ﮐﺎر ان ﻪ ﻮر

ﺪ ﻮ ﺪ!

ٔ
ٔ
اﻃﻼﻋﯿﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره
ٔ
ٔ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

ﺷﻤﺎرۀ  ١٧ ،١١١٨آذر ١٣٩٩
ٔ
دوره هﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و هﻔﺖ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ در رﻗﺎﺑﺖهﺎی
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم
در ﺧﻼل دو هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ
رﺧــﺪادهــﺎی ﺑــﻪهــﻢﭘــﯿــﻮﺳــﺘــﻪای
ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮده و هﻤـﭽـﻨـﺎن
ﺷﺎهﺪ اﺳـﺖ ،رﺧـﺪادهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ روﻧـﺪ
ﺷــﮑــﻞﮔــﯿــﺮی ﺗــﺤــﻮلهــﺎی آﺗــﯽ و
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی آنهﺎ ﺗـﺎ ﻣـﻮﻋـﺪ ﻧـﻤـﺎﯾـﺶ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﺮدادﻣﺎه  ١۴٠٠و ﺗﺎﺛﯿﺮهـﺎی
ﻣــﺨــﺮبﺷــﺎن ﺑــﺮ ﻣــﺬاﮐــﺮات ﻣــﯿــﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و دوﻟﺖ ﺑـﺎﯾـﺪن را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ هﻤﭽﻨـﺎن در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗـﺮار
دارد و ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﻣـﺎهـﯿـﺖ اﺳـﺘـﺒـﺪادی
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ و "اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺿﺪ
ﻣﺮدﻣﯽاش ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗـﻮی وﺟـﻮد دارد
ﭘـﯿـﺶ رو-
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿـﻢهـﺎی ﻋـﺎﺟـﻞ ِ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ -در ﺟـﻬـﺖ
ﺧﻼف ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﻣـﻠـﯽ و در راﺳـﺘـﺎی
وﯾﺮانﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮ ﻣـﺮدم
ِﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺎﺣـﯽ و ﮐﺴـﺐ
اﻣﺘﯿﺎز در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در
ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖهﺎ ﺑﻪﻣـﻨـﻈـﻮر هـﺪاﯾـﺖ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۶

ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در  ١۵آذر  ١٣٩٩ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻦ و ﯾﮏ دﻗﯿـﻘـﻪ
ﻧﺸﺴﺖ
ٔ
ٔ
ﺳﮑﻮت ﺑﻪاﺣﺘﺮام ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻮدهای و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر هﻤﻪ ﺟـﺎنﺑـﺎﺧـﺘـﮕـﺎن راه آزادی
ﻣﯿﻬﻦ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .دﺳﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﺳﻨﺎد هﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗـﻮدۀ
اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ،ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃـﺮح اﺳـﻨـﺎد اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ،ﻗـﺮار و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮح اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻃﺮح ﺳﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ  -ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از اوﺿﺎع اﻣﺮوز اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﻃﺮح ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و آزادی اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻃﺮح ﺳﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و دوران ﻣﺎ
ﻃﺮح ﺳﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و دوران ﻣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺮح ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ آﯾﻨﺪه ”ﻧـﺎﻣـﻪ
ﻣﺮدم“ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ١۶ ،آذر ١٣٩٩
ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در هﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎزی ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ّ
ﺗـﺤـﻮلهـﺎی
ـﺎک ﻣــﺎههــﺎی اﺧــﯿــﺮ ﮐــﻪ
ﺧــﻄــﺮﻧـ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗـﺎﺑـﻞﺗـﻮﺟـﻪ و
ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮب آﺳـﯿـﺎ و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖهـﺎی
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،و در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ در راﺳـﺘـﺎی ﺻـﻠـﺢ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖٔ ،
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
هــﻤــﺎﯾــﺶ ﻣــﺠــﺎزی ﺣــﺰبهــﺎی

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢
اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان :ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک
ارﺗﺠﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ِ

ﺑﻪﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهﺶ و ﻧﻮآوری وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘـﯿـﺒـﺎﻧـﯽ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ،ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ  ٧آذرﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺴﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ در ﺣﻤﻠﻪای ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑـﻪﻗـﺘـﻞ رﺳـﯿـﺪ.
ﻓﺨﺮی زاده ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ هﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ از ﭼـﻨـﺪ ﺳـﺎل
ﭘﯿﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه هﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در ﭘـﯿـﺎﻣـﯽ ﺗـﻮﺋـﯿـﺘـﺮی
ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎ اﻣﺮوز ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮان را ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰدﻟﯽ -ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﺟﺪی از ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿـﻞ
در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد -ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ از ﺳﺮ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻗﺪام
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٧
اﺳﺖ ”.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠـﺢ رژﯾـﻢ اﺳـﻼﻣـﯽ ،در

ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺒﺎرز ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻮده ای! ص ٧
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ :ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
آﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻬﺎن را دارد؟
»ﺗﺮاﻣﭙﯿﺴﻢ «ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن «ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ!

ص۴
ص٨
ص ١٢

ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮی
»ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم«،
ﺷﻤﺎرۀ ۴٠
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!

ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨

ٔ
اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠـﯿـﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎﯾـﺶ
اﺑﺘﮑﺎر و دﻋﻮت
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ٢٩ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،در روز  ٩آذر
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
دﻋﻮت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن در اﯾـﻦ هـﻤـﺎﯾـﺶ ﺷـﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن )ﺳﺎزﻣﺎندهﻨـﺪه و
ﻣﯿﺰﺑﺎن( ،اردن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﺒﺮس ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﻠﺴـﻄـﯿـﻦ )ﺣـﺰب ﻣـﺮدم و ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( ،ﺳﻮدان ،و ﺑﺤﺮﯾﻦ )ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﺮﻗـﯽﺧـﻮاه دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ( در اﯾـﻦ
هﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
در آﻏﺎز هﻤﺎﯾﺶ ،رﻓﯿﻖ دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﺲ ﮐﺴﺘﻮﻣﺒﺎس ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﯾﻮﻧﺎن ،ﭘﺲ از ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبهﺎی ﺑﺮادر ﺣـﺎﺿـﺮ در
ٔ
درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﭼﻨﯿﻦ هﻤﺎﯾﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ
هﻤﺎﯾﺶ،
داد" :رﻓﻘﺎ ،در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ در هﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮوز ﺣـﺰبهـﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ هﻤﺎﯾـﺶ از راه دور و ﺗـﺤـﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮدّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪهـﯿـﭻوﺟـﻪ
ٔ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و هﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ
ﺿﺮورت ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﻣﻨﻄـﻘـﻪﻣـﺎن ﺗـﺤـﺖاﻟﺸـﻌـﺎع ﻗـﺮار دهـﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ هﻤﺎهﻨﮕﯽ در
ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾـﺖ هـﻤـﺎهـﻨـﮓ و
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ زﯾـﺎن ﺣـﻘـﻮق ﻣـﺮدم
ﻣﺪاوم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ٔ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم هﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺎﯾـﺘـﮑـﺎراﻧـﻪ دوﻟـﺖ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و در
اﻗﺪام ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﻣﺎﯾﮏ ُﭘﻤﭙﺌﻮ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ "ﻣﺸـﺮوﻋـﯿـﺖ"
ٔ
ﮐـﺮاﻧـﻪ
دادن ﺑﻪ ﺷﻬﺮکﺳﺎزیهﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟـﯽ در
ﻏﺮﺑﯽ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی دوﻟـﺖ ﺗـﺮاﻣـﭗ در هـﻤـﯿـﻦ
ارﺗﺒﺎط ،ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻞآوﯾﻮ ﺑـﻪ اورﺷـﻠـﯿـﻢ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ "ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣـﺘـﺤـﺪ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ" اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻮرژوازی آﻣﺮﯾـﮑـﺎ از اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدهﺪ".
اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺼﻞ و هﻤﻪ ٔ
رﻓﯿﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺸـﺨـﺼـﻪهـﺎی
اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺰب ﺑﺮادر از اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ٔ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺑـﺮای
"ﻋﺠﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺗﻮ ،و
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑـﺰرگﺗـﺮ از
ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﻮرژوازیهﺎی رﻗﯿﺐ و اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧـﺮژی
ٔ
ﻣـﺪﯾـﺘـﺮاﻧـﻪ
]ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز[ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،و
ﺷﺮﻗﯽ درﮔﯿﺮﻧﺪ؛ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮنرﯾﺰی در ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺳـﯿـﻊ از
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ،و ﺳـﻮرﯾـﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوهﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ هﺴﺘﯿﻢ.
هﻤﭽﻨﯿﻦ
ٔ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧـﻬـﺎ ﺗﺴـﻠـﯿـﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘـﻮﯾـﺖ ﮐـﺮدن ﻧـﻔـﻮذ
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳـﺎﯾـﺮ
رژﯾﻢهﺎی ﻣﺘﺤﺪﺷﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رﻗﯿﺐ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ".
ٔ
در ٔ
هـﻤـﻪ ﺣـﺰبهـﺎی ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ﺣـﺎﺿـﺮ
اداﻣﻪ هﻤﺎﯾﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در هﻤﯿﻦ ﺷﻤـﺎرهٔ
ٔ
ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
"ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن هﻤﺎﯾﺶ ،رﻓﯿﻖ ﺟﯿﻮورﮔﻮس ﻣﺎرﯾﻨﻮس ،ﻋﻀﻮ هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻗـﺪامهـﺎی
ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ دوﻟﺖهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ارﺗـﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎههﺎی اﺧﯿﺮ و از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮور ﻣـﺤـﺴـﻦ
هـﺪف اﯾـﻦ اﻗـﺪامهـﺎی
ﻓﺨﺮیزاده اﺷﺎره و آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ
ِ
ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ را داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان واﮐﻨﺸﯽ ﺣﺴﺎبﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪامهﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ،

ٔ
ﻧﺸـﺮﯾـﻪ ﺣـﺰب
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﮕﯿﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ١۵آذر ﻧـﯿـﺰ
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﺗـﺮور ﻣـﺤـﺴـﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺣﺰﺑﻤﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی از
ﺧﻮد در هﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻓﺨﺮیزاده را در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ ِ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در هﻤﺎﯾﺶ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ٔ
ﻣﺠﺎزی ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ٔ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاهﻢ از رﻓﻘﺎی ﺧﻮد در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧـﺎن ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ اﺑـﺘـﮑـﺎر
ﻋﻤﻠﺸﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑـﺮای
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ٔ
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺮاﻧﮕﺮ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ– ١٩را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﺑﻪوﯾﮋه در
زﻧﺪﮔﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕـﯿـﺮﯾـﻢ .اﻣـﺮوزه ﺗـﻤـﺎم ﻣـﺎ درﮔـﯿـﺮ
ﺑﺤﺮانهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺷـﯿـﻮع وﯾـﺮوس
هﺎی ﻧﺎﺷﯽ از هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم و
ﺳﺎرس-ﮐﻮو ٢-هﺴﺘﯿﻢ .ﭼﺎﻟﺶ ّ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و ﻣﻠﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ رژﯾﻢهﺎی ﻓـﺎﺳـﺪ،
ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار
دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ هـﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﺎ در روز ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ٢٩ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ هﻤﺒﺴـﺘـﮕـﯽ
ﺣﺰبهﺎ و ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻣـﺮدم
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ،و درﮔـﯿـﺮیهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖهـﺎ و
ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ
ً
ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی ّ
ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ رﻧﺞهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑـﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻓﻠﺴـﻄـﯿـﻦ هـﺪف
ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر هﻤﺎهﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﭘﯿﺶ روی دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ ﺑـﺮای ﺳـﻠـﺐ ﻣﺸـﺮوﻋـﯿـﺖ از
هﺪفهﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ هﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هﻢ ﺧﻄـﺮﻧـﺎک اﺳـﺖ .دوﻟـﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و اروﭘـﺎ،
ٔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن »را در ﭘﯿﺶ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ «
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ ﻣـﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ هﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ در رﺧﺪادهـﺎی ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ ﻧـﻘـﺸـﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺷﺮمآور داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا از ﻃﺮحهﺎی اﻣﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل
ﮐﺮدهاﻧﺪ .رژﯾﻢهﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ و اﺳﺘﺒﺪادی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌـﻮدی ،اﻣـﺎرات ﻣـﺘـﺤـﺪ
ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺼﺮ ،اردن ،و ﻗﻄﺮ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻃﺮحهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
و در ﺗﻼشاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻇـﻬـﻮر "اﺳـﻼم
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ" در ﭼﻬﺎر ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓـﻘـﻂ
ﻣﺨﺮب ﺑﺮ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

