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سپتامبر امسال  ۱۱اند.  برافروخته کشته شده-های آمریکا جنگ
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با اترمراپ پرروژٔه وارر اری کرامر  
رررای  افغانستا  به نیرروهرای اسر پ

های راهبردی آمریکا  طالبا ، سیاست
غربی  در قبال کش رهای منطقۀ جن ب

های سیاسی آسیا و هماهنگ با برنامه
ای  اش در خاور دور به مرحلره نظامی -

هرای ایر   اند. سریراسرت تازه وارد شده
برر   مرحلٔه تازه تأثیرهایی تعیی  کننرده

طر ر  های آتی جها  و هرمریر   تح ل
کش ر ما خ اهد داشت. تجربه نام فر  

منظ ر  آمریکا در بیست سال ر شته به
ق اپ داد  و پایدار ساخت  دولت دست 

اش در افغرانسرترا  از طرریر   نشانده
اشررغررال نررظررامرری ایرر  کشرر ر، در 

هرای  های مرحلٔه تازٔه سیاسرت تصمیم
اند.  راهبردی آمریکا مسلمًا دخی  ب ده

ها  های بسیاری از رسانه هرچند تحلی 
هرای  پرردازا  برر دشر اری و نرظرریره

عملیراتری چرنرد روز نرهرایری خرروج 
نیروهای نظامی آمرریرکرا و نراتر  در 
فرودراه کاب  متمرکز ب د، اما اکرنر   
مشخص شده است که رخدادهای آ  

 اند.  روزها مسائلی فرعی و ر را ب ده
هرا در  برخی از تحلیلگرا  و رسرانره

ایرررا  و خررارج کشرر ر، خررروج 

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۳۰۱۱شهریور  ۲۲، ۳۳۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

هاى رژیم  گیرى موضع
والیى و نیروهاى 
سیاسى کشورمان 

نسبت به رویدادها و 
 هاى افغانستان  تحول

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۰گرانى سرسام آور دارو وسودجویى دالالن                        در ص
 ۹حزب کمونیست چین: رسالت و خدمات آن                        در ص 

 ۳۱شكن است                       در ص  ترین قانون ایاالت متحده بزرگ
 چرا اتحاد جماهیر شوروى فروپاشید و 

 ۳۲ضد انقالب پیروز شد                       در ص                                      

 ضمیمۀ کارگرى
، »نامۀ مردم« 

  ۰۱شمارۀ 
 منتشر شد!

بدرود رفیق میكیس 
 تئودوراکیس!

  ۱ادامه  در صفحه 

تریلیون دالر هزینٔه  ۱بیش از 
 هاى آمریكا از جنگ

 تا امروز  »سپتامبر ۳۳« 

  ۷ادامه  در صفحه 

سالٔه س ئدی، در ترابسرترا  سرال  ۱۱زمانی که ررتا ت نبرگ، دختر 
ای کره شرعرار  مقاب  پارلما  س ئد با پ کارد چ بی ۱۹۰۱/  ۱۰۱۲

وه ا" با حروف برزرگ و سریراه روی آ   "اعتصاب مدرسه برای آب
ها در م رد محریر   ن شته شده ب د اعتراضش را به عملکرد حک مت

زیست آغاز کرد، تنها هدفش ای  ب د که نظر مردپ از یک طررف و 
محیطی جلب کنرد. او برا  حاکما  را از طرف دیگر به فاجعه زیست

هرای اجرترمراعری  سرعت در شبکره ها برای آینده" که به ادامه ای  اعتراض در تمامی روزهای جمعه، "جنبش جمعه
کش ر جها  )در حدود  ۱۱۰ای در بیش از  جنبشی که به تظاهرات وسیع ت ده جها  رسترش پیدا کرد را بنیا  نهاد.

 ۱/    ۱۰۱٩سرپرترامربرر  ۱۹وه ا در نی ی رک،  شهر( در آستانٔه بررزاری نشست سرا  برای اقداپ در م رد آب ۹۰۰۰
وه ای کره زمی  و نجات ن ع بشر  فرا روئید. در ای  تظاهرات مردپ جها  یکپارچه شعار مراقبت از آب ۱۹۰۲مهرماه 

ر ارها و مدیررهرای ایرلری  را فریاد کردند، فریادی که رهبرا  کش رهای شرکت کننده در آ  اج س و نیز سرمایه
 داد. های بزرگ را خطاب قرار می شرکت

مبارزٔه جوانان براى 
احیا و حفظ محیط 

 زیست امرى فورى است!

  ۲ادامه  در صفحه 



۳۰۱۱شهریور   ۱دوشنبه     ۲   ۳۳۱۱شمارۀ    

آمر زا  و دانشرجر یرا  و  عمده شرکت کنندرا  ای  تظاهرات دانرش
اند کره  ج انا  ب دند و دلی  مشخص آ  ای  ب د که ای  ن ج انا  و ج انا 

هرای  ای از قربریر  مرهراجررت محیطی پیامدهای خطرناک فاجعه زیست
آبی و ررسنگی را باید تجربه کننرد. ایر   خانمانی، بیکاری، بی اجباری، بی

هرا و  شا  دولرت ها هستند که با حرکت متحد و رسترده ن ج انا  و ج ا 
کننرد کره در  هایی وادار می نشینی در اتخاذ تصمیم ها را به عقب حک مت

جهت ناب دی محی  زیست است. اررچه بسیار دردناک اما واقعریرت امرر 
هرای  ریرزی روز بیشتر نتایج عملکرد دهشتناک برنرامره ای  است که روز به

های بزرگ در زمینه نرابر دی  های حامی منافع شرکت ها و دولت حک مت
محریرطری در اقصری  بار زیست محی  زیست و رسترش پیامدهای فاجعه

نقاط را جها  شاهدیم. در آ  تظاهرات تاریخی که تنی چند از جر انرا  و 
میهرنرا   ن ج انا  و مردپ اکثر کش رهای جها  شرکت داشتند، جای هم

ما متأسرانه خالی ب د اررچه ایرا  یکی از کش رهایی است که در جرهرت 
دارد ولری  هایی سریع بررمری ناب دی محی  زیست در عمده مناطقش راپ

محیطی را در ایرا  بت انرد مرانرع شر د  جنبشی سراسری که فاجعه زیست
هن ز شک  نگرفته است. نگاهی به اخبار چند ماه ر شته خص یًا دربراره 

بل چستا ، مناط  مررکرزی و حرتری  و محی  زیست خ زستا ، سیستا 
مرا  در آسرترانره برروز  شمال ایرا  مؤید ای  واقعیت تلخ است که میهر 

 محیطی قرار دارد. ای زیست فاجعه
ای برزرگ بره قرطرعری برر  و  کمتر از دو ماه قب  جنبش اعتراضی -

ط رکلی به شرای  نار ار زندری ازجرمرلره فرقرر،  آبی و به خص ص به بی به
بیکاری، تبعیض، و محرومیت در عمده شهرهای استا  خ زسرترا  آغراز 
رشت که در همبستگی با مردپ خ زستا  حرتری بره شرهررهرای دیرگرر 
کش رما  هم کشیده شد. درواقع دلی  عمده ای  اعتراض برحررا  آب و 

 محی  زیست و رسترش سریع ای  بحرا  ب د.
های ط النی، بیشتر آب شیری  ایرا  از استا  خ زسرترا   برای سال -

ونرقر  کراال  هایی که به اقیان س بررای حرمر  کرد. قبً  کشتی عب ر می
هرا سرد،  کرردنرد. امرا احردا  ده رفتند از رودخانه کارو  عربر ر مری می

های خ زسترا  را خشرک کررده اسرت. سراکرنرا   ها و بات   رودخانه
کنرنرد کره ترعرمردًا آب را بره  خشمگی  خ زستا  مسئ ال  را متهم می

کنند و قصد دارند برای حررراری  نشی  مرکزی هدایت می شهرهای فارس
شا  بریررو  بررانرنرد.  های را از زمی   وطنا  عرب بیشتر مخاز  نرتی هم

 دادند: "نه به مهاجرت اجباری". همی  دلی  معترضا  شعار می به
عرلرمری  نق  از خبررزاری مهر، هادی کیادلریرری، ع ر  هریرئرت به -

دانشکده منابع طبیعی و محی  زیست دانشگاه عل پ و ترحرقریرقرات، از 
خشک شد  رودخانه چال س خبر داد و ررت: "سدهای انحرافی انترقرال 

منظ ر تأمی  آب م ردنیاز کشاورزی در شرر  مرازنردرا  ایرجراد  آب که به
 اند." های کش ر شده تری  رودخانه اند، باعث مرگ یکی از خروشا  شده
رئیس کمیته محی  زیست ی نسک  با اشاره به اینکه میزا  فرونشست  -

متر در سرال رسریرده  سانتی ۱۵در نقطه دشت فسا تا جهرپ در فارس به 
برابر باالتر از شرای  بحرانی قرار دارد" و ایر   ۱۵۰است، ررت: "ای  رقم 

هرای  در حالی است که فارس تنها استا  در کشر ر اسرت کره در سرال
هرایرش را از دسرت داده  ها و تراالب دالی  متراوت، دریاچه ر شته بنا به

ور  با ایلنا با اشاره به اینکه سرزمی  ایرا  در  است. محمد درویش در ررت
درجره و در  ۵۰الری  ۱۱منطقه خشک خاورمیانه و در عرض جغرافیایی 

کمربند خشک جها  قرار ررفته است، افزود: "قطعًا میرانرگریر  مریرزا  
های آسمانی در ای  منطقه نسبت به دیگر نقاط جها  برا کراهرش  ریزش

س می م اجه است و ای  در حالی است که میزا  تبخیر آب در ایر   یک
درید بیشتر است. ای  فعرال  ۱۰منطقه نسبت به دیگر نقاط جها  حدود 

هرای  های استا  فارس در سال محی  زیست با اشاره به اینکه فرونشست
ر شته باعث شده تا فارس بدتری  وضعیت را در ح زه آب در کش ر داشته 

هرای رر شرتره  باشد، ررت: "متأسرانه مسئ ال  استا  فرارس در سرال
رخ کشید  و جل  زد  ای  مرحرصر ل برا  بهانه رقابت در ت لید رندپ و به به

استا  خ زستا  اقداماتی انجاپ دادند که باعث شد تا میزا  فررونشرسرت 

زمی  در استا  فارس به باالتری  رقم در کره زمی  برسد و وضعیت ای  مر ضر ع 
هرای پرریشرا ،  در فارس بسیار خطرناک باشد." درویش با اشاره به اینکه دریاچه

رفته اسرت، تصرریر   های ر شته ازدست کافتر، ارژ ، بختگا ، طشک در سال
 ۱۲دلیر  دارا بر د   های ر شته به اینکه استا  فارس در سال کرد: "با ت جه به

ررردی  های طربریرعرت ت انست یکی از قطب منطقه حراظت شده و پارک ملی می
سال به بهانه پریرشری  ۱۱کش ر باشد اما ای  مهم قربانی تصمیم مدیرانی شد که 

ومریر   های اسرترا  را حریر  ررفت  در ت لید رندپ از استا  خ زستا  تماپ آب
 کردند."

ورر  برا  ملک فاضلی نماینده سراوا  در مجلس ش رای اس مری در ررررت -
خبرنگار ایلنا، یادآور شد: "اخیرًا مشک  آب خیلی حاد است. شرایرد در جراهرای 

رود کره  راهی یادما  می دیگر در ح زه کشاورزی مشک  آب داشته باشند، ما راه
در سیستا  و بل چستا  مشک  آب خ رد  وج د دارد." او با اشاره به وضرعریرت 

آب به اسرترا  اقرداپ   اش تصری  کرد: "ارر در جهت تأمی  آب در ح زه انتخابیه
ف ری نش د، دو سال دیگر با ت جه به آماری که وج د دارد و آقایا  مسئ ل نیرز از 

هزار نرر جمعیت، دیگر آبی وجر د  ۱۱۰آ  اط ع دارند، در ح زه شهری با حدود 
 ش د." های زیرزمینی خشک می نخ اهد داشت؛ چراکه سرره آب

های جن ب غربی استا  کهگیل یه و بر یرراحرمرد، در  س زی در جنگ  آتش -
 های زاررس. میا  جنگ 

استا  درخطر فرونشست زمی . رئریرس  ۱۵ها.  بمب ساعتی زیر پای تهرانی -
زیست ررت: "بر اساس استاندارد جهانی ارر مریرزا  فررونشرسرت  کمیته محی 

متر در سال بیشتر باشد، باید شرایطی برحررانری اعر پ کرنرنرد.  میلی ۵زمی  از 
و  ۱۱سانتیمتر، خرراسرا   ۱۵سانتیمتر، فارس  ۹۳که ساالنه در تهرا   درحالی

نق  از خبررزاری ایرنا، چرنردی  سانتیمتر فرونشست زمی  داریم." به ۱۹ایرها  
ای فرونشست زمی   لب با انتشار تص یرهایی ماه اره پیش مؤسسه تحقیقاتی اینت 

یدا" ت یی  کرده ب د و آ  را تهدیدی بررای  را در اطراف تهرا  "بمب ساعتی بی
زیسرت  میلی   نرر جمعیت ساک  در ای  مناط  دانست. رئیس کمیته محی  ۱۹

ت ضی  داد: "اکن   در تهرا  ای  دو مسئله در حال تشدید شد  اسرت، یرعرنری 
آبراد، ابررده،  های اطراف تهرا  مانند دشت شهریار، معریر  ع وه بر اینکه دشت

شدت دچرار  آباد همه دچار فرونشست زمی  شدند یعنی به خررود، محمدآباد و فت 
افت سط  آب زیرزمینی و شکاف شدند، تهرا  بزرگ هرم بره کرمرک شربرکره 

وسرازهرا، آب دیرگرر  ها و ساخرت کشی سازی، ات با  ها، جاده فاض ب، آسرالت
ترتیب دیرگرر  ای  های زیرزمینی ش د و به ی رت سنتی وارد سرره مجال ندارد تا به

 کند." آبی به زمی  نر ذ نمی
خلیج رررا ، زنگ پایا  حیات ای  زیستگاه. با مرگ خلیج رررا  ای  پرهرنره  -

ش د. پایا  حریرات ایر   آبی به کان   ریزررد و منشأ خیزش رردوخاک تبدی  می
چهارپ پهنه آبی خلیج ررررا   زیستگاه تا دو سال آینده محتم  است. بیش از یک

شرده اسرت.  دست آمده( تبدی   های تازه به خشک و به اراضی مستحدثه )زمی 
های منتهی به ای  پهنه آبری، افرزایرش دمرا و  آب کاهش بارندری، کاهش روا 

رسا  منتهی به خلیج  های آب افزایش تبخیر در واحد سط ، مسدود شد  داال 
رررا ، کاهش سط  تراز آبی خزر و وابستگی ای  دو زیستگاه آبری بره هرم، از 

 تری  دالی  خشک شد  تدریجی ای  زیستگاه است. مهم
های دارای آب شیری  ایرا "؛ وضرعریرت ایرررهرا   فرونشست "همه دشت -

 ۱ادامه  در صفحه  تر اسرت. مردیررکر  دفرترر مرخراطررات  وخیم

 ...مبارزٔه جوانان  ادامۀ 



 ۳۳۱۱شمارۀ     ۳۰۱۱شهریور  ۲۲دوشنبه    ۱ 

دشرت کشر ر،  ۳۰۰شناسی ررت: "از  محیطی و مهندسی سازما  زمی  زیست
هرا برا پردیرده  های شیری  هستند کره هرمره آ  دشت دارای آب ۱۰۰حدود 

لحاظ فرونشست را استا   تری  استا  کش ر به اند." او خطرناک فرونشست م اجه
ای است که روزی نیست که بررای  ر نه ایرها  عن ا  کرد و ررت: "ای  روند به

 ما پیاپ نار اری از ای  استا  در زمینه فرونشست ارسال نش د."
های نق  شده در سطرهای باال نشا  دهنده فراجرعره  تمامی خبرها و رزارش

محیطی در ن احی مختل  کش رما  است. آنچه امرروز در مریرهر  مرا  زیست
دهد کره سرالریرا  سرال  ای خطرناک خبر می محیطی ر رد از فاجعٔه زیست می

هرا برر  است. سنگینی و مصائب همۀ ای  بحررا   تدریج روی هم انباشته شده به
ناچار و ناخ اسرتره  ش د که به های محروپ جامعه آوار می دوش زحمتکشا  و الیه

ها باید تحم  کنند. واقعیت ای  اسرت کره  خاطر آ  ها را هم به تری  هزینه بیش
محیطی و  محیطی نه بر پایه تغییرهای دورانی زیست تمامی ای  تغییرهای زیست

یا عملکرد تصادفی آ  بلکه نشانه عملکردهای مخرب اقرترصراد ورشرکرسرتره 
داری ن لیبرالی در ل ای رژیم والیت فقیه است و برای مبارزه با ای  فاجعه  سرمایه

 به شناخت دقی  از ای  الگ ی اقتصادی ورشکسته نیاز است.
ای وسیع برای احیا و  دهی مبارزه بنا بر تمامی ش اهدی که ررته شد، سازما 

ای تأخیرناپ یر است. برایرد  حرظ محی  زیست از س ی ج انا  و ن ج انا  وظیره
هرا، روسرتراهرا، مردارس، و  های احیا و حرظ محی  زیست را در محلره کمیته

ها سازما  داد و برخی از وظای  زیرر را در  ها و مراکز کاری و کارخانه دانشگاه
 دست ر کار قرار داد.

