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واردات ﺑﯽروﯾﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺑﻪ
ﻏﺎﯾﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽای ﮐﻪ رژﯾﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺁن ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻩ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺎﻻهﺎی
واردات
ﺑﯽروﯾﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزارهﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺛﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮی در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺠﺎ ﻧﻬﺎدﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎش
ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﺗﻦ از ﺗﻮدﻩهﺎی

ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .در
ﻣﺘﻨﺎوب
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻘﻴﻘﺖ
واردات ﮐﺎﻻهﺎی ﻏﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪی و
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎی
ﺑﺎرز اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢهﺎی ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ
ﭘﻬﻠﻮی و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﻴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻧﻤﻮدن ﺁن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ.

اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ!
روز  ٢١ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ،ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ هﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻘﺰ،
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ در ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ٢٠٠٣را ﺑﻪ زﻧﺪان
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺣﻘﻮق و
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺁﺑﺎن
 ،١٣٨۴در ﺳﺎﻋﺖ ۴:٣٠
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺪی ای
ﺑﺪان وارد ﮔﺸﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﮐﻠﻴﻪ
داﯾﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺪت ﺁﺳﻴﺐ دﯾﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﯽ از
اوﻟﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺁﻣﺎرهﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮی ﮔﻤﺮک
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از
رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی وارادات ﮐﺎﻻ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺁﻣﺎرهﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در  ٧ﻣﺎهﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،رﻗﻢ
واردات اﯾﺮان ﺑﻪ  ٢١ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 ٧٣۶ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ
 ١٢/٧درﺻﺪیﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ
"ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ" در
ﻣﺎﻩ ﺟﻮﻻی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻇﺮف

 ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ۵١
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
هﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
واردات اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از اﯾﺮان
)ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ(
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺗﺎ
 ٢٠٠۴ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻩ،
اﯾﻦ
دوﻟﺖهﺎی
ﺻﺎدرات
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻃﻮل هﻤﻴﻦ ﻣﺪت از
 ۶ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ۴٩٨ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﻪ رﻗﻢ ١۴
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ٣٠۵ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در
ﺳﺎل  ٢٠٠۴اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ١٣٠
درﺻﺪیﺳﺖ.
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ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺟﺪول ﺑﺮای هﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ۵ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان و  ٣ﺳﺎل
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮوﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﻴﻨﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ  ٣ﺳﺎل و ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﻴﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪی ﭘﻮر
و ﺑﺮهﺎن دﯾﻮارﮔﺮ را ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  ٢ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﻤﻮد.
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ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺰاران ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ
دهﻪ  ١٣١٠ﺷﻤﺴﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ هﻔﺘﺎد ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻴﺶ از هﻔﺘﺎد ﺳﺎل
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎی
و
ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ را در ﺧﻮد ﮔﺮد

ﺁوردﻩ ﺑﻮد ،ﺷﺎهﺪ زﻧﺪﻩ ای از
روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و رﺧﺪادهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺐ و
اﺳﻨﺎدی در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﻴﺪن و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ زﻧﺪﻩ
ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﺒﺎرزات

ﺗﻮدﻩ هﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٣٣٧ﺗﺎ
 ،١٣۴٢و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻧﻘﻼب و ﻗﻴﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ،١٣۵٧-۵۶را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
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واردات ﺑﯽروﯾﻪ
در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١

ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺁﻣﺎر ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از
هﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺳﻠﻄﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋﻩ در
اﺛﺮ
در
اﺧﻴﺮ،
ﺳﺎلهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی رژﯾﻢ و ﺑﺮﺧﻼف
ادﻋﺎهﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺳﺮان ﺁن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﯾﺠﺎد
ﺷﻐﻞ ،روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﭘُﺮﺳﻮد ﺑﺮای
ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻨﺠﻞ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی
و
دوﻟﺖهﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺟﻴﺐهﺎی ﮔﺸﺎد
دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺁن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران واﺑﺴﺘﻪ و
ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ و زاﻟﻮﺻﻔﺖ هﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ورود اﻧﺒﻮﻩ ﮐﺎﻻهﺎ و
اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار ،ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﺗﻦ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺮد،
ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﮐﺸﺎورزان و ...ﮐﻪ در
درﺟﻪ اول ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ
راﺑﻄﻪ ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻌﯽ از
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺣﻴﺎت و
ﻣﻌﺎشﺷﺎن از ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻨﻴﻦ رﺷﺘﻪهﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری
و ﻓﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﺳﻔﺒﺎر
ﭼﺎﯾﮑﺎران )ﺣﺪاﻗﻞ  ١ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ( ،ﮐﺸﺎورزان ،ﺗﻮﻟﻴﺪیهﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ و رﺷﺘﻪهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ
ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ و

