ﺧﺻوﺻﯾت طرح ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﻧﺗﻘﺎد از
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﺋﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ

روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و آری ﮔﻔﺗن
ﻣﻔرط ﺑﮫ اﻧﮑﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ
آﯾﻧده ﺑدون اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻗرارداده ﻣﯽ ﺷود.
ﻓراﺧوان ﻣﺑﮭم ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار
درﻣورد ﺑﮫ اﺟرا درآوردن „ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ”
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
آﻧﮭﺎ ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
در ﭘرﺗو رﺷد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗﻣﺎﻣﯽ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻣورد ﻧﺎﭘدﯾدﺷدن اﺗﺣﺎدﺷوروی
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ „ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
واﻗﻌﯽ”ﺳوﮔواری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﭼﺎر ﮐﺞ
ُﺧﻠﻘﯽ ﺳﯾﺎھﯽ ﺷده اﻧد .وﯾﻠﯽ ﺟرﻧس و ﻧﯾﻧﺎ
ھﺎﮔر ،ازاﻋﺿﺎی رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
آﻟﻣﺎن)د.ک.پ (.ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد:
„ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﺧوردﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﺳﭘس دراھداف ﮐوﺗﺎه و درازﻣدت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧﮭﺎﯾم)درﺳﺎل 1978ـ
ﻧوﯾﺳﻧده( ،اﻣروز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن زﻣﺎن دورﺗر
از آن ﺷده اﯾم ...ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ درﺷراﯾط
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم واﻗﻌﯽ در اروﭘﺎ و ھﻣراه
ﺷدﻧش ﺑﺎ ﺑﺣران ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻣرﺑوط
ﺑﮫ روﻧدھﺎی ﺗﮑﺎﻣل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درراﺑطﮫ ﺑﺎ
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون و ﻧﺋوـ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم،
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوج ﺟدﯾد ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی
ﺗوﻟﯾدی) اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ( در دھﮫ
ھﺎی اﺧﯾر و ﻋواﻗب آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد) „”ﺗداوم و
ﺗﺟدد” ،وﯾﻠﯽ ﺟرﻧس و ﻧﯾﻧﺎ ھﺎﮔر درﺑﺎره ﭘﯾش
ﻧوﯾس ﺑرﻧﺎﻣﮫ د ک پ” ،دﻓﺗر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ،
ﺷﻣﺎره (2005 ،3
اﯾن ﭼﻧدﺧط ﺑﮫ طور وﯾژه ای اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده
ی اﻓﺳرده ﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎل ـ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و اﻣﭘراﺗوری
اش اﺳت ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده اﺳت .درواﻗﻊ،
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷﮑﺳت ﻧﺧورده ،اﻣﺎ ﺗﻼش
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻣدرن در اداﻣﮫ دادن ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد
ﺣﯾﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺣت ادﻋﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑﮫ روﺷده اﺳت.
اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺗﺣﺎدﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎل ـ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﮫ طور
ﺣﺳرت زده ای ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﺣﺗﺎ ﺷﺎھد آﮔﺎھﯽ
و رﺷد آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﯽ ،اوج
ﮔﯾری ﻣﺑﺎرزات درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﺣد ﺟوش
و ﺧروش درﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﻧﺑﺎﺷد .دراﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎزھم آﻣده:
„ ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ زﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﻧﯾروھﺎی درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده رﻓرﻣﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت”)ھﻣﺎن ﺟﺎ(
درواﻗﻊ ،ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻓرا رﺳﯾده

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
اﺳت ،و ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم
ﻣدرن آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮭﻣﯽ را ازدﺳت
داده اﻧد ﮐﮫ ﺟﻠو اوج ﮔﯾری ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﻧﺳﺑﯽ
ﻗدرت ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ درراﺑطﮫ اﺳت ﺑﺎ
روﻧد روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده درﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دردرک ﭘﺳﺗﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ دررھﺑری
ﺣزب ،اﻗﺗﺻﺎد و دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻠت
ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎدﺷوروی و اﻣﭘراﺗوری اش.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎن

ﮐﺷورھﺎی

ﺗﺟدﯾدﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﯾﻔﯾت
ﺟدﯾد ﻣﺎدی را درآﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻓراھم ﺳﺎﺧت :آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎدی ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎن .ﻟﻧﯾن ﺑﮫ طرز
درﺧﺷﺎﻧﯽ اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﻋﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎن
را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد:
„ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ...آن ﺷﮑل دوﻟﺗﯽ
ﯾﮑﯽ ﺷدن و آزاد ﻣﻠﺗﮭﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺻورﻣﯽ ﮐﻧﯾم ـ و اﯾن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﮐﻣوﻧﯾﺳم دوﻟت
و ازﺟﻣﻠﮫ دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻣﺎﻣﺎ زاﯾل
ﺷود )”.درﻣورد ﺷﻌﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اروﭘﺎ ـ
ﻟﻧﯾن ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر ـ ﺟﻠد (22
ﭘﺎﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣد
ﺟﮭﺎن ﺗوﺳط ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ،ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ درﻗﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش آﻣﺎده ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ ﺷرط ﻣﮭم اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﻧﮭﺎ دراﺗﺣﺎد ﺷوروی درآن زﻣﺎن ،ﻋﺑﺎرت
ﺑود از اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل و رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ .ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ازﻧظر
ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی زﻣﯾن و ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻧرژی و ھم ﭼﻧﯾن ﻣوادﺧﺎم اﺻﻠﯽ ﻣورد ﻟزوم
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﻌت ﻣدرن را دراﺧﺗﯾﺎرداﺷت.
ﺑﻌدازﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ھﻣراه
ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﺎزار واﺣد
ﺑزرﮔﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎرﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ ﺑراﺳﺎس ﺣﻘوق ﺑراﺑر
ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣود .ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ را درﮐﺷورھﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ،اﻣروز ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﺣﺗﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن
اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدن
ﺗوﻟﯾد و ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺑدان ﺟﺎ
رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی را
ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﭼﻧﺎن ﭼﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎی ﺗوﻟﯾد ﺣداﮐﺛرﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣوﻓق ازآب درﻧﯾﺎﯾد.
طﺑﻌﺎ ازاﯾن ﺟﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
درھرﮐﺷوررا ﺑﺎﯾد رھﺎﻧﻣود .ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﺗﻧﮭﺎ درﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎدآن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ھرﮐﺷور ﺑﺎﯾد ھر ﺗﻼﺷﯽ را ﻗﺑل،
درﺟرﯾﺎن و ﺑﻌداز ﮐﺳب ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﭘﯾش روی اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
دردﯾﮕرﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم دھد .ﺑرﻋﮑس،
درﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾﺷﺑرداﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت اﺳت .آن ﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ظرﻓﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾرد.
ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس در ﻧوﺷﺗﮫ اش ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم :ﺗﺧﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺷروط
ﺑودن ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺑﺎزھم زاﯾل ﺷدن ﺿرورت
وﺟودی ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد:
„ﺟداﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دوطﺑﻘﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده و
اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧده ،طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم و طﺑﻘﮫ ﻣﺣﮑوم،
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺿروری ﮐﻣﺑود و ﻣﺣدودﯾت رﺷد
ﺗوﻟﯾد درﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺎراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ
از ﺣداﻗل ﺿروری ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣوﺟودﯾت
ھﻣﮫ ﺑﺎﺷد؛ درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﯾﺎ
اﮐﺛرﯾت ﺑزرﮔﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷﻧد ـ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ،ﺿرورﺗﺎ اﯾن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ...ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت  ..ﻣﺣﺻول ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﺗوﻟﯾد اﺳت.
ﺑﺎ رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣدرن اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ
طورﮐﺎﻣﻠﯽ دور رﯾﺧﺗﮫ ﺧواھدﺷد)”.ﻣﺎرﮐس
و اﻧﮕﻠس ـ آﺛﺎرﻣﻧﺗﺧب درﺳﮫ ﺟﻠد ـ ﺟﻠد ﺳوم(
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎدی و ﺗواﻧﺎﺋﯽ درﺗﺣﻘق ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣدﺟﮭﺎﻧﯽ از روﻧد ﺗوﻟﯾدی
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد :ﻣﮭﺎرت
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ دﺳت آوردن
ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑرای
ھداﯾت ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط ﺧود ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده
ﮔﺎن؛ ﺑﮫ اﺟرا درآوردن ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺧﻼق .اﯾن ھم ﭼﻧﯾن
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی :ازﺑﯾن ﺑردن ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﯽ
ﮐﺎر؛ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺟدﯾد
ﺑودن اﻧرژﯾﮭﺎ؛ اﺳﺗﻔﺎده ﺣداﮐﺛر ازﭘﯾش رﻓﺗﮫ
ﺗرﯾن داﻧش و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای ﺑرﻗراری
وﭘﯾش رﻓت وﺣدت ﺑﯾن ﺑﺷر و طﺑﯾﻌت؛
ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت درﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺣق
ﺑراﺑر در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣدرن ﺗرﯾن وﺳﺎﯾل
ارﺗﺑﺎطﯽ؛ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن؛ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
درﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر دراﺗﺣﺎد ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺑرای رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺟﮭت ﮔذار ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ
و ﺑدون دوﻟت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن

ﺻﻔﺣﮫ ١٥

اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗری ﻣوردﻧﯾﺎزاﺳت .ﻣﺷﺧﺻﮫ
ی آن ﻋﺑﺎرت ﺧواھدﺑود از دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ
ھرﮐﺷوری ﺑﺎﯾد درﺑراﺑرھرﮐﺷوردﯾﮕر
ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﭘذﯾرﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دوراﻧﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺷده و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﺣﺗﺎ ﺑرﻧﮭﺎدھﺎی آﺧرﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
از دوﻟت ـ ﻣﻠت ﻓﺎﺋق ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرآﺧرﯾن ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ
واﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻠﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﺧواھدﮐرد؛ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎﯾزات ﻧدارد.
درﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ ،درﭼﮫ دوره ای و ازﭼﮫ طرﯾﻘﯽ
اﯾن ھدف ﻣﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﺷود را ﻧﻣﯽ ﺗوان و
ﻧﺑﺎﯾد ازاﻣروز ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد .ﺑﺎوﺟوداﯾن ﺑﮫ
طور ﺣﺗم راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم/ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ
را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺑﺎﻻﺗر
ﻣﺎدی آﻣﺎده ﺳﺎزی درﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗوان ﺳﺎﺧت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑراﺳﺎس درک ،ھﺿم
ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ درﺳﮭﺎی آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ازﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎی
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و از
ﺷﮑﺳت اوﻟﯾن ﺗﻼش ﺑزرگ دراﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد.

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

ﺟﮭﺎن اﺳت.
ـ در دوره اوﺟﮕﯾری ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
)ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ اش )ﮔﺳﺗرش
ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( "ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت
ﺟﮭﺎﻧﯽ" در ﺳﺎل  ٢٠٠١اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن )اﮐﺛر
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل( ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ھر ﻣﺣﺻول ﮐﺷﺎورزی )در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ( را ﺑﻌد از ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﻣﺛل ھر
ﮐﺎﻻی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌرض رﻗﺎﺑت و ﻓروش
ﺑﮕذارﻧد  .اﯾن ﻗﺎﻧون ،اوﻟﯾﮕوﭘوﻟﯽ ھﺎی ﻣواد
ﻏذاﺋﯽ – ﮐﺷﺎورزی را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﺎ ﺧرﯾد اراﺿﯽ دھﻘﺎﻧﯽ
و ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺳﺎزی )ﮐﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﯾﮏ ﮐﺷﺎورز ﻣﺎھر و ﻣﺟﮭز ﺑﮫ
وﺳﺎﯾل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ٢٠٠٠
دھﻘﺎن ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﺻدھﺎ
ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن را ﺳﺎﻻﻧﮫ از زﻣﯾن ھﺎی
ﺧود ﮐﻧده و ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﻧﻘداَ ﭘر ﺟﻣﻌﯾت
ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره )از ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ،ﻣوﻣﺑﺎی،
ﻣﺎﻧﯾﻼ ،ﮐراﭼﯽ و ﺗﮭران ،درﻗﺎره آﺳﯾﺎ ،ﺗﺎ
ژوھﺎﻧﺳﺑورگ  ،ﻗﺎھره و ....در آﻓرﯾﻘﺎ ،ﺗﺎ