 ٣دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭼﭗ و
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣـﺎههـﺎی اﺧـﯿـﺮ ،ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ٔ
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﻨـﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و هﺪفهﺎی و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی دوﻟﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و ﻓـﻮق ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻃﺮﻓﺪار
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟـﺖ ﺗـﺮاﻣـﭗ،
ٔ
هﻔﺘـﻪ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ﺑـﺮای اﻧـﺠـﺎم
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦهﺎی ﺑﯽ ۵٢-ﺧﻮد را در
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪار اﺧﯿﺮ و ﺑﯽﺳـﺎﺑـﻘـﻪٔ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ و ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺳﻠﻤـﺎن ،ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾـﺎ درّ ﻣـﻮرد
ﺑﻤﺒﺎران هﺪفهﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،هﺸﺪارهﺎﯾﯽ ﺟـﺪی در
ﻣﻮرد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻓـﺨـﺮیزاده،
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهﺶ و ﻧﻮآوری وزارت دﻓﺎع اﯾﺮان ،ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧـﯽ
ٔ
ﺗـﻮده
ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﺮور ﺷﺪ .ﺣﺰب
اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺴـﺘـﺎﺧـﯽ دوﻟـﺖ ﺗـﺮاﻣـﭗ و ﻣـﺘـﺤـﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ آن در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪﺑـﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ٔ
هﻤﻪ ﺟﻨﮓهﺎ و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ،و در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗـﺎه
ّ
ٔ
ﻣﺪت زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
هـﻤـﻪ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان از
و ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ در اﯾﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاهـﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺴـﯿـﺞ ﮐـﺮدن
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺸـﺪﯾـﺪ و اﻓـﺰاﯾـﺶ ﺗـﻨـﺶهـﺎ و
درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ دهﻨﺪ.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬهﺒﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری را ﺑـﺮای
اﮐﺜﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزهٰ ،
ﺧـﻮد
ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ و
هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﻣﺎههﺎﺳﺖ ﺣﻘـﻮق
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭼﭗ در اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺮﮐـﻮبهـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ
ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑـﻪوﯾـﮋه در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ رژﯾﻢ از ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋـﯽ و ﻓـﺮﻗـﻪﮔـﺮا ،ﺿـﺮﺑـﻪ
ﺧﻮرده و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺮ
ﻣﯽدهﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی آن هﺮﮔﺰ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده و ،هﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﺷﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﻐﺎل ﻋـﺮاق ،ﺑـﺎ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
هﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑـﺮای ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ و
ٔ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ّ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری ً
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ،و ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن،
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ دو ﻗﯿﺎم ﺑﺰرگ در ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ،و ﺑﻪ دﻧـﺒـﺎل آن ،ﺷـﺎهـﺪ
اﯾﺮان
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮقهـﺎی ﻋـﻘـﺐاﻓـﺘـﺎده،
اﻋﺘﺮاضهﺎی
ﺑﺪون اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ و هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضهﺎ ،ﻣـﺎ
از ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و از ﺳﺮ ﻋﺠﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﮐﺎهﺶ ﻓﺸﺎر و ﺑﺎ هﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ٔ
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻃﻼع دارﯾﻢ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓـﻊ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺑـﻮرژوازی
اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دهﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖهـﺎی
ﻣﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﺑـﺎﻧـﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴـﯿـﺎری دﯾـﮕـﺮ از رژﯾـﻢهـﺎی
ﻣﺮﺗﺠﻊ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-اﯾـﺮان را ﺑـﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟـﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان از ٔ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در اﯾـﺮان
ٔ
دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎهﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد در ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺣﮑﻮﻣـﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺬهﺒﯽ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮهـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾـﻦ ﻓـﺮﺻـﺖ داده
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻓﺎع ﮐـﻨـﻨـﺪ.
ٔ
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ٔ
ﺧـﻮد ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑـﺎ رژﯾـﻢ
ﻣـﺒـﺎرزه
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از راه
ِ
ّ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧـﺎﻟـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه دﺷﻮار ﻣﺎ ﺑـﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن هﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪای ﻋـﺎری از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ُﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺒـﺎرزات ﻣـﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺣﻖ ﺧﻮد و داﺷـﺘـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻣﺴـﺘـﻘـﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮزهﺎی ﻗﺒﻞ از ژوﺋﻦ  ١٩۶٧و ﺑﺎ اورﺷﻠـﯿـﻢ ﺷـﺮﻗـﯽ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﺎن

در "روز ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ" ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠـﻞ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻠﺴـﻄـﯿـﻨـﯽ ﺻـﻠـﺢ و
ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﻐﺰ ،دﺑﯿﺮ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از
آرﻣﺎن ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از هﺮ ﻃﺮف -داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ -در
ٔ
"ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ ﻗـﺮن"
ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﻪاﺻﻄﻼح
ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ،
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ آن دوﻟﺖ از ﻃﺮح دوﻟـﺖ اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ
دره اردن٢٨ -درﺻﺪ ٔ
ﺑﺮای اﻟﺤﺎق ٔ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ -ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺗﺤﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ در
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮکهﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦهـﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح ّ
ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺰ روﺷﻦﺗﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻨﯿﺎدهﺎی آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﭘـﯽ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای رﺳـﯿـﺪن ﺑـﻪ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄـﯿـﻦ و ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﮐﺸـﻮر
راهﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
واﺳﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ -در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎ ،ﻣﻨﺸﻮرهﺎ ،و هﻨﺠﺎرهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ،
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ راهﺣـﻠـﯽ ﺑـﺮای
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﺎﻟﺶهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﯿﺮ در ﭼﻨﮕﺎل هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﺎ آن
روﺑﺮوﺳﺖ ،و درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﯿﺰ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭼﻪ دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ.
آﻧﭽﻪ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﺮاب از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رو ﺑـﻪ ﮐـﺎهـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻓﺸﺎرهﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄـﯿـﻨـﯿـﺎن
وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑـﺎ
از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻬﯿـﻞ ﺷـﻮد ،ﺑـﺮﺧـﯽ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١١
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ﺗﺄﻣ ﯽ رو ﺪاد ی ا ان
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ :ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎلهـﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و هﺮﺑﺎر هﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم و
ﻣﻘﺎمهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و اداری در ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن
آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪیﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ" .ﻣﺤﺴﻦ دهﻨﻮی" ،ﻋﻀـﻮ
هﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٨آﺑـﺎنﻣـﺎه
 ،١٣٩٩در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،اﯾﻦ ﻃﺮح را اﻋﻼم وﺻﻮل ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ اﻋﺘـﺮاض
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،و ﺗﺒـﻌـﯿـﺾ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻧﮕﯿﺰههﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴـﺎرتهـﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن هﺸﺪار دادﻧﺪ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ هﺸﺪارهﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض اﻧﺠﺎﻣـﯿـﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ۶آذرﻣﺎه  ١٣٩٩ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از هﺸـﺘـﮓ
"ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن" ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎی ﻣـﺠـﺎزی در اﺳـﺘـﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ هﺸﺘﮓ ﺳـﺎﻋـﺎﺗـﯽ ﭘـﺲ از آﻏـﺎز ﮐـﺎرزار
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠٠هﺰار ﺑﺎر ﻧﺸﺮ و ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻬـﺮﺳـﺘـﯽ
ﻃــﻮﻻﻧــﯽ از ﻣﺸــﮑــﻼت ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﯽ ﮐــﻪ ﺷــﻬــﺮوﻧــﺪان اﺳــﺘــﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎناﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
راهﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞهﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧـﯿـﺎن ﺗـﻘـﺴـﯿـﻢ اﺳـﺘـﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎز ﻓﻮری اﯾﻦ ﻣﺮدم رهﺎﯾﯽ از :ﻓﻘﺮ ،ﺑـﯿـﻤـﺎری ،ﺑـﯿـﮑـﺎری،
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖهﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ -آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣـﻮزش
 و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖهﺎ ،اﺳﺖ.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزهـﯽ ،اﻣـﺎم ﺟـﻤـﻌـﻪ
زاهــﺪان ،ﻣــﯽﮔــﻮﯾــﺪ"ً :ﺗــﻮﺳــﻌــﻪﻧــﯿــﺎﻓــﺘــﮕــﯽ و ﻣــﺤــﺮوﻣــﯿــﺖ
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧـﯿـﺴـﺖ.
راهﮑﺎر ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﻧﮕﺎه ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪاﯾﻦ اﺳﺘﺎن
و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ ".ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﻬـﺎ اﺳـﺘـﺎﻧـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺷﺘﻦ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی ﻣـﺤـﺮوم اﺳـﺖ .ﺷـﻤـﺎر زﯾـﺎدی از
ﻃﺮحهﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رهـﺎ ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺗـﻨـﻬـﺎ
ﭘﺮوژههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺮزﯾﻦ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ ،از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻗـﻠـﯿـﺖهـﺎی ﻣـﻠـﯽ و از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻃـﺮح ،در ﺗـﻮﯾـﯿـﺖ ﺧـﻮد ﺗﺼـﻮﯾـﺮی از دو ﮐـﻮدک
ﺑﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻠﻮچ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﻧـﻮﯾﺴـﺪ" :اﯾـﻦ ﺣـﺎل و روز
ﻣﺎﺳﺖ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﭙﺮهﺎیﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺼﺐ و ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای آﻗﺎزادههﺎﯾﺸﺎن! ﺳﻬﻢ ﻣـﺎ از اﯾـﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ!"
راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم زﺟﺮﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﭘـﺎره
از ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس "ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ" اراﺋـﻪ ﺷـﺪه،
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺗـﻘـﺴـﯿـﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﻨـﺎﺑـﺮ
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،ﺣﻮزه اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاهـﺪ
ﺑﻮد:
 -١اﺳﺘﺎن "ﺳﯿﺴﺘﺎن" ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎی زاﺑﻞ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘـﺎن(
 ،زهﮏ ،هﯿﺮﻣﻨﺪ ،هﺎﻣﻮن و ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۶٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ؛
هﺰار ﻧﻔﺮ؛
 -٢اﺳﺘﺎن "ﺳﺮﺣﺪ" ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎی زاهﺪان )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن(،
ﺧﺎش و ﻣﯿﺮﺟﺎوه ﺑـﺎ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ﺗـﻘـﺮﯾـﺒـﯽ ﯾـﮏ ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن ﻧـﻔـﺮ؛

