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سیاست مستقل کارگری ...
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چند شعر
تً یاد کشتارٌای سوذاویان طیاطی
کُدکان کار ایزان ...

شمارۀ ١

 -شهریور ۰۹۳۱

ص ١٢
ص

١٢

ص١٩

وظخۀ معجشآطای خامىً ای ...

ruwo.iran@gmail.com
صىذَق تیه المللی پُل َ
طیاطت حذف یاراوۀ اوزژی در
ایزان
یحیی سمندر

 ٤شهریور ٠٩٣١
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران،
در تاریخ  82مرداد  0931در مقاله ای
زیرعنوان «فارین پالیسی :با زیر سؤال
بردن اثربخشی تحریمها گزارش مثبت
صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
غرب را سردرگم کرد» با شادی و رجز
خوانی می کوشد سه نکته را به مخاطبان
خود القا کند:

فٍزطت:
صىذَق تیه المللی پُل َ طیاطت حذف یاراوۀ اوزژی

چگونه ایران به امن ترین کشور جهان ...؟!
کارل مارکس  -مقاله ای از لنین

الف) اینکه صندوق بین المللی پول از

ص١

اقتصاد ایران گزارشی مثبت ارائه داده و این

ص٩

دلیلی بر درستی سیاست اقتصادی رژیم

ص۰۹

است.
1

ارگان کارگران انقالبی متحد ایران
خیزش

١

شماره
ب) اینکه گزارش مثبت صندوق بین المللی

پاسداران ،موضع رسمی ندارد و

پول از اقتصاد ایران بنا به نوشتۀ «فارین

مواضع اعالم شده درهر مقاله یا

باعث

گزارش مربوط به نویسندۀ مقاله یا

پالیسی»

(سیاست

خارجی)

«سردرگمی زیادی درغرب» شده است.

گزارش است و الزاما موضع رسانه

پ) اینکه صندوق بین المللی پول یا «فارین

نیست.

پالیسی» و یا هر دو« ،اثر بخشی تحریم

 )9مطلبی که خبرگزاری فارس بدان

ها» بر اقتصاد ایران را زیر سؤال برده اند.

اشاره می کند مقاله ای است با این

ما پیش از اینکه اظهارات صندوق بین

عنوان« :تحریم های ایاالت متحده و

المللی پول و مقالۀ «نشریۀ فارین پالیسی» و

واقعیت های اقتصادی ایران» و

برداشت ها و ادعاهای سایت وابسته به سپاه

تاریخ نگارش آن  01اوت 8100

پاسداران را مورد ارزیابی قرار دهیم نخست

است .نویسندۀ مقاله فردی ایرانی به

چند نکته را خاطرنشان می کنیم :

نام ابوالقاسم بیّنات ( Abolghasem

 )0منبعی که خبرگزاری فارس بدان

 )Bayyenatاست .موضع این

اشاره کرده نه یک نشریه بلکه یک

شخص که خود را تحلیلگر مستقل

سایت اینترنتی است و نام درست آن

می نامد در واقع و در بهترین حالت

نه «فارین پالیسی» بلکه «فارین

البی گری (تأثیر گذاری از طریق

پالیسی جورنال» است .هدف اعالم

روابط پشت پرده) بر محافل بین

شدۀ این رسانۀ اینترنتی چنین است:

المللی به نفع جمهوری اسالمی است

«تحلیل انتقادی از سیاست خارجی

( .)٠بنابراین اغراق نیست اگر

ایاالت متحده بیرون از چارچوب

بگوئیم استناد خبرگزاری وابسته به

رایجی که مقامات رسمی سیاسی و

سپاه پاسداران به این «تحلیلگر

جریان غالب بنگاه های رسانه ای

مستقل» ،مانند شهادت خواهی روباه

عرضه می کنند».

از ُدمش است.

 )8رسانۀ اینترنتی «فارین پالیسی

زبل ثجیٌین ًظؽ اثْالوبقن ثیٌبت ظؼثبؼۀ

جورنال» ،برخالف برداشت و

اؼؾیبثی يٌعّم ثیي الوللی پْل اؾ اهتًبظ

ادعای خبرگزاری وابسته به سپاه

ایؽاى چیكت .اّ هی ًْیكع:
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«گؿاؼل اضیؽ يٌعّم ثیي الوللی پْل

قبل ُبی گػنتَ ًیؿ يٌعّم ثیي الوللی پْل

ظؼثبؼۀ اهتًبظ ایؽاى ثب اؼائۀ اؼؾیبثی هثجتی

ايالزبت قبضتبؼی زکْهت ایؽاى ظؼ ؾهیٌۀ

اؾ ايالزبت اهتًبظی زکْهت ایؽاى ّ

ضًْيی قبؾی ،کبُم ًوم ظّلت ظؼ

تؽقین چهن اًعاؾی ضْل ثیٌبًَ اؾ ؼنع

كؼبلیت ُبی اهتًبظی ّ آؾاظ قبؾی هیوت

اهتًبظی ایي کهْؼ ،ثبػث آنلتگی ضبِؽ ظؼ

اًؽژی ّ هسًْالت کهبّؼؾی ؼا هثجت

ؿؽة نعٍ اقت .يٌعّم ثیي الوللی پْل

اؼؾیبثی کؽظٍ ثْظ .اهب آضؽیي گؿاؼل

ايالذ یبؼاًَ ُب ظؼ ایؽاى  ...ؼا  ،ثَ ّیژٍ

يٌعّم ثیي الوللی پْل ظؼ هْؼظ اهتًبظ

هْؼظ تودیع هؽاؼ ظاظٍ ،ايالزی کَ ِجن آى

ایؽاى ثب ّاکٌم هٌلی ّقیؼی اؾ ًْازی

زعّظ  ٠١١هیلیبؼظ ظالؼ اؾ یبؼاًَ ُبی

هطتلق ظؼ ؿؽة هْاخَ نعٍ اقت .ثؽضی اؾ

اًؽژی ظؼ قبل گػنتَ زػف نعٍ اقت.

ؼقبًَ ُبی خؽیبى ؿبلت ظؼ آهؽیکب اؼؾیبثی

[يٌعّم ثیي الوللی پْل] ضبِؽًهبى هی کٌع

گؿاؼل يٌعّم ثیي الوللی پْل اؾ اهتًبظ

"اًتظبؼ هی ؼّظ کَ ايالذ یبؼاًَ ُب ثبػث

ایؽاى ؼا هْؼظ زولَ ّ نوبتت هؽاؼ ظاظٍ اًع

اكؿایم ثبؾظٍ ّ هعؼت ؼهبثت اهتًبظ ،ثِجْظ

چْى اؾ ًظؽ آًبى ایي گؿاؼل ثَ هْل آًبى

تْؾیغ ظؼآهع ّ کبُم كوؽ نْظ ّ هْخت آؾاظ

"ّاهؼیت تبؼیک اهتًبظ ایؽاى کَ ظؼ اثؽ

نعى پتبًكیل ؼنع کبهل اهتًبظ گؽظظ".

تسؽین ُبی خعی ثیي الوللی ،ثعی هعیؽیت ّ

گؿاؼل يٌعّم ثیي الوللی پْل ُوچٌیي ثؽ

ًبکبؼآئی قوِْ کؽظٍ " هی ًبهٌعً ،بظیعٍ

ایي ًکتَ تؤکیع ظاؼظ کَ "اًتوبل ًوعیٌگی اؾ

گؽكتَ اقت.

هسل ظؼآهع ُبی ًبنی اؾ اكؿایم هیوت

«ظؼ زبلی کَ ثؽضی اؾ ایي ّیژگی ُبی هٌلی

اًؽژی ًوم ّقیلَ ای هِن ّ اقبقی ظؼ

اهتًبظ ایؽاى ثی نک هؼتجؽ اًع ؾیؽا اهتًبظ

ؾهیٌۀ پهتیجبًی اؾ توبَبی ظاضلی ،ثِجْظ

ایؽاى ٌُْؾ اؾ اًجُْی اؾ هكبئل قبضتبؼی ّ

تْؾیغ ظؼآهع ّ کبُم كوؽ ایلب کؽظٍ اقت"».

ًجْظ اتلبم ًظؽ ظؼ هیبى ًطجگبى ظؼ ؾهیٌۀ

ًْیكٌعۀ هوبلۀ «تحریم های ایاالت متحده و

ثؼُی اؾ اُعاف ّ قیبقت ُبی اهتًبظی

واقعیت های اقتصادی ایران» هی اكؿایع:

ؼًح هی ثؽظ ،اهب ایٌِب ًهبًگؽ کل ّاهؼیت

«ایي ًطكتیي ثبؼ ًیكت کَ يٌعّم ثیي

اهتًبظ ایؽاى ًیكتٌع .ثَ قطتی هی تْاى ایي

الوللی پْل اؼؾیبثی هثجت هیبًَ ؼّاًَ ای اؾ

هَْْع ؼا هْؼظ چْى ّ چؽا هؽاؼ ظاظ کَ

چهن اًعاؾ اهتًبظی ایؽاى اؼائَ هی کٌع .ظؼ

ایؽاى ظؼ چٌع قبل گػنتَ خكْؼاًَ
ايالزبت اهتًبظی ثؿؼگی ثَ ػول آّؼظٍ
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کَ ظؼ ظؼاؾ هعت ثبػث اؼتوبی اهتًبظ ایؽاى

ثَ اؼهبهی کَ اؾ قْی ضْظ زکْهت

ضْاٌُع نع».

خوِْؼی اقالهی هٌتهؽ نعٍ تْخِی ظانتَ

ًْیكٌعۀ هوبلَ قپف اؾ  98٣ثٌگبٍ ظّلتی کَ

ثبنع ،آى ؼا ُوچْى ّزی ُهٌؿل ظؼج کؽظٍ

ههوْل ضًْيی قبؾی نعٍ اًع زؽف هی

اقت.

ؾًع ّ ثَ غکؽ یک ؼنتَ آهبؼُبی ظّلتی ظؼ

اهب آًچَ اؾ انتجبُبت قِْی ّ ػوعیّ ،

ؾهیٌۀ اكؿایم يبظؼات ؿیؽ ًلتی ،اكؿایم

تسؽیلبت ظؼ ؾهیٌۀ اػعاظ ّ اؼهبم ،هِن تؽ

قؽهبیَ گػاؼی هكتوین ضبؼخی ظؼ ایؽاى ظؼ

اقت ،اظػبُبی یبّۀ يٌعّم ثیي الوللی پْل

قبل ُبی اضیؽ هی پؽظاؾظ .اّ ُوچٌیي هی

ظؼثبؼۀ «ثِجْظ تْؾیغ ظؼآهع»« ،کبُم كوؽ»

گْیع ثَ ؼؿن ایٌکَ هوبهبت ایؽاى تسؽین ُب ؼا

ّ کبُم ًؽش تْؼم ظؼ ایؽاى اقت .اكؿایم

ثؽکت هی ظاًٌع ّ ظؼ گلتبؼُبی ػوْهی نبى

هؿظ اقوی کبؼگؽاى ّ ثَ ِْؼ کلی زوْم

«ثب هؿاذ» اؾ ایبالت هتسعٍ ّ هتسعاى ؿؽثی

ثگیؽاى ایؽاى ثؽای قبل ً ٠٩٣١كجت ثَ

اّ ثَ ضبِؽ ِاػوبل تسؽین ُب تهکؽ هی کٌٌع

 ٠٩80کوتؽ اؾ  ٣ظؼيع ثْظ ّ ایي ظؼ زبلی

چْى ایي تسؽین ُب ؾهیٌَ ؼا ثؽای اًدبم

اقت کَ ًؽش تْؼم اػالم نعٍ اؾ قْی ؼژین

ثؽضی ايالزبت ظنْاؼ ّ ثسث اًگیؿ ُوْاؼ

ظؼ تیؽهبٍ  ٠٩٣١زعّظ  2١ظؼيع ثْظٍ اقت

کؽظٍ اقت اهب ایي ؼا ًبظیعٍ هی گیؽًع کَ

(ظًیبی اهتًبظ  22هؽظاظ  ّ )٠٩٣١هوکي

تسؽین ُب ُؿیٌَ ُبی قٌگیٌی ثؽ اهتًبظ

اقت تب آضؽ قبل ًؽش هتْقّ تْؼم اؾ ایي ُن

ایؽاى تسویل کؽظٍ اقت.

ثیهتؽ نْظ .اگؽ ًؽش تْؼم اهكبل ؼا ُوبى

ًطكت ثبیع گلت «تسلیل گؽ هكتول» هب ؼهن

 2١ظؼيع كؽٌ کٌین ،ثب ظؼ ًظؽ گؽكتي

 0١هیلیبؼظ ظالؼ کبُم یبؼاًَ ُبی اًؽژی

اكؿایم هؿظُب ّ زوْم ُب کَ کوتؽ اؾ ٣

کَ ظؼ گؿاؼل يٌعّم ثیي الوللی پْل آهعٍ

ظؼيع اقت ثَ ایي ًتیدَ ضْاُین ؼقیع کَ

(ّ ضْاُین ظیع کَ آى ُن ظهین ًیكت ّ اؿؽام

هعؼت ضؽیع کبؼگؽاى ظؼ قبل  ٠٩٣١ثَ

آهیؿ اقت) ( ،)2ثَ هیل ضْظ تـییؽ ظاظٍ ّ ثَ

هیؿاى زعاهل  ٠٠ظؼيع ًكجت ثَ قبل پیم

خبی آى ؼهن  ٠١١هیلیبؼظ ظالؼ ؼا گػانتَ

کبُم ظانتَ اقت .ظؼ َوي ُوَ هی ظاًٌع

اقت کَ الثع اؾ «اقتوالل ؼأی» اّ ًبنی هی

کَ ثطم هِوی اؾ کبؼ گؽاى ،هؿظی کوتؽ اؾ

نْظ! قبیت ّاثكتَ ثَ قپبٍ پبقعاؼاى ًیؿ ثَ

هؿظ زعاهل (زعّظ ُ ٩٩١ؿاؼ تْهبى ظؼ هبٍ)

هًعام «ُؽچَ ثیهتؽ ثِتؽ» ،ثی آًکَ زتی

ظاؼًع :ثؽاقبـ اظِبؼات ؼئیف کبًْى ػبلی
اًدوي ُبی يٌلی کبؼگؽاى ،ظقتوؿظ 3٩
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ظؼيع اؾ کبؼگؽاى ،کوتؽ اؾ زعاهل هبًًْی

ظؼ كوؽ ثكیبؼ نعیع ّ یب كوؽ ثَ قؽ هی ثؽًع.

اقت یؼٌی  ٤٩ظؼيع کبؼگؽاى نبؿل هؿظ

َّغ ؾًعگی ثطم هِوی اؾ پیهَ ّؼاى ّ

هبُبًَ ای کوتؽ اؾ ُ ٩٩١ؿاؼ تْهبى ظؼ هبٍ

ظکبى ظاؼاى ّ ؿیؽٍ ًیؿ تؼؽیلی ًعاؼظ .ثعیي

ظاؼًع

(هٌجغ:

قبى یبٍّ ثْظى اظػبی يٌعّم ثیي الوللی پْل

http://www.kaleme.com/1390/02/0

ظؼ هْؼظ ثِجْظ َّغ ؾًعگی هؽظم کَ

.) /5/klm-56244

ضجؽگؿاؼی ّاثكتَ ثَ قپبٍ پبقعاؼاى آى ؼا

زتی ثب اكؿایم یبؼاًَ ُبئی کَ ثؽای

ثب ثْم ّ کؽًب ثبؾتبة هی ظُع هثل ؼّؾ

ضبًْاؼُب ظؼ ًظؽ گؽكتَ نعٍ کل ظؼیبكتی یک

ؼّني اقت .ثطهی اؾ ایي یبٍّ گْئی ُب

کبؼگؽ زعّظ  ٩تب چِبؼ ثؽاثؽ اؾ هیبًگیي

ًبنی اؾ اِالػبت ظؼّؿی اقت کَ ؼژین ثَ

ُؿیٌۀ ضبًْاؼ ً ٤لؽۀ نِؽی کوتؽ اقت.

ایي يٌعّم ظاظٍ ّ ثطهی ظیگؽ ،چٌبًکَ

اكؿّى ثؽ ایي ،زعّظ  ٤تب  ٤.9هیلیْى کبؼگؽ

ضْاُین ظیع ،هسًْل ایعئْلْژی ًئْلیجؽالی

ثیکبؼ ؼا ثبیع ظؼ ًظؽ گؽكت کَ تٌِب ظؼيع

ضْظ يٌعّم ثیي الوللی پْل اقت هجٌی ثؽ

ثكیبؼ کْچکی اؾ آًبى اؾ زوْم ثیکبؼی

ایٌکَ آؾاظ قبؾی هیوت ُب ّ ظؼ ُوبى زبل

ًبچیؿی ثِؽٍ هٌعًع ّ ثویَ ُیچ ظؼآهعی

تسویل ؼیبَت کهی ثَ هؽظم ّ کبُم ُؿیٌَ

ًعاؼًع.

ُبی ظّلتی ثبػث ؼنع اهتًبظی ّ ظؼ ًِبیت

َّغ اکثؽیت ػظین ظُوبًبى اگؽ اؾ َّغ

ثِجْظ َّغ ؾًعگی هؽظم هی نْظ! ثبیع تْخَ

کبؼگؽاى ثعتؽ ًجبنع ثِتؽ ًیكت .زعّظ ظّقْم

ظانت کَ هٌظْؼ آًِب اؾ کبُم ُؿیٌَ ُبی

ظُوبًبى ایؽاى کوتؽ اؾ ُ 9کتبؼ ؾهیي ظؼ

ظّلتی اقبقب ً کبُم ُؿیٌَ ُبی هؽثِْ ثَ

اضتیبؼ ظاؼًع کَ ثب تْخَ ثَ َّغ ؾهیي ُب ظؼ

ضعهبت ػوْهی هبًٌع آهْؾل ،ثِعانت ،زول

ایؽاى ّ کن آثی ّ ًعانتي ّقبئل تْلیع کبكی ّ

ّ ًول ػوْهی ،زوْم ثبؾًهكتگی ،ثیوۀ

ؿیؽٍ ثَ ُیچ ؼّ زتی ًبى ثطْؼ ّ ًویؽ آًِب

ثیکبؼی ّ ؿیؽٍ اقت ّ ًَ ُؿیٌَ ُبی

ؼا تؤهیي ًوی کٌعَّ .غ ظُوبًبى هیبًَ زبل

ًظبهی ،اهٌیتی ،اًتظبهی ّ اظاؼی ای کَ ظؼ

یؼٌی آًِبئی کَ ثیي  9تب ُ ٠١کتبؼ ؾهیي

ضعهت قؽهبیَ ّ قؽهبیَ ظاؼاى اقتً .وًَْ

ظاؼًع ّ ثیم اؾ  ٠2ظؼيع ضبًْاؼُبی

ُبی ایي قیبقت ُبی ؼیبَت کهبًَ ّ كؽّ

ظُوبًی ؼا تهکیل هی ظٌُع چٌعاى ثِتؽ ًیكت.

ؼاًعى ُؽچَ ثیهتؽ کبؼگؽاى ّ ؾزوتکهبى ثَ

ثعیي قبى ثیم اؾ  8٩ظؼيع ظُوبًبى ایؽاى

ّؼِۀ كوؽ قیبٍ ّ ثیکبؼی ّ ثی ضبًوبًی ؼا
ظؼ ظّ ظُۀ گػنتَ ظؼ هکؿیک ،آؼژاًتیي،
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تؽکیَ ،تبیلٌع ،هًؽ ،تًْف ّ ؿیؽٍ ظیعین ّ

ّ هبلی ،چهن اًعاؾ هثجت ظؼ هیبى

اهؽّؾ ظؼ یًْبى ،پؽتـبل ،ایؽلٌع ،اقپبًیب،

هعت ثَ ضبِؽ اكؿایم هیوت ًلت ّ

ایتبلیب ّ زتی ظؼاًگلكتبى ّ كؽاًكَ هی ثیٌین.

اكؿایم ثبلوْۀ ثِؽٍ ّؼی اًؽژی.

تٌِب ثب گككت کبهل اؾ قیبقت ثْؼژّاؾی،

تؤکیع هعیؽاى يٌعّم ثؽ زلع ثجبت

ثب قیبقت ّ قبؾهبًعُی هكتول کبؼگؽی

اهتًبظ کالى ّ پی ؼیؿی ؼنع هعاّم.

ثؽای هجبؼؾۀ ِجوبتی هًووبًَ ّ ُوَ خبًجَ

 -اقتوجبل اؾ ًطكتیي هْكویت ُب ظؼ

ثب قؽهبیَ ظاؼی ّ اهپؽیبلیكن ّ اقتوؽاؼ

ؾهیٌۀ ايالذ یبؼاًَ ُب (ُعكوٌع

خبهؼۀ قْقیبلیكتی هی تْاى اؾ ظّؼ ثبِل

قبؾی یبؼاًَ ُب) کَ گبهی هِن ّ

كوؽ ،ثیکبؼی ،تجبُی خكن ّ ؼّذ اًكبى ُب،

ًوطۀ چؽضهی ظؼ ؼاٍ ثِجْظ ثِؽٍ

خٌگ ُبی تدبّؾ کبؼاًَ ّ اقتثوبؼ ؼُبئی

ّؼی [ثبؾظٍ] اًؽژی ،توْیت ؼنع ّ

پیعا کؽظ.

