
نظر سالمتی، ویـروس کـرونـا بـدون  از نقطه
های دوران اخـیـر  ترین چالش شک یکی از بزرگ

طـورکـامـل چـرخـه  است که ممـکـن اسـت بـه
اکـنـون و  اقتصادی ما را واژگون سـازد. از هـم

 –عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سـال جـاری  در نشست  شورای
کارگراِن مشمول قانون کار تعیین شد. تعیین دستمـزد سـال  -١٣٩٩
های ضد ملـی  خاطر سیاست گیرد که کشور به درحالی صورت می ٩٩

هـای ضـد  و مخرب اقتصادی رژیم والیت فقیه از یک سو و تـحـریـم
ای بسـیـار دشـوار  انسانی آمریکا از سوی دیگر در وضعیت اقتصادی

هـا تـن از  قرار گرفته است. بحران تولید همراه با بیکاری مـیـلـیـون
سبب شیوع ویروس کرونا و برخـورد  های اخیر به شهروندان که در ماه

شود، در مـجـمـوع، زنـدگـی و  مرگ هزاران تن از شهروندان منجر شده و همچنان می  نابخردانه رژیم با آن که به
گذران آن را  برای اکثر مردم میهن ما بسیار دشوار کرده است. توجه به این نکته هم مهم است کـه در اوضـاعـی 

دولـت  ٩٩ها میلیون تن از شهروندان کشور، در بودجه سال  لحاظ اقتصادی و زیر خط فقر بودن ده چنین وخیم به
عنوان نمونـه،  روحانی صدها میلیارد تومان به نهادهای مذهبی وابسته به سران رژیم اختصاص داده شده است. به

بـودجـه ایـن  ٩٨میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال  ٧٩٩های علمیه  بودجه مرکز خدمات حوزه
درصـد افـزایـش داده اسـت. بـرای  ١۴) بودجه آن را ٩٩میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده ( ۶٩٨نهاد 

های هنگفـت  لحاظ بودجه های مذهبی و فرهنگی رژیم به سازمان تبلیغات اسالمی نیز که در جایگاه سوم دستگاه
 میلیارد تومان اختصاص یافته است.  ۵١۴ای با رقم  قرار دارد بودجه

عالی کار فاصلٔه بسیار دارد و در  این حداقل دستمزد حتا با سبد معاش تعیین شده در کمیتٔه مزد همین شورای
شود. قبـل از  های کارگران منجر می هزینٔه کارگران و فقر بیشتر خانواده -تر شدن شکاف میان مزد نتیجه، به ژرف

انتخابات مجلس شـورای اسـالمـی در 
ای و  نشان داد که علی خامنه ١٣٩٨اسفند 
ها و محافل وابستـه بـه او درصـدد  جریان

مــانــدٔه  هــای بــاقــی هســتــنــد کــه طــیــف
های قدرِت  گرایان را که با جناح گرایان و حتی بخشی از اصول طلبان درون حکومت و جریان معروف به اعتدال اصالح

گیری حـاکـمـیـت اسـالمـی  متصل به رهبر هماهنگی ندارند، از ساختارهای اصلی تصمیم
ای سال گذشته در جمع تعدادی از دانشجویان که بـه حضـورش بـرده  حذف کنند.  خامنه

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 ١٣٩٩فروردین  ٢۵، ١١٠١شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

با گذشت چندماه از شروع شیوع 
بیماری کرونا در چین، مردم در 
بسیاری از کشورها و ازجمله در میهن 
ما همچنان با پیامدهای این بحران و 

های درپیش گرفته شده از  سیاست
شدت  های حاکم به سوی دولت

درگیرند. اما از سوی دیگر برخی از 
اند با تلفاتی بسیار  کشورها توانسته

شان و عبور از  کمتر نسبت به جمعیت
نقطه اوج واگیری ویروس از شرایط 
اضطراری خارج شوند و چرخه شئون 

کار اندازند.  شان را به اساسی اقتصادی
توان از چین، کره  در این ارتباط می

جنوبی، ویتنام، تایوان، و کشورهایی 
کوچک و بزرگ نام برد که با وجود 

های اقتصادی و  حاکم بودن سیستم
اند  ها توانسته ای متفاوت در آن سیاسی

پیامدهای ویرانگر جانی و مالی برآمده 
گیری ویروس کرونا را مهار  از همه

 کنند.
چهارم مردم جهان در  حدود یک

اند و در  حال حاضر در قرنطینه خانگی
رعایت اکید  وضعیتی اضطراری به

گذاری اجتماعی" مجبورند، و  "فاصله
فعًال 
 ۶ادامه  در صفحه  هم 

گیری  بحران همه
های  کرونا، و واقعیت
عینی نظام 

داری در ایران  سرمایه
 و جهان

بازسازی ساختار 
سیاسی و کوچک شدن 

قاعدٔه ِهَرم حاکمیت 
 جمهوری اسالمی

 ٨ادامه در ص 

 ١٠های سیاسی جهان                  در ص  نامٔه سرگشاده مشترک حزب

 ۴های چاپی نکنید!         ص  های مجازی را جایگزین رسانه رسانه
نگاهی به برداشت مارکسیستی از  :»وسازی گسسِت سوخت«

 ١١انسانی با طبیعت،                                 ص   ارتباط متقابل جامعٔه 
بحران کورونا ضرورت برخورداری همگانی از نظام پزشکی و 
 ١٢درمانی سراسری                                                                       ص  

  ٨ادامه  در صفحه 

ها چقدر قابل  انسان
 بینی هستند؟ پیش

 ١۴در ص 

د! و د  ور  ه  ان   کار

میزان تصویب شده حداقل 
،  ٩٩دستمزدها در سال 

تحمیل فقر بیشتر به کارگران 
 و زحمتکشان است!

طور  نولیبرالیسم به
 بیمارناپذیری  درمان

 است



١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه     ٢   ١١٠١شمارۀ  

اصطالح منتخبان مجلس یازدهـم  درصدی هم برخی از به ٢١این افزایش 
شورای اسالمی یورش به حداقل مزد کارگران با هدف آزادسازی دستـمـزد 

سـایـت خـبـری  ٩٩مـاه  فـروردیـن ٨را آغاز کرده بودند. بر اساس گزارش 
تحلیلی فرارو، تعدادی از منتخبان رژیم در مجلس آینده یـعـنـی مـجـلـس 

هـای  یازدهم، پیشنهاد طرحی برای تعیین دستمزدهای مختلف در استـان
کشور را ارائه کردند. اکنون نیز کارفرمایان با حمایت دولت و با استـفـاده از 

کاری هدفمند رژیم  بحرانی که پنهان  -پرده دود بحران کرونا و حواشی آن
عـالـی  در نشست شـورای -و کارگزارانش در تشدید آن دست داشته و دارند

درصدی حداقل مزد درحقیقت فقر بیشتر را به کـارگـران  ٢١کار با افزایش 
دلیل بحران کرونا تسهیالت و  تحمیل کردند. کارفرمایان در موقعیتی که به

کنند و عالوه بر آن با تعطیـل  های مختلف مالی دریافت کرده و می حمایت
 -نکردن کار و شیفتی کردن پروسٔه تولید و افزودن بر ساعات کار کـارگـران

کشـی  بهـره -خصوص در "واحدهای صنعتی معدنی، پتروشیمی و فوالد" به
کنند، تعیین این میزان حداقل مزد آیا بـه مـعـنـی  از کارگران را تشدید می

سازی نـیـروی کـار نـیـسـت؟  ادامٔه اجرای برنامٔه تعدیل ساختاری و ارزان
عالوه آیا با چنین تصمیمی اجرای برنامٔه آزادسازی مزد در بطن سیاست  به

هدف جبران کسری بودجٔه هنگفت دولت را شـاهـد  ها به آزادسازی قیمت
درصـدی  ٢١گیری درباره افـزایـش  نیستیم؟ نکتٔه مهم در جریان تصمیم

های زرد حکومتـی اسـت. امضـا  حداقل مزد، مانورهای فریبکارانٔه تشکل
تواند نشـانـٔه دفـاع از  جلسٔه تعیین این حداقل دستمزد نمی نکردن صورت

اجتماعـی ضـد مـردمـی  های اقتصادی حقوق کارگران و مخالفت با برنامه
ای مـانـنـد آنـچـه  رژیم والیت فقیه باشد. مخالفت با مصوبات ضد کارگری

رخ داد زمانی اصیل و واقعی و با معنـی اسـت  ٩٩درخصوص حداقل مزد 
هایی بـاشـد کـه در  های رژیم یعنی آن سیاست که هدف آن افشای برنامه

دلـیـل نـبـود  یابد و بـه ها مزد زحمتکشان عادالنه افزایش نمی چارچوب آن
شان را ندارند. . در ایـن  سندیکا کارگران قدرت تأمین منافع صنفی و رفاهی

وضعیت حساس وظیفه هر نیروی راستین مدافع منافع طـبـقـٔه کـارگـر و 
های رژیم والیت فقیه و تأکید بر احیای حـقـوق  زحمتکشان افشای برنامه

عالی کار دور از انتظار نـبـود. بـرای  سندیکایی است. تصمیم اخیر شورای
های زرد حکومتی  آنکه محتوای این سیاست را افشا کرده و عملکرد تشکل

را نیز بهتر بشناسیم، نگاهی گذرا به رویدادهای چند ماه گـذشـتـه مـفـیـد 
 خواهد بود.

و افـزایـش  ١٣٩٧متعاقب تحمـیـل "شـوک" ارزی جـدیـد در سـال 
، ١٣٩٨گسیخته نرخ تورم و قیمت مواد موردنیاز کـارگـران در سـال  لگام

ساز رژیم در زمینه مبلغ سـبـد مـعـاش  رئیس کمیته دستمزد تشکل دست
هایی انجام داد و حـاصـل  نفره در چهار نوبت محاسبه ٣٫٣حداقلی خانوار 

های عمومی منتشر گردیدند. آخرین محاسبه سبـد مـعـاش  ها در رسانه آن
 ۵٠٠میلیون و  ٨انجام گرفت، رقم  ١٣٩٨ماه  حداقلی خانوار که در شهریور

بـر اسـاس  ١٣٩٨ماه  دیگر، خط فقر در شهریور عبارت هزار تومان بود. به
هـزار تـومـان"  ۵٠٠میلیون و  ٨ساز رژیم رقم " های تشکل دست محاسبه

، حـداقـل ١٣٩٨مـاه  بود. باوجود این، در همان تاریخ یعنی در شـهـریـور
درصـد کـارگـران ایـران کـه  ٨٠تـا  ٧٠دستمزدی که کارگران (یعـنـی 

هزار تومان بود و بـا در  ۵١٧میلیون و  ١گرفتند،  بگیر هستند) می حداقل
میلیون تومـان در  ٢نظر گرفتن کل مزایای دریافتی، درآمد کارگران حدود 

عالی کار  های شورای دیگر، درآمد کارگران پیش از نشست عبارت ماه بود. به
چهارم خط فقر یـعـنـی  ، در بهترین حالت، یک٩٩منظور تعیین دستمزد  به

هزار تومان" بود. با افزایش سه برابری قیمـت  ۵٠٠میلیون و  ٨چهارم " یک
، فقر تحمیل شده به طبقه کارگر، بازنشستگـان، و ١٣٩٨ماه  بنزین در آبان

دیگر مزدبگیران تشدید گردید. مطابق معمول، بعد از تهدیـدهـای فـراوان 
مـاه  ای دستمزد" و آزادسازی دستمزد در آذر و بهمن مبنی بر تعیین "منطقه

اسـفـنـدمـاه  ۵از سوی کارگزاران رژیم، درنهایـت امـر، در نشـسـت  ٩٨
 ٩۴٠میلـیـون و  ۴نفره  ٣٫٣عالی کار، سبد معاش حداقلی خانوار  شورای

هزار تومان تعیین گردید و نمایندگان دولت و کارفرمایان، همراه با رهـبـران 
 های زرد حکومتی پای این رقم را امضا کردند.  تشکل

)، در ٩٩مـاه  فـروردیـن ١٨بر اساس گزارشی از سوی خبرگزاری ایلنا (
عالی کار نمایندگـان کـارفـرمـایـان  اسفندماه شورای ٢٩و  ٢٨های   نشست

آمـیـز شـیـوع ویـروس  برداری از وضع تنش پشتوانٔه حمایت دولت و بهره به
درصـدی  ١۵کرونا و رکود تولید، "تعلیق مذاکرات [مزدی] با افزایش فقط 

حداقل دستمزد" کارگران را پیشنهاد دادند و "ادعا کردند مزد کارمـنـدان و 

درصد زیاد شود" [!]. درنهـایـت، مـذاکـرات  ١۵بازنشستگان دولت نیز قرار است 
مـاه،  فـروردیـن ١۶عالی کار به نتیجه نرسید. خبرگـزاری مـهـر، مزدی در شورای

در  ٩٩دربـاره دسـتـمـزد  ،مـاه نیمه فـروردیـن،گزارش داد: "وزیر کار وعده داد 
گیری خواهد شد." پـس از سـپـری شـدن نـیـمـٔه اول  عالی کار تصمیم شورای
عـالـی کـار، افـزایـش  ماه، عطاریان، نماینده کـارفـرمـایـان در شـورای فروردین

"چندگانگی مزد" را مطرح کرد. مطابق طرح عطاریان: افزایش مزد در صـنـایـع 
عالی کار انجام گیرد؛ افزایش مـزد در صـنـایـع  بزرگ، بر اساس مصوبات شورای

درصد باشد؛ و مزد در صنوف و واحدهای صـنـفـی  ١۵مقدار  کوچک و متوسط به
دیگر، در حالی که  عبارت ]. به٩٩ماه  فروردین ١٨ثابت بماند [مطابق گزارش ایلنا، 

هـزار  ۵٠٠میلیون و  ٨رقم ١٣٩٨رئیس کمیته دستمزد خط فقر را در شهریورماه 
تومان دانسته و اعالم کرده بود، غارتگران در رژیم والیی آزادسازی مزد بر اسـاس 
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان و انجماد مزدی در سـطـحـی 

 میلیون تومان را در دستورکار خود قرار دادند. ٢کمتر از 
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط بر اساس افزایش پـایـه حـقـوق   

دیگـر، چـون مـزایـای  عبارت گیرد. به عالی کار انجام می کارگران مصوب شورای
مزدی مانند بن خواربار، حق مسکن و حق سنوات ندارند، افـزایـش ایـن مـزایـا 

هـای  شـود. بـر اسـاس گـزارش شامل حال بازنشستگان تأمین اجتماعی نـمـی
درصد بازنشستگان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  ٨٠تا  ٧٠مختلف، در حال حاضر حدود 

کنند. در مـذاکـرات  هزار تومانی را دریافت می ۵١٧میلیون و  ١مستمری حداقلی 
، دولت و کارفرمایان اصرار داشـتـنـد کـه ٩٨عالی کار در اسفندماه  مزدی شورای

"افزایش حقوق کارمندان، روی مزایای مزدی" اسـت؛ و بـرای ارائـه افـزایـش 
چنین طـرحـی  مستمری کمتر به بازنشستگان تأمین اجتماعی، هدف تحمیل یک

ها افزایش مناسب مسـتـمـری و اجـرای  به کارگران را داشتند. رژیم والیی سال
 ۶دهد. بنا بـه گـزارش ایـلـنـا،  سازی را به بازنشستگان وعده می قانون همسان

هزار میلیارد  ١٢، اجرای این قانون در سازمان تأمین اجتماعی به "٩٩ماه  فروردین
عالـی کـار بـه  ماه یکی از اعضای شورای فروردین ١٣تومان اعتبار نیاز دارد." روز 

"نمایندگان دولـت ادعـا  ٩٨ایلنا گفت که، در مذاکرات مزدی در اواخر اسفندماه 
نمودند که قرار است به تأمین اجتماعی توجه کنیم و مـطـالـبـات آن را تـأمـیـن 

کارگران و بازنشستگان بـالتـکـلـیـف  ٩٩فقط دستمزد و مستمری  نماییم" [!]. نه
اش به تـأمـیـن  هزار میلیارد تومانی ٢۵۶مانده است، بلکه دولت "ریالی" از بدهی 

سـازی را پـرداخـت  اجتماعی یا ریالی از اعتبار الزم برای اجرای قانون هـمـسـان
 نکرده است. 

کارگران و بازنشستگان با پرداخت حق بیمه از دستمزد ناچیزشان بـه سـازمـان 
و تمام امکانات و منابع درمانی آن   تأمین اجتماعی، صاحبان حقیقی این سازمان

هستند. بنابراین، عالوه بر دریافت مقرری بیمه بیکاری در ایام بیکاری و خدمـات 
درمانی کامًال رایگان، در حین اشتغال، باید بتوانند مستمری شـرافـتـمـنـدانـه و 

ای شایسته نیز در دوران سالمندی و بازنشستگی دریافـت  خدمات درمانی رایگانی
هزار میلیارد تومـان بـه سـازمـان تـأمـیـن  ٢۵۶کنند. در حال حاضر دولت مبلغ 

هزار میلیارد تومان بـدهـی جـدیـد بـه  ٣٠اجتماعی بدهکار است. هرسال دولت 
آورد. با شیوع ویروس کرونا نیز روحانی به وزیر کار دستـور داد تـا  سازمان باال می

، و فـروردیـن و ٩٨دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی برای سـه مـاه اسـفـنـد 
 ١٢تأخیر بـیـنـدازد. بـنـا بـه هـمـان گـزارش  از کارفرمایان را به ٩٩اردیبهشت 
هزار میلیارد تومان اعتبار نقد  ١٠ماه ایلنا، تأمین اجتماعی ماهیانه حدود " فروردین

شدگان، پرداخت حقوق پـرسـنـل درمـان و  های درمان بیمه برای پرداخت هزینه
کادرهای سازمان، و پرداخت مستمری بازنشستگان" نیاز دارد و در حـال حـاضـر 

هـزار مـیـلـیـارد  ۶یا  ۵"با  ٩٩ماه  برای فروردین

 ادامه میزان تصویب شده حداقل دستمزدها ...

 ٣ادامه  در صفحه  



 ١١٠١شمارۀ   ١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه    ٣ 

حسین متینی فرزند کار  بدرود رفیق غالم
 و زحمت!

 آشنایاِن ره عشق در این بحر عمیق
 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده (حافظ)

حسین متینی علمداری، از اعضای باسابقه حزب تودٔه ایـران و از  رفیق غالم
سالگی چشم از جـهـان فـرو  ٨٨زمره فعاالن جنبش کارگری میهن ما در سن 

در روستای "سیه سـران"  ١٣١٠حسین در دوازدهم اسفندماه  بست.  رفیق غالم
از توابع "علمدار" در آذربایجان شرقی، در خانوادٔه برزگری تنگدسـت، چشـم بـه 

مـان زیـر یـوغ  اش را همانند بیشتر روستازادگـان مـیـهـن جهان گشود. کودکی
رعیتی سپری کرد. او هرروز و هـر دم هـمـچـون هـمـۀ  ب  سیستم ستمکار اربا

روستاییان شالق سیستم را با دست گماشتگان مـالک بـر تـن و جـان خـود 
 کرد.    احساس می

ساله با آغوش باز به استقبال جنبش فـرقـه دمـکـرات  ١۴رفیق غالمحسین 
آن پیوست. در این هنـگـام بـا رفـیـق  آذربایجان رفت و با شور و شوق بسیار به 

اسماعیل اختران، یکی از کنشگران فرقه دموکرات آذربایجان آشنا شد و نـزد او 
هم با دانش مبارزه آشنایی بیشتر پیدا کرد و هم خواندن و نوشتن آموخت. رفیـق 

کرد که در تاریک و روشن هر غـروب  ای یاد می متینی همیشه از یک جوان توده
های اربـاب زحـمـت  رفت و به او و بقیه دهقانانی که روی زمین ها می به مزرعه

خـوانـد و در  داد، بـرایشـان کـتـاب مـی کشیدند، خواندن و نوشتن یاد مـی می
هـای سـوسـیـالـیـسـتـی را  های خامـوشـی نـاپـذیـر انـدیشـه هایشان شعله دل

هـایـش شـده و  افروخت. ارباب که پس از چندی متوجه تغییر رفتار رعیت برمی
زیر شهری دیده بود، آن جـوان را  ظاهر سربه همه را از چشم آموزگار جوان و به

دیگر به روستا راه نداد. بعد از دو سه روز جوان آموزگار دیگری از راه رسـیـده و 
قدر از ایـن  گفت: "حزب آن گرفت. رفیق متینی می تدریس جوان قبلی را پی می

آموزگاران جوان، پرشور و شیفته داشت که ما دهقـانـان هـرگـز بـدون آمـوزش 
کرد. رفتـار  رفت، بالفاصله جوان دیگری جایش را ُپر می ماندیم. یکی که می نمی

جـا  انسانی و مهربانانه رفیق اسماعیل تأثیری ماندگار در روحیه غالمحسیـن بـه
ها تنها سواد خواندن و نـوشـتـن را یـاد  ای گفت از این توده گذاشته بود. او می

ام، بلکه زندگی را از آنان آموختم. آموختم که چگونه از حـق خـود دفـاع  نگرفته
درستی تشـخـیـص دهـم و مـعـنـای مـبـارزه بـا  کنم، آموختم ریشٔه ظلم را به

هایی که تـا آن  امپریالیسم و ارتجاع را درک کنم. آزادی و عدالت اجتماعی، واژه
ای شنیدم. نـخـسـتـیـن بـار در  گوشم نخورده بود، از دهان رفقای توده زمان به
های حزبی بود که شنیدم: " ما خواستار آزادی اندیشه و بـیـان، آزادی  متینگ