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
 -٣اﺳــــــﺘــــــﺎن
"ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘـﺎن" ﺷـﺎﻣـﻞ
ﺷـــﻬـــﺮﺳـــﺘـــﺎنهـــﺎی
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن(
 ،ﺳــﺮاوان ،ﺳــﯿــﺐ و
ﺳﻮران و ﻣﻬﺮﺳـﺘـﺎن و
دﻟﮕـﺎن ﺑـﺎ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ  ۶٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ؛
 -۴اﺳـــــﺘـــــﺎن
"ﻣـــﮑـــﺮان" ﺷـــﺎﻣـــﻞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎی ﭼﺎﺑﻬـﺎر
)ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن( ،ﮐﻨﺎرک،
ﻧــﯿــﮏﺷــﻬــﺮ ،ﺳــﺮﺑــﺎز،
ﻗﺼــﺮﻗــﻨــﺪ وﻓــﻨــﻮج ﺑــﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾـﺒـﯽ ۶٠٠
هﺰار ﻧﻔﺮ.
ﺑﺮ ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ آﻣـﺎرهـﺎی
اﻋﻼم ﺷـﺪه ،اﺳـﺘـﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑـﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑـﯿـﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧٠٠هﺰار ﺗﻦ
و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ
 ١٨٢ﮐﯿﻠـﻮﻣـﺘـﺮﻣـﺮﺑـﻊ،
دوﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دهﻨﺪﮔـﺎن اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ٔ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ارﻗﺎم ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ هﺪف "ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺑﺪون
ﻣﺴﺎوات در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺳﺎﮐﻨﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ" ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از
ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزهﯽ" ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اهـﻞ
ﺳﻨﺖ زاهﺪان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎههﺎ اﺳﺖ .او ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ:
"ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن
ﺧﻠﻖ و ﻣﺬاهﺐ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ".ﭘﺎرهای از اﯾﻦ دﺷﻮاریهﺎی رﻧﺞﺑﺎر را
آﻗﺎی ﻋﻠﯿﻢ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زاهﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﺎل  ،١٣٩٧ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ٧۵" :
درﺻﺪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺮدم روﺳﺘﺎهﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﺮای ﺧـﻮردن
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،از هﺮﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄـﻠـﻮﺑـﯽ ﻗـﺮار
دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺧﻮد ﺷﻬﺮ زاهﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣۵٠هﺰار ﻧﻔﺮ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻘﺎط ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ آبرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .هﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮدم رو ﺑـﻪ
ﻣـﻮرد اﺷـﺎره آﻗـﺎی
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺑﻪ و ﮐﻼغ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ".دﺷـﻮاریهـﺎی ً
ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ رﻧﺞهﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖهﺎ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﯾـﺎ از
اﺳﺎس راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد؟ و آﯾﺎ هﺮﮔـﺰ
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﺼﻤـﯿـﻢ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪای از "ﺗـﻤـﺮﮐـﺰزداﯾـﯽ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی" ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ؟
ﻧﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻗﻄﻌﯽهﺎی ﻣـﮑـﺮر
آب در ﺷﻬﺮ زاهﺪان -ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن -از ﺟﻤـﻠـﻪ ﻣﺸـﮑـﻼت اﯾـﻦ اﺳـﺘـﺎن اﺳـﺖ.
اﻟﻠﻪﺑﺨﺶ رﯾﮕﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت هﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠـﻮﭼﺴـﺘـﺎن ٢ ،ﺧـﺮدادﻣـﺎه
 ،١٣٩٩اﻋﻼم ﮐﺮد ۶١" :درﺻﺪ از ﮔﺴﺘﺮه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١١١هﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،درﮔﯿﺮ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ".در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿـﻦ
 ۴٠ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺟﻨﻮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﻔﻨﺎک دارد و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری آن ﺣـﺪود
 ۶٠درﺻﺪ اﺳﺖ ]ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎٔ ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺳﻔﺮههﺎی ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ"،
 ۵ﺧﺮدادﻣﺎه  .[١٣٩٩ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرهﺎی ﻓﺎرغ از واﻗﻌﯿﺖ درد و رﻧﺞ ﻣﺮدم ،ﻓﻘﻂ از ﻣـﺠـﻠـﺲ
وﻻﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻣﯿﺎن ٔ
هﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﺻـﺮفﻧـﻈـﺮ از
ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺬهﺐﺷﺎن ،اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ رﻧﺞهﺎ و دردهﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .راه ﺣـﻔـﻆ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧـﺘـﻦ
ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖهﺎی هﻢﻣﯿﻬﻦ اﺳﺖ!

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ روﯾﺪادهﺎی اﯾﺮان ...
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ در رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮش و هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺟـﺎن
اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖودرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ در رژﯾﻢ "وﻻﯾﯽ" ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ًدرﻣـﺎﻧـﯽ دوﻟـﺘـﯽ،
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ ﮔﺰاف ،ﺳﺮﺳﺎمآور ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏـﯿـﺮرﺳـﻤـﯽ و
ﺑﯿﺮون از ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشهﺎی اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺳﻮداﮔﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺑﺖ هﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،روزی ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮنوﭘﺎﻧﺼﺪهـﺰار رﯾـﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ٔﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ .ﺑـﺎﺑـﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼـﻬـﺎر
ﯾﮏ ﺑﺎر وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ در
ﻣﯿﻠﯿﻮن آن ﺳﻬﻢ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿـﻦ ﻣـﺒـﻠـﻎهـﺎﯾـﯽ
ﻏﺎرت اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻄﺮار در ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،ﻧﺮخ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﯾـﻦﮔـﻮﻧـﻪ
ﺑﻨﮕﺎههﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ رﻗﻢ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺷﺴﺖ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺒﻠﻎهﺎی درﯾﺎﻓﺘـﯽ ﺑـﯿـﻤـﺎرﺳـﺘـﺎنهـﺎی
درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ! آﻧﭽﻪ
ٔ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و هﺘﻞهﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖﺷﺎن ﮐﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی دوﻟـﺘـﯽ ﺑـﺎ
ٔ
هﻤﻪ ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽهﺎ و ﺿﻌﻒهﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺸﺮ ﻋﻈـﯿـﻢ ﻧـﻮد
درﺻﺪیهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و هﺠﻮم ﻣﺤﺮوﻣﺎن دردﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿـﻤـﺎرﺳـﺘـﺎنهـﺎ و
ﺗﺤﻤﻞ زﻣﺎن دراز ﻧﻮﺑﺖ ،زﯾﺮ وﺣﺸﺖ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐـﻮوﯾـﺪ ،١٩-ﺟـﺰ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻـﯽ ﻧـﯿـﺴـﺖ .اﺟـﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧـﺘـﺎری ،و ﻣـﻘـﺮرات
زداﯾﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﯾـﺎﻧـﻪ
ﺑﺮ ﺷﺪت و دﺷﻮاریهﺎی ﮐﺎر ﮐﺎدرهﺎی درﻣﺎن اﻓﺰوده ،اﺿﺎﻓـﻪﮐـﺎری را ﺑـﺮای
آﻧﺎن اﺟﺒﺎری ﮐﺮده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻮان ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ ﭘﺮﺳـﺘـﺎران ﺑـﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﻣﺪاوای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮگ آﻧـﺎن
را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ٩ ،آذرﻣﺎه  ،١٣٩٩در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋـﻼم ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﯾﺮان ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘـﺮﺳـﺘـﺎران در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ".ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﯾﻦ ﮔﺰارش٨۵ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ارﻗﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و
 ٨۵ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﮐﺸﻮر ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
اﺳﺖ .از ٔ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارشهﺎی
اﺣﺘﻤﺎل داده ﮐﻪ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮐﺎدر درﻣﺎن رو ﺑﻪاﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ۵۴ ،ﺗﻦ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣـﺎه  ١٣٩٨ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾـﺎن
ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩٩ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و  ٣٠ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در آﺑـﺎنﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧـﺪ .روز ﺷـﻨـﺒـﻪ  ٨آذر ﻣـﺎه  ،١٣٩٩اﻋﻀـﺎی
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری و هﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎمهﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳـﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر در
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻇﻬـﺎر
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ٔ
ﻧـﺎﻣـﻪ ﯾـﺎدﺷـﺪه،
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن هﺸﺪار دادﻧﺪ .در
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ از ﮐﺎهﺶ دﺳﺘﻤﺰد و ﮐﺎراﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺎهﺶ
درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﺟﺪﯾـﺪ و ﻋـﻤـﻠـﯽ ﻧﺸـﺪن
وﻋﺪههﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ" :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮو و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﺎری و
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ؛ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری و روﺣﯽ -رواﻧـﯽ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﮐـﺎدر درﻣـﺎن و
ﭘﺮﺳﺘﺎران وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهـﺎ و ﺑـﺨـﺶهـﺎی
ﮐﺮوﻧﺎ هﺮ  ١٠ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷـﻮد ".ﻃـﺮح اﯾـﻦ
ﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل آن ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ آﺷﮑﺎرا ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی رژﯾﻢ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدهـﺪ،
اﻓﻼس ﻣﺎﻟﯽ رژﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،وزﯾﺮ ﺑـﻬـﺪاﺷـﺖ دوﻟـﺖ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺴﺎدهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻗـﺘـﺼـﺎد و ﺷـﺒـﮑـﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و از اﺧﺘﻼس ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری
ارز ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﮐـﺮد" :اﯾـﻦ
ﻣﻘﺪار از ارز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺎﻧـﺪ
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﻼس ﺷﺪه و هـﯿـﭻﮐـﺲ هـﻢ ﺟـﺮأت
ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻧﺪارد ".درﺑﺎره ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ارﮐـﺎن رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد در رﺳﺎﻧﻪهﺎی داﺧـﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟـﯽ اﻧـﺘـﺸـﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و هﻤﮕﺎن هﻢ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟـﯽ ﺑـﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮدههﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﻪوﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔـﺰارشهـﺎی اﯾـﻦ
رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﺿﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن در ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺮواﯾـﯽ
"وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" روز ﺑﻪروز ﺑﻪﻗﻬﻘﺮا ﻣﯽرود.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ ،ﻣﻌﺎونﮐﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺸـﮑـﻼت ﻣـﺎﻟـﯽ درﻣـﺎن
ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای هﺮ ﺑـﯿـﻤـﺎر ﮐـﻮوﯾـﺪ  ١٩ﺑـﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢٫۵روز ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ،ﺣﺪود  ۵٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑـﺮای
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎر هﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽﮔـﺬارد.
هﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ PCRﺣﺪود  ٢۴٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن و هـﺰﯾـﻨـﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺣﺪود  ۴٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ".از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎٔ ،هﺰﯾﻨﻪهﺎی
هـﺰﯾـﻨـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮار
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ ،و ﺷﻮﯾﻨﺪههﺎ ﺑﻪ ﺳﺒـﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ٢٧ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٩٩دراﯾﻦﺑـﺎره
ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮﺧﯽ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارهﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﭘـﯿـﺪﻣـﯽ ﮐـﺮوﻧـﺎ،
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ... .از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ،ﺗﺮس و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ...ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ...و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌـﺎت رواﻧـﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻏﯿـﺮﻣﺴـﺘـﻘـﯿـﻢ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮارهﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ".
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﯾـﻨـﮏ ﺑـﺎ ﺧـﯿـﺰ ﺟـﺪﯾـﺪی از
هﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺎههﺎی ﭘﯿﺶ ﻣـﻮاﺟـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ١٠ .آذرﻣﺎه  ،١٣٩٩ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،در اﺟﻼس روﺳﺎی داﻧﺸﮕـﺎههـﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮج زﻣﺴـﺘـﺎﻧـﯽ وﯾـﺮوس ﮐـﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪوﯾـﮋه در
اﺳﺘﺎنهﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر هﺸﺪار داد .او ﮔﻔﺖ" :در اﺳﺘﺎنهﺎی ﺟـﻨـﻮﺑـﯽ اﻻن
هﻮا ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪهﺎ رﻓﺘﻪ و
درهﺎ و ﭘﻨﺠﺮههﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ".او در اداﻣـﻪ اﻇـﻬـﺎر
داﺷﺖ" :ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮهﺎ و در ﻣـﯿـﺎن
ﻻﯾﻪهﺎی ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔـﯽ در اﺧـﺘـﯿـﺎر دارﻧـﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ  ١۶و  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  ۵٠ﺗـﺎ
 ١٠٠هﺰار ]ﻧﻔﺮ[ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دهﺪ ،داﯾﺮ ﮔـﺮدد ".ﺑـﻪﮔـﺰارش ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺶ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮوﻧﺎ ١١ ،ﺷـﻬـﺮﯾـﻮرﻣـﺎه  ،١٣٩٩ﺟـﻠـﯿـﻞ
ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪزاده ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋـﻠـﻮم ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ اﯾـﺮان ،در اﺟـﻼس رؤﺳـﺎی
داﻧﺸﮕﺎههﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ  ۵٠درﺻﺪی درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻠـﻪ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﮔﺰارشهﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
دارﻧﺪ ﮐﻪ "ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از درآﻣـﺪ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿـﺎر ﺗـﻨـﺰل
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ".
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪای از وﺿﻊ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر درﻣﺎن و ﺑﻬـﺪاﺷـﺖ در ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ .اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﮐـﻤـﺒـﻮدهـﺎ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺷـﻮاریهـﺎﯾـﯽ ﺗـﺎزه
ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآورد .راهﮑﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
وﺿﻊ ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻠﯽ ،هﻤﮕﺎﻧﯽ ،و راﯾـﮕـﺎن
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ "وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ٔدرﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮدد .دوﻟـﺖ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ از
دﺳﺖ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در دﺳـﺖ ﺧـﻮد
ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاهﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ٔﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺰﺷـﮑـﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎن هﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠـﺪﯾـﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش درﻣﺎﻧﮕﺎههﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد.
اداﻣﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ...
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ٔ
ٔ
آورﻧـﺪه
ﺑﺎﻟـﻘـﻮه ﺑـﻪوﺟـﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ و هﻨﻮز هﻢ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ" .ﺑﺮﺟﺎم" ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﻮدههـﺎ را
هﯿﭻﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ رهﺒﺮان واﭘﺲﮔـﺮا و ﺿـﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان و دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دوﻟـﺖهـﺎی ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ
ٔ
ورﻃـﻪ آﺗـﺶ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ ﻣﯿﻬـﻦ
از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠـﯽ و هـﻤـﯿـﻦﻃـﻮر ﺑـﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎاﻣﻨﯽ و دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺨﺮﯾـﺐ آن از ﺟـﺎﻧـﺐ
ﺣـﺬف
ﻣﺤﻔﻞهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺤﺪان آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑـﻪﺟـﻠـﻮ،
ِ
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺳﯽ در اﻗـﺘـﺼـﺎد ﮐـﻼن
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ.