ﺳﺎﺋوﭘوﻟو  ،رﯾودوژاﻧﯾرو و ...در آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن( ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧد.
ـ اﯾن وﺿﻊ ﯾﻌﻧﯽ روﻧد " ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزی "
ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻏﯾراز دھﻘﺎن زداﺋﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر
در ھر ﺳﺎل در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺗوﺳط
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﻧﯾﺳت  ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ زود ﮔذر ﺗﻌدﯾﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر دھﻘﺎن در
روﺳﺗﺎھﺎ و دﯾﮫ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﮫ
ﻗﺎره ﻣورد ھﺟوم اﻧﺣﺻﺎرات ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﭘر ﺟﻣﻌﯾت ﭘرﺗﺎب ﺷده و ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ھرﮔز ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺟﻠب و ﺟذب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﮕﺷﺗﮫ و ﻧﺧواھﻧد
ﮔﺷت .
ـ روزﮔﺎری در ﮔذﺷﺗﮫ در آﻏﺎز رﺷد و
ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی
آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ )اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ھﻠﻧد و(...
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﮐﮫ در روﺳﺗﺎھﺎی اروﭘﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺟوم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﻟﻧدن ،ﭘﺎرﯾس ،آﻣﺳﺗردام
و ...ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد ،ﺟﻠب و ﺟذب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ  ،ﻣﻌﺎدن آھن و ﻣس و ...ﮔﺷﺗﮫ و
ﻋﻣﻼ و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﭘروﻟﺗرﯾزه ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﻣﺿﺎﻓﺎ َ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﯾن دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﮫ
ﺟﻠب و ﺟذب ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﮫ ﺻورت
"ارﺗش ذﺧﯾره ای" از ﺳوی دوﻟت ھﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر ﺧودی ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات اروﭘﺎﺋﯽ،
در وھﻠﮫ ھﺎی اول ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ  ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،زﻻﻧد
ﻧو و ...در وھﻠﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎ ،آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﮐوچ داده ﺷده
و ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻋﻠﯾرﻏم روﻧدھﺎی
ﺟﻠب و ﺟذب در ﺻﻧﺎﯾﻊ از ﯾﮏ ﺳو و ﮐوچ و
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎز ھم
ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺣﺗﯽ آن زﻣﺎن ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ
ﺧود ﺑﮫ وﺟود آورﻧده آن ﺑود ﭘﺎﺳﺦ و راه ﺣل
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد .زﯾرا ﺑﺧﺷﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن
ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﻣﺷﻣول ﺟﻠب و ﺟذب ﻧﮕﺷﺗﮫ
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷدﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮔﺗوھﺎ و زاﻏﮫ ھﺎ و ...در ﺷﮭرھﺎی
اروﭘﺎ و ﺳﭘس آﻣرﯾﮑﺎ ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ
ﺷﮑراﻧﮫ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺑﺎزار آزاد
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم )ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون( ﺑر
ﺗﻌدادﺷﺎن روزاﻧﮫ اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود.
ـ وﻟﯽ آن روﻧدی ﮐﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ و
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر از ﺟﻣﻌﯾت ﮐل
ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری دھﻘﺎﻧﺎن
آن ﺳﮫ ﻗﺎره را ﺑﻌد از ﮐﻧدن از اراﺿﯽ
ﺧود ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﭘر ﺟﻣﻌﯾت ﭘرﺗﺎب ﺳﺎﺧﺗﮫ،
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧﯾﺳت .ﺗﺷدﯾد
ﭘروﺳﮫ دھﻘﺎن زداﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎی

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺳﮫ ﻗﺎره )ﺑﮫ وﯾژه در ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن،
ﺑرزﯾل ،اﻧدوﻧزی و (...ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث از
ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون اﺳت ،در ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر دھﻘﺎن ﭘرﺗﺎب ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷﮭرھﺎ را ﺑﮫ وﺟود آورده ﮐﮫ ﻧظﺎم دﯾﮕر ﻗﺎدر
ﻧﯾﺳت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت  ،ﻣﻌﺎدن و ...ﺧود
ﺟﻠب و ﺟذب ﮐﻧد .ﻣﺿﺎﻓﺎ اﯾن ﻧظﺎم )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻧوظﮭور در ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ –
ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺑرزﯾل و ...ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(
ﺑر ﺧﻼف ﻗرون ھﻔدھم ،ھﯾﺟدھم و ﻧوزدھم
ﻗﺎره ھﺎﺋﯽ ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ،آﺳﯾﺎ و
آﻓرﯾﻘﺎ را ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎردی
دھﻘﺎﻧﺎن "ﮐﻧده ﺷده و ﭘرﺗﺎب ﺷده" را ﺑﮫ آن
ﻗﺎره ھﺎ ﮐوچ دھﻧد.
ـ در ﭘرﺗو ﺑروز آﺷﮑﺎر ﺑﺣران ﻋﻣﯾق
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ "رﮐود ﻋظﯾم" ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر از
ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗﺣطﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ در ﺳﺎل ھﺎی
آﯾﻧده ﺗﺑدﯾل ﮔردد ،ﻧظﺎم ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﺷﯾوه
ھﺎ و "وﯾژﮔﯽ ھﺎی" ﻣﻌﺟزه آﺳﺎی اﻗﺗﺻﺎد
ﭼﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر از ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ  ،در دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده،
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺧطر اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺣطﯽ و
ﻣرگ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن روﺑرو ﺧواھد ﮔﺷت
ﮐﮫ در آن ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﮐل
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺳواﻧﺢ طﺑﯾﻌﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷر ﺧواھد ﺑود .ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣطرح اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣروز ﯾﮏ ﺟﻧﺑش
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدﯾل ﺳﺎز در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل
ﺷﮑﻠﮕﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾدن ﺟدی
ﻧظم ﺣﺎﮐم از وﻗوع اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺑزرگ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد؟

اوﺿﺎع روﺑﮫ رﺷد وﺧﺎﻣت
و راه ﺣل ھﺎی ﺑرون رﻓت
ـ ﺑدون ﺗردﯾد ﺑر ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم اﺳت
ﮐﮫ از ھم اﮐﻧون ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﺑزرﮔﯽ
ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﮐﺎر و زﺣﻣت و ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن
در روﺳﺗﺎھﺎی ﺟﮭﺎن )ﻋﻣدﺗﺎ در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد( و ﺷﮭرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻣدﺗﺎ در
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز دﺳت ﺑزﻧﻧد  .ﺑررﺳﯽ
اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﺑﮭﺎر
ﻋرﺑﯽ در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺟﻧﺑش
ھﺎی ﺗﺳﺧﯾر در  ٢۶٠٠ﺷﮭر در آﻣرﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن اﺗﺣﺎدھﺎ ھم
ﻣﻣﮑن و ھم اﺻوﻟﯽ اﺳت .ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش
ﺟﮭﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾن درک رﺳﯾده اﻧد
ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻣﺳﯾر
ﺧود اداﻣﮫ دھد ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﻓﺎﺟﻌﮫ و
ﻧﺳل ُﮐﺷﯽ در دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده روﺑرو ﺧواھد
ﮔﺷت .ﭘﯾروان و ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾن ﻣوج ھﻣدﻟﯽ و
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﮫ دوران ﮐودﮐﯽ ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ

ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻘدا ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت
"ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ" و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺑﺎزار آزاد
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻣﺛل ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣن ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗوﺳط
راس ﻧظﺎم و ﺷرﮐﺎﯾش  ،ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد.
ـ وﻟﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻠﯾرﻏم ﻏﻠطﯾدن
در ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺧود از ﯾﮏ ﺳو و
ﻋروج اﻣواج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در ﺑﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻧظﺎم )ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن ﺷﮭر
و روﺳﺗﺎ و زاﻏﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ( از ﺳوی
دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن زودی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺧود ﻧﺧواھد
رﺳﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر و
زﺣﻣت و ﻧﯾز ﻣﺎﻟﯽ ﺗر ،ﻣﺗﻣرﮐزﺗر و ﻧظﺎﻣﯽ
ﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون(
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺑﺣران ھﺎی ﺧود و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿد
ﻧظﺎم ﺗوده ھﺎی ﻣردم زﻧده ﻋﺑور ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌد
از ﮔذراﻧدن دوره ﻧﻘﺎھت و ﺑﮭﺑودی ﻣوﻓﻘﯾت
ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
ﻗدرت و ﺑﮫ ﺿرر طﺑﻘﺎت ﺗوده ای ﮐﺳب ﮐﻧد.
ـ در ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اول ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
)از  ١٩٨٢ﺗﺎ اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت وﯾﮑم(
ﭘﯾروزی ھﺎ و ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ دھﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم )-١٩٧۵
 (١٩۴۵ﺑود .زﯾرا در طول آن ﺳﮫ دھﮫ
ﺗوازن ﻗدرت ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺗوده ھﺎی ﻣردم دﺳﺗﺧوش ﺗﺣول ﻗرار ﮔرﻓت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣورﺧﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧﺻدﺳﺎﻟﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑود .اﯾن ﭼرﺧش
در ﺗوازن ﻗدرت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺑﻌث از ﺳﮫ ﻋﻠت ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
ﻧﺎم ھﺎی "ﺳﮫ ﭘﯾروزی" و ﺳﮫ ﭼﺎﻟش و ﯾﺎ "ﺳﮫ
ﺳﺗون ﻣﻘﺎوﻣت" ﻣﻌروف ﮔﺷﺗﻧد .اﯾن ﺳﮫ ﻋﻠت
ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﯾﮑم – ﭘﯾروزی ﺷوروی
ﺑر ﻧﺎزﯾﺳم در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋروج آن ﺑﮫ
ﻗﻠﮫ اﺑر ﻗدرﺗﯽ و ﭼﺎﻟﺷﮕری ﺟدی ﻧظﺎم  .دوم
– ﻋروج ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧﻠﻘﮭﺎی
آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر.
ﺳﮫ – ﭘﯾروزی دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳم و
رﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری در اروﭘﺎ و دوﻟت ھﺎی
"رﻓﺎه" ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ در اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ.
ـ اﯾن ﭘﯾروزی ھﺎ و ﮐﯾﻔﯾت دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺳران
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت در ﮐﺷورھﺎی ﺧودی
و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اﻣواج اﺳﺗﻌﻣﺎر
زداﺋﯽ – اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ
ﻗﺎره و ﺗﻣرﯾن و ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اروﭘﺎی
ﺷرﻗﯽ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت .اﯾن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺳﮫ "ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﺑﯾن ﮐﺎر و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌروف ﮔﺷﺗﻧد،
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎﺋﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
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ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوم ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻧوﺑﮫ ﺧود ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت
ﺑرای ﭼﺎﻟﺷﮕران ﮐﻧوﻧﯽ ﺿد ﻧظﺎم ھﺳﺗﻧد.
ـ وﻟﯽ اﯾن ﭘﯾروزی ھﺎ ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت
ھﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را داﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل در
اواﺧر دھﮫ  ١٩٧٠و اواﯾل دھﮫ  ،١٩٨٠ﺑﮫ
ﺻورت ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ رﺷد و آﺷﮑﺎر
ﮔﺷﺗﻧد .اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ در ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﮫ
ﻗﺎره و در ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ورود
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺑﮫ ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﺧود )ﮔﺳﺗرش
ﺑﺎزار آزاد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم( ﺗﺷدﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾن
ﺟواﻣﻊ را ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد و ازدﯾﺎد ﻗرض ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روﺑرو ﺷده ﺑودﻧد ﺷدﯾدا در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﮭﺎﺟم ﺟدﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت .ﻣﮭم
ﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﯾزش ﺟﻧﺑش ھﺎی
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش و دوﻟت ھﺎی ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ در
ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ و
ﺗﺟزﯾﮫ ﺷوروی و ﮐﺷورھﺎی "ﺑﻠوک ﺷرق" و
ﺗﺑدﯾل ﭼﯾن ﺗوده ای و ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
وﯾﺗﻧﺎم از ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در دھﮫ  ١٩٨٠ﮔﺷت ،ﺗﺷدﯾد
ﺗﺿﺎدی ﺑود ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در آن ﮐﺷورھﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﺳﻠط ﺑﯾن اﻋﺿﺎی
دوﻟت ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣردم رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود .اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﻣوﻟﻔﮫ اﺻﻠﯽ آن ﺗوﺳﻌﮫ
ﻋﻣدﺗﺎ اﻗﺗﺻﺎدی در آن ﺟواﻣﻊ ﺑود ﺣول و
ﺣوش ﻧظرﮔﺎه و ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ در "رﺳﯾدن
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ" )"ﺗﺋوری ﮐﭻ آپ"( ﺑود .ﭘذﯾرش اﯾن
ﺗﺋوری در ﻋﻣل ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﺷورھﺎ را ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در دام ھوﻟﻧﺎک ﭘذﯾرش
ﻣﻧطق ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﮐﺳب ﺳود ﺑرای
اﻧﺑﺎﺷت( اﻧداﺧت :داﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ "ﻣﯾدان
ﮐﺎرزار" ﭘر از ﭘﯾروزی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت.
ـ ﺑﮫ ھر رو ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻧﺎﺑراﺑر ﺳﮫ ﺳﺗون ﻣﻘﺎوﻣت از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﺷدﻧد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ وﯾژه ﺑﻌد از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی
و ﭘﺎﯾﺎن "ﺟﻧﮓ ﺳرد" ﺑﮫ ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﭘﯾﮑﺎن
ﺳﮫ ﺳره دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ) آﻣرﯾﮑﺎ  ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ  ،ژاﭘن ( در آﻣده و اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ
– اﻧﺣﺻﺎری ﺣﺎﮐم ﺑر آن ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺑﺎزاری واﺣد ﺑﮫ وﺳﻌت اﯾن ﺟﮭﺎن را ﺑدون
ﻣﻘﺎوﻣت ﺟدی ﺑﻧﺎ ﺳﺎزد.
ـ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در آﻏﺎز اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣطرح
ﺷد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﮔر ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر و ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋﻣﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و وﻗوع و ﺑﺳط
"رﮐود ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﭘﯾش
رود ،ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت  ٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔری ﺟﮭﺎن
در دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﺎ ﺧطر ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی
روﺑرو ﺧواھﻧد ﮔﺷت .ﺑرای ﺑرون رﻓت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
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از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ و اﺳﺗﻘرار ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣن ﺗر ،ھﺎی ﺟﺎری "دﻓﺎﻋﯽ" ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗر و ﺑراﺑر ﺗر ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ در ﻓوروم ھﺎ ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺳﮫ راه ﺣل اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد
ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧده در اﯾن ﺟﺎ ﺑﻌد از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻧﻘد
دو راه ﺣل اول ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ راه ﺣل ﺳوم ﮐﮫ
ﺧود اﻋﺗﻘﺎد دارد ،ﻣﯽ ﭘردازد.
ـ طرف داران ﻧظرﮔﺎه اول ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﻌدادی
از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ را ﻧﯾز
ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑر آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﭘرﺗو
ﻋروج اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در
اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن ﺳردﻣداران ﺛروت و ﻗدرت
ﮐﮫ ﺧود در ﯾﮏ ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻏوطﮫ ﺧورده اﻧد اﻣﮑﺎن و ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی
دارد ﮐﮫ ﻣﺛل ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ) (١٩۵٠ – ١٩٧۵ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ "ﻣﻣﺎﺷﺎت" و
"ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺧﯽ" ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﯾروھﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻣت از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺑﮫ ﻧظر اﯾن
ﻧﮕﺎرﻧده اﯾن ﻧظرﮔﺎه اﻣﯾدی ﻏﯾر واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ
و ﺣﺗﯽ واھﯽ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳری اﺣﺳﺎس
ھﺎی ﻏرﺑت زده )ﻧوﺳﺗﺎﻟژﯾﮑﯽ( ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ "
ﺗﮑرار ﺗﺎرﯾﺦ " را ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺑد.
ـ ﺑدون ﺗردﯾد روزﮔﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺛل دوره
 (١٩۵٠ – ١٩٧۵ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
اﺳﺗراﺗژی و اﻟﮕو در ﺳﺎﯾﮫ ﺣﺿور ﺟدی ﺳﮫ
ﺳﺗون ﻣﻘﺎوﻣت )ﺳووﯾﺗﯾﺳم = ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
واﻗﻌﺎ ﻣوﺟود ،ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش
ﻣﻠﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎره و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮐﺎرﮔری
در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ( ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋﻣﻠﯽ و
ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ ﺗﮑرار
ﺧود ﺗن در ﻧﻣﯽ دھد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯾت ھﺎ
را آن طور ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯾﺎن و آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
"دﻧﯾﺎی ﺑﮭﺗر" ﻗرار دھﯾم.
ـ دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑﺎ
روزﮔﺎران ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد.
در اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد ﮐﻧوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﻧﺣﺻﺎری آﺷﮑﺎرا ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران و ﺧﻠق ھﺎی ﺟﮭﺎن اﻋﻼم ﮐرده
اﺳت .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت )ﯾﮏ در
ﺻدی ھﺎ( ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
و دادن اﻣﺗﯾﺎز در ﻣﻘﺎﺑل  ٩٩در ﺻدی ھﺎ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ،ﻧﺷﺎن
ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در ﺗﻼﻗﯽ ھﺎی
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎری و ﮐﺎرﮔران
و ﺧﻠق ھﺎ ،ﻣوﻧوﭘول ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر دوﻟت
ھﺎ ،ﮐﺎرﮔران و ﺧﻠق ھﺎ را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﻧﮫ ﺑرای "ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ" و "ﻣﻣﺎﺷﺎت" ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
ﻧظر اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده در اﯾن ﺷراﯾط اﺳﺗراﺗژی