زؽکت ثَ قوت اهتًبظ ثبؾاؼ اقت.

چىذ وکتً درتارۀ ارسیاتی ٌیأت اجزائی

اًتوبل ًوعیٌگی اؾ ظؼآهع ُبی ًبنی

صىذَق تیه المللی پُل اس اقتصاد

اؾ اكؿایم هیوت اًؽژی ًوهی هِن

ایزان َ تُصیً ٌای آوان
ظؼ ایٌدب ًطكت ًگبُی کلی ثَ اؼؾیبثی ُیؤت
اخؽائی يٌعّم ثیي الوللی پْل اؾ اهتًبظ
ایؽاى ّ تْيیَ ُبی آًبى هی اًعاؾین ،قپف
هؼٌی اهتًبظی – اختوبػی ّ قیبقی ایي
اؼؾیبثی ّ ظالیل ًظؽ ًكجتب هثجت يٌعّم ثیي
الوللی پْل ثَ قیبقت اهتًبظی ؼژین اؾ یک
قْ ّ نبظی ّ ؼخؿ ضْاًی ؼژین اؾ قْی
ظیگؽ ؼا ثیبى هی کٌین ّ تؤثیؽ ایي قیبقت ُب
ؼا ثؽ ؾًعگی هؽظم ثؽؼقی هی ًوبیین .ؼإـ
ایي اؼؾیبثی چٌیي اقت:
 -اقتوجبل اؾ ثبؾقبؾی اهتًبظی،

ظؼ توْیت توبَبی ظاضلی ،ثِجْظ
تْؾیغ ظؼآهع ّ کبُم كوؽ ظانتَ
اقت.
 تؤکیع هعیؽاى ثؽ قیبقت ُبی هبلی ّپْلی ثَ هٌظْؼ هِبؼ تْؼم ّ زؽکت
آؼام ثَ قوت تؼعیل هیوت ُبی ًكجی
پف اؾ ايالذ یبؼاًَ ُب .تهْین
هوبهبت ثَ پف اًعاؾ ظؼآهعُبی ثبالی
ًلت ّ ػوین کؽظى خؽیبى اؼؾ
ضبؼخی .تؤکیع ثؽ َؽّؼت ًؽش قْظ
ّاهؼی هثجت ّ هسعّظ کؽظى اػتجبؼ
ثبًک هؽکؿی ثَ ثبًک ُب.

کبُم تْؼم ،ثِجْظ هْهؼیت ضبؼخی
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 -هعیؽاى يٌعّم ثیي الوللی پْل

کهبّؼؾی ثَ هٌظْؼ ظقت یبثی ثَ

تسْالت اضیؽ ظؼ ایؽاى ظؼ ثبؾاؼ

انتـبل ّ ؼنع ثبالتؽ .اُویت

هجبظلۀ اؼؾ ظؼ ایؽاى ّ تؼِع هوبهبت

ثبؾقبؾی ثطم ثٌگبٍ ُب ظؼ خِت

ایؽاًی ظؼ ایي ؾهیٌَ ؼا هْؼظ

اقتلبظٍ اؾ تکٌْلْژی ُبئی کَ ثَ

هالزظَ هؽاؼ ظاظًع .تهْین هوبهبت

گًَْ ای کبؼآ اًؽژی هًؽف هی

ایؽاًی ثَ هعیؽیت هٌؼطق تؽ ًؽش

کٌٌع (اتالف اًؽژی نبى کن اقت)ّ ،

اؼؾ ّ زلع هْهؼیتی هسکن ظؼ غضیؽۀ

ظؼ ُوبى زبل تؤکیع ثؽ َؽّؼت

ثیي الوللی.

زوبیت اؾ تْقؼۀ ثطم ُبی خعیع اؾ

 -اقتوجبل اؾ کْنم ُبی هوبهبت

ِؽین ايالزبت ثبؾاؼ کبؼ اؾ خولَ

ایؽاًی ظؼ ؾهیٌۀ توْیت ثطم ثبًکی

زوْم

تْاكن

ّ تؤییع اكؿایم زعاهل قؽهبیۀ الؾم ّ

هعیؽاى يٌعّم ثیي الوللی کبؼ ظؼ

هٌبثغ َؽّؼی ثؽای هوبثلَ ثب

ایٌکَ زػف کبهل یبؼاًَ ُب ّ اخؽای

ؼّیعاظُبَ .ؽّؼت ثؽظانتي گبم

ايالزبت هسکن ّ ثبثت ظؼ ؾهیٌۀ

ُبی ثیهتؽ ثؽای کبُم ّام ُبی

هبلیبت ّ گوؽک ثؽای کبُم ثیهتؽ

ًبكؽخبم ّ ًبکبؼآهع ّ آؾاظی ثبًک ُب

ّاثكتگی ایؽاى ثَ ًلت َؽّؼت

ظؼ تؼییي ًؽش قْظ ثَ هٌظْؼ قْظ

ظاؼظ.

ثیکبؼی

ظؼضْؼ.

آّؼی ثیهتؽ ّ کبُم ُؿیٌَ ُبی

 -هالزظۀ پیهؽكت ایؽاى ظؼ ؾهیٌۀ

ػولیبتی .زوبیت اؾ تًویوبت اضیؽ

ایدبظ چبؼچْثی ثؽای هجبؼؾٍ ثب پْل

ظؼ ؾهیٌۀ اكؿایم هعؼت ًظبؼتی

نْئی ّ تآهیي هبلی تؽّؼیكن

ثبًک هؽکؿی ،تؤکیع ثؽ َؽّؼت

( ّ )AML/CFTتوبَبی هًؽاًَ اؾ

ثَ

هوبهبت ایؽاًی ثؽای کْنم ظؼ

اقتوالل

ثبًک

هؽکؿی

هٌظْؼ ِاػوبل اضتیبؼاتم.
 اقتوجبل اؾ اقتؽاتژی ايالزیهوبهبت ظؼ ؾهیٌۀ ضًْيی قبؾی،

خِت اًطجبم ظاظى ایي چبؼچْة ثب
اقتبًعاؼظُبی ثیي الوللی ظؼ ایي
ؾهیٌَ.

کبُم ًوم ظّلت ّ ثؽهؽاؼی هیوت

 -تْخَ هعیؽاى يٌعّم ثَ ًگؽاًی

ثبؾاؼ ثؽای اًؽژی ّ هسًْالت

هوبهبت ایؽاًی ظؼ هْؼظ تؤثیؽ تسؽین
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ُب ثؽ اًتوبل ػْایع يعّؼ ًلت ّ

کؽظى ًؽش اؼؾ ،اًُجبِ پْلی ّ هبلی ّ

اثؽات ثبلوٍْ هٌلی آى ثؽ ثبؾاؼ ًلت.

چیؿُبی ظیگؽ اؾ ایي هجیل ظؼ ّاهغ َثَ َثَ

ثؽضی اؾ هعیؽاى اؾ کبظؼُبی

ّ َچَ َچَ گلتي ثَ قیبقت ُبئی اقت کَ ضْظ

يٌعّم ثیي الوللی پْل ظػْت کؽظًع

يٌعّم ثیي الوللی قبل ُب اقت آًِب ؼا ثَ

کَ ظقت یبثی ایؽاى ثَ ًظبم پؽظاضت

پیم هی ثؽظ .زوبیت اؾ ایي قیبقت ُب

ثیي الوللی ؼا هْؼظ ًظبؼت ّ

زوبیت اؾ ًظبم قؽهبیَ ظاؼی ثَ ّیژٍ

اؼؾیبثی هؽاؼ ظٌُع.

قؽهبیَ ظاؼی لیجؽال ّ ًئْ لیجؽال اقت .اؾ

 -هعیؽاى يٌعّم ظاظٍ ُبی اهتًبظی

ایي ؼّ ثَ ُیچ ؼّ نگلت آّؼ ًیكت کَ

اؼائَ نعٍ اؾ خبًت ایؽاى ؼا ثَ

يٌعّم ثیي الوللی پْل اؾ اهعاهبت ؼژین

هٌظْؼ ًظبؼت ،کبكی ظاًكتٌع ّ

خوِْؼی اقالهی ظؼ ایي ؾهیٌَ ُب پهتیجبًی ّ

هوبهبت ایؽاى ؼا تهْین ًوْظًع کَ

هوبهبت ؼژین ؼا ظؼ ایي ؾهیٌَ ُب تهْین کٌع.

اِالػبت ثَ هْهغ ػؽََ نْظ.

تْيیَ ُبی يٌعّم ًیؿ توؽیجب ُوگی ظؼ ایي

هب ًوی تْاًین تک تک ایي اؼؾیبثی ُب ّ

خِت اًع.

تْيیَ ُب ؼا ثؽؼقی کٌین اؾ ایي ؼّ ثَ

ظّهیٌیک گیْم هؼبّى ظیْیؿیْى يٌعّم ثیي

ًگبُی کلی ثعاًِب ثكٌعٍ هی کٌینُ .وبى گًَْ

الوللی پْل کَ ثَ هعت ظّ ُلتَ ظؼ هبٍ هَ ّ

کَ ثبالتؽ ًهبى ظاظین اؼؾیبثی ُبی يٌعّم

ژّئي اهكبل ثَ ایؽاى آهع ّ ًوم هبثل تْخِی

ثیي الوللی پْل ظؼ هْؼظ ثِجْظ تْؾیغ ظؼآهع

ظؼ گؿاؼل «هثجت» يٌعّم ظؼ هْؼظ ایؽاى

ظؼ ایؽاى ،کبُم كوؽ ،پبئیي آهعى ًؽش تْؼم

ظانت ّ ؼّهي ؾایتک اهتًبظظاى يٌعّم،

(ظقت کن ثَ ػٌْاى یک ؼًّع ّ آٌُگ) ،ؼنع

ظؼ هوبلَ ای ههتؽک تست ػٌْاى «ثِبی

پبیعاؼ اهتًبظی ّ ؿیؽٍ ثب ّاهؼیبت اًطجبم

گؿاف اًؽژی اؼؾاى» هی ًْیكٌع« :نؽکت

ًعاؼظ ّ ًوطۀ هوبثل ّاهؼیبت اهتًبظی ایؽاى

کٌٌعگبى ظؼ هدوغ قؽاى گؽٍّ )G-20( 2١

اقت.

ظؼ قبل  2١١٣ظؼ پیتكجْؼگ اػالم کؽظًع

اؼؾیبثی ُبی هثجت يٌعّم ثیي الوللی پْل

کَ هی ضْاٌُع "یبؼاًَ ُبئی ؼا کَ ثَ ًسْی

ظؼ ؾهیٌۀ زػف یبؼاًَ ُب ،ضًْيی قبؾی،

ًبکبؼآهع ثؽای قْضت ُبی ككیلی ظؼ ًظؽ

ايالزبت ثبؾاؼ کبؼ (ثطْاى آؾاظی ثیهتؽ

گؽكتَ نعٍ ػوالًی کٌٌع ّ ثَ تعؼیح ظؼ هیبى

ثؽای ثیکبؼقبؾی) ،زؽکت ظؼ خِت آؾاظ

هعت زػف ًوبیٌع" ّ اؾ هئقكبت هبلی ثیي
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الوللی ضْاقتٌع کَ اؾ کهْؼُب ظؼ ایي ؼًّع
پهتیجبًی کٌٌع».
ثعیي قبى ههبُعٍ هی نْظ کَ ؼًّع زػف

چگونه ایران به امن ترین
کشور جهان تبدیل شده است؟!
آ ؼل خبّیع

یبؼاًَ ُبی اًؽژی یک قیبقت ػوْهی ًَ
تٌِب يٌعّم ثیي الوللی پْل ثلکَ کهْؼُبی

نبود امنیت (یا وجود نا امنی) و افزایش

ثؿؼگ قؽهبیَ ظاؼی خِبى (گؽٍّ ً )2١یؿ

شدید جرم و جنایت و خشونت ،یکی دیگر

ُكت.

از معضالت و فجایع اجتماعی در جامعه

ثعیي قبى اقتوجبل ؼژین اؾ ایي پؽّژٍ ًیؿ
نگلت آّؼ ًیكت .زػف تعؼیدی یبؼاًَ ُب
ظؼ ایؽاى چٌعیي ُعف ؼا ظًجبل هی کٌع .یکی
اؾ ایي اُعاف تـییؽ خِت تطًیى هٌبثغ
(اقبقب هٌبثغ ًلت ّ ثطهی اؾ آى کَ ثَ
يْؼت یبؼاًَ اؾ ِؽین پبئیي ًگبٍ ظانتي

کنونی ایران است که گریبانگیر توده های
محروم شده است .این وضع که مستقیما ً
متأثر از اوضاع اقتصادی – سیاسی است و
با فقر ،بیکاری ،جهل و تبعیض همه جانبه
ای که از سوی حاکمیت سرمایه داری
جمهوری اسالمی همه روزه باز تولید می
شود ،ارتباط تنگاتنگ دارد.

هیوت اًؽژی ّ هسًْالت کهبّؼؾی
هًؽف هی نع) ثَ قوت ِجوۀ قؽهبیَ ظاؼ ّ
ظّلت قؽهبیَ ظاؼی اقتُ .عف ظیگؽ آى
آهبظٍ کؽظى ؾهیٌَ ثؽای خلت قؽهبیۀ ضبؼخی
ثَ ّیژٍ ثؽای پؽّژٍ ُبی ًلتی اقت.

قربانیان اصلی حوادث و خشونت ها ،عمدتا
زنان ،کودکان و جوانان اند ،چه آنان که
جان خود را از دست می دهند ،چه آنان که
از صدمات وارده بر جسم و روان خود رنج
می برند و چه کسانی که بدون کوچکترین

تؤثیؽ ُوۀ ایي قیبقت ُب ،چَ اؾ قْی ؼژین

بررسی زمینه های اقتصادی و اجتماعی

ّ چَ اؾ خبًت يٌعّم ثیي الوللی پْل ثؽ

وقوع جرائم ارتکابی ،صرفا جهت سرپوش

ؾًعگی کبؼگؽاى ّ ظیگؽ تْظٍ ُبی ؾزوتکم

نهادن بر ریشه ها و بستن پرونده ها ،فورا

چیؿی خؿ اقتثوبؼ ثیهتؽ ّ اكؿایم ظائوی

به قرون وسطائی ترین شیوه ها در مالء عام

ُؿیٌۀ ؾًعگی ،کبُم هعؼت ضؽیع ّ اكؿایم

و خیابان ها به دار کشیده می شوند و یا

ًباهٌی اهتًبظی ّ نـلی ًیكت.

نهایتا ً در گوشه زندان ها به فراموشی سپرده

***

می شوند ،یا به انواع جرائم دیگر و بیماری
های واگیردار آلوده شده و مرگی تدریجی
داشته باشند .روی دیگر قضیه درگیر شدن
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هزاران خانواده با سیستم عقب مانده قضایی

می پردازد " :فرمانده ناجا با اعالم اینکه از

– حقوقی دوران جاهلیت ،مسائلی نظیر

گذشته تاکنون جرم قتل اتفاق می افتاد که قتل

پرداخت دیه ،قطع عضو ،قصاص و

با سالح سرد در یک دهه از  :1تا ;:

سنگسار و  ...است .این خانواده ها نیز

درصد افزایش یافته و به عددی نزدیک به

هست و نیست زندگی شان را از دست داده

هزار نفر رسیده است و قتل با سالح گرم

به خیل قربانیان اضافه می گردند.

نیز حدود  81درصد افزایش یافته است " "

اما در این میان ،مسئولین حکومتی برای
کتمان چنین واقعیاتی که خود رژیم آفریده،
به تقال افتاده و برای بقای ننگین این رژیم،
به فریب مردم ،به بندبازی و آسمان ریسمان
بافی روی می آورند .احمد خاتمی در نماز
جمعه تهران گفت ... " :طبق تحقیقات این
حرکات سازماندهی شده نبوده و نباید هم با
دیدن این صحنه ها چنین فضایی را بسازیم
که هاله ای از ناامنی و یأس در کشور
درست کنیم ،چرا که این همان است که
دشمن می خواهد .آنچه واقعیت است این
است که ایران اسالمی به فضل خدا امن
ترین کشور جهان است و این قضایا استثنا
بوده و یک قاعده نیست( ".روزنامه آرمان
 0مرداد)
احمدی مقدم ،فرمانده کل نیروی انتظامی،
درباره ناامنی های اخیر به مجلس چنین
پاسخ می دهد ..." :حضور نیروهای بیگانه
در منطقه منجر به تشدید این موارد شده که
در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات
سازی کشورهای منطقه است ( " .روزنامه
آفتاب یزد ; مرداد ) وی سپس به ارائه آمار

 ...حدود ; 0درصد از قتل ها با انگیزه
های منکرات و اخالقی انجام می شود و
برای نزاع با مقدمه یا بی مقدمه نیز بین 89
تا 91درصد قتل ها را شاهدیم .حدود 3
درصد از قتل ها با انگیزه سرقت صورت
گرفته و قتل بستگان نیز افزایش دارد که
دست پلیس در این زمینه بسته است و قتل با
این انگیزه در سال  21به حدود  02درصد
و در سال  23به  83درصد افزایش یافته
است .در این آمار او اعالم کرد  89درصد
از مجموع مقتوالن در سال  23زنان بوده
اند و قتل اتباع بیگانه نیز عددی حدود 0;1
نفر را به خود اختصاص داده است ;( ".
مرداد روزنامه روزگار)
این آمارها که چندان هم به صحت شان
اعتمادی نیست و ابعاد آن را باید بسیار
گسترده تر از این ها بررسی کرد تا همین
حد هم مسئوالن را به تناقض گویی واداشته،
یکی می گوید افزایش داشته و دیگری آن را
رد می کند :روزنامۀ آرمان در  8مرداد می
نویسد " :رادان جانشین فرمانده نیروی
انتظامی می گوید :آمار قتل در کشور
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افزایش نداشته ،این در حالی است که آمار

در کمتر از دو ماه ناامنی نیست؟ تکه تکه

جمعیت کشور بیشتر شده است  ...جرائم

کردن دختر دانشجو در روز روشن ناامنی

خشن نسبت به چند سال گذشته هیچ افزایشی

نیست؟ اگر منظور دوستان این است که این

نداشته " ...

اخبار را پوشش ندهیم که امر دیگری است،

اما ببینیم متولیان امنیت کشور (بخوان
متولیان ناامنی و وحشت) چگونه گریبان
خود را خالص کرده و پس از" بیگانگان و
دشمنان " مقصران ناامنی را چه کسانی
معرفی می کنند ؟ " حجت االسالم محسنی
اژه ای هم " القای جو ناامنی از سوی سایت
ها و نشریات " را از مهم ترین عوامل
گسترش ناامنی در جامعه دانست  ...به دلیل
رفتار نامطلوب رسانه ها ،احساس ناامنی
بیشتر از خود ناامنی است".

در غیر این صورت برای ما ممکن نیست
درباره حادثه خمینی شهر بگوییم چند نفر با
چند زن جوان رفتار نامناسبی داشتند .آقای
احمدی مقدم دیروز در مجلس می گوید در
چهارماهه امسال  199فقره قتل داشته ایم،
می گوید توسعه مواد مخدر و سکس و
خشونت و زیاده خواهی و تضعیف قدرت
دولت ها در همه جهان آمار جرائم را باال
برده است ... .نماینده بم از نگرانی قضات
برای صدور رای زندان می گوید ،چرا که
زندانیان ما سه برابر ظرفیت زندان ها

روزنامه " روزگار "در سرمقاله خود با

هستند  ...وقتی همه متولیان امنیت کشور

عنوان " شهر در امن و امان است مقصر ما

می آیند که به مجلس پاسخ دهند ،طبیعتا

بودیم" پرده پوشی ها و انداختن تقصیر

ناامنی وجود دارد اما انداختن همه بار آن به

ناامنی های اخیر به گردن مطبوعات و

گردن رسانه ها جز فرافکنی و پاک کردن

رسانه ها از سوی مسئوالن در مجلس را

صورت مساله چیز دیگری نیست( ".همانجا

این گونه بررسی می کند ..." :مگر غیر از

– ; مرداد) روزنامه فوق مسئله را باز می

این است که هر روز اخبار دادگاهی شدن و

کند اما طبیعی است که دست به ریشه های

محکوم کردن روزنامه ها منشر می شود؟

قضیه نبرند و وارد خطوط قرمز حاکمان

حاال چه شده است که ما مطبوعات ناامنی و

نشوند ،چرا که با تعطیلی و بگیرو ببند و

سیاه نمایی و نشر اکاذیب را به حدی رسانده

زندان رودررو خواهند شد و تا همین جای

ایم که امنیت مملکت زیر سوال رفته و

کار نیز به اندازه کافی اوضاع را ناامن و

صدای سه قوه از دست ما درآمده .می

سیاه نمایی کرده اند!