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ...
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻏﺎزﮔﺮ ُدور ﺗﺎزهای از روﯾﺎروﯾﯽهﺎ ﺑـﯿـﻦ ﺟـﻨـﺎحهـﺎ و
ﭼﻬﺮههﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ رژﯾـﻢ وﻻﯾـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺟـﻨـﺎحهـﺎ هـﻤـﺎن
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران "ﻧﻈﺎم"اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮازات رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ
ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ
اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،آزادیﺧﻮاهﺎن ،و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ هﻤﻮاره ﺑـﺮ
اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن و
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ -ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾـﻪهـﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ اﺗﮑﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺑﺮ آنهﺎ اﺳﺖ -هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﻣﻮاهﺐ
آن هﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع و رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحهـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
هﻢزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ آنهـﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺤـﻮر
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﮑﺮر رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻨﺎحهﺎ و ً
اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧـﻮاهـﺪ
ﮐﺮد.
ﻇﺮف دو روز ﻻﯾـﺤـﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ِ
دوﻓﻮرﯾﺘﯽ "اﻗﺪام راهﺒﺮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ" را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ
آن ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻟﺖ را ﺑـﻪاﺟـﺮا ﮐـﺮدن اﻗـﺪامهـﺎﯾـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی هﺴﺘﻪای ﻣﮑﻠـﻒ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻻﯾـﺤـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رژﯾﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و رﺋـﯿـﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﻧﯿﺰ ﺑﯽدرﻧﮓ آن را ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ،ﺣﺴـﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺣﯽ در ﺣـﮑـﻢ ﭘـﺎﺳـﺦ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ" :دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ دﯾﺮوز
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻀﺮ ﻣﯽداﻧـﺪ".
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ هﻢ در ﻣﻘﺎم ﺳﺮﮐﺮده ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد" :ﻣﺠﻠـﺲ
ﺟﺎده ﯾﮏ ٔ
ﺑﻪ ٔ
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺎﯾﺎن داد ".اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓـﻖﻧـﺎﻣـﻪ
"ﺑﺮﺟﺎم" ًرا هﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دو روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺠﻠﺲ در ﻇﺎهﺮ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﭼﺎﻧـﻪزﻧـﯽ در
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣـﻨـﻪای در ﻣـﺬاﮐـﺮات
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪهﺪف ﻣﺼﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ اﻋﻼم ﺧـﻮاهـﻨـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻧـﺎن
ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب "ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ" ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔـﻤـﺎﺷـﺘـﮕـﺎن"رهﺒﺮی"ای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر هﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،رﺋﯿﺴﺎن دو ﻗﻮه از ﺳـﻪ ﻗـﻮه
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺟﻨﺎحهﺎی ﻗﺪرت ﻧﯿﮏ ﻣـﯽداﻧـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺟـﻤـﻬـﻮری
ٔ
ﻋـﺮﺻـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﯿﻄﮥ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان اﻗـﺘـﺼـﺎدی ،ﯾـﺎ در
ٔ
زﻣـﯿـﻨـﻪ اﻣـﻨـﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ "ﺷﺮط" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اهﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟـﻮد
ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮهﺎ هﻤﻮاره اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺷـﺎن ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ ﺗـﺪاوم
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾـﺮ ﯾـﺎ
زود ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﭘﺸﺖ درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺑﯿﻌﯽ ،ﺳﺨﻨﮕـﻮی دوﻟـﺖ ،ﺑـﻪدرﺳـﺘـﯽ
ٔ
درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪای ﻓـﺮاﻗـﻮهای اﺳـﺖ ]ﺑـﺨـﻮان:
ﯾﺎدآور ﺷﺪ" :ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ[".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺼﻮﺑـﻪای ﻧـﻈـﯿـﺮ "اﻗـﺪام
راهﺒﺮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ" درﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ ﺑﻪ ًهﺪف دﻓﺎع و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺘـﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺑـﺮﺧـﻮردهـﺎ و
ٔ
ٔ
ﺷـﺪه
ﻋﺮﺻﻪ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖ در
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ١۴٠٠اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ ﮐﺪام ﺟﻨﺎح -ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از
ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﺑﯽﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺗﻮان اﺑﺮاز "ﻟﯿﺎﻗﺖ" و اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را دارد ،ﻣﺬاﮐﺮهای ﺑﺮای ﺑﻘﺎی دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری
وﻻﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺎﻟﯽ -ﺗﺠﺎری!
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪرت در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎهﯿﺖ اﻗـﺘـﺼـﺎد
ﺣﮑﻮﻣـﺘـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽاش و هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازنﻗﻮا ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحهﺎی
ِ
رﻗﯿﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻮﯾﺎت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،از ﻋﺎﻣﻞهﺎی اﺻـﻠـﯽ ﻓﺴـﺎد در
ﺷﺌﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﭼﻨﺎن داﻣﻨﻪدار ﺷﺪه ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿـﺘـﯽ رژﯾـﻢ ﺑـﺮای ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از دﺳـﺖاﻧـﺪازی
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺿـﻌـﯿـﻒ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
ﻣــﻮﺿــﻮع ﻓﺴــﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺗﺎروﭘﻮد
دﺳـــﺘـــﮕـــﺎههـــﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺧﻄﺮ آن
ﺑﺮای "ﻧﻈﺎم" ﭼـﻨـﺎن
آﺷﮑﺎر و ﺑﺤـﺮانﺳـﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـﺮان هـﻮادار
ﺟﻨﺎح اﻋﺘﺪاﻟﮕﺮاﯾﯽ-
اﺻــﻼحﻃــﻠــﺒــﯽ و
ﻣﺪﻋﯽ اﺻﻼحﭘـﺬﯾـﺮ
ﺑــﻮدن ﺣــﮑــﻮﻣــﺖ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺎﻧـﻨـﺪ
ٔ
درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ واداﺷـﺘـﻪ
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ،را ﻧﮕﺮان و ﺑﻪاﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
اﺳﺖ .ﻋﺒﺪی در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ "رﯾﺸﻪهﺎی ﺗﺮور اﺧﯿﺮ" در ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ" :ﺗـﺎ
ﮐﻨﻮن هﯿﭻﮔﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﻧﮑﺮدهام" ،و در اداﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را اراﺋـﻪ ﻣـﯽدهـﺪ:
"ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺪذاﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮﺑﯽهﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
رﯾﺸﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ... .رﯾﺸﻪ ﻣﺎﺟﺮا در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ
از ﺳﺎل  ٨۴رخ داد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧـﻔـﻮذ اﻃـﻼﻋـﺎﺗـﯽ
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد هﻢرﯾﺸﻪ اﺳﺖ .هﺮ دو ﻧﺎهﻨﺠﺎری از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ
ﺑﯽﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،و از ﯾﮏ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ ﺷـﺪن
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ و ﺑﯽرﯾﺸﻪ و ﻧﺎن ﺑﻪﻧﺮخ روز ﺧﻮر و دورو و دروﻏﮕﻮ و ﭼﺎﭘﻠـﻮس
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .هﺮ دو ﻋﻠﺖ و هﺮ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺴﺎد و ﻧﻔﻮذ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﻧـﺎزل و ﺣـﺘـﯽ
ﺳﺨﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ".
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ و در ﭘـﯽ آن
ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ "ﻓﺴﺎد" ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد رﯾﺸﻪ ﻣﺎﺟـﺮا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿـﺖ ﻓﺴـﺎدآﻣـﯿـﺰ دﺳـﺘـﮕـﺎههـﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻬﯽ از ﺗﻮان ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺮا ﺷﺪن ﺳﻪ دهﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ هﺪف داﻣﻦ زدن ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان و
ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،اﻣﻨﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر را هـﻢ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
دﺳﺖاﻧﺪازی از ﺧﺎرج دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮا ﺷﺪن ﺳﻪ دهﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽای ﮐﻪ ﺗـﺎ
ﺑﻪﺣﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ از ﺳﻨﺦ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ﺑﻪ آن اﯾﺮادی اﺑﺮاز ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﺑـﻪ ﭘـﺪﯾـﺪ
آﻣﺪن "ﻧﻈﺎم زرﺳﺎﻻر" در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪهـﺎی
اﯾﻦ "ﻧﻈﺎم زرﺳﺎﻻر" اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ٔ ،
ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ،و ﻧﻮزادان ﻓـﻘـﺮزدﮔـﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،و "اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ "ﮐﺎﻻ"هﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔـﯿـﺮی اﺑـﺰار ﺳـﺮﮐـﻮب
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ "ﻧـﻈـﺎم" و دﻓـﻊ ﺧـﻄـﺮ از ﺟـﺎﻧـﺐ اﻋـﺘـﺮاضهـﺎی ﻣـﺮدم و
آزادیﺧﻮاهﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻣﮑﺎن و ﺗﻮاﻧـﺎﯾـﯽ ﻻزم را
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻻﯾـﯽ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در
دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮازنﻧﯿﺮو در اﯾﻦ
رﺧﺪادهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ اﺳﻨﺎد هﺴﺘﻪای ،اﻧﻔﺠﺎرهﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪهﺎی ﺳﺮی ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ و
هﺴﺘﻪای ،و ﺗﺮور واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده هﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕـﺎههـﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ ،و ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن ﺳـﻌـﻮدی
ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ در اﻓـﮑـﺎر ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ و ﻓﻀـﺎی
ﻣﺠﺎزی آنﭼﻨﺎن ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر را
ﺑﻪواﮐﺎوی و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﻋﻀـﻮ هـﯿـﺌـﺖ
ﻇﺮﻓـﯿـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،در ﭘﯿﺎم ﺗﻮﯾﯿﺘﺮیاش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ..." :رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ
ً
و ﺣﻔﺮههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺗﺮور ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ،ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺻـﺮﻓـﺎ
ﻣﺪاﻗﻪ در ﻧﻈﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .رﯾﺸﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣـﻔـﺮههـﺎ و ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺎت
ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺮور را ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد".
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و "ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم" درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪاﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺤﺚهﺎی رﺳﺎﻧﻪای و رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ "ﺑﺮﺟﺎم" ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺴﺪود
ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی هﺴﺘﻪای ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ.
"ﺑﺮﺟﺎم" راهﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽای ﻣﻮﻗﺖ در رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮان
"ﻧﻈـﺎم" و در رأس آن ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای ﺑـﺮای
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵
ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﮐـﺮدن ﺑـﺮﺧـﯽ از ﻣﺸـﮑـﻞهـﺎی