ﺳوی ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ اﻧﻘﻼﺑﯽ – رادﯾﮑﺎل( ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﭘراﮐﻧده
و "ادﻏﺎم ﻧﺷده" ھﺳﺗﻧد ﮐﺎرآﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺧواھﻧد ﮔﺷت .
ـ ﺣﺎﻣﯾﺎن و طرﻓداران ﻧظرﮔﺎه دوم در درون
ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
ﺗﻌدادی از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ( در ﭘرﺗو ﻋروج
ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور روی آورده
اﻧد ﮐﮫ در اوﺿﺎع ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ،ﭼﯾن ﺑﺎ
اﺗﺧﺎذ ﻣﻘﺎم ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
از در ﻏﻠطﯾدن ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ
در ﺑﺣران ھﺎی ﻋﻣﯾق ﺗر ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ و ﺣﺗﯽ دو ﻗطﺑﯽ،
ﻓﺿﺎﺋﯽ را در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد
ﮐﮫ در آن ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑراﺑری
طﻠب ﭼﺎﻟﺷﮕر ﺿد ﻧظﺎم ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
اﺻﻠﯽ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋرض اﻧدام
ﺑﯾﺷﺗری ﮐرده و ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﺣق ﺧود
ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾن ﻧظرﮔﺎه ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷدت ﻧوﺳﺗﺎﻟژﯾﮏ
ﺑوده و ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺿﺎدھﺎی ﻋﻣﯾق طﺑﻘﺎﺗﯽ
و ﺗﻼطﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﺑزرگ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺛل ﯾﮏ "طوﻓﺎن آرام"
در زﯾر ﻧﻣﺎھﺎی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻓرﯾﺑﻧده و ﺗوھم
زای "وﯾژﮔﯽ ھﺎ" و "ﻣﻌﺟزات" ﭼﯾن ﺧواﺑﯾده
اﻧد را ﺑﺑﯾﻧﻧد و درک ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﻼطﻣﺎت و
طوﻓﺎن آرام ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺿﺎدھﺎی ﺑزرﮔﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻣروز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن ﺑﺎ آن روﺑرو اﺳت و
دوﻟت و ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم در ﭼﯾن ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﻌﺟزات
و وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎری در
درازﻣدت ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت )ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣوﻓق
ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣﻘﺎم ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ
و در "راس ﻧظﺎم" ﻗرار ﮔﯾرد( ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را از ﺑﺣران ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻋﺑور داده و ﻧﺟﺎت دھد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ
ـ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ "
ﯾﮏ در ﺻدی ھﺎ " ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران ﺧود در
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز و ﺗوده ھﺎی ﻣردﻣﯽ
در ﮐﺷورھﺎی در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرده
اﻧد ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ از ﯾوغ اﯾن ﻧظﺎم اﯾﺟﺎد
اردوی ﺑزرگ و ﺳرﺗﺎﺳری ﮐﺎر و زﺣﻣت
ھم در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﮐﺷوری و ھم در ﺳطﺢ
ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و
ﻗدرت اﺳت  .ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و ﺑﺣران ﻋظﯾم
رو ﺑﮫ رﺷد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻧﻘدا ﻓرﺗوت ﺑﺎ آن دﺳت
ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت اﯾن ﺣﮑم رھﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺿرورت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻣﮑن  ،ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .

 -١ﺳﻣﯾراﻣﯾن" ،ﻋروج و ﺳﻘوط ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم" ،در
ﻣﺟﻠﮫ 'ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو' .ﺳﺎل  ، ۶٣ﺷﻣﺎره ،٨
ژاﻧوﯾﮫ .٢٠١٢
 –٢اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺷﺗﺎﯾن" ،ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ از
 ١٧٨٩ﺗﺎ  "١٩١۴ﺑرﮐﻠﯽ,٢٠١١ ،ﺟﻠد ﺷﺷم.
 –٣ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺗر و راﺑرت ﻣﮏ ﭼﻧﯽ،
"رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭼﯾن" در ﻣﺟﻠﮫ 'ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو'،
ﺳﺎل ' ۶٣ﺷﻣﺎره  ٩ﻓورﯾﮫ .٢٠١٢
 –۴ﻧﯾﺎل ﻓرﮔﺳن" ،ﺗﻣدن :ﻏرب و ﺑﻘﯾﮫ"،
ﻧﯾوﯾورک .٢٠١١
 –۵ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب" ،ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر ﺗﺷدﯾد
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،"١٩٩١ – ٢٠٠٩ :از
اﻧﺗﺷﺎرات آﻣﺎزون,دات ﮐﺎم .٢٠١٠

اوﺿﺎع ﻓﻼﮐت ﺑﺎر  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﺟﻧﺎح راﺳت اﭘوزﯾﺳﯾون وﻧزوﺋﻼ ﺑﮫ ﺻورت
اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ای ،اﻗدام ﺑﮫ ﻣﺣﮑوم ﮐردن
دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟرم ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻣﺗﮭم ﮐردن
آن ﺑﮫ »ﻏﻔﻠت ﻓﺎﺣش« و »ﻧﻘﺻﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔــذاری« در ﺣﻔظ اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ،
ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل دﻻﯾل ﻗوی ﺑرای رد اﯾن
اﺗﮭﺎﻣﺎت و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺗدوﯾن و ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردن
ﻓرﺿﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗری ﻣوﺟود اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ
اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ ای ﺑوده،
و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺧﻔﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﯾن اﻗدام را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﮫ
اﺟرا درآوردﻧد .اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﻗوی در ﻣورد
ﺑررﺳﯽ اﯾن ردﯾﺎﺑﯽ وﺟود دارﻧد.

اﺳﺗدﻻل در ﻣورد ﺧراﺑﮑﺎری:
 – ١اوﻟﯾن ﺳﺋوال در ھر ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ
ﺟدی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از اﯾن ﺗﺧرﯾب ﻧﻔﻊ
ﻣﯽ ﺑرد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺧرﯾب ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻣردم و ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت ﺿرر ﻣﯽ زﻧد؟
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﻧده ی روﺷن در
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،از طرﯾق ﺧﺳﺎرت اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد وﻧزوﺋﻼ – دو و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺷﮕﮫ
ﻧﻔت ﻓﻘط در ﭘﻧﺞ روز اول و در اداﻣﮫ آن
– اﯾن ﺧﺳﺎرت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﻻزم در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﮐﻠﯾد ﺗﺟدﯾد ﻧظر در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﭼﺎوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
ﺧواھد داﺷت .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﻧﺎﻣزد
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری طرﻓدار ﺧــود ،ھﻧرﯾﮏ
ﮐﺎﭘرﯾﻠس رادوﻧﺳﮑﯽ ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ طرﯾق
ﺑرق آﺳﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھدف ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر
ﺳﺎﺧﺗن دوﻟت ﭼﺎوز و زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ظرﻓﯾت آن ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از
اﻣﻧﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان اش و ﻣﻧﺑﻊ
اﺻﻠﯽ ﺛــروت ﮐﺷور دﺳت زد .ﺛﺎﻟﺛﺎً ،اﯾن
اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﮐﺗﺑر اﻣﺳﺎل
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از رأی
دھﻧدﮔﺎن اﯾﺟﺎد ﺗرس ﮐرده و ﺑﺎﻻﺧره آن را
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾرﺧود ﻗــرار دھــد .راﺑﻌﺎً ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛر ﮐﻣﭘﯾن ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﮐردن
ﮔﺳﺗرده ﺗر و ظرﻓﯾت دوﻟت ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد.
 – ٢ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی وﯾژه در ﺑﯾش از  ٧٥ﮐﺷور،
از ﺟﻣﻠﮫ وﻧزوﺋﻼ ﺑﮫ دﻟﯾل راﺑطﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻋﻣﻠﯾﺎت
را ﺗوﺳط ﻋﻧﺎﺻر ﮐﺎردان آﻣوزش دﯾده ﺧود
در وﻧزوﺋﻼ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .دﺳﺗﮕﯾری ﯾﮏ
ﺗﻔﻧﮕدار درﯾﺎﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ورود ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ وﻧزوﺋﻼ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾن در ﻋراق
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ٣آﻣرﯾﮑﺎ دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ دﺧﺎﻟت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز وﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﺎزی در وﻧزوﺋﻼ –
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢و
ﺗﺣرﯾم ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻔت ،در ﺳﺎل
 ٢٠٠٣ـ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺧرﯾب در
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻔت و ﺗﻼش
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﺗوﻟﯾد ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه را
ﻣورد ھدف ﻗرار داده اﺳت.
 – ٤اﯾــﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧراﺑﮑﺎری و
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم دارد .در
ﮐوﺑﺎ در ﺳﺎل  ،١٩٦٠ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه و ﻣزارع
ﻏﻠّﮫ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد ،و در ﻣراﮐز ﺗورﯾﺳﺗﯽ
ﺷﮭر ﺑﻣب ﮐﺎر ﮔذاﺷت – ﺑﺎ ھدف ﺗﺿﻌﯾف
ﺑﺧش اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﮐوﺑﺎ .در ﺷﯾﻠﯽ،
ﭘس از ﭘﯾروزی ﺳﺎﻟوادور آﻟﻧده ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﮔروھﯽ از ﺟﻧﺎح راﺳت ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯾﺎ« ،واﺑﺳﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت را رﺑوده و ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور داﻣــن زدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب،
در اواﺧر دھﮫ  ١٩٧٠ﺗﺣت رﯾﺎﺳت رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﻣﺎﻧﻠﯽ
در ﺟﺎﻣﺎﺋﯾﮑﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯾﺎ« ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن
ﺟﺎﺑراﻧﮫ ای را ﺑرای ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ در اﺟرای
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗﺳﮭﯾل ﮐرد.ﺗﺧرﯾب و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ
ﺳﻼﺣﯽ اﺳت ﻗرﯾب اﻟوﻗوع در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در وﻧزوﺋﻼ( ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺣﺑوﺑﯽ
ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺎﯾدار و ﻣﺣﮑم در ﺣﺎل ﺗﺛﺑﯾت
ﺷدن اﺳت.
 – ٥زور ،ﺧﺷوﻧت و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﺎزی ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾــم ھﺎی وﻗت در ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧوﻧﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺷده اﺳت.

اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در
ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳورﯾﮫ ،ﻟﺑﻧﺎن ،اﯾران و ﭼﭼن را ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯽ ﮐرده اﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﯾﻣن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺳوﻣﺎﻟﯽ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﮫ ﺷدت ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده و ﻣﺧﺎﻟف ھرﮔوﻧﮫ راه ﺣل
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻣذاﮐره در اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎ رژﯾم
ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺧرﯾب ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه
ﻧﻔت وﻧزوﺋﻼ در ﻣﻧطق و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻧوﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ٦ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ
ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت ھر ﭼﮫ راﺳت ﺗر ﺷدن
در ھر دو ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣزب ﺟﻣﮭورﯾﺧواه دﻣﮑراﺗﮭﺎ
را در ﻣورد اﯾران ،وﻧزوﺋﻼ ،ﮐوﺑﺎ و ﺳورﯾﮫ
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼرا
ﺑﺎ اﯾن ﮐﺷورھﺎ وارد ﺟﻧﮓ ﻧﺷده اﺳت.
ﭘﺎﺳﺦ رژﯾم اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺳﯾﺎﺳت اﻓزاﯾش ﻧﯾروی
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑــوده اﺳــت -ﮐﺷﺗﯽ ھــﺎی ﺟﻧﮕﯽ و
ﻣوﺷﮑﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾران را ھدف ﻗرار
داده اﻧــد .او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐوﺑﺎﺋﯽ ھــﺎی ﻣﻘﯾم
ﻣﯾﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور »ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم« ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣذاﮐرات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .واﺷﻧﮕﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
دﻻر از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ،
 ، NGOﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن وﻧزوﺋﻼ ﺑﮫ ﻣﻧظور
اھــداف اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اﯾــن ﮐﺷور
اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﻣﮭﻧدﺳﯾن و دﯾﮕران ﻣﯽ
ﺷده اﻧد ﮐﮫ از ﻧظر اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﺳت رﺳﯽ
ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺑودﻧد .در
ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﺟﻧﮓ و دﻋوای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺎﻟت
ﻓﻠورﯾدا ﮐﮫ رﻗﯾب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ او ﺑﺎ درﺻد
ﮐﻣﯽ ﺑﮭم ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺧرﯾب ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه
ھﺎی وﻧزوﺋﻼ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺧواھد ﺷد.
 – ٧ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺎﻧده ،ﭘرزﯾدﻧت ﭼﺎوز ﺑﺎ  ٢٠درﺻد ﺑرﺗری
آراء ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻗﯾﺑش ،اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را در
ﻣﺳﯾر ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾدار ،ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی رﻓﺎھﯽ ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻋظﯾم از ﮐم درآﻣدھﺎ
ﯾﺎ  ٨٠درﺻــداز ﻣردم ﺗﺣﮑﯾم ﮐرده اﺳت؛
وﻧــزوﺋــﻼ ﺑﮫ ﻣرﮐوﺳور MERCOSUR
)ﺑﺎزارﻣﺷﺗرک آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ـ م(ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﻗدرت آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت؛ ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻗرار
داد دﻓﺎع ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﺑﺎ وﻧزوﺋﻼ اﻣﺿﺎء ﮐرد؛
وﻧزوﺋﻼ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺧود و
ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن اش را ﻣﺗﻧوع ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن
ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ واﺷﻧﮕﺗن ھﯾﭻ ﺷﺎﻧﺳﯽ
ﺑرای ﺷﮑﺳت ﭼﺎوز در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻧدارد،
ھﯾﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ازطرﯾق اﺳﺗﻔﺎده از
ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻻﺗﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳﮑوی ﭘرش ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم ارﺿﯽ و ﯾﺎ ﺗﺳرﯾﻊ
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ﺟﻧﮓ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم ﻧدارد؛ و ھﯾﭻ ﺷﺎﻧﺳﯽ
ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾز ﻧدارد.
واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺻوﻣت و ﺑرﮔزﯾدن ﭼﺎوز
ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻧﯾم ﮐره«
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣطﻠق اﺑزارھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
اش ،ﺗوﺳل ﺟُ ﺳﺗن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و در اﯾن ﻣورد
ﺧﺎص ،ﺧراﺑﮑﺎری ﺑﺧش ﺑﻧزﯾن اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
اﯾن ﮐﺷور ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻣوردﻧظر
را ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .واﺷﻧﮕﺗن ،ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗن
ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺧود ،ﺧطر
واﺿﺢ و ﺣﯽ وﺣﺎﺿری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
وﻧزوﺋﻼ ،ﺗﮭدﯾد آﻧﯽ ﺷﺎھرگ اﻗﺗﺻﺎدی و روﻧد
دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ دوﻟت ﭼﺎوز ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت اﮐﺛرﯾت
ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺷﮭروﻧدان ﺧود و ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ ﻣداﻓﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﻻزم و
ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظورﮐﺳب اطﻣﯾﻧﺎن
ﮐﺎﻣل ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗﺧرﯾب در ھﯾﭻ ﺑﺧﺷﯽ از
ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در
ﺷﺑﮑﮫ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ رخ داد ،اﻧﺟﺎم دھد .ﺿﻌف
ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از
ﺳوی دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗری
را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑدون ﺷﮏ اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت
ﻋﻣوﻣﯽ در دﻓﺎع از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻧزوﺋﻼ،
از ﺳوی دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﻣﺣﻠﯽ اش ﺑﮫ ﻋﻧوان »اﻗﺗدارﮔراﺋﯽ« ﺗﻘﺑﯾﺢ
ﻣﯽ ﮔردد و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﺎوز ﺑﺎ اﯾن
ﮐﺎرﺣﻔﺎظت از ﻣﯾراث ﻣﻠﯽ» ،آزادﯾــﮭــﺎی
دﻣﮑراﺗﯾﮏ« را ﻣورد ﺗﻌدی ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﺑدون ﺷﮏ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺿﻌﯾف
را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺧﺷوﻧت
آﻣﯾز ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد .ﭘس از ﺷﮑﺳت ﻗﺎطﻊ
ﺧود آﻧﮭﺎ ﻣدﻋﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دﺳﺗﮑﺎری و ﺗﻘﻠب رخ داده اﺳت .اﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎً
ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ
اﺗﻔﺎق رأی دھﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺣث
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رأی ﺧودرا ﻣﯽ دھﻧد ،اﺣﺳﺎس
اﻣﻧﯾت ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دﯾﮕر
از ﺻﻠﺢ  ،آﺑﺎداﻧﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺗرور و ﺗﺧرﯾب
ﺧواھﻧد ﻧﮕرﯾﺳت.