خواهم سئوال کنم آیا وقوع بیش از چهار
تجاوز دسته جمعی آن هم با آن کم و کیف،
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اما مرتجعین حاکم از این اوضاعی که به

با به تباهی کشاندن و فالکت میلیون ها

راه انداخته اند بی شرمانه باز هم نهایت

انسان زحمتکش و محروم ایران نشان داده

استفاده را برده و به ترفند پلیسی کردن جو

است و دقیقا به دلیل همین رابطه است که تا

و سرکوب و بگیر و ببند روی آورده و به

رژیم جمهوری اسالمی حیات اقتصادی –

حفظ بساط خونین خود چنگ می زنند " :هر

سیاسی و اجتماعی جامعه را در چنگال

وقت برخورد با ماهواره آغاز شده ،یکی

گرفته است باید انتظار عواقب و پیامدهای

گفته این کار فرهنگی است به ناجا چه

وخیم تری را داشت .تنها خود کارگران و

مربوط! یکی گفته مرزنشین ها در فقر

توده های محروم قادر خواهند بود که راه

هستند بگذارید به معامله کاالهایی از این

حلی انقالبی ارائه دهند و با درهم کوبیدن

دست بپردازند ! یکی گفته چرا وارد حریم

بساط حاکمان ،دیگر نقش قربانی نداشته

خصوصی می شوید  ...برخی می گویند

باشند .آنگاه می توان از ساختن امن ترین جا

چرا این قدر برخورد؟ چرا این قدر زندانی؟

برای بهروزی مردم سخن گفت.

چرا این قدر اعدام؟ اعدام هم نکنیم ،می
گویند چرا برخورد نمی کنید! ( " ...احمدی
مقدم – ; مرداد – آفتاب یزد)
" سردار رادان :تشدید امنیت اخالقی در :
کالن شهر دیگر اجرا می شود ( "...اعتماد
– ; مرداد)

***

کارل مارکض

()٠

(سوذگی وامۀ مختصز مارکض َ شزح
مارکظیظم)
ًْنتۀ ّالظیویؽ ایلیچ لٌیي

سرکوب ،زندان و اعدام تنها راه حل مستمر
دولتمداران برای هرگونه معضلی است .راه
حلی که با تکیه

بر احکام و فتواهای

تؽخوۀ قِؽاة نجبٌُگ
یادداشت ٌیأت تحزیزیۀ خیشع

مرتجعانه ،تضاد عمده ای را بین شالودۀ

یکی اؾ اُعاف «ضیؿل» تؽّیح ّ آهْؾل

سرمایه داری و روبنای عقب مانده حقوقی

قْقیبلیكن ػلوی اقت .هطبلؼۀ هوبلۀ لٌیي ظؼ

– قضایی و فرهنگی در جامعه دامن زده و

ثبؼۀ هبؼکف کَ هِن تؽیي ظیعگبٍ ُبی

روز به روز برجسته تر می سازد و مانع از

هبؼکف ؼا ظؼ یک خب ضاليَ کؽظٍ ّ ثَ

امر آزاد شدن جامعه ایران از تمامی مشقات

يْؼت كهؽظٍ تَْیر ظاظٍ اقت ،ثی تؽظیع

و فجایع گریبانگیر آن می شود .این راه حل

ثؽای آنٌبئی ثب هجبًی ظیعگبٍ ُبی ایي ثٌیبى

مدت های مدیدی است که کارکرد خود را

گػاؼ قْقیبلیكن ػلوی هلیع اقت.
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هوبلۀ لٌیي ظؼثبؼۀ هبؼکف نبهل ثطم ُبی
ؾیؽ اقت:
.0

ؾًعگی ًبهۀ هبؼکف

.8

آهْؾۀ هبؼکف

نٌبضت هبؼکف ّ هبؼکكیكن تِیَ ّ هؼؽكی
کؽظٍ هی آّؼین.

مقذمۀ لىیه []١٩١1
هي ایي هوبلَ ؼا کَ ایٌک ثَ نکل خعاگبًَ

الق) آهْؾۀ كلكلی ّ تبؼیطی

هٌتهؽ هی نْظ ظؼ قبل ( ٠٣٠٩تب آًدب کَ ثَ

 هبتؽیبلیكن كلكلی

یبظ هی آّؼم) ثؽای ظاًهٌبهۀ گؽاًبت ًْنتن.

 ظیبلکتیک

ًگبؼی ًكجتب هلًلی ،ػوعتب کتبة ُبی
کتبة
ِ

 ظؼک هبظی تبؼیص

ضبؼخی ،ظؼ ثبؼۀ اظثیبت هؽثِْ ثَ هبؼکف
ثَ آضؽ ایي هوبلَ پیْقت نعٍ ثْظ .کتبة

 هجبؼؾۀ ِجوبتی

ًگبؼی هؿثْؼ ظؼ ایي اًتهبؼ زػف نعٍ اقت.

ة) آهْؾۀ اهتًبظی هبؼکف

ّیؽاقتبؼاى ظاًهٌبهۀ گؽاًبت ًیؿ ثَ ػلت



هبًْى اؼؾل

قبًكْؼ ،ثطم آضؽ هوبلَ یؼٌی ثطهی ؼا کَ



هبًْى اؼؾل اَبكی

ظؼ آى تبکتیک اًوالثی هبؼکف تَْیر ظاظٍ
نعٍ ثْظ زػف کؽظًع (*) .ثعثطتبًَ اکٌْى ظؼ

پ) قْقیبلیكن


تبکتیک
پؽّلتبؼیب

هجبؼؾۀ

ِجوبتی

کتبة ًگبؼی
هب ظؼ ایي نوبؼٍ تٌِب ؾًعگی ًبهۀ هبؼکف ؼا
ظؼج هی کٌین .ظؼ نوبؼۀ « 2ضیؿل» ثطم
ُبی هؽثِْ ثَ آهْؾۀ كلكلی ّ تبؼیطی
هبؼکف (هبتؽیبلیكن كلكلی ،ظیبلکتیک ،ظؼک
هبظی تبؼیص ،هجبؼؾۀ ِجوبتی) ؼا هی آّؼین.
ظؼ نوبؼۀ  ٩آهْؾۀ اهتًبظی هبؼکف (هبًْى
اؼؾل ّ هبًْى اؼؾل اَبكی) ظؼج ضْاُع
نع .ظؼ نوبؼۀ  ٤ظؼک هبؼکف اؾ قْقیبلیكن
ّ تبکتیک هجبؼؾۀ ِجوبتی پؽّلتبؼیب ّ ظؼ
پبیبى ،کتبة ًگبؼی ای ؼا کَ لٌیي ثؽای

َّؼیتی ًیكتن کَ ثتْاًن آى ثطم پبیبًی ؼا
ظؼ ایٌدب ثبؾًْیكی کٌن ،ؾیؽا چؽک ًْیف
هوبلَ هیبى کبؿػ ُبین ظؼ خبئی – کؽاکْی یب
قْیف -ثبهی هبًعٍ اقت .تٌِب ثَ ضبِؽ هی
آّؼم کَ ظؼ ثطم ًتیدَ گیؽی هوبلََ ،وي
هطبلت ظیگؽ ،ػجبؼاتی اؾ ًبهۀ هْؼش ٠0
آّؼیل  ٠890هبؼکف ثَ اًگلف ؼا ًول کؽظم
کَ ظؼ آى چٌیي آهعٍ ثْظُ« :وَ چیؿ ظؼ آلوبى
ثَ ایي اهکبى ثكتگی ظاؼظ کَ اًوالة
پؽّلتؽی ،اؾ قْی ًْػی خٌگ ظُوبًی ظّم
[ًكطۀ ظّهی اؾ خٌگ ظُوبًی] هْؼظ
پهتیجبًی هؽاؼ گیؽظ .ظؼ آى يْؼت ُوَ چیؿ
ػبلی ضْاُع نع» .ایي چیؿی اقت کَ
هٌهْیک ُبی هب ،کَ اکٌْى ثَ ّؼِۀ ضیبًت
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آنکبؼ ثَ قْقیبلیكن ّ كؽاؼ ثَ قوت

هبؼکف پف اؾ پبیبى تسًیالت ظاًهگبُی ثَ

ثْؼژّاؾی كؽّ ؿلتیعٍ اًع ًَ ،ظؼ ًَ ّ ٠٣١9

ثُي ؼكت تب ظؼ آًدب هؼلن ظاًهگبٍ نْظ .اهب

پف اؾ آى ًلِویعًع.

قیبقت اؼتدبػی زکْهت – کَ ظؼ قبل
ًیکالی لٌیي
هكکْ ٠٤ ،هَ ٠٣٠8

(*) تؽخوۀ زبَؽ ُن ثطم هؽثِْ ثَ تبکتیک

 ٠8٩2لْظّیگ كْیؽثبش ؼا اؾ کؽقی
ظاًهگبُی ضْظ هسؽّم کؽظٍ ّ ظؼ قبل
ُ ٠8٩0ن ثَ اّ اخبؾۀ ثبؾگهت ثَ ظاًهگبٍ ؼا
ًعاظٍ ثْظ ّ ظؼ قبل  ٠8٤٠هبًغ تعؼیف اقتبظ

اًوالثی پؽّلتبؼیب ّ ُن کتبة ًگبؼی ؼا ظؼ ثؽ هی

خْاى ،ثؽًّْ ثبّئؽ ظؼ ثي نعٍ ثْظ – هبؼکف

گیؽظ – .یبظ ظانت هتؽخن كبؼقی

ؼا هدجْؼ ثَ تؽک زؽكۀ ظاًهگبُی کؽظ .ظؼ

سوذگی وامۀ مارکض

آى ؾهبى ظیعگبٍ ُبی ُگلی ُبی چپ ثب
قؽػت ؾیبظ ظؼ آلوبى گكتؽل هی یبكت.

کبؼل هبؼکف ظؼ ؼّؾ  9هبٍ هَ  ٠8٠8ظؼ

لْظّیگ كْیؽثبش ،ثَ ّیژٍ پف اؾ ،٠8٩0

نِؽتؽیؽ (هٌطوۀ ؼایي پؽّـ) هتْلع نع .پعؼ

یؿظاى نٌبقی ؼا هْؼظ اًتوبظ هؽاؼ ظاظ ّ ثَ

اّ ّکیلی یِْظی ثْظ کَ ظؼ قبل  ٠82٤ثَ

هبتؽیبلیكن ؼّی آّؼظ کَ ظؼ قبل ( ٠8٤٠ثب

پؽّتكتبًتیكن گؽّیع .ضبًْاظۀ هبؼکف ثؽّتوٌع

اًتهبؼ کتبة «خُْؽ هكیسیت») کبهال ظؼ

ّ ثب كؽٌُگ ثْظ ،اهب اًوالثی ًجْظ .هبؼکف

كلكلۀ اّ ؿبلت ثْظ .ظؼ قبل  ٠8٤٩کتبة

پف اؾ پبیبى تسًیالت ظثیؽقتبًی ظؼ تؽیؽ

«ايْل كلكلۀ آیٌعٍ» كْیؽثبش ثیؽّى آهع.

ّاؼظ ظاًهگبًٍ ،طكت ظؼ ثُي ّ قپف ظؼ

اًگلف ثؼعُب ظؼ ثبؼۀ ایي آثبؼ كْیؽثبش

ثؽلي ،نع ّ ظؼ آًدب زوْم تسًیل کؽظ ،اهب

ًْنت« :آظم ثبیع ضْظل تؤثیؽ آؾاظی ثطم

ثیهتؽیي تْخَ اّ ثَ تبؼیص ّ كلكلَ ثْظ.

ایي کتبة ُب ؼا تدؽثَ کؽظٍ ثبنع»« .یک

تسًیالت ضْظ ؼا تب  ٠8٤٠اظاهَ ظاظ ّ تؿ

ثبؼٍ هب ُوگی [یؼٌی ُگلی ُبی چپ اؾ خولَ

ظکتؽای ضْظ ؼا ظؼ ثبؼۀ كلكلۀ اپیکْؼ اؼائَ

هبؼکف] ،كْیؽثبضی نعین» ( .)2ظؼ آى ؾهبى

کؽظ .هبؼکف ظؼ آى ؾهبى ثَ لسبظ ظیعگبٍ

ثؽضی اؾ ثْؼژّاُبی ؼاظیکبل ؼایي کَ ًوبِ

ضْظ ،ایعٍ آلیكتی ُگلی ثْظ .اّ ظؼ ثؽلي ثَ

ههتؽکی ثب ُگلی ُبی چپ ظانتٌع یک ًهؽیۀ

زلوۀ «ُگلی ُبی چپ» (ثؽًّْ ثبّئؽ ّ

هطبلق ظّلت ثَ ًبم «ؼّؾًبهۀ ؼایي» ( )٩ظؼ

ظیگؽاى) تؼلن ظانت کَ هی کْنیعًع اؾ

کلي تؤقیف کؽظًع (ًطكتیي نوبؼۀ آى ظؼ اّل

كلكلۀ ُگل ًتبیح ضعاًبثبّؼاًَ ّ اًوالثی

ژاًْیۀ  ٠8٤2ثیؽّى آهع) .اؾ هبؼکف ّ

ثگیؽًع.

ثؽًّْ ثبّئؽ ظػْت نع تب ثَ ػٌْاى ُوکبؼاى
14

ارگان کارگران انقالبی متحد ایران
خیزش

١

شماره
ايلی ثب ایي ؼّؾًبهَ کبؼ کٌٌع ّ ظؼ اکتجؽ

ػِعٍ ظانت .ظؼ پبئیؿ  ٠8٤٩هبؼکف ثَ

 ٠8٤2هبؼکف قؽظثیؽ آى نع ّ اؾ ثي ثَ

پبؼیف ؼكت تب هدلَ ای ؼاظیکبل ظؼ ضبؼج

کلي ؼكت .تست قؽظثیؽی هبؼکف گؽایم

ثب آؼًْلع ؼّگَ هٌتهؽ کٌع (آؼًْلع ؼّگَ

اًوالثی ظهْکؽاتیک ؼّؾًبهَ ثیم اؾ پیم

ُ ،٠8١2-٠88١گلی چپ ،ظؼ قبل ُبی

ثؽخكتَ نع ّ زکْهت ایي ؼّؾًبهَ ؼا

 ٠829تب  ٠8٩١ؾًعاًی ّ پف اؾ ٠8٤8

قبًكْؼ ظّثبؼٍ ّ قَ ثبؼٍ
ًطكت ثَ ؾیؽ
ِ
کهبًع ّ قپف ظؼ اّل آّؼیل  ٠8٤٩تًوین

تجؼیعی قیبقی ثْظ .اّ پف اؾ قبل ُبی
ِ ٠800-٠82١ؽكعاؼ ثیكوبؼک نع) .تٌِب

ثَ تؼطیل آى گؽكت .هبؼکف پیم اؾ ایي

یک نوبؼٍ اؾ ایي هدلَ کَ «قبلٌبهۀ آلوبًی-

تبؼیص اؾ قؽظثیؽی اقتؼلب کؽظٍ ثْظ ،اهب

كؽاًكْی» (ً )٤بم ظانت هٌتهؽ نع .اًتهبؼ

اقتؼلبی اّ ؼّؾًبهَ ؼا ًدبت ًعاظ ّ ؼّؾًبهَ

آى ثَ ضبِؽ ههکالت تْؾیغ هطلیبًَ ظؼ

ظؼ هبٍ هبؼـ  ٠8٤٩ثكتَ نع .اؾ خولَ

آلوبى ّ ًیؿ ثَ ضبِؽ اضتالف ًظؽ هبؼکف ثب

هوبالت هِوی کَ هبؼکف ظؼ ایي ؼّؾًبهَ

ؼّگَ اظاهَ ًیبكت .هبؼکف ظؼ هوبالتی کَ ظؼ

ًْنت ،ػالٍّ ثؽ آًِبئی کَ ظؼ کتبة ًگبؼی

ایي هدلَ ًْنت ُوچْى اًوالثی ای ظبُؽ نع

آهعٍ اقت ،اًگلف هوبلَ ای اؾ اّ ظؼ ثبؼۀ

کَ ِؽكعاؼ «ًوع ثی ؼزوبًَ ُوَ چیؿ

ظُوبًبى هْکبؼ [تبک ًهبى] ظؼۀ هْؾل

هْخْظ» ّ ثَ ّیژٍ «ًوع ثب قالذ» ثْظ (ّ )9

 Moselleؼا غکؽ هی کٌع .كؼبلیت ؼّؾًبهَ

ثَ تْظٍ ُب ّ ثَ پؽّلتبؼیب كؽا ضْاى هی ظاظ.

ًگبؼاًۀ هبؼکف ثَ اّ ًهبى ظاظ کَ ثَ اًعاؾۀ
کبكی ثب اهتًبظ قیبقی آنٌبئی ًعاؼظ ّ اؾ ایي
ؼّ ثب خعیت توبم ثَ هطبلؼۀ ایي ػلن ؼّی
آّؼظ.

ظؼ قپتبهجؽ قبل  ،٠8٤٤كؽیعؼیم اًگلف
ثؽای چٌع ؼّؾ ثَ پبؼیف آهع ّ اؾ آى ؾهبى
ثَ ثؼع ًؿظیک تؽیي ظّقت هبؼکف نعُ .ؽ
ظّی آًبى كؼبل تؽیي ًوم ؼا ظؼ ؾًعگی پؽ

هبؼکف ظؼ قبل  ٠8٤٩ظؼ کؽّیؿًبش

خْل ّ ضؽّل گؽٍّ ُبی اًوالثی آى ؾهبى

 Kreuznachثب خٌی [یٌی] كْى ّقتلبلي

ظؼ پبؼیف ثبؾی کؽظًع (ثَ ّیژٍ آهْؾل

 Jenny von Westphalenکَ ظّقت

پؽّظى [ظؼ آى ؾهبى] اُویت ّیژٍ ای ظانت

ظّؼاى کْظکی ّ ًبهؿظل ظؼ ظّؼاى

کَ هبؼکف آى ؼا ظؼ« كوؽ كلكلَ» کبهال

ظاًهدْئی ثْظ اؾظّاج کؽظ .ؾى هبؼکف اؾ

ظؼُن کْثیع)ً ّ ،یؽّهٌعاًَ ثب آهْؾٍ ُبی

ضبًْاظٍ ای هؽتدغ اؾ ًدجبی پؽّـ ثْظ.

قْقیبلیكن ضؽظٍ ثْؼژّائی هجبؼؾٍ کؽظًع ّ

ثؽاظؼ ثؿؼگ تؽ اّ ّؾاؼت کهْؼ پؽّـ ظؼ

ًظؽیَ ّ تبکتیک قْقیبلیكن پؽّلتؽی یب

ظّؼۀ ثكیبؼ اؼتدبػی  ٠89١-٠898ؼا ثؽ

کوًْیكن (هبؼکكیكن) ؼا ثٌیبظ ًِبظًع .آثبؼ
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هبؼکف ظؼ ظّؼۀ  ٠8٤٤-٠8٤8ؼا ظؼ کتبة

کهْؼُبی خِبى تؤییع گهتَ اقتَ .ع اًوالة

ًگبؼی ثجیٌیع .ظؼ قبل  ٠8٤9هبؼکف ثَ

پیؽّؾهٌع ًطكت ؼًّع هُبئی ثَ َع

ايؽاؼ زکْهت پؽّـ ،اؾ پبؼیف ،ثَ

هبؼکف ثَ ؼاٍ اًعاضت (کَ ظؼ  ٣كْؼیۀ

ػٌْاى یک اًوالثی ضطؽًبک ،اضؽاج نع .اّ

 ٠8٤٣ثَ تجؽئۀ هبؼکف اًدبهیع) ّ قپف اّ

ثَ ثؽّکكل ؼكت .ظؼ ثِبؼ  ٠8٤2هبؼکف ّ

ؼا اؾ آلوبى اضؽاج ًوْظ ( ٠0هَ .)٠8٤٣

اًگلف ثَ خوؼیت تؽّیدی هطلی ای کَ

هبؼکف ًطكت ثَ پبؼیف ؼكت اهب ظّثبؼٍ پف

«اتسبظیۀ کوًْیكت ُب» ًبم ظانت پیْقتٌع؛

اؾ تظبُؽات  ٠٩ژّئي  ٠8٤٣اؾ پبؼیف

آًبى ًوم ثؽخكتَ ای ظؼ کٌگؽۀ ظّم اتسبظیَ

اضؽاج نع ّ ثَ لٌعى ؼكت ّ تب ؾهبى هؽگم

ایلب ًوْظًع (ًْاهجؽ  ،٠8٤2لٌعى) ّ ثَ ظؼ

ظؼ آًدب ؾًعگی کؽظ.

