کارگران همه کشوراه متحد شوید!

ارزشمند اعتراضهاى
تأملى بر برخى درسهاى
ِ
اخیر فرهنگیان

شمارۀ  ۴۱ ،۴۴۱۱دى ۴۱۱۱
ٔ
دوره هشتم ،سال سى و هشت

موفقیت نیروهاى
آموزۀ
ِ
ضرورت
مترقى شیلى:
ِ
ِ
اتحادهاى مرحلهاى،
تلفیق مبارزۀ ضد
ِ
دیكتاتورى والیى و
ِ
عدالتخواهى
حکومت الیی در ت ش برای بب در
مب بمه ب بحرا ه ی خطیری که در آ
قرار گرفبه بت ت تنتیتمگتیتریهت یتی
چ لشبرانگیز بهمنظور بتر رفتت از
آ ه ر بر شد استت ،بت ایتنتهتنته،
شواهد حک یت از آ دارند که ضعیت
ن مبع دل رژیم هنچن ادامه ختواهتد
داشت .در کوت مدت تنه ت تنتیتم
حرکت تعیین کنتنتد ٔ متنتکتن بترای
بر رفت سرا رژیم از ض حت ضتر،
انم م برخی تغییره ی شکمی به یته
بهثنر رس ند مذاکرات ین در جهتت
تخفیف شدت تحریمه ی م لی آمریک
است .در این راسب اقدامه ی اس ستی
فتترستتب ت د ه ت ی ًستترا “نتتظ ت م” در
مذاکرات ین صرف در جهت تتممتیتن
ٔ
ادامه حیت ت در
من ف رژیم برای بب
توافبی ب آمریک مبحدا ار پ ییاش
بهپیش برد خ صه میشوند.
در
اختیتر
ب در نظر گرفبن تحوالت
ً
کشورم اقعیتتهت ی زیتر کت مت
ر شن شد اند:
.۲

ادامه در صفحه ۱

اعتتتبتتت تتت
تح ن معتمتنت
ب زنشسبگ آموزش
پر رش در ر زه ی
 ۰۲ -۰۲آذر ،در
ٔ
ادامه آ  ،تتمتنت
اعبراضی سراستری
فرهنگی کشتور
ح می آنه در ر ز
د شنبه  ۰۰آذر بت
شع ره ی مط لب تی مشخص در بیش از  ۲۲۲شهر ،تحوالت مهنی را به دنب ل داشت .گردهنت یتیهت ی گستبترد ٔ
ٔ
الیحه د لبی ن قص رتبهبندی فرهنگی
بعدی معمن در ر ز  2دی در اعبراض به
ادامه در صفحه ۲

فرخنده باد  ۱۱مین
سالگرد انقالب کوبا
مردم زحنبکش کوب ر ز شتنتبته
ا ل ژانویه ۳۶ ،مین س لگترد انتبت
کوب را جشن گرفبند .حز تود ایترا
در بیش از شش دهه هنه ست لته بته
هنرا سیعبرین جنبش هنبستبتگتی
جه نی ب خمق کوب این ر یداد ت ریختی
را گرامی داشبه حن یتت ختود را بت
مردم کوب ی سوسی لیسبی در متبت رز
برای ادامه را خود مب مت در مب بل تحریم ه ی هنه ج نبه اقب دی بی س ببه توسط امپری لیسم آمریک اع م
کرد است .آمریک هنچن انب کوب آرم ه دسب رده ٔیش را تهدیدی بدخواه نه در ق ر آمریک مینن ی ند.
هدف تحریمه مح صر ٔ غیرانس نی ٔآمریک عمیه کوب که از دهه  ]۲۶۳۲[ ۲۶۳۲آغ ز شد ت امتر ز ادامته دارد،
عمیه حق کوبت
خنثی کرد ت شه ی کوب برای ادامه س خبن سوسی لیسم در آ کشور است .د لت ترامپ
آشک رانت ٔ
نته آمتریتکت
در تعیین آیند ٔ خودش موض گرفت .د لت ب ید نیز نهفبط هیچ تغییر ممنوسی در این موض خ
نداد  ،بمکه ت ش کرد است ب هدف سرنگو کرد د لت سوسی لیسبی ،به ن آرامی در داخل کوب دامن بزند.
حز تود ٔ ایرا هنوار ح می سرسخت انب کوب هدفه ی االی آ برای س خبن ستوستیت لتیتستم بتود
است ،هنچن در کن ر مردم کوب حز کنونیست کوب خواهد ایسب د.

تبریک سال نو میالدی

حز تودۀ ایرا فرا رسید س ل  ۰۲۰۰می دی را به هنه هم میهن مسیحی ،ارمنی
آشوری تبریک می گوید امید ار است س ل  ۰۲۰۰می دی س ل اسببرار صمح در خ رمی نه
جه س ل ت ش مشبرک هنه نیر ه ی ترقی خوا انس د ست در را رف فبر سبم
حفظ محیط زیست ،س لی سرش ر از موفبیت پیر زی برای مب رزۀ مردم میهن م بر ضد
رژیم اسببدادی ح کم ب شد!
ص۱

قتل در روز روشن از چه حكایت دارد؟
نقش بىبدیل و راهبردى جوانان در جنبش طرفداران بهبود
ص۵
محیط زیست
ٔ
ٔ
ص۸
درباره مسئله دیالكتیک والدیمیر ایلیچ لنین
صدر حزب کمونیست شیلى :ما در دولت بوریک نقش
ص ۴۱
مسلط نخواهیم داشت

ضمیمۀ کارگرى
»نامۀ مردم«،
شمارۀ ۵۱
منتشر شد!

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

براى آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۲دوشنبه  ۴۱دى ۴۱۱۱

شمارۀ ۴۴۱۱

ارزشمند ...
ادامۀ تأملى بر برخى درسهاى
ِ
هنس س زی حبوق ب زنشسبگ که ر ز  ۰۳آذر در ممتمت
شورای اس می ت ویب شد ،اعبراض به گتنتمت نتد فتبتط
ٔ
ٔ
بتودجته ست ل
الیحه
بخش کوچکی از مط لب ت فرهنگی در
 ،۲۳۲۲سپ انبش ر بتیت نتیتههت ی شتورای هتنت هتنتگتی
تشکله ی صنفی فرهنگیت ایترا زاز ایتن پت  ،شتورای
هن هنگی) ،نش میدهد که جنبش مط لب تی معمن عنق
گسبرش یه ای ی فبه که توجه به آ ضر ری آموزند است.
از یهگیه ی ب رز مب رز ٔ مس لنتآمیز اختیتر فترهتنتگتیت ،
برخورداری آ از سه عن ر کمیدی مؤثر در پیر زی محبنل هتر
جنبش اجبن عی است :آگ هیبخشی ،س زم دهی ،بستیت
بیشبرین نیر ه ی منکن در اعتبتراضهت  ،اعتبت ت هت ،
تمن ه  .چنین است که فرهنگی آموزش پر رش میتوانتنتد
خواسته ی بهحق خود دانشآموزا  ،حبی هنکت را متدرستههت ی
غیرد لبی را در سطحی گسبرد طرح کنند .بهعت  ،آنتهت تتوانستبتنتد
حکومت را به عببنشینی ادارند که به آزادی رسول بتداقتی ت تویتب
ٔ
الیحه رتبهبندی در ر ز  22آذر در ممم منمر شد ،الیحهای کته
ن قص
آق ی محند حبیبی ،سخنگوی هیئت مدیر ٔ ک نو صنفی معمن تهرا
شتهتریت ر اح ت ر
که شنبه گذشبه ا را به دادسرای عنومی انتبت
کرد اند ،آ را "سرهمبندی" شد خواند.
یهگی دیگر مب رز ٔ فرهنگی  ،اعبراضه ی مسبتنتر تشتکتیت تتی
مسببل صنفی ب فراخوا ه ی "شورای هن هنگی تشکتلهت ی صتنتفتی
فرهنگی ایرا " است .اگرچه این شورا فبط در بیست شهر س خبت رهت ی
تشکی تی دارد ،در اعب ه ی  ۰۲ ۰۲آذر در پی آ در ر ز  ۰۳آذر،
ادار ه ی آمتوزش پتر رش
ش هد تمن فرهنگی در مب بل ممم
صد شهر بودیم .اینکه شورای هن هنگی توانسبه است فرهنتگتیت صتد
شهر را ارد این مب رز ٔ صنفی مس لنتآمیز کند ،نش دهند ٔ پ ی صبر
تحنل معمن در برابر عهدشکنیه ی د ه س له مبت مهت مستئتوال
جنهوری اس می در رف مشک ت عنیق متعتیتشتبتی صتنتفتی ایتن
زحنبکش است .از سوی دیگر ،ح کی از تبویت ر ٔ
حیه متبت رز جتویتی
حقطمبی فرهنگی در میدا مب رز ٔ مط لبهگرای نهش است .اقتعتیتت
این است که شرایط ک ری معیشبی فرهنگی ایرا در دههه ی گذشبه
پیوسبه خیمتر شد است .بن براین ،مط لبهگری مب رز جویی این بختش
سی از فرهیخبگ زحنبکش فکری ،م نند دیگر زحنبکش ایترا ،
اکنشی طبیعی به پ ین ل شد حبوق اجبن عی آنه ست.
یهگی ب رز دیگر کنشگری جنعی معمن  ،تشخیص دقیق زختمهت ی
عنیق ن شی از د ع مل اسببداد دینی اجرای سی سته ی اقتبت ت دی
نولیبرالی ی هن تعدیل س خب ری خ وصیس زیه است کته از د ر ٔ
ری ستجنهوری رفسنم نی ت امر ز بر تن م هسبی طبب ت زحنتبتکتش
قشره ی گون گو اجبن عی ،از جنمه فرهنگی  ،س یه افتکتنتد استت.
بودجه  ۲۳۲۲د لت نظ می ابراهیم رئیسی نتیتز نشت متیدهتد ایتن
سی ست خ نن سوز ،که ن ک رآمدیاش نهفبط در ایرا بمکه در تن م دنیت
ث بت شد است ،تدا م خواهد ی فتٔ .
ادامه این ر ند ن شی از بت ر ذاتتی
عنیق "اس م سی سی" ح کم به اقب د ب زار "آزاد" بینظ رت است.
برای بررسی ع مله ی مؤثر در تغییر تتحتولهت ی متورد بتحت
عمته ی آ  ،درسآموزی از آنچه میگذرد ،ضر ری است بته چترایتی
اعبراضه مط لبهگریه ی عدالتخواه نه دموکراتیک طرح شد در
بی ٔ
نیه تحمیمی  ۷دی شورای هن هنگی نگ هی دقیق بیندازیم .از ایتن را
میتوا دری فت که اجرای رکنه ی بنی دی ستیت ستتهت ی اقتبت ت دی
نولیبرالی "توصیهه ی" نه ده ی م لی امپری لیستبتی مت نتنتد صتنتد ق
ٔ
بینالنممی پول ،چگونه آسیبه یی جدی به زندگی ح ل آیتنتد ٔ
هتنته
خت نتواد هت ی
طبب ت قشره ی زحنبکش ،از جنمته فترهتنتگتیت
دانشآموزا ایرا ارد آ رد است .نیز اینکه دیکب توری الیتی حت کتم
چطور هر ت ش دموکراتیک زحنبکش را به شیو ه ی گون گو مرعو

سرکو کرد است.
در بی ٔ
نیه تحمیمی  ۷دی شورای هن هنگی ،در توصیف دقیق شرایط حت کتم بتر
س خب ر نظ م آموزشی ،بر " ضعیت کیفیت آموزشی" ن زل تمکید شد که بته "رانتد
شد بیش از سه میمیو دانشآموز از مدرسه" به دلیل "فبدا زیترست ختتهت ی
ضر ری برای آموزش مم زی" منمر شد است .عمت هم ر شن است :ستیت ستت
اقب دی ح کم این است که د لته ب ید هزینهه یش را ک هش دهتنتد .پت
د لت برای ک هش هزینهه یش ،نب ید برای تممین آموزش کیفی تدارک ست یتل
آموزشی مدرسهه هزینه کند .در بند  ۰بی نیه ،به ضعیت خیم "آموزش رایتگت "
اش ر شد است" :سی سته ی پولیس زی آموزش بعد از د را جنگ ...منمر به
فربه شد بخش خ وصی" شد است .این سی ست ت امر ز در ٔ
هنه د لته  ،بت
حکم حکومبی لی فبیه ،اجرا شد است .به به نهه یی م نند "ثتبتتنت م داد
ٔ
جمسه امبح نت ت" از
ک رن مه ...صد ر گواهی اشبغ ل به تح یل ی ک رت ر د به
خ نواد ه ی دانشآموزا مدرسهه ی د لبی ،حبی در متنت طتق متحتر م ،پتول
میگیرند .فرهنگی ً میگویند "اصل سی ق نو اس سی [در مورد آموزش هنگ نی
رایگ ] ...عن به مح ق رفبه ب ید آموزش رایگ  ،کیفی ع دالنته را احتیت
ننود ".این مط ٔ
لبه بهحق نش از مخ لفت ب مهمترین رکن اقب د نتولتیتبترالتی،
یعنی خ وصیس زی دارد که در آ هنهچیز ،حبی انس ب ید به کت الیتی بترای
فر ش تبدیل شود ت اقمیبی ثر تنندتر اکثریبی فبیرتر شوند.
در بنده ی سوم چه رم بی نیه به ضعیت حبوق مزد بتیتنته امتکت نت ت
رف هی معمن پرداخبه شد است .شورای هن هنگی بهدرسبی خواهت حتبتوق
ش یسبه برای "زندگی شرافبنندانه" ٔ
هنه فرهنگی ش غل در مدرسهه ی د لبی
غیرد لبی ب زنشسبگ فرهنگی است .بی نیه ب اعبراض به "اسبتثتنت ر ستبتم
آشک ر به نیر ی ک ر آموزشی" اش ر به "ن ک رآمدی" ضعیت بیتنته امتکت نت ت
رف هی "بهخ وص برای ب زنشسبگ " ،بر حبوق پ ین ل شد ٔ فرهنگتیت بتر اثتر
اجرای سی سته ی نولیبرالی تمکید میکند .در این مورد نیز انگتیتز ٔ کت رفترمت ی
د لبی ک هش هزینه هدف ک رفرم ی خ وصی ،کسب سود بیشبر است.
بنده ی  ۷ ۳بی نیه به ضعیت معمن زندانی اخراجی متعتمتنت دارای
پر ند میپردازد .آزادی معمن زندانی ،توقف پیگرد غیرق نونی کنشگرا صنفی-
فرهنگی" ،مخبومه شد تن می پر ند س زیه توقف اح ت ر کتنتشتگترا "،
"ب زگشت به ک ر معمن اخراجی" خواسته یی دموکراتیک در هتنتبتستبتگتی بت
معمن فع ل در مب رزات سندیک ییاند .دیکب تتوری الیتی حت کتم در ایترا در
دههه ی اخیر ب نبض مب لهن مهه ی جه نی ،آزادی فع لیته ی سندیک یی را از
زحنبکش مزدبگیرا کشور گرفبه است ،ت ش ید از این را ببواند بب ی "نتظت م"
سرکوبگری را تممین کند که حفظ آ از "ا جب اجب ت" است.
نیه  ۷دی شورای هن هنگی به خواست عدالتخواه ٔ
در بند هشبم بی ٔ
نته متهتم
ً
دیگری پرداخبه شد است" :امنیت شغمی" .دقیب به دلتیتل اجترای رکتن دیتگتر
اقب د نولیبرالی در مورد پرهیز از اسبخدامه ی تن م قت دائنی ی قراردادهت ی
بمندمدت در شغله ی د لبی غیرد لبی ،که هر ر ز ب شدت بیشبری بته پتیتش
برد میشود ،امنیت شغمی نهفبط معمن رسنی ،بمکه "نیر ه ی پین نی ،ختریتد
خدم تی ،قراردادی ،مربی نه ت ستوادآمتوزی،
مربی پیشدبسب نتی ،نتیتر هت ی شترکتبتی،
ادامه در صفحه ۱

 ۱دوشنبه  ۴۱دى ۴۱۱۱
ارزشمند ...
ادامۀ تأملى بر برخى درسهاى
ِ
نیر ه ی ش غل در مدارس پولی" از دست رفبه است .هدف اجرای این رکتن
از نولیبرالیسم که پشبیب سرسخت قرارداده ی سفید ی کوت متدت استت،
عب رت است از" :تعدیل" زبخوا اخراج) نیر ب انگیز ٔ کت هتش هتزیتنته،
کسب سود بیشبر .مهمتر از آ  ،محر م کرد نیر ی ک ر از حق اعبتراض
اعب  ،در صورت سرپیچی ،اخراج است ،زیرا ک رفرم متیدانتد کته بت
جود لشکر بیک را هنیشه میتواند نیر ی ک ر ش غل را زیر فش ر بگذارد.
بند نهم بی نیه بهدرسبی به "سی سته ی آموزش ایدئولتوژیتک شتکتستت
خورد " آموزش پر رش حق دموکراتیک دانشآموزا در متدرسته "بترای
رشد تفکر انبب دی پرسشگری" فراگیری "مه رتهت ی زنتدگتی ...بترای
زندگی بهبر" اش ر تمکید میکند که "معمن دانشآموزا ننتیختواهتنتد
مدرسه م نند پ دگ حوز ب شد ".هنچنین ،به مخ لفت معمن ب "ح تور
ط در مدارس" "محبوای آموزشی تحت تمثیر سویهه ی ایتدئتولتوژیتک
نظ م سی سی" ح کم اش ر شد است .فرهنگی کشور خواه "آموزشی بت
س خب ر یهگیه ی دموکراتیک ،غیرمبنرکز ،مش رکبی ع دالنه" هسبنتد.
به عب رت دیگر ،شورای هن هنگی خواه نظ م آموزشتی جتدا از متذهتب
زسکوالر) است.
د بند بعدی بی ٔ
نیه شورای هن هنگی بر د حق دمتوکتراتتیتک بتنتیت دی
"مذاکر گفت گو ...نن یندگ نی از تشکله ی صنفی مسبتبتل فتعت ال
صنفی مورد تمیید شورا [ب د لت] برای تحبق مط لتبت ت" "داشتبتن حتق
تمن " تمکید میکند ،حبوقی که دیکبت تتوری الیتی هتنتیتشته
اعب
لگدم ل کرد است .شورای هن هنگی خواه د لبتی بت رمتنتد بته آدا
دموکراتیک گفت گوی ع دالنه ب معبرض است ،ب "مذاکرات نتنت یشتی"
زیر "فش ر ن شی از اعب " ب هدف فریب افک ر عنومی مخ لف ،خواهت
برخورداری از حق اعبراض مس لنتآمیز است .در بتنتد یت زدهتم ،شتورای
هن هنگی ب شم عت به پشبیب نی بیش از یک میمیو فرهنگی ش غتل
ٔ
هتنته
ب زنشسبه ،سندیک ه اتح دیهه ی صنفتی داختمتی خت رجتی،
نیر ه ی مبرقی داخل خ رج کشور ،بهصراحت به حکومت د لت هشتدار
میدهد که در صورت برآ رد نشد مط لب ت فرهنگتیت  ،آنتهت "از تتنت م
ظرفیته ی خود" برای اعبراض مط ٔ
لبه حبوقش اسبف د خواهند کرد .از
ٔ
جنمه ،به امک "تعطیمی ن محد د ش د [شبکه آموزشی دانشآموز آن ین]
ک سه  ...بستنشینی تح ن ن محد د در ادارات زارتتخت نته [ بته
هنرا آ رد ] خ نواد ه به تمنع ت ...لغو امبحت نت ت" داد "فتراختوا
حن یت به اقش ر اجبن عی" اش ر شد است .فرهنگی تمکید جدی دارند که
"خط قرمز هنیشگی م ت یی حبوق کودک دانشآموزا بود استت"
در ضنن "از مش رکت مط لبهگری آگ ه ٔنه دانشآموزا " ،در اتح د ب مربیت
خود ،اسببب ل میکنند.
در د بند پ ی نی بی ٔ
نیه تحمیمی شتورای هتنت هتنتگتی ،بتر د ختواستت
عدالتمحور "هنس س زی [حبوق] ب زنشسبگ " ب تعیین اع م متنتبت
بودجه از پیش تعیین شد اجرای ک مل بینبص طرح رتبهبندی حتبتوق
نیر ی ک رکن آموزشی" ،از معمم ت خدمبگزار ،رسنی ت غیر رسنی" از ست ل
 ۲۳۲۲تمکید شد است .معمن کشور خواه همتترازی قت نتونتی حتبتوق
معمن هسبند به طوری که "هر معمم حداقل هشب د درصد حبوق مزای ی
مبن ظر ب یک ع و هیئت عمنی را دری فت نن ید ".معمن به اتک ی نتیتر ی
جنعی خود اع م میکنند که "بههیچ جه به ن قصبندی سرهمبندی ایتن
ٔ
الیحه [رتبهبندی] مهم رض یت نختواهتیتم داد ".در ایتنتمت نتیتز شتورای
هن هنگی خواه عدالت اجبن عی ر یکرد اقب دی مردممحور است که
ب ر یکرد نولیبرالی د لته ی جنهوری اس می مب د است.
بی ٔ
نیه  ۷دی شورای هن هنگی ،ضنن تحمیل ضعیت متوجتود بتیت
ٔ
ت شه ی صورت گرفبه فرهنگی  ،بهدرسبی به اتح د کنشگری جنتعتی
فرهنگی ش غل ب زنشسبه برای دف ع حبوق غ رت شد ٔ خود اش ر میکند
ب هوشی ری ،هنک را را به پرهیز از افب د در دامه ی تتفترقتهافتکتنت نته
فرامیخواند .شورای هن هنگی ب تمربهاند زی از موفبیته ن ک متیهت ی
ت شه ی پیشین خود دیگرا  ،راز پیر زی را بهدرسبی در هنبستبتگتی
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هنه ک رکن آموزشی در ٔ
کنشگری جنعی ٔ
هنه بخشه متیدانتد .شتورای
هن هنگی به صراحت اع م کرد است که " هرگز اصل متطت لتبت ت قت بتل
مذاکر نخواهد بود" فبط "ب ید در مورد نحو عنمی تی شد آ گتفتت گتو
شود".
تمن ه ی اخیر فرهنگی ب طرح خواسته ی عدالتمحوری
اعب
ٔ
رتگرانه اقب ت د "آزاد" بته غت رت رفتبته،
که بر اثر اجرای سی سته ی غ
خواسته ی دموکراتیکی که بر اثر آزادیسبیزی اسببداد دینی ح کم پ ینت ل
شد است ،ضنن بی مط لب ت خ ص فرهنگی  ،درد مشبرک ٔ
هنه طبب ت
قشره ی زحنبکش میهن م را نیز آشک ر میکند .شتورای هتنت هتنتگتی
تشکله ی صنفی فرهنگی ایرا ع بر اینکه نزدیک به  ۰۲متیتمتیتو
دانشآموز معمم دیگر ک رکن آموزش پر رش میمیو ه ب زنشسبه،
ٔ
ادامته
جنعیت میمیونی خ نواد ه ی دانشآموزا را در کنت ر ختود دارد ،بت
سی سته ی مبرقی دموکراتیک عدالتخواه نهاش میتواند نیر ی عظتیتم
چند میمیونی دیگر زحنبکش را نیز ب خود هنرا کند .حکومت جتنتهتوری
اس می ب را انداخبن جری ه ی زرد حکومبی مثل "س یت معمم" ی ایتمت د
ٔ
الیحه رتبهبندی ،در کن ر آ  ،تهدید معمنت
"نظ م معمنی" ،ت ویب نیمبند
ٔ
ارع آنه ب اخراج حب هنک رانش  ،ت ش دارد مب رز فرهنگیت را
دچ ر تفرقه ن ک می کند .ام زحنبکش بهخوبی میدانند که آنچه ضت متن
ٔ
صبورانه آنه در شرایط دشتوار
پیر زی است ،اتح د مب رز ٔ پیگیر اصولی
اسببداد سرکوبگر ح کم کنونی است.