راهی به میا  مردپ و زحمترکرشرا  در  وظیره نخست ای  کمیته - ها برد  آ
 کند. محیطی و خطراتی است که مردپ زحمتکش را تهدید می م رد فاجعه زیست

هائی که باعث ترخرریرب  های مدنی برای ت ق  پروژه دهی اعتراض سازما  -
 ش ند. های کشاورزی می ها و زمی  جنگ 

هرای  کنی، خصر یرًا در اسرترا  شیری  های آب درخ است اجرای نیروراه -
ت انرنرد برر  ج ار خلیج فارس و دریای عما  قرار دارند و می جن بی کش ر که هم

اساس انرژی خ رشیدی کار کنند. هزینه ت لید یک متررمرکرعرب آب شریرریر  
بطری آب ک چک را  ۹۰۰۰ت اند  سنت است که می ۱۰وسیلٔه ای  پروسه فق   به

پر کند. بر اساس رزارش نشریٔه ایندیپندنت، برخی از کش رهرای عرربری حر زه 
سالی شردیرد  اند با مشک  خشک خلیج فارس و نیز اسرائی  از ای  طری  ت انسته

 چندی  ساله خاورمیانه مقابله کنند.
هرای سر خرتره شرده برر اثرر  رسترش ف ای سبز و تررمریرم جرنرگر  -
های مقاوپ و نگرهرداری  های رسترده چند سال اخیر با کاشت  نهال س زی آتش

 ها. آ 
های بازیافت شدنی. ای  جایگزینی انررژی  جایگزینی انرژی فسیلی با انرژی -

ای ط النی دارد. منتها برایرد ایر   الساعه نیست و نیاز به پروسه ط رقطع خل  به
 پروسه را آغاز کرد.

واقعیت ای  است که جنبش اخیر مردپ خ زستا  نشا  دهنده ای  ب د که 
اند و از  محیطی را لمس کرده مردپ با ر شت و پ ست خ د نتایج فاجعه زیست

ای  جهت برای شرکت در جنبش سراسری احیا و حرظ محی  زیست مطمئنًا 
های  ای است که اکثر بخش اند. مسلمًا ای  جنبش، جنبشی وسیع و ت ده آماده

های ای   ریرد. درست است که نگاه همسانی به ریشه دلی  جامعه را در بر می
بحرا  ممک  است وج د نداشته باشد، ولی تمامی ای  نیروها بر ای  نظر 

الق لند که مسبب ایلی بحرا  محی  زیست در کش ر، رهبرا  رژیم  متر 
ماندٔه اقتصادی ن لیبرالی که از طری  غارت و  اند که با برنامه عقب والیت فقیه

ش د و نه با بازت لید ای  منابع، میه  ما را به ای   تخریب منابع طبیعی اجرایی می
های  های م ج د برای ایجاد کان   اند. باید از تمامی امکا  وضعیت کشانده

ط ر که رژیم در  مبارزه برای احیا و حرظ محی  زیست استراده بهینه کرد. هما 
 نشینی شد.  های مردپ شجاع خ زستا  مجب ر به عقب خ است مقاب  

تنها با مبارزه مشترک سراسری و با خ استهای مشخص است که می ت ا  رژیم 
بحرا   ای مسلم است که برای ح  ریشهرا به عقب نشینی وادار کرد. 

محیطی جز اتحاد وسیع نیروهای دمکراتیک و مترقی برای طرد رژیم  زیست
 های رژیمی دم کراتیک راهی دیگر وج د ندارد. والیت فقیه و استقرار پایه

  

شرکت حزب در جشنواره نداى مردم در شهر   ...مبارزٔه جوانان ادامۀ 
 وین )اتریش(

هررر ادارا  حرررزب 
امسرال نریررز مررانرنررد 

های ر شتره در  سال
جشنر اره برا شرکر ه 

، جشر  «ندای مردپ»
نشررررریررررۀ حررررزب 
کم نیرسرت اترریرش 
)روزنررامرره  و اررررا  
مرکزی  سابر  حرزب 
کم نیست اتریش کره 
هم اکنر   از سر ی 
ای  حزب بره یر رت 
نشریه ماهانه منترشرر 

می ش د( شرکت کردند. ای  جشن اره هر ساله در ف ای باز، در پارک قدیمی 
ش د. امسال ای  جشن اره  در روز های شنربره و  پراتر در شهر وی  بررزار می

مریر دی  ۱۰۳۹سپتامبر بررزار شد. ه ادارا  حزب از سرال  ۱و  ۵یکشنبه 
پیگیرانه هر سال در ای  جشن اره شرکت کرده اند. تنها سال ر شته بر د کره 

 ای  جش  به علت همه ریری بیماری کرونا نت انست بررزار ش د.
هرای  ها اع میه بره زبرا  رفقای ت ده ای امسال نیز همراه با پخش ده

هرا مرراجرعره  فارسی، آلمانی )نشریه ت ده اینر ( و انگلیسی در ررتگ  برا ده
کننده از میز کتاب و چادر حزب، از آزادی برای زندانیا  سیاسی و عقیردتری، 
مبارزه همزما  با رژیم دیکتات ری در ایرا  و همچنی  پیکار علیره مرداخرلره 
امپریالیست ها و کش رهای خارجی در کشر رمرا ، سرخر  ررررترنرد و برا 
بازدیدکنندرا  از غرفه پیرام   ضرورت یل  در منطقه و در جها ، عردالرت 

 اجتماعی و همبستگی بی  المللی به ررتگ  نشستند. 
، «آزادی برای زندانیا  سیاسی در ایرا !»رفقا شعارهای حزب را همچ   

باهم به س ی تشکی  جبهه واحد ضد دیکرتراتر ری و طررد رژیرم والیرت »
و  «به بایک ت علیه ایرا  پایا  دهریرد»، «علیه جنگ و برای یل »، «فقیه!

مردپ و تاریخ میه  ما جنایت ه لناک فاجعه ملی را فررامر ش نرخر اهرنرد »
 در بیرو  و در درو  چادر حزب نصب کرده ب دند.   «کرد!

امسال ه ا با بررزار کنندرا  و شرکت کنندرا  در ای  جشن اره همرراهری 
کرد. ه ای آفتابی و آسما  باز در هر دو روز، بهتری  شرای  را برای شررکرت 
بازدیدکنندرا  فراهم کرده ب د. وبه راستی جشن اره ندای مردپ امسال یرکری 

 ها در چندی  سال ر شته ب د. از م ف  تری  برنامه
امسال نیز دوستدارا  و ع قمندانی پرشمار )ایررانری، افرغرا ، عرراقری، 
اتریشی، آلمانی و از دیگر کش رها( از میز کتاب و چادر حزب بازدید کردنرد و 
مای  ب دند تا از نظرهای حزب پیرام   رویدادهای ر نار   در ایرا  و جها  
راه ش ند و از تاریخ و مبارزه حزب ما بیشتر بدانند. رفقای ما در ای  دو روز در  آ
ررتگ های ر نار   با بازدیدکنندرا  ت ش کردند، در حرد تر ا ، برازتراب 
دهنده و فریادرر مبارزه مردپ کش رما ، به ویژه زندانیا  سیاسی و عقیردتری 

های ایرا  بر علیه رژیم دیکتات ری حاکم باشند و از سر ی دیرگرر  در زندا 
ری  امپریالیست ها را در بررافرروخرتر   فعالیت ها و تبلیغات م ذیانه و زهرآ

جنگ و ُکشت و کشتار، دستبرد به منافع ملی کش رها و غارت میلریر   هرا 
هرای  انسا  زحمتکش، افشا کنند. تح الت روز افغانستا  یکی از مر ضر ع

بسیار مهم در ررتگ  با شرکت کنندرا  در ای  جشن اره ب د. از همی  روی به 
دع ت ه ادارا  حزب، رفی  محس  زاد نماینده حزب آبادی افغانسرترا  در 
اتریش، در روز دوپ جش  پیرام   تح الت افغانستا  برای حاضرا  در چادر 

 حزب سخنرانی کرد و با آنا  به ررتگ  نشست. 
در غرفه حزب ما در بع ی اوقات از روز به علت ح ر ر پررشرمرار برازدیرد 

های پرشمار تازه منتشر کنندرا  جای نشست  نب د. میز کتاب حزب با کتاب
شده، به راستی جاذبه ای بزرگ برای بازیدکنندرا  ایرانی، افرغرا  و حرتری 
دیگرا  داشت. یکی از رفقای بازدیدکننده افغا ، فعالیت حزب در انتشار ای  

دانست. غرفه حزب ما امسال در جشرنر اره همه کتاب را تحسی  برانگیز می
ترریر   ندای مردپ، به همت رفقای ه ادار و دوستدارا  حزب،  یکی از م ف 

های خ د در چندی  سال ر شته را، چه از نظر شمار بازدید کنندررا ،  برنامه
چه از نظر ررتگ  و بحث های انجاپ شده و چه از نظر فروش کتاب ترجرربره 

 کرد.   



 

 ۳۳۱۱شمارۀ   

ت ما  و داروخانره دیرگرر  ۱۱۰۰یک داروخانه 
فروشد. ایر   ت ما  می  ۲۱۰۰ همی  شربت را 

هرای سر پررمرارکرتری در سرطر   یعنی قیمت
شیرازۀ نظاپ  ها هم رخنه کرده است."  داروخانه

بهداشت و درما  کش ر در سرایره حرکر مرت 
جمه ری اس می بیش از پیش ازهم رسستره 
است. دست بخش خص یی را در بهداشت و 

اند. در ایر  عرریره  درما  کش ر باز ر اشته
دیده و بر کشریردٔه مریرهر  مرا  مردپ رنج  نیز

شا  هرچه بریرشرترر  های سرکیسه شده و جیب
هرای انرترشرار  ررزارش رردد. بر پایۀ  خالی می

یافته، طرح واکسیناسریر   هرنر ز افرترا  و 
زنرد. در  اش درجا مری های اولیه خیزا  در راپ

 ۱۰انرد  ی رتی که کش رهای بسیاری ت انسته
 شا  را واکسینه کنند. در ید شهروندا 

مراه  اردیبهشت  ۱رزارش سایت "میدا "،  به
مریرلریر   دوز   ۱۰۰۰آمریکا بیش از  ، ۱۵۰۰

واکس  استراده نشده دارد که از تقسیم آ  برا 
رغم ای  اقداپ غیرانسانی، فریاد حق   بشر آمریکا در  کند. به کش رهای دیگر خ دداری می

کند. واقعیت عریا  ای  است که، سررمرایره  می اش ر ش فلک را کر  ای های زنجیره رسانه
دنبال کسب س د هرچه بریرشرترر  ی رت اس پ فقاهتی فق  به شک  آمریکایی چه به چه به

هرای  ، مررکرز پرژوهرش۱۵۰۰شهری رمراه   ۲"، ۱۵رزارش سایت خبری "رویداد  است. به
مجلس والیی به ح  ر تعدادی از اع ای کمیسی   برهرداشرت و درمرا  مرجرلرس در 

های دارویی اشاره کررده اسرت.  های مختل  وارد کننده تجهیزات دارویی یا شرکت شرکت
های مجلس، بخش عمدٔه مدیرا  وزارت بهداشت ع ر   های مرکز پژوهش استناد داده به

زمرا  هرم بررای  های خص یی درمانی و دارویی هستند که هرم های شرکت مدیره هیئت
کنند کداپ تجهریرزات  های خ د تعیی  می ریرند و هم در شرکت وزارت بهداشت تصمیم می

پ شانی ای  دو باعث شده رانت عظیمی در ح زٔه سر مرت  پزشکی یا دارو باید وارد ش د. هم
کرنرنرد. در ایر  راسرترا  های دولت نیز آ  را تأیریرد مری تری  مقاپ شک  بگیرد که بلندپایه

نق  از وزیر بهداشت، از وجر د "فسراد سرازمرا   ، به۱۵۰۰شهری رماه  ۲  خبررزاری ایرنا،
ای  تنها اراده و "باند احتکار" در ح زٔه دارو خبر داده است. مسلمًا در حک مت والیی نه یافته" 

وج د آورنده یرا  برای مبارزه با مافیای فاسد دارو وج د ندارد بلکه مسئ ال  حک متی خ د به
از اع ای ای  باندهای فاسد و تبهکار هستند. احتکار دارو و سرایرر کراالهرا در انربرارهرا 

ای دیرینه دارد و پی سته س دهایی نج می نصیب محتکرا  و انبارکنندررا  کررده و  سابقه
تری  مرکز نگرهرداری کراال در  هزار واحد انبار، بزرگ ۱۹کند. جن ب تهرا  با  همچنا  می

ک  کش ر است. کاالهایی که قاعدتًا بعد از ت لید یا خروج از رمرک باید وارد چررخره تر زیرع 
سر ی برازار  شرا  بره ش ند تا با ررا  شد  و ررا  کررد  ش ند پنهانی در انبارها تلنبار می

سرازیر ش ند. فرهاد منتصر ک هساری، معاو  ام ر بندری و اقتصادی سازما  بنادر و دریرا 
هرزار ُتر  انر اع کراالی  ۱۱۰اکن   چهار میلی   و  ر ید: "هم می ن ردی، در ای  ارتباط 

 ۰ اساسی در بنادر جن بی و شمالی کش ر قرار دارد" ]نگراه کرنریرد بره: ررزارش ایسرنرا، 
از آنجا که هزینه نگهداری کاال نسبتًا باال است، وارد کنندرا  ترجریر   [.۱۵۰۰شهری رماه 

ای  درازا کشیرده شر د ترا هرزیرنره شا  تا حد ممک  به دهند ترخیص کاالهای وارداتی می
ترریر   ها نپردازند، زیرا با ارزا  ب د  هزینه ماند  در بنادر با یررفره چندا  برای احتکار آ 

کار برای باقی ماند  کاالها در بنادر است. برای همی  است که در بنادر انب هری از انر اع 
اش  کاالها انباشته شده است. سعید نمکی برای ت جیه ناکارآمدی و رفتارهای غیرمسئ النه

در م رد بیماری کرونا در مقاپ وزیر ساب  بهداشت در مراسم ت دیعرش ررررت: "در هریر  
او در ادامه افزود: "اوای  مسئ لیت، ما در  کند."  کجای دنیا وزیر بهداشت واکس  وارد نمی

باز روبرو ب دیم." سعید نمکی بسا  دیگر  رندٔه دها  سازما  غ ا و دارو با یک مافیای شکم
دهد. او خ د بنیانگ ار و مردیرر عرامر   سرمی مسئ ال  حک متی فریاد "آی دزد، آی دزد" 
در منرطرقرٔه آزاد  ۱۹۲۱ب ده است که در سال  شرکت مافیایی "اکت ورک " و شرکت "اکت ور" 

هنگاپ تصردی  -اند. در نامٔه بسیج دانشج یی به ابراهیم رئیسی ثبت رسیده تجاری کیش به
هرای  شرکت اکت ورک  رتبٔه نخست در بدهکاری ارزی در مریرا  شررکرت -او بر ق ه ق ائیه

میلیارد ی رو ارز دولتی دریافت کررده بر د. امرا   ۹/   ۱دارویی را داشته است که در مجم ع 
میلیارد ی رو همچنا  مبهم باقی مانده اسرت   ۹/   ۱سرن شت حدود یک میلیارد ی رو از ای  

هرای  [. ح ر ر مرافریرا در حر زه۱۵۰۰شهری رماه  ۱۵، ۱۵]نگاه کنید به: رزارش رویداد 
مختل  اقتصادی و اجتماعی چنا  آشکار شده است که سعید نمکی از اع ای ای  مافیرا 