ضْاقت اتسبظیۀ کوًْیكت ُب «هبًیلكت

آى چٌبى کَ هکبتجبت ثیي هبؼکف ّ اًگلف

کوًْیكت» هؼؽّف ؼا تؤلیق کؽظًع کَ ظؼ

(کَ ظؼ قبل  ٠٣٠٩هٌتهؽنع) ًهبى هی ظُع

كْؼیۀ  ٠8٤8هٌتهؽ نع .ایي اثؽ ثب ؼّنٌی ّ

ؾًعگی اّ ثَ ػٌْاى تجؼیعی قیبقی ثكیبؼ

ظؼضهٌعگی ًجْؽ آهیؿی خِبى ثیٌی خعیع،

قطت ثْظ .هبؼکف ّ ضبًْاظۀ اّ اؾ كوؽ

هبتؽیبلیكن پیگیؽ کَ هلوؽّ خبهؼَ ؼا ًیؿ ظؼ

نعیعی ؼًح هی ثؽظًع .اگؽ کوک ُبی هبلی

ثؽ هی گیؽظ ،ظیبلکتیک ،ثَ ػٌْاى خبهغ تؽیي

هعاّم اًگلف ّ كعاکبؼی ُبی اّ ًجْظ هبؼکف

ّ ػوین تؽیي آهْؾل تکبهلً ،ظؽیۀ هجبؼؾۀ

ًَ تٌِب هبظؼ ثَ ًْنتي کتبة «قؽهبیَ» ًوی

ِجوبتی ّ ًوم خِبًی -تبؼیطی پؽّلتبؼیب ثَ

نع ثلکَ ضْظ ًیؿ اؾ ًیبؾ اؾ ثیي هی ؼكت.

ػٌْاى قبؾًعۀ کوًْیكن ؼا ضاليَ هی کٌع.

اكؿّى ثؽ ایي ،آهْؾٍ ُب ّ گؽایم ُبی ؿبلت

ٌُگبهی کَ اًوالة كْؼیۀ  ٠8٤8ؼش ظاظ

قْقیبلیكن ضؽظٍ ثْؼژّائی ّ قْقیبلیكن

هبؼکف اؾ ثلژیک اضؽاج نع .اّ ثَ پبؼیف

ؿیؽ پؽّلتؽی ثَ ِْؼ کلی هبؼکف ؼا هدجْؼ

ثؽگهت ّ پف اؾ اًوالة هبؼـ [ ٠8٤8ظؼ

هی کؽظ کَ هجبؼؾۀ ظائوی ّ ثی ؼزوبًَ ای ؼا

آلوبى] ثَ کلي ثؽگهت .ظؼ آًدب اؾ اّل ژّئي

ثَ پیم ثَؽظ ّ گبٍ ّزهیبًَ تؽیي ّ ظظهٌهبًَ

 ٠8٤8تب  ٠٣هَ « ٠8٤٣ؼّؾًبهۀ ؼایي

تؽیي زوالت نطًی (هبًٌع زوالت آهبی

خعیع» ثَ قؽظثیؽی هبؼکف هٌتهؽ نع.

ّگت) ؼا ظكغ کٌع .هبؼکف ثب کٌبؼٍ گیؽی اؾ

ًظؽیۀ خعیع ثَ ؼّنٌی توبم تْقّ ؼّیعاظ

هسبكل تجؼیعیبى قیبقیً ،ظؽیۀ هبتؽیبلیكتی

ُبی اًوالثی  ٠8٤8-٠8٤٣تؤییع نع ُوبى

ضْظ ؼا ظؼ نوبؼی اؾ تؤلیلبت تبؼیطی ال

گًَْ کَ اؾ آى ؾهبى تبکٌْى ًیؿ تْقّ ُوۀ

تکبهل ثطهیع (ثَ کتبة ًگبؼی ًگبٍ کٌیع)ّ ،

خٌجم ُبی پؽّلتؽی ّ ظهْکؽاتیک ُوۀ

تالل ُبی ضْظ ؼا اقبقب ً ثَ هطبلؼۀ اهتًبظ
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قیبقی اضتًبو ظاظ .هبؼکف ظؼ «قِوی

ؼّني ،ظؼضهبى ،زویوی ّ اًوالثی ظؼثبؼۀ آى

ظؼ ًوع اهتًبظ قیبقی ( ّ »)٠89٣ظؼ

اؼائَ کؽظ ّ ،پف اؾ اًهؼبة ّ نکبف ظؼ

«قؽهبیَ (ج  »)٠802 ،٠اًوالثی ظؼ ػلن

اًتؽًبقیًْبل تْقّ ِؽكعاؼاى ثبکًْیي ،ظّام

اهتًبظ قیبقی ثَ ّخْظ آّؼظ (ثَ ثطم

اًتؽًبقیًْبل ظؼ اؼّپب ًبهوکي گؽظیع .پف اؾ

«آهْؾۀ هبؼکكیكتی» ظؼ هوبلۀ زبَؽ ؼخْع

کٌگؽۀ الُۀ اًتؽًبقیًْبل ( ،)٠822ثَ

کٌیع).

پیهٌِبظ هبؼکف نْؼای ػوْهی اًتؽًبقیًْبل

ظّؼۀ تدعیع زیبت خٌجم ُبی ظهْکؽاتیک

ثَ ًیْیْؼک هٌتول نع .اًتؽًبقیًْبل اّل ًوم

[تت ّ تبة هدعظ خٌجم ُبی ظهْکؽاتیک]

تبؼیطی ضْظ ؼا ایلب کؽظٍ ّ ؼاٍ ؼا ثؽای

ظؼ پبیبى قبل ُبی ظُۀ ٠80١ ّ ٠89١

ظّؼٍ ای اؾ ؼنع قؽیغ ّ ّقیغ ؿیؽ هبثل

هبؼکف ؼا ثَ كؼبلیت ػولی ثبؾ ضْاًع .ظؼ

هوبیكَ ثب گػنتَ ُوْاؼ قبضتَ ثْظ ،ظّؼٍ ای

 28قپتبهجؽ  ٠80٤اتحاد تیه المللی کارگزان

کَ ظؼ آى خٌجم گكتؽل یبكت ّ ازؿاة

– کَ ثَ اًتؽًبقیًْبل اّل هؼؽف اقت -ظؼ

قْقیبلیكت کبؼگؽی تْظٍ ای ظؼ کهْؼُبی

لٌعى تهکیل نع .هبؼکف ،هلت ّ ؼّذ ایي

هطتلق [ظؼ چبؼچْة ظّلت – هلت ُبی

قبؾهبى ثْظ؛ اّ ًطكتیي پیبم ّ ثكیبؼی اؾ

گًْبگْى] ثَ ّخْظ آهعًع.

هطؼٌبهَ ُب ،اػالهیَ ُب ّ ثیبًیَ ُبی

کبؼ نعیع هبؼکف ظؼ اًتؽًبقیًْبل ّ کبؼ

اًتؽًبقیًْبل ؼا ًْنت .هبؼکف ثب هتسع

ًظؽی نعیعتؽ اّ کبهال ثؽ قالهت هبؼکف

کؽظى خٌجم ُبی کبؼگؽی کهْؼُبی

لطوَ ّاؼظ آّؼظ .اّ ثَ کبؼ ضْظ ظؼ ؾهیٌۀ

هطتلق ،ثب تالل ثؽای ُعایت نکل ُبی

ثبؾ قبؾی اهتًبظ قیبقی ّ تکویل کتبة

گًْبگْى قْقیبلیكن ؿیؽ پؽّلتؽی ّ پیهب

«قؽهبیَ» اظاهَ ظاظ ،اثؽی کَ ثؽای آى

هبؼکكی (هبؾیٌی ،پؽّظى ،ثبکًْیي ،اتسبظیَ

اًجُْی هْاظ ّ هطبلت گؽظ آّؼظ ّ چٌع ؾثبى

گؽائی لیجؽال ظؼ اًگلكتبى ،تؿلؿل ُبی

(اؾ خولَ ؾثبى ؼّقی) ؼا هطبلؼَ کؽظ؛ اهب

القبلی ثَ ؼاقت ظؼ آلوبى ّ ؿیؽٍ) ثَ کبًبل

َّغ ًبثكبهبى قالهتم هبًغ ثَ پبیبى

كؼبلیت ههتؽک ّ ثب هجبؼؾٍ ثب ًظؽیبت ایي

ؼقبًعى کتبة «قؽهبیَ» نع.

كؽهَ ُب ّ هکتت ُب ،تبکتیک یکكبًی ثؽای
هجبؼؾۀ ِجوۀ کبؼگؽ ظؼ کهْؼُبی گًْبگْى
ِؽذ ؼیؿی کؽظ .پف اؾ قوِْ کوْى پبؼیف

( – )٠82٠کَ هبؼکف ظؼ «خٌگ ظاضلی ظؼ
كؽاًكَ» ،٠82٠ ،تسلیلی ثكیبؼ ژؼف،

ُوكؽ هبؼکف ظؼ  2ظقبهجؽ  ٠88٠ظؼ
گػنت .ظؼ  ٠٤هبؼـ  ٠88٩هبؼکف ظؼ
يٌعلی ضْظ ثعؼّظ زیبت گلت .اّ ّ
ُوكؽل ظؼ گْؼقتبى ُبیگیت Highgate
ظؼ لٌعى هعكًٌْع .ثؽضی اؾ كؽؾًعاى هبؼکف
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ظؼ کْظکیٌُ ،گبهی کَ اػُبی ضبًْاظۀ
هبؼکف ظؼ كوؽ نعیعی ثَ قؽ هی ثؽظًع تلق

( )2اًگلف« ،لْظّیگ كْیؽثبش ّ پبیبى كلكلۀ
کالقیک آلوبى»
()٩

Rheinische Zeitung für Polititk,

نعًع .قَ ظضتؽ هبؼکف ثب قْقیبلیكت ُبی

« Handel und Gewerbeؼّؾًبهۀ ؼایي ثؽای

اًگلیكی ّ كؽاًكْی اؾظّاج کؽظًع :الَ ًْؼ

قیبقت ،تدبؼت ّ يٌؼت» اؾ اّل ژاًْیۀ ٠8٤2

اّلیٌگ ،لْؼا الكبؼگ ّ خٌی لًْگَ .پكؽ ایي

تب  ٩٠هبؼـ  ٠8٤٩ظؼ کلي هٌتهؽ نع.ایي ؼّؾًبهَ

آضؽی ػُْ زؿة قْقیبلیكت كؽاًكَ اقت.

ؼا ثؽضی ثْؼژّاُبی ؼایي کَ ثب ضْظکبهگی پؽّـ

پبًْنت ُب

هطبلق ثْظًع هٌتهؽ هی کؽظًع .هبؼکف ظؼ آّؼیل
 ٠8٤2یکی اؾ ًْیكٌعگبى ایي ؼّؾًبهَ ّ ظؼ اکتجؽ
ُوبى قبل قؽظثیؽ آى نع .ثب قؽظثیؽی هبؼکف

لٌیي ظؼ ثِبؼ ًْ ٠٣٠٤نتي هوبلۀ

ضًلت اًوالثی ّ ظهْکؽاتیک ایي ؼّؾًبهَ ثبؼؾ تؽ

«کبؼل هبؼکف» ؼا ثؽای ظاًهٌبهۀ گؽاًبت ظؼ

نع.

ثؽ

پؽًّیي (گبلیكیب) نؽّع کؽظ ّ ظؼ ًْاهجؽ ُوبى قبل

ؼّؾًبهَ ِاػوبل کؽظ ّ قپف آى ؼا ثكت.

()0

ظؼ ثؽى قْیف آى ؼا ثَ پبیبى ؼقبًع .لٌیي ظؼ هوعهۀ
 ٠٣٠8اًتهبؼ ایي هوبلَ ثَ يْؼت خؿٍّ ،هی گْیع
کَ ثٌب ثؽ آًدَ ثَ یبظ هی آّؼظ هوبلَ ظؼ قبل ٠٣٠٩
ًْنتَ نعٍ اقت.

()٤

زکْهت

ًطكت

Jarbücher

قبًكْؼ

نعیعی

Deutsch-Französische

(قبلٌبهۀ آلوبًی  -كؽاًكْی) ظؼ پبؼیف ثَ ؾثبى
آلوبًی ثب ظثیؽی هبؼکف ّ آؼًْلع ؼّگَ هٌتهؽ نع.
تٌِب یک نوبؼۀ ظّثل اؾ ایي ًهؽیَ ظؼ كْؼیل ٠8٤٤

هوبلَ کَ اهُبی ّ .ایلیي [یکی اؾ ًبم ُبی هكتؼبؼ

ثیؽّى آهع .ػلت هتْهق نعى آى اقبقب اضتالكبت

لٌیي – هتؽخن كبؼقی] ظانت ظؼ قبل  ٠٣٠9ظؼ

ايْلی ثیي هبؼکف ّ ؼّگَ ثْظ کَ هَْغ ثْؼژّا

ظاًهٌبهَ [گؽاًبت] چبپ نع ّ ثَ ظًجبل آى کتبة

ؼاظیکبلی ظانت.

ًگبؼی هبؼکكیكن ثَ ػٌْاى هکول اَبكَ گؽظیع.

(ً )9گبٍ کٌیع ثَ ًبهۀ هبؼکف ثَ آؼًْلع ؼّگَ،
قپتبهجؽ  ّ ٠8٤٩ثَ «هوعهۀ قِوی ظؼ ًوع كلكلۀ
زوْم ُگل» ًْنتۀ هبؼکف.

ّیؽاقتبؼاى ظاًهٌبهَ ثَ ضبِؽ قبًكْؼ ظّ كًل
«قْقیبلیكن» ّ «تبکتیک ُبی هجبؼؾۀ ِجوبتی
پؽّلتبؼیب» ؼا زػف کؽظًع ّ تـییؽاتی ظؼ هتي ظاظًع.

***

ظؼ قبل  ٠٣٠8اًتهبؼات پؽیجْی  Priboiهوبلۀ
ايلی ؼا ثَ يْؼت خؿٍّ (ثَ يْؼتی کَ ظؼ
ظاًهٌبهَ آهعٍ ثْظ) ثب هوعهَ ای اؾ لٌیي اهب ثعّى
ثطم کتبة ًگبؼی هبؼکكیكن هٌتهؽ کؽظ .اًتهبؼ
کبهل هوبلَ ثؽ اقبـ ظقت ًْنت لٌیي ظؼ قبل
 ٠٣29ظؼ هدوْػۀ «هبؼکف ،اًگلف ،هبؼکكیكن»
تْقّ اًكتیتْی لٌیي ّاثكتَ ثَ کویتۀ هؽکؿی زؿة
کوًْیكت ؼّقیَ (ثلهْیک) چبپ نع.

سیاست مستقل کارگری چه
مفهومی دربر دارد؟
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قسمت دوم

شیده رخ فروز

اسالمی اند و برای این هدف سناریوهای
گوناگونی از به اصطالح رفراندوم گرفته تا
دعوت مستقیم از نیروهای امپریالیستی برای

وضعیت کنونی جهان و ایران در اساس

تغییر رژیم طراحی می کنند .طبقه کارگر

محصول نظام سرمایه داری و سیاست

ایران و همه انسانهائی که خواهان بهبود

بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر است.

واقعی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران اند

طبقه کارگر ایران برای اینکه بتواند در سیر

باید بدانند که اپوزیسیون بورژوایی در درجه

رویدادها تأثیر بگذارد ،و برای مقابله با

اول دشمن انقالب و هرگونه فکر و حرکت

سیاست سرمایه داران و به طور مشخص

انقالبی و در درجات بعدی مخالف رژیم

مقابله با سیاست ضد کارگری و ارتجاعی

جمهوری اسالمی است.

رژیم جمهوری اسالمی ،و به منظور مطرح
کردن ،پیشبرد و به عمل در آوردن اهداف و
خواستهای مثبت خود ،نیازمند سیاست مستقل
خویش است ،که باید بر پایه منافع این طبقه
و اهداف او ،که مستلزم نفی استثمار و محو
طبقات در جامعه اند ،تنظیم شود.

سیاستی که به طبقه کارگر و اکثریت مردم
می تواند خدمت کند ،سیاستی است که از
بیخ و بن با سیاست حاکم و سیاست
اپوزیسیون های مختلف بورژوایی فرق
دارد .سیاست رژیم و سیاست اپوزیسیون
های مختلف بورژوایی ،به رغم اختالفاتی

سیاست طبقه کارگر سیاستی است که اساس

که دارند ،سیاست هائی اند که هدفشان

آن تأمین منافع طبقه کارگر و همه کسانی

حمایت از استثمار اکثریت عظیم مردم به

است که بر پایه کار خود و نه استثمار

وسیله اقلیت است ،اکثریتی که همه

دیگران زندگی می کنند ،سیاستی که اساس

دستاوردهای مادی و معنوی جامعه ،همۀ

آن رفع هرگونه استثمار ،تبعیض ،امتیاز،

تولیدات آن ،محصول کار و یا متکی بر کار

نابرابری حقوقی و سیاسی ،محو طبقات و

اوست .منافع این اکثریت تنها با سیاستی

نهادهای طبقاتی است .این سیاست نه تنها

تأمین می شود که محو استثمار ،محو طبقات

نقطه مقابل سیاست جمهوری اسالمی ،بلکه

را هدف خود قرار دهد ،سیاستی که خواهان

نقطه مقابل سیاست آن جریانهای اپوزیسیونی

اداره همۀ کارهای سیاسی ،اجتماعی،

هم هست که یا در صدد به اصطالح اصالح

اقتصادی و فرهنگی به دست خود این

این رژیم و یا به طور کلی خواستار حفظ

اکثریت

خواهان

نظام سرمایه داری با یا بدون جمهوری

دموکراسی واقعی ،دموکراسی کارگری

عظیم

است،

یعنی
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است .تحقق اهداف چنین سیاستی که می

مبارزه سیاسی اجتناب کنند ،از سیاست

توان آن را سیاست کارگری نامید تنها با

گریزی نیست .بنابراین به حکم ضرورت

انقالب کارگری میسر است ،انقالبی که در

آنان باید با چشم انداز سیاسی ،یعنی با

گام اول خود باید رژیم جمهوری اسالمی و

سیاست خود ،وارد مبارزه شوند ،چون در

نهادهای سرکوب آن را درهم بشکند و صف

غیر این صورت مجبور خواهند بود دنباله

بندی مبارزه طبقاتی را برای انقالب

رو سیاست طبقات دیگر و یا آلت دست آنها

سوسیالیستی شفاف سازد ،با به کف آوردن

در مبارزات و بده بستان هایشان گردند.

دموکراسی ،و استقرار آزادی های سیاسی و

طبقۀ کارگر برای تحقق سیاست خود به

اجتماعی زمینه را برای تشکل وسیع و بسیج

تشکیالت خود نیاز دارد یعنی نیازمند

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای

سازمان هائی است که جنبه های مختلف این

استقرار سوسیالیسم فراهم گرداند.

سیاست را بتواند با آنها به عمل در آورد.

بیهوده نیست که تمام کوشش نمایندگان
رنگارنگ بورژوازی از جناح های مختلف
رژیم گرفته تا رفراندوم خواهان – چه "
قدیمی ها و پیش کسوتها " ی آنان و چه "
رفراندوم طلبان جدید "  " ، -ملی ها و ملی
– مذهبی ها "  " ،مجاهدین خلق " و یا
جریانهائی نظیر " اتحاد جمهوری خواهان "
و همپالگی های آنان یا نیروهای ذخیره و
حامی شان ،در درجه اول مبارزه با سیاست
کارگری است.
مبارزه

کارگران

برای

بهبود

شرائط

اقتصادی و اجتماعی ،یا حتی برای دفاع از
سطح موجود زندگی و جلوگیری از وخامت

این بدان معنی است که اوال این تشکلها باید
اهداف طبقاتی ،سیاست ،تئوری ،عملکرد و
سازماندهی خاص خود را داشته باشند و در
ابعاد طبقاتی فعالیت کنند ،ثانیا این تشکلها
باید مستقل باشند یعنی هیچ اراده ای جز
اراده اکثریت اعضای هر تشکل آن ،هادی و
حاکم بر آن نباشد ،ثالثا هر یک از این
تشکلها به درجات متفاوت درگیر همه اشکال
مختلف مبارزه اعم از سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،حقوقی و فرهنگی است.
ما در"خیزش" و مقاالت "سازمان های طبقه
کارگر" به این تشکل ها ،اهداف و وظایف
آنان می پردازیم.

بیشتر ،با سد حکومت ،نیروهای سرکوبگر

چند شعر

روبرو می گردد ،یعنی جنبه سیاسی به خود

طزمایً

آن ،دستگاه های قانونگذاری و قضائی آن
می گیرد .پس کارگران نمی توانند از
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اَژن پُتیً  ١٩ژَئیً ١111
تؽخوۀ یسیی قوٌعؼ

کبؼگؽاى ضهوگیي اًع

اّژى پْتیَ (نبػؽ اًوالثی كؽاًكْی ّ گْیٌعۀ قؽّظ

ّ ظاًهوٌعی ؼا ؿن آى ًیكت.

اًتؽًبقیًْبل کَ ظؼ نوبؼۀ پیم هوبلَ ای اؾ لٌیي ظؼ

ثبیع هؿظُب ؼا کبقت

ثبؼۀ اّ ظؼج کؽظین) ظؼ قؽّظی کَ ظؼ ؾیؽ هی
ضْاًیع ثب ِؼٌَ ّ ًیم ؾثبى نؼبؼ Laissez faire,

تب ُؿیٌۀ کبؼ اؼؾاى نْظ.