مترقى شیلى ...
موفقیت نیروهاى
ادامۀ آموزۀ
ِ
ِ
بسی ر ضر ری است .در این ارتب ط حز تود ایرا بت ر دیتگتر ختطت بته
نیر ه ی آزادیخوا  ،ممی ،مبرقی بر این اقعیت تمکید میکند :برای گتذار
میهنم مرحمۀ دموکراتیک جز هنک ری تدارک برن مۀ حداقمیای مب رزاتی
که در سطح ممی تمفیق مب رزۀ ضد دیکب توری الیی عدالت ختواهتی را در
دسبور ک ر قرار دهد راهی دیگر جود ندارد.
در این راسب اتح د عنل طیف نیر ه ی سی سی اجبن عی برای تتغتیتیتر
داد تواز نیر ه بر ضد ح کنیت مطمق الیت فبیه در جت متعته شترطتی
اس سی در گذار موفق از دیکب توری انم م دگرگونتیهت ی دمتوکتراتتیتک
بنی دین در سطح ممی در را دسبی بی به من ف ممی تحکیم آ استت .از
دیدگ حز تود ٔ ایرا  ،ب ز ٔ زم نی تدا م "اتح ده ی مرحمتهای" "تترکتیتب
نیر ه " به شرایط مشخص امک محبق شد هدفه ی پذیرفتبتهشتد از
در
سوی شرکتکنندگ در اتح د بسبگی دارد که ب ید بهطور شف ف بتیت
معرض تب دلنظر قرار داد شوند .بهاعبب د حز تود ایترا تتمتربته نشت
میدهد برن مۀ حداقمیای مب رزاتی در جهت برپ یی جبهۀ ضتد دیتکتبت تتوری
هدفه ی زیر را میب ید در بر داشبه ب شد که خود نیز تعیین کنندۀ مت هتیتت
نیر ه یی است که در جهت تحبق آ ه میتوانند میب ید در ایتن جتبتهته
شرکت جویند:
* حذف ک مل ح کنیت مطمق الیت فبیه ب هدف دموکراتیک کرد حی ت
سی سی اجبن عی کشور؛
* توقف ک مل برن مهه ی نولیبرالیسم اقب دی در شئو اس سی اقبت ت د
کشور؛
* دف ع از ح کنیت ممی ،مخ لفت ب تنشزایی جنگ هرگونه متداختمته
خ رجی در امور داخمی کشورم ؛
آزادی هنه زندانی سی سی عبیدتی.
•
آزادی مطبوع ت احزا
•