هـمـه، بـه  چاپ و نشر آثار قلمی، آزادی اجتماع و سخنرانی هسـتـیـم. و ایـن
اقتضای قانون اساسی ایران، متمم آن و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر! خـواسـت 
ما بازگشت به آزادی است. آزادی غایت مقصود ماست. امروز و همیشه! ما ایـن 

خواهیم. هـمـه، بـدون کـمـتـریـن  دانیم و برای همه می آزادی را حق همه می
 استثنا. "

نشاندٔه شـاهـنـشـاهـی و   آذر از سوی ارتش دست ٢١سرکوب خونین جنبش 
قـتـل عـام کـرد.  ارتجاع محلی بیش از سی هزار شـهـرونـد آذربـایـجـانـی را 

ساله نیز بازداشت شد و پس از رهایی هم ناگزیر بود زادگـاهـش  ١۶غالمحسین 
کـرد  که در معدنی در اطراف تهران کـار مـی را ترک کند. به تهران آمد. هنگامی

همراه دیگر همکارانش به سندیکای کارگران پیوست و سپس به عضویت حـزب 
سـازی سـرانـجـام  خانه و موزائیـک پز تودٔه ایران درآمد. او پس از کارگری در کوره

خانه به پاتوق رفـقـا،  کار شد. این قهوه ای مشغول به خانه همراه برادرش در قهوه
گـیـری از پـیـونـدهـای گسـتـردٔه  دوستان، و آشنایان تبدیل شد و در آن با بهره

 شد. گشوده می  مشترک رفقا و دوستان گره مشکالت بسیاری 
های رفیق در ارتباط با رفقای کارگر رساندن مطـبـوعـات حـزب  عمده فعالیت
ها " و روزنامه "مردم" و "نامه مردم"، ارگان مـرکـزی حـزب، بـه  ازجمله "اعالمیه

هـا و  های زخم دیده از فراز و نشـیـب دست آنان بود. رفیق غالمحسین با انسان 
های زندگی سرشار ازمهر و همدلی بود. باوجود یورش وحشیانه ارتجـاع  دشواری

، او هـمـچـنـان بـه مـبـارزه ١٣۶٠های دهٔه  به حزب و نیروهای چپ در سال
های این رفیق فروتن و  های زحمت ادامه داد. از یاری نفع توده اش به  روشنگرانه

بـاخـتـگـان راه آزادی و  های زندانیان سیاسی و جان ای با خانواده مهربان توده
جا مانده که از یاد رفقـا و آشـنـایـان زدوده  عدالت اجتماعی خاطراتی ماندنی به

های شیرینی بـه دیـدار  های گل و جعبه شود. او در روز جهانی زن با شاخه نمی
 رفت.  اش می باخته مادران و همسران رفقای جان

در عشق و ایمان رفیق متینی به سوسیالیزم هـرگـز خـلـلـی پـدیـد نـیـامـد. 
به یکی از بزرگترین آرزوهایش، دیدار از کوبا، دسـت  ١٣٨٧خوشبختانه در سال 

تاب بازگشت او بودند و  یافت. همه بی
هـا صـد  او با چشمانی کـه بـرق آن

چندان شده بود، باز آمـد. بـا قـلـبـی 
شعله ورتر و با عشقی شورانگیزتـر بـه 
سوسیالـیـزم. وقـتـی عـکـس هـای 

ها  اش را با اعضای سایر گروه یادگاری
داد،  از کشورهای مختلف نشـان مـی
شـد:  اغلب با این سوال مـواجـه مـی

دانستیـد  شما که زبان یکدیگر را نمی” 
چطـور تـوانسـتـیـد چـنـیـن ارتـبـاط 

و او  “  ای پـیـدا کـنـیـد؟ صمیـمـانـه
داد:  صمیمانه و به سادگی پاسخ مـی

هر دو به سوسیالیسم باور داشـتـیـم. ” 
نیازی به دانستن زبان دیگری نـبـود. 
آنجا بودیم تا عشق خود را به کـوبـای 
سوسیالیستی نشان دهیم. این دلـیـل 

 ”مان بود. صمیمیت و رفاقت
 ٩کشـیـد در  ها نفس مـی رفیق غالمحسین متینی علمداری که با توده

برای همیشه با رفقا، یاران، و خانواده وداع گفت و آنـان  ١٣٩٩ماه  فروردین
را در غم ژرف نبودنش فروبرد. رفیق غـالمـحـسـیـن تـا آخـریـن روزهـای 

های انسانی خود پای فشرد و استوار و پـابـرجـا  اش بر اندیشه و آرمان زندگی
 در صف حزبش باقی ماند.

 ادامه میزان تصویب شده حداقل دستمزدها ...

های اخیر، بـرای تـأمـیـن   تومان کسری اعتبار مواجه خواهد بود." در سال
کسری بودجه و پرداخت مستمری بازنشستگان، تأمین اجتماعی مجبور بـه 

 درصد  بوده است. ٣٠هایی حدود  ها با بهره اخذ وام از بانک
بایست تمام بـیـمـاران مـبـتـال بـه  در گرماگرم بحران کرونا که رژیم می

بیماری کرونا را رایگان مداوا کند، با تصمیم مـدیـریـت سـازمـان تـأمـیـن 
ویژه کارگران به پزشکان معالج" سـازمـان  شدگان به اجتماعی "مراجعه بیمه

تأمین اجتماعی با مشکل روبرو است. درحالی که دولـت بـدون پـرداخـت 
اش به سازمان تأمین اجتماعی تمامی امکاناتی که بایـد در  "ریالی" از بدهی

رایگان در اختیار خود گرفته است، رئـیـس کـانـون  خدمت کارگران باشد به
ماه، گفت: "چند هزار تـخـت  فروردین ١٢کارگران بازنشسته تهران به ایلنا، 

بیمارستانی تأمین اجتماعی در اختیار بیماران کرونایی است؛ آقایان دولتـی، 
طور کـه در  پردازند." همان گیرند ولی ریالی به سازمان نمی پول کرونا را می

رایـگـان در  پیش اشاره شد، رژیم درحالی که همٔه  امکانات کارگران را بـه
اختیار گرفته است، در رابطه با "همکاری بخش خصوصی با ستاد مقابله بـا 

مـاه،  فـروردیـن ٩رسانی وزارت بهداشت به ایلنا،  کرونا"، رییس مرکز اطالع
ای از بخش خصوصی طبق پروتکل ستاد مقابله  گفت: "تمام امکانات عاریه

دیگر، اگـر نـیـازی بـه  عبارت شود." به با کرونا و وزارت بهداشت عرضه می
ای" هستند و فـقـط بـر  امکانات بخش خصوصی باشد، آن امکانات "عاریه

 شوند.  ی با وزارت بهداشت عرضه می اساس "پروتکل"
بهره به کارگران  هایی کم هایی حمایتی و وام ماه ارائه بسته دولت در اسفند

علـت  شان را به روزمزدی مانند کارگران ساختمانی و دیگر کارگرانی که شغل
مـاه،  فروردیـن ١۶شیوع بیماری کرونا از دست دادند وعده  داده بود. ایسنا، 

ها را در "گام نخست در حد ابالغ مصوبه از طرف دولت" تـوصـیـف  آن وعده
بر" اعالم کرد. ایسنا همچنین  هایی را "زمان چنین وعده کرد، و "اجرای" یک

ماه خبر داد که مقرری بیمه بیکاری شامـل حـال کـارگـران  فروردین ١٧در 
ماه  از اسـتـانـداران  فروردین ١۶شود. اما رئیس مجلس روز  ساختمانی نمی

غربی، کردستان، و گیالن خواست تا با تشکیل ستادهایـی و بـا  آذربایجان
انـد  شان را از دسـت داده "کمک خیرین" بین کارگران روزمزدی که شغل

های حمایتی توزیع کنند. دریافت دستمزدی عادالنه حق بـدیـهـی و  بسته
عالـی کـار در  انکارناپذیر همٔه کارگران و زحمتکشان است. تصمیم شورای 

درصدی حداقل دستمزد امسال معنایی جز تحمیل  ٢١اصطالح افزایش  به
 فقر به کارگران را ندارد!

دهی و همبسـتـگـی،  پیش به سوی تشدید مبارزه، ارتقای سطح سازمان 
 اتحادعمل فراگیر و احیای حقوق سندیکایی!

 



 

 ١١٠١شمارۀ 

سرکـوب، در اکـثـر مـوردهـا بـا 
دســتــگــیــری، نــقــض حــقــوق 
شـهــرونـدی، تــجـاوز بــه حــریــم 
خصوصـی، اهـانـت، و بـرخـورد 
فیزیکی به خبرنگاران همراه بـوده 

ها، معمـوًال بـا  است. عالوه بر این
اتهام همکاری این خبرنگـاران بـا 
"عوامل بیگانه "و "جاسوسی" برای 

ارث  اتهامـی کـهـنـه و بـه -آنان
رسیده از سلف سـلـطـنـتـی رژیـم 
والیی است. در این ارتباط، آقـای 

ای از زنـدان  سهیل عربی، در نامه
مـاه  فـروردیـن ١٢بزرگ تـهـران، 

ــه ١٣٩٩ ــراض ب ، ضــمــن اعــت
بدعهدی مسئوالن و اعزام نشـدن 
به مرخصـی، شـرایـط نـامسـاعـد 

لـحـاظ  زندان، رسیدگی نشدن بـه
پزشکی، و ادامه یافتن حـبـسـش، 
از آغاز دوباره اعتـصـاب غـذایـش 
ــوشــتــه اســت:  خــبــر داده و ن
"سخنگوی قوه قضائیه به دخـتـرم 

توضیح دهد که اتهام مضحک فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه؟ و به او بگوید چرا ایـن 
ام. به دخترم بگو که فقط  سالهای طوالنی محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده

خواهی ما را از هم جدا کردید. " او در دفاع از شرافت شغـلـی  دلیل بیان حقایق و عدالت به
نویسد: "وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکالت  اش، در این نامه می خبرنگاری

و صدای ستمدیدگـان   مردم باألخص دردمندان جامعه است و من تنها انجام وظیفه کرده
ام. تمامی اتهامات مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام و  ها اعتراض کرده عدالتی ام. به بی بوده

تشویش اذهان عمومی واهی بوده و توسط  بازجوها تحت شکنجـه و اکـراه اخـذ شـده 
قـرارگـاه  ١است. حتی اجازه دفاع در دادگاه به من داده نشده است. در [زندان]بند الـف 

وشتم قرار گرفته بودم و از ناحیه بیضه دچار تروما شدم و هنـوز  شدت مورد ضرب ثارالله به
کنم " [خبرگزاری هـرانـا،  ام و درد شدیدی را تحمل می  ها درمان نشده پس از گذشت ماه

 ].١٣٩٩ماه  فروردین ١۶
گوید: "چرا؟ به چه  کند. او می برانگیز را مطرح  می هایی تأمل آقای سهیل عربی، نکته 

این دلیل که بر سر موضع خود هستی! مـن  گویند به ام؟ می دلیل از مرخصی محروم بوده
گـویـی حـبـس را  ام و برای حقیقـت نه قاتل هستم و نه سارق! بلکه تنها حقایق را نوشته

اند. سارقـان مسـلـح  و آزاد شده  اند به مرخصی رفته ام. آنها که اختالس کرده تحمل کرده
کند و مردم را نسـبـت  ها را بیان می اند. خطر یک خبرنگار چیست؟ اینکه واقعیت آزاد شده

کند؟ نگهداری من در این زندان ظلم مضاعف است زیرا  به حقوق و تکالیف خود آشنا می
ام و نـگـهـداری  دلیل اتهامات سیاسی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده من به

هایی است که طی این  گران ظلمی مضاعف بر تمامی ظلم من در کنار سارقان و اختالس
کنیم کـه  ای زندگی می نگاری جرم نیست! در زمانه هفت سال به من شده است." روزنامه
شود. این روزها عالوه بر سانسور خـبـر کـه پـاسـدار  اتاق خبر به اتاق بازجویی منتقل می

های چاپی، حکـایـت بـریـدن سـر  منافع طبقه حاکم است، حکایت توقف انتشار روزنامه
دست رژیم ضد مردمی داده است تـا از  جامعه است و شیوع  ویروس کرونا این بهانه را به

رسـانـی، ارائـه  همین میزان و در دایره قرمز بایدها و نبایدهایش هـم از گـردش اطـالع
هـای اقـتـصـادی، سـیـاسـی، و اجـتـمـاعـی  های متفاوت در زمینـه ها و تحلیل دیدگاه
گشت  دنبال آن می هاست به نگاران کشورمان جلوگیری کند، یعنی چیزی که سال روزنامه

دلیل نبود نهادهای صنفی مقـتـدر در  نگاران هم به تا از شر آن راحت شود. برخی روزنامه
زنند تا در این وانفسای اقـتـصـادی و   حمات از اشتغال آنان، قید حقوق مسلم خود را می

شان را از دست ندهند و به لشکر بیکاران نپـیـونـدنـد. آقـای مصـطـفـی  معیشتی، شغل
کـنـنـد  نویسد: "اگر فکـر مـی ، می١٣٩٩ماه  فروردین ١٧یزدانی، گزارشگر روزنامه شرق، 

این نوع  رسـانـه  های چاپی را گرفته است و دیگر نیازی به  های مجازی جای رسانه رسانه
های پیشرفته همه نشریات اعم از روزنامه و مجله و  های قبل در کشور نیست، باید از سال

کنند ایـنـتـرنـت در  شد! اگر فکر می تبلیغات چاپی و حتی کتاب از صفحه روزگار محو می
قدر پیشرفته و پرسرعت است که اینترنت در اروپا، آمریکا، روسیه، چین و ژاپن به  ایران آن

گاهی گرد آن نمی کنند دفتـر و دسـتـک  هایشان را اصالح کنند. اگر فکر می رسد، باید آ
شود، از وزیر ارشاد بپرسـنـد  بار می های میوه و تره تر از میدان ها شلوغ ها و چاپخانه روزنامه

های غیردولتی چند نفر کارمند دارد و یک چاپخانه با چند نفـر اداره  که هر یک از روزنامه
روزنامه خواستار لغـو  ٧، مدیران ١٣٩٩ماه  فروردین ١٣گزارش اعتمادآنالین،  شود؟ "به می

 دستور توقیف چاپ نشریات چاپی شدند.
های اعـتـمـاد، دنـیـای اقـتـصـاد، ابـتـکـار،  مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه

ساالری، گل، آفتاب یزد، و جـهـان صـنـعـت در  مردم
ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اتخاذ تدابیری  نامه

  ١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

ها و نشـریـات  از توقف چاپ و توزیع روزنامه های میهن ما رسانه
توقف انتشار و  شود تصمیم به اند. گفته می چاپی در کشور خبر داده
ها از سوی "ستاد ملی" مقابله بـا "کـرونـا"  توزیع نسخه چاپی روزنامه

گرفته شده است. فعاالن سیاسی و مطبوعاتی این تصـمـیـم رژیـم 
 اند. "فقاهتی" را خطرناک و غیرقانونی خوانده

، ١٣٩٩مـاه  فـروردیـن ١٧ولـه،  گزارش سایت فارسی دویچـه به
نگاران  رئیس انجمن صنفی روزنامه کامبیز نوروزی، حقوقدان و نایب

استان تهران، این اقدام را غیرقانونی خوانده و یادآور شـده اسـت:  
"طبق قانون مطبوعات، حتی شورای امنیت کشور هم مجاز نیست 

 ها را بگیرد. " جلوی انتشار چاپی روزنامه
، ١٣٩٩مـاه  فـروردیـن ١٨ای،  کانون نویسندگان ایران در بیانیه

نویسـد: "حـق دسـتـرسـی  برای مقابله با این عمل غیرقانونی، می
ای هر شهروند است. "این  آزادانه به اطالعات درست، از حقوق پایه

ودستگاه دولت هر اتفاقی بیفتد ابتدا  بیانیه در ادامه گفته است: "دم
آورد... اگـر  های آن روی می به سانسور و محکم کردن پیچ و مهره

های بسیاری از شهرهـا را  ماه خیابان صدای اعتراض مردم در آبان
پر کرد، اولین اقدام حکومتی در مقابل آن فیلتریـنـگ بـیـشـتـر و 
سپس کند کردن و قطع کامل ایـنـتـرنـت بـود؛ اگـر هـواپـیـمـای 
مسافربری با شلیک موشک پدافند سرنـگـون شـد اولـیـن اقـدام 

بـاخـتـگـان از  های جان ممنوعیت انتشار اخبار و بازداشتن خانواده
مصاحبه و خبررسانی بود؛ و حاال در شرایطی کـه شـیـوع ویـروس 

ی حیات مردم گذاشته است، ممنـوعـیـت  کرونا داس مرگ بر ساقه
ترین اقـدام  خبررسانی در فضای مجازی و تهدید و بگیروببند جدی

یـابـد؛  اش گسترش می حاکمیت بوده است. اقدامی که هرروز دامنه
های چاپی (ظاهرًا برای مدتی کـوتـاه)  که اخیرًا انتشار روزنامه چنان

دولـتـی هسـتـنـد و در  ها البته شبه ممنوع شد. بیشتر این روزنامه
انـد؛  ها همدست و عامل سانسور بـوده ها و بحران بسیاری از اتفاق

نگارانی نیز هستنـد کـه بـه  اما همین اندازه که در میانشان روزنامه
ی خاطـر سـانسـورچـیـان  دهند موجب دغدغه حقیقت اهمیت می

شود. گذشته از این، دستورعملی که موجب زیر پا گذاشتن یـک  می
ای  هر بهانـه شود، به حق اولیه مانند حق دسترسی به اطالعات می

که انجام گیرد، کارکردش گسترش و تحکیم سانسـور اسـت. ایـن 
دستورعمل، مطبوعات را (فـارغ از کـم و کـیـف آن در ایـران) 

آنکه مطبوعات آزاد  دهد حال همسنگ تولیدات غیرضروری قرار می
های اساسی زندگی متمدن اسـت. مـمـنـوعـیـت چـاپ  از ضرورت

گیری احضارها و بـازداشـت  مطبوعات در ایران را باید در کنار اوج
نگاران مستقل و فعاالن فضای مجازی گذاشت و در ایـن  روزنامه

 چهارچوب درک و تحلیل کرد. " 
های چاپی تا پایان دوران "قرنطینه کرونا" آن هـم  تعطیلی روزنامه

هایی زیاد در بین شاغالن ایـن حـرفـه و  از سوی دولت، اعتراض
هـمـراه داشـتـه و  های بیرون از کشور بـه همچنین در برخی رسانه

دارد. بسیاری از فعاالن سیاسی و مطبوعاتی نسبت به توقف انتشار 
جـدیـد  عنوان محدودیـتـی  ها هشدار داده و از آن به و توزیع روزنامه

هـای  اند. روال تـعـطـیـلـی روزنـامـه برای آزادی مطبوعات یاد کرده
کـم از سـال  ماه هرسال کـه دسـت فروردین ١۵یا  ١٣غیردولتی تا 

جا مانده است، از همان زمان هم مـخـالـفـان و  تا کنون به ١٣٧۶
شـده و  ریزی های اخیر هجوم برنامه موافقانی داشته است. در سال

هـا و  نگاران و نویسندگان و گرداننـدگـان روزنـامـه مداوم به روزنامه
ها به کارزاری سیستماتیـک بـرضـد  ها، و وبالگ ها، سایت گاهنامه

رسانی و  های سیاسی و اجتماعی و همچنین اطالع نشر آزاد دیدگاه
نگـاران،  اند. کمیتۀ حفاظت از روزنامه های مشابه تبدیل شده  عرصه
، دربارٔه ادامه سرکوب مطبوعات نوشت: "تـعـداد ١٣٩٨ماه  دی ٢٢

نفر افـزایـش یـافـت. "در ایـن  ١١خبرنگاران زندانی در ایران، به 

های  های مجازی را جایگزین رسانه رسانه
 چاپی نکنید!

