ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران
دوره ﺳوم
از ھر دری در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳﺧﻧﯽ
ﺻﻔﺣﮫ ١٢

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

رﻧﺟﺑر

آﺑﺎن /آذر  ١٣٩١ـ ﺷﻣﺎره ٩٠/٩١

ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن روﺑﮫ
واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺗوھﻣﺎت درﺑﺎره
وﺧﺎﻣت ﻣﯾرود :اﺧﺗﻼف در ﻧﺷﺳت ﻓراز ﻗدرت ھﺎی ﻧو ظﮭور در
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول
ﺟﻧوب
ﺻﻔﺣﮫ ٢١
ﺻﻔﺣﮫ ٢١

ﺿرورت طرد ﺷﯾوه ﺗﻔﮑرﺧرده ﺑورژواﺋﯽ
از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری اﯾران
ھﯾﭻ ﮔﺎه درﺗﺎرﯾﺦ ،اﻋﺗراﺿﺎت و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾران درﻗﺎﻣت و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮔﯽ
اﻣروزی اش ﺟرﯾﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؛
ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﻣردم ﮐﮫ درﻓﮑر ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن و ﻋدم
اﻣﻧﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣداﺧﻼت ﻓﺎﺷﯾﺳت ﮔوﻧﮫ ی
ﺣﮑم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻗﺎﻧون اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑدﯾن
اﻧدازه ﻣﺗراﮐم ﻧﺑوده اﺳت؛
ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران در
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺧوﯾش ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻧﮑرده
و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧداده اﺳت؛ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑدﯾن اﻧدازه
زﻧﺎن اﯾران دردﻓﺎع از ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده
ی ھزاران ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﮫ وﯾژه  ٣۴ﺳﺎﻟﮫ ی
اﺧﯾرﺧوﯾش زﯾرﻧظﺎم ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳرﺑﻠﻧداﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑرده اﻧد؛
ھﯾﭻ ﮔﺎه داﻧش ﺟوﯾﺎن درﺟﮭت ﺗﺑدﯾل داﻧش
ﮔﺎه از ﭘﺎدﮔﺎن و ﻗﺑرﺳﺗﺎن رژﯾم ﺑﮫ ﻣﺣﯾطﯽ

دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻋﻠﻣﯽ و ھم ﭼﻧﯾن دردﻓﺎع از
ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧﯽ ﻧﮑرده اﻧد؛ ھﯾﭻ ﮔﺎه...
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ
و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت
ﮐش ﻣﯽﺷود ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدﺑودن
ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ اﺷﺎره ﮐرد و اﺷﮑﺎل ﻋدم
ﭘﯾﺷروی اﻧﻘﻼب رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد
ﺑودن ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ داﻧﺳت.
اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ درﺿﻌف ﻣﻔرط ﺷراﯾط ذھﻧﯽ
و ﻣﺷﺧﺻﺎً درﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ
رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﯾﺎ درﺳﺗﯾزﻧد.
اﻣﺎ دراﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻠﯾﮫ
اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻧﭘرداﺧﺗﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎً ﺣﻠﻘﮫ ی
اﺻﻠﯽ ﻣﺷﮑل را ،در ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ دوم

ﺑرﺑرﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ!
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درﻣورد اﯾران روز
ﺑﮫ روز دراﺑﻌﺎد وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽﺷوﻧد
و ﻋوارض آن ﺑرﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی زﻣﺎﻣداران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﺳراﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم
داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﺄﺛﯾری ﻧداﺷﺗﮫ و آنھﺎ ھﻣﮫ
ی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﻻزم را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﮐردهاﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دروﻏﯽ واﺿﺢ
ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .اﮐﻧون آن ﭼﮫ
ﮐﮫ درﺳراﺳراﯾران روز و ﺷب ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷود
ﺑﺎﻻرﻓﺗن ﻗﯾﻣت اﺟﻧﺎس ،ﻧﺎﯾﺎب ﺷدن ﺑرﺧﯽ از
ﮐﺎﻻھﺎ درﺑﺎزار ،ازﮐﺎراﻓﺗﺎدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ازھﻣﮫ ﻣﮭمﺗر اﻓزاﯾش ﭼﻧﺎن ﺳرﯾﻊ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﺳت
ﮐﮫ ﺑرای اﻗﺷﺎرﻓﻘﯾرﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﭘرداﺧت ﭼﻧﺎن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑرای
اﺟﻧﺎس ﻣورد ﻟزوﻣﺷﺎن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﮔﺷﺗﮫ و ﻟذا
ازﺟﺎﻧب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و از طرف رژﯾم ﺟﺑﺎر
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ و ﻓﻘر و
ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘدان ﻏذا و دوا و درﻣﺎن

ﺳﺎل ٣٣

زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐودک و ﺟوان و ﭘﯾر را
ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده و اﮔر درﺗﺣرﯾم ﻋراق ﻓروش
ﻧﻔت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﺗﺎ ﺣدودی
ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺷد و ﺑﺎوﺟوداﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک
دراﺛرﺑﯽ ﻏذاﺋﯽ و ﺑﯽ دواﺋﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد،
دراﯾران ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺑﺎزھم ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ
ازﺟﻣﻠﮫ درﻓروش ﻧﻔت ﺧﺎم ،ﻣﻧﺗظر وﺿﻌﯾﺗﯽ
ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺑدﺗر از آن را درآﯾﻧده ﺷﺎھدﺷوﯾم!
ﮔوﺷﮫای از وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ﺑﮫ ﻗرار
زﯾراﺳت:
ـ ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن رھﺑری ﻣﯽ
ﮔوﯾد :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ »ﮐﺷﺗﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺋﯽ« ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﻣﺎﻧﻊ ﻏرق ﺷدن آن ﮔردﻧد؛
 ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس  ٪ ٧٠ :ﻣﺷﮑﻼتاﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎﺳت؛ ﻧﻣﺎﯾﻧده
دﯾﮕری
ازﻣﺟﻠس:ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم

ﻧﻘد ﻣﻧﺷور ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﺷورای ﻣﻠﯽ اﯾران
)ﺑرای ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد(
ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﻧﺷور ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﺷورای ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑرای ﺑرﮔزاری
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد« اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﻌدادی
از اﺗﺎق ھﺎی ﭘﺎﻟﺗﺎﮐﯽ ﻧﯾز در ھﻣﯾن راﺑطﮫ
ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد .ﮐﺎرﭘﺎﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳت و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ذﮐرھر ﻣوﺿﻌﯽ،
ﭘﺎی ﺑﻧدی ﺧود را ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ) آن ھم از
ﻧوع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻠﯽ اش( ﺗﮑرار ﮐرده اﺳت
ﺗﺎ ﺑﮫ »آن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد« ﻣواﺿﻊ دوﭘﮭﻠوی ظﺎھرا اﻟﺗﻘﺎطﯽ و
در واﻗﻊ ﻓرﯾﺑﻧده و راﺳت را ﮔوﺷزد ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و  ١٦ﺑﻧد ﻣﻔﺎد اﯾﺟﺎد ﺷورای
ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻧﺷور در
ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم
ﺑرﺧﯽ ﻣوﺿﻊ

ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  ٩۵ﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر  :١٩١٧ﺟورج اورول،
ﻣﺑﻠٌﻐﯽ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳت،

ﻗﮭرﻣﺎن ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم و
ﺧﺑرﭼﯾن دوﻟﺗﯽ
ﺟوﺗﯽ ﺑرآر ،ﻓورﯾﮫ ١٩٩٨
» اﯾن ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده درﺟﮫ ﺳوم ﺗوﺟﮫ
ﺑورژوازی راﺟﻠب ﮐرد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗظﺎھر
او ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اﯾده اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻧﻔرت ﺑﯾش از ﺣد او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آرﻣﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑود«.
» ﺗﮭﻣت ھﺎی ﻣوﺟود در آﺛﺎر اورول را ﺑﺎﯾد
ﺗﮑذﯾب ﮐرد ،ﺟواﻧﺎن را ﺑﺎ آن ﭼﻧﺎن داﻧﺷﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ھم در ﺧﺎرج و ھم در داﺧل ﮐﻼس
درس ﺑرﺧﯾزﻧد«.
از زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت )(Animal Farms
در ﺳﺎل  ،١٩۴۵ﺑﻘﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺷم

ﭼﺎره رﻧﺟﺑران وﺣدت و ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳت!

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺿرورت طرد ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ...
ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول
ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﮐﮫ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر داﻧﺳﺗﮫ و ﺑرای رھﺎﺋﯽ
آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرارﻣﯽ
دھﯾم.
ﻣﻘدﻣﺗﺎ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﺑرﭼﯾدن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﮑﯽ ﺑر
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ
و ﺑراﻧداﺧﺗن ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎراﻧﺳﺎن ازاﻧﺳﺎن،
ﻣﺑﺎرزهای ﷲ ﺑﺧﺗﮑﯽ ﻧﺑوده و ﻣﺗﮑﯽ ﺑرﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺋوری
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ
ﺑرﺧوردی ﺳرﺳراﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺻول ﻧﻣﯽﺗوان
اﻣراﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ را ﺑﺎﻣوﻓﻘﯾت ﭘﯾش
ﺑرد .درﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓراﮔرﻓﺗن ﺳطﺣﯽ
اﯾن اﺻول ھم ﻧﻣﯽﺗوان ﻣدﻋﯽ ﺷدﮐﮫ ﻣﯽﺗوان
ﺑرای ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻣردم ﻧﺳﺧﮫ ﻧوﺷت .ﺿرورت ﺷرﮐت
در ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑﺳﺗن اﺻول ﺗﺋورﯾﮏ آن درﻋﻣل اﺳت
ﮐﮫ ﻓرد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھم ﻗﺎدر ﺑﮫ درک
ﻋﻣﯾقﺗر از ﺗﺋوری ﺷده و ھم در ﭘراﺗﯾﮏ ﭼﮫ
ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ ﺗﻠﻔﯾق آن را ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ ﭘﯾداﮐرده و
ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧدﻣت رﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔﺎم ﻣوﻓﻘﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردارد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ درﻋرﺻﮫ ی ﺗﺋورﯾﮏ ﮐم ﺑودی
ﺟدی درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﻣدﻋﯽ دﻓﺎع از
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣوﺟوداﺳت .زﯾرا ﻧﮫ درک ﺑﮫ
طورﻧﺳﺑﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ازﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و اﺻول
ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻠﻔﯾق آن ﺑﺎﺷراﯾط
ﻣﺷﺧص ﮐﺷور ﺑﮫ طور ﻣﺟداﻧﮫ و ﻣﺳﺋووﻻﻧﮫ
ای دارد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب
ﺣﺎﮐﻣﺎن دراﯾران ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷرﮐت درﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ
طور ﻣوﺳﻣﯽ و ﮔذرا ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طور ﻧﺳﺑﺗﺎً
ﺛﺎﺑت و داﺋﻣﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ اﯾن
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ و طرز ﭘﯾﺷﺑرد آنھﺎ ﭘﯽ ﺑرده و ﺑﺎ
ﺗﺑﺣر ﺑﮫ ھداﯾت آﻧﺎن ﺑﭘردازد.
ﺿﻣﻧﺎً ﻧﻔوذ اﯾده آﻟﯾﺳم و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
اﻧواع ادﯾﺎن و ﻣذاھب از دوران ﺑﯾش از ٢۵٠٠
ﺳﺎل – از زرﺗﺷﺗﯾﺳم ،ﯾﮭودﯾت ،ﻣﺳﯾﺣﯾت
و اﺳﻼم ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎﺷﻌﺑﺎت ﻣﺗﻌددﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً ﺑﮭﺎﺋﯾت ﮐﮫ درﺧدﻣت ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرده
دار ،ﻓﺋودال و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻗرارداﺷﺗﮫ اﻧد--
درﺳطﺢ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ و وﺟود ﻗﺷر وﺳﯾﻊ
ﺧرده ﺑورژوا ﮐﮫ درﺷراﯾط رﺷد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻧوز ھم دراﯾران
ﻧﻘش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ازﻧظرﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ و
ﺑﮫ وﯾژه ﻗﺷر ﻣﺗوﺳط و ﺑﮫﺧﺻوص ﺑﺎﻻی آن
ﻋﺻﺎی دﺳت طﺑﻘﺎت ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و

ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑوده اﻧد .ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و درک ﺗﺋورﯾﮏ
و ﭘراﺗﯾﮏ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ،
درﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ دراﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﺎل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻧﻘش ﻣوﺛرو ﺑﻌﺿﺎ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده ای داﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾﺎت ﺗﺎﺛﯾرﻣﺧرﺑﯽ
را درﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﭼپ ﻣدﻋﯽ ﻣداﻓﻊ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﮐﻣوﻧﯾﺳم و درﺣدی ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾق
ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ و ھماﮐﻧون ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ُدﻣﻠﯽ
ﭼرﮐﯾن ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ازﺣرﮐت ﭘُرﺻﻼﺑت
آن درﺧدﻣت ﺑﮫ رﺷداﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری ﮔﺷﺗﮫ
و ﺻدﻣﺎت ﺟدی ﺑﮫ رﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
ﺗودهای وارد ﻧﻣوده اﺳتُ .دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم درﮐﺳوت
ﺑﮫﺧﺻوص ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری درﺑرﺧورد ﺑﮫ
اﺻول ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن؛
ﻧﻔﯽ ﮔراﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺳت آوردھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن؛ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑﮫ وﯾژه
ﻣﺣﮑم ﺑدﺳت ﻧﮕرﻓﺗن اﺻول ﻋﻠﻣﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
و ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻣن درآوردی ﺑدون
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔوی ﺗﺋورﯾﮏ و ﻋﻣﻠﯽ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد از وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی
اﯾن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ،ﻋدم
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺗﺷﮑل ﺧودی
و ﮐل ﺟﻧﺑش ﭼپ وﯾﺎﻓﺗن ﺿﻌف ،اﻧﺣراﻓﺎت
و ﻧﻘطﮫ ﻗوﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت درﺟﻧﺑش ﭼپ
اﯾران رﯾﺷﮫ دواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آنھﺎ
را در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی اﻟﺗﻘﺎط ﮔری و ﻓردﮔراﺋﯽ و
ﮔروه ﮔراﺋﯽ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اراﺋﮫ داد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل درﺳﺎل ﮔرد اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾراﮐﺗﺑر
 ١٩١٧روﺳﯾﮫ ،اﮐﺛر اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ
ﺑﮫ دﻓﺎع از آن ﭘرداﺧﺗﮫ و ﮐﻣﺗر ﺗﺷﮑﻠﯽ را
ﻣﯽﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺿﻌﻔﮭﺎی اﯾن اﻧﻘﻼب را
از ﺑدو ﺑروزاش ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗدل
ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻋﺟﺑﺎ ھﻧوز از اﯾن ﺗﻌرﯾف و
ﺗﻣﺟﯾدھﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻧﮕذﺷﺗﮫ ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﺧرب دردرﺟﮫ اول ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ و
ﺷﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ و در درﺟﺎت ﺑﻌد ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت
دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر از ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎﺳﺗﺎد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ھﯾوﻻﺋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﯾرﮐردن ﭘروﻓﺳورھﺎی داﻧش ﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ ظﺎھر »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت« و ﺑﺎ ﺗﺣرﯾف
واﻗﻌﯾﺎت رخ داده درﮐﺷورﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺷوروی و اﻧواع و اﻗﺳﺎم دروغ ﭘردازﯾﮭﺎ،
ﺧراب ﮐﺎری را ﺳرﻣﯽ دھﻧد .اﯾن طرز ﺗﻔﮑر
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﺗﺋوری ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻋﻠﻣﯽ دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﺑراﯾن دارد ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺧﺻﻠت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ داﺷﺗﮫ
و ﮔرﭼﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﺣﻠﻘﮫ ھﺎی
ﺿﻌﯾف ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑرﺟﮭﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺷﮑﺳﺗن ﺑرﺧﯽ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ ھﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ﺷدت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻟذا ﺣﺎﮐﻣﯾت

ﺻﻔﺣﮫ ٢
»ﮐﯽ ﺑرﮐﯽ« ﺑﮫ طورﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد،
ﺑﮫ ﻋﯾﺎن ﺑروز ﻣﯽ دھﻧد .ﻟﻧﯾن درﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل
از درﮔذﺷت اش ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷوروی ﺑﮫ ﺷدت از ﻧﻔوذ ﺧرده ﺑورژوازی
رﻧﺞ ﻣﯽﺑرد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ در ﺑﺳط
ﺑوروﮐراﺳﯽ اﺳت .ھﻣﯾن ﻗﺷر وﺳﯾﻊ ﮐﮫ اﻣری
ﻣوﺟود و ﻣﺎدی درآن ﮐﺷورﺑود ،ﺿرورﺗﺎً ﻧﮫ
ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﻋواﻣل ﺧود را
ﺑﮫ درون ﻣرﮐز ھداﯾتﮐﻧﻧده ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ـ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ـ رواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧرده
ﺑورژواھﺎﺋﯽ در ﮐﺳوت »ﺧردرﻟﺑﺎس ﺷﯾر«
و در ظﺎھر ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﮐﻣوﻧﯾﺳم وارد ﺣزب
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽﺷوﻧد و دراﯾن ﺣزب ﺑﮫ ﺟﺎی
وداع ﮐردن آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺗدرﯾﺟﯽ
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﺑﮏ
ﮐﺎر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﯾن ﮐﺎﻻھﺎی ﺟﮭﺎن
ﮐﮭﻧﮫ ﻏﯾرﭘروﻟﺗری را در درون ﺣزب رواج
ﻣﯽدھﻧد و درﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب و ﻗرارﮔرﻓﺗن
درﺳطﺢ رھﺑری ،ﻣﺎھﯾت آن را ﻋوض ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﺎ ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﻋﺿو ﺣزب
ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ درﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
آﻟوده ﺑﮫ اﻓﮑﺎرﻋﻘب ﻣﺎﻧده دوران ﺗزارﯾﺳم
ﺑودﻧد ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧوﺳﺎزی وآﻣوﺧﺗن اﯾده
ﺋوﻟوژی ،ﺳﯾﺎﺳت و ﻏﯾره ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ داﺷﺗﻧد
و ﮐل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر روﺳﯾﮫ دراﻧﻘﻼب ھﻣراه
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺑود.
ﻧﻔﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋظﯾم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درﺷوروی
ﮐﮫ ﺟﮭش ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت از
زﯾر ظﻠم و ﺳﺗم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و
اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن ﻓراھم ﺳﺎﺧت و ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ
آزادﺷده و از ﮐﺷورﻋﻘب ﻣﺎﻧده و داﻏﺎن
روﺳﯾﮫ ،ﮐﺷوری ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ درآن
درھﺎی ﭘﯾش رﻓت ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷده ھﺎ و ﺳﺗم
دﯾده ﮔﺎن ﺳﺎﺑق آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮭﺎر طﺎق ﺑﺎزﺷد،
اﯾن روزھﺎ ﻣُد ﺧرده ﺑورژواھﺎی ﭼﭘﯽ اﺳت
ﮐﮫ ظﺎھراً ﻣداﻓﻊ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« اﻧد! ﺑﮫ ﯾﻣن
اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﻣردم ﺷوروی
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻏول ﻓﺎﺷﯾﺳم را ،ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎﺑودی
ﺷوروی ﻗدﻋﻠم ﮐرده و ھﯾﺗﻠر ﻗﺑل از ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾدن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷﺎرت داده ﺑود ،ﺑﮫ
زاﻧو درآورﻧد .و طﯽ  ٣۶ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﮐﮫ ۴ﺳﺎل اول ﭘس از اﻧﻘﻼب،
ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ وﯾراﻧﯾﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول
را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣود و  ٤ﺳﺎل ﺑﻌد درﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﮐﮫ ﺑﺎ  ٢٧ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺷﺗﮫ و وﯾراﻧﯾﮭﺎی
ﻋظﯾم ﻣﺟدد ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺗل ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮔردﯾد ،و ﺑﺎﻻﺧره
ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ
ﭼﻧﮓ ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ
ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘدﯾن

ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺿرورﺗﯽ اﺳت ﻋﺎﺟل

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﯾن ﻧظﺎم ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ درآن
ظﻠم و ﺳﺗﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن روا ﻧﺷد وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧظﺎم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻗﺎدر ﺑﮫ درک اوﺿﺎع ﺑود
ﺟﻠو ﺧراب ﮐﺎرﯾﮭﺎی دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را
ﮔرﻓت ،ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﭼرا اﻣروز ﺷوروی ﺗوﺳط
ﻣداﻓﻌﺎن دروﻏﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ
ﺑرای ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷود!! آﯾﺎ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺷوروی
از ﮔرﺳﻧﮫ ﮔﯽ ﻣردﻧد؟ آﯾﺎ اﯾﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﺎری را
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﻣزدﺷﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘرداﺧت
ﻧﺷد؟ آﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺷﺎن ﺣق ﺑﺎﺳوادﺷدن
و رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و داﻧش ﮔﺎه ﻣﺟﺎﻧﯽ را
ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺧﯾﺎﻧت
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻧده ﮔﺎن ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ﺑود؟ آﯾﺎ
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐش ﻣﺳﮑن
ﻧداﺷﺗﮫ و در ﺣﻠﺑﯽ آﺑﺎدھﺎ زﻧده ﮔﯽ ﮐردﻧد؟
آﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑورژوازی و ﺧرده
ﺑورژوازی ﮐﮫ اﻣروز اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درﺷوروی ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ
و ﻣرده آزادی و رﻓﺎه ﻣردم آن ﺳﺎﻣﺎن ﺑودﻧد
ﮐﮫ اﻣروزﭘس از اﻓﺗﺎدن ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت
ﺑورژواھﺎ وﺣﺷت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﯽ
آزﻣﺎﯾﻧد و ﻓﻘروﻓﺎﻗﮫ از ﺳروﮐوﻟﺷﺎن ﺑﺎﻻﻣﯽ
رود و ﺗﻌداد ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی روﺳﯽ درﺣﺎل
اﻓزاﯾﺷﻧد و ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﭘر روﻧق ﺗر از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﻣدارس و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺷده اﻧد؟
دراﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺿﻣن ﻧﻘد ﮐم ﺑودھﺎی
ﮐﺷور ﺷوراھﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﭼﭘﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎی اﻓﺷﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧظﺎم ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺷﺎن
ﻣﯽﺧواھﻧد ازطرﯾق ﺑﮭﺗﺎﻧﮭﺎی ﻓراوان و ﺑﮫ
ﻋرش رﺳﺎﻧدن ﮐﻣﺑودھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﮐﺷورﺷوراھﺎ
ﺑﭘردازﻧد ،ھﺷدار داد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧود
را ﻋوض ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺑﺎﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ﺑرﺧوردﮐﻧﻧد و ﻧﻔﯽ
ﺻﺎف و ﺳﺎده دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ
ﺟﺎی ﻧﻘد ﺟﺎ ﻧﯾﺎﻧدازﻧد! دراﯾن ﯾﮏﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری
آنھﺎ ھﯾﭻ اﺛری از ﮐﻣوﻧﯾﺳم و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﯾز
و ﺑُرّ ای آن ﻧﯾﺳت!
ﺑﮫ ﻧﻘد ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ
دھﯾم:
ﮔرﭼﮫ ﻣﯽﺗوان دھﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ از اﺧﻼل اﯾن طرز
ﺗﻔﮑر ازﻧظر داﺧﻠﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﮐﺎرﮔری اﯾران ذﮐر ﻧﻣود ،اﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ
ﻧﻘد ﯾﮏ وﺟﮫ ﺧطرﻧﺎک آن ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
اﮔر درﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺑورژوازی ﺗﻣرﮐز دادن
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷرط ﺑﻘﺎی آن اﺳت؛
درﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧرده ﺑورژوازی ﭘراﮐﻧده ﮔﯽ
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷرط وﺟودی آن ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺷروﺳﯾﻊ »ﻣﺗوﺳط« از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﺎدی ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر در دﯾدﮔﺎه
اﻓراد آن ﻗﺷر ،ﻓردﮔراﺋﯽ و ﯾﺎ درﻣرﺣﻠﮫ

ای ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺗر ﮔروه ﮔراﺋﯽ را ﻣﻠزم ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﯾﺎ آن ﺧرده ﺑورژوا
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺷﯾدن ﺧود ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑورژوازی
ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ دراﺛر ﻓﺷﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑورژوازی
ﺑﮫ ﺳوی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘرت ﺷود ،اﻣﺎ ﮐل اﯾن
ﻗﺷر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارد ،ﻣوﺟودﯾت
ﺧودرا ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد و ﻋﻼرﻏم ازدﺳت دادن
وزن ﻣﺧﺻوص اش درﮐﺷورھﺎی ﭘﯾش رﻓﺗﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎزھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﻣﯾﺎﻧﯽ
در ﺗرﮐﯾب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن ﺟواﻣﻊ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺧرده ﺑورژوازی و ﺑورژوازی در
ﺟﮭت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اش ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺳت .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ازﺑﯾن ﺑردن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎری و ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ و ﺑرﻗراری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون طﺑﻘﮫ و ﺑدون ﺗﻣﺎﯾزات ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﻌﺎر ﭘرﻗدرت » :ﮐﺎرﮔران
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣدﺷوﯾد! «
ﺳﻣت ﮔﯾری ﺑزرگ ﻋﯾﻧﯽ وذھﻧﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔران را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .درھﻣﯾن
راﺳﺗﺎﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﺣزب ﭘﯾﺷرو ﮐﻣوﻧﯾﺳت
واﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درھرﮐﺷور ﮐﮫ درﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﻋﺿو اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺣزب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درﺟﮭﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺗوﺳط
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﮐﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑود،
ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻣواﺿﻊ آن دراواﺧر ﺳﺎل
 ١٨۴٧ﺗوﺳط آﻧﺎن ﺗدوﯾن ﮔردﯾد و دراداﻣﮫ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻟﻧﯾن ﺑرﺳراھﻣﯾت و ﺿرورت
اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت درھرﮐﺷور و اﯾﺟﺎد
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط آﻧﺎن)(١٩١٩
اﯾن ﺷﻌﺎر ﭘروﻟﺗری درﻋرﺻﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت.
ً
اﻣﺎ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻧﻔوذ
ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ،ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران را درﺣد ﺗﺟﻣﻊ ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ درﮐﺷور
ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل واﺣدﮐﺎرﮔری دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد و
اﯾن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ھﻧوز ﺣﺎﮐﯽ از داﺷﺗن ﺷﻌﺎر
ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ درﺳت درﻣورد ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾران ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺑﮫ ﭘﻠوراﻟﯾﺳم ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ و
ﺑورژواﺋﯽ درﻣورد ﻣﻧﻔرد و ﺣﺗﺎ اﺗﻣﯾزه ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن ﺻف ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺣد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘﻧﺎه ﺑرده
و از ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﻋدول ﮐرده و ﺗﻔرﻗﮫ
ﻣورد طﺑﻊ ﺧرده ﺑورژوازی را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﮐﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر
ﻣﻔﺗﺿﺢ ﺧرده ﺑورژوازی را ﺳد راه ﭘﯾﺷﺑرد
ﻣﻘﺎﺻد ﺧوﯾش ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑدون
اﯾن ﮐﮫ دارای آنﭼﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻣل ﮐردی