 ۱دوشنبه  ۴۱دى ۴۱۱۱

تأملی رب رویداداهی اریان
قتل در روز روشن از چه حكایت دارد؟
کیوا صنینی ،ر زن مهنگ ر گرفب ر در بند زنتدا ا یتن ،شتشتم
دیم  ،۲۳۲۲در اعبراض به رفب ر عنمکرده ی زندانب نت رژیتم
" الیت فبیه" مینویسد" :دیر ز ٔپریر ز عمیرض گمیپور دچ ر تشتنت
لتی ختوشتبتختبت نته
شدید ،خونریزی هنچنین حنمه قمبی شتد
ً
بهداری توانست ب آمپول ً دار ه ی مربوطه ،فع رف خطر کتنتد.
قبی پزشکی ق نونی رسن گزارش کرد که ایش پ از  ۶ست ل
در این شرایط ب خطر مرگ ر بر است ،مخ لفت بت زجتویت
حب
امنیبی ب آزاد شد ی آی جز حرکت شف ف به ستوی قتبتل عتنتد
معن ی دیگری هم دارد؟ بً ز بود دست ض بط امنیبی در نتظت م
سمطنبی اس می ،صریح بهاین معنی است که نیر ه ی امتنتیتبتی
نیسبند بمکه از نه دی دیگتر دستبتور
ت ب هیچیک از سرا سه
گرچهقو از ٔ
دهه ش ت در سربهنتیتستت شتد
میگیرند .این اقعیت
برخی م رکسیسته  ،شن ری از به ٔئی  ،تعدادی از دگترانتدیشت
خود را نش داد در طول سه دهه بعد هم بسی ر دید شد اند ،ام
زندا بهبرین مک نی است که در آ  ،بیض بطه متطتمتقالتعتنت
رؤیتت
بود عنمکرد ض بط پر ند ه به فور بسی ر شف ف قت بتل
ً
است .برچید بس ط قدرت ثر ت این ک سب ُزهدفر ش که بع
به از دست رفبن س مبی حبی ج زندانی نیز میانم مد تنهت از
طریق مط لبهگری مردم دغدغهمندا حبوق انس امتکت پتذیتر
خواهد بود .س د انگ ری است اگر اص ح ر یهه ی حبوق بشری را
داشبه ب شیم کته بتهخت طتر
از فش ره مذاکرات کشوره یی انبظ ر
ُ
افزایش من ف اقب دی خویش ،من سبت ت خترد کت نتظت م
سرم یهداری را محور ر یکرده ت نین ت مبخذ قرار میدهند".
آق ی کیوا صنینی به بخشی از درده رن ه یی اش ر دارد که
فرزندا مب رز میهن م در زندا ه ی رژیم تحنتل متیکتنتنتد .در
شرایطی که موج اعبراضه سراسر میهن م را فراگرفبته استت
تن می قشره طبب ت زحنبکش هنرا ب خواست دستبتیت بتی بته
حبوق لگدم ل شد ش هر ب ر ارد نبردی مط لبهگرانه سرنوشتت
س ز عمیه ح کن اپسگرا ،به صحنه میآینتد ،سترا جتنتهتوری
آزادیختواهت
اس می بهج ی پ سخگویی به خواسته ی آن
ح میش به زندانی کرد  ،شکنمه ،حب قبل آن متیپتردازنتد،
شیو ای که از بد اسببرار حکومبش د ام آ را متبتکتی بتدا
کرد اند هنچن به این شیو ادار ٔ کشور ادامه میدهند .مط بتق
گزارش س زم حبوق بشری ههنگ  ۳ ،دیم  ،۲۳۲۲چه ر تتن
از شهر ندا ک می را بهن مه ی سیر ا قرب نی ،بره کتنت نتگتر،
شترکتت در متراستم
آم ن قرب نی ،مأل محند میرزا که بتهدلتیتل
ً
سوگواری حیدر قرب نی -زندانی سی سیای که اختیترا اعتدام شتد
است -از سوی نه ده ی امنیبی ب زداشت شد بودند به ب زداشبگت
اط ع ت سنندج منببل شد اند .ههنگ پیشتر گزارش داد بتود
که بیش از  ۲۲۲شهر ند اهل ک می را بهدلیل شرکتت در متراستم
خبم حیدر قرب نی از سوی ادار اطت عت ت ایتن شتهتر اح ت ر
ب زجویی شد اند .گزارش س النه زس ل می دی) ست زمت حتبتوق
بشر در ایرا  ۳ ،دیم  ،۲۳۲۲از افزایش  ۲۲درصتدی بت زداشتت
شهر ندا اقمیته ی ممی در کشور مت نستبتت بته ست ل ۰۲۰۲
می دی خبر داد است .بر اس س این گزارش ،در طول س ل ج ری
می دی  ۳۳۲شهر ند اقمیت ممی ب زداشتت شتد انتد .طتبتق ایتن
گزارش ،برای بیش از  ۲۳هزار  ۲۶۲نفر حکم زندا ص در شد
 ۳هزار  ۶۸۰ضربه ش ق بته متحتکتومت زد شتد استت .از
اقمیته ی مذهبی در ایرا  ۲۳۳نفر ب زداشت ۶۶ ،نفر اح ر۲۲ ،
نفر من از فع لیت اقب دی ۰۳ ،نفر من از تح یل شد اند ۳۲
مورد تفبیش منزل ۰ ،مورد تخریب ام کن مذهبی انمت م شتد ۲ ،
مورد حکم مننوعیت خر ج از کشور ص در شد  ۳مورد مح کتنته
ق یی بر پ گردید است .س زم حبوق بشر در ایترا متیگتویتد:
"ب زداشت ک رگرا نسبت به س ل قبل  ۲۶درصد افتزایتش داشتبته
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است ۷ ".نفر از فع ال حبوق زن نتیتز
ب زداشت شد اند دستکتم  ۳نتفتر از
فع ال این حوز بته  ۰۸۰مت زنتدا
محکتوم شتد انتد .در بتحت حتبتوق
زندانی  ،دسبرسی نی فبن تتعتداد ۰۶۰
زندانی به خدم ت پزشکی ی محر متیتت
از خدم ت پزشکی آم ر داد شد استت.
هنچنین  ۰۲نفر در زندا بر اثر بینت ری
ج خود را از دست داد اند ۶۸ .متورد
اعبرافگیری  ۰۶مورد شکنمه ر حتی
جسنی نیز در این گزارش آ رد شتد
است .در س ل ج ری می دی درممنوع
 ۰۳۰شهر ند هدف شمیتک نتیتر هت ی
نظ می قرار گرفبند که به ج ستپترد
 ۶۳شهر ند ازجنتمته  ۰۶کتولتبتر۶۲ ،
سوخببر ۳۲ ،شهر ند منتمتر گتردیتد
است [نگ کنید به :گزارش هترانت ۳ ،
دیم  .]۲۳۲۲حب کرد کت رگترا ،
دهب ن  ،معمن  ،زن  ،دانشتمتویت ،
ک  ،مدافع حبوق کودک  ،مب رزا محیط زیستت ،دیتگتر انست هت ی متبت رز
عدالتخوا در زندا ه ُ شکنمهگ ه ی رژیم ارتم عی ایرا تنه بهمعن ی فرمت نتر ایتی
نظ م مردمسبیز آزادیکش نیست ،بمکه نش از خ مت رزم جوی نه تسمتیتم نت پتذیتر
مردمی است.
امر ز ب رق خورد برگه ی خونین ت ریخم در رژینی مسببد ازجنمه ش هد آنیم که
هزارا زندانی سی سیعبیدتی ،یعنی هزارا انس رنمدید محر م حتقطتمتب ،بته
خ طر ح ور شم ع نه در پیک ر در را ٔ آزادی ،عدالت اجبن عی ،صمح تن متیتت ارضتی
کشور ،در سردابهه ی مرگ شکنمه رژیم " الیت فبیه" هنچو شن آ متیشتونتد.
بهگزارش د یچه له ،در سوم دیم " ،۲۳۲۲یک ف یل یدیویی اعتبترافهت ی اجتبت ری
منسو به عمی یونسی امیرحسین مرادی از رس نهه ی جنهوری اس می پخش شتد
است .س زم ه ی حبوق بشری ب ابراز نگرانی از این اقدام مسئوال امنیبی جتنتهتوری
اس می ،گن دارند که پخش این یدئو زمینهس زی برای صد ر احک م سنگین بیپ یه
عمیه این د دانشموی زندانی است ".س زم حبوق بشر ایرا ب اش ر به ر اج اسبف د از
شکنمه برای ادار کرد زندانی به اعبرافه ی س خبگی در جهت تمیید ستنت ریتوهت ی
نه ده ی امنیبی در جنهوری اس می ایرا  ،از ج معه بینالنممی خواست ت در اکتنتش
به پخش این اعبرافه ی س خبگی ،برای ت نیتن حتبتوق انست نتی عتمتی یتونستی
امیرحسین مرادی جموگیری از صد ر احک م سنگین عمیه آن  ،اکنش من سب نشت
دهد .هران  ،در گزارش م ه نه از ضعیت حبوق بشر در ایرا  ،آذرم  " ،۲۳۲۲نترگت
محندی ،فع ل مدنی ،عمیرغم گذشت بیش از یک م از زم ب زداشت کن ک در یکتی
از سموله ی انفرادی بند  ۰۲۶زندا ا ین بهسر میبرد .بهگفبه تبی رحنت نتی ،هتنتستر
خ نم محندی ،ا حق انبخ کیل را ندارد .خ نم محندی که در ت ریخ  ۰۲آبت مت [
 ]۲۳۲۲از سوی نیر ه ی امنیبی در کرج ب زداشت شد بود در ت ریخ  ۲آذرمت []۲۳۲۲
جهت تفهیم اته م به دادسرا اعزام د ب ر به سمول انفرادی بت زگتردانتد شتد ".تتبتی
رحن نی ،از طرح اته م ت جدیدی م نند تشویش اذه عنومی از ب بت "را اندازی کنپین
برای مب رز ب سمول انفرادی ،طرح تعرض به زن در سمول انفرادی" برهم زد امنیتت
کشور در ذیل "ع ویت در ک نو مدافع حبوق بشر" خبر داد است " .بتنت بتهگتفتبته
رحن نی "چو [خ نم نرگ محندی] ک ندیدای ج یز صمتح نتوبتل شتد بتود ،اتتهت م
ج سوسی برای عربسب " به ی زد شد است ".زندانی سی سیعبیدتی در رژیم الیتی
در سموله ی انفرادی ،محر م از اببداییترین حتبتوق انست نتی ،زیستبتی ،در شترایتط
بترای
ب تکمیفی شکنمه ،شن جود گرانتنت یتهشت قتطتر قتطتر آ متی
شتود .رنت ٔ
مته
تبهک ریه ی رژیم الیت فبیه در زندا ه مرز کرانی ننیتوا قت ئتل شتد .کت
برانگیز بی نتگتر
پ یداری مب رزا اسیر در سی هچ له ی رژیم جنهوری اس می سب یش
ج یگ االی آن است .زن ایرانی در جنهوری اس می که از سبم د گ ٔنه طبتبت تتی
جنسیبی رن میبرند تنه در شکنمه شد در اس رتگ ه ی رژیم از بترابتری حتبتوق بت
مردا برخوردارند .ح ل در شرایطی که مردم میهن م بیشازپیش به سرنوشت زندانتیت
سی سیعبیدتی هنبسبگی نش میدهند خبره ی مربوط به زندا ه زندانی را بت
دلنگرانی هنراهی دنب ل میکنند ،ب ید ب تکیه به پشبیب نی نیر ه ی ٔترقیخوا متبت رز
هتنته تتمتربتههت ی
در را ره یی فرزندا اسیر خمقه را گسبرش بخشند .در این را از
گذشبه در امر مب رز ٔ امر ز نیز ب ید اله م گرفت .ب ید از هنه امک ن ت برای آزادی زندانیت
سی سیعبیدتی بهر جست .تردیدی در این امر جود ندارد که دف ع از آزادیه ی فتردی
نیز ب هزارا رشبه ب زندگی آن پیوند دارد .بتد تتردیتد دیتری
اجبن
نخواهد پعیییددرکهج معه ٔ
درنبیمه بهثنر نشسبن مب رزات خمقه ی ایرا در از ه ی زنتدا هت بت
عزم تود ه گشود خواهند شد هزارا ز مترد متبت رز ایترانتی آزادی ختویتش را
ب زخواهند ی فت.
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نقش بىبدیل و راهبردى جوانان در
جنبش طرفداران بهبود محیط زیست
گسبرش جنبشه ی مط لبهگرا در م ه ی اخیتر ٔکته بتهدلتیتل بتنبستتهت ی
اقب دی ،سی سی ،اجبن عی فرهنگی رژیم به مرحمه کیتفتیای تت ز ارد شتد
است ،ب ر دیگر اهنیت نبش گردا ه ی مخبمف جنبش ازجنمه زحنبکش  ،زن
جوان در جهتگیری این جنبشه نیز س زم دهی بهبتر آ هت را بترجستبته
میکند .رژیم الیت فبیه بهدلیل س خب ر بهغ یت ضد دموکراتیک آ از یک طرف
نیز اسبف د از س خب ره ی مدیریبی -اجرائیای عببم ند بت تتوجته بته را رشتد
اقب دی سرم یهداری نولیبرالی که از د را ه شنی رفسنم نی بد توقف بهپیش
برد است ،بههیچ جه توا مدیریت بحرا ه ی شدیدی که تن می شئو اجبن عی،
اقب دی ،فرهنگی را ًدر بر گرفبه است را ندارد .تحریم ه ی اقبت ت دی اعتنت ل
شد از طرف آمریک مسمن ع مل تشدید کنند این بحرا اقب دی است .بتیشتک
بحرا محیط زیسبی بهدلیل سی سته ی خ نن سوز اقب دی نیز اجبن عی ،که
توجهی به شرایط اقمینی میهنم نداشبه اند ،به مرحمهای ارد شد است کته مت
هم اکنو نیز در آیند ای نزدیک تمثیره ی مشخص آ را در زندگی ر زمتر متردم
در برخی از اسب ه ی کشورم ش هد بود نیز خواهیم بتود .ازآ ر استت کته
گسبرش جنبشه ی طرفدارا محیط زیست را در س ل ه ی اخیر ش هد بتودیتم
بد تردید گسبرش بیشتر آ را بهدلیل خیمتر شد شرایط زیست محتیتطتی در
قسنته ی عند میهنم ش هد خواهیم بود .شرایط عینی ن شی از بتحترا هت ی
زیست محیطی از یک طرف درک شن خت اکثر مردم میهنم از این کته ایتن
رژیم نه خواه بهبود شرایط زیست محیطی است نه بهلح ظ م هیت ب توجته بته
سی سته ی راهبردی اقب دیاش زنولیبرالیسم) که من ف طبب تی ح کن یعنتی
سرم یهداری بزرگ بور کراتیک م لی انگمی را در نظر دارد ،شرایط ذهنی آمت د ای
را برای گسبرش جنبش دف ع از محیط زیست به جود آ رد است .اقعیت امتر ایتن
است که اگر حبی رژیم ببواند ب "نرمشه ی" خ صی که ست بتبته تت ریتختی آ در
مواردی مخبمف نش داد شد است ب ع لغو تحریم اقب دی شتود بتهدلتیتل
سی سته ی نولیبرالیاش زمینه ارد شد به ب زار جه نی سرم یه را فتراهتم کتنتد،
بهدلیل تبسیمبندی ک ری که برای کشور م در جهت تولید سوخته ی فسیتمتی در
ب زار جه نی ترسیم کرد اند ،رژیم بههیچ جه ک ری را در جتهتت حتل بتحترا هت ی
زیستمحیطی انم م نخواهد داد در این می زحنبکش کشور فترزنتدا آنت
هسبند که ب از دست داد ک رش کوچه ی اجب ری به من طق حت شتیتهنشتیتن،
بیشبرین هزینه را در رابطۀ به ضعیت معیشبی تخریب محیط زیستت ختواهتنتد
پرداخت .به رغم جود شرایط عینی ت حد دی ذهنی برای رشد گسبرش جنبتش
حن یت از محیط زیست ،مبمسف نه نبود س زم دهی در آ در سرت سر متیتهتنمت
پیرامو خواسته یی مشبرک ،دقیق ،ر شن نه بر اس س حرکته ی خودجوش
خودبهخودی ن شی از عک العنل نش داد به خ مت ا ض ع زیستمحیطتی-
م نند آنچه در م ه ی گذشبه در خوزسب اصفه بویراحنتد کتهتگتیتمتویته
صورت گرفت -از جنمه مشک ت جدی این جنبش استت .تت ریتخ آغت ز جتنتبتش
کش رزا اصفه نی در مورد حب به به س ل  ۲۶۶۲متیرستد ا ج اعتبتراضهت ی
مربوط به حب به نیز در س ل  ۲۶۶۷از سوی کش رزا شرق اسب اصفه صتورت
گرفت .مبمسف نه نبود س زم دهی نیز طرح درخواسته ی مشخص در آ زمت
ض را به اینم رس نید که در آب م گذشبه تن می کش رزا اصفتهت نتی مشتکتل
حب به خشکی زایند ر د را مطرح کردند .این جنبش ب پشبیب نی سی مردم نیتز
جوان توانست حن یت سی مردمی را از سرت سر میهنم بههنرا داشبه ب شتد
بهعمت ترس رژیم دیکب توری از گسبرش آ به نواحی دیگر کشورمت در متعترض
سرکوبگری امنیبیای حشی نه قرار گرفت .اقعیت امر این است کته پت یت ف تل
کشت پ ئیزی ،تغییره ی آ هوائی جزئی بهعمت ف ل ب رشه ی پ ئتیتزی نتیتز
زمسب نی قول عد عید بیپشبوانه ارگ ه ی اجرائی از طترفتی تتهتدیتد
سرکو از طرف دیگر افت مرحمهای جنبش کش رزا اصفه نی ی مردم خوزسب را
موجب شد .از این جهت است که جود جنبشی ب طترح بترنت متهای مشتختص
درازمدت نیز اهداف مشخص کوت مدت که خواسته ی مشخص زیستمحیطی
را در نواحی مخبمف جغرافی یی ایرا ب توجه به شرایط خ ص اقمینی هتر متنتطتبته
ب زت دهد ،ضر رتی تمخیرن پذیر ع جل است .جوان نوجوان بهدلتیتل ایتنتکته
در اق عند عوارض مشک ت زیستمحیطی را در دههه ی آیند بهد ش خواهند
کشید میب ید این جنبش را س زم دهند ب گر ه طببهه ی اجبن عی مخبمف
بر اس س طرح خواسبهه ی مشبرک ایم د ارتب ط کنند.
نبش نیر ه ًی مبرقی از جنمه جوان کنونیست در عرصه مب رز برای متحتیتط
زیست خ وص در کشوره ی سرم یهداری پیشرفبه بسی ر برجسبه متهتم استت.
برای ننونه تنه فردی که توسط پمی در اعبراض جوان به رئی ه ی د لتهت
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کنپ نیه ی بزرگ فراممیبی شرکت کنند در کوپ  ۰۳دسبگیر شتد از
اع ی س زم جوان حز کنونیست بریب نی بود .نکبه ح ئز اهنیبتی
که ب ید به آ توجه کرد آ است که مسئمه محیتط زیستت مستئتمتهای
جه نی است حل آ نی ز به جنبشی جه نی دارد .طبیعی است هر چته
پیوند بین جنبش طرفدارا محیط زیست در سطح منطبهای جتهت نتی
بیشبر ب شد امک هنبسبگی بینالنممی برای خواسبههت ی مشتختص
جنبش هوادارا محیط زیست در میهنم هم ست دً تتر هتنتوارتتر
خواهد بود .از آنم یی که د لت جنهوری اس می رسن توافبن مه پ ریت
در مورد ک هش گ زه ی گمخ نهای را ام کرد است ،زمتیتنته امتکت
ایم د جنبشی سی پیرامو خواسبهه ی عنومتی پتیتنت پت ریت
انطب قش ب شرایط خ ص اقمینی منطبهای میهنمت بستیت ر آمت د
است .موض گیریه ی کنشگرا دفت ع از متحتیتط زیستت جتوا
شن خبه شد در جه م نند گرت تونبرگ میتواند تمربۀ جت لتبتی بترای
مب رزۀ فع ال جوا میهنم ب شد .گرت در تظ هرات ح شتیته اجت س
س زم ممل مبحد درب ر تغییرات اقمینی ،کوپ  ۰۳را یک "شتکتستت"
توصیف کرد .ا گفت" :کوپ به جشن ر ابط عنومی تبدیل شتد استت
که رهبرا در آ سخنرانیه ی زیب یی ایراد متیکتنتنتد تتعتهتدات
هدفه ی خی لی اع م میکنند ،درح لی که در پشت پرد د لتتهت ی
شن ل هنوز از هر اقدام مؤثر آ هوایی خودداری متیکتنتنتد .بتهنتظتر
میرسد هدف اصمی آن ادامه مب رز برای حفظ ض موجود است ".ا
اض فه میکند" :صدای مردمی که بیشبرین صدمت ت را از تتغتیتیترات
محیط زیست دید اند هنوز ن شنید م ند است ،صتدای نستلهت ی
آیند درح ل ن پدید شد در کمن ت عد ه ی پتوچ آنت استت .امت
اقعیته در غ ننیگویند ،میدانیم که امپراتورا م برهنتهانتد ".ایتن
سخن بهدرسبی نش دهند این اقتعتیتت استت کته شترکتتهت ی
فراممیبی ی د لته ی امپری لیسبی بد اعن ل فش ر جه نتی از طترف
طرفدارا محیط زیست بهخ وص جوان  ،ح ضر به اجرای تتعتهتدات
پین پ ری نیسبند .رژیم الئی نیز بههنین دلیل مواردی که در ب ال
ذکر شد بهرغم ام ی توافبن مه پ ری بههیچ جه در جهت رستیتد
به اهداف آ پین در مورد گ زه ی گمخ نهای بترنت متهای نتدارد .ایتن
ظیفه فع ال جنبش محیط زیست در رأس آ جوان استت کته بت
طرح برن مهای راهبردی توافقه ی انم م شد در این پینت را ستطتح
سی تری مطرح برای ر شنگری در خ وص آ ارتبت ط بت ست یتر
گردا ه ی جنبش عنل کنند.
مه پ ری ب ید بر محتور
توافبن
س
اس
بر
جنبش
سی ست راهبردی این
ً
رسید به ضعیت کربن خنثی تنظیم گردد .مسمن برای رسید بتهایتن
خواست راهبردی ،برن مهه یی مشخص در زمتیتنتههت ی زیتر ضتر ری
است:
ً
ک هش اس سی نه یب حذف سوخته ی فسیمی در تممین انرژی،برن مه ریزی سری در را تولید انرژی تمدیدپذیر بهاصط ح تنیز،تغییر الگوی م رف آ کش رزی صنعبی .برخی صن ی که نی ز بهاسبف د از آ دارند میب ید به من طبی که ب دری همجوار هسبند انببت ل
داد شوند،
 جموگیری از تخریب جنگل ه جنگل زدایی سی را اندازی تولید ممی خودر ی الکبریکی ج یگزیتنتی ختودر هت یقدینی ب این خودر ه ،
 توافقه ی منطبهای برای بهر برداری عت دالنته از ر دخت نتههت یمرزی،
 را اندازی پر ژ ه ی مشبرک آ شیرینکنی ب کشوره ی منطبه.تن می این برن مهه به ک ر دقیق سیسبن تیک هنرا ب آگت ست زی
بخشه ی مخبمف ج معه نی زمند است .برای آغ ز این حرکت سی فردا
دیر است .از هم اکنو ب تشکیل گر ه ی جوا طرفدار محیط زیست
در مدرسه دانشگ محیط ک ر مح ت ،زمیتنته ارتتبت طگتیتری بت
تشکله ی مخبمف را ب ید ایم د کرد .سی ر م در ح ل ن بتودی استت
برای مح فظت از آ نی ز به یک جنبش جه نی است .رژیم الیی را ب یتد
ب جنبشی سراسری به عببنشینی اداشت .م در د رانتی بتینتهت یتت
تعیینکنند بهسر میبریم .در این زمینه دست به هر اقتدام ستیت ستی،
فرهنگی اقب دی که بزنیم ادامه زندگیپذیر بود ستیت ر زمتیتن را
موجب شد ایم .تشکیل س زم ه ی سراسری دف ع از حتفتظ متحتیتط
زیست هندلی هنک ری ب دیگر الیهه ی زحنبکش در متبت رز بت
اقدامه ی تخریبی رژیم من نعت از ارد آمتد زیت هت ی بتیتشتبتر،
ظیفهای تمخیرن پذیر است.
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مترقى شیلى ...
موفقیت نیروهاى
ادامۀ آموزۀ
ِ
ِ
ح کنیت مطمق الیت فبیه دسبگ ه ی حکومبی غیردموکراتیک
سرکوبگرش م ن اصمی سد را دگرگونیه ی بنی دین است.
 .۰دیکب توری الیی "اقب د سی سی" آ اسبح له ن پذیرند.
 .۶در تحمیل نه یی هنۀ جن حهت ی اصتمتی دستت انتدرکت را
سی ستگذاری رژیم در برابر خطر اعبراضه ی متردم در حتدت بت
یکدیگر برای "حفظ نظ م" بر محور ح کنیت الیت فبیه عنل خواهند
کرد.
 .۳تکیه کرد به الیهه ی فوق نی بورژ ازی بور کراتیک در هرم
قدرت ،چه از سنخ اصولگرا چه از نوع اص حطمب حکومبی ی امتیتد
بسبن به افش گریه در سطح ظ هر امور برخوردهت ی جتنت حتی،
امیدی اهی بود است.
 .۲گسبرش اعبراضه ی ک رگرا  ،معمن  ،ک رمندا  ،ب زنشسبتگت ،
کش رزا قشره ی فر دست پیوند ی فبن آ ه ب اعبراضه ی مدنی
آزادیخواه نه جنبش حفظ محیط زیست میتوانند به نتیتر یتی بت لتبتو
تواننند در تحرک مرحمهای ج معه تبدیل شود.
ب نگ هی به محبوای ر زن مهه ی ح می طیف گتونتهگتو جتنت حهت ی
سی سی مم ز بهفع لیت در در کشور گفبن ه ی حب انببت دی اکتثتر
نظریهپردازا این طیفه در ف ی مم زی میتوا اشبراک نظر آ ه را
در یک مورد به ضوح دید آ اینکه :اصول نظری ح کنیت یعنی "اس م
سی سی" محور اصمی قدرت حکومبی کشور یعنی متبت م " لتی فتبتیته"
هیچیک نه نفیشدنی نه تغییرپذیرند .برای مث ل ،کس نی م نند م طفتی
ت جزاد گ هی ب اسبن د به برخی گفبهه نظره ی "رهبری" بت گتوشته
کن یه درصدد نش داد تن قضه مشکله برمیآیند .آن ام بنبست
ٔ
سمطه اس م سی سی
اصمی در سیر جری بهق عد ٔ امور کشورم یعنی
ح کنیت الیی را هیچگ ت کنو عنوا نکرد اند ننیکتنتنتد .بتر ایتن
اس ت س ،درب ت ر ٔ ریشتتۀ اصتتمتتی بتتحتترا ه ت ی عتتنتتیتتق س ًتتی ت ستتی
اقب دیاجبن عی کشورم نهفبط بح ننیشود ،بمکه ع مدا الپوش نتی
میشود .در عوض بح اس سی ،ب تکرار انواع توضیحهت ی ستطتحتی
مث له ی بیربط ،ر ایته ی جعمی از ت ریخ قدیم جتدیتد ریشتۀ ایتن
بحرا ه ی خ نن برانداز در نه یت امر به پدید ه موضوعه یی جتنتبتی
م نند فس د بیخردی اشبب ه در برن مهریزی ی رانتخواریه تبتمتیتل
داد میشوند .بدینس حکومت اس می برآمد از بهشکتستت کشت نتد
شد انب مردمی  ۲۷در تحمیله ی اسبح لهبت را در ایتن عترصته
هیچگ در مب م رژینی دیکب توری ضد مردمی ارزی بی ننیشود .مهتمتتر
ٔ
عرصه اقب دیاجبن عی ،ت ده ی برآمد از اقب ت د ستیت ستی
آنکه در
بهغ یت ن ع دالنهای که "نظ م" بر آ مبکی است بهطور عمنی موشکت فتی
تحمیل ننیشوند .سر آخر هنۀ جتنت حهت  ،اصتولتگترا ،اصت حطتمتب،
نظریهپردازا جری ه ی ابسبه به آ ه حب برخی در زیتر تت بتمتوی
جعمی چپ ،ضر رت شرکت جسبن مردم در انبخ ب ت نن یشی گتزیتنتش
تکراری بین "بد بدتر" را تمویز می کنند .کرد میکنتنتد .تتحتولهت ی
ر ی داد در هشت س ل گذشبه نش میدهند که جری ه ی موسوم بته
اص ح طمبی از هرنوع توا ب لبو ای در جتهتت متبت رز بت
اعبدالگراییً -
دیکب توری ک م تهی بود اند ب پشت کرد ش به جنبتش ستبتز ر
کرد به سی ست بیر راند مردم از صحتنتۀ متبت رز بت تتبتمتبهت ی
انبخ ب تی ،توصیهش به ح ور مردم در انبخ ب ته را بیاعبب ر کردنتد
در هر گ م به بد بدتر شد ضعیت کشور کنک کردند.
بهرغم انواع عد ه  ،تئوریب فیه  ،پیشبینیه ی بیاس س از ج نتب
جری ه فع ال سی سیای که در سب یش از کت ر ا اعتبتدالتگترایتی-
اص ح طمبی گمو پ ر میکردند ،حکومت دیکب توری نهتنه تغییتر نتکترد
هت
بمکه نبش دیکب تور پررنگتر شد بحرا ه ی خطرن ک بیعدالتبتی ً
شدیدتر هم شد اند .بن براین منطق حکم میکند تمربه عنمی نیز مکتررا
نش میدهد انبظ ر دسبی بی به آزادیه زیر س یۀ ح کنیت مطمق الیی
سرابی بیش نیست .هنچنین در یکدیگر ت فبه شد عنیق قدرت سی ستی

من ف ک سرم یهه ًی ن مولد م لی-تم ری ،هرگونه اص ح در راسب ی تتحتبتق
عدالت اجبن عی را ک م غیرعنمی س خبه است.
در جن بندیای کمی از شرایط مشخص کنونی کشورم میتوا گفت بیاعببت ر
شد اس م سی سی ح کنیت بر محور الیت فبیه گسبرد مرمتن پذیر گشبته
حکومت اس می بیش از پیش بی اعبب ر در بحرا فتر متی ر د .انتواع تتغتیتیتر
شکله ی ظ هری در هشت س ل گذشبه نبوانسبه ننیتواند اعبنت د متردم را بته
شدت نومیدی مردم نسبتت بته اجترای عتدالتت از ستوی
حکومت جمب کند ی از ً
ک رگزارا رژیم بک هد .فع پ برج بود ح کنیت برقرار بود تواز نیر در ج معته
بهنف آ در جهت ادامه دیکب توری را تنه قدرت سرکتو حتکتومتبتی ت تنتیتن
میکند.
ب درنظر داشبن ضعیت کشورم حز تود ایرا بر چه ر اصل بتنتیت دی بترای
بر رفت از ضعیت کنونی تمکید کرد است )۲ :هیچیک از طببههت قشترهت ی
اجبن عی بهتب آ هیچیک از نیر یه ی سی سی مطرح در شرایط حت ضتر تتوا
به جود آ رد تغییر در تواز نیر به ضد دیکب توری ح کتم را نتدارد؛  )۰در نتبتود
جبههای سی که ببواند برآیند نیر ه را بر نبطهه ی آسیبپذیر رژیم مبنرکتز کتنتد،
تواز نیر بر ضد دیکب توری ح کم را ننیتوا تغییر داد؛  )۶در نبود "برن مۀ حتداقتل
مب رزاتی"ای که ببواند اعبن د مردم را به بدیمی دیگر درعینح ل در دسبرس جتمتب
کند ،این حکومت بهرغم بحرا ه یی که ب آ ر به ر ستت متیتتوانتد بت اعتنت ل
سرکو به حی تش ادامه دهد را دگرگونیه ی بنی دین را سد کتنتد؛  )۳تتمتربته
هنچنین نش داد که پی ریزی ت ش برای قوام ی فبن چن جبههای ستیت
مؤثر از طریق سنتگیری ب جری ه ی سی سیای بیثتبت ت یت بت نتظتریتههت یتی
راستگرای نه ی ن سیون لیسبی افراطیای که ارتب طی ننتیتتوانتنتد بت تتود هت بت
اقعیته ی ج معه برقرار کنند ،منکن نبود  ،نیست ،نخواهد بود.
پیر زی جبهۀ نیر ه ی مبرقی ممی در شیمی در راسب ی طرد ارثیۀ دیتکتبت تتوری
ژنرال پینوشه عبب راند برن مهه ی ضد انس نی نتولتیتبترالتیتستم اقتبت ت دی
ن گیری ٔ
جبهه مردمی در انبخ ب ت اخیر ری ستجنهوری نش میدهد کته بتیتن
تغییره ی بنی دین دموکراتیک مط لب ت اقب دیاجبن عی مردم رابطهای تنگ تنگ
ممنوس جود دارد .تحوالت در شیمی نش میدهد که برپ یی جبهه سی مردمی
امک پذیر است نیر ه ی چپ در این راسب نبشی اس سی دارند.
در مرحمه مشخص کنونی ،ت د اصمی ،ت د اکثر قریببهاتف ق قشره طببهه ی
ج معه ایرا  -در سطح ممی -ب ر بن ی سی سی دیکبت تتوری اقتبت ت د ستیت ستی
غیرع ٔ
دالنه آ است .این ت د آشبین پذیر بهشکله یی گون گو بهصورتی مرحمته
ای می تواند موجب تحرک جنبش مردمی شود .در این راسب حذف ک مل ح کتنتیتت
مطمق الیت فبیه برای گذر به مرحمۀ دگرگونیه ی دموکراتیتک در ستطتح متمتی،
نخسبین مرحمهای است که برپ داشبن کنونی اتح ده در جبههای ضد دیکبت تتوری
را به ضر رتی عینی تبدیل کرد است.
این امر حی تی تنه ب ک ر صبورانه س زم ی فبه در می مردم در جهت ب ال بترد
آگ هی طبب تی ب برجسبه کرد نبطهاشبراکه در من ف طتبتبت تتی نتیتر هت ی
اجبن عی امک پذیر است .این تحمیل م رکسیسبی حز م درب ر مرحمۀ تغتیتیترهت ،
رابطه طببهه  ،اهنیت فع لیت صنفی،به ضر رت اتح ده ی مرحمهای در ستطتح
ممی به اقعیت عینیای اش ر دارد که توجه به آ از
سوی نیر ه فع ال سی سی غیرچپ کشورم نیز ادامه در صفحه ۱
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ٔ
ٔ
درباره مسئله دیالكتیک
والدیمیر ایلیچ لنین
نوشته شده در سال ۹۱۹۱
نخستین انتشار :در نشرریره
برروررشررویررک )،(Bolshevik
شماره ۹۱۹۱ ،۱-۶
منبع ترجمه فرارسر  :مرترن
انگویس انتشارات پروگرس
)  )۹۱۹۶با عرنروا On the
 ،Question of Dialecticsبره نر رز ار یرشریرو ایرنرتررنرتر
Marxist.org
همه پانوشتها و واژهها و عبارتهای درو [ ] ار مرتررجر
است .ب یه توضیحهای درو ( ) یا { } و همه تأکیدها ار مرلفر
است.
لنین چند س ل پ از تملیف ”م تری لیسم امپیریو-کتریتبتیتستیتستم“ )
 ،)۲۶۲۸در س له ی  ،۲۶۲۲ ۲۶۲۳در ر ند مط ٔ
لعه ”عمم منطق ”هگل،
ٔ
ٔ
نوشبه فردین نتد الست ل دربت ر هتراکتمتیتت یت
کب ه ی دیگری مثل
ٔ
کب “ مب فیزیک“ ارسطو ،ی دداشته ی بیشبری دربت ر مت تتریت لتیتستم
ٔ
دی لکبیک نوشت که ”درب ر ٔ
مسئمه دی لکبیک“ یکی از موجزترین آنه ست.
*************************
شک فبن یک کل احد شن خبن اجزای مبن قتض آ زنتبتل قتول از
فیمو درب ر ٔ هراکمیت را در آغ ز بخش سوم« ،درب ر ٔ شن خت» ،در کتبت
الس ل درب ر ٔ هراکمیت ببینید )۲هن ن جوهر زیکی از «اجتزای است ستی»،
نگوییم اصمیترین مشخ ه ی
یکی از مشخ هه ی یهگیه ی اصمی ،اگر
ً
یهگی) دی لکبیک است .هگل ۰نیز موضوع را دقیب به هنین صورت طرح
میکند زارسطو ۶در رس ٔله مب فیزیک [م بعدالطبیعه] ختود متدام بت ایتن
[مبوله] کمنم ر میر د ب هراکمیت اندیشهه ی هتراکتمتیتبتی متبت رز
میکند).
ٔ
سیمه ت ریخ عمم آزمود.
محبوای دی لکبیک را ب ید به
از
جنبه
این
درسبی
ً
به این ٔ
جنبه دی لکبیک معنوال توجه ک فی نتنتیشتود زبترای نتنتونته در
نوشبهه ی پمخ نف  :)۳یگ نگی اضداد را به صورت ممنتوعتهای از چتنتد
مث ل میفهنند «{برای مث ل ،یک دانه»؛ «برای مث ل ،کنونیسم ا لیته ».
در مورد [فریدریش] انگم هم هنینطور است .لی «برای ع مته فتهتم
کرد » ...است{ نه در حکم ق نو شن خت ز ق نو جه عینی).
در ری ضی[ – + :مثبت منفی]؛ دیفرانسیل انبگرال.
در مک نیک :کنش اکنش.
ٔ
الکبریسیبه مثبت منفی.
در فیزیک:
ٔ
در شینی :ترکیب تمزیه اتمه .
در عموم اجبن عی :مب رز ٔ طبب تی.
یگ نگی اضداد زش ید درستتر ب شد بگوییم « حدت »آنه ؛ هترچتنتد در
اینم تف ت د اژ ٔ یگ نگی حدت خیمی مهم نیست .از یک لح ظ ،هتر
درست است) یعنی تشخیص زکشف) گرایشه ی مبن قض ،متبت ت د،
د
مبب ب ً مشر ط به جود یکدیگر ،در ٔ
هنه پدید ه فراینده ی طتبتیتعتت
زش مل ذهن ج معه) .شرط فهم شن خت ٔ
هنه فرایندهت ی جتهت در
« ُ
خودجنبی »آنه  ،در تک مل خودجوش آنه  ] [ ،در حی ت اقعی آنه  ،فهم
ٔ
شن خت آنه به صورت حدت اضداد استت .تتحتول« ،متبت رز »اضتداد
است .د ادراک بنتیت دیتن زیت د [ادراک] متنتکتن؟ یت د [ادراک]
ق بلمش هد ٔ ت ریخی؟) از تحول زفرگشت) عب رتاند از[ :درک] تحول بته
صورت افزایش ک هش ،به صورت تکرار[ ،درک] ًتتحتول بته صتورت
حدت اضداد زتبسیم شد یک احد به اضداد مبب ب مشر ط بته جتود