 ۵ادامه  در صفحه  
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شـود کـه  شود روشن کرد. هیچ کاری آنجا نیست. ده سـالـی مـی ها نمی شب
هـای  اوضاع خراب شده. قبل از آن، گوسفندداری داشتیم؛ یادش بـخـیـر بـاغ

آمـد  غرید و می ای که می های عناب و زرشک؛ یادش بخیر رودخانه گردو و بوته
مـاه  فروردیـن ١۴رفت تا درخت زیارت؛ یادش بخیر... " [ایلنا،  از وسط روستا می

١٣٩٩ .[ 
یابی بافت روستـایـی و حـتـی  های عمدۀ شکل آب و بود و نبود آن، از عامل

شهرسازی در فالت ایران از قدیم بوده است. در دو رژیم گذشته و حـال، چـه 
"سلطنتی" و چه "والیی"، با هدف برآورد کردن آرزوی دیرین تأمین آب موردنـیـاز 

های هرز، به ساختن سدهایی بزرگ در مناطق مـخـتـلـف  کشاورزی و مهار آب
، ١٣٩٨مـاه  فـروردیـن ٢٠گزارش خـبـرگـزاری فـارس،  کشور اقدام کردند. به

راشاد، رئیس کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شورای اسـالمـی  عباس
گوید: "ایران سومین کشور سدساز در کل دنیا اسـت. " او بـا  شهر زنجان، می

"پس از انـقـالب  سد داشتیم، اضافه کرد: ١١اشاره به اینکه قبل از انقالب ما 
سد درحـال سـاخـت  ١٠٠[سد] ساخته شده و در حال حاضر نیز بیش از  ١٧٨

 است." 
سد در استـان خـوزسـتـان  ١٧طبق آمار گروه مهندسان عمران و کامپیوتر، 

، داریـوش ١٣٩٨مـاه  بـهـمـن ٢٠گزارش ایسنا،  برداری است. به درحال بهره
ریزی منابع آب، در جـلـسـه سـتـاد پـیـشـگـیـری،  بهارلویی، مدیر دفتر برنامه

گویـد: "مـیـزان  هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان، می
درصد نسبت به سال گـذشـتـه  ۵٠تا  ۴٨های آبریز خوزستان  بارندگی در حوضه

ساله نیز کاهش یافته اسـت  ۵٠کاهش یافته است. بارندگی نسبت به آمار دوره 
 درصد کاهش دارد. " ٢١ای که بارش در حوضه کارون  گونه به

درصـد  ٣٠مشکالت تأمین آب استان خوزستان تازگی ندارد. استـانـی کـه 
های جاری کشور در آن جریان دارد از ابتدای دهۀ هشتاد با خشـکـسـالـی  آب

دیـده و  روبرو و دچار بحران شد. سدسازی در ایران اگر بـرای کشـاورزان رنـج
هـای  کاری بزرگ و مـقـام های مقاطعه محروم ایران آبی تهیه نکرد برای شرکت

 همراه آورد. حکومتی پول فراوان به
علت انجام ندادن مطالعه کافی و رعایت نکردن قوانین آبخیزداری، پشـت  به

ای تـقـریـبـًا  این سدها از رسوبات انباشته شده است. برای الیروبی سدها هزینه
 ها موردنیاز است. معادل ساختمان آن

های جاری شده و هدایت آن اگر با نبود مطـالـعـات  آبیاری و ایجاد مسیر آب
ترین اصول کار عملی گـردد بـه  مقدماتی صورت بگیرد و بدون توجه به ابتدایی

توان به  عنوان مثال می شود. به ناپذیر منجر می جبران پیامدها و حوادثی ناگوار و 
 ۴بـار آورده در  ها و تلفات بـه استان کشور و خسارت ١٣جاری شدن سیل در 

گوید:  اشاره کرد. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس رژیم، می ٩٩ماه  فروردین
اسـتـان ازجـمـلـه هـرمـزگـان، بـوشـهـر، فـارس،  ١٠"متأسفانه تـا کـنـون 

وبلوچستان، قم، گیالن، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان و کـرمـان  سیستان
اند. "درحالی که مجموع بارندگی در شـهـری مـانـنـد  درگیر حوادث جوی شده

متر بـود امـا در زمـان  میلی ١٠٠کهنوج [در کرمان] در سال گذشته کمتر از 
دلیل وجود پل سمیـه  متر باران در این شهر بارید و درنهایت به میلی ١۴۴اندکی 
هایی از کهـنـوج  های کوچک این پل آب به درون شهر وارد شد و بخش و دهنه

، احـمـد ١٣٩٩مـاه  فـروردیـن ٨گزارش اعتمادآنالین،  دچار آبگرفتگی شد. به
حمزه، نماینده مجلس شورای اسالمی، اظهار داشـت: "خسـارت جـدی بـه 

فضـلـی، وزیـر کشـور  کشاورزان و دامداران وارد شده است. "عبدالرضا رحمانی
هزار میلیارد تومان خسارت وارد کـرده  ٣۵تا  ٣٠گوید: "سیل  دولت روحانی، می

تن را گرفت و دو نفر  ١١کم جان  های مالی، سیل دست بود. "عالوه بر خسارت
  اسـتـان ٢۵) بود کـه ١٣٩٨نیز مفقود شدند. نمونه دیگر، سیل بهار پارسال (

 ١٣های چشمگیر و آوارگی اهالی  کشور ما را درنوردید و با تلفات بسیار و ویرانی
 روستای استان خوزستان و نیز با مرگ بسیاری همراه بود.

ویک سال حکومت اسالمی و پـیـاده  مردم محروم کشورمان که نتایج چهل
اند که از حاکمیت مطلق  خوبی دریافته شدن قوانین فقهی را در پیش رو دارند به

دست هارترین نمایندگان  والیی جز نابودی همٔه آرزوهایشان برای زندگی بهتر به
 داران و غـارتـگـران چـیـزی دیـگـر نصـیـبـشـان نشـده اسـت. سرمایه کالن
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های استان  مرکزیت شهر سربیشه، یکی از شهرستان . شهرستان سربیشه به١

یکی از  ١٣٨٢خراسان جنوبی ایران است. شهرستان سربیشه، تا سال 
 های شهرستان بیرجند بود که در این سال به شهرستان تبدیل شد. بخش

 

ای از  مؤثر برای جلوگیری از توقف انتشار نشریات چاپی شدند. این گوشـه
نگاران و سرنوشت مطبوعات کشور ما است.  شرایط سخت و دشوار روزنامه

های  مستقل  بـهـای الزم  جانبٔه واقعیت امر باید به رسانه برای بیان همه
گزار مردم که دغـدغـه  داده شود و در حمایت از نیروهای فرهنگی خدمت
شان را از طـرف دیـگـر  دردهای ملت از یک سو و حفظ شغل آبرومندانه

هایی مؤثر برداشته شود. خواست آزادی بیـان و مـخـالـفـت بـا  دارند، گام
ها، وظیفٔه روشـنـفـکـر در  ها و ضرورت آن سانسور و تأکید فراوان برآزادی

 قبال توده مردم است، 
 

 
حل اصولی و علمی مشکل آب، گسترش اراضی زیرکشت و مـکـانـیـزه 

زمـیـن، تـوسـعـه  زمین و کم جانبه از دهقانان بی ها، حمایت همه کردن آن
دامپروری به روش نوین و همچنین حمایت از شبانان، و توجه مشخص و 
جدی به باغداری و بستانکاری از اهم وظایف دولتی مسـئـول و مـردمـی 
است. تأمین آب ضرور، شکوفاسازی کشاورزی و دامپـروری هـا، تـبـدیـل 
ایران به یکی از تولیدکنندگان میوه و گل و حتی از صادرکنندگان برخـی از 

کارشناسان امری شدنی است. این بسیاری از ها، به گفته  انواع مرغوب آن
شرطی است که میلیاردها درآمد نفت در مجرای اعطای سهـم بـه  البته به

نهادهای انگلی و سرکوبگر، مراکز غیرضرور (مذهبی و تبلیغاتی حکومـت) 
یا توسعه نظامی گری و خرید تسلیحات ریخته نشوند، بلکه الاقل بخـشـی 
از آن در چرخه اقتصادی و صنعت کشـاورزی هـزیـنـه شـود. در تـولـیـد 
کشاورزی سه عامل سرمایه مالی، ماشین آالت، کود شیمیایی به اضـافـۀ 

 زمین مناسب و آب، عناصر اصلی و مؤثرند. 
 -داری سوداگران و دالالن در این عـرصـه خواری" و میدان پدیده "زمین
های اخیر گسترش یافته و از حمایت مسئوالن بلندپـایـه رژیـم  که در سال

وطنان روستایی ما با آن  از اوضاع دشواری که هم -والیت فقیه برخوردارند
 کند.   اند حکایت می دست به گریبان

، سـرهـنـگ جـواد خـردمـنـد، ١٣٩٨ماه  فروردین ١۴گزارش ایسنا،  به
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمـیـن و مسـکـن، از آمـار هـجـوم 

گوید: "اگر در گذشته معموًال مناطق ساحلی و  خواران خبر داد. او می زمین
وهوا همچون لواسان و دماونـد،  جنگلی شمال و مناطق ییالقی خوش آب

دهد کـه  خواری بود، آمار رفع تعرض در نوروز امسال نشان می هدف زمین
 اند. " متعرضان منافع ملی به مناطق کویری ایران هجوم آورده

اظهارات  شفاف فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمیـن و مسـکـن 
هـای انـتـشـار  خواری درحالی است که تمامی گـزارش دربارٔه مسئله زمین

خواری در سراسر ایران و  یافته در این زمینه حاکی از گسترش پدیده زمین
ها و نهادهای حکومتی در حمایت پنهان و آشکـار از  نقش افراد و سازمان

توان جدا از نقش نـهـاد والیـت  خواری را نمی این پدیده است. پدیده زمین
های تحت هدایت آن در این پدیده ارزیابی کرد. عالوه بر این،  فقیه و ارگان

قدرت رسیدن خمینی و  ها قبل از انقالب و به نباید فراموش کرد که از سال
خوارانش پیوسته دربارۀ اینکه گویا "فقه سنـتـی" بـرای هـمـۀ  دیگر میراث

هائی از پیش آماده شـده دارد،  مسائل جهان در همۀ قرون و اعصار پاسخ
دادند. اینک بعد از چهل و یک سـال اسـتـقـرار حـکـومـت  داد سخن می

سـالـی  "اسالمی" اکثر روستاهای کشور ما همچنان با قحـطـی و خشـک
هاست که به ویـرانـه بـدل  ها مدت کنند و خیلی از آن وپنجه نرم می دست
دنبال کار، آواره شهـرهـای دور و  اند و مردان و جوانان روستایی به گردیده

 اند. نزدیک شده
خانم نسرین هزاره مـقـدم، از قـول یـکـی از کشـاورزان مـحـروم از 

نویسد: "در روستای ما فقط چنـد  نام "محمدابراهیم"، می ] به١"سربیشه" [
اند یا جایی برای رفتن  اند؛ آنها هم یا پیر و از کارافتاده و علیل خانواده مانده

ندارند؛ کشاورزی نیست، دامداری نیست، حتـی آب آشـامـیـدنـی سـالـم 
ها خشک شدند و دیگر الیروبی نشدند،  نیست، از چند سال پیش که قنات

ایم  آب هم نداریم؛ برق هم نداریم. چند سال پیش گفتند برایتان برق آورده
هـم  ١٠٠کند که حتی یـک المـپ  قدر ضعیف است و ِپت ِپت می اما آن

 ادامه رویدادهای ایران ...

های زندگی در  مشکالت کشاورزی و دشواری
 روستاهای میهن ما



١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه    ۶   ١١٠١شمارۀ  

 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه

باید ادامه داشته باشد.  مشخص نیست که این وضعیت تا چه مدت می
تر اینکه، معلوم نیست تا چه مدت از نظر اقتصادی و همچنین روانی،  مهم

توانند  های مداوم اصوًال می گیری جسمانی و رفتار اجتماعی این نوع سخت
ارزش  ها در برابر "حفظ نظام" بی مؤثر باشند. در کشور ما که جان انسان
ومرج مدیریتی و نابسامانی شدید  است، شواهد حاکی از وجود هرج

امان خدا و تصمیم  عملیاتی است و سالمت و معیشت مردم عمًال به
شخصی خودشان سپرده شده است. درحالی که بیماری کرونا و فروپاشی 

ای پنجشنبه گذشته در پیام  کند، خامنه وضع معیشت بیداد می
اش "رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه" را خواستار شد و گفت:  تلویزیونی

دلیل  "ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید"[!]. در کشور ما به
ها و انداختن  های مذهبی، و دسیسه گری اعتباری مسئوالن، خدعه بی

ها و  گویی ها، دروغ ها به دوش "جن و انس"، و در کنار آن معضل
های پوچ و عملی نشده رئیس جمهور و وزیران، شوربختانه اهمیت  وعده

تر از  گذاری اجتماعی" بین مردم کمرنگ رعایت قرنطینه خانگی و "فاصله
دست آورند  ویژه برای زحمتکشانی که روزانه باید پولی به پیش شده است به

شان را سیر کنند در خانه ماندن در درازمدت  و  با آن شکم خود و خانواده
 تواند باشد.  عملی نبوده و نمی

واگیری کرونا در کشور ما و در جهان و پیامدهای آن برای بقای جان و 
کار گرفته شده علیه آن از  های به ها و مختلف بودن روش سالمت انسان

های  داری و شیوه هم اکنون در مورد تضادهای درونی نظم سرمایه
هایی  ها پاسخ ها و همراه آن داری آن در قرن بیست یکم پرسش حکومت

تعریف  مشخص را مطرح کرده است. این درحالی است که بنا به
های  های جمعی و کتاب ها در رسانه هایی داهیانه" و تکرار مدام آن "نظریه

اش و در چارچوب  داری در شکل کنونی درسی دانشگاهی که نظام سرمایه
شمول  نظارت) نظمی ازلی و جهان سازی" بر محور "بازار آزاد" (بی "جهانی

گفتند که این الگوی اقتصادی ضامن و  است. با تبلیغاتی کر کننده می
های فردی و دال بر استوار بودن شیوه حکومتی "لیبرال  پشتیبان آزادی

درپی، ظهور بالیای  های اقتصادی پی دموکراسی" است. اما بحران
گیری کرونا، و اثرهای مخرب گرمایش زمین بر  ای مانند همه طبیعی

روز بر  حیات طبیعت و انسان و گیاه و جانور و مسئلٔه آب، همگی، روز به
بستگان بسیار  کشند. در کشور ما این دیدگاه دل این دیدگاه خط بطالن می

توان دیکتاتوری  داشته و دارد. بر اساس این دیدگاه آنان معتقدند که می
والیت فقیه را تعدیل و "اصالح" کرد، با ایجاد "بازار آزاد" اقتصاد را شکوفا 

سوی دموکراتیزه" کردن راند. حتی در ترکیب  کرد، و نهایتًا کشور را  به
های اصحاب روبنایی قدرت در سه دهه گذشته یعنی کسانی مانند  چهره

نژاد و  های خاتمی، احمدی ای، کارگزاران ارشد در دولت رفسنجانی، خامنه
پردازان   روحانی و ازجمله شریعتمداری روزنامه کیهان و لشگری از نظریه

های اقتصادی نولیبرالیستی  طلب و اصولگرا به ضرورت تعدیل اصالح
اند و هستند. این دیدگاه ایدئولوژیک نسبت به اقتصاد نولیبرالی  معتقد بوده

ها، در  یافتٔه بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، و جز این با یاری سازمان
بخش معینی از نیروهای سیاسی و تحلیلگران خارج کشور هم هواداران 

 پر سروصدایی داشته و دارد.  
های عینی اقتصادهای  توان پیامد در کشور ما و در جهان دیگر نمی

نولیبرالی محور را انکار کرد چون بحران کرونا این پیامدها را برمال کرده 
گذاران  کنند که سیاست بینند و لمس می است. شمار عظیمی از مردم می

داری بنا بر پایبندی  بسیاری از کشورهای ثروتمند و پیشرفته سرمایه
شان به ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی با محوریت "بازار آزاد"،  جزمی

یعنی جلوگیری از دخالت مستقیم و فوری دولت در امور حیاتی مردم  و 
منظور خدمات طبی و  های الزم به همچنین  نبود کادر انسانی و سامانه

اندازی و اجرا  گیری را راه های فوری ضد همه اند برنامه اجتماعی نتوانسته
اکنون شواهد و تحقیقات گویای این  کنند. این درحالی است که از هم

اند که بدون اجرا شدن برنامه منسجم علمی از پیش تدارک شده از  واقعیت
جانب دولت یا در غیاب سامانه مؤثر و قوی خدمات و امکانات طبی در 
سطح ملی، جلوگیری از شیوع وسیع و سریع بیماری کرونا ناممکن بوده 

فقط در ایران، بلکه در آمریکا، بریتانیا، و کشورهای  است. بنابراین، نه
اتحادیه اروپا برای کند کردن و سرانجام توقف شیوع بیماری کرونا استمرار 

نشینی بخش عمده جامعه  و حتی تشدید وضعیت اضطراری و ادامه خانه
عنوان تنها راه موجود که با  مانده مؤثر است. این روش به فعًال تنها راه باقی
همراه است به  هایی شدید به وضعیت معیشت اکثر مردم  وارد آوردن صدمه

توقف چرخه شئون اساسی اقتصادی منجر شده و امکان ادامه درازمدت با 
 تردیدهای جدی کارشناسان روبرو شده است.

داری که بخش خصوصی  وضعیت در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه سرمایه
یکی از ارکان اصلی عرضه خدمات پزشکی و دارویی بر مبنای کاال و سودآوری در 

گیری ویروس کرونا در  است. تهدید همه  شدتی بیشتر بحرانی ها نهادینه شده با  آن
هر کشور و در پهنه جهانی بر علیه زندگی و وضعیت معیشت مردم تنها در شرایطی 
کامًال حذف خواهد شد که در راستای کند کردن روند شیوع آن در صد مشخصی از 
مردم از ابتال به بیماری مصون شده باشند. این امر تعیین کننده در غلبه بر 

گیری کرونا، یا از طریق واکسیناسیون یا با مبتال شدن و قرار گرفتن درصد  همه
شود. در این بازه زمانی  عملی می ١٩-مشخصی از جمعیت در معرض ویروس کووید

خواهند شئون اساسی  تواند تا یک سال به طول انجامد، کشورهایی که می که می
اقتصادشان را مجددًا احیا کنند، باید از توان و ظرفیتی  بسیار باال در زمینه سیستم  

 "طب ملی" برخوردار باشند تا بتوانند از تلفات جانی گسترده جلوگیری کنند. 
سازی خدمات پزشکی برای سوداگری  در کشور ما سیاست گسترش خصوصی

آمیز اصحاب قدرت "نظام" و  دهنده طرز تفکر فاجعه کالن و "ثروت آفرینی" نشان
گذاران جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته بوده است. آنان ثروت آفرینی و  سیاست

اند.  خصوصی را محور رشد اقتصادی قرار داده های خصوصی و شبه انباشت سرمایه
های عمیق سیستم درمان و دسترسی نداشتن  هرچند واگیری بیماری کرونا ضعف

مان به خدمات پزشکی را بار دیگر در سطحی فاجعه وار نشان  بخش بزرگی از مردم
ویژه  های اجتماعی، حتی قشرهای متوسط و به داد، اما طبقه کارگر و بسیاری از الیه

های جدی با وحشت و دلهره  شان همیشه در رویارویی با بیماری فرودستان زندگی
های  برانگیز اینکه در کشوری مانند آمریکا با وجود تفاوت همراه بوده است. توجه
ها میلیون نفر مردم نیز  اش در قیاس با ایران، وضعیت برای ده فاحش کیفی و ِکمی

همین شکل است، یعنی مردم یا عمًال از پوشش خدمات پزشکی محرومند یا   به
شان زیر پوشش بیمه خصوصی نیست. در آمریکا  بسیاری  نیازهای اساسی درمانی

بهانٔه   هرنوع رفرم عمیق در راستای ایجاد سامانه "طب ملی" رایگان به
های کالن و  زعم صاحبان سرمایه "سوسیالیستی" و درنتیجه مخرب بودن به

ای  خواه و دموکرات، ایده ایجاد چنین سامانه گذاران در هر دو حزب جمهوری سیاست
های نخست پس از  شود. گفتنی است که در سال با مخالفت شدید روبرو شده و می

اندازی سامانه  خواهانه پیشنهادی حزب ما ازجمله راه های ترقی نیز طرح ۵٧انقالب 
شد.  "طب ملی" با مخالفت شدید شماری از نیروهای اسالمی و غیراسالمی روبرو می

گذاران،  اکنون نیز با گذشت چهار دهه سران حکومت والیت فقیه، سیاست
های (اصولگرا و  شان در رسانه ای داران و تحلیلگران اجاره ها، و سرمایه تکنوکرات
اقتصادی درخدمت اکثریت  -طلب) هنوز هم هرنوع ایده و طرح اجتماعی اصالح

کنند.  شدت رد و در نطفه خفه می ای" بودن به های توده بهانه "نظریه مردم را به
گرایی نولیبرالیسم  شدت  مبتال به جزم های پرمدعا، ضد چپ دوآتشه، و به نخبه

ورسمی پیدا کرده و برو و  برکت دیکتاتوری والیی برای خودشان اسم اقتصادی که به
ها، لیالزها، و جز اینان)  نژادها، قوچانی اند غنی بیایی راه انداخته بودند (از این زمره
های ناب و  سازی" مدیریت بحران کرونا طرح حاال چرا در مورد "خصوصی

 دهند؟ شان را ارائه نمی بخش نجات
ای که ایجاد امنیت و انباشت ثروت  ریزی اقتصادی برای درک پیامدهای برنامه

بردن به عمق  داند، پی خصوصی) را محور اصلی می ها (خصوصی و شبه برای سرمایه
های خصوصی و کارکنان  ای به وضعیت بیمارستان فاجعه شیوع بیماری کرونا و اشاره

های خصوصی با تأیید وزارت بهداشت دولت حسن  آن کافی است. بیمارستان
اند و درصورت پذیرش با پرداخت هزینه از  روحانی از پذیرش بیماران کرونایی معاف

رو است که  کنند! ازاین سوی بیمار، تنها در مورد مرحله ابتدایی درمانی اقدام می
های بستری مبتالیان کرونا تعیین  های دولتی با تحمل فشار شدید کانون بیمارستان

اند. همچنین با اطالع وزارت بهداشت از هفته گذشته برای جلوگیری از  شده
 ١٣ادامه  در صفحه  "ورشکسته شدن بخش خصوصی"، شماری از 
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هایی که به طور خالصه به آن اشـاره  داری ایران با ویژگی جدیدی از طبقٔه سرمایه
با عدول رهبری انقالب از آرمان های انقالب بـهـمـن، از شود شکل گرفت.  می

جمله متوقف کردن اصالحات ارضی، یورش به حقوق و آزادی های دموکراتیـک 
در پی آن سرکوب خونین دگراندیشـان  از جمله حقوق زنان و خلق های میهن ما 

و نیروهایی که نقش موثری در پیروزی انقالب داشتند، همزمان رونـد بـازسـازی 
 سرمایه داری ضربه دیده از انقالب بهمن نیز آغاز شد.