 ٧دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ...
اﯾﻦﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد“ :اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺮان و ﻋﺎﻣـﻼن ﺗـﺮور ﺧـﻮاهـﺪ ﺑـﻮد” و
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻤﻮﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ هﺸﺘﮏ “اﻧﺘﻘﺎم ﺣﻖ ﻣﺎﺳـﺖ”،
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮد .ﻓﺪاﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨـﯿـﺖ ﻣـﻠـﯽ،
ﺗﺮور رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهﺶ و ﻧﻮآوری وزارت دﻓـﺎع را ﻟـﮑـﻪ ﻧـﻨـﮕـﯽ ﺑـﺮ ﭘـﯿـﺸـﺎﻧـﯽ
ﺳﺮوﯾﺲهﺎی ﻣﻮﺳﺎد و ﺳﯿﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ“ :اﺳﺮﺋﯿﻠﯽهﺎ در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗـﺮاﻣـﭗ ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ هﺴﺘﻨﺪ”.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ آزاداﻧﻪ در ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺿﺪ
واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﯾﻢ هﻤﭽﻮن ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔـﻮذ
ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘـﯿـﻪ و ﺿـﺮﺑـﻪﭘـﺬﯾـﺮی آن
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .در هﻔﺘﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮهﺎﯾﯽ ﻣﺨـﺘـﻠـﻒ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ دال ﺑﺮ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺮﺗـﺠـﻊ و ﻣـﺎﺟـﺮاﺟـﻮﯾـﺶ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐـﻪ
هﺪف از آنهﺎ واداﺷﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه و ﮐﺸـﺎﻧـﺪن
آن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶ و آﻏﺎز درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ “ﻣـﺤـﺪود” ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ راﯾﺰﻧﯽ دو هﻔﺘﻪ ﻗـﺒـﻞ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮاﻣـﭗ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎوران ﻋﺎﻟﯽاش در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺮاﮐـﺰ هﺴـﺘـﻪ ای
اﯾﺮان ،اﻋﺰام هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎی “ﺑﯽ  ”۵٢ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در روز  ١٧ﻧـﻮاﻣـﺒـﺮ٢٧ /
آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٩زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ “اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ دادن ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ” و ”
اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ” و هﻤﭽـﻨـﯿـﻦ
ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ و رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺌﻮم در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﻣﻨـﻈـﻮر
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪای ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙـﺌـﻮ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪهـﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و آﺷﮑﺎر ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺶ در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
داﻧﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ.
ﺗﻮده اﯾﺮان ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻗﺘﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ﮐﻪ ﺑﺎ هﺪف ﮐـﻠـﯿـﺪ
ﺣﻤﻠﻪ
ِ
زدن زﻧﺠﯿﺮهای از ﺑﺮﺧﻮردهﺎی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﺳـﻮی ﻣـﺤـﻔـﻞهـﺎی ﺟـﻨـﮓﻃـﻠـﺐ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آراﻣـﺶ در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در هﻔﺘﻪهﺎی ﭘـﺎﯾـﺎﻧـﯽ
ٔ
دوره ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریاش ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺛـﺒـﺎت در ﺟـﻬـﺎن و ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ زﯾﺎنهﺎﯾﯽ داﻣﻨﻪدار داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ هﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼش ﺑـﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﺳﺮهﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼش او در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ هﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﻣﺴـﯿـﺮ ﮔـﺮهﮔﺸـﺎﯾـﯽ ﻣﺴـﺎﻟـﻤـﺖآﻣـﯿـﺰ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریهﺎ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎﻃﻞ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎرهﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ واﭘﺲﮔﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و دﺧﺎﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾـﺮان
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،هﺸﺪار داده اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ دوﻟﺖ ﺗـﺮاﻣـﭗ و
ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪایاش در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶهﺎ در ﺟﻬﺖ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽای ﻓﺎﺟﻌﻪﺑـﺎر در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشهﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤـﻪ
ﺟﻨﮓهﺎ و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺳﻮد ﻧﯿﺮوهﺎی واﭘـﺲﮔـﺮا و ﺿـﺪ
ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺑـﯽدرﻧـﮓ و درازﻣـﺪت ﻣـﺮدم
ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن و در ﺗﻀﺎد
آﺷﮑﺎر ﺑﺎاز ٔ
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻬﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ.ﺣﺰب ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺻـﻠـﺢﻃـﻠـﺐ در
ﺗﻮده اﯾﺮان
اﯾﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺗﻼشﺷﺎن را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶهﺎ و درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
اداﻣﻪ دهﻨﺪ .در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ رهﺒﺮان واﭘﺲﮔﺮا و ﺿـﺪ ﻣـﺮدﻣـﯽ
دوﻟﺖهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان و دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪهﺑﻪ و ٔ
ورﻃﻪ آﺗﺶ ﺧـﺎﻧـﻤـﺎنﺳـﻮز ﺟـﻨـﮕـﯽ ﺗـﺎزه
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﭘﺲراﻧﺪن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوز در ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﺟـﻞ ﻣـﺎ در ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺻـﻠـﺢ،
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃـﺮد رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖ ٔﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘـﺎ هـﯿـﭻ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪهﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺑﻪهـﺮ
ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﺎ هﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﯾﺮان ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ٔ
ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آنهﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ٨ ،آذرﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨

ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ
ﻋﺒﺎس ﻧﺪﯾﻢ،
ﻣﺒﺎرز ﭘﺮﺷﻮر
ﺗﻮده ای!
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﻧـﺪﯾـﻢ
روز  ٣دﺳــﺎﻣــﺒــﺮ ) ١٣آذرﻣــﺎه
 (١٣٩٩در ﭘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪش در ﺳـﻦ
 ٩۴ﺳــﺎﻟــﮕــﯽ در ﺻــﻮﻓــﯿــﻪ
درﮔﺬﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس اﻧﺴـﺎﻧـﯽ
ﻣﺒﺎرز  ،ﻓﺮهﯿﺨـﺘـﻪ و ﺗـﻮده ای
ﭘﺮﺷﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از
ﺷﺶ دهﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ دﺷـﻮاری هـﺎی
زﻧﺪﮔﯽ هﯿﭽﮕﺎه در ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب و ﻣﺒﺎرزۀ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ﻣـﯿـﻬـﻦ
ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ .رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١١آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠۵ﺑﻮد و ﺑـﻌـﺪ از
ﮔﺬارﻧﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿـﻞ در رﺷـﺘـﻪ
ﺑﺮق ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪ هـﺎی ﺗـﻮده ای
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﺣﺰب و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾـﺮان در
دهﻪ هﺎی  ٢٠و  ٣٠ﺷﻤﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎدرهﺎی ﺟﻮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺣـﺰب ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ راهآهﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت و از دﺳـﺘـﯿـﺎران
رﻓﯿﻖ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﻓﯿﻖ روزﺑﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓـﺘـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺖ .رﻓﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ در
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ هﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب را در ﻋـﺮﺻـﻪ هـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ در رادﯾﻮی "ﭘﯿﮏ اﯾﺮان" و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرهﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و
اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺣﺰب اداﻣﻪ داد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس از آﻧﺠﺎﺋﯿـﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ،١٣۴۵ﺑـﻪ
ﺟﺮاﯾﻢ واهﯽ از ﻃﺮف دادﮔﺎه هﺎی ﺷﺎه ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
ﺣﺰب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ و هﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس در ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و در ﭘﻠﻨﻮم هﻔﺪهﻢ )وﺳﯿﻊ( ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
در ﭘﯽ ﯾﻮرش رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾـﺮان و دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮی
هﺰاران ﺗﻦ از رهﺒﺮان،ﮐﺎدرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،اﻋﻀﺎء و هﻮاداران ﺣﺰب و ﻣﻬـﺎﺟـﺮت
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺰاران ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ،رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب در ﮐﻨﺎر رﻓﯿﻖ ﺻﻔـﺮی ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار
ﺑﺎ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ هﻨﮕﺎم ورود ﺑـﻪ ﺑـﺮﻟـﯿـﻦ
ﺷﺮﻗﯽ ﭼﻬﺮه ﺷﺎد و ﻣﻬﺮﺑﺎن رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﻮد .در
آن دوران رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس در ﮐﻨﺎر رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ،ژﯾﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﯿـﻖ زﻧـﺪه ﯾـﺎد
داود ﻧﻮروزی ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺰب و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻧـﺪاﺧـﺘـﻦ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ "ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم" اﯾﻔﺎء ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ در آن دوران دﺷﻮار ﮔﺴﺴـﺖ ًهـﺎ و
اﻧﺸﻌﺎب هﺎ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ هﺎ و ﺗﻬﻤﺖ ﭘﺮاﮐﻨﯽ هﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﺧﺼـﻮﺻـﺎ ﺑـﺮ
ﺿﺪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮ و اﺳﺘـﻮار
از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺰب و رهﺒﺮی آن و ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﺣﺰب دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد.
رﻓﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪهﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺑﻠﻐـﺎرﺳـﺘـﺎن
دﺷﻮاری هﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘـﺎن ﭘـﺲ از ﻓـﺮوﭘـﺎﺷـﯽ
رﻓﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ ً
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ از دﺳﺖ دادن دﺧﺘﺮش در ﯾـﮏ ﺣـﺎدﺛـﮥ دﻟـﺨـﺮاش
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮده ای ﻣﻌﺘﻘﺪ زﯾﺴﺖ .رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس در ﻃـﻮل
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﻪ دﺷﻮاری هﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ
واژهﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻐﺎری ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻐﺎری را ﺑﺎ هﻤﮑﺎری هﻤـﺴـﺮش اوﭼـﻪ
ﭘﺸﻮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮد )رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر رﺿﺎ ﻣﻬﺮاز( و ﺑـﺪﯾـﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ
ارﺛﯿﻪ ﻣﻌﻨﻮی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ هﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺒﺎرز ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔـﺮ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ هﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس و هﻤﻪ رﻓﻘﺎی ﺗﻮده ای ﺗﺴﻠـﯿـﺖ ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎد.