شمارۀ ۴۴۱۱
ٔ
رابطه مبب بل بین آنه ).
یکدیگر
ٔ
ُ
سرچشنه آ  ،انگیز ٔ
در نخسبین ادراک حرکت ،خودجنبی ،نیر ی محرک آ ،
آ  ،در س یه میم ند زی این سرچشنه ع ً ممی بیر نتی متیشتود :ختدا ،ذهتن،
ٔ
سرچشنه «خود» ُجنبی
غیر ) .در ادراک د م ،توجه اصمی دقیب به فهم شن خت
معطوف میشود.
ادراک نخست ،بیج  ،بیج  ،خشک است .د متی ،زنتد استت .د متی
خودجنتبتی » ٔ
بهتنه یی کمید [فهم] « ُ
هتنته متوجتودات استت؛ کتمتیتد [فتهتم]
«جهشه »« ،گسست در پیوسبگی»« ،دگرس شد به ضد» ] [ ،ن بودی کهنه
ظهور نو است.
تراز) اضداد ،مشر ط ،متوقتت ،گتذرا،
هم
کنش
نگی،
یگ
نی،
حدت زهنس
ً
نسبی است [ .لی] مب رز بین اضداد مبب ب مشر ط به جود یکدیتگتر ،متطتمتق
است ،هن طور که تحول حرکت مطمقاند.
خو دقت کنید :در ضنن ،تن یز بین ذهنگرایی زشکگرایی ،ر ش
سوفسط یی ،غیر ) دی لکبیک ،این است که در دی لکبیک زعینتی)،
تف ت بین نسبی مطمق ،خودش نسبی است .در دی لکبیک عینی ،در
[امر] نسبی ،مطمق جود دارد .در ذهنگرایی ر ش ستوفستطت یتی،
نسبی ،فبط نسبی است مطمق را کن ر میگذارد.
م رک در سرم یه نخست س د ترین ،معنولترین بنی دیترین ،عت متتریتن
رابطه ج ٔ
رای ترین ٔ
معه بورژ ایی زک الیی) را تحمیل میکند ،رابطهای که میمیو هت
ٔ
ٔ
ب ر اق میشود :مب دله ک ال .تحمیل هنین پدید بسی ر ست د زایتن «ستمتول »
هنه ت ده ی) ج ٔ
هنه ت ده ی زی منشم مبدأ ٔ
معه بورژ ایی)ٔ ،
ج ٔ
معه امتر زی
را آشک ر میکند .شرح تف یل بعدی ،شکلگیری تحول زرشد حترکتت هتر
د ) این ت ده این ج معه را در ∑ [=جن ] اجزای مفرد [خت ص] آ بته مت
نش میدهد .از آغ ز آ ت انم م آ .
ر ش شرح تف یل زیعنی مط ٔ
لعه) دی لکبیک به طور ع م نیز ب ید هنیتنطتور
ب شد ززیرا که در نظر م رک  ،دی لکبیک ج ٔ
معه بورژ ایی فبتط متورد خت صتی از
دی لکبیک است) .در هر ق یهای ب ید از س د ترین ،معنتولتتریتن ،عت متتریتن...
[گزار ] آغ ز کرد :برگه ی درخت سبزند؛ «ج »مرد است؛ «ف ید »سگ است،
غیر  .از هنینج  ،دی لکبیک داریم زهن طور که نبوغ هگل تشختیتص داد):
خ ص [از نوع] ع م است .زمب یسه شود ب کب مب فیزیک [مت بتعتدالتطتبتیتعته]،
ٔ
ٔ
ترجنه شگمر ،کب سوم ،ف ل  ،۳مس ئل « :۸-۶زیرا ر شن است
نوشبه ارسطو،
که ننیتوا بر این نظر بود که خ نهای زبه طور ع م) جدا خت رج از خت نتههت ی
مشخص مشهود [به طور مفرد خ ص] جود دارد ۲ ( » .در نتبتیتمته ،اضتداد
زخ ص ضد ع م است) یگ نهاند :خ ص فبط در پیوندی که به عت م متیانتمت متد
[فبط در پیوند ب ع م] جود دارد .ع م فبط در خ ص از طریق خ ص جود دارد.
هر خ صی زبه این ی آ نحو) ع م است .هر ع می زجزئتی از ،جتنتبتهای از ،یت
جوهر) خ ص است .هر ع می فبط بهتبریب ٔ
هنه جودهت ی عتیتنتی [ابته هت ]
خ ص را در بر دارد .هر خ صی به طور ن ک مل در ع م ارد میشود ،غیر غیر .
هر خ صی از طریق هزارا گذار ،ب انواع دیگر خ ص زاشی ء ،پدید ه  ،فراینتدهت ،
ٔ
رابتطته
غیر ) مربوط میشود .از هنین ج  ،عن صر ،نطفهه  ،مف هیم ضر رت،
عینی در طبیعت ،غیر را داریم .از هنین ج  ،محبنل ن گزیر ،ع رضه جوهتر
را داریم؛ زیرا قبی میگوییم «ج »مرد است« ،ف ید »سگ استت ،ایتن بترگ
درخت است ،غیر  ،برخی از خ ی هه را محبنل [فرض میکنیم] نت دیتد
میگیریم؛ جوهر را از َع َرض [ظ هر] جدا میکنیم ،یکی را در برابر دیگری قترار
میدهیم.
نطفه ٔ
بدین ترتیب ،در هر ق یهای ،میتوانیم ز ب ید) ٔ
هنه عن صر دی لکبیک را،
مثل «هسبه« )»سمول«( ،آشک ر کنیم ،بدین طریق نش دهیم که دی لکبتیتک
خ صیت ذاتی ٔ
هنه دانش معرفت کمی بشر است .عموم طبیعی نیز طتبتیتعتت
عینی را ب هن کیفیته  ،دگرس نی خ ص به ع م ،محبنل به ن گزیتر ،گتذارهت ،
ٔ
طرفه اضداد نش میدهد ز اینم نیز ب ید ببوا این
تمفیقه  ،پیوند مبب بل د
ٔ
امر را در هر مورد س د نیز نش داد) .دی لکبیک هن نظریه دانش متعترفتت
زهگل ) م رکسیسم استٔ « .
جنبه »اصمی موضوع زنه «یک جنبه» ،بمکه جتوهتر
موضوع) هنین است ،که پمخ نف ،اگر نخواهیم ذکری از م رکسیسته ی دیتگتر
کنیم ،توجهی به آ نکرد.
***
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ٔ
ٔ
ادامۀ درباره مسئله دیالكتیک ...
َ
فولکنن« ،متعترفتت
هم هگل زرجوع شود به کب عمم منطق ا ) هم پ ل
شن س »مدر عموم طبیعی ،البب طی دشنن هگتلگترایتی زکته ی آ را
نفهنید!) ،دانش معرفت را به شکل ممتنتوعتهای از دایتر هت [ی متمتزا]
توصیف کردند زاثر فولکتنتن  ۳Erkenntnistheorische Grundzügeرا
ببینید).
[سرنوشت] «دایر ه »در فمسفه{ :آی گ شن ری اشخ ص
ضر ری است؟ نه!}
[د را ] ب سب  :از دموکریت ۷ت اف طو  ۸دی لکبیک هراکمیت.
[د را ] نوزایی :دک رت ۶در مب بل گ سندی ۲۲زی اسپینوزا؟(۲۲
[د را ] نوینُ :دلب خ - ۲۰هگل زاز طریق برکمی ،۲۶هیوم،۲۳
ک نت.(۲۲
۲۷
۲۳
هگل  -فوئرب خ  -م رک .
دی لکبیک به مث به دانش معرفبی زند  ،چند جهی زکه شتنت ر جتو آ
بی قفه زی د میشود) ،ب بیشن ر نحو ٔ برخورد به اقعیت نزدیک شد به آ
زب نظ م فمسفیای که در هر نحو ٔ برخورد[ ،بتیتش از پتیتش] بته یتک کتل
فرامیر ید) -چنین است محبوایی بیانداز غنی در مب یسه بت مت تتریت لتیتستم
«مب فیزیکی »که ن ک می اس سیاش ،ن توانی آ در کت ربترد دیت لتکتبتیتک در
بیمدرتئوری ) ،(Bildertheorieدر فرایند [شکلگیری] تحول معرفت است.
ایدئ لیسم فمسفی فبط از دیدگ م تری لیسم خ م ،س د  ،مب فیزیکتی استت
که ُمهنل بیمعن ست .لی از سوی دیگر ،از دیدگ م تری لیسم دی لکتبتیتک،
ایدئ لیسم فمسفی عب رت است از بستط زآمت س ،بتزرگ کترد ) یتکستویته،
اغراقآمیز ،مفرط یکی از مشخ هه  ،جتنتبتههت  ] [ ،جتو متعترفتت بته
خداگونهای مطمق ،جدا از م د [ ] از طبیعت .ایدئت لتیتستم ،تت ریتکانتدیشتی
ر ح نی [مذهبی] است .صحیح .لی ایدئ لتیتستم فتمتستفتی «(دقتیتقتتر »
«بهع )»راهی است به سوی ت ریکاندیشی ر ح نی از مسیر یکی از متراتتب
معرفت بینه یت پیچید ٔ زدی لکبیکی) انس  .زبه این بی موجز ختو دقتت
شود!)
معرفت انس خط مسببیم نیست زی خط مسببینی را دنب ل ننیکند) بمکته
منحنیای است که بی قفه بیانبه به [شکل] ممنوعهای از دایر ه  [ ،در
اق ] به شکل م رپیچ [حمز نی] نزدیک میشود .هر جزء ،قطعه ،ی بخشتی از
این منحنی را میتوا به صورت خطی مسببیم ،مسببل ،ک مل تتغتیتیتر داد
زیکسویه تغییر داد) [ در نظر گرفت] ،که در آ صورت زاگر شخص نتبتوانتد
بهخ طر انبو درخته [خطه ] ،جنگل [منحنی] را ببینتد) بته بت تت ق ،بته
ت ریکاندیشی ر ح نی منبهی خواهد شد زکه در آنم  ،به من ف طبب تی طببت ت
ح کم گر میخورد) .راستخطی یکسویگی ،ت مب تحمر ،ذهنگرایتی
کورذهنی -این است ریشهه ی معترفتتشتنت ختبتی ایتدئت لتیتستم .التبتبته
ت ریکاندیشی ر ح نی ُز=ایدئ لیسم فمسفی) ریشهه ی معرفتشن ختبتی دارد،
بیپ یه نیست؛ بیتردید گمی سبر َ است ،لی گل سبر َ عتبتیتم کته ر ی
درخت ج ندار معرفت انس نی زند پوی  ،ب ر َ ر ،اقعی ،توانننتد ،هتنتهجت نتبته،
عینی ،مطمق میر ید.
 .۲الس ل ،سوسی لیست پر سی-آلن نی می ٔنه سد ٔ نوزدهم بنی دگذار حتز
سوسی لیست دموکراتیک بود .لنین در س ل  ۲۶۲۲بر کب الس ل بت عتنتوا
ٔ
فمسفه هراکمیت ت ریک افه ُس »نبدی اجن لی نوشت.
«
لنین به این جنمه از فیمو در کب فردین ند الس ل اش ر میکند « :احد آ
چیزی است که از د مب د تشکیل شد است ،به طوری که قبی به د نتیتم
میشود ،مب ده آشک ر میشوند .آی این هن ق یهای نیست که یونت نتیت
میگویند هراکمیت بزرگ ن مدار آنه سر ٔ
لوحه فمسفهاش کرد به ایتن کشتف
ت ز ب لید[؟]»...
فیمو  ،که الس ل از ا نبل قول میکند ،فیمسوفی یهودی بود که در ا اختر
سد ٔ ا ل پیش از می د ت ا اسط سد ٔ ا ل پ از می د در اسکندریه در م تر
زندگی میکرد .هراکمیت زسد ٔ پنمم ششم پیش از گ شن ری ع ر حت ضتر)
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را به دلیل دیدگ ه ی ابه مآمیزش «فیمسوف ت ریک »ی ن ر شن میخوانتدنتد.
افه ُس از شهره ی یون ب سب است که خرابهه ی آ امر ز در ازمیتر ،در
ٔ
ترکیه امر زی است .هراکمیت اهل افه ُس بود.
 .۰فریدریش هگل ز ،)۲۷۷۲-۲۸۶۲فیمستوف آلتنت نتی ایتدئت لتیتستت
نظریهپرداز دی لکبیک.
 .۶ارسطو ی ارسط ط لی  ،فیمسوف زیستشن س یون نتی ،متبتدع عتمتم
منطق ،ش گرد اف طو ز ۶۸۳-۶۰۶پیش از س ل صفر گت شتنت ری ع تر
ح ضر).
 .۳گئورگی پمخ نف ز ،)۲۸۲۳-۲۶۲۸از بنی دگذارا نتختستبتیتن ست زمت
م رکسیسبی در ر سیه ،از اع ی اقمیت زمتنتشتویتک) حتز ستوستیت ل
دموکرات س له ی بعد.
ٔ
ترجنه ف رسی از ی دداشت یراسب ر مبن انگمیسی .در مبن اصمی چنتیتن
.۲
آمد استتdenn natürlich kann man nicht der Meinung …“ :
sin, daß es ein Haus (a house in general) gebe außer den
sichtbaren Hßusern,” “οο οο οο οοοοοοο οοοοο οοοο οοοοοο οοοο οοο οοοοο οοοο
 ،Paul Volkmann .۳فیزیکدا پر سی ز.(۲۸۲۳-۲۶۶۸
ی دداشت یراسب ر انگمیسی← اش ر به کب ا به ن م «اصول معرفتشن سی
عموم طبیعی»:
Erkenntnistheorische Grundzüge der
Naturwissenschaften, Leipzig-Berlin, 1910, p. 35.
 .۷دموکریت ی دموکریبوس ،فیمسوف یون نی م تری لیست زحتد د  ۳۳۲تت
حد د  ۶۷۲پیش از س ل صفر گ شن ری ع ر ح ضر).
 .۸اف طو  ،فیمسوف یون نی ایدئ لیست ،ش گرد سبراط ز ۳۰۷-۶۳۷پتیتش
از گ شن ری ع ر ح ضر).
 .۶رنه دک رت ،ری ضیدا  ،فیزیکدا  ،فیتمتستوف فترانستوی ز۲۲۶۳-
.(۲۳۲۲
 .۲۲پییر گ سندی ،ری ضیدا  ،اخبرشن س ،کشیش ،فیمسوف فرانسوی
دارای عب ید م تری لیسبی از مخ لف اندیشهه ی دک رت ز.(۲۲۶۰-۲۳۲۲
 .۲۲ب ر خ زبندیکبو) اسپینوزا ،فیمسوف خردگرا م تری لیتستت هتمتنتدی ز
.(۲۳۶۰-۲۳۷۷
ُ .۲۰پل آنری زب ر ) ُدلب خ ،فیمسوف خدان ب ر مت تتریت لتیتستت آلتنت نتی-
فرانسوی از رادیک لترین ر شنفکرا ع ر خود ز.(۲۷۰۶-۲۷۸۶
 .۲۶جورج برکمی ،کشیش فیمسوف ایدئ لیست ایرلندی ز.(۲۳۸۲-۲۷۲۶
 .۲۳دیوید هیوم ،ت ریخنگ ر فیمسوف سکوالر تمربهگرای اسک تمتنتدی ز
.(۲۷۲۲-۲۷۷۳
 .۲۲این نوئل ک نت ،فیمسوف تمربهگرای آلن نی در ع ر ر شنگری ز۲۷۰۳
.(۲۸۲۳ .۲۳لود یگ فوئرب خ ،فیمسوف آلن نی ،از هگمیه ی جوا  ،م تری لتیتستت
منببد دین ایدئ لیسم ز.(۲۸۲۳-۲۸۷۰
 .۲۷ک رل م رک  ،فیمسوف سوسی لیست انب بی آلتنت نتی ،بتنتیت دگتذار
اقب د سی سی نوین ز.(۲۸۲۸-۲۸۸۶
 .۲۸اش ر به « ٔ
نظریه انعک س »لنتیتن استت کته ا نتختستبتیتن بت ر در
«م تری لیسم امپیریوکریبیسیسم ») )۲۶۲۸مطرح کرد .به طتور خت تصته:
جه مسببل بیر از شعور ً درک م جود دارد ،دانش متعترفتت مت
مبشکل از «انعک سه ی »تبریب درست جه در شعور م ست .التبتبته ایتن
انعک س مثل انعک س نور در آینه نه مک نیکی ،بمکه دی لکبیکی مبتبتنتی بتر
فراینده شکله ی بیپ ی عنل اجبن عی است.
 .۲۶لنین در مبن اصمی ،اژ ٔ آلن نی überschwenglichesرا به نبل از
یوزف دیبسگن ) ،(Josef Dietzgenک رگر دب غ فیمتستوف آلتنت نتی ستد ٔ
نوزدهم ،به ک ر برد است ،که مفرط ،بینه یت ،غموآمتیتز متعتنتی متیدهتد.
انگم مسببل از این د اندیشنند بته
دیبسگن ،که اندکی پ از م رک
دری فت م تری لیسم دی لکبیک رسید ،در کب Kleinere philosophische
Schriftenزخرد نوشبهه ی فمسفی ،اشبوتگ رت )۲۶۲۶ ،این اژ را به ایتن
صورت به ک ر برد است« :نسبی مطمق به طور ن محد د مفرط از یکدیگتر
جدا نیسبند» .زترجنه شد از ی دداشت یراسب ر مبن انگمیسی)