ﺻﻔﺣﮫ ٣
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ را ﺑﺎ اھداف
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری
درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی دﯾﮕر ﭼپ داﺷﺗﮫ و
درﻋﯾن ﺣﺎل طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ھم آنھﺎ را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣزب ﭘﯾﺷرو واﺣدﺧوﯾش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل درﻋﻣل ﻣﺟﺑورﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﺎ ﻗﺑول ﺗﯾﺗر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن ﺑﻘﯾﮫ ﻧﯾروھﺎ،
ﺗﺣﻔﮫ ی اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﭼپ را
از ﺟﻌﺑﮫ ﻣﺎرﮔﯾری ﺧود در آورﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را در ﭘﯾﺎده ﮐردن اﺻول ﺗﺋورﯾﮏ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﺑﻧدد و درﻋرﺻﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺋورﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ،
ﺳﺑﮏ ﮐﺎری و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات ،ﭼﻧﺎن
ﻧﺎﭘﯾﮕﯾری ازﺧودﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﻣﻌروف اظﮭر ﻣن اﻟﺷﻣس اﺳت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ی اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺿرری ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت
و ﺟدی ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﮐﺎرﮔری دراﯾران وارد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑدون ﻣﺑﺎرزه
ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر رﺳوخ ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﺑدون ﺗﻼش ﺟدی و ﻓوری
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی راﺳﺗﯾن و ﺑﮫ وﯾژه ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔری ﮐﻣوﻧﯾﺳت درﻣﺗﺣدﺷدن درﺷراﯾط
ﺣﺳﺎس ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ،ﺑﺎردﯾﮕر ﻓرﺻت را ﺑﮫ
ﻋﻧﺎﺻر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑورژوازی
اﯾران ﺧواھد داد ﮐﮫ درﺻورت رژﯾم
ﭼﻧﭻ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن ١٣۵٧
و رژﯾﻣﮭﺎی ﻧوع »ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ« را ﺑﮫ
ﻣردم اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن و ﻣﻠل
ﺳﺗم دﯾده اﯾران ﻧﺗواﻧﻧد روی آزادی و زﻧده
ﮔﯽ ﻣﺷﺗرک درﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و در اﺣﺗرام
ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺑﯾﻧﻧد .آن ﮔﺎه ﺑﺎزھم ﺧون
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن درﻣﯾداﻧﮭﺎی ﮐﺎر و
زﺣﻣت و در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭرھﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺷده
و ﻋﻔرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺗداوم
ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد و ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﺎردﯾﮕر
ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﮐﺎرﮔران
ﮔﺷﺗﮫ و دﺳت ﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻗدرت را
ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺧواھداﻧداﺧت.
ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ازﺗﻣﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
راﺳﺗﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر اﯾﺟﺎد ﺣزب واﺣد
ﮐﻣوﻧﯾﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﻌﺗﻘدﻧد ،ﺑﺎ ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳم
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘرﭼم دار دﻓﺎع از
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ﭘﯾﺷروﺟﮭﺎن
در ﺑﯾش از  ١٦٠ﺳﺎل اﺧﯾر ھﺳﺗﻧد ،و ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﺎرﮔران ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻋﺷق ورزﯾده و ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ درﺳﺗﯾزﻧد و ازوﺟود ﻓرﻗﮫ
ﮔراﺋﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک درﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران ﻧﻔرت
دارﻧد ،دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ درﺷراﯾط

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺣﺳﺎس ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧودرا درھداﯾت
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ،ﺑﺎ
ﻋزﻣﯽ ﺟزم و ﺑﺎ ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗری ﮔردھم
آﻣده ،دﺳت دردﺳت ھم از ﻧظر ﺗﺋورﯾﮏ و
ﻋﻣﻠﯽ داده و ﺷراﯾط را ﺑرای رﺷد ﺗوﻓﺎن
آﺳﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺗوده ای ازطرﯾق
ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﺧودﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺗرﺳﺎزﻧد.
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﯾز و ﺑُرٌا اﺳت ،ﮐرﺧﺗﯽ
و ﭘﺎﺳﯾوﯾﺗﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .دراﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﺗﺎرﯾﺧﯽ
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران و ﺟﮭﺎن،
ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎظر اوﺿﺎع ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و درﺗﻐﯾﯾر اﯾن
وﺿﻌﯾت ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش ﻧﻧﻣود .ﭘﯾروزی دراﯾن
ﺟﮭت را ﺑﺎﯾد ﮐﺷﺎن ﮐﺷﺎن و ﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﮐﻧﺎن
ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾم و ﺑﯽ درﻧﮓ دﺳت دردﺳت ﯾﮏ
دﯾﮕر ﺑدھﯾم و در ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻧظری
و ﻋﻣﻠﯽ ﺟدی و آﯾﻧده ﺳﺎز ﺑردارﯾم.

ﺑرﺑرﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھد ﭼرا ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺗورم ﺑﯾش از  ٪ ۴٠ﻣواﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛
 ﻗﯾﻣت دﻻر  ٣ﺗﺎ  ۴ﺑراﺑرﺷده وﻟﯽ ﻗﯾﻣتداروھﺎ ﺑﮫ  ١٠ﺑراﺑر رﺳﯾده اﺳت و ﻧﺎﯾﺎب
ﺷدن داروھﺎ ﺑرای اﻣراﺿﯽ ﻧظﯾر ﺗﺎﻻﺳﻣﯽ،
ھﻣوﻓﯾﻠﯽ ،ﺳرطﺎن ،دﯾﺎﻟﯾز و ﻏﯾره ﺟﺎن
ﺑﯾﻣﺎران زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧطراﻧداﺧﺗﮫ اﺳت؛
 ﻗﯾﻣت ﻣﺳﮑن درﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯾر ٪ ٣٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣﺗﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺑر ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﻣﺷﺎوران اﻣﻼک از ﺗﺄﺛﯾر
 ٪١٠٠اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ﺑﮫ
ﺑﺎزارداﺧﻠﯽ ﻣﺳﮑن ﺧﺑردادﻧد .ﻗﯾﻣت ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز درﻋرض ﯾﮏ ﻣﺎه ٪ ٣٠
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛
 اﯾﻠﻧﺎ از ﺑﮭﺷﮭر :ﺑﻧﺎﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺻرﷲدرﯾﺎﺑﯾﮕﯽ دﺑﯾراﺟراﺋﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺎرﮔر :واﮔذاری ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺑﮫ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران ﻣﺎزﻧدراﻧﯽ
را ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾت ﺳﺎزی ﺑﮭﺷﮭر و ﺧﺎﻧوادهھﺎی
ﺷﺎن اﻣروز درﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؛
 ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده  ١١٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽواردﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﮫ اﯾران ﮐﮫ ﺑﺎ ارز دوﻟﺗﯽ
ارزان ﮐﺎﻻ واردﮐرده و آن را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت
ﺑﺎزار ﻓروﺧﺗﮫ اﻧد؛

 درﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣردم ﺳﺎﻻری :ﺷﺎﯾداﯾن روزھﺎ دراوج ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران
ﺑﯾش از ھرزﻣﺎن دﯾﮕری ﺑﺎ واژهای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯽ
ﺗدﺑﯾری ﺑرﺧورد ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧدی ﭘﯾش
ﻧﺳﺑت دادن آن ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣدﯾرﯾت دوﻟت
ﺗﺎﺑوﺋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت؛
 ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾلﻓﻘدان ﻣواد اوﻟﯾﮫ ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﻧﺗﺎژ اﺗوﻣوﺑﯾل ﻣﻧﮭﺎی رﻧو
ﮐﮫ آن ھم درآﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻌطﯾل ﺷدن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت؛
ً
ـ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﮐﻣﺗر از ﻧﺻف ﺷدن ﺻﺎدرات ﻧﻔت
و ﺻدھﺎ و ھزاران ﺧﺑر دﯾﮕر اوج ﺑﺣران
اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧرب ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
اﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﭼﻧد ﺧﺑرﮐوﺗﺎه ازﯾﮏ ﺳو
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳت ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را
در ﻣﺣروم ﮐردن ﻣﻠﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن و از ﺟﻣﻠﮫ
اﯾران از ﺣداﻗل زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن از طرﯾق
ﺗﺣرﯾم و ﺑﮫ ﺧﺎطرﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت
ﻧﻔوذﺷﺎن و دررﻗﺎﺑت ﺑﺎ دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻣﯽﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد و از ﺳوی دﯾﮕر
ﺣرص و آز ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و دوﻟت ﭘوﺳﯾده
ی آﻧﺎن را دراﯾران دﯾد ﮐﮫ دراﯾن ﺷراﯾط
ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ درﻓﮑر ﭘُرﮐردن ﺟﯾب ﺧود
ازطرﯾق ﮐﺷﯾدن آﺧرﯾن رﯾﺎﻟﮭﺎ از ﺟﯾﺑﮭﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣردم ﻓﻘﯾر و زﺣﻣت ﮐش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
و آﯾﻧده ای را ﺑرای ﺧود درﺗداوم ﺑﺧﺷﯾدن
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن
درﺷراﯾط ھرج و ﻣرج ﮐﻧوﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻣﺗزﻟزل ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾز
ﺑﺎﻗﺳﺎوﺗﯽ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺗرﺿﺎن را ازﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔری ﻣﺛل ﺳﺗﺎرﺑﮭﺷﺗﯽ و
ﺟﻣﯾل ﺳوﯾدی درزﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای
ﻣﯽ ُﮐﺷﻧد و ھر روز ﺧﺑر از اﻋداﻣﮭﺎی
ﺟﻣﻌﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷرﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺳﮑوت ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت
ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﭘوﺳﯾده ی اﺳﻼﻣﯽ!
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﭼﻧدﺧﺑردراﯾن ﺷراﯾط
ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾش از ٧٠
ﻣﯾﻠﯾون ﻣردم اﯾران ،ﺟُ ﺳت و ﺟوی ﻋواﻣل
اﯾن ﺑرﺑرﯾت ﭼﻧدان ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ
درﺟﻧﺑش ﭼپ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﯾران ﯾﮏﺟﺎﻧﺑﮫ
ﻧﮕری ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﯾن ﺟﺎ و آن ﺟﺎ
ﮐﺎرﺧود را ﮐرده و ازﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ ،ﻋﺎﻣل
اﺻﻠﯽ اﯾن ﻓﻼﮐت ﺗﺣﻣﯾل ﺷده را رژﯾم اﯾران
ذﮐر ﮐرده و دﺳت ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐرده ﮔﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ
را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺗﺎ ﺑرﺧﯽ درﺑراﺑر
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
درداﺧل ﮐﺷور رذﯾﻼﻧﮫ از ﺣﻣﻠﮫ ارﺗﺷﮭﺎی
ﻣﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾران ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٤
ی »رھﺎﺳﺎﺧﺗن« ﻣردم اﯾران از دﺳت
رژﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﺣﺎﮐم دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﯽ
ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺟﺎوزی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ
را اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درآن ﮐﺷورھﺎ ﺑﭘﺎ ﮐرده
اﻧد .ازاﯾن ﺣﺿرات ﺑﺎﯾد ﺳوآل ﮐرد آﯾﺎ ﻗﺑل
از ﺑروز ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ دراﺑﻌﺎد ﮐﻧوﻧﯽ و ﻋﻼرﻏم
وﺟود ﺗورم ،ﮔراﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ﻣزدھﺎی ﻧﺎﭼﯾز
و ﺣﺗﺎ ﻋدم ﭘرداﺧت آﻧﮭﺎ طﯽ ﻣﺎھﮭﺎ و ﺳﺎﻟﮭﺎ
اوﺿﺎع ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺣد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺷده ﺑود
ﮐﮫ ﺧراﺑﯽ وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل
ﺑﮫ رژﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺳﺑت
داد؟ آﯾﺎ ﺑﺣران دراﯾران ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد
و ﯾﺎ ﭘدﯾده ﺣﺑﺎﺑﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ھم راه
ﺑﺎ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ
ﺑﻌداز دﯾﮕری ﻣﯽ ﺗرﮐﻧد؟!
درﻣﻘﺎﺑل اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« رژﯾم ،ﭼﻧﺎن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮔری ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد
ﮐﮫ ﻋﻣل ﮐرد ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾم را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻣﺎم رﻧﺞ و دردھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺣرﯾم
اﻗﺗﺻﺎدی را ﻣﺗوﺟﮫ دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐرده و
ﺑﮫ ﻣﺷﺎطﮫ ﮔری رژﯾم ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﭼﺷم و ﮔوﺷﺷﺎن را ﺑر
اﺳﺗﺛﻣﺎراﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ،ﺑر دزدﯾﮭﺎی دراﺑﻌﺎد
ھزاران ﻣﯾﻠﯾﺎردی ،ﺑر ھرج و ﻣرج درﺗوﻟﯾد
و ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎی درون دوﻟت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ھرج و ﻣرج داﻣن ﻣﯽ زﻧد و ﻏﯾره ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺑﺳﺗﮫ اﻧد  .ﻗدرﻣﺳﻠم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر رژﯾﻣﯽ
ﻣداﻓﻊ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن و ﺑﮫ دﺳت
آﻧﮭﺎ ﺑرﺳرﺣﮑم ﻣﯽ ﺑود ،ﺑدون ﺗردﯾد ﻗﺎدرﻣﯽ
ﺷد درﺑراﺑر ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻧﻣوده و ﭼﻧﯾن ﻓﻘروﻓﺎﻗﮫ ای را ﺑر اﮐﺛرﯾت
ﻋظﯾم ﻣردم اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ از
ﮐوزه ﺑرﺑرﻣﻧﺷﺎﻧﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران ﭼﯾزی ﺟز ﻋرق و ﭼرک و ﺧون
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎر و زﺣﻣت ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ ﺗراود!
اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧدﻣﺎه ﭘﯾش
درﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ طﺎﻗﺗﯽ ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھوی ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت
– ﻓﺎﺷﯾﺳت ،ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
اﺳراﺋﯾل ،ﺑﮫ او دﻟداری داد و ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ رژﯾم اﯾران ﺑﮫ
زاﻧو درﺧواھدآﻣد .اﻣﺎ ﻋﻼرﻏم اﯾن اظﮭﺎرات
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دود اﯾن ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﺑﮫ
ﭼﺷم ﺗوده ھﺎی دھﮭﺎﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم رﻓﺗﮫ
و زﻧده ﮔﯽ ﺟﮭﻧﻣﯽ آﻧﺎن ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺗر ﮐرده اﺳت.
از اﯾن ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ارﻗﺎم ذﮐرﺷده درﺑﺎﻻ،
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و رژﯾم ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷور را دردﺳت دارﻧد ﺻدﻣﮫ ای
ﻧدﯾده و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ از  ٢٠٠٠ﻣدل ﺟدﯾد ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯾن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮔران ﻗﯾﻣت )ﭘورﺷﮫ(

ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷرط ﭘﯾروزی ﮐﺎرﮔران اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

 ۴٠٠ﻋددآن ﺗﻧﮭﺎ در اﯾران ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده
و ﺑﺎزار ﺗﺟﺎرت ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻟوﮐس ﭼﻧد
ده ﯾﺎ ﭼﻧدﺻدﻣﯾﻠﯾﺎردی دراﯾران ﮔرم اﺳت.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮭﺎی ﯾﮏ ﺗﺧم ﻣرغ
 ۴٠٠و  ۵٠٠ﺗوﻣﺎﻧﯽ و ﻣوز ﮐﯾﻠوﺋﯽ ٥٠٠٠
ﺗوﻣﺎﻧﯽ درﮐﻣﺗرﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﮐﺎرﮔر و
زﺣﻣت ﮐش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻋﺎﻣل
درﺟﮫ ﯾﮏ ﻓﻘروﻓﺎﻗﮫ ﻓزاﯾﻧده ﺑﯾش از ٧٠
ﻣﯾﻠﯾون ﻣردم اﯾران درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت
و ﺑﺎﯾد اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را درﺑراﺑر
اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐراھﺗش
آﺷﮑﺎرﻧﻣود ،اﻣﺎ درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣرص و آز
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﯾران و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺗﯽ رژﯾم ﺣﺎﮐم
آﻧﺎن دراﯾران ﻋﺎﻣل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮭم ﺑﻌدی اﯾن
ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻓﻼﮐت روزاﻓزون ﻣردم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
رﻓﺗﮫ و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دو دﺷﻣن ﮐﺎرﮔران
و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن اﯾران را ﺑﺎﯾد ﺑدون ھﯾﭻ
ﺗردﯾدی ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد .ﺑرﺑرﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﺑرﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران ھر روز ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ﭼﮭره
ی ﮐرﯾﮫ ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺑرای
رھﺎﺋﯽ از دﺳت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺑﺎﯾد
ﻣﺗﺣدﺷوﯾم و ﺗﺣت رھﺑری ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭘﯾﺷرو واﺣدطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺳﺎط اﯾن ارﺗﺟﺎع
ﺟﮭﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ازاﯾران
ﺑرﭼﯾﻧﯾم .ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﮐﺛرﯾت
ﻣردم اﯾران از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ظﻠم و ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.

ﻧﻘد ﻣﻧﺷور  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﮔﯾری ھﺎ ﺑﮫ ﺷدت راﺳت و اﻟﺗﻘﺎطﯽ اﺳت
و در ﺑرﺧﯽ ﻣواﺿﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر
ﮐرده و در ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوارد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت ﺑرای اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﭘردازد  .ﻣﺎ در
زﯾر ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن و ﺑﺎز ﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﺻری ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
 – ١در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ »ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺗﺻور اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻧظﺎم را از راه
ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺑطور ﺗدرﯾﺟﯽ
اﺻﻼح ﮐرد ،ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت «.اﻣﺎ ﭼﻧد
ﺳطر ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﻣﯽ ﮔوﯾد »ھدف از ﺑرﭘﺎﯾﯽ
ﺷورای ﻣﻠﯽ ،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ،ﺳﺎﻟم و
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻣﺎده  ٢١ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﻘوق ﺑﺷر] [١و اﻋﻼﻣﯾﮫ  ١۵۴ﻧﺷﺳت

ﺷورای ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟس ] ،[٢ھﻣراه ﺑﺎ ﻧظﺎرت
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯽ طرف ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد« اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ درک درﺳﺗﯽ از ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم ﻧدارﻧد
 .اﻣﺎ ھﻣﯾن دو ﻧﻘل ﻗول ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑﮫ دﻗت ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻗدرت
را ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﻧد» :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از طرﯾق
ﻧظﺎرت ) در واﻗﻊ دﺧﺎﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ (
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل« .در واﻗﻊ اﯾن طرح ﺟدﯾدی
ﺑرای اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑورژوازی ﺧﺎرج اﯾران
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﻣﺎوردی ﺑﺎ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾران ﻧﯾﺳت و اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧد ـ آن ھم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ در
ﻣﻌﺎدﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺗﺷﺎر دھﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻧﺷور
ﻧﻘش ﻣردم ھﯾﭻ ﺟﺎی ﮔﺎھﯽ ﻧدارﻧد و دﺧﺎﻟت
آﻧﮭﺎ ﺻرﻓﺎ در ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺎن
ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎھدف ﺟﻠب ﻧﯾروھﺎی ﭼپ درﺧﺎرج
ازﮐﺷورﺗدوﯾن ﺷده اﺳت .اﻣﺎ دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ
آن ھم ﺑﮫ طور اﺳﺎﺳﯽ ﻏرب و اھرم ھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ اش از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮫ
ظﺎھر ﺑﯽ طرف را ـ اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺣﺗﯽ
ﺑﮫ ﺻورت ظﺎھر ھم دﯾﮕر ﺑﯽ طرف ﻧﯾﺳت ـ
راه رﺳﯾدﻧش ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽ داﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ظﺎھرا آزادی ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑرای
آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آزاد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﺑﻧد دﺧﺎﻟت ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮫ
راه اﻧدازی ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺷﺎن
اﺳت .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳراﺳت ﮐﮫ
آزادی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭروﻧدان ﯾﮏ ﮐﺷورﺗﺎﻣﯾن ﺷده
و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاد را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣردم
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن
اﺷﺎره ای دراﯾن ﻣﻧﺷورﻧﺷده اﺳت! ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ﺷﻣﺎ در ﻟﯾﺳت اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
طﯾف ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﮑﻧوﮐرات و ﺳﻠطﻧت
طﻠﺑﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ درﺻدد
اﯾﺟﺎد اﭘوزﯾﺳﯾون ﺧﺎرج ﮐﺷوری اﺳت درزﯾر
ﭼﺗرﺣﻣﺎﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ!!
ﻗدم ﺑﻌدی در ﺧواﺳت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت :آﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر
از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرده اﻧد ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐدام ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ
اﺳت :ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری ،ﺑﺎ
ﻧظﺎم ﺷوراھﺎی ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣت ﮐﺷﺎن و
ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻓدرال .ﻋدم ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ
در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﻋوض ﮐردن آن ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺑﮫ ظﺎھر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﮏ ﻓرﯾب و ﯾﺎ ﺧود
ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﮑﻧوﮐرات و
ﺳﻠطﻧت طﻠب ﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن
ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘردن ﻧﻘش ﻣردم از آن

ﺻﻔﺣﮫ ٥
دارﻧد .اﻟﺑﺗﮫ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧود را
ﺗوﺿﯾﺢ داده اﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﯽ
و ﭘﺎﯾﮫ ای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺟواب ﻧداده اﻧد .از
ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل ﺳﺎﮐن
اﯾران را ﺑﺎ ﺣق ﺷﮭروﻧدی ﻻﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣوده
و ﭼﻧدﯾن ﺑﺎرھم از »ﺣﻔظ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ« و
ﻧﯾز »ﻣردم ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف« و »ﻣﻠت ﯾﮕﺎﻧﮫ
اﯾران« ﺻﺣﺑت ﮐرده اﻧد  .ھﻣﺎن طورﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ را ﻧﮫ ﻣردم ﻣﺗﺷﮑل در
ﻗدرت ،ﺑﻠﮑﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑورژواﯾﯽ و ﭼﻧد
ﻧﮭﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده اﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣﻠﯽ ھم ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻧﮭﺎ در دو ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ آزادﯾﮭﺎ در
اﯾران ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﻧد ،آن ھم ﻧﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل
اﻋﺗﻘﺎدی ﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﻓرﯾب آن
ﻧوع »ﭼﭘﯽ« ﮐﮫ ﺑدون اﯾن ﺑﻧدھﺎ ھم ﺣﺎﺿر ﺑﮫ
ﭘرﯾدن در داﻣن ﺑورژوازی ﺳﻠطﻧت طﻠب و
ﺗﮑﻧوﮐرات ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﯾران اﺳت .اﯾن
ﺑﻧدھﺎ ﮐدام اﻧد ؟ ﯾﮑﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ آزادی اﺣزاب
و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ﮐﺎرﮔری و ﻏﯾره ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودن آن .ﻣﻧﺷور ﺣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران
را ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮑرده و ﺗوﺿﯾﺢ ﻧداده اﺳت ﮐﮫ ﮐدام
طﺑﻘﮫ درﻗدرت اﺳت و ﭼراﺑﺎﯾد آن را ﺗﻌوﯾض
ﻧﻣود .ﭼرا ؟ دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧد
ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و روی ﮐﺎر آﻣدن
رژﯾم ھﺎﺋﯽ ھم ﭼون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در
اﯾران ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد .ﻣﻧﺷور ﺑﺎ ﻧدادن ھﯾﭻ
ﺗوﺿﯾﺣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾران و ظﺎھر ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺗﺧﯾﻠﯽ درﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻣﻠﯽ ھﺎ و
ﺑرﺑرﯾت آن درﺟﮭﺎن ،ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺧواھﺎن
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران در ﺷﮑل
ﺟدﯾدی اﺳت و ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ھم ﺑرای اﺣﺗرام
ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎھﺎی روی ﮐﺎﻏذ درآن
وﺟودﻧدارد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯾز درﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اش ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣواد
را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ وﻟﯽ درﻋﻣل آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﺷﻐﺎﻟداﻧﯽ
اش اﻧداﺧﺗﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗرﯾن اﺳﺗﺑداد ﻣذھﺑﯽ
را ﺑﮫ ﺟﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘرﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
در اﯾن ﻣﻧﺷور ھﯾﭻ ﺻﺣﺑﺗﯽ از دره ھوﻟﻧﺎک
ﺟداﺋﯽ ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروت ،ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺛروﺗﻣﻧدان ﻧﯾﺎﻣده اﺳت
.آن ﺟﺎ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ اﺷﺎره رﻓﺗﮫ اﺳت
ﺻرﻓﺎ آن را در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻧﻔﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده
ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧدھد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﯾران ﺑﻌدا
از طرﯾق اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮔراﯾش ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ  -طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد  .در اﯾن ﻣﻧﺷور ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری
اﺷﺎره ﺷده اﺳت وﻟﯽ در آﺧر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوک
ﻗﻠم آن را ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔری –
ﮐﺎرﻣﻧدی ﮔره زده اﺳت ﮐﺎری ﮐﮫ

ﺗﺣﻘق دﻣوﮐراﺳﯽ دراﯾران درﮔرو اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری اﺳت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن
ﺷوراھﺎی ﮐﺎرﮔری اواﯾل ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾدﻧش آن را ﮐﺎرﮔری – ﮐﺎرﻣﻧدی ﺧواﻧد!
٢ـ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑراﺑری زن و ﻣرد در ﺣﻘوق
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت  .ﻣﻧﺷور ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﺑراﺑری
ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎ
ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻓرھﻧﮕﯽ .«،روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑراﺑر زن و ﻣرد
ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن اﺳﻼم اﺳت ﻋدم ﺗوﺿﯾﺢ
دﻗﯾق ﺑراﺑری زن وﻣرد ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ھﻧوز ھﯾﭻ ﭼﯾزی
را از ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن در اﯾران ﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧﻣوﻧﮫ اش ﻧﺎﺑراﺑری زن و ﻣرد در ﭘﯾش رﻓﺗﮫ
ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺷور را اﻧﺗﺷﺎر داده اﻧد ﻧﺎم
ﺧود را ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣوﻗت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷورای ﻣﻠﯽ
اﯾران ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد اﻣﺎ در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﯾﮕری
از اﯾن ﻣﻧﺷور ﺻﺣﺑت از ﺷوراھﺎ و ﻗدرت
آن و ﺣﮑوﻣت ﻣﻧﺑﻌث از آن ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻧﺷور ﺑﺎ آوردن ﻧﺎم ﺷورای
ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑﮫ ﻗول ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ
ھم ﺧر را ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ھم ﺧرﻣﺎ را  .اﮔر
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف
ﺷورا ھﺳﺗﯾد ،ﺧواھﻧدﮔﻔت اﺻﻼ! اﺳم ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺷورا ﺷروع ﺷده اﻣﺎ دم ﺧروس ﭘﯾداﺳت
درآن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد »ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
از ﻣﺑﺎرزات وﺧواﺳت ھﺎی ﻣردم ،در ﺟﮭت
اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﭘردازﻧد« و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﻧظﺎم ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑروﺳﺎﯾل
ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ راﺑﺎ آوردن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﺧﯾﻠﯽ
ازﻗﻠم اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺷﮑل ظﺎھری دﯾﮑﺗﺎﺗوری طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﮐﻣﺎ
اﯾن ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
ﻏرب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ و ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﭼﮫ ازطرﯾق ﻧظﺎﻣﯽ
و ﭼﮫ ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از اھرم ھﺎی
ﮐودﺗﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﺳوﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﮓ ھﺎی
داﺧﻠﯽ راه اﻧداﺧﺗن اﻋﻣﺎل ﮐرده اﺳت ،ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻓﻼﮐت ﺑﺎرش را ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻣﻧﺷور ھم ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت
ھﻣﺎن ﻣﻧﺷورھﺎﺋﯽ دﭼﺎر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑورژوازی از ﺳﻠطﻧت
طﻠب و ﺳﺑز ،اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن و ﻏﯾره اﻧﺗﺷﺎر
داده اﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ دردی ﻧﺧورده اﺳت .آن
ھم دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﮐﺎرﮔران وزﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻣﺎ ،دﯾﮕر اﻋﺗﻣﺎد و
اﻋﺗﻘﺎد ﺧود را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺷورھﺎی ازﺑﺎﻻ و
ﺑدون دﺧﺎﻟت ﺧودﺷﺎن ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻧﺎﻓﻊ
دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑورژوازی اﯾران

را در ﺷﮑل ھﺎ و ﻓرم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﺳﺦ
ﮔو ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺣق ازدﺳت داده اﻧد .ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری دارد راه ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﻣﯽ رود
و ﺟﻧﺑش ﺑورژوازی ھم در ﺣﺎل ﺷﮑل دادن
ﺧود ﺑرای ﺗﺣوﻻت آﯾﻧده اﯾران اﺳت .دراﯾن
ﺣرﮐت ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧرف آﺧر را ﺧواھد
زد و ﻧﮫ ﻣﻧﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑﮫ
ﺑﯾرون ﺑرده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد!