جانب و زد  "نع  وارونه" و فرار به جل  کرده تا از سلرطرٔه  ررفت  ژستی ح  به خ د را ناچار به
ج ر که رس ایی شبرنرم  اش با آ  داستا  بسراید. هما  مافیای دارو سخ  بگ ید و از مبارزه

ها به کیسرٔه دولرت  های ک   ملت باعث نشد دیناری از آ  ل جیب زد  پ  زاده در به نعمت
بازرردد، مسلمًا سعید نمکی و امثال او نیز ارر روزی محاکمه هم بش ند چیزی از آ  عرایرد 
حق   ملت نخ اهد شد و آ  محاکمه هم کاری یرفًا نمایشی خ اهد ب د، زیررا سراخرترار 

تری  میدا  برای اعمال نر ذ و پاسخگ  نربر د   وج د آورد  رسترده رژیم والیت فقیه با به
 تری  عریه در فساد است. ها بهتری  و استثنایی در برابر ام ر حیاتی ت ده
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 تأملی رب رویداداهی اریان

ها داروی مر رد نریراز را  ها تخت خالی ندارند، داروخانه "بیمارستا 
ها عم مًا با کمب د کادر درمانی رو به رو هسرترنرد"، و  ندارند، درمانگاه

اند در وی  وضعیت بهداشت و درما  کشر ر کره  ها عباراتی جز ای 
های مجازکش ر حتی پیاپی تکرار  های سانس ر شدٔه روزنامه در رزارش

ش ند. بر ای  جم ت باید برای ت یی  کرد  وضعیت بهداشت و  می
هرا  درما  بسیاری از روستاها و شهرهای کش ر باید افزود کره در آ 
هرا  بیمارستا  و درمانگاهی نیست تا بت ا  از پرزشرک و دارو در آ 

تدبیری مسئ ال  حک متی وضعیتری  سخ  ررت. پاندومی کرونا با بی
ناپ یر برای مردپ کشر ر درسرت کررده اسرت.  بس پرمشقت و تحم 

حک مت اس می با باز ر اشت  دست دالال  در امر ر برهرداشرت و 
درما  کش ر، بستری مناسب برای س دجر یری آنرا  فرراهرم آورده 
است. در حالی که دالال  در خرید و فروش دارو س دهایی هنگرت و 

در  ۱۰کند شی ع بیرمراری کر ویرد  سابقه نصیب مافیای دارو می بی
کند و تأمی  واکس  مر رد  اش را دنبال می ایرا  کماکا  روند بحرانی

های روزمره و حیاتی مردپ است. ایر  روزهرا  نیاز همچنا  از دغدغه
هرا افرزوده شرده  های بستریا  بیمارسرترا  قارچ سیاه هم به مع  
ای نادر و خطرناک است که پس از شریر ع  است. قارچ سیاه بیماری

ویژه پس از شی ع ر نه دلتا م ارد ابت  به آ  افزایرش یرافرتره  کرونا به
هرای ترهررا ،  های پزشکی در اسرترا  است. در روزهای اخیر مقاپ

اردبی ، مازندرا ، و همچنی  مشهد وج د مر ارد پررشرمرار ابرتر ی 
قریرمرت داروی  اند.  بیمارا  کرونا به بیماری قارچ سیاه را تأیید کرده
ش د بازار سیراه پریردا  "آمر تریسی  بی" که برای قارچ سیاه تج یز می

میرلریر   تر مرا  رسریرد  ۵هزار ت ما  به  ۹۰۰کرده و به یک باره از 
تلخری و دردنراکری مراجررا  [.۱۵۰۰شهری رماه  ۵]روزنامه جاپ جم، 

تر ا   رردد نرمری آنجاست که به داروهایی که در بازار سیاه عرضه می
ها وج د دارد و نه ُمرهرر  اطمینا  کرد. نه کنترلی برای سالم ب د  آ 

ش د. در ایر   ها زده می دار بر آ  های ی حیت تأییدی از س ی مرجع
شرهرریر ر مراه   ۱۱ای،  ارتباط، سازما  غ ا و دارو با یدور اط عیه

، از فروش داروهای تقلبی بیماری قارچ سیاه خبر داد. وجر د ۱۵۰۰
انکارشدنی نیست و  اقتصادی در جامعه  -مشک ت عظیم اجتماعی

ومرج حاکم بر کش ر نیز بر کسی پ شیده نیرسرت. در ایر  امرر  هرج
یک از مسئ ال  حک مرتری  طلبد هی  حیاتی مردپ که ت جهی ویژه می

داند و حتری بررعرکرس برا  خ دش را پاسخگ ی وج د بازار سیاه نمی
بازار نیز نرقرشری عرمرده دارنرد.   اعمالی نابخردانه در تداوپ ای  آشرته

، دکتر زهرا ابطحیا ، در ۱۵۰۰شهری ر ماه  ۹رزارش تجارت نی ز،  به
رر یرد: "در  م رد علت عمده پیدایش و تکثیر بیماری قارچ سیاه مری

ها کره بردحرال هسرترنرد، مرجربر ر  بیمارا  مبت  به ک وید برای آ 
ش یم از ک رت   با ُدز باال استراده کنیم. ک رت   با ُدز براال براعرث  می
ش د که قند بیمارا  باال رود. مصرف باالی ک رت   در کنار دیابت  می

کنترل نشده و قند باال زمینه را برای عر نت قارچی مرترهراجرم زیراد 
 کند. داروی ایلی برای درما  قارچ سیاه آمر تریسی  است."  می
عرنر ا  داروی مرؤثرر  دسی یر" که بره الزپ به یادآوری است که "رپ   
منظ ر کنترل تأثیرهای مخرب کرونا در مراکز درمانی ایرا  تجر یرز  به

هزارت مانی را دالال  در برازار  ۲۰۰ش د، نایاب است. ای  داروی  می
آ  "اکتمررا" و  فروشند. داروی جایگزی  میلی   ت ما  می ۱۱  آزاد به

 ۲ترا   ۳زوا" نیز بازار سیاه پیدا کرده است. تم زوا در بازار آزاد بی   "تم
ش د. اکتمرا که ن ع خارجی آ  است باالی  میلی   ت ما  فروخته می

آید ]نگاه کنید به: رزارش "همشرهرری  دست می میلی   ت ما  به ۱۱
بهای از  در ای  میا ، مافیای دارو به [. ۱۵۰۰مردادماه  ۱۲ آن ی "، 

ها، سر دهرایری نرجر مری کسرب  دست رفت  جا  و س مت انسا 
داری رانتی و نر لریربررالری  کند. بهداشت و درما  در نظاپ سرمایه می

مسئ لیت ب ده و تا روزی که ای  نظراپ  ایرا  عریۀ س دج یی افراد بی
در کش ر ما حاکم باشد َدر بر همی  پاشنه خ اهد رشت. خربررررزاری 

بازار بر عرریره  ، در ارتباط با سلطٔه آشرته۱۵۰۰شهری رماه  ۱۰مهر، 
ن یسد: "شربت دیر  هیدرامی  در  های حاکم بر آ ، می دارو و قیمت

 گرانى سرسام آور دارو وسودجویى دالالن



سرال جراری،  شرهرریر رمراه  ۱۵روز یکشنبه 
الله خداییا ، سخنگ ی ق ه ق اییه رژیرم  ذبی 

والیت فرقریره، در نشرسرتری خربرری اعر پ 
"احکاپ پرونده فساد اقترصرادی شررکرت   کرد:

های سنگی ، ش   و محرومیرت  بازررانی پتروشیمی یادر شده و متهما  به حبس
ررزارش خربررررزاری ایسرنرا،  اند." بره از خدمات دولتی و جزای نقدی محک پ شده

در "دادرراه ویرژه رسریردرری بره جررائرم  ۱۹۰۱رسیدری به ای  پرونده از اسرندماه 
 ۳متهما  ایرلری ایر  پررونردٔه  ررا  و مرسدا  اقتصادی" آغاز شده ب د و  اخ ل

ررته سخنگ ی ق ه ق اییه رژیم، عبارتند از: رضرا  میلی   ی رویی به ۳۱۳میلیارد و 
ل  مدیرعام  شرکت بازررانی پتروشیمی، عباس یمیمی نائب رئیس شررکرت،  حمزه

مردیرره،  مدیره، مصطری تهرانی ع ر  هریرئرت علیرضا ع یی رحمانی ع   هیئت
"دنریرز".  االس می مدیرعام  شرکت  محس  احمدیا  مدیر بازررانی، و مرجا  شیخ

هرای  های جنجالی ای  پرونده است کره مرقراپ االس می یکی از چهره مرجا  شیخ
های او "تحصی  مرال نرامشرروع"  کنند. یکی از اتهاپ ق ائی او را فراری معرفی می

االسر مری  هزار دالر عن ا  شده است. با ای  وج د، شیخ ۳۱۹میلی   و  ۱۳مبلغ  به
در خبررزاری ایسنا انتشار یافت، ضم  اشاره بره "جر   ۰۲ای که اسرندماه  در بیانیه

"حدود هشرت سرال  ای" فرارش از ایرا  را رد کرده و ن شته است که  سنگی  رسانه
ط ر قان نی به کانادا مهاجرت کرده" و پس از مهاجرت هم بارها به ایرا  سرر  است به

اشررف ریراحری دامراد مرحرمردرضرا  کرده است. در همی  دادراه نمایشی، از عرلری
زاده )وزیر پیشی  ینعت، معد  و تجارت( با عن ا  یکی دیگرر از مرترهرمرا   نعمت

ها تابستا  سال رر شرتره هرمرراه  ش د که مطاب  رزارش فراری پرونده ناپ برده می
اترهراپ  همسر و فرزندش از ایرا  خارج شده است. پنج نرر دیگر هم در ای  پرونده بره

"معاونت در اخ ل عمده و ک   در نظاپ اقتصادی از طرریر  اخر ل در تر زیرع 
سال حبس و مرحررومریرت  ۱به  های حای  از یادرات محص الت پتروشیمی"  ارز

 ۳ک هبرداری   اند. پرونده دائمی از هرر نه خدمات دولتی و جزای مالی محک پ شده
متهم داشت. ای  افراد بره "اخر ل  ۱۵میلی   ی رویی در پتروشیمی  ۳۱۳میلیارد و 

ک   در نظاپ اقتصادی کش ر و تحصی  مال نامشروع از طرریر  ارز حرایر  از 
های شخصی خ د" متهم هستند. اغلب آنا  از مدیرا  پیشی  و  یادرات به حساب

 اند. ر اری پتروشیمی فعلی شرکت سرمایه
برنریراد اداره کرلری کشر ر  های مالی آشکار را باید در ساختار کرج ریشه ای  فساد

جستج  کرد، که شام  ساختار اداری، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهرنرگری، و 
ای شرده  ریرد. برخ رد با فاسدا  بارها و بارها رسرانره ایدئ ل ژیک "نظاپ" را در بر می

ها در ای  زمینه تکرار مکررات و آمیخته با ریا اسرت. آیرا  است و اظهارات اخیر مقاپ
ای رئیس ق ٔه ق ایریره و  ت ا  باور کرد افرادی همچ   غ محسی  محسنی اژه می

محمدباقر قالیباف رئیس فاسد مجلس والیی همراه با کاررردانی ابراهریرم رئریرسری 
های اجررایری و  جمه ر بررمارده و جنایتکار فساد نهادینه شده در ک  دستگاه رئیس

هایی که در م رد  ر اری جمه ری اس می را ای ح کنند؟ افشارری ق ایی و قان  
رتبه یادشدٔه رژیم، از  های عالی فسادهای مالی تا کن   ی رت ررفته، افزو  بر مقاپ

دلریر  نریرسرت کره در  ها دارد. بری نقش مخرب فرماندها  آزمند سپاه نیز حکایت
یک از ای  م ردهای افشا شدٔه فساد علیه مرسدا  اقدامی مرترنراسرب یر رت  هی 

ها یا همچنا  مصدر کار  ها و زنجانی دوست مقاما  هم مث  رفی  نگرفته و ای  عالی
الملرلری  برخ ردارند. برخی نهادهای اقتصادی بی   اند یا از حاشیٔه ام  و امنیتی مانده

اند، سروساما  داد  بره  ازجمله شرایطی که برای رابطٔه اقتصادی با ایرا  مقرر کرده
های حک متی در راسترای  همی  وضعیت فسادهای مالی در دایرٔه رژیم است. جناح

حص ل به ای  ت اف  مان رهایی در قالب تئاتر افشارری فساد و مرجرازات فراسردا  
المللی اجرایی شرده براشرد.  اند تا شرای  م رد نظر آ  نهادهای بی  نمایش ر اشته به

شرده در  تنیدری منافع و رویکردهای فسادآل د نرهرادیرنره  نظرمی رسد درهم ولی به
الملرلری مرانرع  های مختل  رژیم از باورپ یر شد  اجرای شرای  نهادهای بی  جناح

راحتی دست بکشند. وحیرد  ها حاضر نیستند از منافع مالی خ د به ش د. ای  جناح می
 ۰شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خ ارزمی تهرا ، در ای  ارتباط به خبررزاری ایسنا، 

ماهه اول امسرال  ها در شش ، ررته است: " بر ای  اساس پتروشیمی۱۹۰۱مهرماه 
باید هشت میلیارد دالر ارز به سامانه نیما تزری  کنند، اما ای  رقم تا کنر   بره دو و 

اند که ترا پرایرا   نیم میلیارد دالر رسیده است. ... ای  ینایع ع وه بر ای  وعده داده
دهد کره دالرهرای  سال فق  هرت میلیارد دالر به بازار نیما وارد کنند. ای  نشا  می

 ۰۰ررتٔه وحید شقایقری،  ش د." بنا به یادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می

۳۰۱۱شهریور  ۲۲دوشنبه    ۰   ۳۳۱۱شمارۀ    

گسترش سرطانى 
 فساد در رژیم فقها

بنابرای  خ د دولرت  هاست، درید دالر در کش ر دست دولت و خص لتی
 ۱۰وسخت با ای  برخ رد کند؛ در حرال حراضرر یرک رانرت  باید سرت

هزارت مانی بی  بازار نیما و بازار آزاد وج د دارد و به یک مررسردٔه کر   
ش د که بازار نیما دور زده ش د. ای  درحرالری  دام  زده و همی  باعث می

است که ش رای عالی هماهنگی اقتصادی کش ر متشک  از سرا  سره 
 ق ه و شماری از مقامات دولتی است.