 ۹دوشنبه  ۴۱دى ۴۱۱۱

شمارۀ ۴۴۱۱

سودان :انقالب ما مستحكمتر و
سازمانیافتهتر شده است
َ
مصاحبه با موه ِند ِافنور ،وکیز ح وق بشر سودان و سخنگوی
"انجمن حرفهای سودا " به ن ز ار وبگاه ”فیبریشن“  ۱دسامبر
۹۱۹۹

"انمنن حرفهای سودا " ) (SPAاز چند اتح دیه ک رگری مخبمف سودا
تشکیل شد است .این انمنن در س ل  ۲۶۶۲/ ۰۲۲۰تمسی شد ادامه
دهند ٔ حرکت اتح ٔ
دیه ک رگرا حرفهای است که نبشی مهم در انب
 ۲۶۳۳/ ۲۶۸۲داشت پ از کودت ی  ۲۶۳۸/ ۲۶۸۶منحل شد هنه
رهبرا آ ب زداشت ،تر ر ،ی ممبور بهترک کشور شدند فع لیته ی
اتح دیه ک رگرا حرفهای را در خ رج از سودا نن یندگی کردند" .انمنن
دس مبر  / ۰۲۲۸آذر -دیم  ۲۶۶۷نبشی
حرفهای سودا " در انب
عند داشت اعبراضه ن فرم نیه ی مدنی را س زم میداد .این
انمنن هنوز در کن ر نیر ه ی انب بی در دسبی بی به خواسته ی انب
یعنی :آزادی ،صمح ،عدالت اجبن عی مب رز میکند.
س :کودتای  ۹۱اکتبر [ ۹ / ۹۱۹۹یبا ماه  ]۹۰۱۱سودا ،
افرادی را که تحوالت این کشور را ار رما قیام تودهای دسامبر
[ ۹۱۹۲دیماه سال  ]۹۹۱۹ار نزدیک دنبال م کردند شگفترده
کرد .هدف ژنرال عبداففتاح افبرها چه بود؟

ی دآ ری این مطمب مهم است که کودت ی  ۰۲اکببر کودت یی جدید نیست،
زیرا کودت در ت ریخ  ۲۲آ ریل  ۰۰ / ۰۲۲۶فر ردینم  ۲۶۶۸آغ ز شد بود
در پی آ نیز اقدامه ی بسی ری برای ت عیف انب انم م گرفت .اتف قی
که در  ۰۲اکببر رخ داد آخرین گ م در این طرح بود که م را غ فمگیر نکرد.
جنگس الرا هرگز به انب [انب مردمی
ژنرال عبدالفب ح البره
دس مبر  ]۰۲۲۸پ یبند نبودند ،لی ممبور بودند که تسمیم آ ب شند .آن
بهاشبب فکر میکنند که زم حذف انب فرا رسید است لی انب م
ب هن شب ارد چه رمین س ل خود میشود در اق مسبحکمتر
محند حندا داگ لو
س زم ی فبهتر هم شد است .عبدالفب ح البره
معر ف به هینیدتی ،رهبر شبهنظ می "جنموید" ،هنرا ب دیگر ممرم
این اقدامه  ،ق د دارند از مم زات مح کنه بهدلیل جن یته ی سنگینی
که مرتکب شد اند بگریزند تسمط خود را بر من ب کشور حفظ کنند .آن
بیش از  ۸۲درصد این من ب را درکنبرلش دارند به هن ر شی که
عنرالبشیر ،رئی س بق د لت [از س ل  ۲۶۸۶ت س ل  ۰۲۲۶/۲۶۳۸ت س ل
 ]۲۶۶۸ب تبهک ری ثر ت میاند خت حن یت بینالنممی کسب میکرد ،به
جنگ غیررسنیش ادامه میدهند.
س :جنبش مردم  ،اتحادیههای کارگری ،و نیروهای مترق
چه واکنش به کودتا نشا دادهاند؟ ییا ارتش پایگاه اجتماع ای
چشمگیر دارد؟ منشأ حمایت ار ارتش کجاست؟
چه ر ر ز قبل از کودت  ،یعنی در ر ز  ۰۲اکببر ۰۲۰۲/۰۶مهرم  ،۲۳۲۲در
سودا در ت ریخ  ۰۲اکببر  ۲۶۳۳/۰۶مهرم
س لگرد نخسبین انب
 ،۲۶۳۶صده هزار نفر به خی ب ه ی پ یبخت سرازیر شدند در بسی ری از
شهره پ ی داد به "مش رکت خونین" زبهقول سودانیه ) بین مردم
خواسب ر شدند .زیرا این مش رکت نهفبط از خونریزی جموگیری
نظ می را ً
نکرد بمکه دقیب برعک بر شدت آ افز د .از  ۰۲اکببر  ۶آب م ۲۳۲۲
میمیو ه نفر بهطور منظم تظ هرات کرد اند خواه انم م تغییرات بنی دی
شد اند.
ارتش از سوی "حز کنگر ممی" )(NCPکه در اق هن س زم
اس م سی سی بهن م "اخوا النسمنین" است هدایت میشود .صده نفر از

ک رمندا د لت برکن ر اع ی حز کنگر ممی ج یگزین آن شد اند .این
ج یگزینیه ک رمندا ارشد د لبی در س زم امنیت ازجنمه مدیر جدید این
س زم را نیز ش مل شد است .برخی حز ه ی فرصتطمب نیز جود دارند که
پ از انب [انب ا ل] به ٔ
سیمه حز کنگر ممی ی ارتش ایم د شد اند.
ٔ
افز بر گر ه یی مسمح این حز ه هم توافبن مه صمح "جوب " را ام کردند،
توافبن مهای که هدف آ تبسیم قدرت ثر ت بین جنگس الرا بود نه حل
مشک ت اصمی .این حز ه ی فرصتطمب را را برای کودت هنوار کردند.
س :ن ش قدرتهای بزرگ مانند یمریکا ،اتحادیه اروپا،
انگوستا  ،و باریگرا منط های ارجموه عربستا  ،ایرا ،
اسرائیز ،و امارات متحده عرب در حوادث پس ار ان الب ۹۱۹۲
[ان الب مردم دسامبر ( ۹۱۹۲دیماه  ])۹۹۱۹چه بوده است و
ی ها چگونه اهداف خود را در خالل این حوادث دنبال کردهاند؟
در دس مبر  ۰۲۲۸زدیم  ،)۲۶۶۷ج معه جه نی
از زم شر ع انب
بیش از سه م سکوت کرد ت ش ید اعبراض کنندگ تسمیم شوند .ج معه
جه نی ب ز هم به نیر ی مردم اهنیت ننیدهد سکوت میکند ،لی م به خود
این داریم .انب بی که ارد چه رمین س ل خود میشود ،شکستن پذیر است.
از زم آغ ز انب  ،ج معه جه نی ب هدف دف ع حفظ من ف خود در ح ل
گسبرش ر ابط خود ب نیر ه ی سی سی ،نظ می ،شبهنظ می است .قبی به
ج معه بینالنممی اش ر میکنیم منظور م تنه د لته ی غربی نیست ،بمکه
ر سیه ،چین ،د لته ی اثرگذار منطبه که ب رژیم س بق نسخه جدید آ
رابطه دارند نیز هست .نیر ه ی ضد انب  ،م نند هر انگل دیگری ،ننیتوانند
بهتنه یی زندگی کنند نی زمند تغذیه از مبحدا جه نی خودند .د لته ی
غربی ،برخ ف ر سیه چین ،در آغ ز صریح بودند "کودت ی نظ می" را
محکوم کردند لی ب پیوسبن عبدالمه حند ک ،نخست زیر س بق [در کودت ی
 ۰۲اکببر  ۶ /۰۲۰۲آب م  ۲۳۲۲دسبگیر ب زداشت شد پ از یک م به
پست نخست زیری ب زگرداند شد] به کودت کودت گرا  ،این نگرش تغییر کرد.
افز بر این ،آ ه ت ش میکنند ت م را مبب عد س زند که مع ممه بین ارتش
حند ک را بپذیریم دست از مب رز برداریم .برای مث ل ،آق ی آنبونیو گوترش،
دبیرکل س زم ممل مبحد ،در اظه راتی از توافبن مه حن یت میکند از م
میخواهد که مب رز م را مبوقف کرد آ را بپذیریم زیرا فکر میکند این
توافبن مه برایً کشور بهبر است در غیر این صورت سودا در خطر خواهد
بود .این اص پذیرفبنی نیست! تهدید م هن طور که ع م کودت هم
میکنند ،ج ی تمسف دارد چو برای جن یته تخمف تش موجبی بهدست
آن میدهد .م به هنه ی دآ ری میکنیم که آنچه م را مبحد میکند
دموکراسی ،حکومت خو  ،ح کنیت ق نو  ،حبوق بشر است که هنگی از
سوی کودت نبض شد اند .تعمبآ ر است که رژیم پیشین ب ر سیه ،چین،
عربسب  ،ام رات ،م ر ،درعینح ل ب قطر ،ر ابط خوبی داشت .ارتش
میخواهد این ر ابط را فبط ب در نظر گرفبن من ف خود نه من ف ممی مردم،
حفظ کند.
س :ییا کشورهای که نام بردید ار در قدرت ماند ارتش در
سودا بهرهای م برند؟ اگر چنین است ،چگونه؟
بهنظر میرسد آ ه چنین ب ری دارند .آ ه منکن است بهاشبب فکر کنند
که م ند ارتش در قدرت ،این امک را به
آ ه میدهد که به من ب کشور شریکی ادامه در صفحه ۴۱
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ادامۀ سودان :انقالب ما مستحكمتر
ک رآمد ازنظر سی سی ،اقب دی امنیت جه نی ،دسبرسی آس تری
داشبه ب شند .برخ ف آ ه  ،م بر این ب ر هسبیم که این دیدگ هی بسی ر
کوتهبین نه است .مش رکت ب د لبی غیرنظ می در کشوری دموکراتیک،
ب ثب ت ،بر اس س من ف مبب بل ،مدلی ایدئ ل در قر  ۰۲است .در غیر
این صورت ،این اسبعن ری جدید است.
س :موضع "اتحادیه یفری ا" (" )"AUدر برابر تحولهای
جاری اوضاع در سودا چیست؟
"اتح ٔ
دیه آفریب " نخسبین نه دی بود که پ از کودت اکنش نش داد
بیدرنگ ع ویت سودا را در این اتح دیه تعمیق کرد .لی بیدرنگ
پ از ام ی توافق بین نخست زیر س بق [عبدالمه حند ک] ژنرال
البره  ،این تعمیق لغو گردید .م هنچن به درخواستم از اتح دیه
آفریب برای برداشبن گ مه یی جدی در نم ت ق ر م از چنین اقدامه یی
حشی نه ادامه میدهیم .م ب ید به کودت ه در آفریب پ ی دهیم
ارتشه ی ش یسبهای داشبه ب شیم که به دموکراسی احبرام بگذارند در
سی ست دخ لت نکنند .هفبه آیند  ،شورای صمح امنیت اتح دیه آفریب
درب ر ٔ ا ض ع سودا جمسه خواهد داشت "انمنن حرفهای سودا " در
بی نیهای خط به این شورا اظه ر امید اری خواهد کرد که عمیه کودت
ع م آ اقدامه یی شدید انم م شود.
س :در  ۹۹نوامبر [ ۹۱ /۹۱۹۹مهرماه  ]۹۰۱۱ژنرالهای حاک
عبدافوه حمدوک را به م ام نخستوریری بارگرداندند و او را
مأمور کردند تا یک "کابینه تکنوکرات" جدید تشکیز دهد .ییا
این ًامر بهاین معناست که دموکراس در حال احیا است؟
واقعا چه دارد اتفاق م افتد؟ ژنرال عبداففتاح افبرها چه
برنامهای دارد؟
آنچه در  ۰۲نوامبر اتف ق افب د ،بسبن قراردادی ک ری است که بر
اس س آ عبدالمه حند ک میپذیرد نخست زیر کودت شود .شرح ظ یف
ا مشخص است از سوی رهبر کودت  ،ژنرال البره  ،رهبری میشود.
ا برای شورای ح کنیت ک ر خواهد کرد .اع ی این شورا نیز از سوی
هن ک رفرم من و میشوند که این خود آشک را بهاین معنی است که
دموکراسی هنوز احی نشد است .مدت  ۰۷س ل زندا نمسو م ندال را
نشکست ا به اصول خود پ یبند م ند ،درح لیکه  ۰۷ر ز حب خ نگی
ک فی بود ت حند ک را از یک قهرم در چشم مردم به یک خ ئن تبدیل
کند.
س :موضع "انجمن حرفهای سودا " در برابر تحولهای
اخیر در اوضاع چیست؟
"انمنن حرفهای سودا " [انمننی که آموزگ را  ،مهندس  ،دکبره ،
کش رزا  ،پزشک  ،ک رگرا را آهن را نن یندگی میکند] نبشی مهم
در انب دارد سنگ بن ی "ائب ف نیر ه ی آزادی تغییر" ز" )"FFC
بود ،ام بیدرنگ پ از برکن ری عنرالبشیر ،برخی از حز ه ی سی سی
این ائب ف که حفظ من ف بهارث رسید ش از اسبعن ر را خواه بودند،
نبش اسب تر آ را ب زی کردند ت انب را ت عیف کنند .در ژ ٔ
ئیه /۰۲۰۲
تیر -مردادم " ۲۶۶۶انمنن حرفهای سودا " از ائب ف خ رج شد از
آ ت ریخ از سی سته ی د لت هنچنین از سی سته ی ائب ف
نیر ه ی آزادی تغییر که منشم تحوله ی اخیر ا ض ع سی سیاند انبب د
کرد است .انمنن حرفهای سودا خواسب ر پ ی داد به "مش رکت
خونین" شد است .م ب کنیبهه ی مب مت نیر ه ی انب هنک ری
نزدیك داشبهایم ت کودت را شکست دهیم جن یبک را پ سخگوی
جن یته یش ب شند .کنیبهه ی مب مت سبو فبرات انب هسبند.
آ ه نن یند اکثریبی هسبند که از زم اسبب ل ن دید گرفبه شد اند