بعد از پایان جنگ و مرگ خمینی و روی کار آمدن ائتالف حکومتی رفسنجانـی
داری ایران مرحله به مرحله با عناصر جدید و بـا  ای، بازسازی نظام سرمایه خامنه-

واگذاری خصوصی اموال مّلی شده شروع شد. این بازسازی با تـغـیـیـرهـایـی در 
داری جدید ایران همراه بود که چنـد رخـداد در شـرایـط آن  های سرمایه ویژگی

 زمان، آنها را به وجود آورد.
های وسیع به نام انقالب فرهنـگـی و حـذف اسـتـادان  ) با انجام پاکسازی١ 

ها و مراکز آموزش اقتصادی، پیروان مکتـب  طرفدار عدالت اجتماعی در دانشگاه
شیکاگو و فردریش فون هایک و میلتون فریدَمن (نولیبرالیسم اقـتـصـادی)، در 

 مراکز دانشگاهی و دستگاه بوروکراسی دولتی مستقر شدند.
ها و اموال ملی در دست دولت غیردمـوکـراتـیـک و  ) حجم عظیمی از بنگاه٢ 

 سرکوبگر قرار گرفت.
داری  داری با پیروی از سیاست اقتـصـادی سـرمـایـه ) بازسازی نظام سرمایه٣ 

 نولیبرالی در دستور کار قرار گرفت.
) با شروع این بازسازی، دولت رفسنجانی دست به تدارک بـازسـازی طـبـقـٔه ۴ 

دار ایران با عناصر جدید زد تا پایگاه طبقاتی قابل اطمینانی برای حکومـت  سرمایه
 اسالمی ایجاد کند. 

های پنج ساله، واگذاری خصـوصـی  در چنین شرایطی است که با تدوین برنامه
اموال ملی شروع شد که اکنون ششمین برنامٔه پنج سالـه در دسـت اجـراسـت. 
اگرچه با تدوین برنامٔه اّول و دّوم پنج ساله و اجرای برنامه اّول و بخشی از برنـامـٔه 

یـابـی بـورژوازی  جمهوری هـاشـمـی رفسـنـجـانـی سـامـان دّوم در دوره ریاست
داری  بوروکراتیک ایران شکل یافت، اّما ظهور قدرتـمـنـد و تـحـکـیـم سـرمـایـه

ای برای خود، با اجرای برنامٔه چهارم توسعه، و  بوروکراتیک نوین به صورت طبقه
ای زیر لوای اصـل  سازی علی خامنه با ابالغ طرح کلی خصوصی ١٣٨۴در سال 

هـا بـرابـر  نژاد، ده جمهوری احمدی قانون اساسی عملی شد. در دورٔه ریاست ۴۴
های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی واگذاری امـوال دولـتـی بـه  دورٔه دولت

آهـن،  بخش خصوصی انجام شد. در این دوره، مراکز بزرگ اقتصادی مـثـل راه
هـا...  های بزرگ، مـخـابـرات، بـانـک هواپیمایی، پتروشیمی، پاالیشگاه، کارخانه

ای، نیروهای نـظـامـی و  واگذار شدند که به طور عمده بنیادهای زیر نظر خامنه
انتظامی، روحانیون، و فرزندان آنها از آن برخوردار شدند. در برنامٔه چهارم تصویب 

پایان یابد، که البـتـه  ١٣٩٣های دولتی تا سال  شده است که واگذاری همٔه بنگاه
جـمـهـوری حسـن روحـانـی، کـه یـکـی از  چنین نشد. ولی در دورٔه ریـاسـت

گیری اقتصادی است، این  های بعد از انقالب از لحاظ سمت گراترین دولت راست
 ای یافت. سازی ابعاد گسترده خصوصی

داری در ایران و با پیروی از سیاست اقـتـصـاد  در پی بازسازی و انسجام سرمایه
هایـی مـعـّیـن  دار با عناصری جدید و ویژگی داری نولیبرالی، طبقٔه سرمایه سرمایه

کند. عناصر عـمـدٔه ایـن طـبـقـه،  شکل گرفت که رفتار سیاسی آن را تعیین می
های اول پس از انقالب بـه  اند که در سال ساالران درون حکومت اسالمی جنگ

مثابه ابزار سرکوب شکل گرفتند و در هشت سال جنگ، موقعیت سیاسی خود را 
های کالن این طبقه نه بر مبنای رقابت در تـولـیـد و  تثبیت کردند. انباشت ثروت

کسب سود، بلکه بر اساس تصرف اموال دولتی با اسـتـفـاده از قـدرت و نـفـوذ 
هـای  های کالن به دست آمده است. ویژگی گیری از رانت و دزدی سیاسی و بهره

ایدئولوژیک این طبقٔه اجتماعی که به طور مستقیم با روحانیت مرتجع شـیـعـه و 
یـی و  ساالران مذهبی پیوند دارد، در رفتار سـیـاسـی داخـلـی و مـنـطـقـه جنگ
المللی آن هویدا است. این جناح در ساختار سیاسی حاکمیت اسالمی ایـران  بین

رقیبی دارد و این توانایی را دارد که تمام قشـرهـای  قدرت سیاسی و اقتصادی بی
یـی و  های داخلی و منطقـه بورژوازی ایران را زیر سیطرٔه خود قرار دهد و سیاست

های دیگر سرمایه داری کشور دیکته کند، و مجموعـٔه  المللی خود را به جناح بین
ای اذعان داشته است در کنترل  ساختار سیاسی حاکمیت را همان طور که خامنه
های حاکـم در داخـل حـکـومـت  خود گیرد. اکنون ما با آرایش جدیدی از جناح

هـای  یی و سـرکـوب اسالمی مواجه هستیم که خطر جنگ و برخوردهای منطقه
ای افزایش داده است. نحؤه عـبـور از ایـن  خونین داخلی را به نحو نگران کننده

توان گفت  مرحله و پیامدهای آن برای کشور اگرچه هنوز مشخص نیست، اما می
خودی  باوری سقوط خودبه بسیار دشوار خواهد بود. برخالف نیروهایی که با خوش

کننـد، بـایـد اذعـان  حکومت جمهوری اسالمی را با شمارش معکوس روایت می
گرا مرحلٔه دشـواری از جـنـبـش مـلـی و  داشت که عبور از این حکومت اسالم

ریـزی شـدٔه  شـده و بـرنـامـه دموکراتیک مردم ایران خواهد بود که عمل حساب
ای گسترده، متحد، و همبسته از طبقات و قشرهای مردمی و دموکراتـیـک  جبهه

 کند. را طلب می

اللهی و جوان صحبت کرد. او خـواهـان  شده بودند، از روی کار آمدن دولتی حزب
های دیـگـر  گذاری (مجلس) و حتی بخش بازسازی قوای ُمجریه (دولت) و قانون

هـای  ای به دست آید که کامًال با نظرات او و جـنـاح است، به نحوی که مجموعه
قدرِت متصل به او هماهنگی کامل داشته باشد. البته ایـن بـازسـازی سـاخـتـار 

است که در حاکمیت میان جـنـاح هـای مـخـتـلـف  برخوردهاییسیاسی، ادامٔه 
ای تازه از این برخوردها و  بـاز  بورژوازی وجود داشته است و این بازسازی مرحله

های وابسته بـه  ای و جناح داری ایران است. علی خامنه های سرمایه رایش جناح
انـد،  یی ندارند و از آن هـراسـنـاک او، از آنجا که اتکا به توان خرد جمعی و توده

های بزرگ و متعددی که با آنها  بیند که برای گذراندن بحران ای جز این نمی چاره
های مردم، بحران جانشینی خـودش،  های گستردٔه توده روبرویند، مثل نارضایتی

یی، و بحران ساختار سیاسی کنونی، دسـت بـه  بحران سیاست خارجی و منطقه
بازسازی اساسی ساختار سیاسی بزنند، تا برای گذر از شرایط موجود، و بـه قـول 

گـرا، و الـبـتـه  معروف ستون به ستون کردن، گروهی کوچک، مصّمـم، عـمـل
سرکوبگر را روی کار بیاورند که بتواند به "حفظ نظام" یاری رساند. البته تحقق ایـن 

های دیگری مواجه خواهد کرد. اولـیـن و  هدف، حاکمیت اسالمی را با دشواری
ای را که حاکمیت والیـی  ترین نتیجٔه این سیاست، این خواهد بود که قاعده بزرگ

تر خواهد کرد و این کوچک شدِن قاعده، منجر  بر روی آن ایستاده است، کوچک
هـای بـزرگ نـاشـی از  به این خواهد شد که حاکمیت نتوانـد در بـرابـر تـکـان

هـای  هایی که با آن روبروست، تاب آورد. دّوم اینکه، در ارتباط با سـیـاسـت بحران
هـای  های رژیم والیی، این رژیم و مجموعٔه جناح ضدمردمی و فساد و ناکارآمدی

های مـردم شـود.  آن در قالب دولت جمهوری اسالمی، آماج حمله و مبارزٔه توده
هـایـی تـازه و  بـنـدی سّومین پیامد این تغییر ساختاری این خواهد بود که جـنـاح

هـای  های بورژوازی حاکم بر سر تقسیم مـنـافـع ورانـت برخوردها مرتبط با جناح
نـژاد  دولتی بار دیگر در قدرت سیاسِی تغییریافته شکل گیرد. نمونٔه دولت احمـدی

 نشان بارزی از این روند است.
 ای اصالح طلبان حکومتی: چرخ پنجم ساختار مورد نظر خامنه

گرایان  با کنار گذاشته شدن اصالح طلبان حکومتی و جریان موسوم به اعتدال
کـنـنـد،  که از دوران رفسنجانی تا کنون گرایش سازش با آمریکا را نمایندگی مـی

بخشی از بورژوازی داخل ساختار حاکمیت، نمایندگان خـود را کـه شـریـک در 
ساختار سیاسی بودند، از دست خواهد داد. تعدادی از این نمایندگان سیـاسـی از 

گیری و اجرایی مثل مجلس، قؤه قضایی، و قـؤه ُمـجـریـه حـذف  قوای تصمیم
های ولی فقیه تنزل خواهـنـد  خواهند شد یا به کارگزاران گوش به فرمان سیاست

داری  فقط پیش از این بخشی از سـرمـایـه گرایان نه یافت. جناح موسوم به اعتدال
ای نبود، بلکـه  های خامنه کرده است که طرفدار ماجراجویی ایران را نمایندگی می

داری مـدرن و طـبـقـٔه  تر سرمـایـه های کوچک توانسته بود با فریبکاری، جریان
کردٔه ساختار قدرت (تکنوکرات) را نیز در حیـطـٔه ائـتـالف خـود  متوسط تحصیل

اش  جـمـهـوری داشته باشد. با توجه به اینکه حسن روحانی در دور دّوم ریـاسـت
هایی را اجرا کرد که بر اثر آن، بخش وسیعی از ایـن نـیـروهـا از بـدنـٔه  سیاست

توجهی از بورژوازی کوچـک  حاکمیت ریزش کرد، با حذف این جناح، بخش قابل
ها و حتی بورژوازی نظامیان و بنیادها بر سر تقسیم منافع از حاکمیت  و تکنوکرات
شوند یا به آن معترض خواهند بود، و ممکن است منافع خود را دیگر  روگردان می

در ساختار سیاسی موجود نبینند. البته این بدان معنی نیست که ایـن بـورژوازی 
اخیر در جبهٔه مردمی قرار خواهد گرفت، بلکه پیامد این روند این خواهد شـد کـه 

رود که بـخـش وسـیـعـی از  تر شود. احتمال زیاد می قاعدٔه اتکای رژیم کوچک
گـرایـان در سـاخـتـار  طلبان و اعتـدال های نولیبرال وابسته به اصالح تکنوکرات

گیـران، بـه ُمـجـریـان  سیاسی بازسازی شده به کار گمارده شوند، ولی از تصمیم
 گوش به فرمان تنزل پیدا خواهند کرد.

 
داری  تغییر در ساختار سیاسی متأثر از تغییر در طـبـقـٔه سـرمـایـه

 ایران است
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی تا کنون، تغییر در ساختار سـیـاسـی 
همیشه جریان داشته است. چند مورد از این تغییرها حتی با حذف خـونـیـن نـیـز 

گیری حکومت اسالمی در ایـران بـعـد از  همراه بوده است. اگرچه در آغاز شکل
بورژوازی تجاری قدرت برتر در ائتالف حاکم بود، اما رهبری طبقٔه  ١٣۵٧انقالب 

های بعد با عناصر جدیدتری تأمین شده اسـت. در دهـٔه  بورژوازی ایران در دوره
داری تجاری (سّنتی) با ائتالفی از روحانـیـون  اّول عمر حکومت اسالمی، سرمایه

دسِت باال را در قدرت سیاسی داشته است. این بخش از بورژوازی وارث تـجـربـٔه 
مبارزاتی از دورٔه انقالب مشروطیت تا انقالب بهمن بوده است. این سرکردگی تـا 
دورٔه هشت سالٔه جنگ و مّدت کمی بعد از آن ادامه داشته است. اّما با تدویـن و 

هـای  ساله و "تعدیل ساختاری" و واگـذاری بـنـگـاه اجرای پنج برنامٔه توسعٔه پنج
اقتصادی بزرگ دولتی به بخش خصوصی و رانتی، مرحله به مـرحـلـه عـنـاصـر 

 ادامه بازسازی ساختار سیاسی و کوچک  ...
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کنند که باالتر از سطح  درصد برآورد می ٣٠بیکاری در ایاالت متحده را حدود 
 خواهد بود! ١٩٣٠رکود بزرگ آمریکا در 

هـا را  زمانی سالمـتـی انسـان چیز به تداوم بحران و اینکه تا چه مدت همه
تهدید خواهد کرد بستگی دارد. اگر این بازٔه زمانی دو یا سه ماه باشـد، مـا بـا 
تعلیق موقت تولید روبرو خواهیم بود. این امر خسارتی جدی خواهد بود، اما بـا 

 توان گذار از این مرحله را تسهیل کرد. های حمایت مالی مناسب می اقدام
توان تولـیـد را دوبـاره  در بهترین حالت، بدون هیچ عوارض اقتصادی، می

بر درآمـد و زنـدگـی  -های پیشین بنا بر آزموده -ها را اندازی کرد و هزینه راه
 ٢٠٠٨کارگران سرشکن کرد. چنین دورنمایی با رهیافتی که بـرای بـحـران 

 پذیر است و شباهت دارد. درنظر گرفته شد قیاس
اثرهایی ویرانگر از خود بـر  ٢٠٠٨جهت یادآوری باید گفت که، بحران سال 

میلیون نفر در سـراسـر  ۶۴میلیون نفر بیکار و  ٢٠جا گذاشته است. بیش از 
زده  ای که در کشـورهـای بـحـران دنیا به ورطٔه فقر شدید رانده شدند. بودجه

 اتحادیه اروپا هزینه شد برابر با بیست درصد تولید ناخالص داخلی بود.
 

 اندازهای ممکن دیگر چشم
امکان بسیار واقعی دیگر این است که بحران سالمت همگانی در شمـاری 
از کشورهایی که اقتصادی نیرومند دارند بیش از حد طوالنی شـود. روزنـامـه 

گذارد که تأثیر بحران سالمـت هـمـگـانـی  فایننشال تایمز فرض را بر این می
به کارکردهای  ٢٠٢١"شدید و طوالنی" خواهد بود و "ممکن است دنیا تا سال 
ها از بحـران جـان  پیش از بحران برنگردد." در آن صورت، بسیاری از شرکت

 در نبرده و ورشکست خواهند شد. سالم به
شالوم برنانکی و جنت ئیلن، رئیسان پیشین و کنـونـی بـانـک مـرکـزی  بن

اندازی (از بـحـران سـالمـت  ایاالت متحده، هشدار دادند که در چنین چشم
شدت آسیب خواهد دید و تا بـهـبـودی حـاصـل  همگانی) بافت اقتصادی به

طـور مـوقـت واپـس  تنها فرآوری بـه گردد زمان زیادی طول خواهد کشید. نه
انداخته خواهد شد، بلکه (ضرورت) بازآرایی سرتاسر چرخه اقتصاد جهانـی را 

دنبال خواهد داشت. این بازآرایی در رأس تغییرهایی قرار خواهد گرفت کـه  به
از سوی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپـا) و جـنـگ تـجـاری ایـاالت 

 وجود آمده است. متحده و چین به
رسد. خبرگزاری رویترز با اشاره به وضـعـیـت  پایان نمی اما مطلب در اینجا به

اندازی، تـمـامـی بـخـش  گوید که، در چنین چشم شکننده بازارهای مالی می
مالی با خطر کشیده شدن به سوی باتالق (رکود) روبرو است. اگر چنین روی 

، ارزش کـل ١٩٨٠همراه خواهد داشت. در سال  بار به دهد، پیامدهایی فاجعه
اکنون  که هم بازارهای مالی درواقع با اقتصاد واقعی همخوانی داشت، درحالی

هـای  تر شده است. افزون بر ایـن، بـیـن بـخـش این ارزش چهار برابر بزرگ
هایی را مشاهده کرد، امـا اگـر  توان مانع دشواری می گوناگون دنیای مالی به

بحران گریبان بخشی از این دنیای مالی را بگیـرد، هـمـچـون ویـروس، در 
ای هـمـچـون  تمامی آن پراکنده و گسترش خواهد یافت. چنین بحران مالی

تـوانـد  ای ریزش بخشی بزرگ از چرخٔه اقتصادی جهان را مـی وزش سونامی
 باعث گردد.

 
 سوی زورافزایی (دوپینگ) مالی آن

برای جذب شوک فوری، به تعیین معیارهایی از سوی نهادهای مالی مانند 
مدت، تضمین وام، مـدارا کـردن بـا بـدهـکـار، گسـتـرش زمـان  وام کوتاه
 ها، بیش از هرچیز نیاز است. ها، و جز این پرداخت
نوسان بازارها، امروزه پول زیـادی بـه  منظور حفظ توازن و کاستن از  اما به

خـود  خودی اصطالح "تسهیل کمی"). این به شود (به بازارهای مالی تزریق می
دهد که اقتصاد خانواده در جامعٔه ما چقدر نامتوازن و نامعقول شـده  نشان می

ای زورافزایی تلقی کرد کـه  منزله گونه توان به است. تسهیل کمی را درواقع می
آورد و در درازمدت ناخوشی را در  همراه می ای زودگذر برای بیمار به بهبودی

کند. تسهیل کمی، همراه با نرخ بسیار پایین بهره، بـه حـبـاب  بیمار بدتر می
های بسیاری منجر شده اسـت  ها و شرکت ای عظیم و پدید آمدن بانک مالی

 کنند. شان عمل می توجه به نیازهای مشتریان وار و بی که ماشین
های صـنـدوق  سیستم مالی ما یکسر ناخوش و معیوب است. طبق بررسی

بحران بانکی در  ١۴٧وبیش  کم ٢٠١١تا  ١٩٧٠المللی پول در بازه زمانی  بین
سطح ملی رخ داده است. زمان آن فرارسیده که نظام بانکـی را در اخـتـیـار 

توانـیـم  این ترتیب، ما می داری قماری را از بین برد. به دولت قرار داد و سرمایه
مـان  اندازهـای گسیخته خود را برهانیم و پس ای لگام های مالی پاشی از درهم

 گذاری کنیم. پذیر سرمایه هایی دوام های اجتماعی و شیوه را در زمینه
 

 ٩ادامه  در صفحه  

 ناپذیری ... طور درمان ادامه نولیبرالیسم به

را  ٢٠٢٠که از منظر آینده به گذشته نظر افکنیم مبرهن است که سال  هنگامی
 عطفی برای آغاز دورانی نو شناسایی خواهیم کرد. منزله نقطه به

تـریـن  یک ویروس تهاجمی نامتعارف است که از هـنـگـام وخـیـم ١٩کووید 
که بیست میلیون نـفـر را  ١٩١٨بیماری تنفسی "آنفوالنزای اسپانیایی" در سال 

دانیـم کـه دامـنـه  به کام مرگ کشانید، تا کنون دیده نشده است. ما هنوز نمی
هـا،  فراگیری این بیماری تا چه زمان ادامه خواهد داشت. آیا ادامه آن هـفـتـه

طول خواهد انجامید؟ و آیا پس از پایان فصل تابستان دوبـاره  ها یا بیشتر به ماه
هـای عـفـونـی در  ها و تدبیرگری بیماری ظاهر خواهد شد؟ مرکز معتبر بررسی

دهـد کـه بـایـد حـد و حـدود  سوتا در ایاالت متحده توضیح می دانشگاه مینه
گذاری اجتماعی" را از دوازده تا هجده ماه یعنی تا زمان دسـتـرسـی بـه  "فاصله

واکسن کرونا حفظ کنیم. کارشناسان بریتانیایی سازمان بهداشت جهانـی نـیـز 
تواند بین یک سال تا یـک  اند. تولید چنین واکسنی می این ارزیابی را تأیید کرده

 طول بینجامد. سال و نیم  به
 

 بنیه های قلب بر روی بدن کم شوک ناشی از انسداد شریان
طورکامل مخـتـل خـواهـد  گیر کرونا، زندگی اقتصادی را به مهار بیماری همه
هایی که کارکنان در کنار یکـدیـگـر  های اقتصاد مانند کارخانه کرد. تمامی رشته

هـای بـزرگـی از بـخـش  پردازند، بخش صنعت خودروسازی، واحـد کار می به
عـلـت کـاهـش قـدرت  اند. افزون بر این، به ها، تعطیل شده خدمات، و جز این

خرید مردم بر اثر افزایش شدید بیکاری حرکت موتور اقتصادی در آستانه کـنـد 
دانیم، افراد سالم و نیرومند در اکثر موارد در برابر  طور که می شدن است. همان

بنیه یـا نـاخـوش  ویژه برای افراد کم به ١٩ویروس کرونا مصونیت دارند و کووید 
کـنـد.  گردد. برای اقتصاد نیز چنین پیامدهایی صدق می آمیز و کشنده می خطر

در اصل، یک اقتصاد سالم ممکن است بتواند از عهده شوک ناشـی از کـرونـا 
 برآید، اما گره اساسی در همین نکته است.