های خص یی و دولتی است.  های خص لتی، ترکیبی از شرکت شرکت
هرای  های پرنر ذ که با وج د قرار نداشت  در فهرست شرکرت ای  شرکت

ها یا در اختیار نهادهای دولتی و حرکر مرتری  دولتی، بخشی از سهاپ آ 
دلی  نزدیک ب د  به مراکز قدرت از امتیازهایی خاص ازجملره  است یا به

های مالیاتی برخ ردارند. زیرمجمر عره  مندی از ارز رسمی یا معافیت بهره
دستگاه رهبری جمه ری اس می، سرپراه پراسردارا ، آسرترا  قردس 
رض ی، بنیاد شهید، بنیاد مست عرررا  و سرازمرا  اوقراف، ازجرمرلره 

های اقترصرادی، از ررردش  رغم داشت  فعالیت نهادهایی هستند که به
هرایشرا   مالی شرافی برخ ردار نیستند و نظارتی دقی  هم بر فرعرالریرت

وج د ندارد. ابراهیم رئیسی و همراهانش وضرعریرت کرنر نری را ثرمررٔه 
"عدالرت خر اهرا " کره در  دانند. عن ا  های دولت پیشی  می سیاست

جمه ری بخشی از حامیا  ابراهیم رئیسی بر خر د  انتخابات اخیر ریاست
خ اندند، حاال در  می  نهاده ب دند و ع   هیئت مرگ را "سید محروما " 

هرای ریرزودرشرتری  اند و باید برای عربر ر از برحررا  مسند اجرا نشسته
"عردالرت  کنند چاره اندیشری کرنرنرد. اس می را تهدید می حک مت  که 

هرا  فکر شدت بخشید  به آزادسرازی قریرمرت خ اها  والیی" سخت به
طر ر  ر ارا  و همریر  نرع سرمایه اند و بر"ای ح و ح ف ق انی " به افتاده

های دولتی تأکید دارند. نکتره  ای ح قان   برای تسهی  وار اری بنگاه
های ضد مردمی اقتصاد کش ر را درمرجرمر ع  که سیاست تأم  ای  قاب 

فلج و با بحرا  ورشکستگی عظیم روبرو کرده است. در چنی  شرایرطری 
هم تنها در یک م رد از اخت س رو  آ  هزار برری  ۱۱است که با پرونده 

های  کشد و دادراه سال ط ل می ۱ش یم و رسیدری به آ  حدود  رو می به
یابند. عملکرد سیاه و ترکیرب تریرم  امروز ادامه می تا به ۱۹۰۱آ  از سال 

ابراهیم رئیسی در دستگاه ق ا بر کسی پ شیده نیست. ق ه ق ائریره در 
های کلی رژیم  های استقرار جمه ری اس می مباشر سیاست همه سال

ش د، در  می ای اب غ  ب ده است. اکن   نیز هر آنچه از س ی دفتر خامنه
هرای  های ایلی و بریرشرترر مرقراپ رسد. مهره انجاپ می دستگاه ق ا به

ی رت مستقیم زیر نرظرر  آیند که به دادرستری از نهادها و بنیادهایی می
ای، و دیگر همکارانش مباشر  ش ند. محسنی اژه ای اداره می علی خامنه

های تدوی  شده در"دولت پنها " مستقر در نهاد والیرت فرقریره  سیاست
برد، محاکمه کنندررا   ق ل معروف چاق  دسته خ دش را نمی هستند. به

و" مبارزا  ضد فساد" خ د مرسدهایی هستند که در عم  مبارزه با فسراد 
آورنرد.  نمایش درمری وسطایی را تنها به نهرته در درو  رژیم فقاهتی قرو 

آل د است و مبارزه با فساد در حرد حررف مرحردود  آب از سرچشمه ر 
 ماند. می
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هرای  ر نه تجانسی با ترحرلریر  نما هی  های خیالی، انحرافی، چپ ر نه تحلی  ای 
نیروهای مترقی چپ و مردمی در افغانستا  و یا در کشر رمرا  نردارد. زیررا کرامرً  

، هرنر ز هرم بررای ۱۹۱۱برخ ف تجربۀ مشخص انق ب ملی دم کراتیک بهم  
"اس پ سیاسی" چه از ن ع والیت فقیهی و چه از ن ع طالربرانری )سرنری دیر برنردی  

هرای  ر نه ترحرلریر  ش ند. ای  بنیادررا( ت انی "ضد امپریالیستی" و "مردمی" قائ  می
انحرافی در م رد ضد امپریالیستی ب د  طالبا  از جهاتی با ررتما  دولت رئیسری و 

اند. برای مثال، محمدکاظم انبارلر یری،  پردازا  ذوب شده در والیت فقیه شبیه نظریه
پردازا  مدافع حک مرت برر مربرنرای "اسر پ  مدیرمسئ ل روزنامه رسالت و از نظریه

، ن شت: "امروز ملت مظل پ و ستمدیده افغانستا  کره ۱۵۰۰شهری رماه  ۲سیاسی"، 
هرای  برنردا  قردرت سال مبارزه برا قرداره ۵۰روزی پارٔه ت  اس پ و ایرا  ب د پس از 

جهانی از شر  و غرب عالم م ف  شده است اجرانرب را از کشر ر بریررو  کرنرد. 
هرای  سال در افغانستا  روی کار آمدنرد انر اع حرکر مرت ۵۰هایی که در ای   دولت

اند اما فرهنگ انق بی و اس می ملرت، آ  را  سک الر شرقی و غربی را تجربه کرده
 ها را نپ یرفتند." یک از آ  مدل برنتافتند مردپ افغانستا  هی 

البته جای خشن دی است که شمار زیادی از تحلیلگرا ، فعراال ، و نریرروهرای 
سیاسی مترقی کش ر ما بر اساس تجربۀ تاریخی "اس پ سیاسی" و عملکرد و نرقرش 

هرا و  هایی ای لی نسبت به تح ل ریری های امپریالیستی در منطقه، م ضع سیاست
دهرنرد. بررای  ها را ارائۀ مری تر از آ  هایی دقی  های افغانستا  دارند و تحلی  رویداد

هاوس زیرر  دکتر نایر زرافشا  در اتا  ک ب ۱۵۰۰شهری رماه  ۱۱مثال، روز جمعه 
های ش پ برای ایرا  و افغانستا  و مرنرطرقره" دربراره رخردادهرای  عن ا : "نقشه

اش بحث و ررتگ  کرد. در ای  بحرث بررخری از  افغانستا  در ابعاد داخلی و خارجی
دانند، در  پ یر می حاضرا  مانند مسع د بهن د و آنانی که دیکتات ری والیی را استحاله

رنگ نشا  داد  نقش تعیی  کننده امپریالیسم در رویدادهای افغانسترا  تر ش  کم
جرمرلره برازرشرت  های اس مری و از داشتند. آنا  ظه ر و به میدا  آمد  حک مت

شکرلری خر اسرت   های آمریکا و به طالبا  و امارت اس می آ  را مستق  از سیاست
های ش پ بررای  دادند و حتی رزینش م ض ع بحث اتا  یعنی "نقشه مردپ نشا  می

رر نره  دانستند. در مقاب ، نایر زرافشا  در رد ایر  م رد می ایرا  و افغانستا " را بی
راحتی نشا  دهد که آمریکا بر پایه تغییر شررایر  و اسرترراترژی  ها ت انست به نظریه

اش افغانستا  را تح ی  طالبا  داده و "بنیادررایی اس می" در "هرر شرکر  و  تازه
 رنگش و هر ن عش" در خدمت امپریالیسم ب ده است.

مرانرنرد هر ادارا  "اسر پ  ررایری  های سیاسی الهاپ ررفته از اس پ البته جریا 
الله خمینی در ایرا  یا مجاهدی  و طالبا  در افرغرانسرترا  از مرنرظرر  سیاسی" آیت

هرای  ماندری فرهرنرگری آ  جرامرعره، پرایرگراه تاریخی، بافت جامعه، و درجٔه عقب
سرا  در کرنرش و  انرد. بردیر  رررا داشرتره ای معی  بی  قشرهای واپس اجتماعی

هرایری  ت انرنرد در مررحرلره های امپریالیستی، ای  نیروها می شا  به سیاست واکنش
مرزی ترروریسرم  مشخص با استق ل نسبی عم  کنند، برای مثال، در عملیات برو 

جانبره  دهد که در ای  ارتباط نباید با یک اس می در کش رهای غربی تجربه نشا  می
“ اسر پ سریراسری” یعنی سهم داشت  طررفردارا   -بعدی هایی تک نگری و تحلی 

مرانردرری  ریزی تح الت منری سیراسری و عرقرب م ازات عام  امپریالیسم در پایه به
های اس می" را روندی مستق  از  یا ظه ر "حک مت -اجتماعی را از نظر دور داشت 

ماندری جامعه و "خ اسرت   های امپریالیستی دانست و آ  را منحصرًا به عقب سیاست
 مردپ" منتسب کرد.

پردازا  و نیروهای سیاسری کشر رمرا  برر اسراس  در ای  روزها شماری از نظریه
اند. برخی حتری در  نسخه پیچی برای افغانستا  مشغ ل شده هایی سطحی به تحلی 

ساخت  از احمدشراه  داخ  و خارج کش ر با اسط ره 
مسع د )"شیر پنجشیر"( و پسرر ایشرا ، دخرالرت 

شتاب نیروهای آمریکا را با شکست نظامی آمریکا در  شده و بی ریزی برنامه
آل د "فرار از سایگ  " نظامریرا   آمیز و اضطراب های شتاب ویتناپ و یحنه

چنا  فرراری  چنا  جنگی و نه آ  اند، درحالی که نه آ  آمریکا قیاس کرده
 ۱۰۰۰۰۱جمه ری باراک اوباما در ژانر یره  در کار ب د! از آغاز دورۀ ریاست

ای راهبردی برای بازچینی نیروهای نظامری  ریری تصمیم ۱۹۲۱ماه  بهم 
منظ ر محدود کرد  چی  در دست رکرار  آمریکا در آسیای غربی و شرقی به

ب ده است. در ای  ارتباط در دورۀ ریاست جمه ری دونالد ترامپ رهربررا  
طالبا  به کاخ سرید دع ت شدند و در چند سال ر شته هرم مر اکرراتری 
مستقیم بدو  ح  ر دولت دست نشانده وقت افغانستا  میا  آمریرکرا و 
طالبا  در کش ر قطر جریا  داشته است. دولت باید  ای  تصمیرم را برر 

 طب  برنامٔه زمانی از پیش تعیی  شده اجرایی کرد.
هرحال، ای  حرکت راهبردی آمریکا، بازرشت داد  طالبا ، فاجعٔه در  به

حال وق ع برای مردپ افغانستا ، و پیامدهای مرحرترمر  َبرعردی آ  برر 
جمله طیری از نیروهرای  های ک   رژیم والیی و از هایی از سیاست عریه

 پردازا  کش رما  پرت  افشانی کرده است. سیاسی و نظریه
مسرترقریرم و  ۱۹۱۰های دهرۀ  جمه ری اس می ایرا  از اواخر سال

هرای  همراه آمریکا و متحدانش ازجمله دولرت غیرمستقیم در افغانستا  به
قردرت رسرانرد   پاکستا  و عربستا  سع دی در راسترای پررورش و بره

ررا )مجاهدی ( برای مقابله و برانردازی دولرت  نظامی اس پ نیروهای شبه
ی  هرا خ اه حزب دم کراتیک خل  افغرانسرترا  در یرحرنرٔه ترحر ل ترقی

هرای  افغانستا  مداخله و ح  ر داشت. بررای آمرریرکرا پررورش نرحرلره
نظامی در حرکرم  شا  به نیروهایی سیاسی و شبه ررای دینی و تبدی  واپس

هدف "مقابله با کم نیرسرم" در مرنرطرقره بر ده اسرت. در  ابزاری الزپ به
های ای  سنخ از نیروها بعدًا در قامت طالبا ، القاعرده، و  افغانستا  ریشه

ای دیگر در  ها به "حک مت اس می" داعش سربرآوردند، و تبل ر کن نی آ 
 منطقه انجامیده است.

ها میا  آمریکا و رژیرم والیری  رغم کشمکش ت ا  ررت به اختصار می به
ایرا  و باوج د تقاب  تاریخی دیرینه میا  شیعه و سنی، ت افقی نان شتره و 

ای عملی بی  رژیم والیی و آمریکا و مترحردانرش)پراکسرترا  و  هماهنگی
رررایری از سرنرخ  عربستا  سرعر دی( در اسرترررادٔه ابرزاری از اسر پ

خ اه و چپ در منطقه و  هدف مقابله با نیروهای ترقی اش به سیاسی" "اس پ
نیز کش رما  وج د داشته و همچنا  خ اهد داشت. ش ربختانه در خر ل 
بیش از چهار دهۀ ر شته ای  ت اف  نامقدس نان شته میا  امپریالیرسرم و 
رژیم والیی در ضربه زد  به نیروهای مترقی و چپ و مرلری درمرجرمر ع 

ریری آلرتررنراتریر ی  پ یر نشد  شک  م ف  ب ده است. برای نم نه، امکا 
ملی و دم کراتیک در کش رهای منطقه ما و ادامره داشرتر  فشرارهرا بره 

خ اه از جمله پیامدهای مهم آ  ب ده  نیروهای مترقی، چپ، ملی، و آزادی
اقتصادی، استمرار مرحلرۀ -های اجتماعی رفت شدید در عریه است. پس

خر اه، و چرپ و  خر اه، تررقری دیکتات ری، تداوپ سرک ب نیروهای آزادی
های اجترمراعری و فرردی  های فزاینده در برابر حق   و آزادی محدودیت

ویژه زنا  و درراندیشرا  در بسریراری از کشر رهرای مرنرطرقره جرزو  به
 ها هستند.   های پایدار وضعیت کن نی آ  مشخصه

در کش رما  برخی از تحلیلگرا  و نیروهای سیاسی  حرتری مرنرترقرد و 
طلب  مخال  رژیم والیی، چه از طی  راست و لیبرال و چه از جررٔه ای ح

هرای  های ]ساب [، کارنامۀ "عملکرد و نرقرشره ]اپ زیسی   قان نی[ و چپ
دانند. آنا   اهمیت و یا در ک  غیرواقعی می ش پ امپریالیستی" را عاملی کم

ررای  ضد کم نیست را هزینۀ الزپ  دخالت آمریکا و ظه ر نیروهای اس پ
ناپ یر در راه تحق  هدف مقدس  "شکست کم نیسم" در منطقه و  اجتناب و 

 دانند. جها  دانسته و می
ر اری حک مت  سرا  رژیم جمه ری اس می نیز از هما  ابتدای بنیا 

با امپریالیسم برای "شکست کم نیرسرم" و  -و حتا پیش از آ  هم -والیی
دمر کرراتریرک -جای حک مت مرلری حک مت بر مبنای "اس پ سیاسی" به

برانگیز ای  که اخیرًا زیر تابل ی چرپ بررخری  هماهنگ عم  کردند. ت جه
دلی  "اخراج آمریکا" از افغانستا  )ماننرد  ت ا  طالبا  را به اند که می مدعی

فرار آمریکا از سایگ  ( "نیروی مردمی"ای ارزیابی کرد. در ای  ن ع ترررکرر 
دانسته یا ندانسته نقش و برنامۀ واقعی آمریکا در قبال طالبا  و همچنریر  

هرمریر  دلریر    شر نرد. بره خ است  مردپ افغانستا  وارونه نشا  داده می
قدرت رسید  طالبا  را امری "ضد امپریالیرسرتری" و  یاحبا  ای  ترکر به

 دانند. "مردمی" می

 هاى رژیم والیى و نیروهاى  ... گیرى ادامۀ موضع

 ۷ادامه  در صفحه  



۳۰۱۱شهریور  ۲۲دوشنبه    ۷   ۳۳۱۱شمارۀ    

ر ییم بره مریرکریرس ترئر دوراکریرس،  با اندوه و احتراپ عمی  بدرود می
 آفرینشگر و مبارز، رهبر و پیشگاپ هنر ن ی  و مبارز در م سیقی.

تئ دوراکیس که آمال و آرزو و اشتیا  س زانی برای کمک کرد  به مرردپ 
داشت، ت انست تماپ حماسٔه مبارزٔه مردمی قر  بیستم در کشر ر مرا را در 
اثرهای شک همندش بگنجاند. هر چه باشد، او خ د بخشی از ای  حرمراسره 

 ب د.
و کمی بعد به حرزب  )EAM)بخش ملی  سالگی به جبهٔه رهایی ۱۱او در 

 ۱۰۵۵شرکت کرد. در دسامبر  «مقاومت ملی»کم نیست ی نا  پی ست و در 
او در نبرد آت  جنگید که به حماپ خ   منجر شد. پس از شکرسرت خر رد  
ارتش دم کراتیک ی نا ، او و رفقایش م رد آزار و اذیت شدید دولت ب رژوایری 
قرار ررفتند. او را به ایکاریا و ماکرونیس س تبعید کردند که در آنجا بره طررز 

های پس از آ ، او از طری  حزب مرترحرد  ای شکنجه شد. در سال وحشیانه
و سازما  ج انا  دم کراتیک المبراکیرس بررای  )EDA)دم کراتیک چپ 

هرای  خراطرر فرعرالریرت ن زایی فرهنگی مربرارزه کررد، ضرمر  آنرکره بره
متحّم   ۱۰۳۱ها در سال  اش علیه دیکتات ری نظامی سرهنگ«غیرقان نی»

  های بیشتر و زندا  و تبعید مجدد شد. ررفتاری
[ در خرارج از کشر ر و ۱۰۱۵هایی که او تا سق ط دیکتات ری ] کنسرت

او  ۱۰۱۲سپس در سراسر ی نا  بررزار کرد، واقعًا تماشایی بر د. در سرال 
هرای  نامزد حزب کم نیست ی نا  برای شهردار شد  در آت  ب د، و در سرال

نیز از طرف حزب به نمایندری مجلس انترخراب شرد. او در  ۱۰۲۱و  ۱۰۲۱
سال آفرینشگری هنرری و اجرترمراعری او  09مراسمی که حزب به افتخار 

اپ را در  هرای زنردرری تری  و زیباتری  سرال "م  ارزنده بررزاری کرد، ررت:
 یر ف حزب کم نیست ی نا  ر راندپ."