ِ (laissez passerلككَ ِكؽِ ،لكَ پكَ« ،ثگػاؼ ثکٌع،

ثب ُؽ پهیؿی کَ هؿظ قبػتی کبؼگؽاى کبُم
یبثع

آؾاظی تدبؼت ثْؼژّاؾی لیجؽال) ؼا ظؼ ػؽيَ

هیلیْى ُب ثَ يٌعّم [قؽهبیَ] قؽاؾیؽ هی
گؽظظ.

ثب کلوبت قبظٍ کبلجع نکبكی هی کٌع.

ّ ثؼع!  ...ضیبل هی کٌیع کَ ایي کبؼ ثبػث
هؽگ هی نْظ؟

ثگػاؼ ثگػؼظ» ،نؼبؼ کكت ّ کبؼ آؾاظ یب نؼبؼ
ُبی هطتلق هْؼظ زولَ هؽاؼ هی ظُع ّ قؽهبیَ ؼا

اؾ ُوۀ زوْهی کَ اًكبى ثِؽٍ هٌع اقت

ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

ههؽّع تؽیٌهبى ظؼ کل،
آؾاظی تدبؼت اقت،
آؾاظی قؽهبیَ.
ّ هبًْى؟ هبًْى ِ ػؽََ ّ توبَبقت
تٌِب اضالهی کَ ثبیع هْػظَ نْظ!
تب ضؽیع ّ كؽّل ُكت چٌیي اقت:
ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

خٌكی کَ ُهع اقت،
ثَ قؽػت ظؼ ثبؾاؼ آة هی نْظ.
ثَ ػْام كؽیجبى گْل ًکٌیع
کَ اؾ انجبع ثبؾاؼ زؽف هی ؾًٌع
ثبیع ثَ ؼؿن ایي یبٍّ گْئی ُب
ؿؽم کبال کؽظ،
ثبؾاؼ ؼا ثب توبم تْاى،
ِ
ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

تبخؽ اگؽ ؾُؽ ّاؼظ خٌف ال کؽظ
ايال ظچبؼ ّزهت ًهْیع
كؽّنم کَ ظّ ثؽاثؽ نع
چْى هْكن نعٍ زن ثب اّقت.
ضْاٍ ثب هؽكیي ضْاٍ ثب ضؽظل
یب ثب آنـبلی نیویبئی کلک ثؿًع
ایٌِب هكؤلۀ ضؽیعاؼ اقت،

ثؽای ؼكبٍ ضبًْاظٍ ُب
قبػبت کبؼ ؼا ظّ ثؽاثؽ کٌین
کْظکبى ،ؾًبى ،ظضتؽاى ثیبئیع
کبؼضبًَ پٌبُگبُی ثؿؼگ اقت
ثچَ ُب ّ ضبًَ ؼا ؼُب کٌیع
ّهت تٌگ اقت!

ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!
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ثؽای اقتؽازت هبٍ ُب ثیکبؼ ضْاُیع ثْظ.

ثؽ هؽثبًیبى پبیوبل نعٍ ّ ؿبؼت ؾظٍ ثبنین!

ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

قؽلْزۀ اهتًبظ چٌیي اقت:
ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

چیٌی ُب ُوچْى ضیل ؾًجْؼاى ّّل هی
ضْؼًع.

ؾًعۀ كؽظ یب ِجوۀ اًوالثی اقت ،ثؽظٍ ای کَ ثَ هْل

آًِب ضْة ؼاٍ کبؼ ؼا پیعا کؽظٍ اًع

لٌیي ثَ َع ثؽظگی نْؼیعٍ اقت ،کَ ظیگؽ كوؽ ّ

تب اؾ نؽ ضبًْاظٍ ؼُب نًْع

ًکجت ّ قتن ؼا تسول ًوی کٌع ،کَ هی ضْاُع ضْظ ّ

ّ ثب ًًق هیوت کبؼ کٌٌع.

قؽّظ ؾیؽ کَ ثبؾُن اؾ آثبؼ اّژى پْتیَ اقت تًْیؽ

ظیگؽاى ؼا اؾ یْؽ اقتثوبؼ ؼُب قبؾظ .نْؼنی ًبم
زویوی اًكبًی اقت کَ هی ضْاُع ؾهیي ّ هٌبثغ آى ّ

ُهعاؼ ثَ کبؼگؽاى كؽاًكَ

ثوؽات کبؼ ُوگبًی ثؽای ُوگبى ثبنع ّ ًَ ههتی

ثبیع ثَ ؼاٍ آًِب ؼكت

اًگل .نْؼنی هكلر ثَ ظاًم ّ آگبُی ثب تلٌگ پؽ

تب ؼهبثت ػون یبثع ...

ظؼ هوبثل ثؽظگی ّ اقتثوبؼ هیبم هی کٌع!

ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

شُرشی
اَژن پُتیً []١111

ثَ ٌُگبم هسبيؽٍ ،ظؼ هسطی

تؽخوۀ یسیی قوٌعؼ

هي اؾ «آؾاظی» ظكبع کؽظم
ّكبظاؼ ثَ آئیي ،هی ضْاقتن
ثؽاقبـ گؽاًی خیؽٍ ثٌعی کٌن.

زویوی نْؼنی ،اًكبًی اقت
ًبم
ِ
کَ ظیگؽ زیْاى ثبؼکم ًیكت،
کَ تٌِب اؾ ضؽظ پیؽّی هی کٌع

ُؽ ؼّؾ ثعّى گلْلَ

کَ ثب اػتوبظ گبم ثؽهی ظاؼظ

اًجبؼ ظُبى ُبی ثی كبیعٍ
ثیكت ُؿاؼ اؾ
ِ

ؾیؽا ضْؼنی ِع ظاًم

کبقتَ هی نع.

قؽش اؾ اكن ثؽ هی ظهع.

ثگػاؼ ثکٌع! ثگػاؼ ثگػؼظ!

ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ
ثؽظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای
ِ

ضْاؼ ّ ثبؼ ؼا ؿًت کٌٌع،
ثبؼ اًعاؾُب ّ اًجبؼُب ؼا ثكْؾاًٌع،
ُوكبیَ ُب ثؽای پؽظاضت زن ّؼّظ،

نْؼنی هیبم هی کٌع
ثب تلٌگ ُپؽ.
هی تْاى اّ ؼا ظیع

یکعیگؽ ؼا ثوجبؼاى کٌٌع،

ثب ؼكیوبى ظؼ قٌگؽ

زتی اگؽ نبُع ًبلَ ّ نیْى

ضٌعاى ،نْضی کٌبى ،خبى ثؽ کق
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ّ هؽظهک هًووم
کَ اؾ نکٍْ اًعیهَ
ّ اؾ قؽضی پؽچوم
كؽّؽ هی گیؽظ.

١

ثَ َع ِجوۀ کبؼكؽهب،
خٌگی کَ پبیبًم ؼا ًتْاى ظیع
تب ؾهبًی کَ ظؼ گیتی
کكی ثتْاًع ثعّى کبؼ کؽظى ؿٌی نْظ
تب ؾهبًی کَ کبؼگؽی گؽقٌَ ثبنع.

ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ
ثؽظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای
ِ

ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ

نْؼنی هیبم هی کٌع

ثؽظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای
ِ

ثب تلٌگ ُپؽ.

نْؼنی هیبم هی کٌع

ثَ ٌُگبم ًجؽظ ثؽای کوْى

ثب تلٌگ ُپؽ.

آًبى هی ظاًٌع کَ ؾهیي یکی اقت

ثَ ثْؼژّاؾی تِْع آّؼ

کَ ًجبیع توكیوم کؽظ،

ًوی ضْاُع ظیگؽ چٌع هیلیبؼظ

کَ ِجیؼت هٌجؼی اقت؛ کَ قؽهبیَ کیكَ ای
اقت

ُؽ قبلَ ثبج ظُع!
اؾ نوب ،اؾ گْنت نوبقت کَ هی َکٌٌع

کَ ُوَ زن ثِؽٍ ّؼی اؾ آى ظاؼًع.

چٌیي قْظی کَ ثیي ضْظ توكین هی کٌٌع
کبؼگؽاى ،هؼعى کبؼاى ،ظُوبًبى.

ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ
ظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای ثؽ ِ

ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ

نْؼنی هیبم هی کٌع

ثؽظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای
ِ

ثب تلٌگ ُپؽ.

نْؼنی هیبم هی کٌع
ثب تلٌگ ُپؽ.

اّ هبنیي هی ضْاُع
ظیگؽ ًوی ضْاُع ؾیؽكهبؼ ثطبؼ

اّ هبظؼ هِؽثبى هبى ؾهیي ؼا

پهت ضن کٌع.

کَ ظؼ ؾیؽ یْؽ كؽظیت َدَ هی کٌع

چًْکَ اقتثوبؼگؽ ثب ظقت ضهٌم

هی كِوع؛

اؾ ّقیلۀ ؼقتگبؼی

نْؼنی هی ضْاُع خِبى ؼا ِْؼی قبهبى
ظُع

اثؿاؼ ثؽظگی هی قبؾظ.

کَ اؾ پكتبى ِ ِگؽظل
ت ّزهی
ظؼ ثؽاثؽت ای ًکج ِ
ثؽظگی قٌگیي
ظؼ ثؽاثؽت ای
ِ
نْؼنی هیبم هی کٌع

ؼكبٍ ُوگبًی خبؼی نْظ.

میهن من

ثب تلٌگ ُپؽ.
نْؼنی ظؼگیؽ خٌگی اختوبػی اقت
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١

" برگرفته از کتاب تداوم از مجموعه سروده های
انقالبی – فروردین ماه " 0911

در هر صبحگاه:
از خون عزیزانش!

اینجا میهن من است:

اینجا میهن من است:

با نامی هماره خونین در تاریخ!

با پیکاری هماره زنده بر قله های غرورش!

اینجا میهن من است:

و شعاری هماره خونین،

در اقتدار یک جمهوری سیاه

که فریاد می کند:

جمهوری دار و تازیانه !
زنده باد آزادی!

جمهوری جهل و خرافه!

***

جمهوری خدا بر تخت سرمایه
جمهوری چماق با شعار آزادی
و تاراج با شعار استقالل

تً یاد کشتارٌای سوذاویان طیاطی

اینجا میهن من است:

در دٌۀ  01در جمٍُری وىگ

با نامی هماره خونین در تاریخ!

اطالمی

سری همیشه بر دار،
ظُۀ  ٠٩3١ثب کهتبؼُبی ثؿؼگ لدبم گكیطتۀ

و خروشی خموش گشته

ؾًعاًیبى قیبقی ظؼ قبلِبی  ، 32 ّ 3١ظّؼۀ

در کشتارهای جانیان.

نبضى تثجیت ضًْجبؼ ؼژین پبى اقالهیكتی

اینجا " دار " آبادی است

خوِْؼی اقالهی ایؽاى ثْظ.

با تازیانه ای بر گرده هزار،

کهتبؼُبی ثؿؼگ قبل  3١خؿئی اؾ کْنم
هزار،
تاریخش!

ِجوبت ظاؼا ثؽای تسکین هعؼت قیبقی ثَ
ضطؽ اكتبظٍ نبى ظؼ ثِوي  72ثْظ کَ ثَ ظقت

اینجا میهن من است:

ؼژین ضًْطْاؼ خوِْؼی اقالهی ثَ اقن

با نامی هماره خونین در تاریخ!

اًوالة ثب قؽکْة کبؼگؽاى ّ ؾزوتکهبى

پیکاری هماره زنده بر قله های غرورش!

يْؼت گؽكت.

و شعاری که رنگ می گیرد
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کهتبؼ ثؿؼگ قبل  32اؾ یک قْ پبقطی

ِجوبتی ،هْۀ هُبئیۀ هكتول ّ ؿیؽٍ ؼا اؾ آًبى

قجؼبًَ ّ اؾ ؼّی ّزهت ثَ هتؿلؿل نعى

گؽكتَ اقت.

ؼژین زبکن ّ ،اؾ قْی ظیگؽ خؿئی اؾ هوعهَ
ّ ؾهیٌۀ قلطَ یبثی ثْؼژّاؾی ثْؼّکؽاتیک
ـ ًظبهی ثْظ کَ ثب ظؼ چٌگ گؽكتي اُؽم ُبی
ايلی هعؼت قیبقی هی ضْاقت َّؼیت
اهتًبظی ،قیبقی ،اختوبػی ّ كؽٌُگی ایؽاى
کًٌْی ؼا اؾ ِؽین قلطۀ اضتتبم ثؽ خبهؼَ
ؼهن ؾًع ّ ؼهن ؾظ .ایي هتل ػبم ُب ظؼ آى

آؼی ثب کهتبؼ ؾًعاًیبى قیبقی ،کَ ثی ّهلَ
اظاهَ ظانتَ اقت ّ تب ایي زکْهت ثَ هَْغ
َؼق ًیلتع ُوچبى اظاهَ ضْاُع ظانت،
ؼژین زبکن پبى اقالهیكتی ایؽاى ،ثَ ظؼقتی
ثبیع ُوچْى خوِْؼی ًٌگ تبؼیص خِبى،
نٌبضتَ نْظ!

ؾهبى تٌِب هی تْاًكت ثَ ؼُجؽی ّ ظقتْؼ

ننگ و نفرت بر آمران و عامالن

ضویٌی ثَ ػٌْاى «پعؼ اًوالة» ّ پیهْای

کشتار زندانیان سیاسی

ظیي يْؼت گیؽظ.
هسکْم ثْظى ایي کهتبؼُبی ثؿؼگ ظؼ
پیهگبٍ تبؼیص ،تٌِب ثَ ضبِؽ ًبثْظ قبضتي
ُؿاؼاى اًكبى هجبؼؾ ًیكت ،ثلکَ اُویت آًِب
ػالٍّ ثؽ َؽّؼت ظؼک ایي خٌبیبت
ُْلٌبک ،ظؼ ظؼک ػلل اضتٌبم قیبقی ّ
اختوبػی زبکن ثؽکهْؼ ،هبًًْی کؽظى ّالیت

سرنگون باد رژیم ارتجاعی و
خونخوار جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
***

رفقا:

هطلوۀ كویَ ّ ؿبؼت ّ چپبّلی اقت کَ اؾ
قْی ثْؼژّاؾی ثْؼّکؽاتیک ـ ًظبهی ّ
ؼّزبًیبى زبکن ّ ههتی تدبؼ ّ ؾهیٌعاؼاى
ثؿؼگ ظؼ اهتًبظ ایؽاى يْؼت هی گیؽظ.
ایي کهتبؼ ُوچٌیي ثب ثی زوْهی کبهل تْظٍ

اخبار ،مقاالت و نظرات
خود را به خیزش ارسال
کنید.

ُبی هؽظم ،ثَ ّیژٍ ِجوۀ کبؼگؽ پیًْع
ًؿظیک ظاؼظ چْى خؿئی اؾ قیبقت قؽکْة
ّ اضتٌبهی اقت کَ زن ُؽگًَْ آؾاظی ػویعٍ،
ثیبىً ،هؽیبت هكتول ،تدوغ ،تهکل ،ؼاٍ
پیوبئی ،اػتًبة ّ ظانتي ازؿاة هكتول

کُدکان کار ایزان در چىثزي
طُدَرسی طزمایً
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١

شیده رخ فروز

اػوبل تجؼیٍ ثَ کبؼگؽاى هِبخؽ ،اقتلبظٍ اؾ

اؼؾل اَبكی اقتثوبؼ نعٍ اؾ کبؼگؽاى،

نیٍْ ُبی ػوت هبًعٍ کبؼ هبًٌع کبؼ ضبًگی،

هٌهؤ ايلی ثؽّت ظؼ خبهؼَ قؽهبیَ ظاؼی

زػف یب کبُم ظقتبّؼظُبی کبؼگؽاى ّ

اقت ّ هبًْى ثٌیبظی خبهؼَ قؽهبیَ ظاؼی،

ؿیؽٍ.

هبًْى اؼؾل اَبكی اقتُ :عف نیٍْ تْلیع

کبؼ کْظکبى ظؼ ایؽاى ؼّؾ ثَ ؼّؾ اؾ اثؼبظ

قؽهبیَ ظاؼی ،تْلیع ُؽ چَ ثیهتؽ اؼؾل

كبخؼَ ثبؼتؽی ثؽضْؼظاؼ هی گؽظظ ،اهب ثب

اَبكی ّ تجعیل ثطهی اؾ آى ثَ قؽهبیَ ثؽای

قکْت ّ پؽظٍ پْنی ّ اًکبؼ قؽظهعاؼاى

اقتثوبؼ ثبؾ ُن ثیهتؽ اؼؾل اَبكی یب قْظ

زبکن ؼّثؽّ اقت .ظؼ خبهؼَ ای کَ يعای

اقت ،ثطهی ظیگؽ اؾ آى يؽف ؾًعگی

ثؽزن کبؼگؽاى ظؼ گلْ ضلَ هی نْظ ّ

لْکف ّ پؽ تدول قؽهبیَ ظاؼاى ّ ظیگؽ

اثتعایی تؽیي ًیبؾ یؼٌی ظانتي تهکلی کَ

ِجوبت ّ گؽٍّ ُبی ظاؼا هی نْظ ّ ثطهی

ضْاقتَ ُب ّ هجبؼؾات آًبى ؼا اًؼکبـ ّ

ظیگؽ اؾ آى ُن يؽف ُؿیٌَ ُبی ظّلتی

قبؾهبًعُی کٌع ،قؿایم اضؽاج ّ نکٌدَ ّ

ثؽای زلع ّ تسکین هْهؼیت اهتًبظی،

ؾًعاى اقت ،تکلیق کْظکبى هؽثبًی کبؼ

اختوبػی ّ قیبقی قؽهبیَ ظاؼاى ّ

پیهبپیم ههطى اقتُ " .ن اکٌْى ِجن

اقتثوبؼگؽاى ظیگؽ ،گكتؽل ظاهٌَ ًلْغ آًِب ّ

آهبؼُبیی ُ 0١١ؿاؼ کْظک ظؼ ایؽاى ثَ

کٌتؽل ّ قؽکْة کبؼگؽاى ّ ظیگؽ

يْؼت ؼقوی ههـْل ثَ کبؼ ُكتٌع ،ایي

ؾزوتکهبى هی گؽظظ .یک ؼّل قؽهبیَ

هَْْع ثبػث نعٍ اقت کَ کْظکبى ظؼ قٌیي

ظاؼاى ثؽای اقتثوبؼ ثیهتؽ اؼؾل اَبكی

ِلْلیت ًیوکت هعاؼـ ؼا ثَ اهیع ظقتیبثی ثَ

کبؼگؽاى ،ؼّل اقتثوبؼ هطلن اقت (کَ

هؼیهت اًعک پبی ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ّ انتـبل

ؼّل ايلی اقتثوبؼ ظؼ ایؽاى اقت) .ایي

ثؿؼگتؽُب ثگػاؼًع ( ".ؼّؾًبهَ آؼهبى –

ؼّل اؾ ِؽم ؾیؽ اػوبل هی گؽظظ :کبُم

)٣١/9/٩

هطلن هؿظُبی زویوی ،اكؿایم قبػبت

ثَ گؿاؼل ؼّؾًبهَ آؼهبىُ" :ن اکٌْى ٩8١

ؼّؾاًَ کبؼ ،اكؿایم نعت کبؼ ثعّى قؽهبیَ

ُؿاؼ کْظک  ٠١تب  ٠٤قبلَ ظؼ قؽاقؽ

گػاؼی ،کبُم ؼّؾُبی تؼطیل ،ثبال ثؽظى

کهْؼ ثَ يْؼت ثبثت ههـْل ثَ کبؼ ُكتٌع

قي ثبؾًهكتگی ،اقتثوبؼ کبؼ کْظکبى،

ّ زعّظ ُ ٩0١ؿاؼ کْظک ًیؿ ثَ ػٌْاى

پؽظاضت هؿظ کوتؽ ثَ ؾًبى کبؼگؽ ًكجت ثَ

کبؼگؽ كًلی كؼبلیت ظاؼًع .ظؼ ّاهغ 0١١

هؽظاى ثؽای کبؼ ثؽاثؽ ،ثِؽٍ ثؽظاؼی اؾ

ُؿاؼ کْظک ؼقوب ظؼ ایؽاى کبؼ هی کٌٌع.

ًیؽّی کبؼ اؼؾاى ظؼ کهْؼُبی ظیگؽ،

كوؽ هبلی ضبًْاظٍ ُب ،ػعم تؼبظل اهتًبظی ّ
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ًبکبكی اهتًبظی

١

ػعم

ؾالْيلتبى قؽهبیَ ظاؼ ّ ؾهیٌعاؼ لَ کؽظٍ ّ

ظؼکٌبؼ

ثؽضْؼظاؼی هٌبقت اؾ تْؾیغ ثؽّت ُب ،اؾ

تجبُی ؼا ثؽایهبى ؼهن هی ؾًعُ" :ویي چٌع

ظالیل ػوعٍ ثؽّؾ پعیعٍ ُبی ًبٌُدبؼ

ُلتَ گػنتَ هؽکؿ پژُّم ُبی هدلف آهبؼی

اختوبػی اؾ خولَ کبؼ کْظک اقت".