کند)، شـاخـص  وری (مقدار ثروتی که کارگر دریک ساعت تولید می رشد بهره
وری است که  خوبی برای ارزیابی سالمت اقتصاد است. درواقع همین رشد بهره
تر و  ها هرچه کم در طول بیست سال گذشته از بالندگی بازایستاده است. شرکت

کـنـنـد.  گذاری می تر در زمینٔه گسترش و بازسازی ظرفیت تولید خود سرمایه کم
شان برای خرید سهـام خـویـش  دست آمده ها از سود به جای آن، این شرکت به

روی، در قیاس با گذشته، سود سـهـام بـیـشـتـری بـه  کنند و بدین استفاده می
 کنند. داران پرداخت می سهام

گذاری شده) نیز شاخص خوبـی اسـت  نرخ سود (درصد سود سرمایٔه سرمایه
ایم. شاخص دیگر بـدهـکـاری  بوده ١٩٧٠گر کاهش مداوم آن از دهه  که نظاره

، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نسبت بـه ٢٠١٨است. در سال 
دلیل حجم باالی بدهی جهانی هشـدار داد. در  پذیری اقتصاد جهانی به آسیب

تریلیـون دالر بـر  ٢۵٣سراسر دنیا، حجم بسیار باالی بدهی رکوردی در حدود 
 درصد  تولید ناخالص جهان است. ٣٢٢جای نهاده است که برابر با 

ارزش با نـرخ  های کم استفاده بیش از گنجایش "وام ٢٠٠٨علت بحران سال 
شود و  های خصوصی داده می های پرخطر به شرکت گزاف" بود. اکنون این وام

تـریـلـیـون  ٣٢تر است. تنها برای آسیا، پرداخت  مقدار هر مبلغ نیز بسیار بزرگ
بدهی امری بسیار دشوار خواهد بود. این مبلغ درواقع با یک و نیـم بـرابـر کـل 

بـر پـیـکـر  ١٩تولید ناخالص داخلی اروپا برابر است. آسیب پیامدهای کـوویـد 
چیـز  توان این بیماری را مقصر همه اقتصاد ما بسیار سنگین خواهد بود. اما نمی

زودی  ای جدی بر پیکر اقتصاد بدون پیدایش این بیماری هم بـه دانست. ضربه
بنـیـه  اکنون ویروس کرونا شوک مضاعفی را بر پیکر اقتصاد کم آمد. هم وارد می

 ما وارد کرده است.
 

 بهترین دورنمای ممکن
ای کوچـک  سقوط بازارهای بورس و فروپاشی قیمت نفت ممکن است نمونه

کشـوری کـه  -شـود چـیـن بینی مـی از آن چیزی باشد که در راه است. پیش
بـرای مـهـار   هایـی گسـتـرده نخستین ضربه را متحمل شد و خیلی زود اقدام

درصدی بر تـولـیـداتـش را  در سال جاری خسارتی پنج -بیماری را سازمان داد
رود کـه ایـاالت  طول بینجامد، انتظار می تجربه کند. اگر این بحران سه ماه به

درصد  روبرو شود. در حال حاضر درمـورد  ۵٫۵ای در حد  متحده با رکود ساالنه
بینی شده اسـت. رشـد  درصدی در تولید ناخالص داخلی پیش ١٠اروپا رکودی 

) در کشورهای اتـحـادیـه ١٣٩٩(خردادماه ٢٠٢٠نرخ بیکاری تا پایان ماه ژوئن 
ها نرخ رشد  بینی یابد. برخی از پیش درصد افزایش می ١٢درصد به  ٧/۴اروپا از 
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شونـد بسـتـگـی بـه  پیش برده می کارهایی که با پدید آمدن آن بحران به "راه
 اند. "  هایی دارد که پیرامون ما پراکنده اندیشه

 کار گیریم. های شایسته را به اکنون به ما بستگی دارد که اندیشه
 

 مارک وند پیتی   نوشتهٔ 
 حزب کمونیست آمریکا -“ جهان مردم”به نقل از نشریه 

 

 هرگز یک بحران خوب را نباید از دست داد
منظور حفـظ تـوان خـریـد  های مالی ضروری به سری سیاست با تصویب یک

جویی روی کرد. برداشـتـن  چاره ها باید به مردم و جلوگیری از ورشکستگی شرکت
سـازد.  ها فراهم مـی ای مستقیم را برای خانوارها و شرکت چنین گامی پشتیبانی

هـای  ها، لغو کردن پرداخت قـبـض شکل این پشتیبانی دادن پول نقد به خانواده
مـدت بـه  هـای کـوتـاه رسانی، افزودن به مزایای بـیـکـاران، دادن وام سوخت
مدت پرداخت مـالـیـات، و دیـگـر  های اقتصادی کوچک، لغو کردن کوتاه بنگاه
 تواند باشد. ها می هایی همانند این گام

صورت ماهیانه مقداری پول دریـافـت  ساالن به در کشور سنگاپور، همه بزرگ
کنـنـد.  دالر دریافت می ١٢٨٠کنگ بیشتر ساکنان این کشور  کنند. در هنگ می

دالر در  ٢٠٠٠در ایاالت متحده، برنی ساندرز نامزد ریاست جمهوری، پرداخت 
ماه به هر خانوار تا پایان بحران را خواهان است. در کانادا دولت جاستین تـرودو، 

سبب این بیماری (کرونا) کـار  اکنون به کسانی که به وزیر این کشور، هم نخست
 دهد. اند این پرداخت ماهیانه را  انجام می خود را از دست داده

های مالـی  توان سیاست که شدت شرایط اضطراری کاهش یابند، می هنگامی
ای بزرگ و دیگر خـدمـات هـدایـت  های دولتی را نیز در مسیر پیاده کردن طرح

توانند در جـبـران رشـد اقـتـصـادی از  های دولتی همچنین می کرد. این طرح
 کاری انبوه پیشگام گردند.  رفته و کاهش بی دست

هـای بـهـداشـتـی در  برای نمونه، این بحران نشان داده  است که مـراقـبـت
طورجدی بازبینی و بهـبـودسـازی شـود. چـنـیـن  تواند به بسیاری از کشورها می
شود. البته روند   تواند توصیه هایی دیگر نیز می ای در بخش بازبینی و بهبودسازی

تـوانـد بـرای  زایی بیماری کرونـا مـی گرمایش کره زمین هنوز ادامه دارد. بحران
ای  هنگام باشد. ما دربـارٔه بـرنـامـه اندازی برنامه توافق سبز نو امری مهم و به راه

هـای  واقعی و بلندپروازانه که تنها در جهت پاسداری و حفاظت از سـود شـرکـت
گـویـیـم.  بزرگ نیست بلکه در جهت نجات کره زمین از نابودی است سخن مـی

های نظام اقتصـادی  اگر بحران برای زمانی طوالنی ادامه یابد بناچار همه جنبه
سختی  اکنون، اغلب کشورهای اروپایی به تراز گردند. هم باید بازآرایی و دوباره هم

کنند. در آلـمـان  شان را در این زمینه هزینه می درصد از تولید ناخالص داخلی ٢
 درصد است. ۵درصد و در ایاالت متحده  ۴این مقدار 

درصد از تولید نـاخـالـص  ۵فرض بر این است که برای چیرگی بر این بحران 
های روشنی  ملی الزم است. اقتصاددان ارشد نشریه تایمز، مارتین وولف، توصیه

زنند. در دوران  ها آزادانه دست به صرف هزینه می دارد: در دوران جنگ، دولت
کـار  مان را به های ها و توانایی کنونی نیز باید برای جلوگیری از فاجعه همٔه امکان

عـمـل  بندیم. امروز باید با بلنداندیشی، دوشادوش هم و بدون درنگ دسـت بـه
 بزنیم.

 
 گیرد؟ پرسش مهم این است: چه کسی هزینه را بدوش می
هـای مـردم  نباید گذاشت که سنگینی بار این بحران اقتصادی بر دوش تـوده

توان به سه روش تأمین مالی کـرد:  بیفتد. ثبات اقتصادی و اشتغال کامل را می
ها رفت. اما اگـر  با چاپ پول معمولی یا فعال کردن سرمایه راکد به مصاف بدهی

تن درداد آنگاه به ُدور جدیدی از ریاضـت  ٢٠٠٨ای مانند سال  های تازه به بدهی
اقتصادی خواهد انجامید. ما باید قاطعانه با این ترفند اقتصادی مخالفت کنیـم. 

نـویسـد کـه چـنـیـن کـاری  قلم "رعنا فروهر" مـی حتا نشریه فایننشال تایمز به
توانیم مانند یک دهه پیش روابط نادرست را  گوید: "ما نمی نسنجیده است. او می

داری و  خواهیم سـرمـایـه از سر بگیریم و دستاوردها را خصوصی سازیم اگر می
بیرون بیایند." بنا بر گفتـه  ١٩آسیب از بحران بیماری کووید  دمکراسی لیبرال بی

"ُپل دگراو"  از دانشکده اقتصاد لندن، چنین راهکاری حتا برای حفظ مـنـطـقـه 
های نولیـبـرالـی  یورو الزم است. روش سوم نیز روشن است. چهل سال سیاست

 های بزرگ این معنا بوده است که امروز ثروتمندان و شرکت به
دانند با آن چه کار کـنـنـد. زمـان آن  چنان "سرمایه اضافه"ای دارند که نمی

فرارسیده است که در شرایط کنونی بحران ناشی از ویروس کرونا، فراثروتمنـدان 
انـد بـه پـرداخـت  های مالیاتی انباشت کـرده ها دالر را در گریزگاه را که تریلیون

 مالیات وادار ساخت.
ای  توانیم از مارکوس آورلیوس، امپراتور روم، بیاموزیم. او که با بیـمـاری ما می

پیش از میالد روبرو شده بود دست به مصـادره ثـروت طـبـقـه  ١۶۵گیر در  همه
منظور تأمین هـزیـنـه مـراسـم  این ترتیب به مردم غیراشرافی به اشراف زد. او به

گـیـر پـول داد. در زمـان بـحـران در  سپاری قربانیان این بیماری همـه خاک
اندیشیدن و عمل جسورانه باید شهامت داشته باشیم. میلتون فریدمن، یکـی از 

این مطلب پـی بـرده بـود. او گـفـت:  مجتهدان رده باالی نولیبرالیسم هم به 

 ناپذیری ... طور درمان ادامه نولیبرالیسم به

 نگاهی به ... وسازی ادامه گسسِت سوخت

ای  تری است که در جنبش سندیکایی کارگری و اتحادیـه چپ بسیار گسترده
های مـردم در مـورد  تر توده صنفی، در بطن اجتماع، و در دلواپسی گسترده

زیست ریشه داشته باشد. برنامٔه پیشنهادی حزب کارگر بـریـتـانـیـا در  محیط
هـای  در مورد انقالب صنعتی سبز، که مشابه آن را حـزب ٢٠١٩انتخابات 

های چپ آمریکایی] در واکنش بـه بـحـران  چپ و سبز اروپایی [و دموکرات
زیسـت  انـد، بـر حـفـظ پـایـدار مـحـیـط داری مـطـرح کـرده مالی سرمایه

پذیری) در کنار عدالت اجتماعی و برابری تأکید دارد. این برنامه البته  (زیست
قرابتی با برنامٔه سوسیالیستی ندارد، ولی با وجود این، همٔه آنهایی که امـروزه 

کشـنـد،  هایی آنها را به چالش مـی مندند، و چنین برنامه از قدرت و سود بهره
اند. در پی شـکـسـت حـزب  ها به مقابله برخاسته سرسختانه علیه این برنامه

هایی در مـرکـز تـوجـه  کارگر بریتانیا، همچنان اهمیت دارد که چنین برنامه
 ها قرار داشته باشند. کارزارها و مباحثه

اگـر اصـًال  -) تذکـری اسـت١٩گیری ویروس کورونای جدید (کووید  همه
هـا بـخـشـی از جـهـان زنـدٔه بسـیـار  که انسان -چنین تذکری الزم باشد

انسان نیز اسـت. رابـطـٔه -های نا ها و گونه بوم اند که شامل زیست تری بزرگ
روی مـوضـوعـی  هـیـچ زیست بـه داری، سوسیالیسم، و محیط میان سرمایه

شمار دیـگـر،  های بی وفصل شده و نهایی شده نیست و در کنار موضوع حل
ای اسـت  عرصٔه در حال تکمیلی از نظریه و عمل مارکسیستی است. عرصه

 توانیم به آن بپردازیم. که همٔه ما می
درست مـثـل تـخـریـب  -داری زیست توسط سرمایه ولی فعًال تخریب محیط

داری  حل سـرمـایـه اصطالح راه های ریاضتی (به اجتماعی ناشی از سیاست
وهوایی زیانبار در سطح جهـان  از تغییرهای آب -اش) برای بحران اقتصادی

طور که موج گرمای شدید تابستان  زایی (همان سالی و بیابان گرفته تا خشک
گذشته نشان داد، که فقط محدود به کشورهای در حال توسعه هم نـبـود و 
گریبان همه را گرفت) و تا آلودگی ناشی از ترافیک سنگیـن در شـهـرهـا و 
کاهش شدید فضای سبز شهری، همه و همه باَرش به طور غیرمتناسبی بـر 
دوش اکثریت ماست، همٔه ما را ناتوان کرده، کرٔه زمین را تهدید به ویـرانـی 

پذیر، و سوسیالیستـی را بـیـش از  کرده، و مبارزه در راه بدیلی پایدار، زیست
 پیش ضروری کرده است.



١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه    ١٠   ١١٠١شمارۀ  

در چین و برخی کشورهای  ١٩گیر در مصاف با کووید  . ما به پیشرفت چشم٧
الملـلـی بـه  ها را برای بقیه اعضای جامعه بین دیگر که زمان را خریده و آموخته

کنیم. ما کشورهای زیادی ازجمله چین را به داشـتـن  اند توجه می ارمغان آورده
هـنـگـام،  رویکردی باز، شفاف، و مسئوالنه در افشای اطالعات بـا روشـی بـه

ویـژه در اخـتـیـار  ها در پاسخ به درمان بیمـار و بـه اشتراک گذاشتن آموخته به
اش بـه دیـگـر  گذاشتن خدمات پزشکی و دیگر وسایل الزم بر اساس تـوانـایـی

اند در مبارزه جهانی علیه کـوویـد  ها سهمی عمده کنیم. این کشورها ستایش می
، افزایش امید و اطمینان به کشورهای دیگر است که بتوانند در ایـن نـبـرد ١٩

 پیروز گردند.
و کشـورهـای  ١٩در مورد کـوویـد  ٢٠العاده سران گروه  . ما از بیانیه فوق٨

ها و همکـاری پـزشـکـی در  گذاری آموخته اشتراک منظور تقویت به پشتیبان به
ها  های مشترک و توسعه داروها، واکسن مهار گسترش بیماری، ازجمله پژوهش

گوییم. ما خواسـتـار تـأمـیـن وسـایـل الزم فـنـی و  آمد می ها خوش و آزمایش
توسعه و کشورهایی هستیـم کـه نـظـام  های دیگر به کشورهای درحال حمایت

پذیر است. اجازه دهید که نـور خـورشـیـد بـاعـث  شان آسیب بهداشت همگانی
 گیر گردد. پراکنده شدن تاریکی این بیماری همه

هایی که بر پایه علم  ایم، گفتمان های کارشناسانه ما خواستار طرح گفتمان  .٩
های پیشگیرانه و خـاسـتـگـاه ویـروس  هایی مانند اقدام و دانش پیرامون چالش

های بهداشت همگانی  دهی گردند. ما قاطعانه با سیاسی شدن دشواری سازمان
مـخـالـفـیـم. مـا  ١٩و انگ زدن به کشورهای دیگر به بهانه ویـروس کـوویـد 
آمیز علیه هر کشـور،  همچنین با قاطعیت با همه نظرات و عملکردهای تبعیض

هـای کشـورهـای مـیـزبـان  منطقه یا گروه نژادی مخالفیم و از هـمـه دولـت
خواهیم تا در راستای تـأمـیـن سـالمـتـی،  شهروندان و دانشجویان خارجی می

هایی پیشگیرانه و ضـروری را  های برحق این مهمانان گام بستگی امنیت، و دل
 بردارند.
گیر بـه گسـتـرش  . ما بر این باوریم که پیشگیری از گسترش بیماری همه١٠
منظور دستیابی به پیشرفت مشـتـرک از طـریـق  انداز حکمرانی جهانی به چشم

گفتگو و همیاری و حمایت از نقش رهبری سازمان ملـل مـتـحـد و سـازمـان 
طور کـه مـا  بهداشت جهانی در اداره بهداشت همگانی جهانی نیاز دارد. همان

ای مشترک در خدمات بـهـداشـت  المللی با آینده برای ساختمان یک جامعه بین
های سیاسـی  ها و سازمان ورزیم در همان حال از همه حزب همگانی تالش می

و دیـگـر  ٢٠شان را در چـارچـوب گـروه  خواهیم که هماهنگی و همکاری می
ای کارساز افـزایـش  المللی المللی برای پیشگیری و نظارت بین سازوکارهای بین

 دهند.
بندیم که در چـنـیـن  های سیاسی عمده کشورهای جهان پیمان می ما حزب

ترمان را  شرایط ناهنجاری پیوندهای نزدیک را حفظ کنیم و پیشاهنگی شایسته
تضـمـیـن  ١٩با هدف دمیدن شوروشوق سیاسی در پیکار جهانی علیه کوویـد 

گونه که در نهایت پس از هـر طـوفـانـی  کنیم. ما بر این باور راسخیم که همان
های کنونی ما نیز گذرا هستنـد.  گردد، دشواری اش باز می خورشید به نورافشانی

های هماهنگش پـابـرجـا و اسـتـوار بـاشـد و  المللی در تالش اگر جامعه بین
یقین پیروزی نهایـی در  رویکردی مبتنی بر دانش و هدفمندانه درپیش گیرد، به

دست خواهد آورد. باور ما بـر  را به ١٩سازی جهانی علیه کووید  های عقیم اقدام
گونه انسانـی را در  گیر کرونا، جامعه مشترک این است که دوره پسابیماری همه
 ارمغان خواهد آورد. تری را برای انسانیت به آینده نیرومندتر و فردای درخشان

 

های  نامٔه سرگشاده مشترک حزب
 سیاسی جهان

وسـی  ابتکار حزب کمونیست چین و با امضای بـیـش از دویسـت ای به بیانیه
 شود. سیاسی جهان تهیه شده که برای اطالع منتشر می  حزب

سرعت در سرتاسر کرٔه زمین گسترش  به ١٩در این روزگار، همچنان که کووید 
ها و صلح جهانی و پیشرفت با تهدیدی بسـیـار جـدی و  یابد، سالمت انسان می
های اصلی سیـاسـی کشـورهـایـی  اند.  ما، حزب چالش طلبیده شده سابقه به بی

نظیری روبروییم، بنا بر احساس مسئولیت سنگین  مختلف که با چنین شرایط بی
منظور تحقق بهزیستی مردم، ترویج توسعه ملی، و حفاظت از صلـح و  خویش به

 رسانیم: ثبات جهانی، بدین وسیله درخواست مشترک زیر را به اطالع می
ویژه بهیاران، که خویش را وقف حفظ جان و نگهـداری  . ما از همه مردم، به١

آوریـم. مـا بـا  جای مـی مان را به گزاری کنند، واالترین سپاس سالمت مردم می
کـنـد و  شان را تـهـدیـد مـی گیر کرونا زندگی کسانی که دردمندند و بیماری همه

سبب از دست دادن عزیزی در غم و اندوه بسـر  هایی که به طور با خانواده همین
هـا  بـاخـتـن انسـان کنیم. همچنین از جان برند، صمیمانه ابراز همدردی می می

 داریم. مان را ابراز می تأسف عمیق  ١٩گیر کووید  درنتیجٔه  ابتال به ویروس همه
درنـگ مـهـار  طور مؤثـر و بـی دانیم که اگر گسترش این بیماری به . ما می٢

هایی بیشتر به زندگی، ایمنی، و سالمـت بسـیـاری از مـردم وارد  نشود، آسیب
خواهد آورد و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها و هـمـچـنـیـن 

المللی تأثیر شدید خـواهـد داشـت. مـا از هـمـه  های بین مبادالت و همکاری
چیـز قـرار  خواهیم که جان، امنیت، و سالمت مردم را باالتر از همه کشورها می

پـایـان  ١٩هایی قاطع و اثرگذار به گسترش دامنه کووید  دهند و با برداشتن گام
 بخشند.