ﻣﻌﺎش ﺁﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و در ﻋﻮض ﺻﺪور
ﺑﯽروﯾﻪ
دوﻟﺘﯽ
ﻣﺠﻮزهﺎی
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان دزد و ﻓﺎﺳﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و
ﺗﺠﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﺑﺎ
ورود ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﺗُﻦ ﭼﺎی و ﺷﮑﺮ
و اﻟﺒﺴﻪ و ...ای ﮐﻪ ﻃﻴﻒ ﻓﻮق
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺁن را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و
ﺧﺮوج از داﯾﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮐﺎر و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ذﺧﻴﺮﻩ
ﺑﻴﮑﺎران ﺑﻮدﻩاﻧﺪ.
رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
ﮐﻪ
اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮری
و
"اﺳﺘﻘﻼل"
ﻓﺮﯾﺎدهﺎی
ﺷﻌﺎرهﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪاش ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ
ﮐﺮدﻩ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖاش ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ
در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪات
داﺧﻠﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺸﺎورزی و واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی
و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﺰاﯾﺎ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﻴﺪی ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺳﺘﻦ از واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرتهﺎی ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ
اداﻣﻪ
ﺿﻤﻦ
ﺗﺎ
اﺳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی اﺧﻼف ﺧﻮﯾﺶ در
رژﯾﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺎﻩ ،ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ
و اﻧﻬﺪام ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎزار
اﯾﺮان را هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﻧﺤﺼﺎرات و
ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار
دوﻟﺖهﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪﺧﺮابﮐﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﻬﻴﺎ
ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺑﺎ
ﺳﺎزد.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽایﺳﺖ ﮐﻪ

اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ!
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١

اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻓﻮق در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﯾﺪﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﺁﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ٢٠٠٣ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎهﻴﺖ
ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد.