هرای آزادی و عردالرت  واقعیت ای  است که تئ دوراکیس هرررز آرمرا 
اجتماعی را، که محق  نشده باقی ماند، فرام ش نکررد. آثرار او حراکری از 

ررایی، و یدایی ُپرطرنریر   عدالتی و شکست با بی  وقره رویارویی پی سته و بی
برای پیکار، برای پیکارهایی تازه، برای مقاومت، و برای روحیه و امیرد داد  

کامی و خشم مرردمری  ب ده است. آلب پ "رومی سینی" او پاسخی است به تلخ
 است که رؤیاهایشا  هن ز به بار ننشسته است.

عم  اسرت و  مایه و کم ای  عزپ و اراده برای زندری و مبارزه کرد ، نه بی
شر د.  فرسا پدیدار مری نه همیشه آسا  است. راهی از میا  واکنشی طاقت

عدالرتری سرخر   دانست که چگ نه علیه هر ن ع بی بدو  شک میکیس می
دانست چگ نه ای  باور را ابراز کند که عشر ،  ط ر که می ر ید، درست هما 

نظر از اینکه او با چه شّدتری  اند. یرف شادی، یل  و آزادی ملم س و واقعی
داد،  اش را ترکرا  مری م سیقی «شمشیر درخشا »اش،  «لبه شمشیر دو»

اش را م یم کند و با حساسیتی لرطریر ، هرمرٔه  دانست که چگ نه ترانه می
 چیزهای خ ب و زیبا در زندری و جها  را مطرح کند.

م سیقی میکیس برخ ردار از تماپ آ  م ادی است که هنر شک همرنرد را 
دهند، هنری که نبض زما  خ د را در دست دارد و رویردادهرای  تشکی  می
کنرنرد،  بیند. احساس، روح، حافظه، و تجربٔه مردمی که پیکار می آینده را می

ایرم، از مرردپ  رررت: "هرر چره سراخرتره منبع الهاپ اوست. او همیشه می
رردانیم"، و ای  ت اضعی دروغریر  نربر د.  ایم، و هما  را به مردپ برمی ررفته

کرد نقشی مهم  دانست که دورانی که در آ  زندری می تئ دوراکیس خ ب می
راه ب د که اعمال مردپ  در دستاوردهای هنری شخصی او داشت. او کامً  آ
در شی ٔه خاص و پ یایی هنرش منعکس ب د و اینکه مشرارکرت خر دش در 
مبارزٔه مردمی، اررچه تا حدودی ت جه او را از آفرینشگری به مبارزه معرطر ف 

ررت: "هنرمنردی کره در  بخش  آ  ب د. او می کرد، ولی اکسیژ   حیات می
کرنرد."  ای پیدا مری آفریند، اثرش جای ویژه کند و می درو  مبارزه زندری می

آثار او نم نٔه درخشانی از ای  واقعیت است که هنر عالی همیرشره سریراسری 
 است، چه خال  آ  در پی آ  باشد یا نه.

تئ دوراکیس به مردپ اعتماد داشت. او معتقد ب د که مردپ قدرت  به دست 
ت اند در تراریرخ  تری  و زیباتری  چیزهایی را دارند که ن ع بشر می آورد   عالی

فشانی عظیم، هنری را خرلر   ایجاد کند. به همی  دلی  است که او با جا 
فق  با ذکاوت و لطافت برای شعرها  نهد. میکیس نه کرد که به مردپ ارج می

ای بخ رد، بلکه آ  را چرنرا   ساخت، بدو  اینکه به شعر لطمه م سیقی می
داد که مستقیمًا در قرلرب مرردپ  کرد و به چنا  شکلی ارائه می بازآفرینی می

کرد. ریتس س ]یانیس ریتس س، شاعر کم نیسرت یر نرانری[  رس خ و نر ذ می
 دربارٔه او ن شت: "او شعر را به سر سررٔه مردپ، در کنار لی ا  و نا  آنها ُبرد."

هرای  تررانره ، مرلر دیآثار فراوا  او شام  تقریبًا همه ن ع م سیقی اسرت: 
هرای  های مت الی م سریرقری بریرزانرس، تررانره ف لکل ر، تراژدی باستانی، راپ

ک سیک، م سیقی سمر نیک، و اورات ری  ]ساختٔه م سیقایی بزرگ برای اجررا 
ن ازا [. او ع وه بر تنّ عی که در کرارش بر د و  ت س  ارکستر، رروه ُکر و تک

استعدادهای ر نار نی که داشت و روشنرکر ب د، اثرهای ادبی غنی نیز آفریرد. 
راه، و خرّ   بره  در میکیس تئ دوراکیس، نب غ هنری با شخصیتی بی قرار، آ

کرد. م سیقی  هم پی سته ب د که همیشه نیاز به بهتر کرد  خ د را احساس می
ها و  شم لی  رنج او از مرزهای کش ر ما فراتر رفت، زیرا که زبا  آ ، هما  جها 

ها، هرمرٔه مرردپ  اندازهای مشترک همٔه مّلت امیدهای مشترک، و هما  چشم
فروت   روی زمی  را در خ د دارد. اهدای جایزٔه یل  لنی  به او، رر هرری برر 
مجم عٔه آثار هنری و اجتماعی او ب د. در آینده، با م سیقی اوست که مرردمرا  
ی نا ، ترکیه، قبرس، بالکا ، خاورمیانه و سراسر جها  همراه با هم آواز یلر  

های ط النی بررود، و "در  روی سر خ اهند داد. میکیس دوست داشت به پیاده
جراهراسرت کره  های بزرگ، در زیر پ سترها" نرس بکشد. و در هرمریر  خیابا 

بخش خ اهد ب د، و بره دیرگررا   م سیقی او همچنا  شنیده خ اهد شد، الهاپ
انگیزه و آم زش خ اهد داد. ما به راپ زد  و ر ش داد  به م سیقی میکریرس 

های رهایی اجتماعی به یدا درآید". اما حرتری   ادامه خ اهیم داد تا اینکه "زنگ
زمانی که "جنگ به پایا  رسد" ما او را فرام ش نخ اهیم کرد... او حتی  زمرانری 

  که "رؤیاها رلگ   ش ند" در میا  ما حاضر خ اهد ب د.
  یاد و خاطرٔه میکیس برای همیشه در وج د ما خ اهد ماند!
کند و بررای آنرهرا  حزب کم نیست ی نا  یمیمانه با خان ادٔه او همدردی می

 آرزوی یبر و ُبردباری دارد.

 ادامۀ بدرود رفیق میكیس تئودوراکیس!

 هاى رژیم والیى و نیروهاى  ... گیرى ادامۀ موضع

مستقیم رژیم والیی و حمایت از "جبهۀ مقاومت" در منطقۀ پنجشیر را ترجر یرز 
کنند! اظهارات متناقض سرا  رژیم در روزهای ر شته نشانگر ای  اسرت  می

ای کره  جرانربره دلی  بحرا  سریراسری هرمره که جمه ری اس می درواقع به
رریبانگیرش است قدرت ارائه راهکردی بر پایه منافع و مصال  ملی و حرتری 

دلی  بافت ق می و  تأمی  امنیت مرزهای شرقی کش ر را ندارد. به اعتقاد ما، به
ماندری اجتماعی خاص  ای  کش ر،  طبقاتی و اعتقادهای دیرپای دینی و عقب

سیاسی روبرو هستند.   -مردپ افغانستا  با ت ادهایی عمی  و متعدد اجتماعی
عهدۀ مردپ و اقداپ متحد و همراهرنرگ نریرروهرای سریراسری  ای  ت ادها به

خ اه و بدو  دخالت از خارج بر اساس پ تررمی  خ اه، چپ، ملی و آزادی ترقی
هایی ملی و دم کرراتریرک بر ده براشرد حر   که ت می  کننده یل  و تح ل

خ اهند شد. اما با ت جه به رویردادهرای اخریرر، دو نرکرتره اسراسری را در 
هرا  هایی مهم و مشترک میا  کش ر ما و افغانستا  در ارتباط با تحر ل واقعیت

 باید در نظر داشت: شا  می در تاریخ معایر و وضعیت کن نی
رفت از شرای  بحرانی کن نی بره پرایرا   ( مسیر حرکت به جل  برای برو ۱ 

 یافت  سیطرۀ حاکمیت "اس پ سیاسی" مشروط است.
های دست نشانده بر کشر ری  دهد که سیطرٔه حک مت ( تجربه نشا  می۱ 

و مداخلٔه مستقیم یا غیرمستقیم کش رهای امپریالیستی زیر پرچم "م حظات 
راه به دم کراسی، حق   بشر، مدنیرت، و پرا  بشردوستانه جامعٔه جهانی" هی 

ررفت  دولتی مشروع در آ  کش ر نینجامیده و نخ اهد انجامریرد، برلرکره برا 
مانند حک مت پرهرلر ی در  -های دست نشاندۀ آمریکا ثبات شد  حک مت بی

سرانجاپ رزینۀ های ارتجاعی و ضد مردمی از جمله برپایی "حکر مرت  -ایرا 
دم کراتریرک در -منظ ر جل ریری از سر کار آمد  آلترناتی ی ملی اس می" به

 ریرد. کش ر در دست ر کار آمریکا قرار می
روی، حزب ت دۀ ایرا  معتقد است که در شرای  کرنر نری کشر رمرا   ازای 

نخستی  راپ عقب نشاند  تدریجی دیکتات ری اس می تغییر ت از  نیرو برای 
زما  برا هرررر نره  ح ف کام  حاکمیت والیت فقیه است. در ای  راه باید هم

-مقابله برخاست، زیرا برپایی حک مت مرلری اندازی از خارج به دخالت و دست
اقرترصرادی و -های بنیادی  اجتماعی دم کراتیک در راستای تحق  دررر نی

 یل ، تنها آلترناتی  برای ر ار از مرحله دیکتات ری در کش رما  است. 
    



۳۰۱۱شهریور  ۲۲دوشنبه   ۱   ۳۳۱۱شمارۀ    

ای شد برای ی رش نظامی دولرت آمرریرکرا و دیرگرر  ها بهانه آمریکا ر شت. ای  حمله
و  «مبارزه برا ترروریسرم»منظ ر  های نات  به کش ر افغانستا  و اشغال آ  کش ر به قدرت

سرنگ   کرد  دولت طالبا . دو سال اندی بعد، نیروهای نظامی آمریکا به عرا  نریرز 
حمله کردند که منجر به سرنگ   کرد  دولت یداپ حسی  شد، و سپس آ  کشر ر را 

سال، باز هم به  ۱۰های امپریالیستی طی ای   اشغال کردند. دولت آمریکا و دیگر قدرت
-بهانٔه مبارزه با تروریسم جهانی، اّما در واقع به انگیزٔه س درسانی به مجترمرع نرظرامری

های نرظرامری مرترعرددی  ها و مناقشه خدماتی و پیمانکارا  نظامی، در جنگ-ینعتی
ها را منتشر نکررد،  های مالی و انسانی ای  جنگ درریر شدند. دولت آمریکا هررز هزینه

 تازری پژوهشگرا  دانشگاهی در آمریکا رزارشی را در همی  م رد منتشر کردند. ولی به
در دانشگاه براو  در شرهرر  «های جنگ پروژٔه هزینه»تری  برآوردهای  بر اساس تازه

نس در ایالت رود آیلند  آمریکا، فق  طی  هرای فرزایرنردٔه  سال، کر  هرزیرنره 09پراوید 
اندازی جنگ در عرا ، افغانستا ، و جاهای دیگر  های امنیت داخلی آمریکا و راه برنامه

 تریلی   دالر ب ده است.8سپتامبر تا کن  ، بیش از  ۱۱ های از زما  حمله
ها دالر  است که تریلی   ۱۰۱۰های مراقبت از جانبازا  تا سال  ای  رقم شام  هزینه

بیشتر از برآوردی است که پژوهشگرا  پیش از ای  تخمی  زده ب دند. برآوردهای قبلری 
تریلریر   دالر بر ده  ۳٫۵سپتامبر، در حدود  ۱۱های پس از  در م رد هزینٔه تماپ جنگ

ها به ط ر مستقیم به کشتره  اند که جنگ است. محققا   ای  پروژه همچنی  تخمی  زده
بررآوردی »انرد، کره ترازه آ  را  هزار نرررر مرنرجرر شرده۰۱۰تا  ۲۰۱شد  در حدود 

 دانند. می «کارانه محافظه
اندازی شد و مرکز آ  در مرؤسرسرٔه  راه ۱۰۱۰که در سال  «های جنگ پروژٔه هزینه»

است، روز چهارشنبه اّول سپتامبرر ] المللی و دولتی واتس   در دانشگاه براو  ام ر بی 
های جرامرع پریرشریر  خر د در مر رد  ای را به داده های تازه [ داده۱۵۰۰شهری ر  ۱۰

منترشرر  ۱۰۰۱سپتامبر  ۱۱های  ها پس از حمله های مالی و واقعی  انسانی جنگ هزینه
نرر در نی ی رک، ن احی روسرترایری  ۹,۰۰۰هایی که به کشته شد  نزدیک به  کرد، حمله

 سی ]پایتخت آمریکا[ منجر شد. پنسیل انیا، و واشنگت  دی
انرد کره  های مستقیم جنگ را ارائره داده ط ر عمده هزینه پژوهشگرا   ای  پروژه به

هرای  های عملیات غیرمترقبٔه خارج از کش ر وزارت دفراع، هرزیرنره شام  همٔه ب دجه
های مرتب  با جنگ بر ضد تروریسم، مانند افزایرش  جنگی وزارت ام ر خارجی، و هزینه

های وزارت امرنریرت  ب دجٔه پایٔه پنتار  ، مراقبت از جانبازا  تا امروز و در آینده، هزینه
 ها است. های ررفته شده برای انجاپ ای  جنگ داخلی، و پرداخت بهرٔه واپ

تر ا  بره  تریلیر   دالر را مری۱٫۹ها،  تریلی   دالر هزینٔه تخمینی جنگ۲از حدود 
تریلی   دالر را به مناط  جنگی در عررا  ۱٫۱مناط  جنگی در افغانستا  و پاکستا ، 

 میلیارد دالر را به دیگر مناط  جنگی نسبت داد.۹۱۱و س ریه، و 
های مرتب  با امنیت داخلی و  تریلی   دالر هزینه۱٫۱ای  هزینٔه ک  همچنی  شام  

تریلی   دالر کنار ر اشته شده برای مراقبت از جانبازا  آیرنرده، از ۱٫۱مقدار تخمینی 
 های آینده است. های پزشکی و پرداخت حق   معل لیت در دهه جمله مراقبت

هرای  هرای اخرترصراص داده شرده بررای کرمرک تازه، ای  برآوردها نه شام  پ ل
هرای  های ت سعٔه اقتصادی در افغانستا  و عرا  است، و نه هزینه بشردوستانه و کمک

 ۱۰۱۹ها پس از سال مالری  های ررفته شده برای مخارج جنگ پرداخت بهرٔه واپ  آیندهٔ 
های ایالتی یا محلی برای مبارزه با ترروریسرم یرا  های دولت ریرد، و نه هزینه را در بر می

عر وه،  سپتامبر در آ  منظ ر شده است. بره ۱۱ارائٔه خدمات به جانبازا  جنگی پس از 
ها متحد آمریکا مانند استررالریرا، برریرترانریرا، کرانرادا،  های یرف شده ت س  ده هزینه

 دانمارک، ایتالیا، هلند، رومانی، آلما  و فرانسه نیز در آ  محاسبه نشده است.
تا سی کراف رد، استاد عرلر پ سریراسری دانشرگراه  بر اساس ای  رزارش، که ت س  ن 

هم اسرت، اررر  «های جنگ پروژٔه هزینه»ب ست   ن شته شده است که مدیر مشترک 
هرای  شرد هرزیرنره های متحدا  آمریکا نب د، آمریکا به احتمال زیاد مجب ر مری حمایت

 ها کند. بیشتری را یرف ای  جنگ
هرای  های جرنرگ حتی  یک برآورد  دولتی آمریکا در م رد ک  هزینه»ن یسد:  وی می

های جنگی پس  سپتامبر هم وج د ندارد. ای  ارقاپ هم فق  بخشی از هزینه ۱۱پس از 
 «سپتامبر است. ۱۱از 

تری  برآورد خ د را منتشر کررد کره برر  در ماه مارس ر شته، وزارت دفاع آمریکا تازه
طب  آ ، عملیات اضطراری و غیرمترقبٔه خارج از کش ر برای جنگ در عرا ، س ریه و 

دالر بررای هرر  ۲٫۰۰۵تریلی   دالر، یا ۱٫۳در مجم ع  ۱۰۱۰افغانستا  تا سال مالی 
دهرنردررا ( هرزیرنره در برر داشرتره اسرت. امرا در ایر  مربرالرغ،  شهروند )مالیات

وزارت دفاع ایً  محاسبه نشده است. کررافر رد  بندی شدٔه غیردفاعی طبقه های طرح

همی  ناروشر   «های جنگ پروژٔه هزینه»اندازی  ن یسد که علت راه می
 ب د  مخارج دولت فدرال ب د.