بینی نشـده و راهـبـردهـای  . ما از آن کشورهایی که برای رویدادهای پیش٣
شان و تقویت همکاری با تـأکـیـدی  در پرتو شرایط خاص ملی ١٩پیکار با کووید 

همسان بر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس و درمان بیماران با مهیا سازی و 
منـظـور حصـول  کنیم. در همین حال به کارند پشتیبانی می ریزی دست به برنامه

ترین و بهترین نتایج ممکن، عـلـم و فـنـاوری مـدرن بـایـد  اطمینان از سریع
 طورکامل اعمال شود. به

خوانیم تا با احساس مسئولیت اجتماعی،  . ما ساکنان همه کشورها را فرامی۴
گیر  دهنده و پیشگیرانه در برابر این ویروس همه از رهنمودهای تدبیری و کاهش

کنیم با دیدگاهی که بر لزوم شرکت نیـروی  پیروی کنند. ما کشورها را تشویق می
هـای  تـأکـیـد دارد از تـوانـایـی ١٩های اجتماع در پیکار با کووید  همه بخش
 گیری را  انجام دهند. های جامعه مدنی و داوطلبان نهایت بهره سازمان
کنیم تا در هـمـان حـال کـه بـرای مـهـار  . ما همه کشورها را تشویق می۵
کنند، به تدوین و تصویب رویکردی یکپارچه  گیری بیماری کرونا کوشش می همه
منظور تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی دست بزنند، بـرای حـفـاظـت از  به

هایی هدفمند  وکار کوچک و متوسط گام های کسب پذیر و بنگاه های آسیب گروه
شان نسبت به استانداردهای زندگـی مـردم و پـیـشـرفـت  بردارند، و به تعهدات

خـواهـیـم کـه هـمـاهـنـگـی  اجتماعی احترام بگذارند. ما از همه کشورها مـی
های کالن اقتصادی را افزایش دهند تا ثـبـات بـازار مـالـی  المللی سیاست بین

هـا را حـفـظ کـنـنـد و  های تأمین صنعتی و تأمین فرآورده جهانی و نیز زنجیره
های صادراتی و وارداتی برای تسهیـل تـجـارت  های گمرکی را بر فرآورده مالیات

کاهش دهند تا از رکود اقتصادی جهان جلوگیری شود. کشـورهـا هـمـچـنـیـن 
منظور آسان کـردن انـتـقـال  ویژه به المللی به شوند تا از تبادالت بین تشویق می

سـطـح  ١٩سریع تجهیزات پزشکی و ابزارهای حفاظتی در مبارزه بـا کـوویـد 
 مناسبی را حفظ کنند.

گاهیم که ویروس هیچ مرز و حدی را رعایت نمی۶ کند و هیـچ کشـوری  . ما آ
تنهایی با گسترش بیماری رویارویی کند و آن را شـکـسـت دهـد. بـا  تواند به نمی

کشـورهـا بـایـد  ١٩گیری ویروس کـوویـد  دشوارتر شدن وضعیت ناشی از همه
گاهی ای مشترک برای بشر افزایـش دهـنـد، و بـا  ای با آینده شان را از جامعه آ
هایی مبتکرانه و کنشگری به یاری متقابل و پشتیبانی از یکدیگر بپـردازنـد.  شیوه

هایی موزون، و  هایی هماهنگ، اقدام تر، سیاست ای نزدیک المللی همیاری بین
ها و نیروهای جهانی، ما را توانمند خواهد ساخت تا این ویـروس  بسیج سرچشمه

 ها است، شکست دهیم. را که دشمن مشترک همه انسان
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ُکـره]  های موجودات زنده است. تدوین مفهوم بـیـوسـفـر [زیسـت فعالیت
توسط ِورنادسکی (که بر اساس آن، فرایندهـای کـرٔه زمـیـن مـحـصـول 

ُکنش موجودات زنده و غیرزنده است)، و نـیـز مـطـرح کـردن ایـدٔه  َبرَهم
گـاهـی انسـان  noosphere)نووسفر  یا ِخَردُکره، کـه بـر اسـاس آن، آ

ای بر سیارٔه زمین دارد) همراه با ژاک الـیـزه رِکـلـو  کننده اثرگذاری تعیین
یـر دو شـارَدن کشـیـش و  دان آنارشیسـت فـرانسـوی] و پـی [جغرافی
های امروزی  های بسیاری از ایده شناس و فیلسوف فرانسوی، شالوده زمین

دربارٔه مسئولیت انسان بر روی کرٔه زمین را ریـخـت. جـالـب اسـت کـه 
ورنادسکی تا پیش از انتشار کتابش با عنوان "بیوسفر" به زبان انگلیسی در 

هـای او پـس از رشـد  ، کمابیش ناشناخته مانده بود. دیدگـاه١٩٩٧سال 
گاهی زیست کم مورد بـررسـی و تـوجـه قـرار  کم ١٩۶٠محیطی از دهٔه  آ
گاهی] جامعٔه بشری را به ایـن صـورت  گرفت. انگاشت های رِکلو دربارٔه [آ

گاهی پیدا می گـرایـانـه  توان فرجـام کند" می که "طبیعت نسبت به خودش آ
فـرض  دانست (به این معنا که بودن چیزها را بر پایٔه قصد و منظـور پـیـش

دهد، و نه بر پایٔه فرایندهایی که به پدید آمـدن آنـهـا  شدٔه آنها توضیح می
تـردیـد  هـا بـی شوند) و نقد کرد، اّما با وجود این، آن انـگـاشـت منجر می
گاهی دار معنوی مهم و قابل طالیه محـیـطـی  های زیست توجهی در رشد آ
 اند. امروزی

این روند در نیمٔه دّوم قرن بیستم تـوسـط افـرادی مـثـل ِبـری کـامـاِنـر 
شناس مارکسیست آمریکایی ادامه یافت. کتاب او با عـنـوان "دایـرٔه  زیست

بوم (اکـولـوژی) را مـطـرح  ) که در آن "چهار قانون" زیست١٩٧١نهایی" (
پـذیـری یـا پـایـداری  هایی بود که فکر زیست کرد، یکی از نخستین کتاب

 محیطی را به عامٔه مردم معرفی کرد. زیست
های اخیر، نویسندگانی مـثـل جـان بـالمـی فـاسـتـر [اسـتـاد  و در دهه
شناسی دانشگاه اورگون آمریکا] و پال بورکت [استـاد اقـتـصـاد در  جامعه

شناختی (اکولوژیـکـی) آثـار  های بوم دانشگاه ایندیانای آمریکا] روی جنبه
اند و بر این نظرند که آثار ایـن انـدیشـمـنـدان،  مارکس و انگلس کار کرده

 ای مناسب برای تدوین نظریٔه سوسیالیستی سبز حقیقی است. شالوده
داری، طبیعت، سوسیالیسم" که جیمز اوکانر اقـتـصـاددان  نشریٔه "سرمایه

بـنـیـاد گـذارد نـیـز "مـارکسـیـسـم  ١٩٨٨مارکسیست آمریکایی در سال 
ای بـر مـبـارزه در راه  شناختی" را معرفی و مطرح کرد که تأثیر عمـده بوم

 سوسیالیسم دارد.
گاهی  محیطی به طور خودبه طور که مبارزٔه زیست درست همان خودی به آ

حـل  شـود، سـوسـیـالـیـسـم هـم راه طبقاتی و سوسیالیستی منجر نـمـی
نیازی ضروری بـرای  محیطی نیست؛ ولی پیش خودِی بحران زیست خودبه

حل درازمّدتـی اسـت. مـارکـس نـوشـت کـه  یافتن و عملی کردن هر راه
ها و طبیعت، و مـیـان  ناپذیری میان انسان حل قطعی آشتی کمونیسم "راه

ها... میان هستی و جوهـر هسـتـی... مـیـان آزادی و  ها با انسان انسان
های اقتصادی و فـلـسـفـی،  نوشته میان فرد و نوع است." [دست  ضرورت،
دانـنـد،  های امروزی هم مـی دانست، و مارکسیست ] اّما مارکس می١٨۴۴
راستی آرمانی صـبـر کـرد.  حل نظرِی به توان برای یافتن چنان راه که نمی

مـحـیـطـی و اقـتـصـادی  همین حاال باید کـاری کـرد. بـحـران زیسـت
 داری همین حاال بر زندگی ما سایه انداخته است. سرمایه

، روشن شـد ٢٠١٩در پی شکست حزب کارگر [بریتانیا] در انتخابات سال 
که پیشَروی به سوی آیندٔه سوسیالیستـِی 
سبز مستلزم حضور و فعالـیـت جـنـبـش 

: نگاهی به »وسازی گسسِت سوخت«
برداشت مارکسیستی از ارتباط متقابل 

انسانی با طبیعت، و رابطٔه میان   جامعٔه 
 زیست داری، سوسیالیسم، و محیط سرمایه

(ترجمه شده از جمع بندی بحث های تئوریک کـتـابـخـانـٔه یـادبـود 
 مارکس در لندن، انگلستان)

وسازی اصطالحی است که جان بالمـی فـاسـتـر بـر  شکاف یا گسسِت سوخت
های بنیادیِن رخ داده در مناسبات  اساس توصیف و بیان مارکس دربارٔه دگرگونی

میان نوع بشر و بقیٔه طبیعت مطرح کرده است، مناسباتی که همراه با پیـدایـش 
 داری شکل گرفتند. ویژه سرمایه های طبقاتی و به جامعه

هـای  کند، به [بده بسـتـان وساز یا دگرگشت صحبت می وقتی مارکس از سوخت
هـا نـیـز  های همبسته اشاره دارد کـه انسـان متقابل در] کل طبیعت و جریان

های اقتصادی و فلـسـفـی] در  نوشته اند. او [در دست ناپذیر از آن بخشی جدایی
اند، یعنی طبیعت بدن ماست، و ما  ها با طبیعت زنده نوشت: "انسان ١٨۴۴سال 

اگر نخواهیم بمیریم، باید مبادلٔه مداوم با آن [طبیعت] را حفظ کنـیـم. ایـنـکـه 
بگوییم حیات جسمی و ذهنی بشر با طبیعت پیوند دارد، خیلی ساده یعنی اینکه 

اند." مـارکـس  ها خود بخشی از طبیعت طبیعت با خودش پیوند دارد، زیرا انسان
هایی که برای تدوین کتاب "سرمایه" تهـیـه کـرده بـود و  همچنین در یادداشت

بعدها انگلس آنها را در جلد سّوم این اثر برجسته و ماندگار تدوین کرد، نوشت که 
نـاپـذیـر در جـریـان  داری این پیوند را از هم گسیخت و "گسستی ترمیـم سرمایه

وسازی که مبتنی بر قـوانـیـن  وساز [مبادله] اجتماعی، سوخت همبستٔه سوخت
 طبیعی خوِد حیات است" به وجود آورد.

مـحـیـطـی  امروزه، ما اگر ضمن حفظ خشم بایستٔه خود به خاطر ویرانی زیسـت
تر توسعٔه انسانی نیز تـوجـه داشـتـه  انداز درازمّدت داری، به چشم توسط سرمایه

وسازی" (متابـولـیـک) از واژٔه  جای واژٔه "سوخت باشیم، شاید بهتر باشد حاال به
شناختی" (اکولوژیک) استفاده کنیم. واژٔه ِاکولوژی (از ریشـٔه واژٔه یـونـانـی  "بوم

اویکوس به معنای خانه [واژٔه اکونومی یا اقتصاد هم از همین ریشه اسـت]) در 
توسط جانورشناس آلمانی ارنست ِهیِکل ابداع شـد. مـارکـس واژٔه  ١٨۶٩سال 

stoffwechsel   کـاربـرد  ١٨۴٠را به کار ُبرد، که خوِد این واژه هم فقط از دهٔه
وسـاز یـا  فراگیر پیدا کرد، و ترجمٔه آن (به انگلیسی) به "متابولیـسـم" [سـوخـت

بینیم کـه  شد؛ پس می هنوز به کار برده نمی ١٨٧٨دگرگشت در فارسی] تا سال 
شـان دربـارٔه  مارکس و انگلس خیلی از زمان خودشان جلوتر بودند، و آثار فکری

های روز در علم پیوند داشت  ترین پیشرفت توسعه و تکامل جامعٔه انسانی، به تازه
کـدام خـودشـان کـار عـلـمـی  و مرتبط بود. البته نه مارکس و نه انگلس، هیـچ

کدام هم مّدعی نـبـودنـد کـه آثـارشـان  اّولی در این عرصه نکردند و هیچ دست
گـفـت کـه اصـطـالح  همسان با علوم طبیعی است. برای مثال، مارکـس مـی

"سوسیالیسم علمی" را "فقط در برابر سوسیالیسم تخّیلی" به کار بـرده اسـت، و 
جزؤه "سوسیالیسم علمی و تخّیلی" انگلس هم با همین قصد نوشته شده است. 

های علمی زمانٔه خـود داشـتـنـد.  تردید هر دو عالقٔه شدیدی به پیشرفت اّما بی
هـای  هایی در روند تدویـن "سـرمـایـه" نـوشـتـه برای نمونه، مارکس در پژوهش

یوستوس فون لیبیگ در زمینٔه شیمی کشاورزی را نیز مطالعه کرده بود. لیبیـگ 
دان آلمانی قرن نوزدهم] عالقه به مطالعٔه نقش عناصر شیـمـیـایـی در  [شیمی

رشد گیاهان داشت و پیشگام مطالعٔه چرخٔه مواد ُمغذی (شامل چرخـٔه کـربـن) 
بود. وی طرفدار تولید کود کشاورزی غیرآلی بود، ولی همچنین نگران کـاهـش 

 مواد آلی در خاک کشاورزی، و هوادار بازیافت فضوالت انسانی بود.
خصوص از کارهای دوست نزدیکش در منچستر (انگلسـتـان) کـارل  انگلس به

گرفـت. انـگـلـس بـرای  دان سرخ" تأثیر می شورِلِمر [آلمانی] معروف به "شیمی
نـگـاری  هایش را باز نکند، از آدرس همین دوستش برای نـامـه اینکه پلیس نامه

کرد. شورِلِمر یکی از پیشگامان شیمی آلی در زمـان خـودش بـود.  استفاده می
های مارکـس  وسازی در نوشته گیری مفهوم گسست سوخت کارهای او در شکل

 نیز تأثیر مهمی داشته است.
های مارکس و انگلس به نوبٔه خود بر روی کارهای والدیمیر ِورنـادسـکـی  نوشته
اوکراینی و شوروی] تأثیرگذار بود. او در -دان روس شیمی شناس و زمین [معدن

محیطی پیشگام بود و یکی از نخستین دانشمندانی بود که متـوجـه  علوم زیست
 ٩ادامه  در صفحه  اکسید کربن موجود در جّو کرٔه زمین نـاشـی از  شد که اکسیژن، نیتروژن، و دی
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گیری ویـروس  ای برای غلبه بر همه سابقه دنیا در حال حاضر درگیر پیکار بی
هـا رسـیـده  اکنون به همٔه قاره ١٩-کورونای جدید است. بیماری مرگبار کووید

است و عالوه بر قربانیان زیادی که گرفته و فشار زیادی که به خدمات درمانـی 
همگانی آورده، اختاللی ناگهانی نیز در زندگی روزمـرٔه مـردم بـه وجـود آورده 
است. آسیب این بیماری در شماری از کشورهای اروپایی، آمریکـا، و چـیـن و 

ای دشـوار  اکنون مبارزه خصوص بیشتر از جاهای دیگر بوده است و هم ایران به
برای متوقف کردن شیوع این بیماری در ایـن کشـورهـا، و در هـمـٔه دیـگـر 

 کشورهای جهان، در جریان است.
جانبه و جامع از شیؤه بـرخـورد و اثـربـخـشـی یـا  اگرچه هنوز تصویری همه

یافته یا در حال توسعٔه جهان در مـبـارزه بـا  کامیابی یا ناکامی کشورهای توسعه
های گوناگون، از جمله متغّیر بـودن  گیری در دسترس نیست (به عّلت این همه

هـا تـن از  ها)، ولی یک چیز کامًال آشکار است: میلـیـون کاری اوضاع و پنهان
 اند. اند و از آن آسیب دیده دفاع مانده مردم جهان در برابر این بیماری بی

گیری به حّدی است که بـار و فشـار زیـادی روی  مقیاس و شّدت این همه
تـر  های درمانی بیشتر کشورهای جهان آورده است. آنچه وضعیت را وخیم نظام

داری  های غیرانسانـی سـرمـایـه کرده است، این است که بر اثر اجرای سیاست
میالدی رواج یافت، میـزان (و بـودجـٔه) خـدمـات  ١٩٨٠نولیبرالی که از دهٔه 

شّدت کاهش یافته است، چه از لـحـاظ  بهداشتی و درمانی همگانی (دولتی) به
کارگیری منابع انسانی (استخدام پزشک و پرستار و تکنیسین آزمـایشـگـاه و  به

غیره) و چه از لحاظ تأمین تأسیسات و تـجـهـیـزات و وسـایـل (از سـاخـتـن 
 وسایل حفاظتـی) ٔهای ویژه و ذخیره های مراقبت بیمارستان گرفته تا تعداد اتاق

افـروزانـه،  طلبانـه و جـنـگ های جنگ ، در حالی که میزان (و بودجٔه) سیاست
هـای  هـای اقـتـصـادی، ثـروت ها و مـحـاصـره های سیاسی، و تحریم مداخله

ای اندک ریخته است، و  اجتماعی عظیمی را به هدر داده است و به جیب عده
 ها نفر را در سراسر جهان به فقر و نداری کشانده است. میلیون

در این زمینه، تفاوتی عظیم میان وضعیت کشـورهـایـی مـثـل چـیـن، کـه 
توانستند شیوع ویروس کورونای جدید را مهار کنند، و کشورهـایـی کـه امـروزه 
شاهد وخامت اوضاع در آنها هستیم، مثل ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، و ایران، دیده 

شود که بیانگر واقعیتی تلخ است که جهان امروزی با آن روبـروسـت، و آن  می
ای است که نه محافظ و  اجتماعی طبقاتی ناعادالنه-های اقتصادی وجود نظام

انـد کـه حـتـی در  ها، بلکه حافظ منافع اقلیتـی کـوچـک مراقب اکثریت مّلت
 اند. ها هم به فکر سودَورزی ها و بحران فاجعه

، تـنـهـا ١٩-گـیـری کـوویـد آمیزی مثل همـه های فاجعه در مقابله با بحران
واکنش مؤثر و انسانی متناسب با تمدن امروزی نوع بشر، هدایت هماهـنـگ و 

خـدمـات و   توانـد هـمـهٔ  ریزی شدٔه این مبارزه توسط دولت است که می برنامه
اش را بـر  منابعی را که در اختیار دارد به طور هماهنگ بسیج کند و توجه اصلی

ها متمرکز کند. هر شیؤه دیگری به غیر از ایـن، یـا  حفظ جان و کرامت انسان
کاری عمدی در مورد وخـامـت اوضـاع و دادن آمـارهـا و  حّتی انکار یا پنهان

شود، حاکی از این است که  های غیرواقعی، مثل آنچه در ایران دیده می گزارش
اش مراقبت از مّلت است، به وظیـفـٔه خـود عـمـل  دولت، که در نهایت وظیفه

کند و از مسئولیتی که دارد، شانه خالی کرده است. در برخی از کشورها، از  نمی
کارگیری الـگـوهـایـی (مـثـل  جمله در بریتانیا، فقط پس از آنکه فهمیدند که به

شد چه حماقتـی اسـت، و جـان  یی) که به آنها توصیه می ایمنی جمعی یا گله
ای از  اندازد، دست از این الگو برداشتند و مجموعه ها نفر را به خطر می میلیون
های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی متفاوتی را برای مهار کردن بیمـاری  شیوه
 به کار بستند. ١٩-کووید

های چندصد  های کمک سرعت و با یک چرخش قلم، بسته در همین اثنا، به
داری،  های سرمایه میلیارد دالری بیرون داده شد که البته به روال معمول دولت

شوند. در حالـی کـه  های بزرگ از آن برخوردار می پیش و بیش از همه، شرکت
ثروتمندان و قدرتمندان از دسترسی گسترده و بدون مانع (به دلیل پول و قدرتی 
که دارند) به خدمات پزشکی برخوردارند یا امکان گریز از مـنـاطـق و مـراکـز 

تـوانـنـد  ابتالیافته به بیماری را دارند (در حّدی که اکثریت مردم دنیا حّتی نـمـی
تصّور آن را بکنند)، به نیازهای اقتصادی و اجتماعی فرودستان و ندارها تـوجـه 

اند تا خودشان گـلـیـم  زیادی نشده است، و به طور عمده به حال خود رها شده
گـذرد، حـاوی  خود را از آب بیرون بکشند. همٔه آنچه این روزها در جهـان مـی

های آینده. از جمله اینکـه جـامـعـٔه  ویژه برای نسل بهاست، به هایی گران درس

بحران کورونا ضرورت برخورداری همگانی از 
نظام پزشکی و درمانی سراسری و رایگان را 

 نشان داد

ـــدن  ـــم ـــت م
ــروزی، در  ام
ـــــــــــــرن  ق

ویکـم،  بیست
ـــر  ـــد ب ـــای ب
شالودٔه نظـام 
خــــدمــــات 
ـــــی  درمـــــان
همـگـانـی و 
ـــی  ـــان ـــگ رای
استوار بـاشـد 
جا  که در همه

وقت در دسترس و در خدمت مردم باشد. مثل برخورداری از خـوراک و  و همه
غذا و مسکن، برخورداری از خدمات درمانی نیز باید حقی بنیادی تلـقـی شـود. 