ؼا هٌتهؽ کؽظ هجٌی ثؽ ّخْظ  ٩هیلیْى ّ

ظؼ گؿاؼل قبل  2١٠١قبؾهبى خِبًی کبؼ

ُ 2١١ؿاؼ کْظک ثبؾهبًعٍ اؾ تسًیل .ایي

آهعٍ اقت" :تبؾٍ تؽیي گؿاؼل قبؾهبى

آهبؼ ثَ ایي هؼٌبقت کَ اؿلت ایي ثچَ ُب

خِبًی کبؼ کَ ثَ ثؽؼقی تؼعاظ ّ َّؼیت

قؽکبؼ هی ؼًّع کَ ُویي زكبة قؽاًگهتی

کْظکبى کبؼ ظؼ خِبى تب پبیبى قبل 2١٠١

گْاٍ ثؽ اكؿایم تؼعاظ کْظکبى کبؼ اقت .ثَ

پؽظاضتَ اقت زبکی اؾ ّخْظ  2٠9هیلیْى

ازتوبل ؾیبظ  2هیلیْى ًلؽ اؾ ایي کْظکبى

کْظک ظؼ  ٠٣0کهْؼ خِبى ثَ کبؼ ههـْلٌع

ثبؾهبًعٍ اؾ تسًیل ،کْظک کبؼ ُكتٌع ّ ثی

 ...ثؽاقبـ ILOایؽاى ًیؿ ظؼ ایي ؼتجَ

نک ظلیل ایي اكؿایم تؼعاظ کْظکبى کبؼ ثَ

ثٌعی ظؼ خبیگبٍ  ٩0هؽاؼ گؽكتَ اقت  ...ایي

تهعیع ههکالت اهتًبظی ثبؾ هی گؽظظ کَ

ًطكتیي ثبؼ اقت کَ َّؼیتی اؾ ایؽاى ظؼ

ظاهي گیؽ خبهؼَ ثْظٍ اقت .اهب ًکتَ هِن ایي

ایي هْؼظ ظؼ هوبیكَ ثب کهْؼُبی ظیگؽ

اقت کَ توبم ایٌِب ظؼ نؽایطی اقت کَ ُیچ

تؽقین هی نْظ( ".آؼهبى –  0هؽظاظ)

آهبؼ ؼقوی ظؼهْؼظ کْظکبى کبؼ ّخْظ

کبؼ اخجبؼی کْظکبى ،ثیبًگؽ ایي ّاهؼیت تلص

ًعاؼظُ( ".وبًدب)

ًیؿ هی ثبنع کَ كوؽ چٌبى ظاهٌگیؽ ضبًْاظٍ

اقتلبظٍ اؾ چٌیي ًیؽّی کبؼ اؼؾاًی کَ ثب هؿظ

ُبی آًبى گؽظیعٍ ّ ثیکبؼی كؿایٌعٍ چٌبى ًبى

کوتؽ ّ هسؽّهیت اؾ ثیوَ ّ قبیؽ زوْم

آّؼاى ضبًَ ؼا ظؼ ُن کْثیعٍ کَ آًبى هستبج

هبًًْی کبؼ ،هْخت يؽكَ خْیی قؽهبیَ

ظؼآهع اًعک كؽؾًعاى ضْظ نعٍ اًع .اؾ قْئی

ظاؼاى ظؼُؿیٌَ ُب هی گؽظظُ ،ن ظؼ ظّؼٍ

ُؿیٌَ ُبی گؿاف تسًیل ثؽای کن ظؼآهعُب

ُبی ؼکْظ ّ ُن ؼًّن هوؽّى ثَ يؽكَ

ّ تطًیى اهکبًبت ثِتؽ ثَ اػْاى ّ اًًبؼ

اقت .ثَ ػالٍّ ثطم اػظن کْظکبى کبؼ ثب

ّ ّاثكتگبى ؼژین ،آهبؼ ثبالی ِالم

ههبؿل کبغة ظیگؽی ًظیؽ ظقتلؽّنی،

ظؼخبهؼَ ،اػتیبظ ّ قبیؽ ًبثكبهبًی ُب ّ

آظاهف كؽّنی ،گل كؽّنی قؽ چِبؼؼاٍ،

هكبئلی کَ هكتویوب ثب زْؾٍ ُبی اهتًبظی

هجؽنْیی ّ کبؼ ظؼ گْؼقتبى ُب ّ گؽكتبؼ

اؼتجبِ ظاؼًع ،ایي ؼًّع ؼا تهعیع ًوْظٍ ّ

نعى ظؼ ظام ثبًعُبی هْاظ هطعؼ ّ گعایی ّ

پیکؽ ًسیق کبؼگؽاى ضؽظقبل ؼا ؾیؽ ثبؼ

اًْاع قْء اقتلبظٍ ُبی خٌكی ّ آؾاؼُبی

كهبؼ اقتثوبؼ ّ قبیؽ قْء اقتلبظٍ ُبی

ؼّزی ،ؾًعگی نبى تجبٍ هی گؽظظ.
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ثؽؼقی َّؼیت کْظکبى کبؼ ظؼ ایؽاى ًجبیع

ثؽاثؽی کبؼگؽاى ضبؼخی نبؿل ظؼ ایؽاى ثب

اؾ تْخَ ثَ کْظکبى کبؼ هِبخؽ

کبؼگؽاى ایؽاًی ظؼ ؾهیٌَ هؿظ ثؽاثؽ ظؼ

(کْظکبى اكـبًی) ّ ثؽضْؼظ تجؼیٍ آهیؿی

هوبثل کبؼ ثؽاثؽ ،آهْؾل ،ثیوَ ّ ُوۀ

کَ ثب آًبى يْؼت هی گیؽظ ،نْظ .چؽا کَ

هؿایبی کبؼگؽی ّ زن هتهکل نعى ظؼ

آًبى ًیؿ ُوچْى کْظک ایؽاًی اقتثوبؼ نعٍ ّ

قبؾهبى ُبی کبؼگؽی ّ تؼبًّی ُب.

هبًغ

اؿلت آًبى ثَ ظلیل هْاًغ هبًًْی ًظیؽ
هسؽّهیت اؾ ظانتي زتی نٌبقٌبهَ ّ زن
تسًیل ّ تِعیع ًكجت ثَ اهبهت نبى ظؼ
ایؽاى ّ قبیؽ اخسبكبت ظّلتی ثیهتؽ ظؼ
هؼؽٌ قتن ّ ثؽضْؼظُبی ظبلوبًَ هؽاؼ

***
وظخۀ معجشآطای خامىً ای
تزای حل مظألۀ اشتغال

ظاؼًع.
خوِْؼی ظهکؽاتیک نْؼائی کبؼگؽاى ّ

طٍزاب شثاٌىگ

ؾزوتکهبى ایؽاى کَ پف اؾ قؽًگًْی ؼژین

 0مزداد ١9٩1

خوِْؼی اقالهی ّ ظؼُن کْثیعى ظقتگبٍ
ثْؼّکؽاتیک – ًظبهی آى ،هعؼت قیبقی ؼا

ثؽاقبـ گؿاؼل ؼّؾًبهۀ «ظًیبی اهتًبظ»

ظؼ ظقت ضْاُع گؽكت ،ظؼ ؼاثطَ ثب کْظکبى

ّلی كویَ ،ضبهٌَ ای ،پف اؾ ههْؼت ثب

ّ ًْخْاًبى ثؽًبهَ ؼیؿی ضْاُع ظانت ،اؾ

هدوغ تهطیى هًلست ًظبم« ،قیبقت

خولَ:

ُبی کلی انتـبل» ؼا ظؼ تبؼیص  28تیؽ

اخجبؼی نعى آهْؾل ّ پؽّؼل ثؽای ُوَ

 ٠٩٣١ثَ ؼإقبی هْای قَ گبًَ ،ؼئیف

کْظکبى تب پبیبى  ٠0قبلگی.

هدوغ تهطیى هًلست ًظبم ّ ظثیؽ

ؼایگبى نعى آهْؾل ّ پؽّؼل اؾ کْظکكتبى

نْؼای ًگِجبى اثالؽ کؽظ.

تب ػبلی تؽیي قطْذ.
هوٌْػیت کبؼ زؽكَ ای ثؽای کْظکبى ّ
ًْخْاًبى ؾیؽ  ٠0قبل ،هسعّظیت کبؼ
خْاًبى  ٠0تب  ٠8قبل زعاکثؽ ثَ  ٤قبػت
ظؼ ؼّؾ ،هوٌْػیت ثَ کبؼ گؽكتي خْاًبى ظؼ
نجکبؼی تب  ٠8قبلگی ّ ًیؿ ظؼ يٌبیغ ّ
زؽكَ ُبئی کَ ثؽای آًبى ؾیبى آّؼًع.

ایي «زکن زکْهتی اهتًبظی» نبهل ٠٩
ثٌع اقتً .گبُی کلی ثَ ایي ثٌعُب ًهبى هی
ظُع کَ ُعف ایي «ًكطۀ هؼدؿآقبی»
ضبهٌَ ای ّ هدوغ تهطیى هًلست ثَ
ُیچ ؼّ ثؽظانتي گبهی ظؼ ؼاٍ ایدبظ انتـبل
ّ ثِجْظ ؾًعگی کبؼگؽاى ّ ظیگؽ
ؾزوتکهبى نِؽ ّ ؼّقتب ًیكت .اثالؽ ایي
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«ؼٌُوْظ ُب» (کَ ثَ ِْؼ گػؼا ثبیع گلت

« ٠ـ تؽّیح ّ توْیت كؽٌُگ کبؼ ،تْلیع،

ُیچ یک تبؾگی ًعاؼًع ّ ُوگی ثبؼُب ثَ

کبؼآكؽیٌی ّ اقتلبظٍ اؾ تْلیعات ظاضلی ثَ ػٌْاى

نکل ُبی گًْبگْى اؾ قْی هوبهبت زبکن
ّ قطٌگْیبى هطتلق ثْؼژّاؾی ایؽاى

اؼؾل اقالهی ّ هلی ثب ثِؽٍگیؽی اؾ ًظبم

آهْؾنی ّ تجلیـی کهْؼ».

اػالم نعٍ اًع) ،خؿئی اؾ تالل ُب ّ ظقت

«كؽٌُگ کبؼ ،تْلیع ّ کبؼآكؽیٌی» ظهیوب

ّ پب ؾظى ُبی ؼژین خوِْؼی اقالهی

چیؿی اقت کَ ثب قیبقت اهتًبظی ؼژین

ثؽای ثیؽّى آهعى اؾ ثبتالم ثسؽاى ػوین

خوِْؼی اقالهی ّ ثَ ِْؼ کلی ثب هٌبكغ

اهتًبظی ّ قیبقی ای اقت کَ هعت ُب

پبیگبٍ ُبی اختوبػی ايلی ایي ؼژین

اقت ایي ًظبم ظؼ آى كؽّ ؼكتَ ّ ثسؽاى

ُوطْاًی ّ ُوبٌُگی ًعاؼظ .ثب آًکَ ایي

ثؿؼگ ّ خِبًگیؽ اهتًبظی اضیؽ ّ تهعیع

ؼژین ثَ ِْؼ کلی هعاكغ هٌبكغ قؽهبیَ

تُبظُبی ظؼًّی خٌبذ ُبی هطتلق ِجوۀ

ظاؼاى ّ ؾهیٌعاؼاى ظؼ هوبثل کبؼگؽاى ّ

قؽهبیَ ظاؼ ایؽاى آى ؼا زعت ثیهتؽی

ظیگؽ ؾزوتکهبى اقت ،اهب ثْؼژّاؾی

ثطهیعٍ اقت .ایي قٌع ُوچٌیي تالنی ثؽای

ثْؼّکؽات – ًظبهی ّ ثطهی اؾ

هكبػع ًهبى ظاظى ّ هكبػعتؽ کؽظى

ثْؼژّاؾی ثؿؼگ تدبؼی کَ ثب ًِبظُبی

«نؽایّ کكت ّ کبؼ» ظؼ ایؽاى (ثطْاًیع

اهتًبظی ظّلتی ّ هػُجی ّ ثب ؼّزبًیت

نؽایّ اقتثوبؼ ّزهیبًۀ کبؼگؽاى ظؼ

پیًْع كهؽظٍ ای ظاؼظ تکیَ گبٍ ُبی ايلی

ایؽاى) ثَ هٌظْؼ خلت ّ خػة قؽهبیَ

ِجوبتی خوِْؼی اقالهی اًعّ .لی چَ

گػاؼی ضبؼخی ثَ ایي کهْؼ ّ ًیؿ «يبظؼ

ثْؼژّاؾی ثْؼّکؽات – ًظبهی ّ چَ

کؽظى ًیؽّی کبؼ ایؽاى» ثَ ضبؼج اقت.

ثْؼژّاؾی تدبؼی (کَ ظؼ َوي ُؽ ظّی

ُعف ظیگؽ ایي قٌع تعاّم ثطهیعى ثَ قطر

آًِب اُؽم ُبی ثؿؼگ هبلی ظّلتی ّ

پبئیي هؿظُب ّ ًگبٍ ظانتي کبؼگؽاى ظؼ

ضًْيی ؼا ًیؿ ظؼ اضتیبؼ ظاؼًع) ثكیبؼ

ظایؽۀ كوؽ ّ ّاثكتگی ثَ قؽهبیَ ظاؼاى

ثیهتؽ اؾ آًکَ ظؼ كکؽ ایدبظ اؼؾل ّ

اقت .قؽاًدبم ثبیع گلت ایي قٌع ثَ ظًجبل

تْقؼۀ تْلیع ثبنٌع ثَ ظًجبل تًبزت هٌبثغ

تطًیى ثطم ثیهتؽی اؾ ػْایع «ُعكوٌع

هْخْظًع (ضْاٍ تًبزت ثطم هِوی اؾ

کؽظى یبؼاًَ ُب» ثَ قؽهبیَ ظاؼاى اقت.

اؼؾل اَبكی تْلیع نعٍ تْقّ کبؼگؽاى ظؼ

زبل ًگبُی ثَ ثٌعُبی هطتلق «قیبقت
ُبی کلی انتـبل» ضبهٌَ ای ّ هدوغ
تهطیى هًلست هی اكکٌین.

کبؼضبًَ ُب ّ ظیگؽ ّازعُبی تْلیعی اؾ
ِؽین تدبؼت ّ هئقكبت هبلی ،ضْاٍ ثَ
خیت ؾظى قْظُبی کالى اؾ ؼاٍ تدبؼت
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ضبؼخی ّ ضْاٍ تًبزت ظؼآهعُب ّ هٌبثغ

كؽٌُگ کبؼ ،تْلیع ،کبؼآكؽیٌی ّ اقتلبظٍ اؾ

ًلت ّ گبؾ ّ ؿیؽٍ) .كؽٌُگ خوِْؼی

تْلیعات ظاضلی» ظؼّؽ ّهیسبًَ ّ ثی

اقالهی ،چَ ؾهبًی کَ «زکْهت خِبًی

نؽهبًَ ای ثیم ًیكت.

اقالم» ،تجعیل نعى ثَ هعؼتی هٌطوَ ای ّ
«نِیع پؽّؼی» ظؼ ایي ؼاقتب ؼا تجلیؾ هی
کٌع ،چَ ؾهبًی کَ ثؽای ضْاة کؽظى ّ

«2ـ آهْؾل ًیؽّی اًكبًی هتطًى ،هبُؽ ّ
کبؼآهع هتٌبقت ثب ًیبؾُبی ثبؾاؼ کبؼ (كؼلی ّ آتی)
ّ اؼتوبی تْاى کبؼآكؽیٌی ثب هكّْلیت ًظبم

هكوْم قبضتي تْظٍ ُبی هؽظم ػؿاظاؼی ّ

آهْؾنی کهْؼ (آهْؾل ّ پؽّؼل ،آهْؾل كٌی

ضؽاكَ پؽقتی ؼا اؾ ؼّؾ تْلع تب هؽگ ظؼ

ّ زؽكَای ّ آهْؾل ػبلی) ّ تْام کؽظى آهْؾل

اغُبى هؽظم تؿؼین هی ًوبیع ّ چَ ٌُگبهی

ّ هِبؼت ّ خلت ُوکبؼی ثٌگبٍُبی اهتًبظی

کَ ایي «كؽٌُگ» ثب چوبم ،پٌدَ ثکف،

خِت اقتلبظٍ اؾ ظؽكیت آًِب».

چبهْ ،ؾًدیؽ ،هیلۀ آٌُی ،هوَ ،ثبتْم،
نالم ،قالذ کوؽی ،گبؾ انگ آّؼ ،گبؾ
ضؽظل ،ضْظؼّ ؾؼُی ّ ؿیؽٍ ثؽای
قؽکْة تظبُؽات ّ اػتؽاَبت هؽظم،
ثؽای پبیبى ظاظى ثَ اػتًبة ّ یب ثؽای
«اهؽ ثَ هؼؽّف ّ ًِی اؾ هٌکؽ» ّاؼظ
ػول هی نْظ ّ ػالٍّ ثؽ هكدعُب،
ؾیبؼتگبٍ ُبُ ،یؤت ُب ّ تکیَ ُب ّ ؿیؽٍ
توبم ػؽيَ ُبی ؼقبًَ ای ؼاظیْ،
تلْیؿیْى ،هطجْػبت ّ ؿیؽٍ ؼا ًیؿ انـبل
هی کٌع ،آؼی چٌیي كؽٌُگی ثب توبم
تظبُؽاتم ّ ،ضبهٌَ ای ّ ظاؼ ّ ظقتَ ال

ثطم هِوی اؾ  ٤یب  9هیلیْى ثیکبؼ ظؼ
ایؽاى ًیؽّی هتطًى ّ هبُؽ ُكتٌع ّ
ثبؾاؼ کبؼ ایؽاى آًِب ؼا خػة ًکؽظٍ اقت
تب چَ ؼقع ثَ ًیؽُّبی هتطًى ّ هبُؽ
خعیعً .ظبم آهْؾنی کهْؼ تبثغ قیبقت
اهتًبظی ّ قیبقت كؽٌُگی خوِْؼی
اقالهی اقت ّ ًهبى ظاظین کَ ظؿعؿۀ ایي
قیبقت ُب ًَ پیهجؽظ تْلیع ّ انتـبل ،ثلکَ
زلع قلطۀ اهتًبظی ّ قیبقی ثْؼژّاؾی
ثْؼّکؽات – ًظبهی ّ قؽهبیَ ظاؼی
تدبؼی اقت.

کَ پیم ثؽًعۀ چٌیي كؽٌُگی ُكتٌع ُوگی

«٩ـ ایدبظ كؽيتُبی نـلی پبیعاؼ ثب تبکیع ثؽ

ظنوي تْلیع ،ظنوي ضالهیت ّ ظنوي ؾًعگی

اقتلبظٍ اؾ تْقؼَ كٌبّؼی ّ اهتًبظ ظاًم ثٌیبى ّ

قبلن اًع.

آیٌعٍ ًگؽی ًكجت ثَ تسْالت آًِب ظؼ قطر هلی ّ

خِبًی».
ثعیي قبى ؼّني اقت کَ گلتۀ ضبهٌَ ای
هجٌی ثؽ « ثِؽٍگیؽی اؾ ًظبم آهْؾنی ّ

ًَ تٌِب هیلیْى ُب کبؼگؽ ظؼ قؽاقؽ کهْؼ

«تؽّیح ّ توْیت

ثیکبؼًع ،ثلکَ ثطم ػظیوی اؾ کبؼگؽاى

تجلیـی کهْؼ» ثؽای
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نبؿل ایؽاى ُن اکٌْى ظؼ چِبؼچْة

تبؾٍ اؾ ضْاة ثیعاؼ نعٍ ّ ضْاُبى

هؽاؼظاظُبی هْهت (چَ ظؼ ثطم ضًْيی

اِالػبت ثبؾاؼ کبؼ اقت! گْئی ههکل

ّ چَ ظّلتی) ثَ کبؼ انتـبل ظاؼًع .هؼلْم

انتـبل اؾ ًعانتي اِالػبت هؽثِْ ثَ

ًیكت ؼژین ثب چَ اکكیؽی هی ضْاُع

ثبؾاؼ کبؼ ًبنی هی نْظ .اگؽ قؽاى ّ

«كؽيت ُبی نـلی پبیعاؼ» آى ُن ثب

تًوین گیؽاى ؼژین اؾ ظاظى اِالػبت

«تبکیع ثؽ اقتلبظٍ اؾ تْقؼَ كٌبّؼی ّ

ظؼقت ثَ هؽظم ضْظ ظاؼی هی کؽظًع ّ هی

اهتًبظ ظاًم ثٌیبى» ثَ ّخْظ آّؼظ :ؼژیوی

کٌٌع ،ثعاى هؼٌی ًیكت کَ ضْظ اؾ ایي

کَ اؾ آؿبؾ ؼّی کبؼ آهعًم ظنوٌی پیگیؽ

اِالػبت آگبُی ًعانتَ اًع .کبؼكؽهبیبى ًیؿ

ضْظ ثب ػلن ؼا ثَ ُوگبى ًهبى ظاظٍ اقت.