 ٨دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩

آﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻬﺎن
را دارد؟
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎﺗـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روش ﯾﺎﻓﺘﺎری ﺳـﻮدﻣـﻨـﺪ ﯾـﻌـﻨـﯽ
اﺳﻠﻮﺑﯽ ﮐﺎرآ ﺑﺮای راهﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﮐﺎﻓـﺖ ،و ﮐـﻨـﺪوﮐـﺎو ارزﯾـﺎﺑـﯽ ﺷـﻮد .آﯾـﺎ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻬﺎن را دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﯿـﺮ.
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ "ﺗﻮﺿﯿﺢ" هـﯿـﭻﭼـﯿـﺰ را ﻧـﺪارد .اﯾـﻦ ﮐـﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎﺳﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ -ﮐﺴـﺎﻧـﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪﮔـﺮدهـﻢآوری داﻧـﺶهـﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ -اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻨـﺒـﻪهـﺎﯾـﯽ وﯾـﮋه از
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ دهﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭼـﻪ در ﻣـﻮرد
ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﭘﺮﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺨﺶ وﯾـﺮوس
ﮐﻮﯾﺪ ، ١٩-هﻤﻮاره ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞهﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘـﯿـﮏ در ﮐـﺎرﻧـﺪ و
اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﭘﺮارزش ﺑﻪ ﺷﻨـﺎﺧـﺖ ﺧـﻮﯾﺸـﺘـﻦﻣـﺎن و
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶهﺎی درﺳـﺖ ﯾـﺎریرﺳـﺎن ﺑـﺎﺷـﺪ.
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓـﺘـﻪ و ﺑـﻪﭼـﺎﻟـﺶ ﻃـﻠـﺒـﯿـﻢ.
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی هـﻢ از
ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و هﻢ "ﺳﺮﺷﺘﯽ" اﺳﺖ .دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮد از اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت اﺑﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﺎ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷـﻨـﺪ در ﺳـﻄـﺢ دﯾـﮕـﺮی
)هﻤﭽﻮن هﺴﺘﻪهﺎی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮥ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﻓﺮدی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ( در ﺣـﺎﻟـﺖ
ﺳﯿﻼن )ﺷﺎر در ﻓﯿﺰﯾﮏ( ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽاﻧﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هـﺮﭼـﯿـﺰی در اﯾـﻦ
ﺟﻬﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪهـﺎی دروﻧـﯽ
اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﯾﺎ "ﻣﺘﻀﺎد"( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ هﻤﭽﻮن روﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و ﺑﺤﺚ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑـﺎﺳـﺘـﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽهﺎ هﻢ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪای از دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ.
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ از ﺳﻮی هﮕﻞ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘـﺲ
از آن از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺴـﻂ
داده ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ "ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﻬﺎن ،ﮐﯿﻬﺎن" ،ﻃﺒﯿﻌﺖ" ،درواﻗﻊ هﺴﺘﯽ دارﻧﺪ و ٔ
هﻤﻪ ﭘـﺪﯾـﺪههـﺎ ازﺟـﻤـﻠـﻪ
آﮔﺎهﯽ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪ )و ﻧﻪ ﺳﺎدهﺷﺪه( ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی ﻣﺎدیاﻧﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎنهـﺎ در اﺳـﺎس ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ
ﺑﻪدرﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن ،هﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖهﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ و هﺮﮔﺰ ﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ،
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ )هﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ( ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در درازای زﻣﺎن ﺑـﺎ هـﻤـﮑـﺎری و در ﮐـﻨـﺎر
ﺑﻬﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﮑﻮﺷﯿـﻢ .اﯾـﻦ ﺷـﯿـﻮه
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ِ
ٔ
"ﺗﻔﺴﯿﺮهﺎی" ﺣﺎﺿﺮ و ٔ
درﺑﺎره ﺟـﻬـﺎن اﺳـﺖ
آﻣﺎده ﻣﺬهﺒﯽ
ﻧﮕﺮش در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﭘﺪﯾﺪهای "ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ" ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮ آن اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در "درون
ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﻣﺎن" ﻣﯽﮔﺬرد ،و اﮔﺮ ﺟﻬﺎن "واﻗﻌﯽ"ای هﻢ ﻣـﻮﺟـﻮدﯾـﺖ داﺷـﺘـﻪ
ٔ
ﺷـﯿـﻮه
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻣـﺎرﮐـﺲ ،اﻧـﺪﯾﺸـﻪورزی ﺑـﻪ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ از دﻧﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ داﻧـﺶ ﻓـﯿـﺰﯾـﮏ
)ﺑﻪوﯾﮋه اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و دﻣﺎﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ]ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﮏ[( ،زﻣـﯿـﻦﺷـﻨـﺎﺳـﯽ و
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﮔﺸﺖ )ﺗﮑﺎﻣﻞ( ،رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،و
ٔ
ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧـﺪﯾﺸـﻪورزی ﺑـﻪﻣـﻨـﺰﻟـﻪ
اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺷﻨﺎﺧﺖ در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﻤﺎنهﺎی اﻧﺴﺎﻧـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،روﻧـﺪهـﺎی دﯾـﺎﻟـﮑـﺘـﯿـﮑـﯽ را ﻣـﯽﺗـﻮان در
ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻓﻨﺎوری و اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﺑـﺮآﻣـﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از درون ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻣﺸـﺎهـﺪه ﮐـﺮد .ﺗـﮑـﺎﭘـﻮی
رﺷﺪ ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧـﻮ اﺳـﺖ
ﺳﻮدورزی در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﻀﻤﻦ ِ
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﺎی ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﮐـﺎﻻهـﺎ و ﺑـﺎزارهـﺎی ﺟـﺪﯾـﺪ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آورد .در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺪرﺗﺶ

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
از ﺳﻮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
آﮔﺎه ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺒـﻘـﻪ،
ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮ ﻣـﺘـﺤـﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﻢ ﻣﺎرﮐﺲ و هـﻢ
اﻧﮕـﻠـﺲ در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﭘــﮋوهــﺶهــﺎیﺷــﺎن
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻠـﮑـﻪ
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﮐـﺲ در
ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ هﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖاﻧﺪ و درﻋﯿـﻦﺣـﺎل آن را
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی زﯾﺎنﺑﺎر.
اﻧﮕﻠﺲ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎ روﺷﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪهـﺎی
ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روی آورد و دﺳﺘﺎوردهﺎﯾﺶ را در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﻧـﻮاده ،ﻣـﺎﻟـﮑـﯿـﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،و دوﻟﺖ ﺑﻪﻧﮕﺎرش درآورد.
او هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﻬـﺎن
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش داد ﮐﻪ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او در ﮐـﺘـﺎب دﯾـﺎﻟـﮑـﺘـﯿـﮏ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﯾﮑﯽ از آنهﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻧﻘﺶ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن
در ﮔﺬار از اﻧﺴﺎنوارههﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن" ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺸﺎهﺪههﺎی ﭼـﺎرﻟـﺰ داروﯾـﻦ در
ﻣﻮرد ﻓﺮﮔﺸﺖ )ﺗﮑﺎﻣﻞ( اﻧﺴﺎن ﮔﺮد آورد .درﺳﺖ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎدزهـﺮی
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،هﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ دﯾﺎﻟـﮑـﺘـﯿـﮏ ﺗـﺒـﺎﯾـﻨـﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣـﯽ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی ﺑﺮوﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ
روﯾﮑﺮدی ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮﺗﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪای
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺮﺳﻤﺎنهـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﻮﺿﯿﺢ هﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪههﺎ ﺑﺮ
ُﺣﺴﺐ ﭘﺮوﺳﻪهﺎ در ﺳﻄﺤﯽ "ﻧﺎزلﺗﺮ" از ﺳﺎزﻣـﺎنﻣـﻨـﺪی ﯾـﺎ درک ﮐـﺮدن اﻧـﺪامهـﺎ
)ارﮔﺎنهﺎی( زﯾﺴﺘﯽ )ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺴﺎﻧﯽ( در ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ.
ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را هﻤﭽﻮن ﺳﺮﺟﻤﻊ ﮐﻨﺶهﺎی ﺗﮏ ﺗـﮏ آدمهـﺎ "ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ"
ﻣﯽدهﺪ )ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﯾـﺎد آورﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﮔﻔﺖ "ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد"( :هـﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﻋـﻤـﻠـﮑـﺮد اﻧـﺪامهـﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞدهﻨﺪۀ ﺧﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻮلهﺎﯾﺶ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﺮهﺎی ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎزی،
ﻓﺮآﯾﻨﺪهﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮدارهﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮلهﺎ ،اﺗﻢ ﯾﺎ هﺴﺘﻪهـﺎ و ذرههـﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺨـﺸـﯽ از
واﻗﻌﯿﺖ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻧـﻮرﺳـﯿـﺪه و
ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶهﺎی ﻣﯿﺎن رﺗﺒﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨـﺪهﺗـﺮ
آن ﮐﻪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ )ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺟﺎن ﻟﻮﺋﯿﺲ آن را "ﺑﯽﺑﻬﺮه از ﭼـﯿـﺰی
ﺳﺘﻮدﻧﯽ" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( هﻤﭽﻨﯿﻦ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸـﻨـﺎﺳـﯽ
ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ( ﺑﺮای درﺳﺖاﻧﮕﺎری وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری زﻧـﺎن ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺑﻪاﺻﻄﻼح وﯾﮋﮔﯽهﺎی زﯾﺴﺘﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﺗﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪهاش "دﯾـﺎﻣـﺖ " Diamatآن ﯾـﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎی درون ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارد.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ هﯿﭻﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ واژهای را ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺒﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ واژه را ژوزف دﯾﺘﺰﮔـﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ از ﺳﻮی ﮔﺌﻮرﮔﯽ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و ﭘﺲ از او ﻟﻨﯿﻦ )و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( ﺑﻪﮐـﺎر ﺑـﺮده
ﺷﺪ .در دوراﻧﯽ دﯾﺎﻣﺖ -هﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و هﻢ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺖهـﺎی دﯾـﮕـﺮ
ﮐﺸﻮرهﺎ -ﺑﻪ ٔ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از "ﻗﺎﻧﻮنهﺎی" ﻣﺪون )ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮕﻠﺲ آن را ﻣـﻄـﺮح
ﮐﺮد( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐـﯿـﻔـﯿـﺖ ،وﺣـﺪت و
درهﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺿﺪاد ،و ﻧﻔﯽ در ﻧﻔﯽ.
ﺑﻪﻃﻮرﻣﺜﺎل ،در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻮﭘﺎ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧـﯿـﺎز ﻣـﺒـﺮم ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾـﺶ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
درﺣـﮑـﻢ داﻧﺸـﯽ
ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ]دﯾﺎﻣﺖ[ داﻧﺶ ژﻧﺘﯿـﮏ "ﻏـﺮب" را هـﻢ
ً
اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ )ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ژن را "ﻧﺪﯾﺪه" ﺑﻮد و وﺟـﻮد آنهـﺎ ﺻـﺮﻓـﺎ ﻣـﻔـﺮوض
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ( و هﻢ در ﺣﮑﻢ داﻧﺸﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﭼﻮن ژنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﯽ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ُ
 ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﺎزیهﺎ ﺑﺮای درﺳﺖاﻧﮕﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی" ،ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ" ،و ﻧـﺎﺑـﻮدی"ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺑﺎب" ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ( ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و آن را رد ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ هﻨﻮز ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶهﺎی
"دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ" دﯾﺎﻣﺖ اداﻣﻪ دارد.