ﻗﮭرﻣﺎن ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم و ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ اول

ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﺟورج اورول ﺟﺎﺋﯽ داﺋﻣﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی دروس ﻣدارس داﺷﺗﮫ اﻧد .او از ﺟﺎﻧب
ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎﺑﻐﮫ ادﺑﯽ ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش
ﻗرار ﮔرﻓت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻌداد را ﺑﺎ اﺻول
ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﻧّت ﺑزرگ طﻌﻧﮫ زﻧﯽ
راﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .اﯾن دروﻏﯽ ﺑﯾش
ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺣﺳﺎس
ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮫ ﮔﯽ ،ﺑدون ھﯾﭻ اﯾده ای در ﻣورد
اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑر ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت،
دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮔر
ﭼﮫ درﻣورد اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎر ھﻧری
ﺑزرگ ﻻف زﻧﯽ ﺷده اﺳت ،داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﻓﺳﺎﻧﮫ ای در ﻣورد ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣﺎم ﺳﺋواﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ اﺷﺎره اﯾﺳت ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ
اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ و »ﺗواﻧﺎﺋﯽ در ﺑرﮔرداﻧدن
ﺳﺋواﻻت در ﺑﺎره ﺧرد ﺟﻧﮓ ﺳرد در ﺑﺳﯾﺎری
از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردﻧد«.
)ﺑررﺳﯽ اورول :ارزﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ادﺑﯽ
در آﻣوزش و ﭘرورش ،دردرون اﺳطوره،
ای دی .ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ﻧورس ،ﻟﻧدن ﺻﻔﺣﮫ ( ۴٨
اﺳﺗﻔﺎن ﺳدﻟﯽ  ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ دارد ﮐﮫ اﮔر ﺧواﻧﻧده ﻗﺑل از
ﺷروع رُ ﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری اورول را ﮐﮫ ﺳﻌﯽ
دارد ﻧﺷﺎن دھد ،ﺑﻔﮭﻣد وﺑﺎ آن ﺗواﻓق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
»از اﺻل و ﻧﺳب اورول ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی ﺗﻧد
رو اﻏﻠب ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .در ﻣورد ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
و ﺷﺧﺻﯾت او ،ﺷﺑﺎھت ھﺎﺋﯽ وﺟود دارد...
وﻟﯽ ﻧﮫ در ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﻧد روی او ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﻧزآﻣﯾز اﺳت ﺑﻠﮑﮫ،
ﺻﺣﺑت ﺑرﺳر ﺷور وﺷوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ اورول
ﻧدارد ...ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن
ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﮐﻧﯾد ﺑدون ﭘذﯾرش ﭼﯾزی
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘطﮫ ﺷروع ﮐﮫ اورول ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺛﺎﺑت ﮐﻧد – ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ،ﻣردم ھﯾﭻ
ﺑﮭﺗر از ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد :رھﺑران ﺳﻧﺗﯽ آﻧﮭﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ٦
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳُ ﺳت ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ،اﮔر آﻧﮭﺎ را
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﻧدھﯾم ،اﺳﺗﺑدادﺟدﯾد ﺟﺎی
اﺳﺗﺑدادﻗدﯾم را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺎً ،اﮔر ﺷﻣﺎ
آﻣﺎده ﻗﺑول اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾش
ﻓرض ﺑﺎﺷﯾد ،داﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اداﻣﮫ
دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﮐره زﻣﯾن ﻣﺳطﺢ اﺳت) «.ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ،اﺳﺗﻔﺎن َﺳدﻟﯽ؛ دردرون
اﺳطوره ،ای دی .ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ﻧورس :ﻟﻧدن
ﺻﻔﺣﮫ ( ١۵۶
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اورول ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای اﻧﺗﺷﺎر
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑرﻏم ﻓﻘدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
ھﻧری در آﺛﺎرش ،دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ
او اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑرآورد ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﭘﯾروی از
ﻣدل ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﺎ ﺗظﺎھر ﺑﮫ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر ،اورول ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اﯾده ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم در
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در زﻣﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن،
اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔر از ﻣردم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﺗﺣوﻻت
واﻗﻌﯽ در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳﺎﺑق
)دوره اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﺑﯽ اطﻼع ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
ﭘس از »ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
آﺷﻐﺎﻟﯽ ھم ﭼون ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ،آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺟﮭز ﺷدﻧد ﮐﮫ
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣورد اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﺷوﻧد وﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھر
ﺳﮑوﺋﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﻓﺿل ﻓروﺷﯽ در ﻣورد
اﻧﺣطﺎط آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و از طرﯾق ھر رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اراﺋﮫ داده ﺷده اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت را ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽ
ﺑرﻧد) «.ﻻﻟﮑﺎر ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر/اﮐﺗﺑر (١٩٩۶

ﺗﻌﺻب ﺳﯾﺎﺳﯽ درآﻣوزش و ﭘرورش
ﺑﺳﯾﺎری از راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن
ھدف ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز دﻗﯾﻘﺎً
آن ﭼﯾزی را ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
در ﻣورد داﺳﺗﺎن ﻣورد ﻧظر ﺗﻣرﮐز ﻓﮑری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎﻟطﺑﻊ  ،ﻣدل ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺑﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت دراﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم
ﮔﯾرد .اﯾن راه ﻧﻣﺎ ھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﻧﺻف ﺗر
از ﻣﺣﺗوای ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود
اورول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﯾﺎد داﺷﺗﮭﺎی ﯾورک
در ﻣورد ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻓﺷرده و
ﻣﺧﺗﺻر اﺳت ،ﻣورد ھدف ﻗرار دادن ﺗﺎرﯾﺦ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑدون
ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ ،درھم و ﺑرھم ،درﻣورد ﭼﯾزی
واﻗﻌﯽ و طراﺣﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺷﺳﺗﮫ
و رُ ﻓﺗﮫ درﺧور ﻣﺗن ﺣوادث اوروﻟﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت اراﺋﮫ
داده ﺷده اﺳت .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﺳﺎل ، ١٩٩٧
ﻣﺎھﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اورول
ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از  ٢٠ﺳﺎل ﻗﺑل از آن .ﻣطﺎﻟﻌﮫ
راھﻧﻣﺎھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗداﻓﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
از ﺧوﻧﻧده درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺷﺎﺑﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را
زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺑرداﺷت ﻧﮑﻧد.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طرزی ﺧﺟﻠت زده ﺑﺎ
دروغ ھﺎی آﺷﮑﺎر و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس،
آﻧﮭﺎ از ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن راﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻓﺳﺎﻧﮫ ای در ﻣورد دﯾﮑﺗﺎﺗوری »ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ« ﺑﺧواﻧﻧد .در ﺟزء ،اﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ
در دوران ﺟﻧﮓ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،از ﮐﻼس
ھﺎی درس ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی دور ﺷده ﺑود
اﻣﺎ ،در اﺻل ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن را ﺑﮫ اﯾن
واﻗﻌﯾت ﻧﺳﺑت دھﯾم ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺑورژوازی
ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎﺷد ،ﺟﻧﮓ ﺳرد ﯾﺎ
ﺑدون ﺟﻧﮓ ﺳرد ،ﺗﮭدﯾدی را ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد از ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ارزش اﯾن را دارد ﮐﮫ ﻣﺗن آﺧرﯾن اﯾن
راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﭼرا
ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھﯾﭻ اﺳﺗﺧوان ﺑﻧدی ای را
درﻣورد ھدف واﻗﻌﯽ رُ ﻣﺎن اورول ،و ﭘﯾﭻ
و ﺗﺎب ﻣﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ در ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﮔران ﮔﺳﺗرش دھد ،ﻣطرح ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد:
»ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﯾده ھﺎی ﮐﺎرل
ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود زﻧدﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗوان
در ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﻗﺗﺻﺎدی واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗوﺿﯾﺢ داد ،ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .طﺑﻘﮫ ﺛروﺗﻣﻧد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﮭﯽ دﺳت را
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐرده اﺳت....و اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﻌﮑوس
درآﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾده ھﺎی ﻣﺎرﮐس در ﭘس
ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎی ﻋﻣده اش در ﻓﺻل ﯾﮏ ﻗرار
دارد) «.ﯾﺎد داﺷﺗﮭﺎی ﯾورک ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت،
واﻧدا اوﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ ،١٩٩٧ ،ﻟﻧدن ،ﺻﻔﺣﮫ ( ١٢
ﮐﺞ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺣرﯾف در ﻧﮕﺎرش ﺟﺎی
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳﺋواﻟﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد .ﻋﻠم
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ »اﯾده« وﺻف
ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ ﭼﯾزی از
ﻣﻐز ﻣﺎرﮐس ﺗراوش ﮐرده ﺑدون ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای رﺟوع وﯾﺎ اﺛﺑﺎﺗش از ﺟﮭﺎن
واﻗﻌﯽ .ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ذﮐر ﮔردد ﮐﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ طرح ﺷده اﺳت ﺑرای
دادن ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﯾﮕر
ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
»ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺣت رھﺑری ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳت و ﻗدرت را ﺑﮫ ﮐف ﮔرﻓت«.
» ﭘس از اﻧﻘﻼب ،ﺗروﺗﺳﮑﯽ و ﻟﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
ﺗﺄﺳﯾس ﮐردﻧد....ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻣوال،
ﺛروت و ﮐﺎر ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی ﺑﯾن ھﻣﮫ اﻓراد
ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ،ﺻﻔﺣﮫ ( ١٢
ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ ﻟﻧﯾن اﻧﻘﻼب را رھﺑری ﮐرد،
اوﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺗروﺗﺳﮑﯽ را دراﯾن
ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮏ ﺑراﺑر ﻟﻧﯾن وارد
ﺻﺣﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر درﺧدﻣت ھدف ﺳﮫ
ﮔﺎﻧﮫ ای ﻗرار دارد:
 ( ١ﻧﺎم ھﺎی ﻟﻧﯾن و ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ
و طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ ھم ﻣرﺗﺑط ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﮔوﺋﯽ
آﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﻓﮑر و ﯾﮏ ھدف ﺑودﻧد –
ﭘﯾوﻧدی ﮐﮫ در ھر ﻓرﺻﺗﯽ در ﺳراﺳر رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺑورژواﺋﯽ و ﻧظﺎم آﻣوزش و ﭘرورش
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﯾن در اذھﺎن
ھﻣﮫ ﺑدون ﺿرورت اﯾن ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﯾﺎزی
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن آن از ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﺷد،
ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد؛
ً
 ( ٢اﯾن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻼ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ
ﺷود ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﻧﻔر ﺑﻌدی ﺑﻌد از ﻟﻧﯾن ﺑرای رھﺑری ﺣزب
ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑوده ﺑﺎﺷد – اﯾده ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب
آﺳﺎن ﺗر از دﻣﮑراﺳﯽ ﭘروﻟﺗری ،ﻣورد ﻗﺑول
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑورژوا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛
 (٣ﺑﺎ ﺣذف ﻧﺎم اﺳﺗﺎﻟﯾن ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
او ﻧﻘﺷﯽ در اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از آن
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺑﯾرون ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻟﻧﯾن از
وﻗﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ ،اورول ﻗﺎدر ﺑﮫ دادن
اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻣﺎم دﺳﺗﺂوردھﺎی ﻟﻧﯾن و رھﺑری
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن
اﯾده ﭼﻧﺎن اﻟﻐﺎء ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن
اﯾن ﺗروﺗﺳﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑوده
اﺳت.
ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﺗﺣرﯾﻔﺎت ،ﺗوﺿﯾﺢ دﯾﮕری
اﺳت ﮐﮫ ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺑرﻗرار ﺷد .ھر ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اﺟﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑق روش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﺗﻌرﯾف ﮔردد» ،ﺑﮫ ھرﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﺗواﻧش،
ﺑﮫ ھرﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﯾﺎزش« ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر آن ﯾﻌﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در
وﺣﻠﮫ اول ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ درآن دوﻟت ﺣق ﺑورژوازی
»ﺑﮫ ھرﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﺗواﻧش ،ﺑﮫ ھرﮐس ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎرش« را ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آورد.
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در ﺷروع ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت اﻣﺎ ،ﺣﺗﺎ اﯾن ھم
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٨ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻧﭘﯾوﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﯾن ﻟﻐو ﺷده ﺑود ،و ﺑﺎ آن
طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر) (١در ﺟﺎﻣﻌﮫ
از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .اوﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ ﺑر ﮐﯾﻔﯾت اﯾن
»ﮐﻣوﻧﯾﺳم« اﻓﺗراء و ﺗوھﯾن ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺻﻔﺣﮫ ٧
و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ »ﻗرار ﺑر
اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣوال ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﻧد« ،ﻋﺑﺎرﺗﯽ
اﺳت ﭘر از ﺗوطﺋﮫ ،وﻣﺧﺻوﺻﺎً ھﯾﭻ ﭼﯾزی
را ﻣورد ھدف ﻗرار ﻧداده اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺷﺑﮫ » ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑرﻗرار ﺷد « ،ﯾﺎ اﯾن
ﮐﮫ اﻣوال درﺳت روز ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﺷد .و ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ھدف ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺗﻘﺳﯾم اﻣوال اﺳت .ھدف اﻧﻘﻼب اﯾﺟﺎد
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﯽ ھﻣﮫ ،و ﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓردی
ﺑر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﮐوﭼﮏ اﺳت .ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ﻗرار اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﺳو و آن ﺳو ﺑﮫ
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺑرﺳد ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑرﻗرار ﺷد اﻣﺎ،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﺳد ﺷده ،ﭼون ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﻗرار ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣوال و ﮐﺎر ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد،
درواﻗﻊ اﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷد » .ﭘس از ﻣرگ
ﻟﻧﯾن ،ﻣﺑﺎرزه ای ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﻣﺎﺑﯾن
ﺗروﺗﺳﮑﯽ و اﺳﺗﺎﻟﯾن درﮔرﻓت .ﺗروﺗﺳﮑﯽ،
اﮔرﭼﮫ ﻣورد اﻟﺗﻔﺎت ﻟﻧﯾن ﺑود ،ﺗوﺳط اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺗﻣﺎم رد ﭘﺎ و اﺛر او را ﺣذف
ﮐﻧد ،ﺳرﻧﮕون ﺷد – ﺣﺗﺎ ﻋﮑس ﺗروﺗﺳﮑﯽ را
از ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﮑﺳﮭﺎ ﭘﺎک ﮐردﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ،
ﺻﻔﺣﮫ (١٢
دﯾﮕر ﺑرای ﮐﺳﯽ اﯾن ﻋدم اﺛﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
در اﯾن ادﻋﺎی ﺗردﯾد آﻣﯾزﺗﻌﺟب اﻧﮕﯾز ﻧﯾﺳت،
اﻣﺎ ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﺎ ﻓﺷﺎری ﻣداوم درﻣورد اﯾده ﺗﻘدم ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
ﺑر دﻣﮑراﺳﯽ ،ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ:
 (١ﻟﻧﯾن و ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺿدﯾت
را ﺑﺎ ھم در ﺗﻣﺎم طول زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن
داﺷﺗﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘس از
آن .ﺑﻌد از  ، ١٩١٧ﻟﻧﯾن و ﺗروﺗﺳﮑﯽ در
درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻣداوم ﺑﺎ ھم ﺑر ﺳر دورﻧﻣﺎی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑودﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﮭوم
ﻋﻣﯾق در ﻣورد ﺣﻔظ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی .ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧﮭﺎ
ﭘس از ﻣرگ ﻟﻧﯾن ﭘﯾش آﻣد .درآن زﻣﺎن
ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺟدد ﺧود ﻋﻠﯾﮫ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﮔرﻓت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش دﻓﺎع از
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم )و درواﻗﻊ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم( در ﺑراﺑر
)(٢
»اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم«؛
 (٢ﺣﺗﯽ اﮔر ﻟﻧﯾن ھرﮔز ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﻟوﯾت
ﺑرای ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﯾش از اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻗﺎﺋل ﻣﯽ
ﺷد ،دﺑﯾر ﮐل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﻗطﻌﺎً ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑر ﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت
ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز اﺳت ،و ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم
ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺎ دﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣوارد ﻣﺗﻌددی ﻧﺎﺋل
آﻣده ﺑود ،در اﺛر اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن او ﺑود،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او در ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ اش

دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﺎرﭼﺷم ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ھم ﭼﻧﺎن از ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم و ﺣزب
در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑرﺧوردار
ﺑود .ھم ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر
از اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان »دﯾواﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺳوء
ظن ﺷدﯾد و ھذﯾﺎن ﮔو و ﻓﻘدان ﺑﺻﯾرت«،
در ادﻋﺎﺋﯽ )دوﺑﺎره ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس( ﮐﮫ او
ً
)اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷﺧﺻﺎً( در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺗﻼش ﺑرای
ﺣذف ﺗﻣﺎم آﺛﺎر وﺟود ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﮐرد.
اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾم
ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﮑﺳت ﺗﻣﺎم ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ھﺎﯾش اﺳﺗﺎﻟﯾن را ﻣﻘﺻر ﺷﻣرد ،و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻋدم ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ ﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت روﺑروﺷد ،ﯾﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻣردم اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی از اﯾن ﮐﮫ ﮔول ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﻧﺧوردﻧد و ﺑﺎﻻﺧره از اﯾن ﮐﮫ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ آﻟﻣﺎن
ﻧﺎزی ﺷﮑﺳت ﻧﺧورد و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از اﯾن
ﻣﺛﺎل ھﺎ.
»اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﭼﻧدﯾن ﻗﺣطﯽ را
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺣﻣل
ﮐرد«) .ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (١٣
» ﻗدرت اﺳﺗﺎﻟﯾن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
او ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل را ﺑر اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد .ﻧﺎﭘﻠﺋون ھﻣﺎن ﺗرﮐﯾب ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ از
ﺗرور و ﺗﺑﻠﯾﻎ را ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧش ﺑﮫ ﯾﮏ
دﯾﮑﺗﺎﺗور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد.
»ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﯽ
ﺑود ،ﯾﺎ اﻋدام ﻣﯽ ﺷد ﯾﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ
اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﮫ در ﺳﯾﺑری ،اﻏﻠب اوﻗﺎت ﭘس از
»ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اش«.
»اﺳﺗﺎﻟﯾن اﺳرار داﺷت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣزارع ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرل دوﻟت ﻗرار ﮔﯾرﻧد )ﯾﻌﻧﯽ اﺷﺗراﮐﯽ
ﮔردﻧد( .او ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣدرﻧﯾزه ﮐردن
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐرد...
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﺋون ﺑﮫ ﻣرغ داران دﺳﺗور
ﻓروش ﺗﺧم ﻣرغ ھﺎ را ﻣﯽ داد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺧم
ﻣرغ ھﺎ را ﻟﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾق
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺗراﮐﯽ ﺷدن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ
ورزﯾدﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (١٣
اﯾن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺣث ﻣﻔﺻل
در ﻣورد وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺗوﺳط
اوﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﺷده ﺑﭘردازﯾم .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ
ﺑراﯾن ﻋﻘﯾده ﺑود ﮐﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن ﺑﺎﯾد در
اﺳرع وﻗت ﺑر دھﻘﺎﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﮔردد ،دوﻟت
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ را
ﺗﻌﻘﯾب ﮐرد .ﺗﺧرﯾب و ﺧراب ﮐﺎری ﮐوﻻﮐﮭﺎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﮐﻧش
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﻘض ﻧﻧﮕﯾن از ﺣق ﺧود ﺑرای
ﺑﮭره ﺑرداری اراﺋﮫ داده ﺷده اﺳت .از اﯾن

ﺟﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧوع زﺑﺎن اﺳت .اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی و
دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎ دﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﻓﻘط
اﺳﺗﺎﻟﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی در ھر ﻣوردی دارد
ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد .ظﺎھراً او ﻓﻘط »ﮐوﺷﯾد« ﺻﻧﺎﯾﻊ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را ﻣدرﻧﯾزه ﮐﻧد.
اﻣﺎ ،ھﯾﭻ ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در ﻣدرﻧﯾزه ﮐردن ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺧود ﺷﮑﺳت ﺧورد را ﻧﻣﯽ دھد .ﻧﻣﺎد اوروﻟﯽ
از ﻣرغ ھﺎ و ﺗﺧم ﻣرغ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺻوﯾر
ﺷورش ﮐوﻻﮐﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد – اﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور
اراﺋﮫ و ﺗﻘوﯾت ﺗﺻوﯾری از اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻧوع ﻗﺎﺗل وﺣﺷﯽ ﮐودﮐﺎن ﺷﯾرﺧوار.
» ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ ھر دو دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس
و آﻟﻣﺎن ﻣذاﮐره ﮐرد .ﭘﯾﻣﺎن او ﺑﺎ آﻟﻣﺎن ﺑﯽ
ارزش ﺷد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻟﻣﺎن ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی در ﺳﺎل  ١٩۴١ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد«.
)ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (١٣
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺻدﯾق اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی در آﻣﺎده ﮐردن ﺧود و اﯾن
ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺷدﻧﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﻋﺎﻣل
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﭘﯾروزی در ﺟﻧﮓ ﺑود ،ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ھم ﺗرﺳو
ﺑود و ھم اﺣﻣق .ﻧوﯾﺳﻧده ﭼﻧﺎن ﻣوذﯾﺎﻧﮫ اﯾن
ﻣطﻠب را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھرﮔز
ﭼﻧﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺿﺎء ﻣﯽ ﮐرد.
»در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران در ﺳﺎل  ، ١٩۴٣اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻔق
ﻧﺎﻣﯾدﻧد .در ظرف ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﺟﻧﮓ ﺳرد آﻏﺎز
ﺷد ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را در ﺑراﺑر
ﻏرب ﻗرار داد .ﺧوک ھﺎ و ﻣردان ﺑﺎ ھم ﺷﺎم
ﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ دوﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر
دو طرف ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻘﻠب در ﮐﺎر
ﺑوده ،از ﺑﯾن ﻣﯽ رود) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (١٣
ﺟدا از اﯾن ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺻر ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑوده ،ﺗﻣﺎم اﯾن
ﭘﺎراﮔراف ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﻣﺎد اورول ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد،
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ھﻧوز اداﻣﮫ داﺷت ،ﭘس اﯾن
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ اورول اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﺳرد ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ رُ خ داد ،ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﺗﺻوﯾر
اﯾن ﮐﮫ ھر دو طرف در ﺑﺎزی ﺗﻘﻠب ﮐردﻧد ،در
ﺧدﻣت ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای
ﺷروع ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﺳﺎﻧدن ﭼﻧﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﺑﮭﺗر از دوﻟت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ھم
ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎد ﻧﮭﺎﺋﯽ ای اﺳت ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل
ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺻﯾل در ﺟﮭت رﻓﺗﺎر ﻧﻧﮕﯾن
ﭘرورش داده ﺷده – اﺳﺗﻧﺑﺎط اورول اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﯾن ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑوده ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھر دو ﻗدرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗن ﻣﯽ
دھد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای ﺷﮑﺳت
ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺑود.
ﺗوﺿﯾﺣﺎت اوﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ از »اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن« ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺳزاوار ﻧﻘل ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﮐﮫ
ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﺗﻣﺎم
ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﮫ طور ھﯾﺳﺗرﯾﮏ
 ،ﻣﺿﺣﮏ و ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر دو
ﻣﻧﺗﻘد ﺑورژواﺋﯽ و ﺗروﺗﺳﮑﯽ اﯾن ﻟﺟن ﭘراﮐﻧﯽ
ھﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺎ درﺟﮫ ای ﺗﮭّوع
آور اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ظﺎھراَ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﮑرار ﻣﮑرّ ر اﯾن ھﺟوﯾﺎت ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺟﺑراﻧﯽ ﺑرای ﻋدم وﺟود ﺟوھر ﮐﺎﻓﯽ
ﯾﺎ ﻣﻔﮭوم ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺛر ﮐﻠﯽ آن
ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ
از اﺟزاء آن ﺑﺎ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﻧﺷود.
»ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،اﺳﺗراﺗژﯾﺳﺗﯽ در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ﻣوﻓﻘﯾت ارﺗش ﺳرخ در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑود
و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗﺎﺑﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷد.
او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی اﻣن ﺑﺎﺷد ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در
ﺳراﺳرﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻورت »اﻧﻘﻼب داﺋﻣﯽ«
)» («Permanent Revolutionﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﺑد .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺗﺎط در
ﺳﺧن ﺑود و ﺷﺑﮑﮫ ای از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺧود
از طرﯾق ﻗﺑول ﻧظر ﻣﻘﺎم ھﺎی دﯾﮕر ﺑوﺟود
آورده ﺑود و ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧص ﻣﻌﺗدل
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،او
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺷور
دارد ،ﯾﻌﻧﯽ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور«.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﺧت در ﺗﺿﻌﯾف ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﯽ
ﮐوﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻌداً در ﺳﺎل  ١٩٢٧او ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗرک اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺷد...اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ ﺧﺎطر ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور
از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ،ﺗروﺗﺳﮑﯽ را ﻣﻘﺻر
ﻣﯽ ﺷﻣرد .ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ او
ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳرﮔرم
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
»در ﺳﺎل  ،١٩٢٨اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ دوﻟت ﺗﺳﻠط
ﯾﺎﻓت ،ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت را اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯾد.
دوران ﺣﮑوﻣت او ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ وﺟوه
ﻣﺷﺗرک زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾده ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط
ﻟﻧﯾن و ﻣﺎرﮐس ﻧداﺷت .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﻧظرات
و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی او ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد.
در ﺳﺎل  ١٩٢١او ﺑﺎ طرح ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑرای
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن ﮐﺷور ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزﯾد – ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺟﺎم دﻗﯾق آن )ﺑﺎ طرح ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ(
ﺑود ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺗﺑﻌﯾد ﺷد .اﯾن طرح ھﺎی
ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﺎ ﻣﺣﺑوب ﺑودﻧد و ﺑﮫ طور
ﻏﯾر واﻗﻌﯽ اھداف ﺑﺎﻻﺋﯽ از ﺗوﻟﯾد را