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

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
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درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳﭘﯾده دم اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺳﺗﻔن اﻧﮕل ـ ﻣﺎرس 2011
ﻓﺻل اول ـ اﺳﺗراﺗژی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
و ﺧﺻوﺻﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺧش  8ـ اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ راه را ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻧد
ازاﺑﺗدا ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺗوﺟﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎدی اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎرغ از ھرﮔوﻧﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎرو ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗرس و وﺣﺷت ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺟﻠب ﻧﻣود .ﻓردرﯾﮏ اﻧﮕﻠس
درﺟواب ﺑﮫ ﺳوﺋﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻧوﺷﺗﮫ اش اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ـ 1847ـ ﮔﻔت:
„ﺻﻧﻌت در درﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ و ﮔﺳﺗرش
ﺑﯽ ﺣد ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺷﯽ ازآن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﺳﺗﯽ
ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾدی را ﺑﮫ وﺟود آورد
ﮐﮫ درآن ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧده ﮔﯽ آن ﻗدرﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ھرﻋﺿوی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ازاﯾن طرﯾق
ﻗﺎدرﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎﯾش
را درآزادی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ و رﺷد دھد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺻﻧﻌت ﺑزرگ ﮐﮫ

درﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻓﻘر ھﻣﮫ ﮔﺎﻧﯽ و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺗﺟﺎری ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ،آن
ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﻣﺎن ﻓﻘر و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﯽ را
ﻧﺎﺑودﺧواھدﮐرد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﺑﮫ روﺷن ﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺛﺎﺑت
ﮐرده اﺳت:
ﮐﮫ از ھم اﮐﻧون ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎ
.1
ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷراﯾط ﻣوﺟود
ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﺳﺑت داده ﺷود؛
ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﺎﺑودﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن
.2
ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎ ﺑﮫ طورﮐﺎﻣل ازطرﯾق ﯾﮏ ﻧظم

اوﺿﺎع ﻓﻼﮐت ﺑﺎرﺗر ﺟﮭﺎن در آﯾﻧده
و وظﯾﻔﮫ ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم
در ﭘرﺗو ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﺑﯾش از
ﭘﯾش در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﯾﮏ ﺳو و ﺗﺳرﯾﻊ
و ﺗﺷدﯾد ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﮭﺎن از ﺳوی دﯾﮕر
)ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻧﺑﻌث از ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﺳﺗﻧد( ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت اﮔر اوﺿﺎع در ﻧﺑود ﭘﯾروزی ﯾﮏ ﺑدﯾل
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗر و ﺑراﺑری طﻠب ﺗر ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﻧوال ﭘﯾش رود ،ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن در
دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی روﺑرو ﺧواھﻧد

ﮔﺷت .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع
روﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭﺎن در دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده
ﺑﮫ ﭼﻧد و ﭼون راه ﺣل ھﺎی ﻋﺑور از اﯾن
وﺧﺎﻣت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭼﺎﻟﺷﮕران ﺿد ﻧظﺎم اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﻣﯽ ﭘردازﯾم.

اوﺿﺎع رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﺟﮭﺎن
ـ ھﻧوز ﺑﻌد از دھﮫ ھﺎ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی و ﺷﮭر
ﺳﺎزی ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان
دھﻘﺎن و ﮐﺷﺎورز در روﺳﺗﺎھﺎ  ،ﻣزارع

و دﯾﮫ ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺑﮫ ﮐﺷت و زرع
ﻣﺷﻐوﻟﻧد .ﭘﺎﻧزده ﺗﺎ ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از اﯾن
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷﺎورزان در ﻣزارع و
ﺑﺎﻏﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ – ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷده در ﮐﺷورھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و زﻻﻧد ﻧو ،اروﭘﺎ
و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن )آرژاﻧﺗﯾن ،ﺑرزﯾل و
ﺷﯾﻠﯽ( ﮐﺎر و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾدی
در ﻣﺟﮭزﺗرﯾن و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺗرﯾن اﯾن ﻣزارع
ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢٠٠٠ﻣرﺗﺑﮫ زﯾﺎدﺗر از ﮐل ﻓراﯾﻧد
ﺗوﻟﯾدی اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق دھﻘﺎﻧﺎن در

آﺗش ﺳوزی در ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﻧﻔت وﻧزوﺋﻼ:
ھﻔت دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺷﮏ و ﺗردﯾد در اﯾن ﺗﺧرﯾب
ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس ـ  ٢٦اوت : ٢٠١٢
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن
ﺗﻧﮭﺎ  ٤٣روز ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری وﻧــزوﺋــﻼ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرزﯾدﻧت
ﭼﺎوز ﺑﺎ ﺑﯾﺳت در ﺻد ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻠو
ﺗر از رﻗﯾب ﺧود ﺑود ،ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﻋظﯾم آﺗش
ﺳــوزی در ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه اﻣــوای )(Amuay
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺣد اﻗل  ٤٨ﻧﻔر – ﻧﯾﻣﯽ
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﺑودﻧد – و

ﺟﺎ ﺑﺎ وﺟود ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻧﻔﺗﯽ از اﯾن ﻧوع ﮐﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧد وﺑﺎ داﺷﺗن ھزاران ﻧﻔر
ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺷب و روز ﻣﺷﻐول ﮐﺎرﻧد ،اﻋم
ازﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ،اﯾن ﻧﺷت ﮔﺎز  ٣ﯾﺎ ٤
روز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﮐس واﮐﻧﺷﯽ
از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧدھد .اﯾن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت«.

ﺗﺧرﯾب ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻧﻔﺗﯽ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد ٦٤٥
ھزار ﺑﺷﮕﮫ ﻧﻔت در روز ﺷد.
ﭼﺎوز ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوروﻧزوﺋﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻧوان ﺷده ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده واﭘوزﯾﺳﯾون داﺧﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﻔﺟﺎر و آﺗش
ﺳوزی در ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﻧﻔت را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﮭل
اﻧﮕﺎری دوﻟت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮔﻔت :
ﻣﻘدﻣﮫ
رد
را
ای
»ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر ﻓرﺿﯾﮫ
ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻧﻔﺟﺎر و آﺗش ﺳوزی ،ﺗﻣﺎم
ً
ﮐﻧﯾد....اﯾن
ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و

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