 ٩دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨

هﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ
اﻧﮕﻠﺲ در دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﻮﻟﺪش!
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ،ﯾﺎر و هﻤﮑﺎر ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،و از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ،در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٨آذر )  ٢٨ﻧﻮاﻣﺒﺮ( هﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺘـﺮک ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ
را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار و ﭘﺨـﺶ ﻣـﯽﺷـﺪ ،ﻧـﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ هـﺰار ﻧـﻔـﺮ از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه دﻧـﺒـﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ از رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ،ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺟﺮا ﻣﯽﮐـﺮدﻧـﺪ.
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ  ٢٠ﺳـﺎل ّاول اﻗـﺎﻣـﺖ ﺧـﻮد در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هﻤﺎﯾـﺶ ،ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎزی در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،و ﻧﻤﺎﯾـﺶ
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﭽـﺴـﺘـﺮ
ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮدهﺑﺮداری از
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺰ ﭘـﯿـﻦ ،ﻋﻀـﻮ
هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،رﻓـﯿـﻖ ﭘـﺮوﻓﺴـﻮر
ﺟﺎن ﻓﺎﺳﺘﺮ ،دﺑﯿﺮ ٔ
ﺷﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،رﻓﯿﻖ رﻧـﺎﺗـﻪ
ﮐﻮﭘﻪ دﺑﯿﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ،و هﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻗـﺎی ژﻧـﮓ
ﺷﯿﻮان،ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
درﺑﺎره «اﻧﮕﻠﺲ و اﻧـﺘـﺮﻧـﺎﺳـﯿـﻮﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ »
ﺳﺨﻨﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ رﻓﯿﻖ ﺟﺎن ﻓﺎﺳﺘﺮ «اﻧﮕﻠـﺲ در ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ و
اﯾﺮﻟﻨﺪ »ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ﺳﻬﻢ اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ٔ
ارﺛﯿﻪ ﻣﻌﻨﻮی او
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ژﻧﮓ ﺷﯿﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اﻧﮕـﻠـﺲ ،ﭼـﯿـﻦ ،و
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﻠﺢ »ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ هﻢزﻣﺎن ﺗـﻮﺳـﻂ ﻣـﺘـﺮﺟـﻢ ﺑـﻪ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎهﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﻘـﺎی ﺣـﺰبهـﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن در هﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره "ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ «ﻣﺎﮐﺴﯿﻦ ﭘﯿﮏ» ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎ و هﻨﺮﻣﻨـﺪ ﭘـﯿـﺸـﺮو
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و زﯾـﺒـﺎﯾـﯽ ﺧـﺎﺻـﯽ
ٔ
دﮐﻠﻤﻪ ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن دو ﺗﺮاﻧﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﺟـﺮای
ٔ
هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﺎﻧﯽ اﻟﻦ ،هﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،دﻋﻮت ﺷﺪﻧـﺪ .اﯾـﻦ
دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﺎﻧﯽ اﻟﻦ رهﺒﺮی ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻓﯿﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ،هﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﻣﻮﻓﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ٔ
درﺑﺎره ٔ
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑـﺎﺷـﮑـﻮه ﻓـﺮﯾـﺪرﯾـﺶ
ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﮕﻠﺲ از اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢهﺎﯾﯽ داد .در اداﻣﻪ ،او ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﮐـﻪ در
هﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻧﮕﻠﺲ -ﻣﺮاﺳﻢ » ٔ
درﺑﺎره ﺗﻼش اﯾﻦ هـﻨـﺮﻣـﻨـﺪ ﺑـﺮای ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ
ﻓﯿﻠﻢ «
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ در دهﮑﺪهای در اوﮐﺮاﯾﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل
آن ّﺑﺎ ﺗﺮﯾﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﻮد .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ
ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﭘﺪرش( و هﻤﮑﺎری ﺑـﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت دو دهﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر )در
ٔ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .در وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟـﺪ
ٔ
ﺿﻤﯿﻤﻪ « ٔ
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣آذر  ٩٩ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم »ﻣﻨﺘـﺸـﺮ ﺷـﺪ
ٔ
درﺑﺎره هﻤﯿﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن از اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ آﻣﺪه ﺑـﻮد.
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﻓﯿﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ از اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐـﺮده،
اﮐﻨﻮن در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ :ﺳﺎزﻣﺎندهﻨﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،و
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  -ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ
اﻧﮕﻠﺲ در ٢٠٠ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ او
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎن ﻓﺎﺳﺘﺮ

در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ٢٠٠ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ هﺮﭼﻪ از ﺳﻬﻢ او در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و در ﺗـﺪوﯾـﻦ و ﺑﺴـﻂ آﺛـﺎر
ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻢ اﺳﺖ.
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .او
اﻧﮕﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎندهﻨﺪه ﺑﻮد .او ﻣﻨﺘﻘﺪ ژرفاﻧﺪﯾﺶ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ داد .و
ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ را در هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐـﺲ اﻧـﺠـﺎم داد ،هـﻤـﮑـﺎری و
ُ
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﭘﺮﻧﺒﻮغ ِ
ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ّاوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻧـﺎم
«وﺿﻌﯿﺖ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن »ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ .او اﯾـﻦ ﮐـﺘـﺎب را در اواﯾـﻞ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽاش و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ
ﮐﺎریاش ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖّ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ هـﻢ ﺑـﺮای آن ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ و
ٔ
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اهﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ.
هﻤﮑﺎری و هﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ اﻧﺪﯾﺸﻪ ِ
اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﯽ
ﺗﻮدهﯾﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ًﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ دو ﺳﺎل ﭘـﯿـﺶ
از آن ،در اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل  ،١٨۴٢ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑـﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺳﺎل هﺎی  ١٨۴۴ﺗﺎ  ،١٨۴۵و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧـﮕـﻠـﺲ از
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑـﯿـﻦ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪای «در ﺧﻮد »-ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﺎده -و ﻃﺒﻘﻪای «ﺑﺮای ﺧـﻮد »را-
ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﮐﻪ آﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺴﺎزد -ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺧـﻮد
اﯾﻦ ﺷﻮاهﺪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ از ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﮐـﻪ در ﺳـﻔـﺮ
ِ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ در ﺳﺎل  ١٨۴۵ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺮﮐﺰی در ﺗـﮑـﻮﯾـﻦ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ ﺷـﻨـﺎﺧـﺘـﻪ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ
ﻃﺒﻘﺎتاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ٔ
اﺳﺖ .هﻤﯿﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻮان ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد
ٔ
ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎل  ١٨۴٨ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠـﺲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺘـﺮک
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
دهﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎز هﻢ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ٔ
در ٔ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ رهـﺒـﺮان
ﮐﺎری
راﺑﻄﻪ
ِ
ٔ
ٔ
دهـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ِا ِرﻧﺴﺖ ﺟﻮﻧﺰ را هـﺪاﯾـﺖ ﮐـﺮد ،و در
 ١٨۶٠زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ّاول را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﻣـﺎرﮐـﺲ و اﻧـﮕـﻠـﺲ
راﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﻨﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ِ
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ،ﯾﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن،
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﻮد ،از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ هـﻢ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ژرﻓﯽ از اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ،و ﻇﻬﻮر آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ اﺷـﺮاﻓـﯿـﺖ ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻧﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﻣـﺎرﮐـﺲ در «ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ »
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗـﯽ،
ﻧﻮﺷﺖ ،در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻦ در دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻋـﻤـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﻔـﻊ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶهﺎی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ «اﺻـﻼﺣـﺎت
ﻟﯿﺒﺮال »ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﻦ اﺻـﻼﺣـﺎت را اﻧـﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﻧـﻈـﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رهﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮدﺷﺎن در آورﻧﺪّ .اﻣﺎ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 ١٠دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ هﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ...
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ٔ
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾـﺮ
ﺷﺪ.
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﻓـﺮﻣـﺎ از
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهداری
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از «ﺗﻬﺪﯾﺪ »ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﺮﻟﻨﺪیهﺎ در ﭘـﯽ ﻗـﺤـﻄـﯽ در
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣـﯿـﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ٔ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از
ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺤﺮوم اﯾﺮﻟﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿـﻨـﻪٔ
ﻋﻤﺪهای ﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺟﯿـﻤـﺰ ﮐـﺎﻧـﻠـﯽ ]ﻓـﻌـﺎل ﺟـﻤـﻬـﻮریﺧـﻮاه و
ﺧﻮد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻗﺮن  [١٩-٢٠و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ِ
اﯾﺮﻟﻨﺪ.
در ﻋﺮﺻﻪای دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎز هﻢ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺮاث ﻧﻈﺮی ﻣـﺎرﮐـﺲ
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺤﻦ ﻏﻤﺒﺎر و ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖهﺎی اﻧﮕﻠﺲ در ﻣـﺮاﺳـﻢ ﺗـﺪﻓـﯿـﻦ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  1883از ﯾﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« :ﯾﮏرﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪازﻇـﻬـﺮ،
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ زﻧﺪه از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .او را ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻗﯿـﻘـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،او را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘـﯽاش ﺑـﺎ آراﻣـﺶ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖّ -اﻣﺎ ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ».
اﻧﮕﻠﺲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ ٔ
هﻤﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻮدش را ﮐﻨﺎر ﮔـﺬاﺷـﺖ و ﺳـﻪ
ﺳﺎل را ﺻﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن دﺳﺖﻧﻮﯾﺲهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳـﻮاس
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻠﺪهﺎی ّدوم و ّ
ﺳﻮم «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺪ .ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ «ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺧﻮد
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک او و ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ هﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد .در هﻤﯿﻦ ﺳﺎلهﺎ در ٔ
دهﻪ  ١٨٨٠ﺑـﻮد
ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯿﺮاث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺣﻔﻆ و ژرفﺗﺮ ﮐﺮد -هﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ِا ِﻟـﻨـﻮر
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﺎم ﻣﺎن ،و وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ هﻤﯿﺸﻪ ﻣـﯽﮔـﻔـﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻟﻮدهاش در ﻣﯿﺎن ٔ
ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮق ﻟﻨﺪن ﺑﻮد و ﻧﻪ در ﻣـﯿـﺎن
اﺷﺮاف ﮐﺎرﮔﺮی.
ٔ
ﺧـﺎﻃـﺮه او درود
در اﯾﻦ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺎ ﺑـﻪ
ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﯿﻔﺴـﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﻨﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،و
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ ،هﻨـﻮز
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
ٔ
ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ
درود ﺑﻪ
در ﯾﺎدﺑﻮدهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮد.
ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖهﺎی رﻧﺎﺗﻪ ﮐﻮﭘﻪ ،دﺑﯿﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آﻟﻤﺎن (DKP).
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ  200ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ووﭘﺮﺗﺎل ،ﻧﻪﭼﻨﺪان دور از ﺷﻬﺮ ُﺑﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧـﮕـﻠـﺲ ،در ﮐـﻨـﺎر ﮐـﺎرل
ٔ
ﻃﺒـﻘـﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ را ﺗـﻮﺻـﯿـﻒ
ﮐﺮد .اﻧﮕﻠﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾـﮑـﯽ از ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺬاران
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾـﺨـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ ٔ
هﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﯽ ﺑـﺮد ،و اﯾـﻦ
ٔ
داﻧﺶ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .او هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺎﻧﯿﻔـﺴـﺖ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد.
در روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﺲ و ﻣـﺎرﮐـﺲ،
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎههﺎی
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮعهﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎر او ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣـﺎرﮐـﺲ ،ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ ﺷـﺎﻟـﻮدهٔ
ﺧﻮد او و اﻧﻘﻼبهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ ﻗـﺮن
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﺎن ِ
ﺑﯿﺴﺘﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنهـﺎ ﻧـﻔـﺮ در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻇﻠﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮد .او اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮد .او در اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن در ﺳﺎلهﺎی  ١٨۴٨و  ١٨۴٩در ﺷﻬﺮ ﺳﮑـﻮﻧـﺖ
ﻟﺒﺮﻓﻠﺪ )(Elberfeldدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ووﭘﺮﺗﺎل رزﻣﯿﺪ.
ﺧﻮد ِا ِ