ها  دم کراسی راهی در جریا  جنگ»در رزارش م ک ر آمده است: 
ش د، ممرکر  اسرت در  ش د. عملیاتی که انجاپ می زیر پا ر اشته می

نّیت، اّما شاید غیررضرروری، پر شریرده  کاری  با ُحس  ای از پنها  لرافه
اهمیت انگاشته ش د... "پرروژٔه  ها کً  نادیده ررفته یا کم ش د، و اشتباه

های جنگ" امیدوار است که ای  حسابرسی، و دیگر کارهای ما،  هزینه
های جاری  ور های مستند در م رد جنگ شرافیت را ترویج کند و ررت

 «و آینده را تسهی  کند.
 

 گ ی" یگ ی"خ ج"شد؟"چه"پ ل
میلیارد دالر افزایش یافت، و ایر  بردا  ۲۲۵پنتار    «پایه» ب دجهٔ 

، حتی  در زمرانری کره ۱۰۱۱تا  ۱۰۰۱های مالی  معناست که بی  سال
سپتامبر و دیگر عملیات نرظرامری رو بره  ۱۱های پس از  هزینٔه جنگ

، «پایه»کاهش داشت، ای  ب دجه بیش از دوبرابر شد. منظ ر از ب دجٔه 
های همیشگی وزارت دفاع و نیروهرای مسرّلر  در  تأمی  مالی هزینه

شرایطی است که آمریکا در حال جنگ نیست. ایر  بر دجره شرامر  
های تحقیر   های پزشکی، هزینه های پرسنلی، از جمله مراقبت هزینه

وساز نظامی و مسرکر ، و  و ت سعه، خرید و تدارکات، عملیات، ساخت
 نگهداری تجهیزات است.

درید افزایش یرافرت کره ۳٫۰به اندازٔه  ۱۰۰۱سال  ارتش در حق  
[ بر د. بریر  ۱۹۳۰]   ۱۰۲۰بیشتری  درید افزایش از اوایر  دهرٔه 

های معم ل ارتش )پ ل نقد، کمرک  ، پاداش۱۰۱۲تا  ۱۰۰۱های  سال
هزینٔه خ راک و مسک ، و مزایای مالیاتی( فق  برای نیروی وظریرررٔه 

هرا  درید رشد داشت. و هنگامی که تلرات در جریا  جرنرگ۱۰فعال 
باال ب د، سربازریری با مشک  روبرو شد، و بنابرای  ارتش برای افزایش 

 میزا  سربازریری، از ابزار پاداش استراده کرد.
برنامٔه س مت وزارت دفراع بریرش از دوبررابرر شرد، و از  ب دجهٔ 

میلیارد دالر در سرال ۹۵٫۱به  ۱۰۰۱میلیارد دالر در سال مالی ۱۹٫۱
 رسید. ۱۰۱۱مالی 

های ضدتروریسم در وزارت امنیت داخلری  های برنامه ردریری  هزینه
 ۱۰۰۹دهد که از سال مالی  ها نشا  می )میهنی( دش ار است. اما داده

میلیارد دالر در سره ۲۱۲، ک  دولت آمریکا تقریبًا ۱۰۱۱تا سال مالی 
مجم عه برنامه یا مأم ریت در وزارت امنیت داخرلری ریرخرتره اسرت: 

، حمله» حراظت از مرردپ، »؛ «های تروریستی جل ریری و خنثی  کرد  
واکنش به رویدادها »؛ و «های حیاتی، و منابع کلیدی آمریکا زیرساخت

 .«و کنترل وضعیت
 

 گ "چه"مخز ن"ب  ؟"  ف  " نس ن "جن 
های مستقیم جنگی  دلی  خش نت غیرنظامی به ۹۲۱,۰۱۱کم  دست

نیروی  ۹۰۱,۰۹۹جا  خ د را از دست دادند. ای  رقم شام  نزدیک به 
ها کشته شدند. از جملرٔه  رزمندٔه جنگی مخال  نیست که در ای  جنگ

امردادررر  ۲۰۱نرگرار و  روزنرامره ۳۲۰شدرا ، در حدود  دیگر کشته
های بشردوستانه هستند که در نتیجٔه مستقیم جنگ کشرتره  مأم ریت

 شدند.
ع   ارتش آمریکا در نتیجٔه پیامدهای مسرترقریرم  ۱,۰۱۱در حدود 

 ۲,۱۲۰سپتامبر کشته شدند. ای  رقرم شرامر   ۱۱های پس از  جنگ
کاررر غیرنظامی وزارت دفراع،  ۱۱خدماتی آمریکایی، -پیمانکار نظامی

 ارتشی یا پلیس ملی کشته شده نیست. ۱۰۱,۲۵۱تا  ۱۰۵,۳۵۱و 
 ۱۱هرای پرس از  نرر در جرنرگ ۰۱۰,۰۰۰رفته در حدود  هم روی

شرده  کشرتره ۲۰۱,۰۰۰سپتامبر کشته شدند، که بیشتر از برآورد قبلی 
 است.

 
 ۹۶۹۱سپا مب ""۱ب " ساف  ه"  "مط لب"ب سا ن"گ  ب "

 

 تریلیون دالر هزینٔه  ... ۱ادامۀ بیش از 
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ای(، رهبری حزب کم نیست چی   شک  خاص دیکتات ری دم کراتیک ت ده )به
هایی مختل  در رهبری حزب کم نیست چی  ای   لنینیسم، نس -و مارکسیسم

 و چی  همچنا  در راه سرخ باقی مانده است. اند ای ل را حرظ کرده
. "تجربه حزب کم نیست چی  مارکسیسم خ اهد ماندهستٔه ایلی ایدئ ل ژی 

ثابت کرده است که انتخاب مارکسیسم از س ی حزب کم نیست یحی  بر ده 
های چیر  در دورا   است. در راهی که درپیش  روی است، با ت جه به واقعیت

معایر، حزب همچنا  ای ل نخستی  مارکسیسم را با بهتری  فرهنگ سنتری 
چی  تطبی  داده و از مارکسیسم بررای مشراهرده، درک، و هردایرت کررد  

 ویکم بهره برده و  خ اهد برد." فرایندهای عصر ما در قر  بیست
 

  ی" م    س "   ه
ای  سند در بر دارنده بحثی مرص  درباره دم کراسی س سیالیرسرتری چریر  
است که در ک ، روند دم کراسی را همچ   رنجاند  بحث و رایزنی دامنه دار، 

های اجتماعی، ادارات  های عم می و شغلی، سازما  های خل ، کمیته کنگره
از   ها و همچنی  سیستمی رسترده اجرایی محلی و مدیریت دم کراتیک شرکت

 خ دمختاری ق می محلی در خ د، شرح می دهد.
اند که دم کراسی دسرتراورد ارزشرمرنرد  ن یسندرا  ای  سند خاطرنشا  کرده

از دم کراسی بیش   بشریت است "چیزی ست که تنها از آ  یک کش ر نیست".
های لیبرال" غرب ایرار دارنرد  همه، "دم کراسی از یک مدل وج د دارد و باای 

تا مدل خ دشا  را تجسم حقیقی دم کراسی در جها  نشرا  دهرنرد. کشر ر 
چی ، در پی هزارا  سال استبداد فئ دالی و پس از قرنی با جرنرگ، ترجراوز و 
تعقیب شد ، راهش را برای حک مت به وسیله مردپ و برای مردپ ترسیم کررده 

مراتب از همتایش در  است. دم کراسی س سیالیستی و در حال تح ل چی ، به
 تر است. تری  نقش را در آ  دارد، دم کراتیک غرب که پ ل مهم

 
 ص ح" "گمر  ی

ررایی، و بر پرا کررد   جانبه  ج یی(، یک ای  سند در برابر هژم نیسم )سیطره
ایستد، سربرافراشت  چی  را که برا سریراسرت  جنگ سردی تازه با است اری می

ج یی، و تعهد به چندقطبی ب د  هرمرراه  آمیز، طرد مداخله ای مسالمت خارجی
کرنرد کره حرزب  کند. ای  سند، همچنی ، یادآوری مری ب ده است یادآوری می

زما  با پیگیری یل  جهانی و ت سعٔه مشترک هرمرراه برا  کم نیست چی ، هم
آمریرز،  ها و ابتکاراتی همچ   پنج ای  همزیستی مسالمت دیگر کش رها، ایده

ای مشترک، و ابتکار راه ابریشم جدید را پیشنهاد کرده  ای با آینده جامعه جهانی
 است. 

طر ر  المللی و پایبندی به منش ر سازما  مل  متحد به ای  حزب از ق انی  بی 
ای و جهانی ازجملره در ررروه  مداوپ حمایت کرده است و در نهادهایی منطقه

(، رروه کش رهای بریکس، سازما  همکراری شرانرگرهرای، و ۱۰بیست )گ 
های آسیرایری،  ر اری زیرساخت بانک سرمایه

 ع  ی مؤثر است.

حزب کمونیست چین: 
 رسالت و خدمات آن

 ۳۳ادامه  در صفحه  

نگاهی به سند مهم منتشر شده از س ی حزب کم نیرسرت 
اش در ط ل بیش از هرررت دهره  چی  دواپ  سیستم سیاسی

  اخیر، رویکردش به دم کراسی، و چگ نگی عزمش به ت سعره
 ۱۵۱۲/  ۱۰۵۰ای مرفه تا سال  یافت  به جامعٔه س سیالیستی

 دهد. خ رشیدی را نشا  می
، اداره تبرلریرغرات ۱۵۰۰شهری رماه  ۵/  ۱۰۱۱اوت  ۱۳در 

کمیتٔه مرکزی حزب کم نیست چی  سندی مهم را با عن ا : 
"حزب کم نیست چی : رسالت و خدمات آ " منترشرر کررد. 

هرزار واژه، برحرثری  ۱۲ترجمه انگلیسی ای  مت  با بیش از 
سازد که بازتاب دهرنردٔه انرجراپ  رسترده را آشکارا نمایا  می

اش  هرای آیرنرده ها و چالرش در ید سال ر شتٔه حیات حزب و هدف  وظیره
 است.

 
           م   سخس "

ای  سند بر استمرار اساسی انجاپ اهم وظای  حزب کم نیست چی  تأکید 
دارد. ای  حزب، از زما  تأسیس حزب کمر نریرسرت چریر  در مراه ژوئریره 

خ رشیدی، فعالیتش را به ساخت  س سیرالریرسرم، اسرترقررار  ۱۰۱۱۰۱۹۰۰
آمریرز  ای یل  حاکمیت چی ، ایجاد زندری بهتر برای مردپ، و کمک به آینده

 همراه با رفاه برای بشریت وق  کرده است.
همه،  هایی بسیار ر شته است، باای  اررچه حزب کم نیست چی  از مرحله

اش پایبنرد  هایش، و ایدئ ل ژی اش، پرنسیپ با عزمی راسخ به مأم ریت ایلی
امری که نراکرامری  -وپنج سال پس از مرگ مائ  تسه ت نگ ب ده است. چه 

حرزب  -داری در واشنگت  و لند  را م جرب شرد های سرمایه زیاد ایدئ ل گ
کم نیست چی  همچنا  به مارکسیسم که در ای  سند "ترنرهرا ایردئر لر ژی 

کرنرد"  راهنما کننده، روح حزب، و پرچمی که در ل ای آ  ت ش و مبارزه مری
 نامیده شده، متعهد باقی مانده است،

حزب کم نیست چی ، با تطبی  مارکسیسم با شرای  خاص چی  و تر ش 
آور دست یابد و از  هایی شگرت مستمر برای ت سعٔه آ ، ت انسته است به هدف

ط ر کره در ایر  سرنرد آمرده،  ظاهر عب رناپ یر ر ر کند. هما  هایی به مانع
های اجتمراعری  ت اند مشک تی را ح  کند که دیگر سیستم "س سیالیسم می

منظ ر دنبرال  ها را ح  کنند. ...  تاریخ مبارزات حزب فرایندی به ت انند آ  نمی
هایی خ قانه و  کرد  ادامٔه انطبا  مارکسیسم بر بستری چینی و کش  ایده

 ابتکاری ب ده است."
 

رهبری چی  در تطبی  داد  مارکسیسم با شرای  پی سته متغیر و بسریرار 
پیچیده نشا  داده است که از منتقدانش در برخی از رروه های چپ غرربری 

بینی مرکز ب د  فررهرنرگ  ررایی، و جها  ررایی، فرقه ای از جزپ که به آمیزه
شر د ررررت  مری -اروپای غربی مبت  هستند، با تر انرایری و خر قریرتری

حزب کرمر نریرسرت چریر     کرده است. بسیار بیشتر عم  -ای دیالکتیکی
ای خ قانه ت سعه داده و آ  را علرمری زنرده و  شی ه همیشه مارکسیسم را به

دار، و پراالیرش  روز رسانی، دامنه ط ر مستمر به شناسد که به درحال تح ل می
هرای چریرنری  ررتٔه شی جی  پینگ "س سیالیرسرم برا ویرژرری باید ش د. به

طر ر  س سیالیسم است و نه هی  ایسمی دیگر." دنرگ شریرائر پریرنرگ، بره
داد که "ای حات و ف ای باز" خطرهای خایی را  ناپ یر ت ضی  می خستگی

دنبال خ اهد داشت و ممک  است کسانی که "در ابتدا ثرروترمرنرد شردنرد"  به
افرترد،  داری اترررا  مری ط ر که در دنیای سرمایه انتظار داشته باشند هما 

ثروتشا  به قدرت سیاسی تبدی  ش د. او برای جل ریری از ای  امرر، چرهرار 
ای  اساسی را تدوی  کرد: پایبندی به راه س سیالیستی، دیکتات ری پرولتاریا 
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ترین  ایاالت متحده بزرگ
 شكن است قانون

کیتس  تری  مساحت و سنت کش ر، از کانادا با بزرگ ۹۱کرٔه قارۀ امریکا  در نیم
تری  مساحت وج د دارند. در قاره امریکا نزدیک به یک میلیارد نرر  و ن یس با کم

میلی   نرر جرمرعریرت( ایراالت  ۹۱۰تری  آنها )  کنند، که پر جمعیت زندری می
 ۹۱باشد. همگی کش رهای قاره آمریکا ع   سازما  مل  متحداند،  متحده می

اند، و هرمره  کش ر جها ، و همه آنها اساسنامه آ  را تص یب کرده ۱۰۹کش ر از 
را هرم بره تصر یرب  )OAS)کش ر ع   منش ر سازما  کش رهای امریکا  ۹۱

المللی دمکراتیک ای  است کره  ای مناسبات بی  اند. بنداشت یا ای  پایه رسانده
هر کش ری، جدا از مساحت و قدرتش به اندازه کش ر دیگر دارای اهمیت اسرت. 