شمارۀ ۴۴۱۱
بر این سه "نه" توافق کرد اند" :نه" به مذاکر " ،نه" به مش رکت" ،نه" به س زش
ب کودت چی ! م از زم کودت ی  ۰۲اکببر  ۶/آب م  ۲۳۲۲ت کنو
 ۸تظ هرات داشبهایم .ن فرم نی مدنی م بسی ر موفق بود است بهز دی موارد
بیشبری اع م خواهد شد .م در برخی شهره تح نه ی  ۲ی  ۰ر ز داشبهایم
قول میدهیم ت ت کبیکه ی بیشبری را بهک ر بگیریم ت این کودت را شکست
دهیم .موض ائب ف "نیر ه ی آزادی تغییر" ر شن نیست ،بهرغم این که این
سه "نه" را مطرح کرد اند ،برخی از رهبرانش م یل به مذاکر ب کودت چی اند.
لی کسی ننیداند در چه موردی میخواهند مذاکر کنند.
س :با توجه به رفتار تاریخ و سیاستهای دورا حاضر
ایاالتمتحده ،بریتانیا و دیگر دوفتهای غرب و شرکتهای
چندمویت در قبال سودا  ،فکر م کنید ی ها به چه رژیم در
سودا عالقهمند هستند و چرا؟
د لته ی غربی م یمند د لبی غیرنظ می در حکومت ب شد که از سوی
نظ می کنبرل شود .آ ه از ارد شد به ر ابط عمنی ب رهبر کودت  ،ژنرال
البره  ،شرمس ر بودند لی حند ک این مشکل را حل کرد گرچه میدانند که
این امر م هیت کودت را تغییر ننیدهد .آ ه به نگرانی در مورد من ف ش
نی زی ندارند ،زیرا این ج نی برای ب قی م ند در مسند قدرت به انم م هر
ک ری ح ضر هسبند هن نند عنرالبشیر پ سخگوی جن یته یش نیسبند.
رژیم خ رطوم هنیشه بهمث به مومی در دست امپری لیسم بود است .م معببدیم
امپری لیسم دشنن است ب هنبسبگی بین ممته ی آزاد ،مب رز را نهتنه در
سودا بمکه در اینم [بریب نی ] ،در سنگر امپری لیسم ،ادامه خواهیم داد .ب ید
ی دآ ر شد که اتح دیه ار پ در اکببر  / ۰۲۲۳مهر -آب م  ۲۶۶۶آنچه را که
"فرایند خ رطوم" ن مید بود بهمنظور ک هش تعداد مه جرا آفریب یی به ار پ اجرا
کرد بر این اس س ،میمیو ه یور به کشوره ی آفریب یی پرداخت کرد .سودا
بهتنه یی ت آ ریل  /۰۲۲۷فر ردین -اردیبهشتم  ،۲۶۶۳حد د  ۰۲۲میمیو
یور از این صند ق دری فت کرد .افز بر این صند ق ،بسی ری از کشوره ی
اتح دیه ار پ نیز بهطور جداگ نه از سودا حن یت کردند .بههنین دلیل است که
رهبر شبهنظ می جنموید که از پول اتح دیه ار پ برای تبویت شبهنظ می نش
اسبف د کرد ،هفبه گذشبه اتح دیه ار پ را تهدید کرد در صورت حن یت نکرد
ج معه بینالنممی از کودت  ،به مه جرا اج ز خواهد داد ت از مرزه عبور کنند.
هنچنین ب ید ی دآ ر شد که یک ح کنیت خو یعنی دموکراسی ،سوسی لیسم،
مدیریت خو من ب  ،مب رز ب فس د ،معیشت من سب است نه مرزه ی
مسبحکم که مه جرا را از ترک خ نهه ی خود ب زمیدارد .این چیزی است که
ت ریخ به م میگوید :حد د سه قر پیش ،سودا کشوری ب ثب ت بود که ب
میزب نی از مه جرا آفریب یی ارائه زندگیای من سب به آن از سرازیر
شد ش به ار پ جموگیری میشد .مه جرا زی دی از سراسر آفریب نهتنه از
کشوره ی هنس یه ،بمکه حبی از من طق د ردست در غر آفریب  ،در سودا
مسببر بودند بهخوبی زندگی میکردند.
س" :جامعه جهان " و دوفت بریتانیا برای اطمینا ار برقراری
مجدد حکومت غیرنظام ای دموکراتیک چه باید انجام دهند؟
نمایندگا مترق  ،نیروهای چپ و جنبش سندیکای در بریتانیا چه
کاری برای کمک به مردم سودا و ان الب دموکراتیکشا
م توانند انجام دهند؟
م نی ز داریم که صدایم در بریب نی  ،قدرت اسبعن ری پیشین سودا
شنید شود .ع م کودت  ،به یه پ از پیوسبن حند ک به آن  ،صدای
رس یی دارند که بهراحبی شنید میشود ،زیرا نن یند امپری لیسماند .بدیهی
است که ظیفه اصمی حند ک مبب عد کرد ج معه بینالنممی برای ازسرگیری
کنکه ی اقب دی به رژیم کودت است.
م هنچنین از رفب ی خود میخواهیم که در این ضعیت ،از ارس ل
کنکه ی اقب دی [به رژیم نظ می ح کم] جموگیری کنند ،زیرا این کنکه
درنه یت در دسب ف سدی قرار میگیرند که م آرز ه یم برای داشبن
آزادی ،صمح ،عدالت را از بین خواهند برد .در پ ی  ،م برقرار شد
تحریم ه یی عمیه رهبرا نظ می افراد مسئول در انم م کودت را خواسب ر
هسبیم.
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سیاست خارجى بریتانیا اکنون
تهدیدى جدى براى صلح جهانى
موض اقعی بریب نی در قب ل چین ،خ رمی نه ،ا کراین نش میدهد ًکته
این ًکشور برخ ف ادع ی نخست زیر پوپولیسبش بوری ج نسو  ،عتنت
ک م ب اشنگبن هنسو شد است .اندر موری ،۲تتحتمتیتمتگتر تترقتیختوا
م رکسیست جنبش ک رگری بریب نی معببد است چ لش بترای جتنتبتشهت ی
ک رگری ،ضد جنگ ،هنبسبگی این است که بر پ یه مخ لفت گسبرد  -لی
هنوز غیرمطمو  -ب د لت مح فظهک ر ،در را تشکیل جنبشی تود ای جهتت
تغییر ت ش کنند.
د* ع مل مشبرک در ٔ
هنه عرصهه ی کشنکش در دنی ی امر ز ،در ج ه یی
م نند خ ر د ر ،شرق ار ٔ پ  ،خ رمی نه مش هد میشود .نخسبتیتن عت متل،
الببه ح ور برتریجوی نه ای التمبحد اراد اش بترای جتمتوگتیتری از ستر
هرگونه چ لش س خب ری ی حب متنتطتبتهای در بترابتر استبتیت ی
برآ رد ٔ
خودخواسبه جه نیاش است .این امر زمینهس ز آغ ز جنگ سرد جدیدی عمیته
چین ،فش ر برای کش ند ا کراین به مدار ن تو ،تهدیده ی مدا م عمیه ایترا
است.
کتم بتیتش هتمختوا بت
نتیت
بتریتبت
ست
سی
که
است
این
مل
ع
مین
د
ٔ
نتکتبته تت ز ای نتیتستت ،امت
پیشنی زه ی اشنگبن همسو شد است .این
ب این جود میزا دنب لهر یاش از اشنگبن ش ی توجه است .بهنظر میرسد
این همسویی محبوای اقعی نبشۀ پس اتح دیۀ ار پ یی "بریب نی ی جه گسبر"
بوری ج نسو را شکل میدهد.
نخست ار پ را در نظر بگیرید .امس ل ب رجزخوانی ش خ ش نه کشید بتر
سر ا کراین بهپ ی رسید ای التمبحد ادع کرد که حنمه ر سیه ز دهنتگت م
است .این بحرا ریشه در شرایط پیشآمد پ از فر پ شی اتح د جتنت هتیتر
شور ی دارد که گ هی مرزه ی داخمی خودسرانه به سرزمینه یی بتیهتویتت
تبدیل میشوند ،در گسبرش بیام ن تو به سنت شترق ،گستبترشتی کته
عهدشکنی پین ه ی داد شد در ست ل )۲۶۶۰ )۲۶۷۲استت .نتیتر هت ی
بریب نی یی به لهسب جنهوریه ی ب لبیک بهمنزله بخشی از نیر ه ی ن تتو
برای ر درر یی ب نیر ه ی ر سیه گسیل شد اند.
آنچه بیدرنگ موردنی ز است نه افزایش تنش نظ می پیرامو ا کراین ،بمکه
پین امنیبی جدید برای ار پ است که ش مل برآ رد کرد نگرانیه ی بم ی
ر سیه ب زس زی لغزشه ی صورت گرفبه در پ ی جنگ سرد کته گترایتش
سی دتگرایی ای التمبحد فرصت توافق صمحآمیز پ یدار را از میت بترد را
نبطۀ اشبع ل پیرامو ایرا است .اینگونه کته
ش مل میشوند .در خ رمی
نه ،برن ٔ
مه هسبهای ایترا کته رژیتم جتنتهتوری
آشک ر است بهسبب نگرانی از
اس می اصرار دارد تنه برای هدفه ی صمحآمیز است حنمه ای التمبحد ی
اسرائیل به ایرا گزینهای منکن است .دسب رد توافق هسبهای ا ب م ایرا
از سوی ترامپ بهد ر انداخبه شد هنوز برگشت آ رسنیت نی فبه است .امت
حفظ برتری ای التمبحد در منطبه ب توجه به عنمی ت اقعی ایرا -یت ادعت
شد  -در عراق ،ینن ،لبن  ،ج ه ی دیگر ،بیگن بههن انداز انگتیتزۀ
این کشنکشه است .بریب نی اکنو پ یگ هی دائنی در بحرین خودک متهگترا
دارد از حنمۀ عربسب سعودی به ینن بینوا پشبیب نی حنت یتت نتظت متی
میکند ،جنگافزار بریب نی یی ،حن یت دیپمن تیک بریب نی یی ،مش رۀ نظ می
بریب نی یی بحرا ف جعهآمیز انس نیای عظیم پدید آ رد اند .د لت ج نسو بتر
هنه خواسته برای تغییر مسیر این سی ست دست رد گذاشبته استت ،بت
سی ست د لت ب ید در برابر ایرا همموض است.
نکبۀ تن ش ییتر ،هنسویی د لت ج نسو ب سی ست ته جنی ضد چین در
خ رد ر است .د را ط یی ک مر -آزبور در ر ابط چین بریب نی بت یتک
حرکت ن گه نی شب زد بهپ ی رسید است .در این راسب میتوا به سفتر
دری یی ن هواپین بر جدید کوین الیزابت بریب نی ب هنراهی نت هت ی جتنتگتی
ای التمبحد بهطور نن دین به سنت آ ه ی اقی نوس آرام غربی اش ر کترد.
تنه پی م جدی این اقدام این بود که بریب نی در ر درر یی ای التمبحد ب چیتن
ب تن م نیر کن ر اشنگبن خواهد ایسب د.
ر یداد دیگری که بههن انداز تن ش یی بود آشک ر شد پین آ کتو س
)(AUKUSب اسبرالی ای التمبحد در شهریتورمت امست ل بتود کته بت
انبب ده ی بسی ر ر بر گردید .هدف این پین تممین زیردری ییه ی هسبتهای
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برای ر درر یی بهبر بت
چین در فت صتمتههت ی
د رتتتر در دریتت بتته
اسبرالی بود.
پتتیتتن ت آ کتتو س،
ختتود نشت نتتی از بت ال
گتترفتتبتتن چشتتنتتگتتیتتر
مس ببتۀ تستمتیتحت تتی
است .اسبرالی پیش از
این هیچگ ب زیردری یی هسبهای مسمح نشد بود نی زی هم به آ احست س
ننیکرد .رابطهاش ب چین هم در طی د س ل گذشبه ر به ن س زگت ری داشتبته
است .در این می  ،د لت فرانسه گسب خ نه از سر را برداشبه شتد .قتراردادش
برای تممین زیردری ییه ی غیرهسبهای به اسبرالی تنه ب اط ع چنتد ست عتت
پیش از آ از سوی اسبرالی لغو شد بود .این بیاعبن یی توهینتی آشتکت ر بته
کشوری بود که خود را قدرتی در اقی نوس آرام میدانست برای بهبود ر ابطش
ب اسبرالی بسی ر هزینه کرد بود.
شور نش طی که بریب نی ب آ به پین پیوست بیاعبن ییاش به توهینی که
به فرانسه شد نش دیگری از سوگیری سی ست خ رجی بریب نی در هن هنگی بت
خطمشی "جه گسبرانه" ای التمبحد دارد .هنه اینه ب زت بی از متیتل دیتد
شد بریب نی در شن یمی نبشآفرین در عرصه جه نی ،مورد اعبن د اشنگبن،
پی د کنندۀ نظم امپراتوری است .پ سخ رهبری حز ک رگتر بته هتنته ایتنهت
حن یت از د لت مح فظهک ر بود است .اسب رمر ،رهبر حز ک رگر انتگتمتیت ،
درنظر دارد حز ک رگر را ب افراشبن پرچتم متحت فتظتت کتنتد ،احست ست ت
ارزشه ی میهنپرسبی سنبی را د ب ر ج بیندازد آم د است برای د ر کترد
حز از سی سته ی ضد امپری لیسبی هنب ی پیشین خود جرمی کوربین دست
به هر ک ری بزند .این بخش عند ای از کوشش استبت رمتر بترای اثتبت ت ایتن
موضوع است که دسبگ ح کنه برخ ف کوربین ،میتواند برای پیشبرد من فت
د لت بریب نی به ا '"عبن د تکیه کند" .بهنظر میرسد کته ا از فت جتعتههت ی
سی ست خ رجی تونی بمر چیزی نی موخبه است.
اسب رمر لیزا نندی ،زیر خ رجه در د لت احبن لی آیند حز ک رگر زت آبت
امس ل) ،پیشب ز حنمهه به چین در مورد حبوق بشتر بتود انتد در متیتزانتی
شگفتانگیز پ یبندی تعهد به من ف اسرائیل از خود نشت داد انتد .آنت از
داشبن جنگابزار هسبهای بریب نی بسی ر خشنودند از ر درر یی ن تو ب ر ستیته
حن یت میکنند .ب اینح ل ،چنین دیدگ هی در حز ک رگر فراگیر نتیتستت .در
کنفران پ ییز امس ل نن یندگ به قط ن مه سبیزجوی نه در هنبسبگی ب متردم
فمسطین رأی دادند ب رأی اکثریت ق ط پین آ کو س را رد کردند .بتهنتظتر
میرسد که احس س ت ضد امپری لیسبی ریشهای عنیقتر نسبت به خواسبهه ی
اسب رمر داشبه ب شد.
حبیبت این است که سی ست خ رجی حز ک رگر در د ر رهبری کوربیتن بت
جود مخ لفت شدید جن ح راست حز ک رگر بیش از هر جه دیگری از برنت متۀ
ا محبوبیت داشت .پ سخ ارزی بی ا به حنمۀ تر ریسبی در منچسبر در متیت نتۀ
ک رزار انبخ ب ت عنومی س ل  )۰۲۲۸)۲۶۶۳توانست نش دهد که پی د کترد
بخشی از ت نیمه ی سی ست خ رجی بریب نی به چنین پیش متدهت یتی متنتمتر
میشوند .پ در اینم چ لشی اس سی در برابر حز ک رگر جنبشهت ی ضتد
جنگ هنبسبگی در بریب نی قرار میگیرد .ب ید بر پ یته متخت لتفتت گستبترد ،
هرچند نوپ  ،به تشکیل پی ریزی جنبشی تود ای در برابر ستیت ستت خت رجتی
د لت تغییر آ دست زد .ایتن بتهمتعتنت ی درهتمآمتیتختبتن جتنتبتش ضتد
جنگابزاره ی هسبهای ب جنبش هنبسبگی ب فمسطین ،بهمعن ی هشدار در
مورد بهخطر کش ند بریب نی به درگیریه یی است که هیچ ارتب طی ب تتعتریتف
ع ق نه از "امنیت ممی" ندارد ،چن نکه در عراق ،افغ نسب  ،لیتبتی ر ی داد.
ت ریخ اخیر نش میدهد که چنین جنبشی را متیتتوا ست ختت .جتدایتی از
سی ست ای التمبحد هنچن در ا لویت قرار دارد.
نه ج نسو نه اسب رمر سی ست مثببی بترای بتریتبت نتیت در جتهت ارائته
ننیدهند .در چ لش ب تغییرات شب گیر اقمینی ،هنهگیری [کر ن ] ،بتحترا
پن هندگ برآمد از فبر جنگ ،ن برابری جه نی ،دیگر مع ت حی تی کته
را ه ی بر رفت بینالنممی را میطمبد ،ننیتوا دست ر ی دست گذاشتت
چنین شرایطی را پذیرفت .اکنو نه به ر ی ر ییه ی جنگ سردی ت ز بمکه بته
صمح هنک ری جه نی نی ز است .زم فش ر تود ای از پ یین فرا رسید است.
------------------------------------------- .۲اندر موری نویسند  ،مورخ ،بنی گذار "ائب ف جنگ را مبوقتف کتنتیتد"،
مش ر س بق جرمی کوربین رهبر پیشین حز ک رگر بریب نی  ،شخ یبی برجسبه
در جنبش سندیک یی بریب نی است.

 ۴۲دوشنبه  ۴۱دى ۴۱۱۱
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هزینه کردن میلیونها دالر از سوى
نهادهاى حفاظت از ثروت و
دارایى ،براى پنهان کردن
تریلیونها دالر !
اشنگبن -ای التمبحد میتواند رهبری مب رز بت شترکتتهت اقتمتیتت
یکدرصدی ثر تنندا را که از شرکته ی مح فظه کنند گتریتزگت هت ی
م لی تی اسبف د میکنند در دست بگیرد .چ ک ک لینز ،په هشگر ک رشنت س
در این زمینه میگوید :ام اگر بخواهیم ب این گریزگ ه ی م لی که در هنهج
از جزیر ه ی کینن -مسبعنر ٔ بریب نی  -گرفبه ت ای لت داکوت ی جنتوبتی ،در
ای التمبحد  ،اق شد اند ر یکردی ق ط در اینم [درای التمبحد ] داشبه
ب شیم نخست ب ید "خ نه خود را ر برا مرتب کنیم ".میافزاید :به ست مت
رس ند این امر ک ر خیمی زی دی میطمبد.
ک لینز ،مدیر مؤسسه برن مه په هشه ی سی سی در ارتب ط ب ن برابری خیر
هنگ نی ،در م حبه ب نشریه "جه مردم" توضیح داد" :تشکی ت مدافع
از ثر ت میگویند ک ری که آ ه انم م میدهند ق نونی است" ،یعنی عنمکترد
ب نکه ی پنه م لی تی شرکته ی حبوقیای که حس ه ی مشکوک
ن ر شن ثر تنندا را تنظیم میکنند ق نو مند است .ا در ادامته متیگتویتد:
"آ ه هسبند که ق نو ه را مینویسند آیینن مهه را تنظیم متیکتنتنتد"
هنین ق نو ه آیینن مهه هم بر امور گریزگ ه ی م لی تی نظ رت میکننتد
ی آ ه را پنه نگه میدارند .چرخهای که آ ه پدید آ رد اند نهتنه [اقمیت]
یکدرصدی را غنیتر ثر تش را پنهت متیکتنتد ،بتمتکته "تتبتهکت را ،
دیکب توره  ،زرس الرا زثر تمندا ) را در هن زم که کشوره ی فبیرتتر
جنو را چپ ل میکنند توا مندتر میس زد .ا بهدنبت ل آ متیافتزایتد" :
م ییم که گریخبن این تبهک را را آس میکنیم ".بر اس س بررسی گتزارش
افش گرانه کنسرسیوم بینالنممی ر زن مهنگ را په هشگر )(ICIJستنتدهت ی
"پ ند را" که ش مل  ۲۲/۶میمیو سند م لی ،ی دداشت ،اینیل است ،ایت لتت
داکوت ی جنوبی ننونهای برجسبه از یتکتی از گتریتزگت هت ی مت لتیت تتی در
ای التمبحد است.
افش ی ثر ت پنه در شرکته ی مح فظه کنند  ،حست هت ی بت نتکتی
بر مرزی ،بهشته ی پن گ ه ی م لی تی برای کت رگترا متهتم استت:
ک ربرد گریزگ ه ی م لی تی بهگونهای است که آ درآمده یی را که د لتتهت
میتوانند دری فت کنند برای خدمت به مردم م نند برن مهه ی ب زنشسبتگتی،
بهداشت درم  ،س خبن آموزشگ ه هزینه کنند ،از د لته میرب یتد،
این مردم ع دی در سراسر جه نند که ی ب ید هزینهه ی د لته را بپردازند یت
بد آ ه بسر برند.
ک لینز ،نویسند کب "ثر تنندا چگونه میمیو ه دالر را بترای پتنتهت
کرد تریمیو ه دالر بهب د میدهند" میگوید" :داکوت ی جنوبی قت نتو هت ی
نظ رتی را به ح لت تعمیق درآ رد" ت به گریزگ م لی تی ثر تمندا بتیتگت نته از
کشوره ی دیگر ببواند خود را تبدیل کند .ا میگویتد" :در ایت لتتهت یتی کته
جنهوریخواه ای التمبحد برندگ هنیشگی انبخ ب تیاند هیچ م لتیت تتی
دری فت ننیشود ،هیچ شف فس زی هیچ محد دیبی برای نرخ بهتر جتود
ندارد ".در س له ی دهه ۲۶۸۲می دی این ای لته برای جمب شترکتتهت ی
ام نی زتراست) ق نو ه ی خود را تغییر دادند که ایم د گریزگ ه ی م لی تی
لغو ق نو ه ی ضد رب خواری را ب ع شد .ا خ طرنش کرد که ک ر را انتداز
این ق نو بیل ج نکمو ،فرم ندار جنهوریخوا در س له ی  ۲۶۷۶ت ۲۶۸۷
 ۲۶۶۲ت  ۰۲۲۶بود" .یک خ نواد ثر تنند از ای لت یسک نسین" ک شرکت
م لی "سیبی گر پ" هم ا را در این امر هنراهی کردند.
داکوتای جنوب تنها نیست
ام داکوت ی جنوبی تنه نیست .کنسرسیوم ر زن مهنگ را په هشگر گزارش