تا کنون چنـدبـرابـر رقـمـی  ١٩-هزینٔه بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید
انـد از راه  های اخیر تالش کـرده داری در دهه های سرمایه شده است که دولت

سـازی) از  های نولـیـبـرالـی (از جـمـلـه خصـوصـی تحمیل و اجرای سیاست
همگانی بزنـنـد. -های خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر خدمات دولتی بودجه

اند (مثل ایتالـیـا و فـرانسـه و  هایی را دنبال کرده کشورهایی که چنین سیاست
فقط اقتصادهایشان صدمٔه شدیدی  اسپانیا و آمریکا و ایران) در بحران کنونی نه

دیده است، بلکه ضعف نظام بهداشتی و درمانی آنها بیش از پیش آشکار شـده 
ویژه در آمریکا که خدمات درمانی به طور عمده زیـر سـلـطـٔه بـخـش  است، به

هـای بـیـمـٔه  های گرفته تا شرکت ها و داروسازی خصوصی است، از بیمارستان
کنندگان تجهیزات پزشکی، و بخش بزرگی از جمعیت آن از  خصوصی و تأمین

داشتن بیمٔه درمانی محروم است. اسفناک است که در قدرتمندترین اقـتـصـاد 
جهان، تجهیزات پزشکی مانند دستگاه تنفس مصنوعی کمیاب است و ماسک 

های  ها. مّلت حفاظتی به اندازٔه کافی وجود ندارد، حتی برای کارکنان بیمارستان
درستی عقالنی بودن سیـاسـت تـخـریـب خـدمـات  چنین کشورهایی امروزه به

برند. مردم همٔه دنیا، چه در کشـورهـای  پزشکی دولتی را زیر عالمت سؤال می
ثروتمند اروپایی و آمریکای شمالی، و چه در کشورهای از لـحـاظ اقـتـصـادی 
ضعیف و فقیر جهان، باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی حمایت و مـحـافـظـت 

فقط مراقبت پزشکی و درمانی از مردم در جامعه ضرورت دارد، بـلـکـه  شوند. نه
های آنها از لحاظ اقتصادی و معیشتی نیز باید حمایـت و  زحمتکشان و خانواده

تأمین شوند. در این شرایط بحرانی، به همٔه آنهایی که درآمدشـان را از دسـت 
پردازند یا وام  دهند، باید کمک مالی شود. برای مشکل کسانی که اجاره می می

هـایـی  حـل شود، بـایـد راه یابد یا قطع می مسکن دارند و درآمدشان کاهش می
 عملی و مؤثر ارائه شود.

در این میان، کشورهای "جهان سّوم" نباید فراموش شوند. آنـهـا نـیـز بـرای 
های خود و برای تقویت و بهبود نظام درمانی خـود و  حمایت و حفاظت از مّلت

شناسد، نیاز به پشتیبانی دارنـد.  ، که مرز نمی١٩-برخورد با بحران جهانی کووید
-در برخورد با بحران کنونی، و پس از آن در دورٔه بازسازِی جهان پس از کـوویـد

المللی ضرورتی انکارناپذیر است. دبیرکل سازمان  ، همبستگی و همیاری بین١٩
بـس در  ملل متحد نیز بر این نکتٔه مهم تأکید کرده اسـت. او خـواهـان آتـش

های اقتصادی، و تبادل دانش و تجربه  های جاری، برداشتن همٔه تحریم جنگ
 و منابع شده است تا بتوان به بازیابی و بهبودی پایدار دست یافت.

جانبه و جـّدی بـه  درس مهم دیگری که باید از این بحران گرفت، توجه همه
زیست است. آنچه در دو سه ماه اخـیـر و در پـی تـوقـف بسـیـاری از  محیط
ونقـل دیـده شـد،  تولیدی، گردشگری، و حمل-های اقتصادی صنعتی فعالیت

های آلوده  تر شد، آب این بود که کرٔه زمین توانست نفسی بکشد. هوا بسیار پاک
ای گرفتند، و جانوران و گیاهان طلیعٔه برگشت زندگـی "طـبـیـعـی" از  جان تازه

زیست هرگز نباید از دستورکار جـامـعـٔه بشـری  دست رفته را دیدند. حفظ محیط
هـای  های آتی در زمـیـنـه خارج شود. در کنار تغییرهایی که امید است در برنامه

ها تـدویـن شـود،  خدمات اجتماعی همگانی و عدالت اجتماعی و رفع نابرابری
زیست بر روی کرٔه زمین نـیـز بـه طـور  ریزی متناسب برای حفظ محیط برنامه

، نـیـروهـای ١٩-جّدی باید منظور شود. امروزه، و نیز در فردای غلبه بر کوویـد
های این بحران مورد تـوجـه هـمـٔه  خواه و دموکرات باید بکوشند که درس ترقی
هـای بـنـیـادی  ها قرار بگیرد. باید برای به کـرسـی نشـانـدن خـواسـت انسان

زحمتکشان جهان در برخورداری از زندگی شایسته، عدالت اجتماعـی، صـلـح، 
زیست پاک در همزیستی با دیگر ساکنان کرٔه زمین، و زندگی در  امنیت، محیط
گرا، با تمام توان کوشید. دنیای دیگری ممکن است، دنیایـی کـه  دنیایی انسان

در آن نیازهای مردم اولویت دارد نه سوِد سرمایه. باید برای ساختن چنین دنیای 
 ای با تمام توان کوشید. ارزنده

 



١٣٩٩فروردین ماه  ٢۵دوشنبه    ١٣   ١١٠١شمارۀ  

های کمونیست  بیانیۀ مشترک حزب
 ١٩ -امریکای جنوبی دربارۀ کووید

های کمونیست امریکای جنوبی امروز ( حزب ١٩ -به مناسبت گسترش کووید
کنندۀ کارگران بخـش  ) بیانیۀ مشترکی صادر کردند و نقش تعیین٢٠٢٠مارس  ٣٠

 گیری ویروس کرونا برجسته کردند. ها را در مبارزه با همه بهداشت و سایر بخش
 متن کامل بیانیه:

کـنـنـدۀ  های کمونیست در امریکای جنوبی با غرور طبقاتی نقش تعیین ما حزب
طورعمده بخش بهداشت را در نبرد بـا بـیـمـاری  های مختلف و به کارگران بخش

 کنیم. کند، برجسته می که جهان را ویران می ١٩ -گیر کووید  همه
ما از برگزاری کنفرانس تلفنی وزیران بهداشت و وزیران امور خـارجـی جـامـعـۀ 

که توسط ریاست نـوبـتـی آن،  (CELAC)کشورهای امریکای التین و کارائیب 
کـه ایـن یـگـانـه  کنیم، با توجه به این مکزیک فراخوانده شده است، استقبال می

توانند با حضور ارزشمند کـوبـا،  می «امریکای ما»فضایی است که همۀ کشورهای 
چنـیـن  پیشگام جهان در نوآوری پزشکی و بیوشیمیایی و اخالق اومانیستی، و هم

 امریکا و هیئت بلندپایۀ جمهوری خلق چین گردهم آیند. سازمان بهداشت پان
هـای  های اساسی در سـیـسـتـم انگیزی کاستی غم طرز به  ١٩ -پاندمی کووید

دهد که پیـش از ظـهـور  بهداشت عمومی در اکثر کشورهای منطقه را نشان می
های ضد مـردمـی  ها نتیجۀ سیاست ویروس کرونا شناخته شده بودند. این کاستی

سـازی  های بزرگ برای سوداگری و خصوصی ها در خدمت سرمایه است که دولت
های انحصاری حـمـایـت  برند و از سودآوری گروه کار می های بهداشتی به مراقبت

 کنند. می
های علمی و تکنولوژیـکـی مـوجـود بـرای  ها ظرفیت براین، این سیاست افزون

گیرانه و مراقبت گسترده از مردم را تضعیف کرده است. تجربۀ  تأمین نیازهای پیش
کنونی ماهیت ضد اجتماعی و انگلی نئولیبرالیسم و بـرتـری مـداخـلـۀ دولـت در 

ریزی براساس نـیـازهـای مـردم را بـرجسـتـه  های حیاتی هر ملتی و برنامه حوزه
تـوان بـا مـنـطـق مسـکـیـن  هـا را نـمـی کند که آن چنین ثابت می کند، هم می

هـای اولـیـه و  داری اداره کرد. این امر مسایل بهداشتی، ارائـۀ مـراقـبـت سرمایه
های مجهز، پزشکان و پرستـاران،  های مناسب، آزمایشگاه گیری، بیمارستان پیش

چه را که برای تأمـیـن  ها و هر آن ها و معاینه های تنفسی، آزمایش داروها، دستگاه
 گیرد. نیازهای مداوم و فوری مردم مورد نیاز است، دربرمی

شاغـالن و فـقـیـرتـریـن قشـرهـای  ما تضمین حقوق کارگران، بیکاران، نیمه
حال حـفـظ اسـاس  عنوان یک حرکت انسانی و حمایتی که درعین اجتماعی را به

دانیم. باید پرداخت دستمزد  کند، ضروری می های اقتصادی را تضمین می فعالیت
هـا  طور حداقل دستمزد برای کلیۀ کارگران غیررسمی تضمین شـود. ایـن و همین

درامد] نباید هزینۀ بحران را بپردازند. بـه ایـن مـنـظـور،  [کارگران و قشرهای کم
هـای  های ریاضت مالی باید معکوس شـود و دولـت بـایـد مسـئـولـیـت سیاست
هـای  ای برای حفظ فعالیت اقتصادی، ازجمله تضمین سهم سـیـسـتـم العاده فوق

 عهده بگیرد. بانکی مالی به
های سـرکـوبـگـرانـه و  بار و برای همیشه به تحریم و سایر اقدام الزم است یک

یکجانبه علیه کوبا و ونزوئال و نیکاراگوئه که در ایـن اوضـاع بـحـرانـی خصـلـت 
تر است، پایان داده شـود. در  ها برجسته آمیز و ناعادالنۀ آن خودپسندانه، تبعیض

بـر  همین راستا، ما به سخنان رییس جمهور آرژانتین، آلبرتو فرناندز کـه افـزون 
طورشایستـه  های مناسب در این موقعیت اضطراری، به ای از اقدام اتخاذ مجموعه

 نهیم. و درخور در این زمینه صحبت کرده است، ارج می
های کشورهای مـا بـه صـنـدوق  طورقطعی و فوری بدهی ضروری است که به

 خور بخشیده شود. المللی نزول های بین المللی پول و بانک بین
ها و واحدهای درمانی که درحـال  ما به پزشکان و پرستاران، کارکنان بیمارستان

کـنـیـم. مـا  مبارزه با مشکالت بزرگی هستند، سپاس صمیمانۀ خود را ارسال مـی 
کنیـم و  هستند، ابراز می ١٩ -که مبتال به کووید همبستگی خود را با همۀ کسانی
 کنیم. برای آنان بهبودی سریع آرزو می

ترین کشورها درحـال  دیده ما به کشورهایی مانند چین، کوبا و روسیه که با آسیب
های تهویه  کننده، دستگاه های همبستگی مانند ارسال مواد محافظت انجام اقدام

هـایـی کـه بـا  فـرسـتـیـم. اقـدام و متخصصان حوزۀ بهداشت هستند، درود مـی
چـنـان  های ایاالت متحد امریکا مغایر است. ایاالت متحد و نـاتـو کـه هـم اقدام

انتقال نیروهای نظامی خود ادامه  و مصرانه به نقل
تازگی در چندین کشور  طور که به دهند، همان می

رحمانه و بدون توجه به وضعیت  ای بی شیوه های خصوصی به بیمارستان
اند. با  سرعت آغاز کرده بحرانی سالمت کشور تعدیل نیروی کارشان را به
های حکومتی، روزنامه  عریان شدن عملکرد بخش خصوصی و مقام

، نوشت: "وزارت بهداشت کمابیش از این ٩٩ماه  فروردین ٢٠شهروند، 
ها باخبر است، اما تاکنون اقدامی نکرده است. پیش از این کیانوش  تعدیل

جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر گفته بود که 
های خصوصی شکننده شده است و آنها در معرض  اقتصاد بیمارستان

مدیره این  اند و با این اظهارات اقدام رؤسای هیئت ورشکستگی قرار گرفته
های حکومتی با تبعیت از  ها را توجیه کرد." از قرار معلوم مقام بیمارستان

پذیر" حتی در  قانون مقدس "عرضه و تقاضا" و استمرار "بازار کار انعطاف
هنگام اضطراری بودن وضعیت کشورمان که در آن کادر خدمات طبی در 

گیری کرونا قرار دارد، در "کار و کسب"  خط اول مبارزه با همه
کند. بنا بر گزارش روزنامه شهروند  های خصوصی دخالت نمی بیمارستان

"هر بیمارستان خصوصی تصمیم خودش را دارد، برخی از آنها به 
اند سر کارتان بیایید، اما از حقوق خبری  پرستاران اعالم کرده

 نیست." [!]. 
داری جهان دومین بار در کمی بیش از  در کشورهای پیشرفته و سرمایه

های نولیبرالیستی بار  یک دهه است که برخالف باور جزمی ایدئولوگ
منظور نجات اقتصاد باید  دیگر "دولت" همچون آخرین خط دفاعی به

مستقیمًا در همٔه شئون اقتصادی کشور دخالت کند. آمریکا، بریتانیا، و 
درصد انقباض در تولید ناخالص  ١۵تا  ١٠کشورهای اتحادیه اروپا دچار 

میلیون نفر به صف  ١٠اند و در طول چهار هفته  شان شده اقتصادهای
بیکاران در آمریکا افزوده شده است. طبق برآورد کارشناسان معتبر جهانی 

های بزرگ با  و ازجمله روزنامه فایننشال تایمز، در چند سال آتی سرمایه
رشد و نرخ سود بسیار پایینی مواجه خواهند بود. بعد از یک دهه اکنون در 

داری جهان شکاف بین ثروتمندان و فقیرها  کشورهای پیشرفته و سرمایه
افزایش نهاده است.  های توده رو به تر شده و سطح اعتراض بسیار گسترده

سازی" درحال لق و متالشی  مهم اینکه در این مسیر، چارچوب "جهانی
ای  داری در برابر بالیای طبیعی شدن است و کشورهای عمده سرمایه

اند.  محیطی فلج شده های زیست های واگیر و بحران مانند بیماری
روی، برای مقابله با بحران اقتصادی برآمده از واگیری کرونا،  ازاین

ای از  های نجومی غیر از تزریق مبلغ داری به کشورهای عمده سرمایه
شدت بیمار نظام  نقدینگی (چاپ اسکناس بدون پشتوانه) به پیکره به

داری و اعالم شرایط اضطراری در کشورهایشان فعًال کار دیگری  سرمایه
آید. بنا بر این اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم فعًال نظام  شان برنمی از دست
های ویژه باید  یو" زیر مراقبت سی داری تا اطالع ثانوی در "اتاق سی سرمایه

های نولیبرالیسم اقتصادی  باشد. مدافعان، مداحان، و ایدئولوگ
منظور رهایی از  شد دیگری به اند در یک دهه گذشته راه برون نتوانسته

بحران بیابند! البته باید افزود که طبق معمول کشورهای امپریالیستی 
شان را به کشورهای درحال  های اقتصادی ها و صدمه بخشی از معضل

 رشد منتقل خواهند کرد.
های  تجربه تاریخی یک قرن اخیر نشان داده است که صاحبان سرمایه

گذاران در پس و پیش پردٔه جریان امور، در تحلیل نهایی  کالن و سیاست
منظور مدیریت بحران و نجات منافعشان اراده و توان درپیش گرفتن  به

هایی ضد انسانی و خطرناک را داشته و دارند. برای درک سرشت  سیاست
داری و  اندرکاران نظام سرمایه اندیشی برخی از دست دیدگاه و چاره

توان به سرمقاله اخیر  شان در مقابله با وضعیت بحرانی می اندیشی چاره
استریت ژورنال (آمریکا) اشاره کرد که این سناریو را مطرح  نشریه وال

زودی با یک معضل و یک انتخاب هولناک روبرو  کند: "ممکن است به می
یا با بستن طوالنی واحدهای تولیدی [وضعیت اضطراری] به  -شویم

مان آسیب جدی وارد آوریم یا اینکه جان هزاران نفر، اگر نه  وسایل معاش
 ها نفر، را در برابر گسترش سریع این ویروس قربانی کنیم." میلیون

اند آن هم  ای مبهم روبرو شده درحال حاضر جهان و کشور ما با آینده
در هنگامی که نیروهایی خطرناک بر رأس قدرت کشورمان و جهان قرار 
دارند. در این شرایط بسیار حساس نیروهای مترقی در کشورمان و 
همچنین در پهنه جهان باید با هوشیاری بسیار و همکاری در راه دفاع از 

 آزادی، صلح، و منافع مردم و بشریت عمل کنند.

 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه

 ١۵ادامه  در صفحه  
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های رفتاری القا  چرا ما از سنجش رفتار بشر، خارج از روش
 داری، ناتوانیم؟   شده از سوی سرمایه

 
های  آوری و بررسی بانک ها، دانشمندان توان جمع با قدرتمندتر شدن رایانه

تر حاوی رفتار بشر در سراسر جهان و در طول زمان را دارند.  اطالعاتی بزرگ
اند که ممکن است نشان دهند چگونه  دنبال الگوهایی ها به آنان در این داده

های جسمی و روحی زیاد با یکدیگر، رفتارهایی  همه ما، با وجود اختالف
مشترک داریم؟ دانشمندان از طریق درک این الگوهای رفتاری، سعی در 

ها دارند. پژوهشگران غالبًا به  شدنی بودن" انسان بینی گیری میزان "پیش اندازه
ها، بیش از آنچه خود میل دارند و خواهان آزادی  رسند که انسان این نتیجه می

 اند.   شدنی بینی اند، پیش عمل
مان را  فرد و نامشخص ما دوست داریم تصور کنیم که آیندٔه منحصربه

های آماری خالصه کرد. با این حال، اغلب الگوها  توان در تحلیل نمی
ها نوعی روش  گیری معمول این است که، انسان اند.  نتیجه مشابه
نحوی  وسیلٔه روند تکامل به گیری ذاتی مشترکی باید داشته باشند که به تصمیم

دهد. با  شان می هایی مشابه سوق گیری تعیین شده است که به تصمیم
شود. با این  یازی به روانشناسی تکاملی، ماهیت رفتاری انسان بررسی می دست

گیری بر این فرض استوار است که هر فرد انتخاب خود را فارغ  حال، این نتیجه
ای با ساختار  دهد. از دیدگاه مارکسیستی، در جامعه از هرگونه اجبار انجام می

شوند تا کارگران  های زندگی مهار و دستکاری می داری، همٔه جانب سرمایه
روشی زندگی کنند که به  بهترین وجه ساخته (و بازسازی) شوند چندان که به به

دار  باشند. با احتیاط و دقت  بهترین وجه پاسخگوی نیازهای طبقه سرمایه
کنیم  گیری که، هرگونه رفتار انسانی که مشاهده می بسیار زیاد به این نتیجه

ذاتی زندگی بشری است باید برخورد کرد. درعوض، ممکن است از مشاهده 
ای که تقریبًا  ها در سیاره رفتار اخیر انسان این نتیجه گرفته شود که انسان

شود مجبورند به این روش زندگی  داری اداره می شیؤه  تولید سرمایه کامًال به
 کنند.

ها است.  یک مثال ساده در این پژوهش، مطالعه الگوهای حرکت انسان
های همراه که مکان افراد را  های تلفن پژوهشگران پس از تجزیه و تحلیل داده

شدنی  بینی در صد پیش ٩٣کنند، نتیجه گرفتند که حرکت افراد "تا  ردیابی می
تواند  ای علمی می ها، شیوه ها بین انسان است". یعنی باوجود برخی اختالف

درصد دقت  ٩٣تان با  های قبلی های بعدی شما را بر اساس حرکت حرکت
های کوتاه و بازگشت  بینی کند. افراد تمایل زیادی به طی کردن مسافت پیش

که عدٔه   دهند، درحالی  اند از خود نشان می هایی که قبًال بوده دوباره به مکان
دهند. شناختن الگوهای  های از دست رفته را پوشش می اندکی مرتبًا مسافت

حرکتی انسان برای [بررسی] طیف وسیعی از مشکالت مفید است. 
ونقل شهری یا درک  ریزی اتصاالت سیستم حمل مثال، برنامه عنوان به

هایی مانند ویروس کرونا در میان مردم  یک جامعه.  چگونگی شیوع بیماری
دهند چرا حرکت بشر تا این حد  ها توضیح نمی همه، این مشاهده بااین
شدنی است. این ایده که انسان تنها از تعداد محدودی مکان گذر  بینی پیش
کند، ممکن است مورداستفاده قرار گیرد تا دال بر آن باشد که ما ذاتًا ترجیح  می
 داشته  باشیم.   ای محدود، آرام، و بسته دهیم زندگی می

کنندٔه سیاستی باشد که تائید کننده   تواند توجیه گیری همچنین می این نتیجه
اش را دارد. ولی بیایید درنظر بگیریم که چه  امری است که ادعای سنجش

هایی ما را از داشتن  کنیم و همچنین چه مانع هایی را مکرر بازدید می مکان
 دارند.  ای متفاوت بازمی الگوی رفتاری

هایی که اغلب  اتفاق مردم جهان، دو مورد از مکان برای اکثریت قریب به
لغو مالکیت  شوند خانه و محل کار آنان است. از زمان اجرای قانون بازدید می

طورکلی زمین، مردم برای یافتن کار به  های کشاورزی و به عمومی بر زمین
اند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند.  شهرهای پرجمعیت مهاجرت کرده

وآمد  های کار ساخته شد تا فاصلٔه رفت مسکن برای کارگران در نزدیکی مکان
تر و  شکلی منعطف تر شود و نیروی کار به از خانه به کارخانه و بالعکس کوتاه

 تر در دسترس باشد. راحت

بینی  ها چقدر قابل پیش انسان
 هستند؟

تقریبًا برای همگان 
تصورش غیرممکن است  

که کسی بتواند شغل خود 
و مدت   را ترک کرده

زمانی طوالنی تأمین 
مالی داشته باشد و به هر 

خواهد سفر  کجا که می
کند. واکنش فوری اکثر 
مردم نسبت به از دست 
دادن شغل خود، تالش 
برای یافتن شغلی دیگر 

های  است، زیرا باید هزینه
کند.  اش را تأمین زندگی

دلیل حرکت بسیاری از 
افراد در سراسر جهان 
یافتن کار است، ولی 
دسترسی به بازار کار دیگر 

سبب کنترل  کشورها به
شدید مرزها و 

های مهاجرتی میسر نیست. کارگران کشورهایی که از  محدودیت
شوند مجبورند در هر کجایی که  های امپریالیستی استثمار می دولت سوی

نظر از  شان است تن دهند، صرف هستند بمانند و به هر کاری که در دسترس
کنند. دلیل واقعی انجام نگرفتن  اینکه چقدر دستمزدی  ناچیز دریافت می

داری  اند که کشورهای سرمایه هایی محدودیت ها در مقیاس بزرگ، مهاجرت
اند.  گزینه دیگر در مقابل نبود کار و  وجود آورده برای زندگی اکثر مردم به

گاهانه  اختیارش نکرده   فقر و گرسنگی است که تا کنون هیچ  دستمزد، کس آ
است. غیرممکن است با اطمینان تمام بتوانیم بدانیم چه تعداد از مردم در 

خاطر ادامه حیات، دست به  نیاز بودن به فروش نیروی کارشان به وضعیت بی
 زنند. مهاجرت می

هایی بنا شده است که مهاجرت  های کنونی بر تاریخچه جامعه ساختار جامعه
هایی هماهنگ و در مقیاسی بزرگ متوقف  سیاست وسیلهٔ  اعضایشان همواره به

خانمان هنگام انتقال [جامعه] از فئودالیسم به  شده است: آوارگان بی
تر به  کار و تفویض قدرت گسترده داری تا ِاعمال قوانین دولت  محافظه سرمایه
 ها. منظور مصادره اموال و برخورد با اقوام مهاجر و کولی پلیس به

درک تفاوت میان اعمالی که انسان در بودن یا نبودن یک سیستم انجام 
هایی خاص عمل کنند، مهم  است. یکی  روش کند به دهد و آنان را وادار می می

شود این است که  هایی که اغلب در رد سوسیالیسم از آن استفاده می از دلیل
انسان ذاتًا خودخواه است و برای زنده ماندن به رقابت با دیگران و کسب برتری 
ناگزیر است.  در جهانی که انسان مجبور شده با دیگران رقابت کند تا بتواند 

ها  تهیه کند، اقتصاددانان نباید رقابت انسان  نیروی کار خود را فروخته و غذا
 برای کسب درآمد را با غرایز طبیعی بشر اشتباه کنند و یکی بدانند.