الملرلری مریرا   تری  ای  ب ده و دادوستدهای بی  ح  حاکمیت هر کش ر مهم
های سازما  مل  و منرشر ر سرازمرا  کشر رهرای  ها باید بر اساس قان   دولت

مرداری  امریکایی مدیریت رردد. فرام ش نکنیم که ای  چارچ ب بهنجار و قان  
 کره پ یرفته شده است. ب ده است که از س ی همۀ کش رهای نیم

کرره  شک  بزرگ در نریرم ایاالت متحده دست کم از جنگ جهانی دوپ قان  
مداری ط النی بر ده  اعتنایی آ  در چارچ ب قان   امریکا ب ده سات. پیشینٔه بی

( ترا ۱۹۰۲ترا بر لریر ی در  ۱۹۹۹و از ک دتاهای امریکایی ررفته )ر اتماال در 
تریر  کشر رهرا در ایر   های اقتصادی تحمیلی ای  کش ر بر تهیدست سیاست

ریرد. دولت ایاالت متحده زبا  دمرکرراسری و  کره )ب یژه هاییتی( را دربر می نیم
دار سازد. ایاالت متحده برا  ریرد تا دمکراسی و قان   را خدشه ها را بکار می قان  

م نرو بر ای  باور است که برخ ف  ۱۲۱۹برخ ردهایی منس خ شده مانند دکتری  
کره ح  مداخله دارد و ای  مرداخرلره هرم از سر ی  های مردپ ای  نیم خ استه

 پ یر است. ها ی رت ها و هم از س ی بانک تانک
اما در اینجا ایاالت متحده تنها نیست و چندی  متحد نزدیک مانند کانادا را در 

های کانی جها  را در خ د جای داده اسرت.  درید شرکت ۳۰کنار خ د دارد که 
کره قرار دارد بره آ  اجرازه  چشمداشت بزرگ کانادا به آنچه در زیر خاک ای  نیم

کنند به دیده تحقیر برنرگررد.  ها زندری می دهد تا آنانی را که بر روی آ  خاک می
تر در مقایسه با دیگرا  است اما در واقرع  کند که شریکی لیبرال کانادا وانم د می

زارکننده است و شتابزدری آ  در سرنگ نی هرر  سیاست خارجی آ  ه لناک و بی
هنگامی که ه ر  چاوز در  کره آشکار است. ر نه دولت س سیالیستی در ای  نیم

پیروز شد، آقای پیتر مانک، رئیس شرکت  ۱۹۱۱نخستی  انتخابات خ د در سال 
کاری کانادایی بریک ر لد ب د که کارزار فشرار بررای شرنراسرانرد  چراوز  معد 

همچ   یک دیکتات ر را آغاز کرد و فراخ ا  برای از میا  برداشت  او نه بدسرت 
هرای کرانرادا و  مردپ ونزوئ  که بیشتری  رأی را به او دادند بلکه بدست دولرت

 ایاالت متحده را یادر کرد.
مرایره و زبر   امرریرکرای  ساالرهای بری دیگر متحدا  ایاالت متحده جرره

اند که قدرت را محکم از کلمبیرا ترا هرنردوراس ترا شریرلری در چرنرگ  التی 
در لیمرای  ۱۹۰۳ها ب دند که با سرکردری کانادا در مرداد  همی  دولت اند. ررفته

پرو م قات کردند و رروه لیما را تشکی  دادند که هدف روشر  آ  سررنرگر نری 
دولت قان نی ونزوئ  ب د. تشکی  رروه لیما، زیرپا ر اشت  روش  هرم مرنرشر ر 
سازما  مل  متحد و هم منش ر سازما  کش رهایی امریکایری اسرت. مرنرشر ر 

تر است: "هی  کش ری یا رروهری از  سازما  کش رهای امریکایی از همه روش 
کش رها ح  دخالت مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امر ر داخرلری و یرا 

ررته نه تنها مداخلۀ نظامی بلکه هر  خارجی هی  کش ر دیگر را ندارد. ای  پیش
هرای  شک  دیگری از دخالت یا اقداپ به تهدید علیه ه یت دولرت و یرا مر لررره

کند." ای  قان نری  ( آ  را منع می۱۰، بند ۵سیاسی، اقتصادی و فرهنگی )فص  
است برضد جنگ چندرانه که اکن   به عادتی برای ایاالت متحده و متحدانرش 

 علیه دشمنانش درآمده است.
تریر  آ   ش د، برجسته های ر نار نی نمایا  می ای  جنگ چندرانه در شک 

جنگ اط عاتی است که در پی تخریب مشروعیت فرایندهایی جدا از آنرهرایری 
سراالرهرا پر یررفرتره شرده  است که از س ی ایاالت مترحرده، کرانرادا و جرررره

اند. ترس از دادوسرتردهرای عرادی  فشارهای نظامی و اقتصادی کلیدی  است.
های چینی در در ای  قاره، ایاالت متحده را بر آ  داشته است ترا  تجاری شرکت

را برراه  ۱۹۰۲"رشد در کش رهای امریکایی" و یا مهد ک دک امریکایی در سال 
بیاندازد که ک ششی از س ی دولت ایاالت متحده برای رویارویی با طرح ابتکاری 

برای نم نه، در السال ادور، ایاالت متحده ایر    یک کمربند، یک راه چی  است.
های چینی برای ت سعۀ بندر الاونیر    کش ر را تهدید کرد تا تماس خ د با شرکت

اش به ای  خ است ترمرکریر  کررد.  را قطع کند و السال ادور هم به زیا  تجاری
طرح ابتکاری یک کمربند، یک راه چی  در امریکای التی  یک تریرلریر   دالر 

 ۳۰هزینه خ اهد خ اهد داشت در حالی که برنامۀ مهد ک دک ایاالت متحده تنها 
هرای مرالری برخرش  میلیارد هزینه خ اهد کرد که بیشتر آ  مرب ط بره یرنردو 

ازآنجا که ایاالت متحده در رقابت با چی  درمایرنرده اسرت،  خص یی خ اهد ب د.
ت ش کرده است تا طرح ابتکاری یک کمربند، یک راه را یک "فعالیت غیربازاری" 
بشناساند و همۀ ابزارهای جنگ چندرانه برای سست کرد  و آسیب رسرانرد  بره 
مناسبات چی  با کش رهای امریکای التی  را بکار ررفتره اسرت. بره فشرارهرای 

شر د. در آغراز  نظامی پرتنش ایاالت متحده در امریکای التی  کمتر اشراره مری
هرای  تابستا  امسال ایاالت متحده دو رزمایش نظامی در منطقه کارائیرب برا نراپ

در پاناما انجاپ داد. فرانسه، هلند و  ۱۰۱۱در ر یا  و پاناماایکس  ۱۰۱۱تریدویندز 
های استعماری پیشی ، بره آ  پریر سرترنرد. ایراالت مرترحرده برا  بریتانیا، قدرت

های تجاری خ د به س ی ونزوئر  را  نمایی از ایرا  خ است تا حرکت کشتی قدرت
ها لغ  کند ای  جزئی از طرح ابتکاری امرنریرت حر زۀ کرارائریرب  در میا  رزمایش

ابرزاری بررای  ۱۹۲۰اندازی شده از س ی ایاالت متحده است کره از سرال  راه
 ررایی در منطقه کارائیب بکار ررفته می ش د. سازی منطقه ناب د

ررایی برای منطقه کارائیب ناآشنا نیست زیرا تا کن   چهرار برار  حاکمیت منطقه
۱۹۵۱ت ش شده است که زمینه آ  ب ج د آید: فدراسی   کش رهای هند غربی )

-۱۹۳۲(، جامعۀ کارائیب )۱۹۵۵-۱۹۱۱(، اتحادیۀ تجارت آزاد کارائیب )۱۹۹۱-
آنچه به ناپ اتحادیه ضد امپریالیستی آغاز بره  تا کن  (. ۱۹۳۲( و کاریک پ )۱۹۱۱

کار کرد اکن   به انجم  تجاری درآمده است که هدفش همگرایی بهتر منطقه برا 
های کش رهای منطقه کارائیب هرچه بیشتر به مردار  تجارت جهانی است. سیاست

پرس از آنرکره ایراالت مرترحرده  ۱۹۰۹ش د. در سال  ایاالت متحده کشیده می
ررایی ساختگی طرح ابتکاری امنیت منطقه کارائیب را ب ج د آورد، جامرعرۀ  منطقه

کش رهای امریکای التی  و کارائیب بیانیۀ مهمی از هاوانا یادر کرد تا امرریرکرای 
های قرانر    ها و قاعده التی  و کارئیب را "منطقۀ یل  بر اساس پایبندی به ای 

کش ر قارٔه امریکا بدو  ایاالت متحده و کانادا ع   ای   ۹۱المل " اع پ کند.  بی 
جامعه هستند. دو دولت کانادا و ایاالت متحده قصد ندارند پایبند تأمی  یرلر  در 

 کره باشند. ای  نیم
کرٔه امریکا به منظ ر جل ریری از رشرد  های ایاالت متحده و کانادا در نیم مداخله

ررایی و نات ا  ساخت  ح  حاکمیت کش رها، که هردو برای مرنرشر رهرای  منطقه
انرد.  اند طراحی شرده سازما  مل  و سازما  کش رهای امریکایی ضروری و بنیادی

بدی  سبب اسرت کره  اند. کرٔه امریکا در جستج ی راه دیگری مردپ کش رهای نیم
ل سیا و پرو در جن ب قاره به تازری ررروه لریرمرا را تررک  ای سنت دو کش ر جزیره

کردند. با کنار رفت  ای  دو کش ر اکن   باید ای  رروه را به ناپ اوتاوا، پایتخت کانادا 
به ای  دلی  است که آندرس مان ئ  ل پز اوبررادور،  یا ب ر تا، پایتخت کلمبیا نامید.

ای واقعی کره  خ استار تشکی  یک نهاد منطقه مرداد ۱رئیس جمه ر مکزیک، در 
کشر ر  ۹۱"پادو هی  کس نباشد" شد. ایاالت متحده و کانادا تنهرا دو کشر ر از 

کنند که ر یا پادشاه هستند. آنهرا برایرد بره  ای رفتار می اما آنها به ر نه اند. کره نیم
جای خ د بنشینند و به ن بت یحبت کنند، به مبانی تر افر  شرده بررای نرظرم 

های چندرانره، سرازوکرارهرای ترحرریرم،  مدار که به مخال  با ک دتا، جنگ قان  
 بینی پایبند باشند. محایره، وخ دبزرگ
مدار را برپا نگاه دارند؟ ررروه دوسرتردارا   خ اهند نظم قان   کداپ کش رها می

کش ر شام  چی ، ونزوئ ، فلسطیر ، روسریره،  ۱۲دفاع از منش ر سازما  مل ، 
 ۱۹۰۲الجزایر و ک با. رروه دوستا  در کنار نشست جنبش عدپ تعهد که در تیرماه 
رریرر،  در کاراکاس، پایتخت ونزوئ  بررزار شد به دیدار هم نشستند. بیماری هرمره

براه افتاد. خ رخه آرآسرا،  ۱۵۰۰روند برپایی رروه را برهم زد که دوباره در فروردی  
رررایری ضرروری  وزیر پیشی  ام ر خارجه ونزوئ  به م  ررت "تق یت چرنردجرانربره

است". دو کش ر چی  و روسیه اع ای ای  رروه و هرردو ع ر  دائرمری شر رای 
کارل س را ، معراو   دانند. امنیت سازما  مل  متحد ب ده و کارکرد آ  را مرید می

امریکای شمالی وزارت خارجۀ ونزوئ  به م  ررت که تشکی  رروه "در زمانی کره 
هرای تراریرخ نر شرتره شرده روبررو اسرت حررکرت  تری  چرالرش انسا  با جدی

المللی است". ایر   های بی  ررایی و قان   ای در پشتیبانی از چندجانبه کننده تعیی 
ها شام  دررر نی اقلیمی و فزونی نابرابری است. به ررتۀ کارلر س را  از  چالش

نقطه نظر ونزوئ  و ب لی ی، ای  رروه "سازوکار دفاع از مردپ در برابر ترهردیردهرای 
ش د. او همچنیر  ررررت  ها و ک دتا می جنگاوری چندرانه" است که شام  تحریم

 که "دیپلماسی، همکاری و همبستگی تنها کلیدهای حرکت به جل  هستند."
مدار جهانی، آ  جهانی است که برخ رداری از زور  "جایگزینی یک نظم قان    

ت انند هرمره چریرز را  کننده ح  و حق   کش رها است، و برندرا  می بیشتر تأیی 
آمیزتر و ناپایدارترر بررای هرمره  جها  در چنی  شرایطی خش نت برای خ د ببرند.

خ اهد ب د.'' ای  رزاره آخری از م  نیست. سخنی است که آنت نی بلینک ، وزیرر 
ام ر خارجۀ ایاالت متحده به وانگ یی وزیر ام ر خارجۀ چی  در نشست آنکر ریرج، 
در آالسکا به زبا  آورد. بلینک  و بقیۀ نخبگا  یاحب قدرت در کانرادا و ایراالت 

شرکرنرانرۀ  متحده باید به حرف خ دشا  ر ش فرادهند. جها  به سبب رفتار قان  
 آمیز و ناپایدارتر رشته است. ایاالت متحده و کانادا، خشن نت

 ج "پ  ش  " ی



۳۰۱۱شهریور  ۲۲دوشنبه    ۳۳   ۳۳۱۱شمارۀ    

های دولتی و حزبی ساب  ش روی ب دند که بره  بسیاری از افراد ای  طبقه مقاپ
ر ارا  مرهراجرر  های ک   مشغ ل ب دند. سرمایه خ اری، فساد، و سرقت رانت

دست آورده ب دند هم چرنردی  ای که ثروتشا  را در خارج از کش ر به ش رویایی
نگ شت که به آنا  ملح  شدند. پرسرتررویرکرا و رر رسرنر سرت در حرکرم 

منظ ر تجدد، ن سازی، و دم کراتیزه کرد  س سیالیرسرم آغراز  ای به استراتژی
رحرم آ   داری از ن ع خشر  و بری هایی برای تجدید سرمایه شد، اما  به طرح

 تبدی  شدند. 
هرای  فروپاشی اتحاد ش روی شکستی تاریخی برای چپ و س سریرالریرسرت

شرا  را  های ساب  امپریالیسم غرب متحد ایلری سراسر جها  ب د. مستعمره
هرای  طلبی استعمار ن  از دست دادند. جنبرش در راه پیشرفت و مبارزه با سلطه

های مالی، تدارکراتری، و  بخش ملی در آفریقا و آسیا منبع ایلی حمایت آزادی
نلس   ماندال و فریردل کراسرتررو ایر  امرر را شا  را از دست دادند.  سیاسی

پردازا  و مبلغرا  غررب برر مرزار  حال نظریه از آ  زما  تا به تشخیص دادند.
اند و با یدای بلند "پایا  تاریخ" و "مرگ کمر نریرسرم" را  اتحاد ش روی رقصیده

کنند. اررچه از وقایع شیلی و ک با ررفته تا آفریقای جن بی و چریر   اع پ می
 اند. ها زودهنگاپ دهد ای  اع پ نشا  می

ها  چرا اتحاد ش روی فروپاشید و ضد انق ب پیروز شد؟ با وج د همٔه کاستی
رناه ازجرمرلره  ها شهروند بی ویژه سرک ب میلی   های عظیم، به و برخی اشتباه

هرا  ، شر روی۱۰۹۰۰۱۹۰۰های دهرٔه  ها در اواخر سال بسیاری از کم نیست
های امپریالیستی، جنگ داخلی، خرابکاری، ویرانرگرری  ت انسته ب دند بر حمله

اترررا   های غرب غلبه کنند تا زندری اکثر قریب بره ها، و تحریم رهبری نازی به
 اساسًا بهتر کنند.    شا  را دررر   سازند و مردپ

هررز نباید اجازه داد جهانیا  فرام ش کنند ارتش سررخ و مرردپ شر روی 
ها مبارزه و فداکاری کردند. پرس  چگ نه برای نجات مردپ اروپا از بربریت نازی

، رشرد اقرترصراد ۱۰۳۰۰۱۹۵۰های دهه  از جنگ جهانی دوپ و تا پایا  سال
متحده و اروپای غربی بر د. پرس از انردکری  تر از اقتصاد ایاالت ش روی سریع

تر از بریترانریرا  ، بااینکه هن ز پیش۱۰۱۰۰۱۹۱۰های دهه  عقب ماند  در سال
از اکثر کش رهای اروپرای غرربری،  ۱۹۳۰/ ۱۰۲۰های دهه  ب د، تا میانٔه سال

هایی عظیم در زندری مردپ اترحراد  ازجمله از آلما  غربی، جل تر ب د. پیشرفت
تنها در زمینه آم زش، بهداشت، اشتغال، مسک  و رفاه اجرترمراعری  ش روی نه

 ها به ترریحات، ورزش، و فرهنگ، فراهم رشت. بلکه در دسترسی ت ده
که مشک ت اقتصادی ناشی از اسرتررراده از فرنراوری، انرگریرزه،  درحالی

افزایش ب دنرد امرا برا انرجراپ  وری، کیریت و تخریب محی  زیست رو به بهره
های بخش نظرامری بره  ای مناسب )ازجمله انتقال ب دجه ای حات ساختاری

هرمره، فررهرنرگ  ب دند. باای  ح  ناپ یر نمی بخش غیرنظامی( ای  مشک ت 
هرا، چره در حرزب  رریرری بحث آزاد، ن آوری، و مشارکت رسترده در تصمیرم

منظ ر شنراسرایری،  های کار یا آم زش، به کم نیست و چه در ش راها، در مح 
 رسیدری و رفع ای  مشک ت وج د نداشت.