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺗﻧظﯾم ﮐرده ﺑودﻧد .ﺳﯾﺎﺳت دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐردن ) (Collectiveﻣزارع ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾدی ﻣواﺟﮫ
ﺷد ﻣﺧﺻوﺻﺎً ،ﺑﺎ ﮐوﻻﮐﮭﺎ .ﺑﺳﯾﺎری ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽ دادﻧد ﻣزارع ﺧود را ﺑﮫ آﺗش ﺑﮑﺷﻧد و
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧود را ﺑﮑﺷﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذارﻧد
دوﻟت ھﻣﮫ را ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اواﺧر ﺳﺎﻟﮭﺎی  ،١٩٣٠اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺳر ﺑرآورد – وﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت درد و رﻧﺞ
ﻋظﯾﻣﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،اﺳﺗﺎﻟﯾن
اﻏﻠب ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧودش و ﻣردم اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی را ﺟﻌل ﻣﯽ ﮐرد .دﺷﻣﻧﺎن ﺳﺎﺑق،
ﺑﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣدﯾن و ﯾﺎ ﺑر ﻋﮑس
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻏﻠب ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺑزاری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺄﮐﯾد ﺑر
ﮐﻧﺗرل اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑر روی زﻧدﮔﯽ ﻣردم اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی داﺷت.
»ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ و
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻور
ﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ او ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد ،ﯾﺎ اﻋدام و ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾد
ﺷدﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد» ،دادﮔﺎه ھﺎی
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ« ﺑوﺟود ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ﻣردم اﻋﺗراف
ﺑﮫ »ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ« ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب آن
ﻧﺷده ﺑودﻧد .اﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی را
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی داﻣن زد و ﻓﺿﺎی
ﺗرس و وﺣﺷﺗﯽ را ﺑوﺟود آورد.
»اﺳﺗﺎﻟﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ دوﻟت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﻔرد ﺷده و در ﻣﻌرض ﺧطر
ﻗدرﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﻗرار دارد .اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی در ﺳﺎل  ١٩٣۴ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ
) (League of Nationﭘﯾوﺳت و اﯾن اﺗﺣﺎد
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﺗﻠر ﺑود .اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎ ﻣوﻓق ﺑود
و ﺳﭘس ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻌﺎھده ای ﺑﺎ رھﺑر
آﻟﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﺑﮫ اﻣﺿﺎء ﺑرﺳﺎﻧد.
ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎزی ﺑﺎ ﺷوروی ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی داد ﺗﺎ ﻧﯾروی دﻓﺎﻋﯽ ﺧود
را ﺑﺳﺎزد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد
ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن و ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ،ﺑود .در ﺳﺎل  ،١٩۴١آﻟﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد و ﺑﺎز ﻣردم
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ طور وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ رﻧﺞ ﮐﺷﯾدﻧد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ،روزوﻟت و ﭼرﭼﯾل در ﺳﺎل ١٩۴٣
در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد.
اﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕر اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ،آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ھم
ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد) «.ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (١٠ – ١١
آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﺿﺎد ذاﺗﯽ ﻣوﺟود در ﺑﺳﯾﺎری از اﺗﮭﺎﻣﺎت
اوُﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ )واورول( ﻣوﺟود اﺳت .در رّ د
طرح ﺗروﺗﺳﮑﯽ در ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن ﺑﺎ ھر
ﻗﯾﻣﺗﯽ و ﺧﯾﻠﯽ زود اﺳﺗﺎﻟﯾن از ﻧظر آﻧﮭﺎ اﺣﻣق

و ﮐوﺗﮫ ﺑﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮔردد .در ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﮐردن ﮐﺷور ،ﺳﭘس اﺳﺗﺎﻟﯾن دﺳت ﺑﮫ ﺳرﻗت
اﯾده ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﻣﯽ زﻧد )ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از ﻗرار
ﻣﻌﻠوم ﺧود دارای ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﯾده ای ﻧﺑود( و
اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣردم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﻓﻘط »ﺳﻌﯽ ﮐرد« اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﻧد ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی او ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت
روﺑرو ﺷد و ﺑﺎﻋث درد و رﻧﺞ ﺑزرﮔﯽ ﺷد،
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ی
اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده ،ﺗرﻗﯽ ﺑود،
از اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻧﮓ زده و ﻓﻘﯾر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت
ﻋظﯾم در ﺟﮭﺎن در ظرف ﮐﻣﺗر از ﺑﯾﺳت
ﺳﺎل ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ دراﯾن
راﺑطﮫ ﻧﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن
اﺳت رخ دھد .ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣردﻣﯽ ﺑرای ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷدن ،
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ روزﻣره ﮐﺎرﮔران ﯾﺎ ﺻﺣت ﺳﯾﺎﺳت
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ در آن ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎی اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی آرﻣﯾده اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺷود .
ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ روﺳﯾﮫ
آﺷﻧﺎﺋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣطﻠﻊ ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ،ﺑﯾش از آن ﮐﮫ اﺑداع ﮐﻧﻧده
ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎی ارﺗش ﺳرخ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ
ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی او در ھر ﺟﺑﮭﮫ
ای ﭘﯽ در ﭘﯽ زﯾﺎن آور اﺳت ﻋزل ﮔردﯾد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﻧﺑوغ ﻧطﺎﻣﯽ دارد .ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن،
او ﺑود ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺷد .اوُﭘﺎﻟﯾﻧﺳﮑﺎ ﻣدﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺣﺎد ﺷوروی را
ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﮐرد اﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ،ﻣردم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗوﺳط ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،وﻟﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ در
اﯾن ﺑﺎره اراﺋﮫ داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ای ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب ﺷدﻧد و ﻣردم در ﻓﺿﺎی
ﺗرس و وﺣﺷت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد ،وﻟﯽ ھﯾﭻ
»ﻓﺎﮐﺗﯽ« ھم درﺗﺟﺳم اﯾن ادﻋﺎ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود .ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧﯾز در ﭼراﺋﯽ ﻋدم ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣردم در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺑرﺑرﯾﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ
ﮔردد.
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑورژوازی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻣواﺟﮭﯾم ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﻓداﮐﺎر و
را ﺑﮫ ﺟرم ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری »ﻟﻧﯾن
و ﺗروﺗﺳﮑﯽ« در اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎزی-
ﺷوروی ﻣﻘﺻر ﻣﯽ داﻧﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری ﺷد ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﻣﺿﺎی اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﺧﺎطر درد و رﻧﺟﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﺗﺣﻣل ﮔردﯾد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻟﻣﺎن ﺑﺎﻻﺧره ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد؛ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﺣوی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺧﺎطر ّﺷر و
وﯾراﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط ﻓﺎﺷﯾﺳم ،ﻣﻘﺻر

ﺻﻔﺣﮫ ٩
ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷد .دراﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ً
اﺻﻼ ﻣردم اﺗﺣﺎد ﺷوروی
ﮐﮫ ﻋﺟﺑﺎ ،ﭼرا
ﺟﻧﮕﯾدﻧد ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ھﯾوﻻی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ
ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﭼﻧﯾن رژﯾم ﺗرﺳﻧﺎک و
ﻣورد ﺗﻧﻔر را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧد.
اﺣﯾﺎﻧﺎً اﮔر ﺑرای داﻧش آﻣوزی ،ھﻧوز
ﻣوﺿوع اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﻣﻘﺎﺑل ﺗروﺗﺳﮑﯽ روﺷن
ﻧﯾﺳت ،طرح ھﺎﺋﯽ )در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد( از
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی اﺻﻠﯽ و ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھر ﯾﮏ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم .ﻧﺎﭘﻠﺋون
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرد ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ،ﮔراز زﺷت،
ﺑﺎ ﻗﻠدری ﺑﯾﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان زﯾر ﺑﯾﺎن ﺷده:
ﺳﺗم ﮔر ،ﺣﯾﻠﮫ ﮔر ،ظﺎﻟم ،ﺑﯾﮭوده ،ﺳﺎﻟوس،
ﮐﻧﺎره ﮔﯾر ،ﮐﮫ ﻣﺛل اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده
ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی
ﺟوان ﺗر ،ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم در ﭘﯽ ﺷﮑﺎر ﮔراز،
ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ھﺷدار دھﯽ ،و وﯾژﮔﯽ ھﺎی زﯾر
اﺳت :ﻣﮭﺎرت در ﺑﯾﺎن ،ﻧوآوری ،ﺗﺎﺑﺎن،
اﺳﺗراﺗژﯾﺳت ،ﻧوﮔرا ﺑﺎ اﺻول اﻣروزی،
آرﻣﺎن ﮔرا ،ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت.
آﯾﺎ ﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟز
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾم اﯾن ﺑرﺧورد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺻب
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
آن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ظﺎھر ﺑﯽ ﺿرر ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ادﺑﯾﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ آﯾﺎ
ﺟﺎی ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻏﯾر از ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن »ھﻧرﻣﻧدی« ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﮑری در ۵٠
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻓرﯾن ﮔﻔﺗﻧد؟

اﻓﺳﺎﻧﮫ اورول
ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی از اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ،در
راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺋواﻻت،
ﺑﮫ ﺧود اورول اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
اﻋﺗﺑﺎر او"ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ی ﺻدای
ﯾﮏ ﻧﺳل" ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ آﻟن ﺑراُون ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ
ﮔردد ،ﺑﺎ دﻗت ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﺷﮭرﺗﯽ ﺑرای
او ﮐﺳب ﮐرده اﺳت.
»اورول ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧوش ﻣﺷرب ،ﭘﺎی ﺑﻧد
ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده.....اورول ﻓردی ﻓداﮐﺎر ،طﺑﯾﻌﺗﺎً
ﻗﮭرﻣﺎن و ﻣﻼﯾم ﺑود....اورول ﺣﯾواﻧﺎت
را دوﺳت ﻣﯽ داﺷت.....ﺷﺎﯾد ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ آﻣﯾز،
اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ،ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن
او ﺑﮫ اورول ﻟﻘب "ﻣﻘدس" را داده اﺳت«
)ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺑراُدی ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت :ﺳﺎﻓﺎﻟﮏ،
 ، ١٩٧٨ﺻﻔﺣﮫ (١٢- ١٣
»ﺗﺻور او از ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧده
ی ﺣﻘﺎﯾق ﺑود ،ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ دﻻﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺧواھﺎن ﺗﺣﻘﯾق در ﻣوردﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ و...
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی وﺟدان اﺧﻼق
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ...او ﯾﮏ ﻧﺎظر ﺑود ،ﺣﺎﻓظ ﺣﺗﯽ
اﻻﻣﮑﺎن ﻣﻧﺻف در ﻣورد آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣﺳﺋول ﻣﺎﻧدن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻋﯾﻧﯽ ...اورول ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻣﺎن ﻋظﯾﻣﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھدف ﻋﯾﻧﯽ داﺷت ...ﻧوﯾﺳﻧده
ای ﭼون اورول ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﺛر،
ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﯽ آﻻﯾﺷﯽ ،ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﺑﯽ ﻧظری و
ﺑﮫ طور ﺳر راﺳت ﺣﻘﯾﻘت ﮔو و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در
ﻋﺻر ﻣﺎ او ﻣﺣﺎﻓظ روح اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود«
)ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﯾورک ، ١٩٨۴ ،راﺑرت وﻟﭻ:
ﺑﯾروت ، ١٩٨٠ ،ﺻﻔﺣﮫ (٧ – ٨
»ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ،در طول زﻧدﮔﯽ ﺑﻠوغ و
ﺷﻐﻠﯽ ﺧود اورول ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن،
ﺑﮫ ﺷدت ﺻﺎدق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﺧودش «
)ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﮐوُل ،Cole ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت،
ﺗورﻧﺗو ، ١٩٨٢ ،ﺻﻔﺣﮫ (۵
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود در ﻣورد اورول ،آﻟن ﺑراون
ﻣﺷﺎھدات زﯾر را در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ اﺳطوره
اورول ﺑﮫ طور ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده ای در
ﺗدرﯾس ﻣﺗون اورول ﻣﺣدود اﺳت را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد؛
»اﻓﺳﺎﻧﮫ اورول ﺷﺎﻣل ﻧوﻋﯽ ﺗﺷرﯾﺢ اﺳت.
ﺗﻔﺳﯾر از ﻣردی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺟﺳم ارزﺷﮭﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺷﺄن او ﺑﮫ ﻋﻧوان "راھﻧﻣﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد"
ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻣﺧﻠوطﯽ اﺳت از ﻧﺎطق
ﺗواﻧﺎ و ﺑﯾﺎن ﻧﺎدری :از ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ
از "ﺷﺟﺎﻋت"" ،ﺻداﻗت"" ،ھﻣدردی" ،ﮐﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﻣرﺗﺑط اﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی "ﺑﯽ طرﻓﯽ
و ﺑﯽ ﻧظری" و "ﺳرراﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ﮔو"«.
)ﺑررﺳﯽ اورول ،ﺻﻔﺣﮫ ( ۴٣
دﻟﯾل ﻣطرح ﮐردن ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ھر اﺷﺎره ای ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ﮐﮫ "ﺻرﻓﺎً"
ﻧﻘطﮫ ﻧظر اورول اﻧد از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺧﺎرج ﺷده
اﺳت .ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده ﮐﮫ اورول ﺑﯽ
طرف اﺳت ،ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑوﺟود آﯾد :
»ﻗرار دادن ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺗدﻻل ﺧود ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﺎم ،اﻣﺎ اﻏﻠب ﺑراﺳﺎس ﻣﺷﺎھدات
از واﻗﻌﯾﺎت ،اورول ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺻر ﺧودش ﻋﻣدﺗﺎً ﻏﯾر
واﻗﻌﯽ و ﺑﯽ رﺑط ﺑود) «.ﯾﺎداﺷﺗﮭﺎی ﭘورک،
ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺻﻔﺣﮫ (٨
ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑراون ﻣﯽ ﮔوﯾد،
» ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد "ﻣﻧطق ﻋﺎم"" ،ﺣﻘﯾﻘت"،
"ﺗﺟرﺑﮫ" را ﻣردود ﺑﺷﻣﺎرد؟.....ﻓﻘدان
ﺗﺎم ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
}داﻧﺷﺟوﯾﺎن{ را ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻏورت دادن
ﻋﻘﺎﯾد و ﺣﺗﯽ ﺗﻌﺻب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻘﯾﻘت ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ،وا دارد....ﻧﻘش اﺑدی ھﻧرﻣﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺣﻘﯾﻘت ﮔو ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل ﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭﺎر
ﺷده اﺳت .ﺗﺟرﺑﮫ ،ﻣﻧطق ﻋﺎم ،واﻗﻊ ﮔراﺋﯽ و
ﺻداﻗت ،ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﺋﯽ از ﮐل ﺷﺧﺻﯾت ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھم در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم ،آﻧﮭﺎ ﺳﮑوﺋﯽ را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ

از آن رﻓﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در ﮐل ﺑدﻧﮫ
آﻣوزش و ﭘرورش ﺑدون ﺳوء ظن از ﺗﻌﺻب
و ﺗﻠﻘﯾن ﻗرارداد .ﻗراردادن ﻧﻘطﮫ ﻧظر اورول
)ﮐﮫ از ﻋﻘل و ﻧﺟﺎﺑت ﻣﯽ آﯾد( ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً اراﺋﮫ
ی ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظری ﻧﯾﺳت .اﯾن روﺷﯽ
اﺳت ﺑرای ﻧﮕرش درﭘس ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﺷﻣﮑش
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق اﺳﺎﺳﯽ طﺑﯾﻌت و اﺧﻼق
اﻧﺳﺎﻧﯽ....اورول ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدای ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﯾﮏ ﻧﺳل ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧده
رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺗﻧﺎﻗض از زﻣﺎن ﺧود
اﺳت .ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺿﺎد در ﺷﺧﺻﯾت اورول
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺧﺎطره آﻣﯾزی ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد:
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت /ﻣﻧﺗﻘد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،اﯾده آﻟﯾﺳت/
واﻗﻊ ﮔرا و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ذھﻧﯽ ﮔرا /ﻧﺎظر
ﻋﯾﻧﯽ اﺳت .در ﻧﮭﺎﯾت اﯾن اﻣر ﺑﮫ اورول
واﮔذار ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑزرﮔﯽ را ﺑﯾن
ﭼپ و راﺳت ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد ،ﯾﮏ راه
ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﯾن اﯾده ﺋوﻟوژی ھﺎی ﻧﯾروھﺎی
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺗر ﻣدﻋﯽ ﺷود....ﭘس از ﺣل
ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﻓﺎﺷﯾﺳم در ھر دو
ﺷﮑل ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧظری ،راه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻋﺎری از ﻣﺣﺗوا ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اورول را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﯾﮏ ارزش
وﯾﮑﺗورﯾﺂﺋﯽ "ﻧﮕران" و ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ دﯾﮕران ،ذھﻧﯽ ﮔراﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎطﻔﯽ را ﻓرا ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد،
ﻧﺳﺑت داد...از ﻧظر او ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣورد ﻗﺑول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد...
ﺗﻘوای اﺧﻼﻗﯽ
اﻣﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺻور ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ذھﻧﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان داﺷﺗن اﺳﺗﻌدادی ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺗﺷﮑل ﺑﺎﯾد ﺻرﻓﺎً ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺗﮭدﯾد" ﺗﻠﻘﯽ
ﮔردد .ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯾﺳم ﯾﮏ ﺳﺎن ﺟﻠوه
داده ﺷده اﺳت....ھﻧر طﻧز از ﻣﻧطق ﻋﺎم ،از
اﺑﺗﮑﺎر "اورول" ﺑرای اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد
ﭼﯾزی ﺑﯾﺎﻧدازد ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﻣﯽ داﻧﯾم و ﻣﺎ
را وادار ﺑﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری
آن ﮐﻧد .اﮔر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺗوھم اﺳت ،ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد آﺳودﮔﯽ ﺧود را از ﯾﮏ ﻋﻠم ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﺣﺳﻧﺎت از اﺛﺑﺎت و ﺳﮑون ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم«.
)ﺑررﺳﯽ اورول ،ﺻﻔﺣﮫ (۴۶- ٧
ﺑﺎ ﻋطف ﺑرﺧورد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ،ﻣﯽ ﺗوان
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرد ﮐﮫ راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھرﮔز
ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺗطﺎﺑق ﻧدارد .اورول ﺳﻌﯽ دارد
از ﯾﮏ ﻧوع ﺗﺋوری ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم و ﺑﺣث
"طﺑﯾﻌت ﺑﺷر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد و ﻧﺷﺎن
دھد ﮐﮫ ﭼرا اﻧﻘﻼب ﺑﮫ طور ﻋﺎم و اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﮐﺎراﺋﯽ ﻧدارد .ﮔراز
ﺑزرگ ﮐﮫ از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻗرار اﺳت ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر
ﻣﺎرﮐس ﺑﺎﺷد ،روﯾﺎﺋﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت درﺣﺎل ﻣرگ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد:
»اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن واﻗﻌﯽ ﻣﺎﺳت .ﺣذف

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
اﻧﺳﺎن از ﺻﺣﻧﮫ ،ﻋﻠت رﯾﺷﮫ ای ﮔرﺳﻧﮕﯽ
و ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﺳوخ ﻣﯽ ﮔردد...
ھﯾﭻ اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﮔﻣراھﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود.
ھﯾﭻ وﻗت ﮔوش ﺑﮫ ﺧرج ﻧدھﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت دارای
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ھﺳﺗﻧد ،و اﯾن ﮐﮫ رﻓﺎه ﯾﮑﯽ
ﻻزم ﻣﻠزوم رﻓﺎه دﯾﮕرﯾﺳت .اﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎً دروغ
اﺳت) «.ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺟورج اورول،
ھﺎرﻣﺎﻧدزورﺗس ١٩٨٩ ،ﺻﻔﺣﮫ (۴ – ۵
ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻘل ﺳﻠﯾم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧظرﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺎرﮐس را ﺑﺎ اﯾن ﯾﺎوه ﮔوﺋﯽ ھﺎ ﺑراﺑر
ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺷﺗرﮐﯽ ھﺳﺗﻧد .اورول ﻋﻣداً ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را
از طرﯾق ﺑراﺑر ﻗرار دادﻧش ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ﻋﻣدی
ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ،آن را در ﻓروغ ﭘوﭼﯽ ﻗرار ﻣﯽ
دھد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظرﯾﮫ ای از
اﯾده آﻟﯾﺳم ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺗﮑﻠف ،ﮐﮫ در ﻋﻣل
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﻠم و ﺳﺗم ﺑد ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮫ
داده ﺷده اﺳت .ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت،
اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮭﺗر
از ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ﮐﮫ "طﺑﯾﻌت ﺑﺷر" اﺳت
ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣردم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد ،و ﺑﻘﯾﮫ
ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدﻧد؛ ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑد
ﺗر از آن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ُﺷﮑرﮔزار آن ﭼﮫ ﮐﮫ دارﯾم ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺑرای اورول ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎرا ﮐورﮐوراﻧﮫ،
ﻋﯾﺑﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اش ﻣوﺟود اﺳت.
او ﺑرای ﺑﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون از ﻣوﺟودات
ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت درﺳت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎھوش ﺗر ،ﺳرﯾﻌﺗر ،ﻗوی ﺗر از
دﯾﮕراﻧﻧد و طﺑﯾﻌﺗﺎً ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﮑﺎر آﻧﮭﺎﺋﯽ
دارﻧد ﮐﮫ ﺿﻌﯾف ﺗرﻧد ،ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻣوﺟود
اﺳت .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم
طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ ،طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎ ھوش ﺗر ،ﺑﮭﺗر و ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺑودن
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن
ﺑﮫ طرﯾق ﺳﺎده ای اﺣﻣق ﯾﺎ ﺗﻧﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻧوع آﺷﻐﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ھم
ﺗراز ﻧﺎزی ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .اﺳﺗﻔﺎن ﺳدﻟﯽ
اظﮭﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ،
»اﺳﺗدﻻل اورول در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳﺗﻘرار
ﭘﯾدا ﮐرده :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ھر
ﺷﮑل اش ﺑﮫ ﻣردم ﻋﺎدی ھﯾﭻ اﻣﯾدی را
ﺑﯾﺷﺗر از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھد؛ ﮐﮫ
در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ ﻣردم ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﺷود و
ﭘس از آن ﺑﺎ ﮐﻔﺎره دھﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﺑﺎ ﺧوی ﺣﯾواﻧﯽ در

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﺷﺗراک ﻣﯽ داﻧﻧد؛ و اﯾن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺧوش ﺧﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺣد اﻗل اﯾن ﺣﯾوان را ﻣﮭﺎر
ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ،ﺷﯾطﺎن ﮐﻣﺗرﯾﺳت .اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
اورول ازاﻟف ﺗﺎ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد) «.ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ :ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ،اﺳﺗﻔﺎن ﺳدﻟﯽ ،در
درون اﻓﺳﺎﻧﮫ ،ﺻﻔﺣﮫ (١۵٨
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﮫ اورول و ﻧﮫ ﺳدﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻧﻣﯽ آورﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺻرﻓﺎً ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺳروﮐﺎردارﯾم ﺑﻠﮑﮫ،
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت .اﮔر اﯾن ﺑﮫ ﻧظر اورول ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮔﺎھﯽ
ﺧوش ﺧﯾم اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑﺧش ﺧﺎﺻﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دراﯾن ﮐﺷور
از ﺳود ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﮐﮫ ﺑﮫ طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ای از ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم اﺳﺗﺧراج ﺷده
ﻣﻧﻔﻌت ﻣﯽ ﺑرﻧد .اورول ﺧودش ﺑرای ﭘﻠﯾس
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺑرﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت دﻗﯾﻘﺎً ﺑداﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم ﻣﺳﺗﻌﻣره "ﺧوش ﺧﯾم" ﺑود.
ﺗوﺳط ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد
ﺑورژوازی درﻣورد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط اورول ﺻﺣﺑت زﯾﺎدی
ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،ھﯾﭻ ﺷواھدی
ﺑرای ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑدون ﺧواﻧدن و ﯾﺎ درک ﺣﺗﺎ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ادﻋﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑودن ﺑﮑﻧد؟
ﻣﺷﺧﺻﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ درﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎی اورول ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﮑﺑر و ﻧﺧوت او
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ھﯾﭻ اطﻼﻋﯽ در ﻣورد
اﯾن ﮐﮫ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ،اورول ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺗردﯾدی ﺑﺧود راه ﻧﻣﯽ دھد ،رﺳﻣﺎً در
اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ آن ﺟﺎ ﻣدﻋﯽ ﻧظر ﺧود
اﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ او ھﯾﭻ ﭼﯾز در ﻣورد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ،در ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﯾﺎﻧت ﮐردﻧد ھﯾﭻ
اﺣﺳﺎس ﺑدی ﻧداﺷت .ﭘس از اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾن
ﮐﮫ "ﻣن ھرﮔز از روﺳﯾﮫ دﯾدن ﻧﮑردم و
اطﻼﻋﺎت ﻣن از آن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل آن ﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾق ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب و روزﻧﺎﻣﮫ
ﺑدﺳت آورد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" )ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟورج
اورول ،ﺟﻠد ﺳوم ،ھﺎرﻣوﻧدﺳورث،١٩٧٠ ،
ﺻﻔﺣﮫ  ،( ۴۵٧او ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن
ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ،ﻣﺎھراﻧﮫ و اﺳﺗﺎداﻧﮫ از ﺗﻣﺎم
ﺟزﺋﯾﺎت اﻧﻘﻼب داﺷت .اورول در ﻣﻘدﻣﮫ ی
ﺧود ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ اوﮐراﯾن ،ﺗﺻوﯾری از زﻧدﮔﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﮕﯾس در اواﺧر ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩۴٩
ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭل و
ﻧﺎداﻧﯽ ﺧود و ﻋدم ﺗﺟرﺑﮫ دراﻣور ﺳﯾﺎﺳت
را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن ،ﺣﻘﯾﻘﺗﺎً