مارکس خاطرنشان کرد که، وجود ارتش ذخیره کارگران بیکار، رقابت برای 
های  دهد: "بار لشکر احتیاط صنعتی در دوره دستیابی به مشاغل را شدت می

های رونِق متوسط بر ُگردٔه لشکر درحال خدمت کارگری سنگینی  رکود و دوره
آلود بازار بر توقعات آنان مهار  های ازدیاد تولید و فعالیت تب کند، و در دوره می
ای است که قانون عرضه  زند. بدین ترتیب وجود اضافه جمعیت نسبی زمینه می

شود تا میدان عمل این    کند و موجب می و تقاضای کار در متن آن عمل می
جویی سرمایه مقبولیت مطلق  طلبی و سلطه قانون به حدودی که برای استثمار

  ]. ٣،  بخش ٢۵دارد، محدود گردد" [سرمایه، جلد اول، فصل 
(معنای لغوی گفته مارکس: "کار بیش از حد بخش شاغل طبقٔه کارگر صف 

کند، در مقابل، فشار بیشتری که بیکاران با  لشگر ذخیره بیکاران را متورم می
کند تا فشار برای  کنند آنان را وادار می رقابت خود بر صاحبان اشتغال وارد می

 داری تسلیم بشوند.").  کار بیش از حد را پذیرفته و به اجحافات سرمایه
کنند، باید سعی  وقتی دانشمندان الگوهای رفتاری انسان را مشاهده می

های موجود و ممکِن رویاروی انسان درک  کنند این الگوها را در چارچوب گزینه
اش بدانند. تنوع  ناشی از ذات طبیعی  ها را کنند، نه اینکه عمل انسان

اند، شاهد  های بشری که در طول تاریخ وجود داشته های جامعه شکل
داری محصول خودکار رفتار انسان  که سرمایه قدرتمندی است بر این ادعا

نیست. با وجود آنچه ممکن است برخی روانشناسان تکاملی به ما بگویند، 
 ناپذیر نیست. اجتناب  وجه هیچ بار اکثر مردم این سیاره به زندگی نکبت
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ها نفر منجر شود. او گفت که پاسخ  کشته شدن هزاران نفر و بیکاری میلیون
 سابقه باشد. دولت به این بحران نیز باید بی

های اقتصادی  خواهد که الیحه بعدی محرک طور مشخص می سندرز به
طور که در نروژ،  پرداخت دستمزدها وادار کند، همان کارفرماها را به ادامه

گونه که بخش اختصاص یافته به  انگلستان، و دانمارک انجام شد و همان
های اقتصادی  تریلیون دالری محرک ٢/٢های هواپیمایی در قانون  شرکت

دارد.  قسمت اخیر که اتحادیه کارکنان هواپیمایی بر آن اصرار  مقرر می
داشت، از طریق پیتر دفازیو، نماینده کنگره آمریکا از اورئگون که عضو 
رهبری حزب دموکرات هم است، مطرح شد و تعداد دو میلیون نفر را تنها تا 

 گیرد. پایان ماه سپتامبر (شش ماه آینده)، زیر پوشش می
سندرز همچنین خواهان بیمه درمان برای همگان است ازجمله 

های تأمین  دلیل نداشتن کارت که (اوراق) هویت رسمی ندارند و به افرادی
های اقتصادی حذف  اجتماعی یا اظهارنامه مالیاتی از قانون قبلی محرک

خواهد این کار را  اند. سندرز با گسترش شبکه مدیکر در کل کشور می شده
ها و  انجام دهد. او همچنین از مدیکر خواهد خواست تا دیگر کسری

 های متفرقه دیگر را نیز تقبل کند. هزینه
روز  ١۴  اش فراتر از افزایش مدت مرخصی پزشکی برای فرد و خانواده

اند یا  دلیل قرنطینه شدن از دست داده برای بزرگساالنی که شغل خود را یا به
هفته برای  ١٠به ماندن در خانه برای مراقبت از اعضای خانواده مجبورند، 

میلیون کودک  ۵۵بزرگساالنی که اکنون باید در خانه بمانند تا از 
 توانند به مدرسه بروند مراقبت کنند. آموزشان که اکنون نمی دانش

توانند  دالیل مالی نمی ها بزرگسال که به سندرز همچنین برای تغذیه میلیون
ها کودک که برای تغذیه به غذای   به غذا دسترسی داشته باشند و میلیون

  هایی تهیه کرده  است. اند نیز برنامه مدرسه  وابسته
 های دیگر برنامه سندرز شامل موارد زیر است: جنبه

استفاده از قانون تولید وسایل دفاعی برای مجبور کردن مؤسسات به -
های الزم" برای تشخیص و درمان ویروس  "تولید تجهیزات و آزمایش

، بلکه به  N95های  منظور تولید ماسک تنها به این امر نه  گیر کرونا. همه
  شود. تولید دستکش، لباس، و سایر وسایل محافظتی نیز مربوط می

ای موجب شده است که کارکنان خط  نبود چنین تجهیزات محافظتی
هایشان از سوی کارفرمایشان تأمین  مقدم چند مرکز صنعتی که خواست

هایشان برای دریافت این وسایل  تا خواست  شود، دست از کار کشیده نمی
ای که کارگرانش  های بزرگ ضد اتحادیه انجام شود. "آمازون"، یکی از شرکت

سازمان دهنده را،  اعتراض واداشت، نخست در انبار جزیره استاتن را به
طور غیرقانونی، اخراج کرد و سپس تالش کرد تا او را ترور  احتماًال به

 شخصیت کند.
دلیل نداشتن تجهیزات الزم محافظتی مانند ماسک،  سندرز گفت: "به

آنکه الزم باشد مجبور  دستکش، و پوشاک پزشکی، پزشکان و پرستاران بی
شان را در معرض خطر قرار دهند تا افراد مبتال به کرونا را  شوند زندگی می

، به متخصصان CDCها،  درمان کنند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری
ای مانند تل موی  بهداشت و درمان راهنمایی کرده است تا از وسایل خانگی

یا روسری استفاده کنند و به برخی از کارگران در ویرجینیا گفته شده است   سر
 که از هر ماسک تا یک هفته استفاده کنند.

اعالم کرده   HHSسندرز افزود که، وزارت بهداشت و خدمات انسانی
میلیارد ماسك پزشکی نیاز دارند. حتی با باالترین  ٣/۵است که مردم به 

اضافه حجم تولید سایر  ، به3Mتولیدکننده،   ترین حجم تولید توسط بزرگ
 موردنیاز مردم نزدیک نخواهیم شد.  ها موجود، حتی به حجم کارخانه

سندرز نیز مانند هواداران قدرتمند خود در اتحادیه ملی پرستاران متحد،  -
خواهد که یک استاندارد اضطراری  مجددًا از اداره ایمنی و بهداشت شغلی می

های از  ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی اعالم کند تا برنامه را به بیمارستان
ها را بالفاصله تصویب و  ویروس  قبل تهیه شده حفاظت از کارگران در مقابل

عملی سازند. سندرز گفت: این کار "از کارکنان بخش درمانی، بیماران و مردم 
 در طول این بحران محافظت خواهد کرد. "

ها تصویب و  قوانینی را برای جلوگیری از افزایش سودجویانه قیمت -
 ٣٣اند و  اعمال کنید. چندین ایالت در حال حاضر این کار را انجام داده

هایی مختلف نیز در هفته گذشته به پنج فروشنده بزرگ  دادستان کل از ایالت
اند، با نوشتن نامه  اینترنتی ازجمله آمازون و وال مارت که هر دو ضد کارگری

ها به قبل از شروع پاندمی و جلوگیری از تکرار این  خواستار بازگشت قیمت های اقتصادی به ... ادامۀ در مبارزه با کرونا کمک
منظور  ها به های کل ایالت عمل و همچنین  آزادی عمل و نظارت دادستان
 تکرار نشدن این کار در آینده را نیز خواستار شدند.

عنوان فرصتی برای  ها و اشخاصی که از این بحران به سندرز گفت: "شرکت
کنند، باید  ها و امنیت عمومی استفاده می به قیمت جان انسان  سودآوری

 بازرسی و پیگرد قانونی شوند." 
تنها کودکانی که قبًال در مدارس دولتی  اطمینان حاصل کنید که همه، نه -

اند، غذای سالم و کافی دارند.  وعده غذایی داشتند و حاال آن را از دست داده
های تغذیه، برنامه تغذیه زنان، نوزادان و کودکان،  معنای گسترش کوپن این به

توزیع مواد غذایی در مدرسه و درصورت لزوم تحویل غذا به در منزل 
 مستمندان است.

ها و شهرهایی فراهم شود که در حین  میلیارد دالر برای ایالت ۶٠٠ -
ها و دستمزد به کارکنان اضطراری درخدمت ساکنان این  پرداخت بدهی

وکار و نبودن درآمد  بودن کسب  اند. با تعطیل مناطق خود رو به ورشکستگی
ها و شهرها ارائه  های مالی مستقیم به ایالت مالیاتی، بانک مرکزی باید "کمک

ها بتوانند برای مردم و لوازم مورد نیازشان در مبارزه با ویروس کرونا  دهد" تا آن
  را داشته باشند.  پول الزم

های ماهانه مانند اجاره خانه، وام مسکن، بدهی درمانی و  پرداخت -
میلیون  ١٨مدت چهار ماه متوقف کنید. سندرز گفت  های معوقه را به بدهی

بها یا  شان را برای پرداخت اجاره خانواده فقیر بیش از نیمی از درآمد ماهانه
های درمانی پرداخت  قسط بانکی در رابطه با مسکن یا بدهی مرتبط با هزینه

های  کنند. تمامی احکام تخلیه، سلب حق اقامه دعوی و قطع سرویس می
های دانشجویی در طول مدت این  شهری باید متوقف شوند. "بازپرداخت وام

 بحران لغو شوند."
و بعد، وقتی بحران پایان یافت، مستأجران، بدهکاران پزشکی، گیرندگان 

ها را  وام مسکن را وادار نکنید که همه بدهی  وام دانشجویی، و بدهکاران
ای از امتناع مؤسسات از انجام چنین  عنوان نمونه یکجا بازپرداخت کنند. به

گویند که دو بیمارستان در ویسکانسین  های خبری می کارهایی، گزارش
گیر  دلیل بیماری همه به  همچنان در پی تسویه بدهی افرادی هستند که

 اند. شان را از دست داده شغل
و جسورانه   سرعت سندرز در پایان گفت: "اکنون، با افزایش بیکاری، اگر به

 ها با ورشکستگی و ویرانی مالی روبرو خواهند شد." عمل نکنیم، خانواده

 های کمونیست  ... ادامۀ بیانیۀ مشترک حزب

کـنـنـد کـه  های هنگفت نظامی پشتیبانی مـی در اروپا انجام دادند، از بودجه
 مغایر با سالمت و رفاه اجتماعی است.

هـا حـاصـل  های بنیادی که از اتحاد کـارگـران و خـلـق ما برای دگرگونی
کنیم. موضع ما بر احساس مسئولیت و انسانـیـت اسـتـوار  شود، مبارزه می می

های فوری برای حمایـت از سـالمـت و  است. ما برای مبارزه در جهت اقدام
 های کرۀ زمین حضور داریم. ها در همۀ گوشه حفظ حقوق همۀ خلق

  
 حزب کمونیست آرژانتین
 حزب کمونیست بولیوی
 حزب کمونیست برزیل
 حزب کمونیست برزیلی
 حزب کمونیست کلمبیا
 حزب کمونیست شیلی
 حزب کمونیست اکوادور
 حزب کمونیست پاراگوئه

 حزب کمونیست پرو
 میهن سرخ -حزب کمونیست پرو

 حزب کمونیست اوروگوئه
  حزب کمونیست ونزوئال 
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برنی سندرز: الیحه امدادی بعدی مصوب در کنگره آمریکا باید تا پایان 
 هزار دالر بپردازد ٢به هر فرد ماهانه  ١٩ -پاندمی کووید

 
های اخیر نسبت به  برنی سندرز ، سیاستمدار مستقل و دموکرات آمریکایی در سال

های اجتماعی مرتبط با حیات قشرهای زحمتکش و همچنین درباره صلح جهانی  مسئله
 ٢٠١۶داشته است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال   خواهانه هایی ترقی گیری موضع

منظور کسب مقام کاندیداتوری حزب دموکرات برای کسب مقام ریاست  کارزار قدرتمندی به
از جوانان، زنان، طرفداران محیط زیست   هایی عمده جمهوری سازمان داد و حمایت بخش

نفع خود بسیج کرد، اما درنهایت رقیب او در انتخابات، یعنی هیالری کلینتون،  و صلح را به
نامزدی ریاست جمهوری از حزب دموکرات برگزیده شد. او  داری به از سوی نخبگان سرمایه

منظور مقابله با ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده  ماه به ماه قبل در آبان ٩
 ١٩انگیز بار دیگر در سه هفته قبل ( اش را اعالم کرد و پس از کارزاری هیجان کاندیداتوری

گیری شد و حمایتش را از کاندیداتوری جو بایدن اعالم کرد. در  ماه) مجبور به کناره فروردین
ای که سندرز دربارٔه ضرورت حمایت از زحمتکشان در شرایطی که اقتصاد و  این مقاله الیحه

دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در ایاالت متحده کامًال مختل شده  های تولیدی به فعالیت
 است، بررسی شده است.

تواند به بحرانی بدتر از رکود  گیر کرونا می سناتور برنی سندرز با اعالم اینکه بیماری همه
های اقتصادی  برنامه جامعش در ارتباط با ارائٔه کمک  اقتصادی بزرگ منجر شود، از الیحه

 های آسیب دیده از ویروس کرونا پرده برداشت. به کارگران و خانواده
ها در این الیحه عبارتند از: مشاغل تضمین شده برای همه،  های اصلی این اقدام ویژگی

بیمه بهداشتی همگانی بدون درنظر گرفتن توانایی مالی و وضعیت اقامت افراد، گسترش 
های  ازجمله هزینه -های پزشکی همگانی  بیمه درمانی "مدیکر" برای پرداخت هزینه

هزار دالر به هر فرد در ایاالت  ٢مبلغ  و پرداخت کمک مالی ماهانه به -ها  اضافی و معافیت
 متحده تا مدتی که این وضعیت اضطراری ادامه دارد.

این سناتور که هنوز در پی کسب مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات است [این 
مقاله قبل از انصراف سندرز از مبارزات انتخاباتی برای کسب مقام ریاست جمهوری نوشته 

اش نوشته است:  "شکی نیست که ما با یک  شده است] در وب سایت تبلیغات انتخاباتی
های  تواند حتی از رکود اقتصادی بزرگ (اواخر سال بحران اقتصادی روبرو هستیم که می

بینی بانک مرکزی، تا پایان  گوید: "به پیش تر باشد." او می در آمریکا) نیز وخیم ١٩٢٠دهه 
 ٣٢میلیون نفر  و نرخ بیکاری به  ۴٧ماه ژوئن (خردادماه) ممکن است عده بیکاران به 

درصد نیروی کار برسد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که در خالل 
این بحران، هر کارگر در آمریکا دستمزدش را همچنان دریافت 

های فوری مالی  خواهد کرد و ما باید برای همه در این کشور کمک
 فراهم کنیم."

در  -های افراد دیگر برنامه پیشنهادی سندرز با پیشنهاد
های اقتصادی همراه  کمک  برای الیحه -های چپ و راست طیف

گذاران  پس از بازگشت از سه هفته مرخصی، آن را  است که قانون
 درنظر خواهند گرفت.

های ائتالف اعضای مترقی و چپ  برنامه سندرز مشابه پیشنهاد
پارلمان اروپا در اواخر هفته گذشته است. مردم کشورهای اروپایی 

ناشی از این ویروس   درجات مختلف با اثرهای سوِء اقتصادی نیز به
 کنند. وپنجه نرم می دست

ماه  فروردین ١٨( ٢٠٢٠آوریل  ۶سندرز حتی قبل از انتشار اخبار 
هزار نفر و  ٣۵٠) که تعداد مبتالیان در ایاالت متحده حداقل ٩٩

اش را  هزار نفر اعالم شده بودند برنامه ١٠کشته شدگان بیش از 
های واگیردار به  ارائه داده بود. البته متخصصان بیماری

آوریل  تعداد تلفات تقلیل  ۶پست اعالم کردند که در آمار واشنگتن
داند، بدین دلیل که این  داده شده است، اما چه اندازه؟ کسی نمی

آمار تقلیل یافته تنها در بر دارنده قربانیانی است که ابتالی آنان به 
ثبت  شان به ها و پیش از مرگ ویروس کرونا از سوی آزمایشگاه

های  های شیوع این بیماری آزمایش اند. در نخستین مرحله رسیده
ومیرها  شد و تعداد بسیاری از مرگ کمی در سراسر کشور انجام می

های سالمندان اتفاق افتاد که در آمار  های شخصی یا خانه در خانه
 نیامدند.

گیر با طرح  طرح جامع سندرز در مقابله با این بیماری همه
پیشنهادی جو بایدن، رقیب اصلی او در حزب دموکرات و معاون 

اکنون  پس  دارد و هم سال قبل، تفاوتی اساسی ۴باراک اوباما در 
 ای تفصیلی، نسبتًا مسکوت مانده  است. از ارائه برنامه

اش در آخر هفته گذشته  بایدن در دیداری با حامیان مالی
مخالفتش با "مدیکر [مراقبت بهداشتی] برای همه" را تکرار کرد و 

گرچه  -آید طرح عملی نیست و بسیار گران درمی  گفت که این
 ٢/٢هزینه یک سال "مدیکر" حتی از هزینه الیحه اضطراری 

 ٢٨مارس ( ١٨در   تریلیون دالری محرک اقتصادی مصوب کنگره
 ) کمتر است.٩٨اسفندماه 

) در ویسکانسین ٩٩ماه  فروردین ١٨آوریل ( ٧بایدن و سندرز در 
روند. تونی ایورز، فرماندار دموکرات قصد داشت  به مصاف هم می

که مانند سایر فرمانداران هر دو حزب برگزاری این مصاف را لغو و 
تر به  ای از طریق پست همراه با الزاماتی آسان گیری آن را به رأی

 ای غیابی تبدیل کند.  گیری رأی
ادبانه امتناع  طور مطلق و بی خواه به گذاران جمهوری قانون

های  دهندگان، مقام ورزیدند. در حرکتی دیگر در مخالفت با رأی
طرفی و همکاری  مسئول برگزاری انتخابات که مدعی عدم بی

گیری و داوطلبان داوری انتخابات  هزاران ناظر در روند انجام رأی
گیری در ایالت میلواکی را به پنج مرکز  بودند، تعداد مرکزهای رأی

 دهنده تقلیل دادند. صد هزار رأی منظور اخذ رأی یک به
سندرز هشدار داد که "این بدترین بحرانی است که کشور ما از 

روبرو شده است"، بیماری   زمان رکود بزرگ اقتصادی تا کنون با آن
تواند به  گیری است که می همه

های اقتصادی به  در مبارزه با کرونا کمک
 نشدنی است! زحمتکشان یک ضرورت فراموش

 ١۵ادامه  در صفحه  