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آن اﻧﻘﻼب ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی دﯾﮕـﺮ
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺷﺮﮐـﺖ ﻧﺴـﺎﺟـﯽ ﭘـﺪرش )در
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ( ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .او در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ .او ﻓﻌـﺎﻻﻧـﻪ در اﻧـﺠـﻤـﻦ ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان،
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ّاول ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎدﺑﻮد ﺧـﻮد در ﻣـﺮگ اﻧـﮕـﻠـﺲ ﻧـﻮﺷـﺖ:
«ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑـﻪ
ٔ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﻃﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
آﻣﻮزش دادﻧﺪ ،و ﻋﻠﻢ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وهﻢ و ﺧﯿﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ».
ً
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در آﺛﺎر اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺻﺮﻓﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد.
ٔ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ درسهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣـﺒـﺎرزه اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ اﻣـﺮوزی ﺧـﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸـﺮ و اﯾـﺠـﺎد -از
ﻃﺮﯾﻖ رهﺎﯾﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ -ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑـﺰرگ ﻣـﺮدم را ﺑـﺮآورده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،و ﺑﻪ اهﻤـﯿـﺖ ﺣـﻔـﻆ
اﻧﮕﻠﺲ در آﺛﺎرش ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﮑﻢ اﻣﺮی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮد ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﭘـﺮدازد .او
ِ
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ،و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ ﺿﺮوری ﺑـﺮای
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨـﮑـﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در آﻧﻬﺎ اهﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد ،وﻟﯽ ﺣﺰب را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.
ّ
در ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوزی ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﻋـﻠـﺖ آن ﻧـﺒـﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎهﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ هﺴـﺘـﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮاهـﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐـﺰی ،و ﻣـﺎﻟـﮑـﯿـﺖ ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ/دوﻟـﺘـﯽ ﺑـﻪﺟـﺎی
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ را دﻧـﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،و وﯾﺘﻨﺎم ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ )ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ( ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد ،روﺳﯿـﻪ
و ﭼﯿﻦ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺸـﻮرهـﺎ را ﺑـﻪ ﻧـﺎﺑـﻮدی ﻣـﯽﮐﺸـﺪ،
ﻣﺤﺎﺻﺮههﺎﯾﯽ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ آن ﻧـﻤـﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﺑـﺎز هـﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐـﻪ در آن ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ راه
ً
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺸﺎن دهﺪ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺻﻠﺢآﻣـﯿـﺰ را ﺑـﺮای
ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ٔ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ٢٠٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ،
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعهﺎ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان روﺷﻦ ﮐـﻨـﻨـﺪ و اﺟـﺎزه ﻧـﺪهـﻨـﺪ-
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد -ﺗﻮﻟﺪ او ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺘـﯽ ﺑﺸـﻮد
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺑﺪون هﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ هـﻮﯾـﺖ ﻓـﺮﯾـﺪرﯾـﺶ
اﻧﮕﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ.
در آﻟﻤﺎن ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐـﻨـﯿـﻢ .در ﻣـﺎه اوت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻧﮕﻠﺲ در ووﭘﺮﺗﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در آن دﯾـﮕـﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﭼﭗ ،در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهـﯿـﻢ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎرزی در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪای از اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ
ﻓﯿﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ از اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻘﺎﯾﺎی رﻧﮓ آﺑﯽ
و زردی ﮐﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖهﺎی اوﮐﺮاﯾﻨـﯽ روی آن ﭘـﯿـﮑـﺮه زده
ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻨﻮز هﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﭽـﺴـﺘـﺮ
ٔ
اﺳﺖٔ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﯿﻦ
ٔ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اوﮐـﺮاﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻠـﯿـﻪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم دوﻧﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح در دﺳـﺖ
ﺧﻮد ،از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨـﭽـﺴـﺘـﺮ و ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن،
ﮐﺎرﮔﺮان در دوﻧﺘﺴﮏ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﯾﺴﺘﻤـﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨

 ١١دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ »ﺗﺮاﻣﭙﯿﺴﻢ «ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ...

اداﻣﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﺎن ...

ً
اﯾﻦ را ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪهﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه در
ﺳﺎلهﺎی  ١٣٨٩ / ٢٠١٠و  ١٣٩٣ /٢٠١۴ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎﯾﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در
ﮐﻨﺎر او و ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل درﮔﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮردهﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮب هﺪفهﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﯿﻦ،
ﺑﺎﯾﺪن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیای ﺗﻨﺪ و در ﺟﻨﺎح ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﻋﻘﺎب هﺎ" ﺟﺎی دارد.
ﺑﺎﯾﺪن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ "ﺷﯽ ﺟﯿﻦ ﭘﯿﻨﮓ" در ﭼﯿﻦ ﻧﺮﻣﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺎﯾﺪن ﻗﺼﺪ دارد ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻪﺳﻤﺖ آﺳﯿﺎی دور
را ﮐﻪ از ﺳﻮی اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ ًو در ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻮان ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ
آﺗﺶاﻓﺮوزی آﺗﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ
درﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎهﺶ ﺗﻨﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ [در
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞهﺎﯾﯽ
دوره اوﺑﺎﻣﺎ] هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﯿﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارد .در ﺳﺎلهﺎی ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺪرت ًﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪه
ٔ
اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ اﺧﯿﺮا در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎ،
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ در دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽاش را ﺑﻪﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﺴﺘﺮش
داد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ  ١۵درﺻﺪ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ دوم در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﯽهﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ هﻢ اﮐﻨﻮن از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی )ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ( ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب
اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ً
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﮔﺮﭼﻪ هﻨﻮز اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺎلهﺎی ِ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮف هﺰﯾﻨﻪهﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪن در اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺗﺴﻠﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
هﺮ آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪهﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ روزاﻓﺰون ﭼﯿﻦ
ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ در هﻤﻪﺟﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اروﭘﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ دو
اوﻟﻮﯾﺖ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشهﺎ در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ هﯿﺴﺘﺮی
ﺿﺪ ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﺳﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ،و دوم ،ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺑﺎﯾﺪن.
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در ﯾﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ژاﻧﻮﯾﻪ۶ /
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ٩٩ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺮاﺳﺮ
ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪن ،اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در
ً
ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ
در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺟﻮد
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در روﻧﺪ ﺣﻞ
ﻧﺪارد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﯾﺠـﺎد ﮐﺸـﻮر
«اﺑﺘﮑﺎر ﺻﻠﺢ ﻋﺮﺑﯽ »ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ
رهﻨﻤﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳـﻮرﯾـﻪ و ﻟـﺒـﻨـﺎن و ﻋـﺮاق ﻧـﯿـﺰ
ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷـﻮار ﺧـﻮد هﺴـﺘـﻨـﺪ ،و آرﻣـﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﯾﮕﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻔﺮﻗﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ
ﺑﯿﻦ ٔ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﻮار ﻏﺰه ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓهﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮار
ﻏﺰه ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺎزات را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤـﻤـﯿـﻞ
ﺧﻮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ِ
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از
آن ،و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ هﺮ دو ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻘـﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﺎر ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮی را ﺑـﻪ
دوش ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و رهﺒﺮی آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زﻧﺪه و در دﺳـﺘـﻮر ﮐـﺎر ﺟـﺎﻣـﻌـﻪٔ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ ً
ٔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺤﻼل ﻗﺮن »را ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و هـﺮ روز
اوﻻ ،ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ «
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ٔ
اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ هﺪف اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،ﮐـﻪ

ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺠﺎد ﮐﺸـﻮر ﻣﺴـﺘـﻘـﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﺮزهﺎی  ۴ژوﺋﻦ  ،١٩۶٧ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،و
ٔ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ١٩۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻣﺘﺤﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋـﻘـﺐﻧﺸـﯿـﻨـﯽ ﻣـﻘـﺎمهـﺎی رﺳـﻤـﯽ و
رژﯾﻢهﺎی ﻋﺮب از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪادی از دوﻟـﺖهـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ و هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ّﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﺮان،
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک هﺮ دو ﻃﺮف ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﻠـﺖهـﺎی اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرهـﺎ و
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ّ
ﺣﺰبهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ آﻧﻬﺎ ،هﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ
آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﻐﺎل و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و وﻓﺎدار هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رواﺑﻂ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶهﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑـﻂ ،و ﺣـﺎﻣـﯽ
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،هﻨﻮز وﺟﻮد دارد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﭼﻬـﺎر دهـﻪ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾـﺪ ،هـﻨـﻮز ﻋـﺎدیﺳـﺎزی را رد و از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ّاردن ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ٔ
ﺣﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺑﺨﺶ ّ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖهﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و از اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد دﻓﺎع
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .ﮐـﻮﺑـﺎ،
ﮐﺮدهاﻧﺪ و هﻨﻮز هﻢ از آرﻣﺎن
وﻧﺰوﺋﻼ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،و ﺑﻮﻟﯿﻮی در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﻦ و روﺳـﯿـﻪ،
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،و هﻤـﯿـﻦﻃـﻮر
اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ -ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﺗـﺮدﯾـﺪ .ﺑﺴـﯿـﺎری از
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن ،و ﯾﻤﻦ ﻧـﯿـﺰ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﮐﺸﻮرهﺎی
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،هﻤﭽﻨـﺎن از آرﻣـﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در داﺧﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﺻﻠﺢ و ﺗﺮﻗﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐـﻢ
آﻧﻬﺎ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖ و ﺷﻬﺮکﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑـﻪ آﻧـﻬـﺎ ﻣـﯽﺷـﻮد،
هﻤﭽﻨﺎن از ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻧـﺤـﻮ ،ﺟـﻨـﺒـﺶهـﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺻﻠﺢ ،رهﺎﯾﯽ ،و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟـﻬـﺎن
ﻧﯿﺰ هﻨﻮز ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ و دﻓﺎع از ﺣﻘﯿﻘﺖاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓـﻠـﺴـﻄـﯿـﻦ هـﻨـﻮز از اهـﻤـﯿـﺖ
ٰ
ﺑﯿﺶ از هﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ،زﯾﺮا ﭘﯿﺮوزی آرﻣـﺎن
ﻓﻮق
اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ٔ ّ
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﭘﯿﺮوزی هﻤﻪ ﻣﻠﺖهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮاﺳـﺘـﺎر و ﻣـﺪاﻓـﻊ
آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١١٨

 ١٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١٧آذر ﻣﺎه ١٣٩٩

»ﺗﺮاﻣﭙﯿﺴﻢ« ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ!
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ،وﻟﯽ هﯿﭻ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ-
ﻧﺸﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ" ﺟﻨﮓ
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﻧﺎﯾﻨﻬﺎم ،رهﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ.
ﺷﮑﺴﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ
ﻧﻔﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ در ﻣﻮرد ُﺳﺮ ﺧﻮردن ﻣﺪام
ﺑﻪراﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﻘﯿﺪﺗﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻨﻮز
هﻢ درﺻﺪد ﺟﻤﻊآوری ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاهﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪﺧﻮد در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن اﺳﺖ ،ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﯿﺸﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ رژﯾﻢهﺎی دﺳﺖراﺳﺘﯽ "ﺗﺮاﻣﭗﮔﺮا" در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب رهﺒﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دو
ﮐﺸﻮرﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ،ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ هﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼشهﺎﯾﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪامهﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریهﺎ از آنهﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎاﯾﻦهﻤﻪ،
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽای ﮐﻢﺗﺮ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻗﺪرت راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه،
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ و ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاهﺎن ً راﺳﺖﮔﺮا
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک در
ﮐﺮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاهﺪ
ً
ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ هﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺮوج ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺗﺮاﻣﭗ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭘﺎرﯾﺲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻣﻌﮑﻮس
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺎﺗﻮﺋﯽاش ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺸﺎرهﺎی ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﺗﻮ از ﺳﻮی اروﭘﺎ را اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد .وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺎهﯿﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺧﻼﻟﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐ زده و درﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪن اﺗﺤﺎد ﻏﺮب را ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﻧﻔﻮذ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را
ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،درﻇﺎهﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺪن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رژﯾﻢهﺎی اﺳﺘﺒﺪادی در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدهﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از هﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ در
ٔ
درﺑﺎره ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﯾﻤﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﯾﺮان
هﺴﺘﻪای را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽهﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮکﺳﺎزیهﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ٔ
درﺑﺎره راهﺣﻞ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﺨﺖﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او
ﻣﺬاﮐﺮات را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪهﺎی رﯾﺰ و ﺗﺒﺼﺮههﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ٔ
دارﻧﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮطهﺎی ﻣﻬﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺮ
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ٔ
درﺑﺎره "ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽای ﮐﻢرﻧﮓ ،ﻣﺤﺪود ،و
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺿﺪ ﺗﺮور در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﻀﻮر در ﻋﺮاق ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖ دادن داﻋﺶ" ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﯾﻤﻦ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ
دهﺪ ﮐﻪ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺠﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪهﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن را راﺿﯽ ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞهﺎﯾﯽ هﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂ هﺴﺘﻨﺪ،
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮاﻓﻖ هﺴﺘﻪای
ٔ
)ﺑﺮﺟﺎم( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از هﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺮان را هﻤﭽﻨﺎن دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽاش در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮردهﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد .در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮان را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺬاﮐﺮه و
ﺗﻮاﻓﻖ ًﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮط از ﻧﻈﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻬﺮان
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ً ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺎﯾﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ
ﺗﺮاﻣﭗ از ﺷﻬﺮکﺳﺎزیهﺎ و ﺣﻤﻠﻪهﺎی رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺰه
ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،روﻧﺪ ﮐﻠﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ داد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻚ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪرت
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ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس هﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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