ﺗﻌﻠق ﺧود ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻓوﻗﺎﻧﯽ و واﻗﻌﺎً ﺗﮑﺑر
ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﭘس از ﺳرزﻧش ﮐردن ﺳﺎده
اﻧدﯾﺷﯽ ﻣردم اﻧﮕﻠﯾس ،در ﻣورد آزادﻣﻧﺷﯽ
ﻧﺳﺑﯽ زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،او در
اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳت .ھم ﭼﻧﯾن
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﮐﺷورﯾﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ اﻣﺗﯾﺎزات ﺑزرگ
طﺑﻘﺎﺗﯽ و )ﺣﺗﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﻌد از
ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑراﺑرﺑودن ﺑﺎ ھم
ﮐرده( ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻋظﯾم در ﺛروت .اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل اﯾن ﮐﺷورﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای ﭼﻧد
ﺻد ﺳﺎل ﺑدون اطﻼع از ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺎھم
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻗواﻧﯾن اش
ﻧﺳﺑﺗﺎً ﻋﺎدﻻﻧﮫ وﺑﮫ ﺻﺣت اﺧﺑﺎر و آﻣﺎرھﺎی
رﺳﻣﯽ آن ھﻣواره ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور داﺷت؛ ﮐﮫ
درآن ،ﻣﯽ ﺗوان ﻧظرو ﺻدای اﻗﻠﯾت را ﺑدون
ھﯾﭻ ﺧطراﺧﻼﻗﯽ ﭘﯽ ﮔﯾری ﮐرد .در ﭼﻧﯾن
ﻓﺿﺎﺋﯽ ،ﻋﺎﺑر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ درﮐﯽ از
ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﻣﺛل اردوﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎر اﺟﺑﺎری،
ﺗﺑﻌﯾد ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﺎزداﺷت ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ،
ﺳﺎﻧﺳور ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻏﯾره ﻧدارد.ھرﭼﯾزی
را ﮐﮫ او درﻣورد ﮐﺷوری ﻣﺛل اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎت ﺑﮫ
ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺗﻘﺻﯾر دروغ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
و او
ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗر را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد) «.ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻣﻊ
آوری ﺷده ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺟورج اورول ،ﺻﻔﺣﮫ (۴۵٨
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ وﺿوح اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد
اورول
ﮐﮫ ﻣردم ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ اﺣﻣق اﻧد ﮐﮫ در ﻣورد
روﺳﯾﮫ درک آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ او واﺟد ﺷراﯾط
ﺑرای ﺑﯾﺎﻧش ﺑود و آن ھم ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق
ﺧواﻧدن ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑورژواﺋﯽ ﺑداﻧﻧد .اﯾن
ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑدﯾﮭﺗﺎً از ﻣردی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
ھﯾﭻ درﮐﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧودش ﮐﮫ درآن زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐرده ﻧداﺷﺗﮫ و ﻗطﻌﺎً ھﯾﭻ درک درﺳﺗﯽ
از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﮐﮫ او
واﻧﻣود ﺑﮫ دﻓﺎع از آن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧداﺷﺗﮫ.
ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ درک اورول از ﻓﺎﺷﯾﺳم
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺟزﺋﯽ
و ﺗﮭدﯾد آن در ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٣٠
ﺑود ،ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﯾل اﻟﮑﺳﺎﻧدرا در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود،
ﺟورج اورول و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑدان اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد:
»اورول ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ رﻓت ﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
اطﻼع از ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ،وﺿﻌﯾت و ﻧﯾروھﺎی
درﮔﯾر در آن ﺟﺎ .او اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد" ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ آﻣدم ﻣن ﻧﮫ ﻓﻘط ﻋﻼﻗﮫ ای
ﺑﮫ اوﺿﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺟﺎ ﻧداﺷﺗم،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ ﺧﺑر ھم ﺑودم ".ﺑر ﺧﻼف ﺑﺳﯾﺎری
از روﺷﻧﻔﮑران اروﭘﺎﺋﯽ ،او دﻟﯾل اﺳﺎﺳﯽ
ﺑرﺧورد ﻣﯾﺎن آزادی و ﻓﺎﺷﯾﺳم را درک

ﺻﻔﺣﮫ ١١
ﻧﮑرده ﺑود .ﺗﺧرﯾب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ دﻣﮑراﺳﯽ در
آﻟﻣﺎن ﺗوﺳط ھﯾﺗﻠر و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺷوﻧت
ﻣوﺳﻠﯽ ) (Mosleyدر ﺑراﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩٣۴در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن
او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔذﺷت.
ﮐرﯾﮏ ) ،(Crickزﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﻗﺑل از  ١٩٣۶ﺑﻧوﯾﺳد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭘوﺷﺎن طرﻓدار ﻣوﺳﻠﯽ را
اورول ﺳﯾﺎه
ِ
ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘرﺳﺷﮕران را در ﯾﮏ
ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎرﻧزﻟﯽ ) (Barnsleyﮐﺗﮏ ﻣﯽ زدﻧد،
در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ و ﯾﺎ
ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
اورول در ﻣورد ﻣﺎھﯾت و ﮔﺳﺗرش ﻓﺎﺷﯾﺳم
وﺟود ﻧدارد...
اورول ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ درﮐﯽ از اھﻣﯾت ﺳراﺳری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻧداﺷت ،او ﺧﯾﻠﯽ ﮐم
در ﻣورد ﺗﻼﺷﮭﺎ ﻣﻠﯽ از دوﻟت ﺟﺑﮭﮫ ﻣردﻣﯽ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣردﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣﯽ داﻧﺳت ،او ھرﮔز ﭘرﭼم ﺟﻣﮭوری
ﺧواھﺎن را ﻧدﯾده ﺑود ،او ﺑﺎ ﻋﻣل ﮐرد ھﺎی
 ،POUMﻣواﻓﻘت ﻧداﺷت – او ﺗﻔﻧﮕﯽ را ﺑﺎ
ﻧﻘش ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
در ﮐﺗﺎب آﯾﻧده اش ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧد....
» ﺟداﺋﯽ او از روان ﻣﺷﺗرک ﺟﺑﮭﮫ ﻣردﻣﯽ
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ طور زﻧﻧده ای در ﻣورد ﺑد ﺑﯾﻧﯽ
او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋدم ﻗﺑول واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان
زﺧﻣﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎز ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ
ﺑرﮔردﻧد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد!
ﺑدون اﯾن ﻋزم ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ،ﻧﯾروھﺎی
ﺟﻣﮭوری ﺧواھﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺳرﺑﺎزان و
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﺷﺎن ﮐﻣﺗر ﺑود ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
 ١٨ﻣﺎه دﯾﮕر ﺑﺟﻧﮕﻧد ﭘس از اﯾن ﮐﮫ اورول
آن ﺟﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اش ﺗرک
ﮐرد .ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﻓراﻧﮑو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﻋﻠﯽ رﻏم ﭼﮭل ﺳﺎل ﺗرور و ﺳرﮐوب ﺑﻌد از
ﭘﯾروزی اش اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد...
»دﻟﯾل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮕرش اورول ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
 ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﮑﺑر طﺑﻘﺎﺗﯽ او ﮐﮫ از ﻗﺷرﻓوﻗﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت و ھدف ﻣﮭم و ﺷﺧﺻﯽ
او ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﮐﺗﺎب – ﻋدم درک او
از اﺣﺳﺎس ﺿد ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑود .او ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ
ﻧظﺎره ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺗﺎب آﯾﻧده اش را ـ
اﻓﺳرده و ﺧﺎﻣوش -در ﻟﻧدن ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻣﺄﻣورﯾت داﺷت ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ،او
ﺑﮫ طور ﮐوﺗﺎه ﻣدﺗﯽ از ﻣﻧﺎطق ﻣﺿطرب
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷﻣﺎل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن دﯾدن ﮐرده ﺑود.
وﻟﯽ ،ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣردان و
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑودﻧد،
ﻧداﺷت – ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "ﺑرای آﻧﺟﺎ ﻧدارم ﺑﮫ
ﻏﯾر از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ام از آن ﺟﺎ دﯾدن ﮐردم ".وﺣﺷت از

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﻓﺎﺷﯾﺳم در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ او را ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
اﯾن ﮐﮫ از ﻧطر ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﮕران ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎری
دراﯾن ﻣورد اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن ﻓﻘدان اﺣﺳﺎس
ﻋﻣﯾق ،ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣﺛل ﯾﮏ آدم ﺑﯽ طرف ،ﺧودش
را در ﺳراﺳر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اورول ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد....اورول ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس ﺧﺷﻣﯽ ازﻣردی
ﮐﮫ او را زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ
دھد – درواﻗﻊ آرزوﯾش ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ او
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﯾراﻧدازی دﻗﯾﻘش اﺳت .او ﻗطﻌﺎً
ﻧﮕران اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا درﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ
ﺟﻧﮓ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اورول ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽ دﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای
ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎﺑش) «.در درون اﺳطوره ،ای
دی ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ﻧورس :ﻟﻧدن ١٩٨۴ ،ﺻﻔﺣﮫ
(٨۵- ٩٧
ﻋدم درک اورول از ﺳﯾﺎﺳت ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺿد
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ھﺎر او ،ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ او در ﺗﻼش
اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت در ﺳﺎل ١٩۴٣
ﺑود ،درﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﯾﻧده ﺑﺷرﯾت درﺷرُ ف
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑود و اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻋظﯾﻣﯽ را در اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد از
ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﻧﺎﺷر درﭘﯽ ﻧﺎﺷر ﺑرای
ﭼﺎپ ﺑﮫ او دﺳت رد ﻣﯽ زدﻧد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ
ﺟﻧﮓ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺳودﻣﻧدی اﯾن ﮐﺗﺎب در
دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
در ﻣﺎه اوت  ،١٩٩۵اﺳﺗوارت ﺟﻔرﯾس در
روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾن ﻧوﺷت ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ" ،ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧواﻧدﻧد ،راﺳت
ﮔراھﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق رُ ﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺳﺎﺑق
ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺧود را ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷد...اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋﻣدﺗﺎً ﻓرد ﺑﺎ اﯾﻣﺎن را ھدف
ﻗرار داده ﺑود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی راه درﺳﺗﯽ را ﺗوأم
ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت طﯽ ﮐرده ﺑود") .ﯾﮏ زﻣﯾن ﻗﺎﺑل
ﮐﺷت ،داﺳﺗﺎن اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺗوارت ﺟﻔرﯾس:
روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾن ٩ ،اوت( ١٩٩۵ ،

اورول ،ﯾﮏ ﺧﺑر ﭼﯾن دوﻟﺗﯽ
ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎز ھم اﺛﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗری از اﻋﺗﺑﺎر
ﻧﺎﻣﮫ ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اورول اﺣﺗﯾﺎج اﺳت ،در
ﺳﺎل  ١٩٩۶آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩۴٩
اورول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد واﺣد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺳروﯾﺳﮭﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣورد
اﻋﺗﻣﺎد ﺑودﻧد ،و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان
"ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ِﺳری و ﻣﺧﻔﯽ"
و "ھم ﺳﻔر" ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن
واﺣد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ "ﮔﺳﺗرش ﺗﮭدﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺎرو ﭘود ﺗﻣدن ﻏرب ﺑود" ﮐﮫ ﺗوﺳط

دوﻟت اﺗﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﻣﺛل ﺑرﺗران راﺳل ،اﺳﺗﻔﺎن
اﺳﭘﻧدر و آرﺗور ﮐوﺳﺗﻠر اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑودﻧد
ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط را در ﻣورد اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ،دﻣﮑراﺳﯽ ھﺎی ﻣردم اروﭘﺎی
ﺷرﻗﯽ و اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ
اﻧﺗﺷﺎر دھﻧد .ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ اﻧﺗﺷﺎر
ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﭘژوھش
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾواﻧﺎت
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻧﻘﺎطﯽ ﻣﺛل ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد ﺗروﯾﺞ دھد.
ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم،
»ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺳﺑب ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﺑورژوازی ﺑﮫ
اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده درﺟﮫ ﺳوم ﺷد ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ظﺎھری
او از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔرت ﺑﯾش از
ﺣد او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾده ی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑود .اﮔر
ﺗوﺻﯾف ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺗوﺳط اورول ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت
ﻣطﺎﺑﻘت ﻣﯽ ﮐرد ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﻋزﯾز ﺗرﯾن
ﺷﺧص در دﺳﺗﮕﺎه ﺑورژوازی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷد؛ اﮔر در درون ﺣزب ﻓﺳﺎد
ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣداوم از اﺻول اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﮔر
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣﺷﺗﯽ ﺑد ﮔﻣﺎن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﺑﺷرﻣﯽ رﻓت ،روﺳﯾﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﻣورد ﭘذﯾرش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرار
ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧود راﺧﻔﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد) «.ﻻل ﮐﺎر ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر-اﮐﺗﺑر ( ١٩٩۶
اﯾن دﻗﯾﻘﺎً ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﺎ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ اورول
ﻣطرح ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮭدﯾدی ﺑرای
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑودن ،ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﻣﯽ ﮐرد ،و اﯾن ﺑﮫ
ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺷﺎدی ﺑورژوازی را ﺑرای ﭘذﯾرﻓﺗن
ﻣزﺧرﻓﺎت رُ ﻣﺎن اورول و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﺋﻣﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻣوزش اﺟﺑﺎری ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ اﺳت ﮐﮫ اراﺟﯾف
ﺗﮭﻣت ھﺎی ﻣوﺟود در آﺛﺎر اورول را ﺑﮫ
ﻧﻘد ﮐﺷﯾده و ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ آن ﭼﻧﺎن ﺳﻼﺣﯽ
ﻣﺳﻠﺢ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی )در
دوران ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﭼﮫ در داﺧل و ﭼﮫ
در ﺧﺎرج از ﮐﻼس درس ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
اداﻣﮫ روش ﭘﯾش ﮔﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﺗروﺗﺳﮑﯽ
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب از ﺳﻣت ﭼپ  ،ﻧﺷﺎن
ھﻣﺎن اھﺎﻧت و ﺗﻧﻔر ﻏﺎﻟب ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑرای
ﺗوده ھﺎی ﻣردم و ﻧﺷﺎن ھﻣﺎن ﻋدم اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ﺗواﻧﺎﺋﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای آزاد ﺳﺎزی ﺧود
اﺳت ،اورول ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درﺳت ﻣﺛل ﺳﺎﯾر
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎرا ﺧدﻣت ﮐرده و
ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾش از آن ﭼﮫ ﻟﯾﺎﻗﺗش ﺑوده
ﮐﺳب اﻓﺗﺧﺎر ﺷده اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ــــــــــــــ
)(١ـ ازﺑﯾن ﺑردن طﺑﻘﺎت ﭘس ازاﻧﻘﻼب ﮐﺎری
طوﻻﻧﯽ اﺳت ـ رﻧﺟﺑر
) (٢ـ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم اﺧﺗراﻋﯽ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﯽ و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ـ رﻧﺟﺑر

ازھر دری،
ﺳﺧﻧﯽ!

******
ﯾﮏ ﺗرﯾﻠﯾون و  ٧٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
در اﺧﺗﯾﺎر  ٤٠٠ﺛروﺗﻣﻧد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
)ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ( ٣٠/۶/١٣٩١
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن داراﯾﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ﺷﮭروﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺗﻣول ﺗرﯾن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﻧد ،ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ھﺷﺗم اﻗﺗﺻﺎد ﮐل آﻣرﯾﮑﺎﺳت.
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن داراﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺛروﺗﻣﻧد ،طﯽ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﯾزده درﺻد ﺑﯾﺷﺗر ﺷده
اﺳت .ﻧﺷرﯾﮥ ﻣﻌﺗﺑر ﻓورﺑز در ﺷﻣﺎرۀ ﺗﺎزۀ
ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﺛروت اﯾن ﻋده ﮐﮫ
ﭼﮭﺎرﺻد ﻧﻔر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗرﯾﻠﯾون و
ھﻔﺗﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر رﺳﯾده اﺳت.
ﻓورﺑز ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧﺎﻟص
داراﯾﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ﺷﮭروﻧد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﺷﺎن در ﻓﮭرﺳت ﻣﺗﻣول ﺗرﯾن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن
اﺳت ،رﮐورد ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ را ﺷﮑﺳﺗﮫ
و ﺑﮫ رﻗم ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد و دوﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون
دﻻر رﺳﯾده )ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺛروت ﻣﺗوﺳط
ھرﯾﮏ از اﯾن اﻓراد اﺳت( .از ھر ده ﻧﻔری
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﻔت ﻧﻔرﺷﺎن از ھﯾﭻ
ﺑﮫ ﺛروت اﻣروز ﺧود رﺳﯾده اﻧد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

اﻣﺳﺎل ﺑرای ﺳﮭﺎﻣداران ﻋﻣدۀ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﻧﯾوﯾورک ،ﺗﮑزاس ،ﻓﻠورﯾدا و اﯾﻠﯾﻧوی ،ﺑﮫ
اﻣﺎ ﺳﺎل ﺑدی ﺑود .طﯽ ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺗرﺗﯾب در رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﻗرار دارﻧد.
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن داراﯾﯽ ﻏوﻟﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
******
ﯾﺎزده ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﮐﻣﺗر ﺷد .ﺛروت ﻣﺎرک
ﺑررﺳﯽ ﺗﺣرﯾم »ﺷدﯾد و ﺑﯽ
زاﮐرﺑرگ ،ﺑﺎﻧﯽ ﻓﯾس ﺑوک ،طﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻧﺻف رﺳﯾد .زاﮐرﺑرگ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﮫ« اﯾران در ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ
) ( ١٩/٨/١٣٩١
ﭘﯾش ﺳﮭﺎم ﻓﯾس ﺑوک را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑورس
ﻋرﺿﮫ ﮐرد .او در ﻓﮭرﺳت ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﺧﺑرﮔزاری آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻘﺎمھﺎی
ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ از ﻣﻘﺎم ﭼﮭﺎرده ﺑﮫ ﺳﯽ و ﺷش آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻗﺎﻧوﻧﮕذاران اﯾن ﮐﺷور
ﺳﻘوط ﮐرده اﺳت .ارزش ﺳﮭﺎم ﻓﯾس ﺑوک در ﺣﺎل ﺗﻧظﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣرﯾﻣﯽ ﺟدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ
از زﻣﺎن ﻋرﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻣﮫ)اﻧدﮐﯽ اﯾران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷود،
ﺑﯾش از ﭼﮭﺎرﻣﺎه ﭘﯾش( ،ﭼﮭل درﺻد اﻓت ﺗﺟﺎرت ﻏﯾرﻧﻔﺗﯽ اﯾران را ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺷدﯾد
و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای روﺑرو ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ
ﮐرده اﺳت.
ﻟوﺋﯾﺳﺎ ﮐرول ،ﻋﺿو ﺗﺣرﯾرﯾﮥ ﻣﺟﻠﮥ ﻓورﺑز ،ﮔوﯾﻧد اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻋﻣﻼ اﯾران را از ﺗﺟﺎرت
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف داراﯾﯽ ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻏﻠب ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
»ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧد«ﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ »ﻓﻘط ﺑﮫ ﮔزارش آﺳوﺷﯾﺗدﭘرس ،اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣرﯾﻣﯽ
ﺛروﺗﻣﻧد«ﻧد ،ﺳﺑب ﺷده ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑر روی ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﻌﺗﯽ و واردات
داراﯾﯽ ﻣﺗﻣوﻟﺗرﯾن ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﺧش
رﮐورد ﺷﮑن ﺷود و ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺗوﻟﯾد ،ﺗﻣرﮐز دارد.
ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی ﺗﺎزه از ﺳوی ﻣﺎرک ﮐرک،
دوﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرﺳد.
ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻓﺎﺻﻠﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳﻧﺎﺗور ﺟﻣﮭوریﺧواه ،و راﺑرت ﻣﻧﻧدز،
در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣرﯾﮑﺎ ،اﮐﻧون از ھر زﻣﺎن ﺳﻧﺎﺗور دﻣوﮐرات ،ﻣطرح ﺷده اﺳت؛ آﻧﺎن
ﻗﺑﻼ در ﺟﮭت ﺗﺻوﯾب ﺗﺣرﯾمھﺎی ﻧﻔﺗﯽ
دﯾﮕری ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت.
ﻣﺟﻣوع ﺛروت اﯾن ﮔروه ﭼﮭﺎرﺻد ﻧﻔره آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺗﻼش ﮐرده ﺑودﻧد.
ﻣﺗﻣوﻻن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ھﺷﺗم ﮐل طﺑق ﺑﺳﺗﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺟدﯾد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ داراﯾﯽھﺎی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از اﯾران و
اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﯾﮑﺎﺳت.
ﺑﯾل ﮔﯾﺗس ،ﻣوﺳس و ﻣدﯾر ﺷرﮐت ھﻣﭼﻧﯾن ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﯾران
ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ،ﺑﺎ ﺷﺻت و ﺷش ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ھدف ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس داراﯾﯽھﺎی
ﺛروت ،ﺑرای ﻧوزدھﻣﯾن ﺳﺎل ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾران در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺳدود ﻣﯽﺷوﻧد و
ﻣﺗﻣول ﺗرﯾن ﺷﮭروﻧد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﻣﺎﺷﯾنآﻻت و
اﺳت .وارن ﺑﺎﻓت ﺑﺎ ﭼﮭل و ﺷش ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻧﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻧﻘل و
دﻻر ﺛروت ،ﻧﻔر دوم ،و ﺟورج ﺳوروس ،اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾران اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد،
ﮐﮫ در ھر دو ﻋرﺻﮥ اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت در ﺻورت اداﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﺧود ﺑﺎ اﯾران ،در
ﻓﻌﺎل اﺳت و ﻣواﺿﻊ ﻟﯾﺑرال دارد ،در رﺗﺑﮥ ﻓﮭرﺳت ﺳﯾﺎه آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
دوازدھم اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺟﺎی دارد .ﻣﺎﯾﮑل
******
ﺑﻠوﻣﺑرگ،ﺷﮭردار ﻧﯾوﯾورک ،ﮐﮫ ﺳﮫ
دوره درﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ﺧر ﻧر ﺑر ﺧر
اﺳت ﺑر ﻣﺳﻧد ﺷﮭرداری اﯾن ﺷﮭر ﻧﺷﺳﺗﮫ،
ﻧر ﺑود! دﯾدی ﭼﮫ ﺧﺑرﺑود؟ )از
اﻣﺳﺎل از ﭘﺎرﺳﺎل ﺛروﺗﻣﻧدﺗر ﺷده و ﺟﺎﯾﮕﺎه
دھم را در ﻓﮭرﺳت ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺷﺎﻋر آزادی ﺧواه ﻣﯾرزاده ﻋﺷﻘﯽ
ﺗﺧﺻﯾص داده.
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ در رژﯾم رﺿﺎﺷﺎھﯽ(
در ﻣﯾﺎن ﭼﮭﺎرﺻد ﺷﮭروﻧدی ﮐﮫ درآﻣرﯾﮑﺎ
)٢٠١٢ / ١١ / ١١ـ آﯾﻧﮫ روز(
ﻣﺗﻣوﻟﺗرﯾن اﻧد ،ﻧﺎم دو ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد :ﯾﮑﯽ ﻟورن ﭘﺎول ﺟﺎﺑز ،آﻓﺗﺎب :ﺳﯾدھﺎدی ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﻗﺎﺋم
ﺑﯾوۀ اﺳﺗﯾو ﺟﺎﺑز)ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯾﺎن اﭘل(  ،ﺷﮭر در ﺗذﮐری درﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺎرﮔران
و دﯾﮕری ﺟﮏ دورﺳﯽ)ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯾﺎن اظﮭﺎر داﺷت ٨ :ھزار ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد
ﺗوﯾﺗر( .ﭘﯽ ﯾر اﻣﯾدﯾﺎر ،ﻣوﺳس وﺑﺳﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺧود ﻣﺣروم ھﺳﺗﻧد.
ای ﺑﯽ ،ﮐﮫ ﯾﮏ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾراﻧﯽ ﺗﺑﺎر وی ﺧطﺎب ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،وزﯾران
اﺳت ﺑﺎ ھﺷت ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺻﻧﻌت و اﻗﺗﺻﺎد و ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در رﺗﯾﮫ ﭼﮭل و دوم اﯾن ﺟدول اﺳت .ﮔﻔت :ﺗدﺑﯾری ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد ﺗﺎ ﺣﻘوق اﯾن اﻓراد
ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ زن ﻧﯾز در ﺑﯾن اﯾن ﭼﮭﺎرﺻد ﭘرداﺧت ﺷود.
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻣول ھﺳﺗﻧد .ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ اﻣروز
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﻣﺎر ﺛروﺗﻣﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را دارد،

ﺻﻔﺣﮫ ١٣
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم اﺳدآﺑﺎد در ﺗذﮐر ﺧود در ﺟﻠﺳﮫ
ﻋﻠﻧﯽ اﻣروز ﻣﺟﻠس ﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺗﯾﺗر
ﺻﻔﺣﮫ اول ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ٩دی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺻداق ﺧﯾﺎﻧت ﭼﯾﺳت؟ ،ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺳوال از
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺧﯾﺎﻧت اﺳت؟ ﻣﺟﻠس ﺑدھﮑﺎر
ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑﮭروز ﻧﻌﻣﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم اﺳدآﺑﺎد در ﺟﻠﺳﮫ
ﻋﻠﻧﯽ اﻣروز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻣﺟﻠس در ﺗذﮐری اظﮭﺎر
داﺷت :اﻣروز در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ٩
دی در ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺧش ﺷد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ
اول آن ﭼﺎپ ﺷده ﺑود ﻣﺻداق ﺧﯾﺎﻧت ﭼﯾﺳت.
وی ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺑوﺗراﺑﯽ ﻓرد ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس
ﺟﻠﺳﮫ اﻓزود :ھﯾﺎت رﺋﯾﺳﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﺎن و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺟﻠس دﻓﺎع ﮐﻧد.
ﺑﮭروز ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺳوال از رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﻣﺻداق ﺧﯾﺎﻧت اﺳت؟
در اداﻣﮫ اظﮭﺎرات ﻧﻌﻣﺗﯽ  ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن
اﺑوﺗراﺑﯽ ﻓرد ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻠﺳﮫ را ﺑر ﻋﮭده
داﺷت ﺧطﺎب ﺑﮫ وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺗذﮐر ﺷﻣﺎ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗور ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﮫ
ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺷد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﮭر،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم اﺳدآﺑﺎد ﻋﻠﯽ
رﻏم ﻣﻣﺎﻧﻌت رﺋﯾس ﺟﻠﺳﮫ اﻋﻼم ﮐرد:
دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑدھﮑﺎر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ
داﻧﻧد از دﯾﮕران ﻣﺎﯾﮫ ﻧﮕذارﻧد؛ ﭼراﮐﮫ ﻣﺟﻠس
ﺑدھﮑﺎر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت.

در ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ  ...ﺑﻘﯾﮫ از
ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻟﻧﯾن آنھﺎ را
ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد ،ھﻧوزھم ﻣﻌﺗﺑرﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن،
ﻋﻼوه ﺑراﯾﻧﮭﺎ ،دراﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻌدادی ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺟدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوﺟودآﻣده اﻧد
ﮐﮫ درآﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آورده ﺷوﻧد.
ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﻗﺷرﮐوﭼﮑﯽ از اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﯾرون
آﻣدهاﻧد و ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺷﺎن ،ﺣﺗﺎ ﺑر ﺑورژوازی
ﻏﯾراﻧﺣﺻﺎری ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد .اﯾن ﺑرﭘﺎﯾﮫ
ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد درآﻣدن دوﻟت ﺗوﺳط اﻧﺣﺻﺎرات
و ﺗرﮐﯾب ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی
دوﻟﺗﯽ ﻗرار دارد .اﯾن درﺧت زار رواﺑط
ﻗدرت دوﻟت ـ اﻧﺣﺻﺎر ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران درک رﯾﺷﮫھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن ﯾﺎ آن ﺳﯾﺎﺳت را ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎرطﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﻌداز ﺟﻧﮓ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣرزھﺎی ﺑﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و اﻗﺷﺎر ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺧرده ـ ﺑورژوازی را
ﻧﺎﻣﺗﻌﯾن ﺳﺎﺧت ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺳﺎس
ﮐﺎرﮔران در ﺗﻌﻠق داﺷﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ آﺳﯾب
رﺳﺎﻧد .دﺳت ﮐﺎری اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣدرن ﺗودهای و ﻧظﺎم اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑورژواﯾﯽ ﭘردهای را ﺑرروی رواﺑط
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﻧداﺧت .اﮔر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﻣروز ﺑﺧواھد»ﻧﻔوذی دراﻣوردوﻟت« داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﻗدرت اﻧﺣﺻﺎرات ﺣﺎﮐم ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم
و ﺷرﯾﮏ ﺷدن ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ درآن ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﺑﭘردازد.
اﻣﺎ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی درک
ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑردن رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗوﺳط دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻧﺣﺻﺎرات درﺣدی
اﺳت ﮐﮫ ،ﻋﻼرﻏم ﺧواﺳت آﻧﮭﺎ ،اﻧﺣﺻﺎرات
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮔذارﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﺎدی آن ﺑوﺟودآورده اﻧد.
اﯾن ﺑﯾﺎن ﺧودرا درواﻗﻌﯾت ﺣﻔظ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ درﺻورﺗﯽ
ﻣﻣﮑن ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧﻼق
ﺧود را آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎراﻧدازﻧد .ﺑﺎوﺟوداﯾن،
اﻣروزه ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھم ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آوردن درﺳﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧﯾﺎﻧت روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﺑرﻗراری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دراﻧواع ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ ،دارد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﮐﺎرﮔران ھرﮐﺷور ﺑﺎﯾد درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ﺑرای آزادی ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟزء از
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ﺟﮭﺎن و ﻣﺗﺣدﯾن اش درﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت
ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن
آﮔﺎھﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣروز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرﺗری ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗﯽ اﻧﺣﺻﺎرات
ﭼﻧدﻣﻠﯾﺗﯽ ﻧﺷﺎن دھد .در ﺷﻣﺎره  ١٩ﻣﺟﻠﮫ راه
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣده اﺳت :اﮔرطﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺧواھﺎن
ﺑﮫ دﺳت آوردن درک ﺧوﺑﯽ از ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ
ارﺗﺑﺎط ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ھم دﯾﮕر ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣرﺗﺑﺎ
آنھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای دارد).وﯾﻠﯽ دﯾﮑﮭوت،
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ در ﺟﻣﮭوری
ﻓدرال آﻟﻣﺎن ،ﺟﻠد  ،٢ﻗﺳﻣت  ،۴ص(٣٠۵ .
ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ،اﯾن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳت آﯾد؟
رﺷد ﻣﺷﺧص آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
و ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ طورﻓردی ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻧظﯾر ﺗﻐﯾﯾرات اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺗﺟﺎرب ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ طور ﻓردی،
ﻧﻔوذ ﺗودهای اﻋﻣﺎل ﺷده ﺗوﺳط ﺑورژوازی،
ﻣﯾزان ﺗوﺳﻌﮫ اﻏﺗﺷﺎش ﭘﺧش ﺷده ﺗوﺳط

رﻓرﻣﯾﺳﺗﮭﺎ و روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،و ﻧﻔوذ اﻋﻣﺎل
ﺷده و ﮔﺳﺗرش ﺣﻣﺎﯾت ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ از طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺎز دارد.
آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ در ﻣﺑﺎرزه رﺷد ﻣﯽ
ﮐﻧد؛ ﮐﺎرﮔران دﺷﻣن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﻣﺗدش را درآن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑرآن اﺳﺎس اﻗدامھﺎی ﻣوﺛری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻐرﻧﺟﯽ ﺑزرگ ﻣوﺿوﻋﺎت،
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
درک ﻣﺎھﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ
و ﭘﯾداﮐردن راه اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،ﮐﺎرﮔران ﺑﯾش از
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺟﻧﺑش ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔردارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ
ﺗوﺳط ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﺷده اﻧد .ﺑدون اطﻼع ﺣداﻗﻠﯽ از
ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ دﺳت
آوردن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن
اﺳت.
اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ،
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ رﺷدﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت .ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺗوده ھﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺋورﯾﮑﯽ
ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻧﮭﺎ دو ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾری ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش را در
ﺗﺎﺛﯾرﻣﺗﻘﺎﺑل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ طرز ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﻠﻔﯾق
ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را در ﺟواب دادن
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ درﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر داﺋﻣﯽ ﻓراھم
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗوﻟﯾد ﻣدرن درﺳطﺣﯽ وﺳﯾﻊ ﺑرﭘﺎﯾﮫ
و
ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻣﯾﮑرواﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ،
ﺧودﮐﺎری ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺳطﺢ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻی
ﺗوده ھﺎﺳت .ﮐﺎرﮔران ﯾﻘﮫ آﺑﯽ و ﯾﻘﮫ ﺳﻔﯾد ﮐﮫ
ﻗﺎدرﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی ﻓﮑری ﺧوﯾﺷﻧد ﻣورد
ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل
اش ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎدی و ﻓﮑری ﻻزم
را ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،آزاد ﮐردن ﻓﮑرﯾش
و ﺑﮫ دﺳت آوردن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ
ﺑوﺟودآورده اﺳت .ﺑﺎاﯾن ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی ﻋﻣده
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﯾطﮫ ی اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﺷﺎﻧده ﺷده
اﺳت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﻣﮭﻣﺗر اﯾن ﮐﮫ دﺳت
ﮐﺎری اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧظرات ﺑﮫ ﺳوی اﯾن
ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ ،ﺑﺎ طرز ﺗﻔﮑر ﺗودهای ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻓﮑرﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺳوق داده ﺷده اﺳت.
ﺑورژوازی ﻣﺑﺎرزه ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ای را ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ازآن
ﺟﺎ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑورژوازی درﻧﺑردی اﯾده
ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ رو در رو ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت دادن
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم – دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ﻧﺷده ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ اﯾده ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ
اش را درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔردرﻟﺑﺎس ﺷﯾوه
ﺗﻔﮑر ﺷﺑﮫ ﻣﺗرﻗﯽ ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ ﭘﺧش
ﮐﻧد.
ارزﺷﮭﺎ و دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔرﺑﮫ
طور ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﺛﻼ ،ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ دوﻟت ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم
زﺣﻣت ﮐش درآﻏﺎز دھﮫ ی ﻧود ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ﮐﻣﮏ ھم ﺑﺳﺗﮫ ﮔون ﺑﮫ ﺑﺎز ﺳﺎزی آﻟﻣﺎن
ﺷرﻗﯽ« ﺑﯾﺎن ﺷد .و درﺟرﯾﺎن ﺑررﺳﯽ ﻣزدھﺎ
درﺻﻧﻌت ﻓﻠز ﻣﯽﺗوان ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ در
روزﻧﺎﻣﮫ ازﺟﺎﻧب اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻠﯽ
ﻓﻠز درﺟواب ﺑﮫ ﺧواﺳت اﻓزاﯾش  ٪۶ﻣزدھﺎ
ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﯾﺎﻓت:
درﺑرﺳﯽ ﻣزدھﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﭼﯾز درﺳت ﺑرﺧورد
داﺷﺗﯾم:
ـ ﺗواﻓق ﺑرای ﺑﺎﻻﺑردن ﺣﻘوق و ﻣزدھﺎی
ﮐﺎرﻣﻧدان.
ـ اﯾﺟﺎد ﮐﺎرﺟدﯾد ﺑرای ﺑﯾﮑﺎران.
)ﻓراﻧﮑﻔورﺗر روﻧدﺷﺎو  ١٣ﻓورﯾﮫ (١٩٩۵
ھﯾﭻ ﮐﺎرﮔری ﻣﺧﺎﻟف اﯾن درﺧواﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
اﻣﺎ ﺑﺎﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺣﺳﺎب ﺷده درراﺑطﮫ
ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﺑﺧش ﻓﻠز ﻓﮑرﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اھداف
ﺑورژواﺋﯽ ﺷﺎن را ازطرﯾق ﮐم ﮐردن ﺣﻘوﻗﮭﺎ
و ﺗﺷدﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر درﺷﮑل ھﻣﮑﺎری
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ ﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎزﻧد:
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل ﮐﻧﯾم ﭼﻧﺎن ﭼﮫ
ﺑﺎﻻﺑردن ﺣﻘوق و ﻣزدھﺎ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان را
در ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﮐﺳب
ﻣﻌﺎدل اﻓزاﯾش ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓراھم ﺳﺎزﯾم .رﻗﺎﺑت
را ازطرﯾق ﺗﻧوع ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ و ﺑﺎرآوری ﺗوﻟﯾد
ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم).ھﻣﺎن ﺟﺎ(
اﯾن ﻣﺛﺎل ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﯾﺎﻧﮫ
را ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﺑﻧدد ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﺻوﺻﯾت آن را
درﺗﺎرﯾﺦ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت آﻟﻣﺎن
آورده اﯾم:
ھرﺷﯾوه ﺗﻔﮑری ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ای ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود
– ﺷﯾوه ﺗﻔﮑرﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،
ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ ﺑورژوازی ،و ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده
ـ ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ ﻗﺷرﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾت
ﻧوﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
ﺑورژواﯾﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽﺷود و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر
ﺑﮫ ﺳوی ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷود) ﺗﺎرﯾﺦ ام.ال .پ .د ، .ﺑﺧش اول ﺻص
(۴٠۶ - ۴٠۵
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ اﯾدهآل ﻣﺗوﺳطﯽ
ﺑرای ﻧﻔوذ اﯾده ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ درﺟﻧﺑش
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻣل ﮐردش ﻋﺑﺎرت
اﺳت از ﺟﻠوﮔﯾری از رﺷد ﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﺑردن
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ،ﺗﺧرﯾب

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

وﺣدت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر .ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ
درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻣﻠﯽ
را ﺑﮫ طور ﻣطﻠق ،در ﻧﻔﯽ آن ،ﭘﯾش ﻣﯽ
ﻧﮭد ،ﮐﮫ ھر دوی آنھﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻏﻠط ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺷﯾوه ،ﯾﺎ
ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺣرﯾف
ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﺎ آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﮔم ﺑودن ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ در زﻧده ﮔﯽ واﻗﻌﯽ
ﻧﯾﺳت.
درﮔذﺷﺗﮫ دور) ،(١٩٧٨ام.ال .پ .د .در
راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن ﺑﮫ
اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﮐﮫ:
رﺷد آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران از ﺳﺎده ﺗرﯾن
ﺷﮑل – ﭘرش از ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل ﺑودن ﺑﮫ
ﺗﺷﮑل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای – و ﭘرش ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن
ﺷﮑل – آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗن و ﺑﯾﺎن
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ آن درﻋﺿوﯾت درﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔری – درﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﺎ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ ﭘﯾش ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن
را ﻣﯽﺗوان ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از ھرﭼﯾزی ﺑﮫ رﺷد
رﻓرﻣﯾﺳم و ﺧﯾﺎﻧت روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﻣﻧﺗﺳب ﮐرد.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﯾﺷﺗری
ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧت) .وﯾﻠﯽ دﯾﮑﮭوت ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺣﺻﺎری دوﻟﺗﯽ ،ﺟﻠد  ،٢ﺑﺧش ،۴
ﺻص  ٣٠۶ -٣٠۵ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ(
اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻧوز ھم ازﻧظر ﻣﺣﺗواﺋﯽ،
درﺳﺗﯽ ﺧود را اﻣروزه ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت،
ھرﭼﻧدﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر دررﺷد آﮔﺎھﯽ
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺧﯾزش ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎ
ﺳﺧن ﺑﮕوﺋﯾم .درﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧظﯾر راﯾﻧﮭﺎوزن
ﯾﺎ ﺑﯾﺷوﻓرود ،آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﯾﻘﮫ
آﺑﯽ و ﯾﻘﮫ ﺳﻔﯾد ﺑﮫﻗدری رﺷدﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ
درﺳﺎل  ١٩٩٣ﻣﺎ از ظﮭور اﻋﺗراﺿﺎت
درﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺻﺣﺑت
ﮐردﯾم .ﺑﺎوﺟوداﯾن ،آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ دراﯾن
ﻣﺑﺎرزات رﺷدﮐرد ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺎﭼﮫ ﺣد
ﺗﺛﺑﯾت ﻧﺷده اﺳت و دوﺑﺎره ﻣﯽﺗواﻧد ﺳرﯾﻌﺎً ﺑﮫ
طورﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردد .اﯾن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﻧﻔوذ ﺧرده ـ ﺑورژوازی رﻓرﻣﯾﺳت راه آن
را ﺑﮫ ﺳوی ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺗودهای ﺗﺎ ﭼﮫ ﻋﻣﻘﯽ
ﺳﺎﺋﯾده اﺳت .اﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرارﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎھﯾت ﺿدﮐﺎرﮔری رﻓرﻣﯾﺳم و روﯾزﯾوﻧﯾﺳم،
ﻣﺷﺎھده طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﮐﺎرﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧده
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،و ﺑﺎ طرز ﮐﺎر طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر درﻣﺑﺎرزات دارد ،ﺗﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﻗﺎدر ﺑﮫ رھﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺧود از ﻧﻔوذ اﺷﮑﺎل اﯾده
ﺋوﻟوژی ﺑورژواﺋﯽ ﻣﺿر ﮔردد.
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﯾﺎﺳت رﻓرﻣﮭﺎی ﻧﯾﮏ ﺧواھﺎﻧﮫ
اﻧﺣﺻﺎرات و دوﻟت آﻧﺎن ،ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر

ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ رﻓرﻣﯾﺳت دردھﮫ ی
 ١٩۶٠درﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر درآﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ
ﺷﯾوع داده ﺷد .ﻟُب ﮐﻼم اﯾن ﺗﻔﮑر ﻋﺑﺎرت
اﺳت از :اﺳﺎﺳﺎً ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن دوﻟت درﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان درآن
ﺗﺎﺛﯾرﮔذارﺑود؛ ﺗﺄﮐﯾد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑرای ﺣﻘوق
ﺑﺎﻻﺗر ،ﭘرداﺧت ﺗﻌطﯾﻼت ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن آوردن
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر دردرﺟﮫ اول ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮭﺎرت در
ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﺧوب ھم ﮐﺎری طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗوھﻣﺎت رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺧرده
ـ ﺑورژواﺋﯽ ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﺗﻧزل ﻣﺑﺎرزات
ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺣروم ﺷدن از ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻣﻠﯽ ﺿروری درﺑﺎﻻﺑردن آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺷﺎن .
درﻋﯾن ﺣﺎل ،آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟود درﻓﻘدان
ﯾﮏ ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ :ﺗوھم ﭘراﮐﻧﯽ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت روﯾزﯾوﻧﯾﺳت آﻟﻣﺎن)د.ﮐﺎ.پ(.
درﻣورد »ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ازطرﯾق رﻓرﻣﮭﺎ« و
اﻣﮑﺎن ﻓرﺿﯽ » وادار ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردن
ﻗدرت اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز «
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ »دﻣوﮐراﺳﯽ ﺿد اﻧﺣﺻﺎری«،
ﮐﺎرﮔران را از ﻧظر اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﻧﻣود .ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻘرارﻣﺟدد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در اﺗﺣﺎدﺷوروی و درﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ » ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺣﻘﯾﻘﯽ« طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را از دورﻧﻣﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اش دور ﻧﻣود .ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری از
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺑدﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭘﯾش ﮐﺷﯾد :ﻋﻘبﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ
و ﺗﻧﮕﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻻف زﻧﯽ ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ
وﻣراﻗﺑت اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﻟت ،ﻟﻔﺎظﯽ »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
– ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ« و ﭘذﯾرش ﻏﯾراﻧﺗﻘﺎدی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
اﺑرﻗدرت ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺷوروی و
ﻏﯾره .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ رﻗتاﻧﮕﯾز رژﯾم
ھوﻧﮑر ،ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ ﺿد
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣدرن را درﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر راه داد و راه را ﺑرای ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
ھم ﮐﺎری طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎزﻧﻣود.
ازﻧظراﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ  ،ﺑﮫ اﯾن طرز ﺗﻔﮑر
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﮐم
ﺑﮭﺎداد ﭼون ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺣﯾﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری درﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ آﻟﻣﺎن
ﺑود و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ را درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ ﻓراھم
ﻧﻣود .درﺣﺎﻟت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض دروﻧﯽ،
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل درﻣﺟﻠﮫ
ھﻔﺗﮫ ﮔﯽ دراﺷﭘﯾﮕل ﮔﻔت:
»ﭼﯾز ﺑد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ھرﭼﯾزی ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد و ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﻣورد ھرﭼﯾزی ﻓﮑر

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
ﮐﻧﯾم «.اﻣﺎ » :دوﻟت ﺧﯾﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود ،ﻣن
ﮐﺎرداﺷﺗم ،ﺑﭼﮫ ﻣن ﺑرای ﮐﺳب ﺷﻐل ﺧوب
ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ دﯾد ) «...ﺑررﺳﯽ »اﺣﺳﺎس
ﺷرﻗﯽ« ،دراﺷﭘﯾﮕل ،ﺷﻣﺎره (١٩٩۵ ،٢٧
اﻣﺗﯾﺎز دھﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود ،ﺑﮫ
طورﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺷده و آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﻟﻔﺎظﯽ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« ،اﯾن اﺛر را داﺷت
ﮐﮫ ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ
طور ﮔﺳﺗرده ای ﺗوﺳط ﺗوده وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔران
ﺑدون ﻣﻘﺎوﻣت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑورژوازی اﻧﺣﺻﺎری
ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺗواﻧﺳت آﺷﮑﺎرﮔردد .ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ درآﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ درﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ
رﺳوخ ﻧﯾﺎﻓت ،ﺑﺎوﺟوداﯾن ﺳدی در ﮐﺷف راه
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑوﺟودآورد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوول درﺟﮫ
ﯾﮏ در اﻧزوای ﻧﺳﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،دﯾدﮔﺎه ﻏﻠط
درﻣورد»ﺑرﺗری ﻧظﺎم ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑورژواﺋﯽ«
ﺧود را در اﻓﮑﺎر ﺗوده ھﺎ ﺟﺎ ﮐرد .ﮐﻧﮕره
ﭼﮭﺎرم ﺣزب ام.ال.پ.د .ﻣطرح ﺳﺎﺧت:
اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ﻧﺑود ﮐﮫ
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ را
اﻧﺟﺎم داد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن اﯾن ﻧظﺎم در رﻗﺎﺑت
ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺣﺻﺎری
دوﻟﺗﯽ ازﭘﺎ درآﻣد ،ﮐﮫ ﻧﻔوذ درازﻣدﺗﯽ در
رﺷد آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﺎﻟﮭﺎ،
و ﺷﺎﯾد دھﮫ ھﺎ ،طول ﺧواھدﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺗوده
ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را دوﺑﺎره
ﺑدﺳت ﺑﮕﯾرﻧد).اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺧب ﮐﻧﮕره ﺣزب
ام.ال.پ.د .درﺑرﻟن ،١٩٩١ ،ص(٧
ﻧﻔوذ وﺳﯾﻊ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ
اﻣروز ﻣوﺛرﺗرﯾن و ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﺳﻼح
ﺑورژوازی درﺟﻠوﮔﯾری ازرﺷد ﺳرﯾﻊ
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺧرﯾب ﻣﺟددآﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون رﺷدﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ
ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ـ ﺑورژواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺳت
ﮐﺎری ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎً ﮐﺎراﺋﯽ
ﺑﯾﺎﺑد .در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ  ،از ﻋﻘﺎﯾد
درﺳت و ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﮫ طور ﻣﮭﺎرت آﻣﯾزی درﺑراﺑر ﺗوده ھﺎ
ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد ،و ﭘردهای از
ﭘﯾش ﻗﺿﺎوﺗﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺣﺳﺎﺳﮭﺎی ﻣﻧﻔﯽ،
ﺟﻣﻼت ﻣﻌﻣﺎﺋﯽ ،و ﻏﯾره ﻋﻠﯾﮫ آنھﺎ ﮐﺷﯾده
ﻣﯽ ﺷود .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده
ـ ﺑورژواﺋﯽ ﺗوﺳط ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
ﺷرطﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻠب اﺣﺳﺎس طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑرﮔﺷت
ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﺑرای ام.ال.پ.د .ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
...ﮐﺎرﮐردن ،ﺗﮭﯾﯾﺞ ،ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ
درﻣﯾﺎن ﺗوده ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺧواھﺎن

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑرﮔﺷت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در دوره ای
طوﻻﻧﯽ ،و ﻋﻼرﻏم ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد
و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺣرﮐت در راﺳﺗﺎی
راھﮭﺎی ﺟدﯾدﻧد – راھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎً
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ در روﻧد ﺑرداﺷﺗن ﮔﺎﻣﮭﺎی
ﻣﮭم اوﻟﯾﮫ دراﯾن ﺟﮭت ﻣﺣق ھﺳﺗﯾم ).اﺳﻧﺎد
ﮐﻧﮕره ﭼﮭﺎرم ﺣزب ام.ال.پ.د،١٩٩١ ،.
ص (٢٩۵

ـــــــــــــ
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ درﻣورد ﻧﭘﺎل
ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﮑور٢ ،
ﻧواﻣﺑر ٢٠١٢
ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﮑور ﺑﻌدازﺑﺣث
ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﭘﺎل
ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ رﺳﯾد:
١ـ اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن)م م(درﻧﯾﻣﮫ ﺷب
 ٢٧ﻣﮫ  ٢٠١٢ﺑدون ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻘب
ﮔردی ﺑود در روﻧد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺣراﻧﯽ و ﺑﻐرﻧﺟﯽ
را ﺑوﺟودآورد.
٢ـ اﯾﮑور ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻓوری
ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﻣﮭوری ﯾﺎ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐل ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذﺷود.
اﮔر وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺳوی
ﺑدﺗرﺷدن رود اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎدی ھﺳت ﮐﮫ اوﻻ
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش آورﯾل ٢٠٠٦
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺟﻣﮭوری و ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐل ﺑﺎطل ﮔﺷﺗﮫ ﮐﺷور ﺷﺎﯾد
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧوع دﯾﮕری
ﺑردارد؛ ﺛﺎﻧﯾﺎ ،ﻣﻠﯾت ،ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ،ﺗﻣﺎﻣﯾت
و ﺣﺗﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﭘﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد
ﺗﮭدﯾد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﮐﺷور
ورﺷﮑﺳﺗﮫ اﻋﻼم ﮔردد.
٣ـ ﺟﻧﺑش آورﯾل ﺑﮫ دﻟﯾل وﺣدت ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ
و ﻧﯾروھﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ،ﻣوﻓق
ﺷد .اداﻣﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎد اﺣزاب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣداﻓﻊ ﺟﻧﺑش آورﯾل ﺣﺗﺎ اﻣروز ﺑرای
ﺣﻔظ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺟﻧﺑش آورﯾل ﺟﻣﮭورﯾت
ﯾﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺿرورﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﺳت.
٤ـ راه ﺑرون رﻓت از وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ و
ﺑﻐرﻧﺞ ﮐﻧوﻧﯽ ازطرﯾق ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ،وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﻧﺣل ﮐردن ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷد .اﯾن
وظﯾﻔﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد اﯾن ﻣﺟﻠس
ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣود .اﯾن ﺿرورت ﺗواﻓق اﺣزاب
ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣداﻓﻊ ﺟﻧﺑش آورﯾل را ﺟﮭت
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد.
٥ـ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﺷور ازوﺿﻌﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﺳود ﺟُ ﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻧﯾرو ﺑرای ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﮐﺷﺎﻧدن ﺟﻣﮭوری