میدهد که حد د  ۶۳۷میمی رد دالر در آنم زداکوت ی جنتوبتی) متختفتی شتد
است .ک لینز میگوید درح لیکه ای لت نیوهتنتپتشت یتر در فتهترستت بترتتریتن
پن هگ ه ی م لی تی ای التمبحد قرار ندارد ،ام از نتظتر تتعتداد حست در
فهرسبی قرار دارد که ای لته ی تگزاس ،فموریدا ،دلور نوادا را هتم شت متل
میشود .گفبه میشود ثر ت نه در ای لت نیوهنپش یر ب لغ بر  ۳۲۲میمی رد دالر
است.
"هرکدام از این ای لته مسبعنر ه ی کوچک دیگر" نظ م م لیاند که ک لیتنتز
"سد می نی" مین مد .در ای لته یی م نند آ ه " ،شرکتت امت نتی خترد ای بته
ق نو گذارا مراجعه کرد گفبند" این را ت ویب کنید .آ ه نیز بد بتررستی
ک فی جذ شد به احبن ل اریز شد میمیو ه دالر پتول بته ایت لتتشت
دست به این ک ر زدند.
ک لینز میگوید" :خو است که کنگر جمسهه یی را برای رسیدگی بته ایتن
ق نو ام نی برگزار کند".
این جمسهه منکن است ز دتر از آنچه مردم ت ور میکنند بترگتزار شتونتد.
گر هی از ق نو گذارا د حز  ،ب توجه به ی فبهه ی سنده ی پ ند را ،قت نتو
Enablersی دستاندرک را را معرفی کردند که نظ رت بر زارت خزانهداری در
ای التمبحد را گسبرش میدهد بر معی ره ی شتفت فست زی نتظت رت بته
اینگونه حس ه میافزاید.
برخی از نن یندگ کنگر بهرهبری سبیو کوهن ،از حتز دمتکترات ایت لتت
تنسی ،ت م م لینوفسکی ،از حز دمکرات ای لت نیوجرسی ،پیشنه د کردند که
شف فس زی درب ر ممنوعهای از تممینکنندگ م لی م نند شرکته ی امت نتی
ام ک شرکته یی هن نند شرکته ی ابسبه به د ن لد تترامتپ ،بتد نت م
برد از رئی جنهور پیشین گسبرش ی بد.
در گزارش مد این نن یندگ آمتد استت کته چتنتیتن تتدبتیتری زارت
خزانهداری ای لت مبحد را ادار میکند یک خطمشی پ یتهای ستختتگتیترانته
من سبی برای نظ رت بر تممینکنندگ م لی بودجه مش را سرم یتهگتذاری در
چنین مک ه  ،فر شندگ آفرید ه ی هنری ،کی ک رگزار در فع لیتهت ی
م لی ،خدم ت شرکتس زی یعنی آ ه یی که درازای گرفبن پول شرکت به هتم
میزنند ،حس بدارا  ،شرکته ی ر ابط عنومی بنگ ه یی که از طریق آ هت
پرداخته تراکنشه صورت میگیرد تد ین به اجرا بگذارند.
در این گزارش آمد است" :این خطمشی پ یهای نظ رتی میتواند پیششرطی
س د ب شد م نند به پرسش گرفبن خ سبگ جو مشکوکی که متنتکتن استت
ح صل فع لیته ی غیرق نونی ب شد".
ک لینز میگوید چنین خطمشی ضر رت شف فس زی "به م خواهد گفت که
بهراسبی چه کسی آ آپ رتن ُپربه مممل را خریداری میکند".
این را ک ر آن هنچنین ق نو کنبوده ی موجود در "بخشودگی متوقتت" را
که در س ل  ۰۲۲۰بهت ویب رسید برای گردانندگ زبردست فتر ش ختریتد
ممکه فر شندگ خودر ه ی گترا قتیتنتت ،کشتبتیهت ی تتفتریتحتی
هواپین ه ی شخ ی که هم اکنو از فع لیته ی مب رز بت پتولشتویتی بتهتر
میبرند از می برمیدارد.
ق نو گذارا تد ینکنند این گزارش بتر ایتن نتظترنتد کته ایتن را کت ر از
"شهر ندا ای التمبحد در برابر افزایش به ی
ادامه در صفحه ۴۱
ممکه  ،از دست داد شغل ،ق چ ق انست
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ادامۀ هزینه کردن میلیونها دالر از
نفوذ د ر گردا تردست حف ظت خواهد کرد".
ک لینز ،از شف فس زی رسیدگی به پولشتویتی فتراتتر متیر د .ا بتد
ر درب یسبی میگوید" :داراییه ی شرکته ی ام نی ب ید به پرداخت مت لتیت ت
اداشبه شوند".
کنسرسیوم بینالنممی ر زن مهنگ را په هشگر ف ش س خت که بیتش از ۳
هزار حس ب نکی در پن هگ ه ی مخبمف م لی تتی ثتبتت شتد استت کته
ثر تنندا برای پنه کرد ثر ت ش از بت زرستی بتنتگت هت ی د لتبتی
جن آ ری م لی ت نیز اسبف د کردند .اگر در گذشبه گریزگت هت ی مت لتیت تتی
پیشینهدار در کشوره یی م نند جزیر ه ی یرجتیتن بتریتبت نتیت  ،پت نت مت ،
جزیر ه ی کینن فع ل بودند ،اکتنتو  ۰۲۳حست بت نتکتی متختفتی در
ای التمبحد جود دارد که تنه  ۸۲موردش در داکوت ی جنوبتی اقت شتد
است.
بزرگترین شرکت مجرم در خاک ایاالتمتحده فعال است
کم بیش هنه مشبری نی که از داشبن حس بت نتکتی در گتریتزگت هت ی
م لی تی سود میبرند بیشبتر بت نتکهت یتی کته آ هت را ادار متیکتنتنتد
غیرآمریک ییاند .ام بزرگترین شرکت حبوقی که در را اندازی گتریتزگت هت ی
م لی تی فع لیت میکند" ،بیکر مککنزی" ن م دارد در ای التمتبتحتد جت ی
دارد.
بررسی مشخص زرس الرا ی پولدارا ب نفوذ برجسبه آمریک یی در بین یک
درصدیه یی م نند ار ب فت ،جف بز س ،ای م سک ،شمد آدلسو
هنسرش ،د ن لد ترامپ نش میدهد که هنوز ن م هیچیتک از ایتنت در
سنده ی پ ند را نی مد است.
افش گریه اگش یی پشت سرهم پر ند ه ی سنده ی پ ند را ستومتیتن
اقدام افش گری کنسرسیوم بینالنممتی ر زنت متهنتگت را پته هشتگتر دربت ر
فع لیته ی م لی در مبی س ک در پن س ل گذشبه بود .هر سه افش گتری
نش میدهنتد کته چتگتونته فتراثتر تتنتنتدا  ،اقتمتیتت یتکدرصتدی
ک شرکته ی مخبمف از این پن هگ ه ی م لی تی برای مح فظت از ثتر ت
خرید هنهچیز از شرکت گرفبه ت ق ر ق یقه ی تفریحی بهر میگیرند.
سی ستمدارا ن مدار -به یه در آمریک ی التین ،ار پ ی شرقی آستیت ی
جنوبی -از شرکته ی مح فظ پن هگ ه ی م لی تی برای متختفتی کترد
میمی رده دالر بهر جسبهاند .نخسبین افش ی این کنسرسیوم ،پن س ل پیش
بود که به تب شد زندگی چندین سی ستمدار انم مید .افشت ی ستنتدهت ی
پ ند را ،امک پیر زی آندر ب بیش زنخست زیر میمی ردر راستگرای جنهوری
چک) را از بین برد.
این سنده نش میدهند که آندر ب بیش از شرکتهت ی متحت فتظ بترای
خرید یک س خبن  ۰۰میمیو دالری در س حتل جتنتو شترقتی فترانسته
بهر مند شد است .ا در هن هفبهای که اسن د منبشر شد برای سومین ب ر
در ک رزار انبخ ب ت نخست زیری ب برن مه انبخ ب تی ب شن یل شتعت رهت یتی
ممیگرای نه هن نند ترامپ شرکت جست .حزبش رتبه سوم را بهدست آ رد.
ک لینز ق نو گذارا تنه کس نی نیسبند که در ای التمبحتد بت مشتکتل
پن هگ ه ی م لی تی برخورد میکنند .یک م د ق نونی بهن م "مبنم شفت فتیتت
شرکبی" در ق نو زارت خزانهداری درآمده ی د لبی س ل  ۰۲۰۲گنم نتد
شد است که افش گری شدت عنل بیشبری را برای فعت لتیتتهت ی مت لتی
ک ممزم میس زد .بیل س موئل ،مدیر امور د لت ،در دس مبر گتذشتبته بته
ق نو گذارا نوشت که این موضوع یکی از دلیله یی بتود کته بتزرگتتریتن
اتح دیه ک رگری آمریک ک ن دا بهن م "فدراسیو آمریتکت یتی کت ر کتنتگتر ٔ
س زم ه ی صنعبی" ز )AFL-CIOاز این الیحه حن یت کرد .بیل س متوئتل
این اقدام را "نخسبین گ م اس سی در جهت رف آسیبپتذیتری د لتتمت در
زمینه فع لیته ی ضد پولشویی ،جموگیری از فرار م لی تی ،تبویت نظ م م لی
ب بهر زرس نی ق نو ه ی مب رز ب پولشویی" دانست.
ج لب اینم است که کنگر این ق نو را در س ل  ،۰۲۰۲زم نی که تترامتپ