ﻣﺎ ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
زاﻟﻮﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ و
ﺁﻗﺎزادﻩهﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ هﺮ روز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
ﻓﺮﺑﻪ و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ و
ﺟﻴﺐهﺎی ﺧﻮد و ارﺑﺎﺑﺎن
ﭘُﺮ
را
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖﺷﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در هﻤﺎن ﺣﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﻗﺸﺎر وﺳﻴﻊ
ﺧﺮدﻩﺑﻮرژوازی ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد
اﻧﺒﻮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺛﺮوتهﺎی
ﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و "ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاﺑﯽ" و
زﯾﺴﺘﻦ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری
واﺑﺴﺘﻪ
رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی
و
دوﻟﺖهﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،در ﺳﺎلهﺎی
اﺧﻴﺮ ﭼﻴﺰی ﺣﺪود  ٣٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﺳﺖ
ﺁوردﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
اﯾﻦ درﺁﻣﺪ ﮐﻼن ﺑﺠﺎی هﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪن در راﻩ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
رﻓﺎﻩ ﺗﻮدﻩهﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺁوردن ﻧﻴﺎز
دوﻟﺖهﺎی
و
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار
ﺧﺮﯾﺪ
ﺻﺮف
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و اﺑﺰار و ﺁﻻت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﺸﺘﻪ و در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ
ﻏﻮلﭘﻴﮑﺮ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺳﺎﺳﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮدﻩهﺎ و
ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ
از
دﯾﮕﺮی
ﻗﺴﻤﺖ
درﺁﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺻﺮف
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮﻩهﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
ﻗﺮضهﺎی اﺳﺎرﺗﺒﺎریﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ از
ﺑﺎﻧﮏهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺰرگ
ﻗﺪرتهﺎی
هﻤﻴﻦ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم
در
ﺧﺮﺧﺮﻩ
ﺗﺎ
را
ﻣﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮو
اﺳﺘﻘﺮاضهﺎی
ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی
از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ اﯾﻦ درﺁﻣﺪ هﻢ ﺑﺎﺑﺖ
ﺻﺪور ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﺗﺠﻤﻠﯽ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻧﻘﺸﯽ در
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪهﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ روﻧﺪ
از
ﺑﺴﻴﺎری
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد و زﺣﻤﺘﮑﺶ
را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁن
ﮐﺎﻻهﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در
ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ
درﺁﻣﺪهﺎی ﻧﻔﺘﯽ رژﯾﻢ ،رﻗﻢ
ﻗﺮضهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ۴٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻤﺎم ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای  ٨ - ٧ﻣﺎﻩ واردات ﮐﺎﻻهﺎی
ﺿﺮوری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻔﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮب ﺣﺮاج زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ،ﺛﺮوتهﺎی ﻣﻠﯽای ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ،از
ﻃﺮف رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﯾﻦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮﺟﺰی از ﺳﻴﻤﺎی
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺰدور
رژﯾﻢ
ﮐﻪ
ﻣﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در رأس ﺁن
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻬﺮ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻧﻔﻊ
ﺑﻪ
ﺁن
ﻃﻔﻴﻠﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖهﺎ ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﻮدﻩ
و ﺁن را از ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدﻩهﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺁﻧﺎن ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ اﻧﺪ،
ﮐﻤﺮﺷﺎن در زﯾﺮ ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﺑﻴﺪادﮔﺮﯾﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و
ﺳﺮﮐﻮب ،ﮔﻠﻮﻟﻪ و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺮور ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻣﺎ اﺣﮑﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ هﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن ﺁزادی ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و
ﻓﻮری ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ!

ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺰاران ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در داﻧﺸﮑﺪه
ﺣﻘﻮق ﺗﻬﺮان
ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ١

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﻮق در ﻃﻮل هﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﺳﻴﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت
و ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن
رژﯾﻢ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﻧﺘﺸﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﮔﺮدﺁوری ﺷﺪﻩ و در
دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﮐﻪ
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۵٧-۶٠اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ و در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاهﺎن
ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁزاداﻧﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی
دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮض
دادن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت داﺷﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽ

ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎر
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮد .اﻣﺎ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﯾﺎ
ﻧﺎﯾﺎب و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣﯽ
ﺷﺪ را ﺗﺤﺖ هﻴﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج
ﻧﻤﻮد .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺨﻂ
اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺰﺑﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب را در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و او
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺘﺎب را ﺑﮕﻴﺮد و
در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ

ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ۴

در ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان زدﻩ
ﻓﻮرد )دوﻣﻴﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﺑﺰرگ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ(
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ
از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد و اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان را اﻋﻼم
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
او و دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﮔﻔﺖ:
"ﺧﻴﻠﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان از اﻳﻦ اوﺿﺎع
ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ،هﻤﺎن
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ".

در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ اﺧﺮاج هﺎ در اﻳﺎﻟﺖ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ،اُﻧﺘﺎرﻳﻮ ٣۶۵٠ ،ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ٢٠٠٨اﺧﺮاج ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن
ﺑﻴﺶ از  ١٢هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﮐﯽ
ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺧﺮاج هﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر رﺳﻤﯽ ٢۵ ،درﺻﺪ
از ﮐﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی اﺳﺖ.