اؾ ایي اِالػبت آگبُی ظاؼًع .آًکَ ثی ضجؽ

ِی ُویي ظّ قبل گػنتَ ،ضبهٌَ ای ّ

اقت یب اِالػبت ؿلّ ّ ًبهى ثَ ضْؼظل

ظیگؽ قؽظهعاؼاى ؼژین ثبؼُب ثؽ َؽّؼت

ظاظٍ هی نْظ تْظۀ کبؼگؽ ّ ؾزوتکم اقت

ًَ تٌِب تًلیۀ ظاًهگبٍ ُب ،ثلکَ ُوچٌیي

ّ خبلت ایي اقت کَ ضبهٌَ ای کلوَ ای ظؼ

تـییؽ هستْای کتبة ُبی ظؼقی ثَ هٌظْؼ

ثبؼۀ َؽّؼت اِالع ؼقبًی ثَ هؽظم

اًطجبم ظاظى ُؽچَ ثیهتؽ آًِب ثب خِل،

زؽف ًوی ؾًعً« .ظبم خبهغ اِالػبت

اؼتدبع ّ ضؽاكبت خوِْؼی اقالهی تؤکیع

ثبؾاؼ کبؼ» هْؼظ ًظؽ اّ ظؼ ثِتؽیي زبلت

ّؼؾیعٍ ّ تب آًدب کَ تْاًكتَ اًع اُعاف ضْظ

ظؼ ضعهت تًوین گیؽاى ظّلتی ّ

ؼا ظؼ ػول ثَ پیم ثؽظٍ اًع ّ ضبهٌَ ای اؾ

ضًْيی ضْاُع ثْظ کَ الجتَ ُن اکٌْى ًیؿ

«اهتًبظ ظاًم ثٌیبى» زؽف هی ؾًع!

ایي اِالػبت ؼا ظاؼًع.

«٤ـ ایدبظ ًظبم خبهغ اِالػبت ثبؾاؼ کبؼ».

«9ـ ثِجْظ هسیّ کكت ّ کبؼ ّ اؼتوبی
نبضىُبی آى (هسیّ قیبقی ،كؽٌُگی ّ هُبیی

ؼژین خوِْؼی اقالهی ظؼ قؽاقؽ ظّؼاى

ّ هسیّ اهتًبظ کالى ،ثبؾاؼ کبؼ ،هبلیبتُب ّ

زبکویتم ،ثَ ّیژٍ ظؼ ِی  0قبل ؼیبقت

ؾیؽقبضتُب) ّ زوبیت اؾ ثطمُبی ضًْيی ّ

خوِْؼی ازوعی ًژاظ ،اؾ اؼائۀ اِالػبت

تؼبًّی ّ ؼهبثت اؾ ؼاٍ ايالذ هْاًیي ،هوؽؼات ّ

ظؼقت ،ثَ ّیژٍ ظؼ ؾهیٌۀ نوبؼ ّاهؼی

ؼّیَُبی غی ؼثّ ظؼ چبؼچْة هبًْى اقبقی

ثیکبؼاى ّ تؽکیت آًِب ّ ؿیؽٍ ضْظ ظاؼی

خوِْؼی اقالهی ایؽاى».

کؽظٍ اقت .ثی نک ایي زجف اِالػبت ثب

قبل ُب اقت کَ قطٌگْیبى ّ ؼّنٌلکؽاى

آگبُی ّ ثب ؼَبیت ضبهٌَ ای (اگؽ ًگْئین

ثْؼژّاؾی لیجؽال ّ ايالذ ِلجبى اؾ

ثَ ظقتْؼ اّ) ثْظٍ اقت .زبل گْئی «آهب»

َؽّؼت «ثِجْظ نؽایّ کكت ّ کبؼ ظؼ
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ایؽاى» ّ اؾ َؽّؼت «ثبال ؼكتي خبیگبٍ

ضبهٌَ ای ظؼ ایي ثٌع ثَ ظًجبل «خػة كي

ایؽاى ظؼ ؼتجَ ثٌعی کهْؼُب» ظؼ ایي ؾهیٌَ

آّؼی ،قؽهبیَ ّ هٌبثغ هبلی» اقت ّ ظؼ

قطي هی گْیٌع .اهٌیت قیبقی ّ هُبئی

ُوبى زبل هی کْنع هبًٌع ُیؤت ُبی زبکن

قؽهبیَ ّ هبلکیت ثَ ِْؼ کلی ،پبئیي ثْظى

ثٌگالظل ،پبکكتبىٌُ ،ع ،اًعًّؿی ،تبیلٌع،

ًؽش هبلیبت ثؽ نؽکت ُب ،قِْلت ثكتي یب

كیلیپي ّ ؿیؽٍ اؾ يعّؼ ًیؽّی کبؼ (کَ

ككص هؽاؼ ظاظُب ،قِْلت اقتطعام ّ اضؽاج،

ثعاى ًبم هجبظلۀ ًیؽّی کبؼ هی ظُع) ًیؿ

قؽػت کبؼُبی اظاؼی ّ هُبئیّ ،خْظ

ثِؽٍ ثؽظاؼی کٌع.

ؾیؽ قبضت ُبی هٌبقتً ،یؽّی هتطًى
اؼؾاى ،قیكتن ثبًکی هطوئي ،ظضبلت زعاهل
ظّلت ظؼ اهْؼ اهتًبظی کَ ظؼثؽگیؽًعۀ
ضًْيی قبؾی اؾ یک قْ ّ ،هوؽؼات
ؾظائی ثَ ّیژٍ ظؼ ثبؾاؼ کبؼ اؾ قْی ظیگؽ
اقت ،ثجبت ًكجی هْاًیي ّ هوؽؼات ،پبئیي
ثْظى قطر ككبظ هبلی (ثَ ػجبؼت ظهین تؽ
کٌتؽل ّ اظاؼۀ ككبظ ظؼ ظقت ثْؼژّاؾی)،

تسؽین ُبئی کَ ثؽ خوِْؼی اقالهی اػوبل
هی نْظ يعّؼ قؽهبیَ ثَ ایؽاى ؼا تب زع
ؾیبظی هسعّظ کؽظٍ اقت .خعّل ؾیؽ هیؿاى
قؽهبیَ گػاؼی هكتوین ضبؼخی ظؼ ایؽاى ّ
چٌع کهْؼ ظیگؽ ضبّؼهیبًَ ؼا ظؼ قبل ُبی
 2١١8تب ً 2١٠١هبى هی ظُع:
جزیان َرَدی طزمایً گذاری مظتقیم خارجی (میلیارد دالر)
2١١8

2١١٣

2١٠١

ایؽاى

٠.0

٩

٩.0

اهتًبظی ّ ؿیؽٍ «ایعٍ آل» ُبئی اقت کَ

ػؽثكتبى

٩8.2

28

٩2

ثْؼژّاؾی لیجؽال ّ ًئْلیجؽال ّ قؽهبیۀ

تؽکیَ

٠8.٠

٣

8

هطؽ

0.2

0

8

لجٌبى

٩.0

9

9

اهبؼات

٠٩.2

٤

٤

ُعف «قیبقت کلی انتـبل» ضبهٌَ ای ّ

خِبى

٠2١١

٠٠89

٠2٤٤

هدوغ تهطیى هًلست ًظبم ظؼ ایي ثٌع،

(هٌجغ :ظًیبی اهتًبظ 9 ،هؽظاظ )٠٩٣١

نلبكیت ّ هبثل اػتوبظ ثْظى اِالػبت

ثیي الوللی هی ِلجٌع.

ظاظى اِویٌبى ُبی ثیهتؽ ظؼ ایي ؾهیٌَ ثَ
قؽهبیَ ُبی ظاضلی ّ اهپؽیبلیكتی اقت.

ظیعٍ هی نْظ کَ قؽهبیَ گػاؼی هكتوین
ضبؼخی ظؼ ایؽاى ًكجت ثَ ظیگؽ کهْؼُبی

« 0ـ خػة كٌبّؼی ،قؽهبیَ ّ هٌبثغ هبلی ،هجبظلَ

ضبّؼ هیبًَ ثكیبؼ کن ثْظٍ اقت .اگؽ

ًیؽّی کبؼ ّ ظقتؽقی ثَ ثبؾاؼُبی ضبؼخی کبال ّ

هدوْع قؽهبیَ گػاؼی ضبؼخی ظؼ ایؽاى

ضعهبت اؾ ِؽین تؼبهل هْثؽ ّ قبؾًعٍ ثب

ظؼ كبيلۀ قبل ُبی  2١١8تب  2١٠١ؼا ثب

کهْؼُب ،قبؾهبىُب ّ تؽتیجبت هٌطوَای ّ

هدوْع قؽهبیَ گػاؼی ُبی هكتوین ضبؼخی

خِبًی».
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ظؼ ُویي قبل ُب ظؼ ػؽثكتبى ّ تؽکیَ

ُب اؾ نَ ثْظ» ّ «نَ» ظؼ ایٌدب هٌبكغ

هوبیكَ کٌین ضْاُین ظیع کَ ایي ؼهن ظؼ

ثْؼژّاؾی ثؿؼگ ایؽاى ،ثَ ّیژٍ هٌبكغ

هْؼظ ایؽاى  8.2هیلیبؼظ ظالؼ ،ثؽای

قؽهبیَ ظاؼاى ثْؼّکؽات – ًظبهی اقت

ػؽثكتبى  ٣8.2هیلیبؼظ ظالؼ ّ ثؽای تؽکیَ

کَ ظؼ نؽایّ اهتًبظ ثسؽاى ؾظۀ ایؽاى ّ

 ٩9.٠هیلیبؼظ ظالؼ ثْظٍ اقت.

ثسؽاى قیبقی ظاضلی ّ ضبؼخی ؼژین

ثعیي قبى ؼّني اقت کَ یکی اؾ ُعف

ازكبـ ضطؽ هی کٌع.

ُبی ضبهٌَ ای ،چٌبى کَ ثبالتؽ گلتین« ،ظؼ

« 2ـ ُوبٌُگ قبؾی ّ پبیعاؼی قیبقتُبی پْلی،

ثبؽ قجؿ ًهبى ظاظى» ثَ قؽهبیَ ُبی

هبلی ،اؼؾی ّ تدبؼی ّ تٌظین ثبؾاؼُبی اهتًبظی

ضبؼخی اقت .الجتَ «ػالئوی» اؾ «آى قْ»

ظؼ خِت کبُم ًؽش ثیکبؼی تْام ثب اؼتوبی ثِؽٍ

ًیؿ ظاظٍ نعٍ اقت :هیؿاى قؽهبیَ گػاؼی
هكتوین ضبؼخی ظؼ قبل ً 2١٠١كجت ثَ
قبل  2١١٣ثَ هیؿاى  %2١اكؿایم یبكتَ
اقتً .کتۀ خبلت ظیگؽ ایي اقت کَ
ثؽاقبـ گؿاؼل قبالًَ كٌلؽاًف تدبؼت ّ
تْقؼَ قبؾهبى هلل (آًکتبظ) هؽثِْ ثَ قبل
 9٤ ،2١٠١ظؼيع اؾ کل قؽهبیَ گػاؼی
ُبی هكتوین ضبؼخی ظؼ ایؽاى ظؼ قبل
 2١٠١هؽثِْ ثَ نؽکت ُبی چٌع هلیتی
ثْظٍ اقت.

ّؼی ػْاهل تْلیع ّ اكؿایم تْلیع».
هكبئل هطؽذ نعٍ ظؼ ایي ثٌع قبل ُب اقت
کَ ّؼظ ؾثبى قؽظهعاؼاى ؼژین اقتُ .وَ
اؾ کٌتؽل تْؼم زؽف هی ؾًٌع ظؼ زبلی کَ
ثَ گلتۀ ازوع تْکلی ًوبیٌعۀ هدلف اقالهی
ؼژین ،اگؽ تْؼم ثب آٌُگ چٌع هبٍ ًطكت
قبل  ٠٩٣١اكؿایم یبثعً ،ؽش تْؼم قبلیبًَ
ثَ زعّظ  ٤١ظؼيع ضْاُع ؼقیع .ثعیي قبى
ظؼ ایٌدب زؽف ُبی ضبهٌَ ای ظؼ هْؼظ
تْؼم ّ ثیکبؼی چیؿی خؿ «غکؽ هًیجت»

قؽتیپ پبقعاؼ ؼقتن هبقوی ،كؽهبًعٍ

ّ ظؼ ثِتؽیي زبلت «ظػب کؽظى» ًیكت ّ

هؽاؼگبٍ ضبتن االًجیب کَ ازوعی ًژاظ اّ ؼا ثَ

ظؼ ّاهغ ظُبى ثبؾ کؽظى ثؽای ُیچ گلتي

ػٌْاى ّؾیؽ آیٌعۀ ًلت هؼؽكی کؽظٍ ،ثؽًبهۀ

اقت.

ضْظ ؼا «خػة ُوۀ هتطًًبى ظاضل ّ

« 8ـ تْخَ ثیهتؽ ظؼ پؽظاضت یبؼاًَُب ثَ زوبیت

ضبؼج» ّ «خػة قؽهبیَ ُب» ثؽای يٌؼت

اؾ قؽهبیَگػاؼی ،تْلیع ّ انتـبل هْلع ظؼ

ًلت اػالم ًوْظٍ اقت .اّ ًیؿ هبًٌع ضبهٌَ

ثطمُبی ضًْيی ّ تؼبًّی».

ای ثَ قؽهبیَ گػاؼاى ضبؼخی «ظؼ ثبؽ قجؿ
ًهبى هی ظُع» .ثبیع گلت« :ایي ُوَ آّاؾٍ
33

ارگان کارگران انقالبی متحد ایران
خیزش

١

شماره
ف "ُعكوٌع" کؽظى یب
هب ظؼ ًْنتۀ «ُع ِ

تالنی ػْام كؽیجبًَ ثؽای توْیت ِؽكعاؼاى

زػف تعؼیدی یبؼاًَ ُب چیكت [ ٠2ظی

ضْظ (کَ نوبؼنبى ظؼ ظّ قبل اضیؽ قیؽ

 – ]٠٩8٣ایي ًْنتَ ثؽ ؼّی قبیت

ًؿّلی ظانت) ّ «پیم ضؽیع ؼأی» ثؽای

آغؼضم هبثل ظقتؽقی اقت» هِن تؽیي

ظاؼ ّ ظقتۀ ضْظ ظؼ اًتطبثبت ُبی پیم ِ ؼّ

ػْاهل ؼّی آّؼظى ؼژین ثَ قیبقت ّ یب

(هدلف ّ ؼیبقت خوِْؼی) ثْظ .ایي اهعام

زػف تعؼیدی یبؼاًَ ُب ؼا چٌیي تَْیر

ًَ تٌِب ثْؼژّاؾی لیجؽال ّ ايالذ ِلجبى،

ظاظین:

ثلکَ ثطم ُبئی اؾ ثْؼژّاؾی ثْؼّکؽات

الق) تـییؽ ظؼ تطًیى هٌبثغ ػوْهی ظؼ
خِت کبُم ثبؾُن ثیهتؽ قِن کبؼگؽاى ّ
ظیگؽ ؾزوتکهبى ّ ثَ ًلغ ثْؼژّاؾی ّ
ظّلت قؽهبیَ ظاؼی

– ًظبهی ّ ثْؼژّاؾی تدبؼی ؼا ًیؿ ثَ
هطبللت ثب اّ کهبًع .آًِب ظؼ ًِبظُبی هطتلق
(هدلف ّ هدوغ تهطیى هًلست ّ ؿیؽٍ)
ّ ثَ نیٍْ ُبی گًْبگْى ضْاقتبؼ هسعّظ
کؽظى یبؼاًَ ُبی ًوعی ّ تطًیى هٌبثغ

ة) تؤهیي هٌبثؼی ثؽای هوبثلَ ثب ّضبهت

ثیهتؽ ثَ ثٌگبٍ ُب نعًع .ضبهٌَ ای ظؼ ایي ثٌع

اَّبع هبلی ظّلت ّ ثطم ػوْهی

ثَ ضْاقت هطبللبى ازوعی ًژاظ ظؼ ایي
ؾهیٌَ پبقص هثجت هی ظُع ّ ضْاُبى تـییؽ

پ) ) تالل ثؽای اظؿبم ظؼ ثبؾاؼ خِبًی ّ

تطًیى ػْایع ًبنی اؾ زػف یبؼاًَ ُبی

اًطجبم ثب نؽایّ ًِبظُبی ثیي الوللی

اًؽژی ثَ ًلغ قؽهبیَ ظاؼاى اقت.

قؽهبیَ ظاؼی ّ توْیت ضًْيی قبؾی.
«٣ـ گكتؽل ّ اقتلبظٍ ثِیٌَ اؾ ظؽكیتُبی

ازوعی ًژاظ ظؼ چٌع هبٍ پف اؾ اخؽائی نعى

اهتًبظی ظاؼای هؿیت هبًٌع؛ گؽظنگؽی ّ زن

هبًْى ُعكوٌع کؽظى یبؼاًَ ُب ثؽای پؽظاضت

گػؼ (تؽاًؿیت)».

یبؼاًۀ ًوعی ثَ ضبًْاؼُب ػالٍّ ثؽ هجبلؾ
تطًیى ظاظٍ نعٍ ثَ ایي هٌظْؼ ،ثطهی اؾ
ػْایع ًبنی اؾ زػف یبؼاًۀ اًؽژی ؼا کَ
هی ثبیكت ثَ ثطم ضًْيی ّ ضْظ ظّلت
ظاظٍ نْظ ثَ زكبة ضبًْاؼُب ّاؼیؿ کؽظ.
ػلت ایي اهؽ اهعاهی پیهگیؽاًَ ًبنی اؾ
تؽـ اؾ اػتؽاَبت ّقیغ ػوْهی ظؼ هوبثل
ّضبهت اَّبع اهتًبظی ّ تهعیع كوؽ ّ ًیؿ

ایي ثٌع اقبقب ً ظؼ خِت اكؿایم هٌبكغ
ثْؼژّاؾی تدبؼی ّ ًیؿ ثْؼژّاؾی
ثْؼّکؽات – ًظبهی (ثَ ّیژٍ قؽظهعاؼاى
قپبٍ پبقعاؼاى اقت؛ کَ گوؽک ُب ّ اقکلَ
ُبی ضْظ ؼا ظاؼًع ّ ثَ ّیژٍ تؽاًؿیت ًلت
ّ گبؾ ؼا کٌتؽل هی کٌٌع) .ثطم هِوی اؾ
«گؽظنگؽی»

ظؼ

خوِْؼی

اقالهی
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قلؽُبی ؾیبؼتی اقت ّ ّلی كویَ ثؽای

ظؼ یکی ظّ قبل اضیؽ ثكیبؼ قؽیغ ثْظٍ ّ

توْیت ثبؾ ُن ثیهتؽ کبؼّاى ُبی زح ّ

نبضى ثْؼـ ظؼ ایي هعت ثَ ثیم اؾ ظّ

ؾیبؼت ّ ؾیؽ قبضت ُبی هؽثِْ ثعاى ُب

ثؽاثؽ اكؿایم یبكتَ اقت .ایي اهؽ ًهبى هی

(ُتل ظاؼی ،زول ّ ًول ّ ؿیؽٍ) ّ تْقؼۀ

ظُع کَ ثَ ؼؿن ؼکْظ تْلیعً ،ؽش ُبی ثبالی

هؼبهالت هؽثِْ ثَ کبالُبی هًؽكی ظؼ

ثیکبؼی ّ تْؼم ،قؽهبیَ ظاؼاى ثؿؼگ

ایي ؾهیٌَ ) اؾ هٌبثغ ػوْهی ثػل ّ ثطهم

(ًِبظی یب ضًْيی) ،کَ قؽؼنتَ ُبی

هی کٌع ًَ .تٌِب ثْؼژّاؾی تدبؼی پبیگبٍ

ثْؼـ ظؼ ظقت آًِب اقت ،قْظُبی گؿاكی

ؼژین ،ثلکَ ثٌیبظُب ّ آقتبى هعـ ّ ؿیؽٍ

اؾ کل اهتًبظ کهْؼ ػبیع ضْظ هی کٌٌع.

ًیؿ اؾ ایي هوؽ قْظُبی ٌُگلتی ػبیعنبى

ؼٌُوْظ ضبهٌَ ای ظؼ ایي ثٌع زوبیت اؾ

هی نْظ.

تؤقیف يٌعّم ُبی اػتجبؼی ثؽای توْیت

«٠١ـ زوبیت اؾ تؤقیف ّ تْقؼَ يٌعّمُبی

ثیهتؽ هئقكبت اًسًبؼی اهتًبظی اقت.

نؽاکت ظؼ قؽهبیَ ثؽای تدبؼیقبؾی ایعٍُب ّ

«٠٠ـ ثؽهؽاؼی زوبیتُبی هْثؽ اؾ ثیکبؼاى ثؽای

پهتیجبًی اؾ نؽکتُبی ًْپب ،کْچک ّ ًْآّؼ».