حزب کم نیست اتحاد ش روی تدریجًا از مردپ فایله ررفت و با ترکریره برر 
اجرا ر اشت که اغلرب  هایی را به سیستم حاکمیت ب روکراتیک دولتی، تصمیم

محص ل برخ رد متعصبانه، روزمرری، و پریرروی کر رکر رانره بر د. یرکری از 
هرای  های مهم ای  امر، م ف  نب د  دولت و حزب در اجرای سریراسرت جنبه

ها برای تعیریر  سررنر شرت و  ها ب د. در م اردی ح  ملت لنینی مسئله ملیت
شرد.  ط رجدی نرقرض مری خ دمختاری دولتی با مجازات جمعی همه مردپ به

ش ونیسم روسیٔه کبیر که لنی  در م رد آ  هشدار داده ب د، با کمک نیروهرای 
 ها کمک زیادی کرد.               طلبی ها و جدایی خارجی، به دام  زد  به ای  تررقه

انداز ضد انق ب، بسیاری از شرهررونردا  شر روی  درنهایت، با ظه ر چشم
کردند که یاحب سیستم س سیالیستی نیستنرد ترا از آ  دفراع  احساس می

-کنند. تعداد اع ای حزب کم نیست اتحاد ش روی از ترعرداد مرارکسریرسرت
های واقعی و مترعرهرد بره طربرقرٔه کرارررر، مرردپ و  ها، کم نیست لنینیست

اوت  ۱۰س سیالیسم بیشتر ب د. تصمیم کمیتٔه اضطراری ایالتری در تراریرخ 
هرا، و  هرا، ترجرمرع مبنی بر ممن عیت اعترصراب ۱۹۱۰مردادماه  ۱۲/ ۱۰۰۱

دفاع از اتحاد شر روی  شا  به تظاهرات در ع ض دع ت از کارررا  برای بسیج
 ت ا  ت ضی  داد؟ را چگ نه می

المللی کم نیستی از سیر رر شرتره هرنر ز  یکم، جنبش بی  و در قر  بیست
مطالب زیادی را باید فراریرد تا آماده انق ب س سیرالریرسرتری برعردی شر د. 

هرا  حال، دستاوردهای بزرگ اتحاد ش روی را باید تبلیغ کررد  و از آ  درعی 
 کرد و ست د.  دفاع

    

 ادامۀ چرا اتحاد جماهیر شوروى ...

هرای  هرای مر فر  سر ح چی  از نخستی  روز پس از انجاپ آزمرایرش
، از خرلرع سر ح ۱۹۵۹مهرماه  -۰شهری ر۱۰۳۵اش در اکتبر  ای هسته

ای حمایت کرد و "ممن عیت کام  و نرابر دی کرامر " هرمره  کام  هسته
ای را خ استار شد. چی  نخرسرتریر  کشر ری بر د کره  های هسته س ح

کار برد  س ح اتمی و تعهد به هررز استراده  سیاست نه به پیشقدمی در به
ای را پ یرفت و تص یب کرد. در همی   نکرد  از آ  بر ضد قدرتی غیرهسته

هایی سر باز زده است و بر ح   حال نات  از پ یرفت  و تص یب چنی  سیاست
ای ایرار می ورزد، ای  یعنی ایررار بره  واد آورد  ضربٔه پیشگیرانٔه هسته

 ای. داشت  ح  برانگیخت  ه ل کاستی هسته
متحده، دولت باید  سیاست جنگ سرد تازٔه ترامرپ  که در ایاالت درحالی

برد، حزب کم نیست چی  سیستم کامً  مترراوتری از روابر   پیش می را به
ای مشترک و با هردف  ای جهانی با آینده س د "ایجاد جامعه المللی که به بی 

کند، جهانی که از یلر   برپایی دنیایی آزاد، فراریر، پاک، و زیبا را ترویج می
 پایدار، امنیت جهانی و رفاه مشترک برخ ردار است."

 
  لاه"س ی"س سخ لخسم "پخش"به

یرد  با وج د دستاوردهای تاریخی و جهانی حزب کم نیست چی ، "یرک
روشرنری  ای برای ای  امر ب ده است". ای  سنرد بره سال ر شته تنها مقدمه

دهد که در مبارزه برای بنای س سیالیسم و کم نیسم در چی  راه  نشا  می
مدت حزب ای  است که تا قبر   تری  هدف میا  درازی در پیش است. مهم

 ۱۰۵۰۰۱۵۱۲از یکصدمی  سالگرد تأسیس جمه ری خل  چی  در سرال 
ای بزرگ و مدر  که مرفره،  خ رشیدی ای  کش ر به "کش ری س سیالیستی

رفته، هماهنگ و زیربرا براشرد"  پرقدرت، دم کراتیک، از نظر فرهنگی پیش
معنای بهب د سریع استانداردهای زندری، تأکید شدید برر  تح ل یابد. ای  به

بهب دی محی  زیست، مقابله با نابرابری، رسترش مستمر و فزاینردٔه رفراه 
وجر د آورد   های علم و فناوری بررای بره اجتماعی و استراده از پیشرفت

هایی در  تر و پرحای  برای همه است. در ای  راه، پیشرفت ای غنی زندرانی
ای که اخیرًا از مررز ده هرزار  حال انجاپ ررفت  است. چی  با درآمد سرانه

 ۱۰میلیارد ت ما  ]مطاب  آخری  ترغریریررات ریرال ترا  ۱۲۰دالر )معادل 
خبررزاری ایسنا[( ر شته است، به ردی  کش رهایی با  -۱۵۰۰شهری رماه 

باال پی سته است و در راه تبدی  شد  به کش ری  درآمد مت س  و مت س  به
با درآمد باال است. شکاف درآمدهای شهرری و روسرترایری پریر سرتره رو 

کاهش است و چهارید میلی   نرر از جمعیت کش ر درآمدی مرتر سر   به
 دارند.

ای مدر  ت جره  چی  در دو دهٔه ر شته به ایجاد سیستم تأمی  اجتماعی
ای پایه تمامی جمعیت کش ر را زیر پ شرش  زیادی کرده است. بیمٔه درمانی

آمر زش رایرگرا  دریرافرت   سالگی ۰دهد. تمامی ک دکا  تا  خ د قرار می
سرالره درحرال  کنند. حق   بازنشستگی، بیکاری، و بیمه ح اد  هرمره می

ت سعه در آسیرا،  رسترش است. چنی  پیشرفتی در کش ری عظیم و درحال
 واقعًا چشمگیر و ست دنی است.

سخنا  مکرر شی جی  پینگ در سال جاری در خص ص رفاه عم می و 
های خص یری  هایی که دولت برای مهار قدرت افراد ثروتمند و شغ  اقداپ

هایی همچ   ت ش  دهد که چی  با چالش دهد، نشا  می بزرگ انجاپ می
ها، و ارائه خدمرات رفراهری  برای رشد پرکیریت اقتصادی، کاهش نابرابری

ای که در سند رسالت و خدمات  کند. برنامه عم می، بسیار جدی برخ رد می
حزب کم نیست چی  رونمایی شده است مطمئنًا برای دوستا  چریر  در 

وتحلی  بهتر تاریرخ  سراسر جها  مرید خ اهد افتاد و به ما در درک و تجزیه
 و آیندٔه چی  کمک خ اهد کرد.

 

 ادامۀ حزب کمونیست چین ...
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سال پیش، آغراز  ۹۰استعرای ر رباچ  از مقاپ رهبری حزب کم نیست اتحاد ش روی در 
که مردپ ای  کش ر شراهرد احریرای یرک نرظراپ  سق ط اتحاد جماهیر ش روی ب د. درحالی

 کردند. رحمانه ب دند، کش رهای غربی شادمانی می ای خش  و بی داری سرمایه
سی سال پیش در چنی  روزی میخائی  ر رباچ  از سمت دبیرکلی حرزب کرمر نریرسرت 

های  ع  یت کش رش در اتحاد جمه ری ریری کرد و پارلما  اوکرای  به اتحاد ش روی کناره
س سیالیستی ش روی پایا  داد. ای  آغاز پایا  "اتحاد ش روی" ب د. پنرج روز پریرش از آ ، 

جرمرهر ر رر ربراچر   های رئریرس بخشی از رهبری حزب کم نیست اتحاد ش روی با برنامه
منظ ر جایگزی  کرد  اتحاد جماهیر ش روی که از لحاظ سیاسی بر فدرالیسم متمرکز ب د  به

 با معاهدٔه اتحادی جدید مخالرت کرد. 
" پیشنهادی )تع یض واژٔه س پ یعنی "س سیالیستی"  "اتحاد جمه ری های مستق  ش روی 

های خرارجری و  جمه ر، یک واحد پ ل و سیاست با "مستق " با معنا  ب د( دارای یک رئیس
شد. شش جمه ری ساب  ش روی، از جمرلره کشر رهرای مرنرطرقره  ای مشترک می دفاعی

بالتیک و ررجستا ، از ادامه م اکره برای ام اء معاهده جدید خ دداری کردند و خر اهرا  
جدایی کام  شدند. معاهده ای  ح  جدایی را به رسمیت شناخت. نتیجه همه پرسی هرایری 

جمه ری دیگر، از جمله روسیه و اوکرای ، بررزار شدند، مبنی بر خ است اکرثرریرت  ۰که در 
 ۱۱/   ۱۰۰۱اوت  ۱۲برای ای حات در جمه ری های ساب  اتحاد ش روی شد. در تاریخ 

های ارشد ایالتی و حزبی اع پ  ای اضطراری متشک  از مقاپ ، کمیتٔه ایالتی۱۹۱۰مردادماه 
جمه ر( جانشی  ر رباچ  شده است. در برخری مرنراطر   کرد رنادی یانای  )معاو  رئیس

مدت شش ماه وضعیت اضطراری اع پ شد، اعتصاب، تجمع، و تظاهرات ممن ع شد، و  به
رغرم  حالرت ترعرلریر  درآمرد. بره ای به های ت ده های سیاسی و دیگر سازما  فعالیت حزب

مشارکت پرسن  ارشد سازما  اط عاتی "کا گ ب" و ارتش و بسیج واحدهای ارترش، ایر  
ش رش شکست خ رد. نظرهایی بسیار متراوت در حزب کم نیست اتحاد ش روی، پرلریرس، 

خ استند اترحراد جرمراهریرر  ها می کارررا  ینعتی، و عم پ مردپ شک  ررفته ب د. اکثر آ 
هرایری  شکلی نگه دارند، اما بسریراری هرم از برازرشرت اقرداپ ش روی س سیالیستی را به

 منظ ر اعمال حاکمیت مرکزی حزب هراس داشتند.   سرک بگرانه به
جرمرهر ر  ط ر مشخص و عمدتًا پیررامر   رئریرس مخالرا  اقداپ اضطراری به برکناری به

هایی ضعی  برای دستگیری او سرپیچی کررده بر د،  روسیه، ب ریس یلتسی ، که از ت ش
حلقه زدند. پس از کشته شد  تعدادی از اعتراض کنندرا ، حمله نظامی به پارلما  روسیره 
مت ق  شد. رهبرا  پارلمانی اتحاد ش روی و روسیه از فریت استراده کردنرد و بررکرنراری 

العاده را غیرقان نی و مغایر با قان   اساسی اع پ کردند. ر رباچر   ر رباچ  و وضعیت ف  
جمه ری شر روی را از سرر   که در تعطی ت ب د از حبس خانگی بازرشت و ریاست درحالی

مانده قردرت  ررفت اما  پس از چند روز از سمت دبیرکلی حزب استعرا داد.  در حقیقت، باقی
در اتحاد ش روی در اختیار یلتسی  و پارلما  "کاخ سرید" او قرار ررفت، جایی که پیشاپریرش 

های ای حی ر سن ست )ف ای باز سیاسی( و  یاحب قدرت شده ب د. یلتسی  از پروسه
بررای  ۱۹۱۰/    ۱۰۲۰های میانی دهه  پرسترویکا )بازسازی( که از س ی ر رباچ  در سال

مبارزه با رک د اقتصادی و سیاسی آغاز شده ب د، با اشتیرا  فرراوا  حرمرایرت کررده بر د. 
های خص یی و مکانیسم بازار وارر ار  ریزی و کنترل مرکزی ت عی  شد و به شرکت برنامه

های خص یی خرارجری یرا  تصرف سرمایه به  ط ر فزاینده ر اری به های سرمایه شد. شرکت
ها درآمدند.  ای حات "دم کراتیک" م جب رش ده شد  راه نریرروهرای مرخرالر   تعاونی

های جمعی، جریا  انتخابات، پارلما ، و آرشی های دولتی و حرزبری  س سیالیسم به رسانه
ریرزی  شد. حزب کم نیست اتحاد ش روی یارای مقابلٔه مؤثر با ای  ی رش نارهانی و بررنرامره

داری و ارتجراع  طلبی، و سرمایه نشده و "جنگ عقیدتی" از س ی حامیا  اقتصاد آزاد، جدایی
هرای حرزب  ، رژیم یلتسی  تمراپ دارایری۱۹۱۰شهری رماه  ۱۰۰۱۰۹اوت  ۱۱را نداشت. در 

کم نیست اتحاد ش روی در روسیه را ت قی  کرد و چهار روز بعد بره 
متحدا  ضد س سیالیست خ د در ش رای عالی ش روی پی ست ترا 

 حالت تعلی  درآورد.   حزب را به
های ش روی پس از اینکه است نی، اوکرای ،  حاال اتحاد جمه ری

آ  را ترک کرردنرد، رو  -تر پیش -م لداوی، ازبکستا ، و ررجستا 
داری، سیاستمدارا ، و  های بزرگ سرمایه فروریزی داشت. قدرت به

های رروهی غرب طبیعتًا از ای  وضعیت استقربرال کرردنرد.  رسانه
شد که برای مردپ اتحاد ش روی رر شرتره، زمرا   ط ر ررته می ای 

بشریت ای  تر ا   آزادی فرارسیده است، و پایا  یافت  جنگ سرد به
مند ش د و همراه تهیردسرترا  در  دهد تا از "مزیت یل " بهره را می
ر اری و ت سعه ل ت بربررنرد. در  های تروتازٔه سرمایه جا از می ه همه

متحده برا  جمه ر ایاالت ، رئیس۱۹۱۰ماه  بهم  -۰دی۱۰۰۱ژان یه 
از آنچه را او "نظم  ای آغاز کرد  نخستی  جنگ خلیج فارس، نم نه

 ن ی  جهانی" نامیده ب د ارائه داد.
رراهای ضد ش روی در غرب، فروپاشی اتحاد جماهیرر  برای چپ

ش روی س سیالیستی ن یدبخش شر  سرخری جردیرد بر د. نر اپ 
چامسکی، روشنرکر آمریکایی، سق ط ش روی را با شکست هیتلر و 

ای کر چرک بررای  م س لینی مقایسه کرد و ررت در آنچه "پیروزی
س سیالیسم" ب د "یک دشم  برزرگ سر سریرالریرسرم سررانرجراپ 
فروریخت." در بریتانیا، حزب کارررا  س سیالیست در یرحره اول 

اش اع پ کرد: "کم نیسرم سرقر ط کررد. اکرنر   بررای  روزنامه
شرهرریر رمراه  ۰/ ۱۰۰۱اوت  ۹۱س سیالیسم واقعی مبارزه کنید" )

(. به خ انندرا  ای  روزنامه چنی  ررتره شرد کره ایر  امرر ۱۹۱۰
 کند." "حقیقتی است که هر فرد س سیالیست را شادما  می

تنها شادمانی نکردند بلکه شغ  و  ها نرر از مردپ روسیه نه میلی  
های پس از سق ط س سریرالریرسرم از  شا  را در ط ل سال معیشت

سازی، حجم ت لید اقرترصرادی را بره  دست دادند. م ج خص یی
درید کاهش داد و به بیکاری رسترده و فقر شدید منجر  ۱۱میزا  

، نرخ مت س  عمر در روسیه برای مردها ۱۰۰۵۰۱۹۱۹شد. تا سال 
شش سال و برای زنا  سه سال کاهش یافته ب د. ای  آمرار بررای 

 است.  سابقه کش ری ینعتی در زما  یل  آماری بی
ای جدید از الیگارشری مرالری  ، طبقه۱۰۰۵۰۱۹۱۹تا پایا  سال 

بخش اعظرم اقرترصراد شر روی 
ر شته را یاحب شرده بر دنرد و 

چرا اتحاد جماهیر شوروى فروپاشید و ضد 
 انقالب پیروز شد

 مالى رسیده   کمک
 دالر  ۱۰۰                                              به یاد رفی  ج اد ، از رشت

 ۳۳ادامه  در صفحه  