ﯾﺎ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﺳﺗﻘرارﻣﺟدد ﻧظﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھم ﭼﻧﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ طﻠﺑﺎن ھﻧد طﺑق ﻧﻘﺷﮫ
ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻠﯾت ،ﺣق
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﺷور ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ،ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﯾﮭن دوﺳت
ﭼپ  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھم ﺑرای ﻧﺟﺎت ﮐﺷور از
ﺧطر ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
اﻗدام ﮐﻧﻧد .آﯾﻧده ﻧﭘﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﯽ
ﻣوﻓﻘﯾت اﯾﻧﺎن دارد.
٦ـ ﻣﺎ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑراﯾن ﻧظرﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل
ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣردم ﻧﭘﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ای درﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑوﺟودآﻣده و
اﯾن ازطرﯾق ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت رﺳﯾدن دﻣوﮐراﺳﯽ
ﯾﺎ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﺻورت ﭘذﯾرد
ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺗﮭﯾﯾﺟﯽ
ﺑرای ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای اﻧﻘﻼب و
ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺣق ﻣﺎن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه دراﯾن ﺟﮭت
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﯾروی ﻋﻣده ﻣﺎن را
دروﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ روی ﺗﺣﮑﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺗﻣرﮐز دھﯾم و از ﮐﺷورﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .ﺗﺣﻘق
اﯾن وظﺎﯾف ﻣﻘدﻣﺎت ذھﻧﯽ و ﻋﯾﻧﯽ را ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾرات رادﯾﮑﺎل ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻﺗر
ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
٧ـ اﯾﮑور ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ درﮐﻧﺎر
ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﻧﭘﺎل ﺑرای اھداف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﻣﻠﯽ ﮐﻧوﻧﯽ و اﻧﻘﻼب در درازﻣدت ﻗرارﺧواھد
داﺷت.
)رﻧﺟﺑر ٦ .٥ :ﺳﺎل و ﻧﯾم وﻗت ﮐﻣﯽ ﺑرای
ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﻧﭘﺎل از زﻣﺎن ﺧﯾزش
آورﯾل  ٢٠٠٦ﻧﺑود .اﮔر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺻورت
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻓﺋودال ـ ﺑورژوا و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﺗوﺳﻌﮫ طﻠﺑﺎن ﺣﺎﮐم ﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ
ازﺑﮫ ﺛﻣررﺳﯾدن آن ﺷده اﻧد .اﻣری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد درﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻣﻠﯽ ھﺎ ﮐﮫ
ﺑرﺑرﯾت دردﺳﺗور روز آن ﻗراردارد ،ﺗﺣﻘق
ﺣﺗﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﺋﯽ ﻗرون  ١٨و ١٩
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺧﯾﺎل واھﯽ درﻣﯾﺎن ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ﻧﭘﺎل اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری
ﻣﻣﮑن اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای
ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن درﻧﭘﺎل ﺗﺣت رھﺑری طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺣزب ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد
و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور روﺷﻧﯽ اﯾﮑور اﯾن ﻣوﺿﻊ را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد
ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن را ،ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﺷﺧص
و ﮔذرا اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣود درﺧدﻣت ﺑﮫ ﻗدرت
ﮔﯾری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﭘﺎل ﺟﮭت اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر(.
ــــــــــ

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﻓراﺧوان ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳراﺳرھﻧدوﺳﺗﺎن :
ﺑرﭼﯾده ﺑﺎد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن!
ﻣرگ ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری !
ﺧﻼﺻﮫ ﺷده از :ﺳﺗﺎره ﺳرخ ،ﭘﻼﺗﻔرم
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﻧدوﺳﺗﺎن)م ل( ،اوت٢٠١٢
RED STAR, Platform for
Communist
RevolutionariesCPI(ML),Aug٢٠١٢
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷدت ﺧﺷوﻧت ﻣﺟددﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
درﺳراﺳرﮐﺷور ،رد ﺣﻘوق ﺑراﺑرو اﻧﮑﺎرﺷرم
آور دوﻟت درﺑرداﺷﺗن ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﮔﺎﻣﯽ
در ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت زﻧﺎن و ﺑﮫ طورظﺎھری
ھم ﺷده ،دادن ﺷﺎن و ﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ
آﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳراﺳرھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه را روی ﺳﮫ
ﻣوﺿوع ﻣرﮐزی ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑر ﺗوده زﻧﺎن
ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾن ﻣﺑﺎرزه از اول ﺟوﻻی
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺟﮭت ﺑراﺑری ﺣﻘوق
زﻧﺎن و ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺧرب ﻣﺷروب درزﻧده ﮔﯽ
زﻧﺎن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﺑراﺳﺎس ﮔزارش دﻓﺗر آﻣﺎرﮔﯾری ﺟﻧﺎﯾت ﻣﻠﯽ،
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺷﺎﻣل ﺗﺟﺎوز ،زﻧﺎ
ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ،آزارﺟﻧﺳﯽ ،واردﮐردن دﺧﺗران
ﺑﮫ طورﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ،دزدﯾدن و رﺑودن ،ﮐﺷﺗﺎر
و ﺷﮑﻧﺟﮫ درﻣورد ﺟﮭﯾزه ،ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮫ
ﮔﯽ)ﺑدﻧﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ ،رواﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی( و
ُ
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺧﺷوﻧت
ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن دراﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف و ﺗﻼﻓﯽ وﯾران
ﮔراﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ...ﺧﺷوﻧت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺧﺗران ﺣﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗوﻟد ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد .ازﺑﯾن ﺑردن ﺟﻧﯾن دﺧﺗر ﺑﮫ ﻗدری
در ﮐﺷورﺷﺎﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن آﻣﺎرھﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد دﺧﺗران درﮔروه
ﺳﻧﯽ ﺑﯾن  ٠ـ  ٦ﺳﺎل ﺑﮫ طرز ھﺷداردھﻧده
ای رو ﺑﮫ ﮐم ﺷدن اﺳت .ﻧﺳﺑت ﺗﻌداد ٩٤٥
دﺧﺗر ﺑﮫ  ١٠٠٠ﭘﺳر درﺳﺎل  ١٩٩١ﺑﮫ٩٢٧
دﺧﺗر درﺳﺎل  ٢٠٠١و  ٩١٤دﺧﺗر درﺳﺎل
 ٢٠١١رﺳﯾده اﺳت .طﺑق ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎد
ﮐودﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل  ٥٠ﻣﯾﻠﯾون دﺧﺗر و زن
ازﺟﻣﻌﯾت ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ازﺑﯾن ﺑردن
دﺧﺗران درﺟﻧﯾن و ﯾﺎ ﻣردن ﮐودﮐﺎن دﺧﺗر ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻋدم درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ» ،ﮔم ﺷده اﻧد«....
درﺳﺎل  ٢٠١١ﯾﮏ ﺳری ﮐﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﺧﺎطر
»ﺣﻔظ ﻋﻔت« و ﺗﺟﺎوز ،ﺳراﺳر ﮐﺷور را ﺑﺎ
ﺳرﻋت زﯾﺎدی ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آن و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣوﺛر ﺟﻧﺎﯾت
ﮐﺎران ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت...
… ﻣزد ﺑراﺑر درﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎرﺑراﺑر روﯾﺎی
دوردﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺳﮭم زﻧﺎن ازﻣزد

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺷﻐﻠﯽ درﺑﺧش ﻏﯾرﮐﺷﺎورزی ﺗﻧﮭﺎ
 ٪١٧اﺳت .ﺷرﮐت زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺗﻧﮭﺎ  ٪١٣ .٩درﻣﻧﺎطق ﺷﮭری
و  ٪٢٩ .٩درﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی اﺳت.
ﻧﺳﺑت ﻣزدھﺎی زﻧﺎن ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ٪٧٥
ﻣزدﻣردان و  ٪٢٥درآﻣد ﺧﺎﻧواده اﺳت....
ﺣدود  ٢٤٥ﻣﯾﻠﯾون زن ھﻧدی ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧواﻧدن
و ﻧوﺷﺗن ﻧدارﻧد .ﻧرخ ﺑﯽ ﺳوادی زﻧﺎن ﮐﻣﺗر
از ﻣردان اﺳت .ﻣﺗوﺳط ﮐﺎﻟری روزاﻧﮫ
زﻧﺎن  ١٤٠٠اﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻻزم
ﮐﺎﻟری ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢٢٠٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ٪٩٢ .زﻧﺎن
درھﻧدوﺳﺗﺎن ازﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣراض
زﻧﺎﻧﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد و روزاﻧﮫ  ٣٠٠زن
درراﺑطﮫ ﺑﺎ زاﯾﻣﺎن و آﺑﺳﺗن ﺑودن ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد.
طﺑق ﻧﮭﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل،
درﺳﺎل  ٥٦٠٠٠ ،٢٠١٠زن ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑدﺗرﺷدن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ازﺑﯾن
رﻓﺗﻧد .ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﻣورد
زﻧﺎن ) (٢٠١٠اﻓﺷﺎﮐرد ﮐﮫ  ٪٤٤ .٥دﺧﺗران
ﻗﺑل از  ١٩ﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﻘوق
ﻣﺎﻟﮏ ﺑودن ﺑرای زﻧﺎن ﺗردﯾدآﻣﯾزاﺳت و
دﯾدﮔﺎه ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ،درﻣورد ﺣق
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣردان)ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘدر ،ﺷوھر ،ﭘﺳر
و ﺑرادر( ﻏﺎﻟب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐﻧﺗرل زﻣﺎن ﮐﺎر
زن ﮔرﻓﺗﺎری ﺳﺧﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻼرﻏم
ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑدﺳت آوردن زﻣﯾن و
ﻣﻠﮏ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ازﺟﻣﻠﮫ ازدواج ،طﻼق ﯾﺎ ﻣرگ ﺷوھر،
اﺛرات درازﻣدﺗﯽ ﺑر ﺗﻐذﯾﮫ و زﻧده ﮔﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد...
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﺎ اﺑزارھﺎی
رﺷد و ﺗرﻗﯽ اش ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ ﺟﮭﺎت
ﻣدرن ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺑﺎزارآزاد و ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐردن ﮐﺷور ،درﺧدﻣت ﺗﺷدﯾد ﺧﺷوﻧت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن زﺟر دﯾده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻓزاﯾش
ﺗﻌدادﮐﺷﺗﮫ ﺷده ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﮭﯾزه ،ﻧﺎﺷﯽ
ازاﻓزاﯾش ﻣﺻرف ﮔراﺋﯽ و ﺑﯽ ارزش ﺷدن
زﻧﺎن اﺳت؛ آﺑﺳﺗﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد؛
ازﺑﯾن ﺑردن ﮐﺎﻣل زﻧده ﮔﯽ زﻧﺎن در روﻧد
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن ﮐﺷﺎورزی؛ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣطﻠق
ﻣﮭﺎرت و ﮐﺎرﺳﺧت زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣزدﮐم درﻟﺑﺎس
دوزﯾﮭﺎی ﮐورﭘوراﺗﮭﺎی ﺑﺎزار »آزاد«؛ ﮐﺎﻻ
ﺳﺎزی ﭘرﺳروﺻدا از زﻧﺎن ،ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ
ھﺳﺗﻧد ازاﺷﮑﺎل ﻣﺗﻌدد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن..
...ازطرﯾق اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺳراﺳری
درھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳراﺳری
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﻠﻧدﮐردن ﺻدای ﺷﯾﭘور
ﻓراﺧوان ﺟﮭت ﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗن آزادی زﻧﺎن،
اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣن دوﮔﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ و ﭘدرﺳﺎﻻری ،و ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن دوﻟت ﻧﺋوﮐﻠوﻧﯾﺎل ھﻧدوﺳﺗﺎن،
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ازﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ھم ﭼﻧﯾن از

ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ درﺧواﺳت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻗدم ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ و اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت ﺑزرﮔﯽ روﺑرو ﺳﺎزﻧد.

ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت
ﻣﯾرود  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر
ﮐﻣﯽ" ﻧوع ﺧود ﺑود ،ھﺷدار داد ﮐﮫ اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌدی را
اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﯾن " ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود
آﻣدن ﺣﺑﺎب ﻋظﯾم اﻋﺗﺑﺎر در ﺳﺎﻟﮭﺎی ٢٠٠٠
ﮔردﯾد ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﺧﺗﻼﻓﺎت ،ﻣﺎﺑﯾن آﻟﻣﺎن و IMF
ﺑود ﮐﮫ ﺳرﺑﻠﻧد ﮐرد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ رﺋﯾس
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ،ﮐرﯾﺳﺗﯾن ﻻﮔﺎرد
در ﮐﻧﻔراﻧس روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ درﻣورد ﯾوﻧﺎن
ﮔﻔت ،زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﺑﮫ آن داده ﺧواھد ﺷد.
او ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎھش ﺑودﺟﮫ و اﻓزاﯾش ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷوﻧد،
ھرﭼﻧد ﮐﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﺿﻌﯾف ﺷده اﺳت.
ﻻﮔﺎرد ﻓراﺧوان ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل
ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎد
ﺟﮭﺎﻧﯽ  IMFآﻣده ﺑود ،در اﯾن ھﻔﺗﮫ اﻧﺗﺷﺎر
داد .ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﮐوﺗﺎه ھﺷدار ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺿرﯾب اﺛرات ﺑودﺟﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت دﺳت ﮐم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺿرﯾب
ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده ﮐﮫ ﺣدود  ٠٫۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎھش ١٠
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﺎﻋث ۵
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﯽ ﮔردد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺗوﺳط آﻟﯾور ﺑﻼﻧﭼﺎرد ،اﻗﺗﺻﺎد دان ارﺷد
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ،اﯾن ﺿرﯾب " از
زﻣﺎن آﻏﺎز رﮐود ﺑزرگ ﺑﮫ طورﻣﻧظﻣﯽ
ﺑﺳﯾﺎراﻧدک ﺑوده اﺳت" .ﺑﮫ ﺟﺎی  ٠٫۵درﺻد
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺎﺑﯾن  ٠٫٩ﺗﺎ  ١٫٧در ﺻد ﻣﯽ
ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺎھش ﺑودﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺗر
ﺧواھد ﺑود.
ﻻﮔﺎرد دراﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد از ﺗﺄﺛﯾر "ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺎﻟﯽ" در
ﻣورد ﺑﺎزدھﯽ ،دﯾﮕر ﺑرای دوﻟﺗﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
ﻣﻌﻘول ﻧﺑود ﮐﮫ اھداف ﮐﺎھش ﮐﺳر ﺑودﺟﮫ را
ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ روی ھم رﻓﺗﮫ رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾش از ﺣد اﻧﺗظﺎر ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .او ﮔﻔت " ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮭﺗر اﺳت
ﮐﻣﯽ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ".
ﻧظرات او واﮐﻧش ﺷدﯾدی را از ﺟﺎﻧب وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ
ﺷواﺑل وزﯾر داراﺋﯽ آﻟﻣﺎن ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺣﯾن
ﺻﺣﺑت در ﺣﺎﺷﯾﮫ اﯾن ﻧﺷﺳت ،ﻻﮔﺎرد ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﻧطر ﻣﯽ رﺳﯾد ﺣرﻓﮭﺎﯾش ﺑﺎ ﻣواﺿﻊ ﺧود
ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ھم در ﺗﺿﺎد اﺳت،
اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ " ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ " درﻣورد
ﻣوﺟودﯾت ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺻﻧدوق ھﺷدارداده اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺑدھﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی را
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد.
وی ﮔﻔت» ،وﻗﺗﯽ ھدف ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺧﺎﺻﯽ
وﺟود دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺷروع ﺑﮫ
ﺣرﮐت درﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﮐﻧد ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ وﺟود
ﻧﻣﯽ آورد« » .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد از
ﮐوه ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﻻ روﯾد وﻟﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن
رﻓﺗن از آن ﮐوه ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﮐوه ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر
ھم ﺑﮫ ﻧظرﺧواھد رﺳﯾد«.
ﺗﻼش ﺷﺗﺎب زده ای اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ
ﻧﺷﺎن دھﻧد اﺗﻔﺎق ﻧظری وﺟود دارد .ﻻﮔﺎرد
و ﺷواﺑل ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ ﻣﻧﺎظره ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
ﺗوﺳط ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ظﺎھر ﺷدﻧد و اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺧود را ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه دادﻧد .ﻻﮔﺎرد ﺗﮑذﯾب
ﮐرد ﮐﮫ  IMFروش ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت.
اوﻣﺻراﻧﮫ اﺳﺗدﻻل ﮐرده ﺑود ﮐﮫ »ﺗﻧظﯾم
ﻣﺎﻟﯽ« ﻻزم ﺑود .او ﮔﻔت» ،ﺑﮫ آن ﺑﮕوﺋﯾد
ﺗﻌدﯾل ،ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿت – اﯾن دﻗﯾﻘﺎً
ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﯽ را ﻣﯽ دھد «.
در ﻣورد ﯾوﻧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻻﮔﺎرد ﺧواﺳﺗﺎر
» زﻣﺎن ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر« ﺷد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷواﺑل،
اﺻرار ﻣﯽ ورزﯾد ﮐﮫ ﯾوﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
»ﺑرآن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗواﻓق ﺷده ﺑود ﮔردن ﻣﯽ ﻧﮭﺎد«.
اﯾن اﺧﺗﻼف ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون
 IMFﺑرای ﺗﺣﻣل »دھﮫ از دﺳت رﻓﺗﮫ«
درآﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧدن اﻧدوﻧزی
در ﯾﮏ رﮐود ﻋﻣﯾق ﺑﻌد از ﺑﺣران ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٩٧- ٩٨آﺳﯾﺎ و ﺗﺣﻣﯾل ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر اﻓﺷﺎء
ﺷده ،ﺑﮫ طور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﺷم ﮔﯾری
در ﻧظرﯾﮫ اش داده اﺳت.
ً
اﯾن اﺧﺗﻼف ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد
ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر اﺳت.
آﻟﻣﺎن ﺗرس از اﯾن دارد ﮐﮫ اﮔرزﻣﺎن
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ داده
ﺷود ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﻧﮏ آﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻘﺑل
ﭘرداﺧت اﯾن ﺑدھﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﮐﮫ
ﻣواﺿﻌﺷﺎن ﺑﻧد ﺑﻧد ﺗوﺳط ﻻﮔﺎرد اظﮭﺎر
ﻣﯽ ﺷود ،ھر دو ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر
اﻗداﻣﺎت رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرﻧد،
ﺣﺗﯽ ﺗﺿﺎد ﺷدﯾد ﺗری را در ﻣﻧطﻘﮫ اﻗﺗﺻﺎد
اروﭘﺎ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون در رﮐود ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد
ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺑﺎزار ھﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧود ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .آﻧﮭﺎ ھم
ﭼﻧﯾن ﻧﮕراﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﯾوﻧﺎن ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﻧد ﺑدھﯽ ھﺎی ﺧود
را ﺑﭘردازﻧد ،اﯾن ﮐﺎر ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﯾﮏ

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺑﺣران ﺳراﺳری در ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧواھد
ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺄﺛﯾر روی اﻣور
ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽ ﮔذارد.
ﻣوﺿﻊ ﺷﮭرداری ﻟﻧدن در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻓﺎﯾﻧﺎﻧﺷﯾﺎل ﺗﺎﯾﻣز ﺗﺣت ﻋﻧوان »اﻧدرز ﺻﻠﺢ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ  «IMFﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺷد .اﯾن ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺧواھﺎن دادن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ﺷد و
ھﺷدار داد ﮐﮫ ﮐﺎھش ھﺎی ﺟدﯾد را ﻧﺑﺎﯾد در
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ رﮐورد درآﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد
اﻧﺗظﺎرﺑوده ،اﻋﻣﺎل ﮐرد .ھم زﻣﺎن ،ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ
روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت رﯾﺎﺿت
ﮐﺷﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن "ﺗﺧﻔﯾف" داده ﺷود.
ﻧﮕرش ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾس ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ،ﭘﺎل
ﮐروﮔﻣن و رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﺧزاﻧﮫ داری ﺳﺎﺑق
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻻرﻧس ﺳﺎﻣرز ،ﺑﯾﺎن ﺷد ،ﮐﮫ ھر
دوی آﻧﮭﺎ از اﻗداﻣﺎت رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی در
اروﭘﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﮐردﻧد.
ﺳﺎﻣرز درﻣﻘﺎﻟﮫ درج ﺷده در ﻓﺎﯾﻧﺎﻧﺷﯾﺎل ﺗﺎﯾﻣز
اﻣروز ،در ﯾﮏ ﺳﺗون ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﺟﮭﺎن در
ﯾﮏ ﺳﯾﮑل ﻣﻌﯾوب ﮔﯾر ﮐرده اﺳت« ،اﺷﺎره
ﮐرد :ﮐﮫ ﻓﻘط ذره ای ارزش آﻧﯽ از ﻧﺷﺳت
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﯾرون آﻣد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧظﺎره ﮔر
ﭘرﺗﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ،اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﺗﻠو
ﺗﻠو ﺧورده وﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗن
اﻧﮕﺷﺗﯽ در ﺳوراخ ﺳد آﺑﯽ ﮐﮫ ﭼﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از ﺳﯾل اﯾن ﺑﺣران ﺟﻠو
ﮔﯾری ﮐﻧد وﺗﺎزه ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺳﺗراﺗژی
ﺑرای رﺷد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ژاﭘن ﺧوﺷﻧود
رﺳﯾدن ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ رﺷد ﺑود .ﺳﺎﻣرز در
ﮔزارش ﺧود اﺑراز ﮐرد »در ﺑﺧش اﻋظم
ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﮑل
ﻣﺎﻟﯽ ﺷروع ﺷد ،در ﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﺎرﯾﺳت« ،ﺑﺎ ﺳﻘوط ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺑﯾﺷﺗرﺗوﻟﯾد ﻧﺎ ﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ،ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﯽ ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ روﻧد ﻗﺑل از
ﺳﺎل .٢٠٠٧
ﺗﻧش ﻣﯾﺎن ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرار
ﮔرﻓﺗن در ﺳراﺷﯾب ﺗﻧد رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣطﻣﺋﻧﺎً
ﺗﺷدﯾد ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ رھﺑری ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول
ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺷﺳت ﺻﺎدر ﺷد ﻣطرح ﻣﯽ
ﮐﻧد :ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽ
رود .و ھﺷدار داد ﮐﮫ ،رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ »ﺗﻧزل
ﮐرده و ﻋدم ﻗطﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺧطرات
ﺣرﮐت ﻧزوﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد« .ﺑﮫ طور
ﺧﻼﺻﮫ در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺻﺣﺑﺗﯽ در
ﻣورد ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن ﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽ ﺷود.
درﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن »

ﺗﺣﻣل ﺧﻼﺻﯽ از ﺑﺣران« ھﺳت – ﭼﯾزی
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ وﺟود
ﻧدارد .در ﺑﺎزار ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻧو ظﮭور
و ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾر ﻧزوﻟﯽ را طﯽ ﮐرده اﻧد ،ﮐﮫ
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺧطرات ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎھش ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻏﯾر ﻏذاﺋﯽ و اﻓزاﯾش
ﻗﯾﻣت ﺑرﺧﯽ از اﻗﻼم ﻣواد ﻏذاﺋﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘول اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ رﺷد در ﮐﺷورھﺎی ﮐم
درآﻣد "ﺷﻧﺎور" ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و در اﯾن ﮔزارش
اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف وﺿﻌﯾت ذﺧﯾره ﻣﺎﻟﯽ و
ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﺷده اﺳت.

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺗوھﻣﺎت  ...ﺑﻘﯾﮫ از ﺻﻔﺣﮫ آﺧر

ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ دھﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﺑطور ﻣوﺛر از ﻣﺣور و ﺑدﻧﮫ آن ﮔﺳﺳت
ﮐرده ﺑود .وﻟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور و ﻣﻘﺗدر
ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾرﻏم "وﯾژﮔﯽ ھﺎ"" ،ﻣﻌﺟزات" و
"ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی" ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺗﺣﻠﯾل
ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺟدا ﺑﺎﻓﺗﮫ از ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﻧﺑوده و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺷرح داده ﺧواھد ﺷد ھﯾﺋت
ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣرﮐﺗﯽ
در ﺟﮭت ﮔﺳﺳت از ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺧود
ﻧﺷﺎن ﻧداده اﻧد.
– ﻧظرﯾﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ دوم ﺑر آن اﺳت
ﮐﮫ رﺷد ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر و ﻓراز
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻗدرﻗدرﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
)اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ( ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺣﯾﺎی
ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در آﺳﯾﺎی
ﺷرﻗﯽ و ﺑﺧﺷﯽ از آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﮔﺷﺗﮫ و
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺑور ﮐل ﻧظﺎم از ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﻧوﻧﯽ ﺧواھﻧد ﮔﺷت.
ـ ﻧظرﯾﮫ و ﯾﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺳوم ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ
رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر
در ﺟﻧوب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و دﮔردﯾﺳﯽ ﻋظﯾم
در ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﮐﻧوﻧﯽ
)اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ ﺳﮫ ﺳره ﮔﺷﺗﮫ و ﻻﺟرم
ﻧظﺎم را ﺑﮫ ﺳوی ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ ﺳوق ﻣﯽ
دھد .در اﯾن ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ )ﭼﻧد ﻣرﮐزی(
رﻗﺎﺑت ھﺎ و ﺗﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺟﻧﮓ
ھﺎ ﺑﯾن ﻗطب ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺟر ﺧواھﻧد
ﮔﺷت ،ﺷراﯾط ﻣﺎدی را ﺑرای ﻋروج آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو
ھﺎی ﺗوده ای ﺿد ﻧظﺎم ﺗوﺳط ﭼﺎﻟﺷﮕران
ﺿد ﻧظﺎم و ﺳرﻧﮕون ﺳﺎز آﻣــﺎده ﺧواھﻧد
ﺳﺎﺧت .ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﺑررﺳﯽ داده
ھﺎ و واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣدل ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻏﺎﻟب ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾوﺳﺗن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺳﻧﺎرﯾوی ﺳوم
در آﯾﻧده ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﻗوی ﺗر از ﺳﻧﺎرﯾو ھﺎ
و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﯾﮑم و دوم اﺳت.
در ﺑﺧﺷﮭﺎی اول و دوم اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﻌد از
ﺑررﺳﯽ ﻣدل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﺎ
ﻣوﺟود و واﻗﻌﯾﺎت و ﺗوھﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻋــروج ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی در
ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب ،ﺑﮫ ﭼﻧد و ﭼون ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﺎﺧص و ﭘر اھﻣﯾت ﭼﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﮐﺷور ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی در ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﭘردازﯾم  .در ﺑﺧش ھﺎی
د ﯾﮕر اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ وﯾژﮔﯽ ھﺎ
و ﻧﮑﺎت ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺷﺗرک دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﻧوظﮭور در ﺟﻧوب ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑروز و
رﺷد اﺑﺗﮑﺎرات اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﺳﮫ ﻗﺎره و روﻧد ﺣرﮐت در راه ﮔذار

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم
ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