اكؿایم تْاًوٌعیُبی آًبى ظؼ خِت ظقتؽقی آًِب

ُعف اؾ ایي ثٌع تْقؼۀ ثیهتؽ هئقكبت

ثَ انتـبل پبیعاؼ».

هبلی ضًْيی ّ قلطۀ هبلی آًِب ثؽ

«٠2ـ تْخَ ّیژٍ ثَ کبُم ًؽش ثیکبؼی اقتبىُبی

هئقكبت تْلیعی ،ثَ ّیژٍ «نؽکتُبی

ثبالتؽ اؾ هتْقّ کهْؼ».

ًْپب ،کْچک ّ ًْآّؼ» اقت .ثٌیبظُب ّ
ظیگؽ اًسًبؼات قؽهبیَ ظاؼی ػالٍّ ثؽ
يٌؼت ،هؼعى ،قبضتوبى ،گؽظنگؽی ّ
تدبؼت ،ثَ ِْؼ هكتوین ّ ؿیؽ هكتوین
هئقكبت اػتجبؼی ؼا ًیؿ ظؼ اضتیبؼ ظاؼًع ّ
اكؿّى ثؽ آى ثطم هِوی اؾ «ثبؾاؼ
قؽهبیَ» ظؼ ایؽاى (ثْؼـ اّؼام ثِبظاؼ)
ظؼ کٌتؽل آًِب اقت .ثْؼـ اّؼام ثِبظاؼ
ظؼ ایؽاى ظؼ هوبیكَ ثب ثْؼـ ُبی
کهْؼُبی ثؿؼگ ّ زتی هتْقّ قؽهبیَ
ظاؼی ،کْچک اقت .اهب ؼنع آى ثَ ّیژٍ

ظؼ ایي ظّ ثٌع ًیؿ ضبهٌَ ای هبًٌع ثٌع  2ثَ
«غکؽ هًیجت» هی پؽظاؾظ ّ ثؽای ُیچ
گلتي ظُبى ثبؾ هی کٌع« .اكؿایم تْاًوٌعی
ثیکبؼاى ثؽای ظقتؽقی ثَ انتـبل پبیعاؼ»
ّؼظی اقت کَ ُوۀ ؾهبهعاؼاى ػْام كؽیت
ّ زبهی اقتثوبؼ ظؼ قؽاقؽ ظًیب تکؽاؼ هی
کٌٌع .هٌهؤ ایي ّػعۀ ػْام كؽیجبًَ اؾ ایي
ایعۀ قؽهبیَ ظاؼی لیجؽال ّ ًئْلیجؽال ًبنی
هی نْظ کَ گْیب ثیکبؼی اهؽی اؼاظی ّ یب
ًبنی اؾ ًعانتي هِبؼت ّ ؿیؽٍ اقت.
ظؼقت اقت کَ ثب تسْالت ظؼ ؾهیٌۀ
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تکٌْلْژی یک ؼنتَ هِبؼت ُبی خعیع ثَ

تْلیعی کَ اكؿایم یبكتَ اهب ثَ ًكجت آى

ّخْظ هی آیٌع ّ یک ؼنتَ هِبؼت ُب کٌَِ

قْظ اكؿایم پیعا ًکؽظٍ یب قؽهبیَ ای

ّ ًبکبؼ آهع هی نًْع ّ اؾ ظّؼ ضبؼج هی

اكؿایم یبكتَّ ،لی ایي اَبكَ قؽهبیَ،

گؽظًع ،اهب ػلت ايلی ثیکبؼی ظؼ خبهؼۀ

قْظی ایدبظ ًکؽظٍ اقت) .ظؼ ایي نؽایّ

قؽهبیَ ظاؼی ایٌِب ًیكت .زتی ضْظ ًظؽیَ

ثیکبؼی ثَ نعت اكؿایم هی یبثع .ثعیي قبى

پؽظاؾاى ثْؼژّاؾی ایٌِب ؼا تٌِب ػلت

ثیکبؼی یک پعیعۀ غاتی ّ ظؼًّی ًظبم

ثیکبؼی ًوی ظاًٌع.

قؽهبیَ ظاؼی ّ خؿء خعائی ًبپػیؽ اًجبنت

ُعف نیْۀ تْلیع قؽهبیَ ظاؼی اقتثوبؼ
زعاکثؽ اؼؾل اَبكی اقت .قؽهبیَ ظاؼ ثب
تهعیع ًؽش اقتثوبؼ (ضْاٍ اؾ ؼاٍ اكؿایم

قؽهبیَ اقت ّ قؽهبیَ ظاؼاى ثؽای پبئیي
ًگبٍ ظانتي قطر هؿظ ُوْاؼٍ ثَ اؼتهی اؾ
ثیکبؼاى ًیبؾهٌعًع.

ثبؼآّؼی کبؼ ثب ثِؽٍ گیؽی اؾ كٌبّؼی ّ

ػبهل ثیکبؼی تکٌْلْژی خعیع ًیكت .ظؼ

نیٍْ ُبی خعیع قبؾهبى ظُی ّ ،ضْاٍ اؾ

یک ًظبم کَ اقبـ آى ًَ قْظ ضًْيی،

ؼاٍ اكؿایم قبػبت کبؼ ؼّؾاًَ یب کبُم

ثلکَ ؼكبٍ هؽظم ّ تکبهل ُوَ خبًجۀ

هطلن هؿظ ّ ؿیؽٍ) هی کْنع ُوبى هوعاؼ

اقتؼعاظُبی خكوی ّ ؼّزی اًكبى ُب

اؼؾل ّ ظؼ ًتیدَ ُوبى هوعاؼ اؼؾل

ثبنع ،تکبهل تکٌْلْژی ثبػث گكتؽل

اَبكی ؼا کَ ظؼ گػنتَ ظؼ ؾهبى هؼیٌی اؾ

ثیهتؽ تْلیع ،کبُم قبػبت کبؼ ؼّؾاًَ ّ

کبؼگؽ یب گؽُّی اؾ کبؼگؽاى اقتثوبؼ هی

ؿیؽٍ هی گؽظظ ّ ثیکبؼی ثَ ّخْظ ًوی

کؽظ اکٌْى ظؼ ؾهبى کوتؽ ّ ثب نوبؼ

آّؼظ .ظؼ ُویي ایؽاى ،کَ زعّظ  ٤تب 9

کوتؽی اؾ کبؼگؽاى ّ ظؼ ًِبیت ثب ُؿیٌۀ

هیلیْى ثیکبؼ ظاؼظ ّ قبػبت هبًًْی کبؼ

کوتؽ ثَ ظقت آّؼظ .کبؼثكت تکٌْلْژی

 ٤٤قبػت ظؼ ُلتَ اقتِ ،جن آهبؼُبی

خعیع – تب آًدب کَ ایي اُعاف ؼا ثؽآّؼظٍ

ظّلتی ثیم اؾ  ٤٩ظؼيع کبؼگؽاى نبؿل،

کٌع – اؾ خبًت قؽهبیَ ظاؼ پػیؽكتٌی اقت.

 ٤٣قبػت یب ثیهتؽ ظؼ ُلتَ کبؼ هی کٌٌع.

ثب ایي کبؼ ثَ ايطالذ هبنیي خبًهیي

ثب یک زكبة قبظٍ هی تْاى ًهبى ظاظ کَ

کبؼگؽ هی نْظ ّ نوبؼی کبؼگؽ ثیکبؼ هی

اگؽ قبػبت کبؼُلتگی ُوۀ کبؼگؽاى ثَ ٤١

گؽظظ .ایي َّؼیت ُن ظؼ زبلت ؼًّن ّ

قبػت کبُم یبیع ثیم اؾ یک هیلیْى نـل

ُن ثسؽاى ّخْظ ظاؼظ ّ ظؼ نؽایّ ثسؽاى

ثَ ّخْظ ضْاُع آهعً .یبؾُبی ّقیغ هؽظم

قؽهبیَ ظاؼی ،تْلیع قؽهبیَ ظاؼی ظچبؼ

ظؼ ؾهیٌۀ هسًْالت کهبّؼؾی ،يٌؼتی ّ

اَبكَ تْلیع ّ اَبكَ قؽهبیَ اقت (یؼٌی

ضعهبت ّ َؽّؼت ُبی تْقؼَُ ،وگی
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ؾهیٌَ ؼا ثؽای گكتؽل تْلیع ّ انتـبل ثَ

ایي ُوۀ هكؤلۀ هؿظُب ظؼ ایؽاى ًیكت ،ثلکَ

يْؼت تالقُي آهبظٍ کؽظٍ اًع؛ اهب ًظبم

خؿء کْچکی اؾ آى اقت.

قؽهبیَ ظاؼی هبظؼ ثَ ایي کبؼ ًیكت.

هب ظؼ هوبلۀ « قیؽ هِوؽائی هؿظُبی زویوی

ثَ یبظ آّؼیع کَ خِؽهی ّؾیؽ کبؼ ازوعی

ّ اقتثوبؼ هُبػق ؾًبى کبؼگؽ ظؼ خِبى ّ

ًژاظ ظؼ ظّؼۀ اّل ؼیبقت خوِْؼی اّ،

ظؼ ایؽاى [اّل اؼظیجِهت ً »]٠٩٣١هبى

ُؿاؼاى هیلیبؼظ تْهبى ؼا يؽف ثَ

ظاظٍ این کَ اگؽ هؿظ زعاهل کبؼگؽاى ُؽ قبل

ايطالذ ِؽذ ُبی ؾّظ ثبؾ ظٍ کؽظ ّ ایي

ثَ ًكجت ًؽش تْؼم اػالم نعٍ اؾ قْی ثبًک

اهعام ههؼهؼبًَ ًَ تٌِب انتـبلی ثَ ّخْظ

هؽکؿی اكؿایم یبكتَ ثْظ ،یؼٌی اگؽ

ًیبّؼظ ،ثلکَ ثَ هْل یکی اؾ هوبهبت ؼژین،

ثْؼژّاؾی ایؽاى ّ ؼژین خوِْؼی اقالهی

ًَ تٌِب ثیکبؼی ؼا کبُم ًعاظ ،ثلکَ نوبؼی

ُوبى هبًْى کبؼ ضْظ ؼا ،کَ ِجن آى اكؿایم

هوؽٌّ ُن ثَ آًبى اكؿّظ.

زعاهل هؿظ ثبیع ُؽ قبل ثَ ًكجت تْؼم

یک نبُکبؼ ظیگؽ ظؼ ایي ؾهیٌَ اظػبی
ازوعی ًژاظ ظؼ هْؼظ ایدبظ  2.9هیلیْى
نـل خعیع ظؼ یک قبل اقت .ازوعی ًژاظ
ثؽای ظكبع اؾ ایي «ِؽذ» ضْظ ،کَ ثَ زن
هْؼظ اػتؽاٌ ّ هكطؽۀ ؼهجبیم هؽاؼ
گؽكتَ ،اضیؽاً گلتَ اقت کَ ثب ایدبظ نـل ظؼ
يٌؼت كؽل ،ظاهعاؼی ّ ضعهبت هی

يْؼت گیؽظ ،ؼػبیت هی کؽظًع ،زعاهل هؿظ
اقوی ثؽای قبل ٠٩٣١ثَ هجلؾ ٤٠08٠٤
تْهبى ظؼ هبٍ هی ؼقیع ،ظؼ زبلی کَ ایي ؼهن
اؾ خبًت نْؼای ػبلی کبؼ ُ ٩٩١ؿاؼ ّ
 ٩١١تْهبى اػالم نعٍ کَ  809٠٤تْهبى ظؼ
هبٍ اؾ زعاهل هؿظ ثؽاقبـ هبًْى کبؼ ضْظ
ؼژین ُن کوتؽ اقت!

ضْاُع  2.9هیلیْى نـل خعیع ایدبظ کٌع ّ

اؾ قْی ظیگؽ ،ثؽاقبـ «گؿاؼل ثِؽٍ ّؼی

هطبللبًم ثَ ایي زْؾٍ ُبی انتـبل ؾا

اهتًبظ ایؽاى  »٠٩02-٠٩80اؾ اًتهبؼات

تْخَ ًگؽظٍ اًع!

ثبًک هؽکؿی ایؽاى ،نبضى ثبؼآّؼی کبؼ

«٠٩ـ ؼػبیت تٌبقت ثیي اكؿایم ظقتوؿظُب ّ ثِؽٍ

ّؼی ًیؽّی کبؼ».

ظؼ کل اهتًبظ ایؽاى اؾ  ٠١١ظؼ قبل ٠٩20
ثَ  ٠2٠.٠ظؼ قبل  ٠٩80ؼقیعٍ اقت،
یؼٌی %2٠.٠ؼنع ظانتَ اقت .اگؽ قبل

ضبهٌَ ای ظؼ ایي ثٌع ثَ ِْؼ َوٌی

 ٠٩02ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽین ،نبضى آى ًكجت

اػتؽاف کؽظٍ کَ اكؿایم ثبؼآّؼی کبؼ ظؼ

ثَ قبل  ٠٩20ثؽاثؽ  28.٣ثْظٍ اقت .یؼٌی

ایؽاى ظؼ هؿظُب هٌؼکف ًهعٍ اقت .الجتَ

اؾ قبل  02تب  ، 80ثبؼآّؼی (ثِؽٍ ّؼی)
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کبؼ ثَ هیؿاى  %٤2.2اكؿایم یبكتَ اقت.

ًؽش تْؼم ّ تؽهین آى ثَ ًكجت اكؿایم

ثعیي قبى ؼنع هتْقّ قبالًۀ ثبؼآّؼی کبؼ

ثبؼآّؼی کبؼ ،تٌِب ٌُگبهی هی تْاًع تب زعی

ظؼ ایؽاى ظؼ زعّظ  %2ظؼ قبل اقت .الجتَ

گؽٍ گهبی ؾًعگی کبؼگؽاى ثبنع کَ هؿظُبی

ایي ؼنع ثبؼآّؼی ظؼ يٌؼت ّ کهبّؼؾی

پبیَ خِم پیعا کٌٌع .هب ایي هَْْع ؼا ظؼ آى

ثكیبؼ ثیهتؽ اؾ هؼعى ،قبضتوبى ّ ضعهبت

هوبلَ چٌیي تَْیر ظاظین:

ثْظٍ اقت .زبل اگؽ هؿظُبی زویوی ظؼ ِْل
زبکویت خوِْؼی اقالهی ثَ ًكجت اكؿایم
ثبؼآّؼی اكؿایم پیعا کؽظٍ ثْظ زعاهل هؿظ
ثؽای قبل  ٠٩٣١هی ثبقت ثَ هیؿاى 0٤
ظؼيع (ثب ازتكبة ؼنع هتْقّ ثبؼآّؼی ثَ
هیؿاى  2ظؼيع ظؼ قبل) اكؿایم هی یبكت.
یؼٌی زعاهل هؿظ ًَ  ٤٠08٠٤تْهبى ،ثلکَ
هی ثبیكت  0٤ظؼيع ثیهتؽ اؾ آى هی ثْظ.
ثَ ػجبؼت ظیگؽ اگؽ هؿظُب ثَ ًكجت ًؽش
تْؼم ّ اكؿایم ثبؼآّؼی کبؼ ثبال هی ؼكت،
زعاهل هؿظ ظؼ قبل  ٠٩٣١هی ثبیكت ثَ هجلؾ
 ٤٠08٠٤ × ٠.0٤ = 08٩929تْهبى ظؼ
هبٍ هی ؼقیع .یؼٌی هجلـی ثیم اؾ ظّ ثؽاثؽ
هجلـی کَ نْؼای ػبلی کبؼ ثؽای قبل
 ٠٩٣١تًْیت کؽظٍ اقت.

کبؼگؽاى ظؼ خبهؼۀ ایؽاى ثؿؼگتؽیي ِجوۀ
اختوبػی ّ تْلیع کٌٌعۀ ثطم اػظن ثؽّت
اختوبػی ُكتٌع .اؾ ایي ؼّ ثَ ًظؽ کبهال
هٌطوی هی ؼقع کَ هؿظ کبؼگؽاى ،زعاهل
هؼبظل هتْقّ ُؿیٌۀ ضبًْاؼ نِؽی ظؼ ایؽاى
ثبنعِ .جن آهبؼ ثبًک هؽکؿی ظؼ قبل
 ٠٩88هتْقّ ُؿیٌۀ ًبضبلى قبالًَ یك
ضبًْاؼ نِؽی زعّظ ُ ٠22٠٩٣ؿاؼ لایر
(هبُبًَ زعّظ ُ ٠١9٣9ؿاؼ لایر) ثْظ .ثعیي
قبى اگؽ ایي هؼیبؼ ؼا ثپػیؽین کَ قطر
ؾًعگی کبؼگؽاى هؼبظل قطر ؾًعگی هتْقّ
خبهؼَ ثبنع ،ظؼ ایي يْؼت هؿظ زعاهل ظؼ
قبل  ٠٩88هی ثبیكت یک هیلیْى ّ پٌدبٍ ّ
ًَ ُؿاؼ ّ پبًًع تْهبى ثبنع ّ ًَ 20٩92١
(هؿظ زعاهل ؼقوی قبل ِ .)٠٩88جیؼی

هب ظؼ هوبلۀ « قیؽ هِوؽائی هؿظُبی زویوی ّ

اقت کَ ایي هؿظ پبیَ ایُ ،ؽ قبل ثَ ًكجت

اقتثوبؼ هُبػق ؾًبى کبؼگؽ ظؼ خِبى ّ ظؼ

ًؽش تْؼم ثبال ؼّظُ .وچٌیي ِجیؼی اقت کَ

ایؽاى» ًهبى ظاظین کَ ًَ اكؿایم هؿظُب ثَ

هؿظُب ثَ ًكجت اكؿایم ثبؼآّؼی کبؼ ثبال

ًكجت تْؼم ّ ًَ زتی تؽهین آى ثَ تٌبقت

ثؽّظ.

اكؿایم ثبؼآّؼی کبؼ ثؽای تؤهیي هؼیهت
زعاهل ّ ثیؽّى ؼكتي اؾ ظایؽۀ كوؽ کبكی
ًیكت .ؾیؽا هؿظ کبؼکؽاى ایؽاى ثَ ِْؼ
قبضتبؼی پبئیي اقت .اكؿایم هؿظ ثَ ًكجت

زبل اگؽ ًؽش ُبی تْؼم ّ ثبؼآّؼی هتْقّ
کبؼ ؼا ُوبى اؼهبم اػالم نعۀ ثبًک هؽکؿی
ثگیؽین ،زعاهل هؿظ ثؽای قبل  ٠٩٣١ثَ
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شماره
 ٠٩228١١تْهبى ظؼ هبٍ هی ؼقع (ضْاًٌعٍ

خُد َ تا آگاٌی علمی اس َضعیت خُد َ

هی تْاًع ثؽای خؿئیبت هسبقجَ ثَ هوبلۀ «

مىافع خُد َ اٌذاف تاریخی خُد ،تزکیة

قیؽ هِوؽائی هؿظُبی زویوی  »...ؼخْع

کىىذ.

کٌع).
ؼّني اقت کَ کبؼگؽاى ثؽای تسویل چٌیي

***

خِهی ثَ قؽهبیَ ظاؼاى ّ ظّلت آًِب ثبیع
هتسع ّ هتهکل نًْع ّ ظؼ ًجؽظی ِْالًی ّ
ثی ّهلَ ًَ تٌِب ظؼ ػؽيۀ اهتًبظی ،ثلکَ ثَ
ّیژٍ ظؼ ػؽيۀ قیبقی ًیؿ ثَ ِْؼ هكتول
ظؼگیؽ نًْع.
تسلیل ثٌع ثٌع «قیبقت ُبی کلی انتـبل» کَ
ظؼ ثبال ظیعم ًهبى هی ظُع کَ کبؼگؽاى ًجبیع
ُیچ اهیعی ثَ ِجوۀ قؽهبیَ ظاؼ ّ زکْهت
ُبی قؽهبیَ ظاؼی ظانتَ ثبنٌعً .كطَ ُبی
قؽهبیَ ظاؼاى ّ زکْهت ُبیهبى تٌِب ثؽای
اقتثوبؼ ثیهتؽ کبؼگؽاى ّ تسکین هْهؼیت
اقتثوبؼگؽاى اقت .کبؼگؽاى ثبیع ظؼ پهت
ُؽ قیبقت ّ گلتوبى ثْؼژّاؾی ّ
کبؼگؿاؼاى اّ هٌبكغ ِجوبتی اقتثوبؼگؽاًۀ
آًبى ؼا ثَ ظؼقتی ظؼیبثٌع.
کارگزان تایذ وفزت َ خشم طثقاتی َ
اعتزاض شان تً طزمایً داری َ تً طثقۀ
طزمایً دار ،تی اعتمادی کامل شان تً
طزدمذاران جمٍُری اطالمی َ تً َیژي تً
اختاپُص ایه رژیم یعىی خامىً ای را در ٌز
مُرد وشان دٌىذ َ ایه خشم َ وفزت َ ایه
تی اعتمادی را تا امیذ َ اعتماد تً ویزَی
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