در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻬﺮک "ﺑﻴﻮک" در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻓﻠﻴﻨﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ  ٢٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن در
ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل ١٩٩٩
ﮐﺎﻣﻸ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﻓﻠﻴﻨﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ "ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ" ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻃﻮﻓﺎن زدﻩ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ و
ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺁن ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮ "ﻟﻨﺴﻴﻨﮓ"
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ هﺎ را در اﺛﺮ اﺧﺮاج هﺎی
اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ دﻳﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٣
هﺰار ﻧﻔﺮ در ﺁﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻼم ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ١٨١٠
ﻧﻔﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻠﺰﮐﺎری و ﺗﻮﮐﺎری اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﮑﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﻴﺶ از  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﻬﺮ
"ﻣﻮرﻳﻦ" اﺧﺮاج ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺷﻬﺮهﺎی
اﻳﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ١۵٠٠
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﻬﺮ "ﺳﺘﺮن" و ﺑﻴﺶ از  ٢۵٠٠ﻧﻔﺮ
در ﺷﻬﺮ "اُﮐﻼهﻮﻣﺎ" ،و  ٣٠٠ﻧﻔﺮ در "دورا
وﻳﻞ" اﺧﺮاج ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،اﺧﺮاج هﺎ و
ﮐﺎهﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎهﺶ ﻣﺨﺎرج
ﺗﻮﻟﻴﺪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻴﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
هﺎی ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ادﻋﺎهﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
در ﻣﻮرد ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﺎن اﺧﻴﺮأ ﻓﺎش ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺣﺪود  ۴٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﻴﺶ از رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻋﻼم اﻳﻦ درﺁﻣﺪ ﻏﻴﺮواﻗﻌﯽ ،ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم
اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻬﺎم داران
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮدهﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻣﭙﺮاﻃﻮران ﻣﺎﻟﯽ ﻻس
وﮔﺎس ،ﮐﺮک ﮐﺮﮐﻮرﻳﺎن ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ١٠
درﺻﺪ از ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز هﻢ هﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺤﺮان ﺟﺎری ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ هﻤﻪ اﻳﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺮاج ﺑﺨﺮد و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺨﺶ هﺎی ﺳﻮدﺁور ﺁن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز را ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .او در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر
ﺳﻮد ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ و در ﻋﻮض دﻩ هﺎ هﺰار

دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاﺟﻨﺪ

..

 ..زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

..

..

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از
ﮐﺘﺎب را داﺷﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ
داﺷﺖ ﮐﻪ  ۵ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب
ﻣﺰﺑﻮر را از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ای
ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺠﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺘﺎﺑﺪار
ﺑﻮد ،ﮐﭙﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎری ﺁﺷﮑﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮزی و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻋﺰام ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺁﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ  ٢ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺁﺗﺶ ﺳﻮزی،
ﺷﮑﻬﺎی ﺟﺪی ای را در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺁن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻴﮑﺎر و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯾﺸﺎن در
ﻣﻌﺮض ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺨﺮب ﻧﻘﺸﻪ
هﺎی ﺷﻮم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎی رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ و
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻩ و ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٣٠ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ را از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ
را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ از ﺣﺪود  ٢۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ از اﺧﺮاج
هﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﮐﺮاﻳﺴﻠﺮ )در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 (١٩٨٠-١٩٧٩و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،روﻧﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺁﻧﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺰاﻳﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎهﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ هﺠﻮم و ﭘﻴﺸﺮوی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺸﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺳﺎزﺷﮑﺎر
اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ادﻋﺎهﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ،ﮐﺎهﺶ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺿﺮورت رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ )و ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ(.
ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ و دﻳﮕﺮ
ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،و ﮐﺎهﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی ﭘُﺮﻣﺼﺮف ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
ﻧﻤﻮدی از ﺳﻘﻮط ﮐﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 ..ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

..

دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاﺟﻨﺪ
در روز  ٢١ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز در
ﺷﻬﺮ دﻳﺘﺮوﻳﺖ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺿﺮورت ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺨﺎرج ﺗﻮﻟﻴﺪ ٣٠ ،هﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را اﺧﺮاج ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻳﻦ اﺧﺮاج هﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر وﻳﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ ای
را ﺑﺮای ﺷﻬﺮهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در
ﺑﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻴﺶ از  ١٠٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠٨ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ١٩۵٠و  ١٩۶٠ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٧٠اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی
ﺑﺎدوام ﺗﺮ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ژاﭘﻨﯽ و اروﭘﺎﻳﯽ وارد
ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
از ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘُﺮﻓﺮوش ﺗﺮﻳﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی دﻧﻴﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﻴﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻓﻘﻂ ٢۵
درﺻﺪ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و  ١۵درﺻﺪ از
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را در دﺳﺖ دارد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ هﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﺑﺮای ٧
ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺧﺮاج  ٣٠هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺳﺎزی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﻴﺶ از  ٢٠٠هﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ وارد
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،اﻟﺴﺎﻟﻮادور ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و
دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ ﮐﺸﺘﻪ و ﻳﺎ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮ روی ﺻﻠﻴﺐ هﺎﻳﯽ
ﺣﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺁن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮐﻪ
در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ هﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮی در ﺑﺎرﻩ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدهﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض  ۴١ﺗﻦ از
ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﮑﻪ هﻴﭻ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در اﻳﻦ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎﻩ هﺎ
زﻧﺪان و ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩۶٠ﻣﻮﺳﺴﻪ ای را ﺑﻪ ﻧﺎم
"ﻣﺪرﺳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ" داﺋﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻣﺨﻮف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯽ ﺁی ای
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢ﻧﺴﻞ از
ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ را ﺁﻣﻮزش دادﻩ
اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻤﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ در
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﻳﮑﯽ از ﮐﺘﺎب هﺎی ﺁﻣﻮزش
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ درز ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺲ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﺮاﺳﺎن از ﺟﻮّ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت اﻳﺠﺎد
ﺷﺪﻩ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﮏ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻇﺎهﺮا در ﺻﺪد ﺑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺁن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﺎ هﺪف ﻓﺮﻳﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ،
اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ دهﻦ ﭘُﺮﮐﻦ
"اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی هﻤﮑﺎری اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﻴﻢ ﮐﺮﻩ
ﻏﺮﺑﯽ" ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد و ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﺎ اﺳﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
اداﻣﻪ داد.

در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺁذر ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪی ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﻬﺎ و ﻧﺎ ﺁراﻣﻴﻬﺎی اﺧﻴﺮ در
ﺷﻬﺮهﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد،
ﭘﺲ از ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺑﺴﻴﺎر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار وﺛﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ زد و دهﺎن ﺧﻮد را
دوﺧﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن
اﺣﻤﺪی ،ﺣﺎل وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
وﺧﻴﻢ و وی از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در وﺿﻌﻴﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ روز  ١۴ﺁذر ﻣﺎﻩ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺟﻮان ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﻮﯾﺎ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ در
ﮐﻼﻧﺘﺮی  ١٣ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻓﻮت ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺰدور ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻮان ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪن و
ﮐﺸﻒ ﺣﺸﻴﺶ در ﺟﻴﺒﻬﺎﯾﺶ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ
ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻓﻮق ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم
ﺳﻨﻨﺪج را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ
در ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

آﻣﻮزش ﺷﮑﻨﺠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
در روزهﺎی  ١٩و  ٢٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻴﺶ از ٢٠٠٠٠
ﻧﻔﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻮدﻩ
هﺎی ﺁﮔﺎﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺟﻮد
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
"اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی هﻤﮑﺎری اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﻴﻢ ﮐﺮﻩ
ﻏﺮﺑﯽ" و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،در ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در "ﻓﻮرت ﺑﻨﻴﻨﮓ"
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ(
)اﻳﺎﻟﺖ
ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم هﺎی هﺰاران ﻧﻔﺮ از
اهﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ را ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ،

اﺟﺴﺎد اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺳُﻨﯽ ﮐُﺮد و ﭘﺴﺮش
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز
ﻓﺠﻴﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﺧﺒﺎری از ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور و
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪن و اذﯾﺖ و ﺁزار ﺗﻮدﻩ هﺎ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن هﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ،ﻣﺮدم
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺟﺴﺪ "ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ" ،اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ "ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ" اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺟﺴﺪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ
هﺎﺷﻢ رﺳﺘﮕﺎر ﭘﺲ از  ٣ﻣﺎﻩ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ
ﺑﻮدن ﺁﻧﺎن در ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 7946494034

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