ﻣدل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺗوھﻣﺎت درﺑﺎره
ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور
ﻣدل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ از اول ﭘﯾداﯾش
ﺧود ﺑر اﺳﺎس ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﭘدﯾده ﺷﮑﺎف
ﺳﺎزی )ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون( ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﮔﺷت .اﯾن
ﺷﮑﺎف ﺑﻧدی در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻧدن
و اﺧراج ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﯽ از زﻣﯾن
ھﺎی ﺧود و ﭘرﺗﺎب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
در ﺑﺣﺑوﺣﮫ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻏﺎز ﮔﺷت.
ﻣوﻓﻘﯾت و رﺷد اﯾن ﻣدل ﺗوﺳط دو ﻋﺎﻣل و
ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﮔﺷت  .ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ
وﻗﺗﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ دھﻘﺎن از زﻣﯾن ھﺎ
و روﺳﺗﺎھﺎی ﺧود ﮐﻧده ﺷده و در ﺷﮭرھﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻟﻧدن ،آﻣﺳﺗردام ،ﭘﺎرﯾس و ...ﭘرﺗﺎب
ﮔﺷﺗﻧد  ،ﻣدل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻗﺎدر ﮔﺷت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ
از اﯾن دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﮐﺎر
ارزان ﺟﻠب و ﺟذب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود ﺳﺎزد  :ﭘروﺳﮫ ﭘروﻟﺗرﯾزه
ﺳــﺎزی  .ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ دﯾﮕری از اﯾن
دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻌﻣرات اروﭘﺎﺋﯽ در ﻗﺎره ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ
و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ )در ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم و ھﻔدھم( و
ﺳﭘس در ﻗﺎره ھﺎی آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ ) در ﻗرن
ھﯾﺟدھم و ﻧوزدھم ( ﮐوﭼﺎﻧده و ﭘرﺗﺎب ﮔﺷﺗﻧد:
 ﭘروﺳﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺷﯾﻧﯽ .در اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽﺟﮭﺎن ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد آن ﻣدل و راه ﺣل ھﺎﯾش
)ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزی و ﻣﮭﺎﺟرت(
ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور در ﺑﺧش ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٨٠
در ﺻد ﺟﻣﻌﯾت  ٧ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﮐل ﺟﮭﺎن را در
ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت ھﻧوز دھﻘﺎن
و روﺳﺗﺎﻧﺷﯾن ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرت ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ از اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد
ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺷش ﻗﺎره ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
و اﺳﺗراﻟﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ وﺟود
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد  .ﻣﺿﺎﻓﺎ اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺣداﻗل  ٣٠ﺗﺎ
 ۴٠در ﺻد دھﻘﺎن ﮐﻧده ﺷده از زﻣﯾن ھﺎ
و ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت
ﺧود ﺟﻠب و ﺟذب ﺳﺎزد اﻣروز ﮐﺷورھﺎی
ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﯾرﻏم ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎزی در ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﺧواھﻧد ﺑود
ﮐﮫ در ﺻد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻧده ﺷده
را ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺳﺎزﻧد.
 ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﺧش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از ھﯾﺋت ھﺎیﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور و ﻣﻘﺗدر اﻗﺗﺻﺎدی

ﺷدﯾدا ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ "رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ" ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ
آرزوی رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﻏﯾراز ﯾﮏ
ﺗوھم ﻧﯾﺳت و ﺣرﮐت در آن ﺟﮭت آﻧﮭﺎ را
ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت روﺑرو ﺧواھد ﺳﺎﺧت  .ﺑررﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺟﺎه و ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ دوره "ﺟﻧﮓ ﺳرد"
و ﺑﮫ وﯾژه ﻋﮭد ﺑﺎﻧدوﻧﮓ ) (١٩۵۵-١٩٧۵ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ
ھم ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و ھم ﺟﻧﺑش
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دوﻟت ھﺎی
ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ دو و ﯾﺎ ﺳﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء،
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﭘدﯾده "رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ"
ﺑﺎﻻﺧره در دام ﻣﻧطق ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻓﺗﺎده
و ﻻﺟرم ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ،اﻓول و ﻧﺎﺑودی روﺑرو
ﮔﺷﺗﻧد.
 وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدیﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ،
ﺗﻘﻠﯾدی ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر و زﺣﻣت و ﺗﺎراج ﺷدﯾدﺗر
و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد آﻧﮭﺎ
ﺧواھد ﮔﺷت آن وﻗــت در ﺟﺳﺗﺟوی راه
ﺣل دﯾﮕری ﺑﮫ ﺗﻘﻼ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد.
در ﻣﺳﯾر اﯾن ﻣﺑﺎرزات اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﺎﺷت
و ﭘراﺗﯾﮏ اﺻــل ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور ﻧظﺎم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ "ﺟﻣﻌﯽ" ﺳﮫ ﺳره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
وﺳﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردد .آﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻘﺗدر ﮐﮫ ﮔﺎھﺎ ﺧواھﺎن
ﺑﮫ ﭼﺎﻟش طﻠﺑﯾدن ﮐﻧﺗرل ﻧﯾروھﺎی ﺳﮫ ﺳره
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺣﯾطﮫ ھﺎی "اﻧﺣﺻﺎرات
ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ" )ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺟﮭﺎن،
وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺑﺎطﯽ ،ﻧﯾروھﺎی
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺟﻣﻌﯽ(ھﺳﺗﻧد،
ﻗﺎدر ﺧواھد ﮔﺷت در راه ﮔﺳﺳت از ﻣﺣور
ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﻗدم ﺑردارﻧد؟ در ﭘرﺗو اوﺿﺎع
ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن اﻣر ﮔﺳﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿروری ﺑﻠﮑﮫ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﻧوظﮭور و ﻣﻘﺗدر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل
ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﺳت ﺧواھﻧد زد؟ ﺑدون ﺗردﯾد ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺎ ﻣﯽ طﻠﺑد .وﻟﯽ ﻗدر ﻣﺳﻠم اﯾن اﺳت
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎ
و "ﻣﻌﺟزات" اﻗﺗﺻﺎدﯾش ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﮐﺷور
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺟﮭﺎن ﺑﻌد از آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواھﺎن ﮔﺳﺳت از ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﺻﻠﯽ اش از
ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون )ﮔﺳﺗرش ﺑﺎزار آزاد
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ( ﺻرﻓﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
در آن اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﭼﯾن ﺧواھﺎن
رﻓــورم در ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت :ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾوﻧﯽ "ﺟدﯾد" ﯾﻌﻧﯽ
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﺑدون ھژﻣوﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ  .وﻟﯽ
رﺷد اوﺿﺎع در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾژه درﮐﺷورھﺎی
ﺟﻧوب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗــوده ھﺎی ﻣردم

ﺻﻔﺣﮫ ١٩
ﺧــواھــﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺧــود ﻧــظــﺎم ھﺳﺗﻧد.
 ﺗﺧﺎﻟف در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔرو اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣرﮐز ﻣﺳﻠط و ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﺗﻌﻣره و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن روﻧدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺷر ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن اﻣر
ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﺟﻧوب
ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻣﺣور ﻧظﺎم ﺿرورﺗﺎ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﺑــردن ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﯽ ﮔــردد .ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾز ﺑدون
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺣﺻﺎری اداﻣــﮫ دھــد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺟﻧوب ﻣﺛل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻧطﻘﮫ طوﻓﺎﻧﯽ ﺷورش ھﺎ  ،ﻗﯾﺎم ھﺎ و
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 ﺧﯾﻠﯽ روﺷــن اﺳــت ﮐــﮫ طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی در ﺟﻧوب
)ﭼﯾن ،ﺑرزﯾل ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،آرژاﻧﺗﯾن و(...
ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ روﺳﯾﮫ ﭘوﺗﯾن ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗراﺗژی
"ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ" در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی ﻣﺳﻠط
ﺳﮫ ﺳره را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرده اﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ از آن ﺑرﺧوردارﻧد،
ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟدی ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )ﺑوﯾژه راُس آن آﻣرﯾﮑﺎ(
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و دﺳت ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ﺑزﻧﻧد .اﮔر ھﯾﺋت
ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور اﻗﺗﺻﺎدی
در ﺟﻧوب و روﺳﯾﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮔﺳﺳت از
ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﭘس آن ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ﺧواھﻧد ﮔﺷت ،ﮐداﻣﯾن ھﺳﺗﻧد؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ وﻗوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺳﺳت ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎی "در ﺣﺎل ﮔذار"
در ﺟﻧوب ﮐﮫ دارای ﺧﺻﻠت ھــﺎی ﺗوده
ای ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﭘردازﯾم.
 از آﻏــﺎز ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻗرنﺷﺎﻧزدھم ﺗﺎ آﻏــﺎز ﻗــرن ﺑﯾﺳﺗم )– ١٩٠٠
 (١۵٠٠ﻓﻘط ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣردﻣﺎن
در ﺑﻧد ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ
و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ دﺳت ﻣﯽ زدﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
و ﻋﻣوﻣﺎ ﺳرﮐوب ﺷده و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻗﺑول
ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﮑﺑت ﺑــﺎر ﺧــود ﻣــﯽ ﮔﺷﺗﻧد .ﺑﺎ
آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻧﺣﺻﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
وارد ﻓﺻل ﺟدﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﻌدھﺎ از ﺳوی ﻣورﺧﯾن ﺑﮫ ﻧﺎم "دوره اول
ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ ﺧﻠق ھﺎی در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ"
ﻣﻌروف ﮔﺷت .در اﯾن دوره ﮐﮫ ﻣﺗﺟﺎوز
از ﻧﯾم ﻗرن طول ﮐﺷﯾد ﻣــردم ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ در ﺑﻧد ﯾﮑﯽ ﺑﻌد از دﯾﮕری طﯽ ﻗﯾﺎم
ھﺎ ،ﺷورش ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺧود را از ﯾوغ
ﻣﺣور اﺳﺗﻌﻣﺎرﮐﮭن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺟﮭﺎﻧﯽ رھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﺳﺧﯾر زﻣﺎم
اﻣور درﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻧﻘش
ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز اﯾﻔﺎء ﮐردﻧد .ﺗﻌدادی از اﯾن ﻗﯾﺎم ھﺎ
و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﮫ ﻧﻘﺎط ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻋﺑﺎرت
ﺑودﻧد از :اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ اﯾران ،١٩٠۶
ﺟﻧﺑش زاﭘﺎﺗﺎ در ﻣﮑزﯾﮏ ،اﻧﻘﻼب ١٩١١
ﭼﯾن ،اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵روﺳﯾﮫ "ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ"
)ﭘﯾش در آﻣد اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ،(١٩١٧ﺟﻧﺑش
ﺗرﮐﺎن ﺟوان در دھﮫ  ،١٩٠٠اﻧﻘﻼب ١٩١٩
ﻣﺻر و ...ﻣﺿﺎﻓﺎ در اﯾن دوره ﺑﯾداری و
رھﺎﺋﯽ ﻣردم ﮐﺷورھﺎی درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﯾﺎ
در زﯾر ﭘرﭼم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم )روﺳﯾﮫ ،ﭼﯾن،
وﯾﺗﻧﺎم ،ﮐره ،ﮐوﺑﺎ و (...و ﯾﺎ در زﯾر ﭘرﭼم
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره
ﺷﺎھد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ)اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ
درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف( در ﮐﺷورھﺎی ﺧود ﮔﺷﺗﻧد.
 در ﺳــﺎل  ١٩۵۵ﺧﻠق ھﺎ و دوﻟــت ھﺎیﺑرآﻣده از ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش و ﺿد
اﺳﺗﻌﻣﺎری طﯽ ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ در ﺑﺎﻧدوﻧﮓ در
اﻧدوﻧزی اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد
ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺣق ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل درﺑﻧد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود
 .در دوره "ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎﻧدوﻧﮓ" و "ﺟﻧﺑش
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد" ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﺳت
ﺳﺎل ) (١٩۵۵ – ١٩٧۵دوام َآورد" ،ﺣق
ﺗوﺳﻌﮫ" و "ﺣق اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧــود" ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن
و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﻠط و ﺟــﺎری در ﮐﺷورھﺎی
درﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ )از اﯾران ﻋﮭد ﻣﺻدق در
 ١٩۵٢ﺗﺎ ﺷﯾﻠﯽ ﻋﮭد آﻟﻧده در  (١٩٧٣ﺗﺑدﯾل
ﮔﺷت .ﻗدرت اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن و ﮔﺳﺗرش آن ھم
ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ اﻧﮕﺎﺷت و ھم ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از
ﻣردم و دوﻟت ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻗدری ﻓراﮔﯾر
و ﻣﺣﺑوب ﮔﺷت ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
)اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم( ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻌدﯾل در ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺧود ﮔﺷﺗﮫ و ﻋﺟﺎﻟﺗﺎَ دﺳت ﺑﮫ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اوﻟﯾن ﻣوج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری
و رھﺎﺋﯽ زد.
 ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر و ﺗﺎﮐﯾد اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺻﻧﻌﺗﯽﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در "ﻋﮭد ﺑﺎﻧدوﻧﮓ" در
ﮐﺷورھﺎی در ﺑﻧد ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳﮫ ﻗﺎره ﺟﻧوب
ﺑﮫ وﻗــوع ﭘﯾوﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾروی از
ﻣﻧطق ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﻧﺑﻌث و ﻣﻠﮭم از ﻣﺑﺎرزات
و ﭘﯾروزی ھﺎی ﺧﻠق ھﺎی ﺟﻧوب در آن دوره
ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﭘﯾروزی ھﺎ  ،ﺑﮫ ﻧﻘش ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ و ﻣوﺛر دو ﭼﺎﻟش ﺑــزرگ )ﺣﺿور
اﺑر ﻗدرت ﺷوروی در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ اﺑر ﻗدرت
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراز ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔری
در ﮐﺷورھﺎی آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ و دوﻟت ھﺎی "رﻓﺎه"
ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ( ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐم ﺑﮭﺎء داد.

 اوﻟﯾن ﻣوج ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ در ﮐﺷورھﺎیﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻠل ﻣﺗﻌدد ھم در
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ اش و
ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣوﻓﻘﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺧﺗراع
راه ھﺎی ﻧوﯾن در ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ،
از طرﯾق ﺗﺷدﯾد ﮐﻧﺗرل اﻧﺣﺻﺎری ﺧود ﺑر
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﺑﺗﮑﺎرات
ِ
طﺑﯾﻌﯽ ﺟﮭﺎن ،وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ
و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ،از ﻧﻔس اﻓﺗﺎد و
ﺑﺎ رﯾزش و ﻓروﭘﺎﺷﯽ روﺑرو ﮔﺷت .اﻓول و
رﯾزش ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و دوﻟت
ھﺎی ﺑرآﻣده از آﻧﮭﺎ در ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎ
و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﺳﭘس ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ
ﺷوروی و ﺗﺑدﯾل ﭼﯾن ﺗوده ای ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﺧﻼء ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
در ﺟﮭﺎن ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
راس ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻧﮭﺎ "اﺑر ﻗدرت"
ﺗواﻧﺳت ﺣﺿور و ﮐﻧﺗرل ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑدون ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺟدی ﺑﮫ وﯾژه در
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )از  ١٩٩١ﺗﺎ اﯾن اواﺧر(
ﮔﺳﺗرش دھد.
 وﻟــﯽ دوره "ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ" و ﻗدرﻗدرﺗﯽاﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ ﺳﮫ ﺳــره دﯾــری ﻧﭘﺎﺋﯾد
و ﯾﮏ دوره ﭘر از ﺗﻼطم ،ﻗﯾﺎم و "اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ" در اﮐﻧﺎف ﺟﮭﺎن آﻏﺎز ﮔﺷت ﮐﮫ در
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز  ٢٠١١اﺑﻌﺎد آن ﺣﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ
از ﭼﺎﻟﺷﮕران رادﯾﮑﺎل ﺿد ﻧظﺎم را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺣﯾرت اﻧداﺧت .در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ،ﺟﻧب
و ﺟوش ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ از ﮐﺎرﮔران و
ﺟواﻧﺎن )ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﭘر از ﺷورو ﺷوق
ﺧــود اﻣــروز در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣــوج دوم
ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورده اﻧد(
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﻣﻌﯽ را از ﺗﻣﺎم ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎ و ﺣﯾطﮫ
ھﺎی ھژﻣوﻧﯾﮑﯽ اش )ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ
 ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری و اﻗﺗﺻﺎدی و (...ﺧﻠﻊ
ﮐرده اﻧد .ﺑدون ﺗردﯾد اﻣروز ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺣو و وﺳﯾﻠﮫ ای ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗﺳﻠط ﺧود را ﺑر ﻣردم ﺟﮭﺎن اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ﻣﮕر
ﺑﺎ ﺗوﺳط ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﺻرﻓﺎً ﻧظﺎﻣﯽ ﮐره ﺧﺎﮐﯽ.
 ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﻗﻌﺎَﻣوﺟود ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺛروت از
طرﯾق ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺣروم ﺳــﺎزی ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت
در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﮐز ﺑوده اﺳت .در آﻏﺎز
ﺷﮑﻠﮕﯾری اش روﻧد ﻣﺣروم ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﺎراج
و ﻏﺎرت ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ در ﻗرون ﺷﺎﻧزدھم
و ھﻔدھم و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرده
ﻓروﺷﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻘﺎ در ﻗرون
ھﻔدھم و ھﯾﺟدھم و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻗﺎره
ھﺎی آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .
اﯾــن ﭘروﺳﮫ ﻣﺣروم ﺳــﺎزی ) ﻓﻘر ﺳﺎزی
( در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﺟﻣﻌﯾت آن
ﻗﺎره ھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ﻧﻣﯽ ﮔﺷت  .اﯾن
ﭘروﺳﮫ وﯾراﻧﺳﺎز ظرﻓﯾت و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾدات
ﺻﻧﻌﺗﯽ )ﻧﺳﺎﺟﯽ ،زرﮔری ،ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ و (...آن
ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ در آن دوران ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از اروﭘﺎ
ﺑودﻧد را ﻧﯾز ﺗﺧرﯾب ﻧﻣود .ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی اﯾران ،ھﻧدوﺳﺗﺎن،
ﭼﯾن و ...از ﯾﮏ ﺳو و ﮐﺷورھﺎی واﻗﻊ در
ﺷرق و ﺟﻧوب ﻣدﯾﺗراﻧﮫ از ﺳوی دﯾﮕر ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در آن دوران )از آﻏــﺎز ﻗرن
ﺷﺎﻧزدھم ﺗﺎ اواﺧر ﻗرن ھﯾﺟدھم( اﯾن ﮐﺷورھﺎ
در ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺗوازن ﭘرداﺧت ھﺎ و
ﺗﺟﺎرت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎ ﺑودﻧد .ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع رو ﺑﮫ رﺷد و
ﭘراز ﺗﻼطم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر ﺑﻌد از ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل اﯾن
ﭘروﺳﮫ وﯾراﻧﺳﺎز دﺳﺗﺧوش ﺗﺣوﯾل و ﺗﺣول
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر در
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺟﻧوب ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺗری و ھژﻣوﻧﯽ راس ﻧظﺎم را )ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون
در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﺷﻣﺎل ﻗرار داﺷت( ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش ﺑطﻠﺑﻧد .
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ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
 – ١ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺗر و ﻣﮏ ﭼﻧﯽ" ،رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﭼﯾن"  ،در ﻣﺟﻠﮫ "ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو" ،ﺳﺎل  ۶٣ﺷﻣﺎره ٩
ﻓورﯾﮫ .٢٠١٢
 – ٢ﺳﻣﯾراﻣﯾن" ،ﺟﻧوب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
ﻣﯽ طﻠﺑد" ،در ﻧﺷرﯾﮫ"ﭘﻣﺑﺎزوﮐﺎ ١٢.".آورﯾل .٢٠١٢
 – ٣ﻧﺷرﯾﮫ"ﭘﮑن رﯾوﯾو" ١١ ،ژاﻧوﯾﮫ .٢٠٠٧
 – ۴ﻣﯽ ﮐﯽ ﻟﯾن" ،ﻋﺻر ﮔذار :آﻣرﯾﮑﺎ ،ﭼﯾن و ﺳﻘوط
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم" ،در ﻣﺟﻠﮫ "ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو" ،ﺳﺎل ،۵٩
ﺷﻣﺎره  ١١آورﯾل .٢٠٠٨
" – ۵ﭼﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺣران ﺑﯾﮑﺎری از ﮐﺎرﮔران
ﻣﮭﺎﺟر در ﺷﮭرھﺎ ﻣــﯽ ﺗــرﺳــد" ،در ﻧﺷرﯾﮫ "ال
اﺳﺗرﯾت" ،دﺳﺎﻣﺑر . ٢٠٠٨

 – ۶ﯾوﻧس ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻧﺎب " ،ﺑﺣران ﻋﻣوﻣﯽ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت ﭼﯾن" ،در ﮐﺗﺎب "ﺟﮭﺎن
در ﻋﺻر ﺗﺷدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ" ،ﭼﺎپ
آﻣﺎزون دات ﮐﺎم .٢٠١٠ ،

ﺑﺟز ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی
ﺗﺣرﯾرﯾـﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣـﯽ ﮔردد و
ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧظرات ﺣزب رﻧﺟﺑـران
اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻧﺷرﯾﮫ رﻧﺟﺑر
ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ھﺎی ﻓردی اﺳت و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

رﻧﺟﺑر

ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

درﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻓﺻل.٢طرزﺗﻔﮑرﺧرده ﺑورژواﯾﯽ و
اﺛرات ﺗﺑﺎهﮐﻧﻧده آن درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
.١آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ
و ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ
ﺑﮫ ﻧﻘل ازﮐﺗﺎب  :ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺳر ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر
درﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ـ
اﺳﺗﻔن اﻧﮕل ـ ١٩٩۵
ﻟﻧﯾن درﮔردش ﻗرن) ١٩ﺑﮫ ٢٠ـ م( ﺗﻌرﯾف
زﯾر را درراﺑطﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر دراﺛر»طرح و ﺗوﺿﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ«اراﺋﮫ

داد:
آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
درک ﮐﺎرﮔران ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑﮭﺑودﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
وﺿﻌﯾﺗﺷﺎن و ﺗﺣﻘق رھﺎﺋﯽ ﺷﺎن در ھداﯾت
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و طﺑﻘﮫ ﺻﺎﺣب
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑوﺟودآﻣده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺑزرگ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی درک آنھﺎ از اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران درھرﮐﺷور وﯾژه
ای ﯾﮏ ﺳﺎن اﺳت]،ﮐﮫ آنھﺎ ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎھم
دارﻧد [،ﮐﮫ ھﻣﮫ ی آنھﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ،ﺟدا از
ﮐﻠﯾﮫ طﺑﻘﺎت دﯾﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ

دھﻧد .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی درک ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾدن
ﺑﮫ اھداف ﺷﺎن ازطرﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯽ ﭼون و
ﭼرا ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاﺷﺗن دراﻣور دوﻟت ،ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد  .درﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ زﻣﯾن داران و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﮐردﻧد ،و ھﻧوزھم ﺑﮫ آن اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﻧد).ﻟﻧﯾن ،ﮐﻠﯾﺎت ،ﺟﻠد  ،٢ﺻص ١١٢ـ
(١١٣
طﺑﻌﺎ وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
دوﻟﺗﯽ درﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن ﺑﮫ طور
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﺎ وﺿﻌﯾت آﻧﺎن در روﺳﯾﮫ
ﺗزاری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ

ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن روﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯾرود:
اﺧﺗﻼف در ﻧﺷﺳت ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول
ﺗوﺳط ﻧﮏ ﺑﯾﻣز – ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  ١۵اﮐﺗﺑر٢٠١٢ ،
ﻧﺷﺳت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول )(IMF
و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾروز در ﺗوﮐﯾو ﮐﺎرش
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت روﺑﮫ رﺷد ﺑﯾن
ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﺷم
اﻧدازی ﻣﺷﺧص ﺷد.
ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻠﺳﮫ ،ﺗﻧش ﻣﺎﺑﯾن ﭼﯾن
و ژاﭘن ﺑر ﺳر ﺟزاﯾر ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺳﻧﮑﺎﮐو/
دﯾﺎﺋوﯾو در ﺷرق درﯾﺎی ﭼﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋدم

ﺷرﮐت رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﭼﯾن ،ﺷﺎﺋوﭼون
در اﯾن ﻧﺷﺳت ﺷد.
ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺷدﯾدی ﺑر ﺳر "ﮐﺎھش ﮐﻣٌﯽ"
) (quantitative easingﻓدرال رﯾزرو
آﻣرﯾﮑﺎ در دو روز آﺧر اﯾن ﻧﺷﺳت آﺷﮑﺎر
ﺷد .روز ﺷﻧﺑﮫ ،ﮔﯾدو ﻣوﻧﺗﮕﺎ ،وزﯾر داراﺋﯽ
ﺑرزﯾل ،درﻣورد"ﺟﻧﮓ ارزی" ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﻧﮏ ﻓدرال ھﺷدار داد،
ﭼون ﮐﮫ اﯾن اﻗدام ارزش دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ را
ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﺳت از

ﺳﯾﺎﺳت "ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ" اﯾن ﮐﺷور.
ﺑن ﺑرﻧﺎﻧﮑﯽ ،رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ ﻓدرال ،روز ﺑﻌد
در ﭘﺎﺳﺦ ﺧود ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﭘوﻟﯽ
ﻓوق اﻟﻌﺎده آزاد )ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻋده ،ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ،ﺑﯽ
ﺑﻧدوﺑﺎر ،ﺳﺳت( اﺻرار ﻣﯽ ورزﯾد ﻣﺗذﮐر
ﺷد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎد اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده را ﺗﻘوﯾت ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ ،ھم ﭼﻧﯾن ﺳﺑب
ﺣﻣﺎﯾت از اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎﺳﺎﮐﯽ ﺷﯾراﮐﺎو ،رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی ژاﭘن ،ﮐﮫ در ﮔﯾر ﻧﺳﺧﮫ "ﮐﺎھش

واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺗوھﻣﺎت درﺑﺎره ﻓراز ﻗدرت ھﺎی ﻧو ظﮭور در ﺟﻧوب
 – ١اوﺿﺎع ﻣﺗﻼطم رو ﺑﮫ رﺷد  -ﺑﺣران
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﯾﮏ
ﺳو و ﻓراز اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﺑﯾداری و رھﺎﺋﯽ
ﺗوده ھﺎی ﻣردم ) ٩٩در ﺻدی ھﺎ( در اﻏﻠب
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺳوی
دﯾﮕر  -ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺿرورﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن زودی ھﺎ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ و اﺳﺗﻘرار
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﻧﻣﯽ ﮔردد وﻟﯽ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی
ﺷراﯾط را ﺑــرای ﻓــرود ﻣرﮐزھﺎی ﻣﺳﻠط
ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم )آﻣرﯾﮑﺎ ،ژاﭘن و اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘــﺎ( و ﻓراز ﮐﺷورھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر

اﻗﺗﺻﺎدی )ﭼﯾن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺑرزﯾل ،روﺳﯾﮫ
و (...آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 – ٢در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﮫ ﻧظرﯾﮫ و ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ از ﺳوی ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران و ﻣﻔﺳرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ
درﺑﺎره اﯾن »ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ« اراﺋﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﺗم ھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﭘردازﯾم .
ـ ﻧظرﯾﮫ اول ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻧوظﮭور ﻣﻘﺗدر "ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺟدا ﺑﺎﻓﺗﮫ" از ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﻧﺑوده و دﯾر و ﯾﺎ زود ﺑﺣران
ﮐﻧوﻧﯽ )ﮐﮫ ﻧﻘدا ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠط ﻣرﮐز را

در ﺧود ﻏوطﮫ ور ﺳﺎﺧﺗﮫ ( داﻣن ﮔﯾر اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز ﮔﺷﺗﮫ و ﻻﺟرم از ﭘﯾﺷرﻓت و
ﻓراز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻗدرﻗدرﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم
ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﮐــرد .اﯾــن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ در دوره "رﮐود ﺑزرگ"
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﺎل ھﺎی ١٩٢٩-١٩٣٣ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ  ٢۵درﺻد ﺟﮭﺎن و ﻋﻣدﺗﺎ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷــوروی از ﻋواﻗب ﻓﻼﮐت ﺑﺎر و ﺑﻼﯾﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از رﮐود ﺑزرگ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧد  .وﻟﯽ
ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن اﻣر دﻗﯾﻘﺎ ﻣﻧﺑﻌث از اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺷوروی ﺑطور دﻗﯾق "ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺟدا ﺑﺎﻓﺗﮫ" از

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