شمارۀ ۴۴۱۱
در ک خ سفید بود ت ویب کرد .ا بهدلیل مخفی نگهداشبن درآمتدهت ی مت لتی
شرکبش بدن م شد .کنگر "لبیبی جینز" ،دادستبت کتل ایت لتت نتیتویتورک،
هم اکنو مشغول رسیدگی به ضعیت م لی تی مع فیته ی تشکی ت ترامتپ
هسبند.
ک لینز میگوید" :شن ب ید دنب ل کمک را مسئولیتن پذیر قت نتو شتکتنت
بگردید".
س زم "شهر ندا برای مسئولیت اخت ق در اشتنتگتبتن" )(CREW
بهت زگی ب نگ رش ن مهای در ی زد برگ به "شبکه اجرای حکمه ی ق نونی بترای
تبهک را م لتی زارت ختزانتهداری" )(FinCENنتظترش را بترای تتد یتن
الیحهه یی برای اجرای ق نو جدید اع م کرد .این س زمت متیختواهتد کته
معی ره آیینن مهه سختگیترانته بت شتنتد .ا گتفتت زارت ختزانتهداری
ای التمبحد ب ید "ممزم به افش ی جدی بتیختدشته اطت عت ت پتیترامتو
داراییه ی سودآ ر ب شد" افز د :ق نو ه ی شف فیت شرکبی در ای التمبحد
منسوخ به شکل اسفب ری ن ک را است .این کنبود ام نتدگتی ستبتب شتد
است که ن ظرا خ رجی ای التمبحد را از نظر ش یسبگی ق یی در نظ رت بتر
داراییه ی م لی پنه پ از جزیر ه ی کینتن نت کت رآمتدتتریتن در جتهت
رتبهبندی کنند.
نخستین اصالحات اررشمند
"حکم اجرای شف فیت شرکبی نخسبین اص ح ت ارزشمند در چتنتد دهته
گذشبه است ٬شبکه اجرای حکمه ی ق نونی برای تتبتهکت را مت لتی زارت
خزانهداری ٬ب ید از این فرصت اسبف د کرد ن ک رآمدی م یبتب ر در دسبگت
د لبی را ب اص ح ت نظ رتی جسورانهای که بشدت موردنی ز است اعن ل کتنتد.
س زم شهر ندا برای مسئولیت اخ ق در اشنگبن بته ٬شتبتکته اجترای
حکمه ی ق نونی...ز ) FinCENدرب ر ٔ نبصه یی در طتراحتی ایتن الیتحته
هشدار داد ،نبصه یی که نه ده یی ب اتک به آ ه ببوانند از افش ی اط عت ت
ارزشمند درب ر م لکیت داراییه ی سودآ ر طفر ر ند ی از داد گزارشه ی
الزم از سوی برخی از خ فک را بهر برداری شود".
کوهن میگوید این الیحه دستاندرک را چنین فع لیته یی مت نتنتد بت نتک
جیپیمورگ چی  ،حس بدارا کی م لی تی را هدف قرار خواهد داد.
"سنده ی پ ند را نش میدهد که چگتونته فست د بته زد د دمتکتراستی
میانم مد .در سراسر جه  ،کشوره در معرض چتپت ل قترار متیگتیترنتد
آسیبپذیرترین کس قرب نی نخبگ کشورش میشوند .کوهن میگوید ایتن
ثر تمندا ب نفوذ سپ ب پولشویی ثر ته ی ختود را بته غتر انتبتبت ل
میدهند در آنم این پول را برای خودر ه ی گترا قتیتنتت ،آپت رتتنت هت ی
پنته س ،هواپین ه ی شخ ی بهرا انداخبن مهن نیه ی ب شکو هزیتنته
میکنند از زندگی سطح ب الیی برخوردار میشوند.
برخی نیز آ را صرف دخ لت در فرایند دموکراسی کشور م  ،بتهدستت آ رد
نفوذ در سی ست نخبگ م ت ش بهمنظور ت تعتیتف حت کتنتیتت قت نتو
میکنند .بهمنظور مب رز ب فس د ،م ب ید فع لیت دستاندرک را در این امتور را
مه ر کنیم".
ک لینز امید ار است شهره نیز ب "آغ ز به ایم د گزینهه ی م لکیت عنومی ،ب
شف فیت" ارد عنل شوند .ا پیشنه د میکند که ق نو فدرال در راسب ی اعن ل
محد دیته ی زم نی برای این نه ده ی ام نی ب ید تعیین شود .بترای نتنتونته،
یکی از نه ده ی ام نی که در فهرست کنسرسیوم بینالنمتمتی ر زنت متهنتگت را
په هشگر آمد است ،د یچه ب نک [آلن ] است که در ست ل ۲۶۰۸ / ۲۶۳۶
تمسی شد است .ا میگوید " :چیزی به ن م نه د ام نی برای هنیشه" نتبت یتد
جود داشبه ب شد.
ک لینز میخواهد فع لیت دستاندرک را را نیز محد د کند .ام نخسبین گت م
این است که توجه یه ای به نیرنگه دغلک ریه داشبه ب شیم .این هنت
ک ری است که سنده ی پ ند را افش گریه ی پیشین کنسرسیوم انم م داد.
ا در پ ی گفت " :صل کرد نبطهه به هم ارتب ط ن مه چرایی ستختن
گفبن درب ر این موضوع از اهنیت زی دی برخوردار است".
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مردم شیلى خود را از شر بازماندههاى
ٔ
پوسیده دیكتاتورى رها مىکنند
ر ز  ۰۲اسفند  ،۲۳۲۲گ بریل بوریک زبوریچ) ،ن مزد انبخ ب تی ائب ف چتپ
جوا ترین رئی جنهور برگزید ٔ مردم شیمی ،ک ر خود را آغ ز خواهد کرد .ا
اع م کرد است که از را اص ح آتی ق نو اس سی ،تممین ت نین حتبتوق
اجبن عی مردم ،پیک ر ب ن برابریه ی اجبنت عتی-اقتبت ت دی ،ق تد دارد
ضعیت کشور را مبحول کند .چندی پیش ،گ بریل بوریک  ۶۲س له در بترابتر
د ه هزار نفر که برای جشن گرفبن پیر زی ا در مرکز شهر س نبتیت گتو گترد
آمد بودند سخنرانی کرد نک ت اصمی برن ٔ
مه ختود را یت دآ ر شتد :حتبتوق
اجبن عی بیشبر ،لغو نظ م ب زنشسبگی خ وصتی ،تتبتویتت است ستی نتظت م
بهداشت درم هنگ نی ،دف ع از حبوق زن  ،حف ظت از محیطزیست .ا
قول داد که "رئی جنهور ٔ
هنه مردم شیمی" خواهد بود.
پیر زی گ بریل بوریک در انبخ ب ت ری ستجنهوری شیتمتی نشت دهتنتد ٔ
تن یل مردم به زد د میراث اقب دی-اجبن عی سی سی دیکب توری نظ می
آگوسبو پینوشه ز ۲۶۲۰ت  )۲۶۳۶است .س ٔ
ببه مب رزات سی سی بوریک بته د
ٔ
س ل پیش ب ز میگردد ،به زم نی که ا در دانشگ س نبی گو در رشبته حتبتوق
تح یل میکرد .ی فع لیت گسبرد ای در جنبش مب رزاتی عظیم دانشمویی
دانتشآمتوزا متؤستست ت
 ۲۶۶۲/۰۲۲۲داشت که توانست دانشمتویت
آموزشی د لبی خ وصی شیمی را بسی کند .این جنبش خواسبت ر اصت ح
نظ م آموزشی ب مش رکت اقعی د لبی دموکرات به منتظتور پت یت داد بته
ن برابری ه ی اجبن عی بود .ا در سراسر ک رزار مب رزات انبخ ب تی اخیرش نیتز
ب ره تمکید کرد که تح یل ،یک امبی ز برای گر هی خ ص نیست ،بمکه یتک
حق برای هنگ است .سه س ل بعد از جنبش دانشمویی متزبتور ،گت بتریتل
ٔ
منطبه مگ انتبتخت شتد .در ست ل
بوریک به عنوا نن یند ٔ پ رلن از
 ،۲۶۶۳ا در ایم د ائب ف "جبهه سی " فع النه شرکت کرد.
گ بریل بوریک در جری مب رزات انبخ ب تی اخیر ی دآ ر شد کته "ر نتد کت ر
ممم مؤسس ق نو اس سی" را که تشکیل آ دسب رد اصتمتی جتنتبتش
اجبن عی د س ل پیش عمیه ن برابریه ست ،ادامه خواهد داد .مردم شیمی در
به ر امس ل نن یندگ ممم مؤسس را برگزیدند ت ق نو اس سی جدیدی را
تد ین ج یگزین ق نو ب زم ند از د ر ٔ دیکب توری آگوسبو پیتنتوشته کتنتنتد.
هنهپرسی تشکیل ممم مؤسس در س ل گذشبه انم م شد که بیش از 00
درصد مردم شیمی به آ رأی آری دادند .گ بریل بوریک در ک رزار هنهپرسی به
سود تشکیل ممم مؤسس شرکت فع ل داشت.
گ بریل بوریک در جن هوادارا خود در ر زه ی انبخ ب ت تمکید کترد کته
"مردم مبحد هرگز شکست نخواهند خورد" .ا ب اش ر به نیر ه ی ف شتیتستت
هوادار خوز آنبونیو ،رقیب انبخ ب تیاش در د ر د م رأیگیری که عتد ای از
افسرا پمی نیز در می آنه دید میشدند ،گفت که ک ر در "آیتنتد آست
نخواهد بود" .ی از ح می خود خواست که "اگر در د لت آیند اشبب کنیم،
بسی شوید ،به م کنک کنید ت مسیر را ت حیح کنیم "،که نش از توجه ا
به پ یگ اجبن عی جنبش عدالتخواهی دارد .ا ض ع اقب دی م لی کشتور
حف ظت از محیط زیست از دیگر چ لشه ی اس سیاند که د لت آیند ب آ
ر بهر خواهد بود است .گ بریل بوریک هشدار میدهد" :رشد اقب دی بر پ ٔیه
ن برابریه ی اجبن عی د ام ندارد .فبط انسم م اجبن عی میتوانتد مت را بته
توسعه پ یدار اقعی سوق دهد ".ی از ٔ
ٔ
هنه بخشه ی ج معته کته در
سنت
ٔ
دهه گذشبه برای ایم د دگرگونیه ی بنی دی دموکراتیک بستیت شتد انتد
خواست که به ت شه ی خود ادامه دهند" :میخواهم به شن بگویم که تعهد
شن پ از انبخ ب ت هم ب ید ادامه ی بد ...در د ر ٔ د لت م  ،تعهد شتنت بت یتد
تبویت شود .تعهد من ،مراقبت پیوسبه از دموکراسی اقعی است ،کته در آ
محمهه س زم ه ی اجبن عی نبش موتور محرک دارند ،زیرا بتد متردم،
دموکراسی جود ندارد".
رئی جنهور جدید شیمی عد داد است کته بته د را پتیتنتوشته ،کته
خ وصیس زی نولیبرالیسم را ب تن م توا به پیش برد است ،پت یت دهتد.
پ ی داد به نظ م ب زنشسبگی خ وصی شخ ی ایمت د صتنتد قهت ی
ب زنشسبگی هنگ نی د لبی ،اص ح نظ م بهداشت درم آموزش کته
به طور عند خ وصی خ رج از دسبرس اکثریت مردم شیمی است ،از دیگر
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عد ه ی بترنت متهیتی
رئی جنهور منبتختب
شیمی است .گت بتریتل
بتوریتتک هتتنتچتتنتتیتتن
خواه برقراری طترح
ختتدمت ت اجتتبتتنت عتتی
عنومی-د لبی است.
موانع سر راه
سب ستبتیتن لتوت،
ٔ
مؤسسه مط لع ت پیشرفبه در آمریک ی التین ،بته مشتکت ت متوانت
اسب د
موجود در را اجرای برن مهه ی پیشنه دی رئی جنهور جدید اش ر میکتنتد
میگوید" :گ بریل بوریک در پ رلن اکثریت ندارد .حز ه ی کوچکی هستبتنتد
که ا ب ید ب آنه مذاکر م لحه کند .سختترین بخش مذاکر کتمت ستت؟
اص ح م لی تی که به معن ی افزایش م لی ت شرکته است در پت رلتنت در
برابر آ مب مت خواهد شد .پیش از این نیز مب مت پ رلن در ست ل [ ۰۲۲۳
 ]۲۶۶۲جموی فع لیت میشل ب شمه [رئیت جتنتهتور قتت] را گترفتبته بتود.
"مطبوع ت نیز نش داد اند که تن یمی ندارند به نف رئی جنهور جدید فع لیتت
کنند .در شیمی ،بخشی از رس نهه در م لکیت کنبرل گر ه ی مح فتظتهکت ر
است ...ب این ح ل ،ا این مزیت قطعی را دارد که برخوردار از اعتبتبت ر متردمتی
انک رن پذیری است .از نظر اقب دی ،خطر کنبود بتودجته جتود دارد .بتورس
س نبی گو ،برن ٔ
مه راستگرای ٔنه افراطی خوز آنبونیو ک ست را تترجتیتح متیدهتد.
ٔ
"گ بریل بوریک مذاکر کنند م هری است میتواند حن یت نیر ه ی سی ستی
مبرقی س ببهدار را برای تشکیل ائب ف [د لبی] جمب کند .هنچنین ،ا از نظر
سی سی ارث اعبراضه ی گسبرد ای است که در اکببر [ ۰۲۲۶ا اختر متهتر
 ]۲۶۶۸رخ داد".
مردم شیمی خواه عدالت اجبن عی توزی ع ٔ
دالنه ثر ت ممیاند ،زیترا در
ٔ
تتوستعته اقتبت ت دی،
شیمی ،ب جود ر د این کشور به س زم هنتکت ری
بسی ر شدید آشک ر است .فبط 1درصد از ثر تنندتتریتن
ن برابریه ی اجبن عی ً
بخش جنعیت کشور تبریب 30درصد از کل درآمد کشتور را در اختبتیت ر دارد.
گ بریل بوریک در این ب ر میگوید" :میخواهم شن مردم بدانید که من بترای
مب بمه ب این چ لش بزرگ تن م ت شم را خواهم داد .اتح د م شترط بتهتبتودی
ا ض ع کشور خواهد بود".
گ بریل بوریک در تیر م گذشبه ،در شب پیر زی خود به عنوا ن مزد ائبت ف
چپ "در را کرامت" برای انبخ ب ت ری ستجنهوری شیمی ،ب اش ر به سختنت
س لواد ر آلند  ،بر اهنیت پیر زیه ی چپ تمکید کرد .س لواد ر آلتنتد در ر ز
کودت ی نظ می خط به "ک رگرا کشور" گفبه بود" :به ی د داشبه ب شیتد کته
خیمی ز دتر از آنچه فکرش را میکنید ،ب ر دیگر را ه ی بزرگ گشتود ختواهتد
شد که انس ه ی آزاد برای س خبن ج معهای بهبر در آنهت گت م بتر ختواهتنتد
داشت ".رئی جنهور سوسی لیست شیمی که ب مش رکت حن یت فعت ل حتز
کنونیست حز سوسی لیست از آب  ۲۶۳۶ت شهریتور ۲۶۲۰رئتیت د لتت
"اتح د مردمی" بود ،آ جنمه را در ر ز  ۲۲سپب مبر  ۰۶) ۲۶۷۶شهریور )۲۶۲۰
در ک خ ری ستجنهوری "ال موندا" زضرابخ نه) بی کرد که در جری کتودتت ی
نظ می ژنرال آگوسبو پینوشه در هن ر ز بنب را شد .آ ر ز ،کتودتت چتیت
چشمانداز امید "را شیمی یی به سوسی لیسم" را که س لواد ر آلند ترستیتم کترد
بود ،به خو کشیدند.
منطبی است که گ بریل بوریک جوا چپگرا بخواهد ارتب ط ممدد ب خ طتر ٔ
د لت هزار ر ز ٔ "اتح د مردمی" س لواد ر آلند برقرار کند .گ بریل بوریک نتنتود
امک چرخش به چپ در شیمی پ از سته دهته تت ش بترای "گتذار" بته
دموکراسی ،تن می تب دلنظر دموکراتیک زدر د لت چپ می نته متیتشتل
ب شمه) راست زاز جنمه در د لت رئی جنهور فعمی سب سبین پینیتهرا) استت.
پیر زی بوریک میتواند گسسبی در این توالی د لته اسبوار شد پت یتههت ی
دموکراسی عدالت اجبن عی در این کشور آمریک ی التین بت شتد .را دشتوار
است لی امیده فرا ا  .ب شد که نیر ه ی ترقتیختوا بتبتوانتنتد بت تتثتبتیتت
خواسته ی مردمی ،را را برای "ست ختبتن جت متعتهای بتهتبتر" ،جت متعتهای
سوسی لیسبی ،هنوار کنند.
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ادامۀ صدر حزب کمونیست شیلى :ما در
پیشنه ده ی خود را طرح کنیم .م درب ر ٔ اینکه چه انبظ ری از هیئت زیرا
داریم هنوز صحببی نکرد ایم .آنچه برای م مهم است این است که در
موقعیبی قرار بگیریم ٔکه در عرصهه یی عنل کنیم که ببوانیم بهبرین سهم
مه ائب ف خواسته ی شهر ندا داشبه ب شیم .به این
نبش را در تحبق برن
ترتیب ،فبط رئی جنهور منبخب است که میتواند به این پرسش پ سخ دهد
که آی م در هیئت سی سی [د لت] خواهیم بود ی نه ،ی چه سنته یی در د لت
خواهیم داشت.
ه.گ :امیدواری در یینده فرصت پیش بیاید که ار خود او
بپرسی  .در دوره پسادیکتاتوری پینوشه ،این دومین بار است که
حزب کمونیست در ائتالف بزرگ حضور دارد که در انتخابات
ریاست جمهوری پیرور م شود .اهمیت این پیروری و دورنمای ی
برای حزب کمونیست چیست؟
گ.ت :م در تر ی اص ح ت عنیق اس سی ،در مب رز برای دموکراسی،
در پشت سر گذاشبن ق نو اس سی دیکب توری پینوشه ،در تر ی حبوق
ک رگرا مردم دف ع از آ پیگیر ث بتقدم بود ایم .به هنین دلیل است که
به د لت میشل ب شمه پیوسبیم .فکر میکنم این را ،هدفه یی را که م
داشبیم ،هنه میدانند .برخی از آ اص ح تی که م میخواسبیم ،به ثنر
نشست ،برخی دیگر تحبق نی فت .ت پیش از آمد د لت ب شمه م آزمودگی
ٔ
تمربه زی دی نداشبیم ،زیرا آن نی که در د لت زس لواد ر) آلند بودند ،ی در
می م نبودند ی در ضعیبی نبودند که به م بپیوندند .ت پیش از د لت ب شمه،
ظرفیت توان یی م از لح ظ داشبن اع ی رزید  ،آزمودگی ،قدرت ،شن ر
نن یندگ در ممم  ٔ ،رأی مردم ،نسبت به ح ال کنبر بود .اکنو شرایط
تغییر کرد است .تمربه د لت میشل ب شمه ب هنه موفبیته اشبب ه تش
برای م بسی ر مفید بود .امر ز آ تمربه ،به توان یی م در کنک کرد به د لت
بوریک میافزاید.
م هنیشه چنین پیر زیای را بخشی از فرایندی میبینیم که در آ
ع مله ی بسی ری در کن ر هم قرار میگیرند .پدید ه ی بسی ری در طول زم
به هم پیوسبهاند عنل کرد اند؛ پدید ه یی هنچو مب رزات دانشمویی،
مب رزات طوالنی ک رگری ،فراینده ی انبخ ب تی ،خیزشه ی اجبن عی ،هر
ب ر پیشرفت بیشبری در ارتب ی دموکراسی مش رکت ح صل شد است.
امید اریم این د لت به پیشرفت بیشبر در مسیره ی گون گو منمر شود .م از
صنیم قمب امید اریم که چنین شود .امید اریم که اقدامه ی اصمی پیشنه د
شد  ،در مدت کوت چه ر س ل آیند محبق شوند.
ً
ه.گ :به نظر حزب کمونیست ،جنبش اجتماع  -دقی ا ار فحاظ
مشارکت -در این چهار سال ار چه راه باید خود را نشا دهد و
خواستهای خود را بیا کند؟
گ.ت :م ب آنچه گ بریل بوریک در شب پیر زیاش گفت موافبیم که
د لت ا هر د پ یش در خی ب ه خواهد بود ،یعنی در پیوند نزدیک ب جنبش
اجبن عی در گفت گوی مبب بل ب جنبش اجبن عی خواهد بود  .م ب این
دیدگ ً ب هنک ری دنی ی جنبشه ی اجبن عی پشبیب نی آنه [از د لت]
ک م موافبیم .چنین ارتب طی حی تی است.
ه.گ :امروره بههیچوجه دیگر نم توا ار چیزی مثز ائتالف
کنسرتاسیو سابق [ار حزبهای راست-میانه] صحبت کرد .به
نظر م رسد که حزب دموکرات مسیح با بوریک مخاففت خواهد
کرد ،و حزب سوسیافیست خواها همکاری است .امکا ادغام
این حزبها را در دوفت یینده را چگونه م بینید؟
گ.ت :ببینید ،رئی جنهور برگزید از رهبرا حز ه ی سی سی ائب ف
چپ “در را کرامت” حز ه ی دیگری که در پیر زی بوریک شکست
ک ست نبش داشبند ،دعوت به هنک ری کرد است.
ه.گ :ییا یکشنبه عصر با بوریک صحبت کردید؟
گ.ت :بمه ،یکشنبه بعدازظهر .گ بریل بوریک از حز ه ی در ائب ف
“در را کرامت” حز ه ی دیگر برای نبش سهنی که در پیر زی ا داشبند
سپ ٔسگزاری کرد .ا در بی اینکه خواه مش رکتٔ ،نظر داد  ،هنک ری
هنه آنه یی است که میخواهند برای تحبق برن مه ائب ف طرحه ی
پیشنه دی ت ش کنند ،بسی ر صریح شف ف بود .ی ب صراحت گفت که
پ یگ این د لت ،ائب ف “در را کرامت” خواهد بود .ام ا هنچنین گفت که
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برای ٔانم م تغییره ی در نظر گرفبه شد  ،میتوا پ یگ پشبیب نی ائب ف ی
عرصه گردآ ری قدرت آ را گسبرد تر کرد.
ا از ادغ م حز ه ی دیگر در این ائب ف صحببی نکرد ،ام گفت که م یل
است ب حز ه ی دیگر هنک ری س زم نی کند .ا گفت“ :من یک فع ل
حزبیام .به حز ه احبرام میگذارم .د ست دارم که توسعه ی بند ”.در
هنین ب ر  ،ا هنک ری ب شخ یته کنشگرا مسببل را نیز پیشنه د
داد .بن براین ،به گن من هنوز ر شن نیست که رئی جنهور برگزید
چگونه اع ی هیئت زیرا را تعیین خواهد کرد.
ه.گ :در ائتالف “در راه کرامت” ،پیش ار مباررات انتخابات و
در طول این مباررات ،و شاید در رما کار دوفت جدید،
اختالفهای بین حزبها وجود داشت ،و وجود خواهد داشت.
چگونه باید این اختالفها را مدیریت کرد؟
گ.ت :خب ،ب ادار کرد آنه …
ه.گ :چو به هر حال اختالفها برور خواهد کرد.
گ.ت :چ ر دیگری نداریم .ببینید ،در چنین نظ می ،رئی جنهوری
است که حرف ا ل را میزند .تردیدی نیست که دیدگ ه ی مبف تی جود
خواهد داشت ،ام این به معن ی حنمه به د لت نیست .هنه طرفه ب ید
هشی ر ب شند .گفت گوی مدا م بی قفه ضر رت دارد .من بر این ب رم که
م بهقدری مشغول برآ رد کرد اجرای برن مه ک ره ی د لت ممم
خواهیم بود که اخب فه ی زی دی نخواهد م ند ،که طبیعی است.
ه.گ :کاردان و گفتوشنود ریادی در سطح مجوس
نمایندگا الرم خواهد بود.
گ.ت :بمه ،این امر مسبمزم مه رت گفت شنود زی د ً در سطح ممم
است .در ممم سن نیر ه برابرند ،گرچه م اکثریت نسبب خوبی در ممم
نن یندگ داریم .فکر میکنم حبی میتوانیم ت سهپنمم هم در این ممم
رأی داشبه ب شیم .ام برخی از اص ح ت ق نو اس سی است که اگر د سوم
اکثریت را نداشبه ب شیم ت ویب آنه منکن نیست .ق نو ه ی س د ای م نند
اص ح م لی تی را داریم ،که بسی ر مهم است ،اگر درست در مورد آ بح
در اینم ست که به حن یت س زم ه ی
شود ،امک ت ویبش جود
داردٔ .
هنه آنه یی نی ز داریم که خواه پیشبرد
اجبن عی سندیک ه  ،حن یت
تغییرند.
ه.گ :صحبت ار دستیاب به توافق و مصافحه و پز رد [بین
دیدگاههای متفاوت] است .اما شبح “سیاست اجماع” که در
دورا گذار اجرا شد و جناح راست را نیز در بر م گرفت ،اکنو
برجسته شده است.
گ.ت :بسبگی به این دارد که اجن ع ی اتف قنظر برای چه ب شد .چو
اگر به معنی این ب شد که ک ره را «ت آنم که شدنی است »انم م دهیم ،به
نظر من عنمی نخواهد بود .ام اگر اتف قنظر در مورد انم م اص ح ت ب شد،
خو است .اژ ٔ اجن ع ی اتف قنظر بهخودیخود بد نیست .م میتوانم در
حز کنونیست اتف قنظر داشبه ب شیم این چیز بدی نیست .اتف قنظر
برای این است که ک ره پیش ر د .ام اگر م نعی در برابر انم م تغییر ب شد،
مثبت مفید نیست .اتف قنظر ب راستگرای  ،که در آ هنهچیز کم بیش
هن طور که بود ب قی م ند ،مورد نظر نیست.
ه.گ :ییا حواستا به عموکرد نیروهای راست و بخشهای
راست افراط در دوره دوفت بوریک خواهد بود و گوشبهرنگ و
مراقب رفتار ینها خواهید بود؟
گ.ت :ر شن است که در نیر ه ی راست شک فه یی ر ی داد است.
برای ننونه ،میبینیم که هسبند کس نی که ننیخواهند آنبونیو ک ست نبشی
در “شیمی اموس” [ائب ف مح فظهک را نولیبراله ] ی رهبری نیر ه ی
راستگرا داشبه ب شد .کس نی م نند سن تور زم نوئل خوز ) ا س ند هسبند
که میگوید م یل است در فراینده ی آم د س زی برخی از الیحهه ی د لت
آیند به ت ویب رس ند آنه مش رکت داشبه ب شد .این احبن ل جود دارد
که در مورد برخی از ق نو ه ببوا ر ی رأی جن ح کنبر تندر راستگرای
حس کرد .به نظر من ،این بخش راست افراطی -آ طور که از
موض گیریه ی اشخ صی م نند ر خو اد اردز ،سن تور راستگرای تندر ،
برمیآید -به ک رزار ضدکنونیسم خود ادامه خواهد داد .آنه ت ش خواهند
کرد که اسبف د از ک رزار ضدکنونیسم را به تخ صنیترین ر ش ادامه دهند.
ام این ضدکنونیسم تهدیدآمیز شکست خواهد خورد امید آرز ه ی مردم
بر آ غمبه خواهد کرد.
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صدر حزب کمونیست شیلى :ما در
دولت بوریک نقش مسلط
نخواهیم داشت
“م بزرگترین حز در ائب ف ‘در
را کرامت’ هسبیم؛ خیمی خو .
ام مهمترین موضوع برای م این
است که اکنو مسئولیت سبرگی
ی درب ر نبش
داریم”.
کنونیسته در د لت آیند گ بریل
بوریک میگوید که رئی جنهور
برگزید ب ید ت نیم بگیرد که حز
کنونیست در زارتخ نهه ی کشور
ب شد ی نه .ا ت کید دارد که “ب آنچه بوریک گفت موافبیم ،که د لت ا هر د پ یش در
خی ب ه در پیوند نزدیک ب جنبش اجبن عی خواهد بود”.
ٔ
نشریه حز کنونیست شیمی ،ب گیمرمو
گفت گوی هوگو گوزم  ،سردبیر ال سیگمو،
تیمیه ،صدر حز کنونیست شیمی
***
هوگو گورما  :با در نظر گرفتن برتری ۹۱درصدی گابریز بوریک بر خوره
ینتونیو کاست در انتخابات اخیر ،شما پیروری بوریک را به چه عامزهای
نسبت م دهید؟
گیورمو تیویه :میتوا از چند ع مل ن م برد .نخست[ ،در ت شی جنعی] بخشه یی از
ج معه را که به دیگر نیر ه ی سی سی تن یل تعمق داشبند ،یعنی پ یگ اجبن عی بسی ری
از حز ه یی را که جز ائب ف چپ “در را کرامت” نبودند ،توانسبیم مبب عد کنیم که به
بوریک رأی دهند .یک نکبه بسی ر مهم این است که م از جوان نی که به ق نو اس سی جدید
رأی داد بودند ام در د ر نخست انبخ ب ت ری ست جنهوری رأی ندادند در د ر د م به
پ ی صند قه ی رأی آمدند ،درخواست کردیم به آنه گفبیم که ب ید از دموکراسی ق نو
اس سی جدید دف ع کنیم ،در اکنش به مط لب ت اجبن عی مطرح شد از زم خیزش
مردمی اکببر  ،۰۲۲۶ب ید را را ادامه دهیم جمو بر یم.
توانسبیم پ یگ ه ی از دست رفبه در حوز ه ی رأیگیری م نند آنبوف گ سب را د ب ر به
سود بوریک پ بگیریم[ .در د ر د م] آرای زفرانکو) پ ریسی به بوریک داد شد نه ک ست.
رأیه ی ریخبه شد به صند قه در این ک شهر به سود بوریک بسی ر زی د چشنگیر
بود .این ائب ف در شهرسب ه ی پرجنعیت آرای خوبی [به سود بوریک] به دست آمد.
برای ننونه ،در لو اسپیخو ،ج یی که بوریک ۷۰درصد از آرا را به دست آ رد ،هنینطور در
شهرسب ه یی م نند پدر آگوییر سردا ،ال بوسکه ،پوئنبه آلبو ،منطبه الپ رایسو رأی
زی دی به بوریک داد شد .در چند شهرسب بزرگ پرجنعیت که در د ر نخست ک ست
توانسبه بود برند شود ،این ب ر رأیه به سود بوریک پ گرفبه شد .به ٔدست آمد این
نبیمه ن شی از این اقعیت نیز بود که گ بریل بوریک نکبهه ی کمیدی برن مه د لت آیند اش
را بسی ر شف ف بی کرد.
ع مل دیگر در پیر زی بوریک این بود که در ک رزار انبخ ب تی این ائب ف در ن حیهه
حوز ه ی رأیگیری در شبکهه ی اجبن عی فع لیته ی زی دی شد پر ژ تبمیغ ت
انبخ ب تی خیمی خو اجرا شد .تمکید بر این نکبه مهم است که در د ر د م ،مدیریت
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هدایت ک رزار انبخ ب تی ائب ف م ب ٔزس زی شد گسبرش ی فت .از
اببک ر نبش ٔآفرینی فع ال از هنه حز ه  ،مسببله  ،بهر
هنه جنبهه یی که در ک رزار انبخ بی از این نوع به آنه
گرفبه شد.
نی ز است ،تبویت شد.
دیگر ع مل پیر زی بوریک در این اقعیت نهفبه بود که حوز
تبمیغ ت مکرر
آنبونیو ک ست ب ر یکرد توهینآمیز
ضدکنونیسبیاش مرتکب اشبب بزرگی شد .بزرگترین اشبب ا
این بود که [طوری رفب ر کرد] گویی ظیفهاش پیر زی بر کنونیسم
بود ،بد ٔاینکه مبوجه ب شد که برن مهای که ائب ف عرضه کرد
مه کنونیسبی نیست ،بمکه برن مه جنعی مشبرکی
است ،برن
است؛ برن مهای است که حز ه ی گون گو  ،گر ه ی تخ ی
مش غل مبعدد ،ب در نظر داشبن خواسته ی مردم تد ین
کرد اند .این ع ممی در شکست خوز آنبونی ک ست بود .مردم
دری فبند که این ک رزار انبخ ب تی ،بخشی از فرمول این گر ه برای
توجیه سی ست ه خشم ش است.
ه.گ :وف ضدکمونیستها نم خواهند این کار را کنار
بگذارند ،چو حاال صحبت ار این م کنند که حزب
کمونیست باری بر دوش دوفت بوریک خواهد بود .که
حزب کمونیست موضع انعطافناپذیر و افراط دارد.
هما حرفهای دوره کاررار انتخابات را دارند تکرار
م کنند.
گ.ت :ک رزار ضدکنونیسم را مردم شیمی شکست دادند .مردم
شیمی پیر ز شدند .م هم در آ پیر زی شریک هسبیم ،ام مردم
بودند که از دموکراسی ر ند انبخ ب ت دف ع کردند.
م کنونیسته گفبهایم ،این را ب ید ر شن کرد ،که م قرار
نیست در د لت بوریک نبش مسمط را داشبه ب شیم .م بزرگترین
حز در ائب ف “در را کرامت” هسبیم .خیمی خو  .ام مهمترین
موضوع برای م این است که اکنو مسئولیت سبرگی داریم .مردم
به م مسئولیت دادند ،به م رأی بیشبری دادند ،نن یندگ پ رلن
بیشبری دادند ،به م امک دادند که بر محر م بود از کرسیه ی
سن ف ئق آییم نن یندگ بیشبری در شوراه ی منطبهای داشبه
ب شیم .ام این بدا معن نیست که م نیر ی مسمط خواهیم بود .م
میخواهیم در شرایط برابر ب نیر ه ی دیگر فع لیت کنیم .م اگر در
هیئت د لت ز زارتی) شرکت کنیم ،میخواهیم مثل هنه این
فرصت را داشبه ب شیم ،ننیخواهیم امبی زی بر دیگرا داشبه
ب شیم .ام ننیخواهیم هم از هیچ فرصبی بیبهر محر م
بن نیم .به عب رت دیگر ،م حبوق یکس نی داریم میخواهیم
فرصته ی یکس نی هم داشبه ب شیم.
ه.گ :در این صورت ،نظرتا درباره اینکه حزب
کمونیست باید در هیئت سیاس کاخ ضرابخانه [کاخ
ریاستجمهوری و م ر سه ورارتخانه کشور شیو ] باشد
چیست؟
گ.ت :ت نیم در مورد اینکه م در ک خ ضرابخ نه ب شیم ی نه،
به عهد ٔ رئی جنهور منبخب است .ا گفبه است که پیش از ۰۲
ژانویه [ ۲بهنن] هیئت زیرا جدید را تشکیل خواهد داد .ب ید
دید .ا ب ید ت نیم بگیرد .بوریک گفت که ب حز ه ی دیگر
گفت گو خواهد کرد -بد اینکه حز ه بخواهند اراد ٔ خود را به
رئی جنهور منبخب تحنیل کنند .اگر قرار ب شد ا ب م صحبت
کند ،آنگ موق آ است که
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