
، نشریٔه “جهان مردم”نوشتٔه جان بکتل، نقل از 
 اینترنتی وابسته به حزب کمونیست آمریکا

 
 ۴شنبه  وقفه ادامه دارد، از روز پنج جانبٔه مردم از هر نژادی در سراسر آمریکا بی های همه در حالی که اعتراض

خرداد] شش روز سوگواری و برگزاری مراسم یادبود برای جورج فلوید در شهر مینیاپولیس [در ایالت  ١۵ژوئن [
فراتر از  -خرداد] در عملیات خیابانی اعدام علنی پلیس نژادگرا ۵ماه مه [ ٢۵سوتا] آغاز شد. آقای فلوید روز  مینه

 به قتل رسید. -حوزٔه صالحیت قضایی پلیس
یی در پنجاه سال  های توده قتل آقای فلوید به آغاز چشمگیرترین موج اعتراض

ها یادآور قتل نژادگرایانٔه دهشتناک ِاِمت تیل  گذشته منجر شد. این قتل برای خیلی

رخدادهای چـنـد روز گـذشـتـه در 
آمریکا، یعنی اعتراض سراسری عـلـیـه 
نژادپرستی و خشونت عریان پلیـس در 
قتل جورج فلوید در شهر مینیاپولیـس، 

درنگ به خیزشی وسیع و جـنـبـش  بی
خـواهـانـه عـلـیـه  ای عـدالـت مردمـی

خودکامگی دونالد ترامـپ در سـراسـر 
ــن خــروش و  ــد. ای ــی ــا روی ــک ــری آم

های گسترده با وجود داشـتـن  اعتراض
حــال  هــای بســیــار، درعــیــن تــفــاوت
هـایـی  هایی همسان و شـبـاهـت دلیل

هـای اعـتـراضـی  مشخص با جنـبـش
هـا در کشـورمـان  های اخیر توده سال

عـدالـتـی  دارد. در کشور ما و آمریکا بی
اقتصادی، ژرفش فـزایـنـدٔه -اجتماعی

شکاف طبقاتی، و نحؤه برخورد دستگاه 
حکومتی با مـعـتـرضـان در حـمـایـت 

های فوقانـی  وچرا از منافع الیه چون بی
هایی مشترک در ایـن دو  در زمره عامل

کشــورنــد کــه آتــش زیــر خــاکســتــر 
خواهی در ایـن دو جـامـعـه را  عدالت

   کنند.  ور می بناگاه شعله
تظاهرات از شهر مینیـاپـولـیـس در  

اعتراض 

ای رهبر رژیم جمهـوری اسـالمـی در  علی خامنه
اردیبهشت منتشر کـرد، از  ٢٠پیامی توییتری که در 
"من معتقدم امام حسن مجتبی   جمله مدعی شد که:

ترین چهرٔه تاریخ اسالم است. ایشـان حـاضـر  شجاع
شد خود را و نام خود را در میان دوستان نـزدیـکـش، 
فدای مصلحت واقعی کند و تن به صلح دهد، بـرای 
اینکه دیدبانی اسالم و حفاظت از قـرآن و هـدایـت 

تاریخ را در موقع خود انـجـام دهـد".   های آینده نسل
این پیام ولی فقیه رژیم در حالی منتشـر شـد کـه از 

ها پیش از آن مذاکرات مخفیانٔه حکومت با دولت  ماه
ترامپ آغاز شده بود. هدف جمهوری اسالمی از ایـن 

یابندٔه  مذاکرات، نجات رژیم از وضعیت بحرانی شدت

ساله، بـا داس پـدر، بـار ١۴قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان 
دیگر جامعٔه ما را در شوکی عظیم فـرو بـرد و یـک بـار دیـگـر 

رژیم والیت فقیـه در حـمـایـت از  های قرون وسطایی سیاست
قوانین غیرانسانی و ارتجـاعـی در 
مورد زنان و کودکان را در معـرض 

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

 ١٣٩٩خرداد  ١٩، ١١٠۵شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

ای تا ترامپ:  از خامنه
پاسِخ رهبران خودکامه 

به اعتراض مردم به 
-اجتماعی   عدالتی بی

اقتصادی، تشدید اختناق 
 و سرکوب است!

 نگاهی به چهار دهه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
و زمینه سازی رهبر برای  »شجاع ترین چهره تاریخ اسالم«

 دیگری »نرمش قهرمانانه«

بازنگری در 
، ٩٩مصوبٔه مزد 

 از ادعا تا واقعیت
 ٢در صفحٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

  ٩ادامه  در صفحه 

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران   بیانیٔه 
و  »ناموسی«های  دربارٔه  فاجعٔه قتل

قربانیان قوانین قرون وسطایی رژیم 
 والیی و فرهنِگ مردساالر جامعٔه ایران

 ۶ادامه  در صفحه  

 ٧ادامه  در صفحه  

سوگواری برای جورج فلوید، 
 نژادی ادامٔه مبارزه علیه تبعیض

 ١٠ادامه  در صفحه  

های  بیانیٔه مشترک حزب
کارگری کمونیستی 

جهان در اعتراض به 
سیاست الحاق دائمی 

مناطق اشغالی فلسطین 
 به اسرائیل!

 ١٢  در صفحٔه 



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه     ٢   ١١٠۵شمارۀ  

سرانجام پس از هیاهوی تبلیغاتی پیرامون بازنگری مصوبٔه حداقل مـزِد  
هـای زرد حـکـومـتـی،  های بی پشتوانٔه دولت و تشکل سال جاری و وعده

دویست نود و دومین نشست شورای عالی کار برگزار و مطابق معمول ایـن 
در ایـن  “ ها بـه طـول انـجـامـیـد. ساعت”  نمایِش بی خاصیت و مضحک
هزار تومان تغیـیـر  ٣٠٠هزار تومان به  ١٠٠نشست حق مسکن کارگری از 

هزار تومان تقلیـل پـیـدا  ١٠٠هزار تومان به  ١٧۵یافت. حق سنوات نیز از 
هزار تومان تفاوت آن به اصطالح به حداقل دستـمـزد اضـافـه  ٧۵کرده و 

اردیبهشت ماِه امسال در این باره نوشت، مـیـزان افـزایـش  ١٧گردید. ایلنا 
درصد تغییر یافت. این تصمیـمـات شـورای  ٢۶درصد به  ٢١دستمزدها  از 

عالی کار اثر قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری در شرایط رشد 
ها نخواهد داشت. خروجی نشست شـورای عـالـی کـار بـار دیـگـر  قیمت

محتوای راهبرد حکومت جمهوری اسالمی برای اجرای آزاد سازی مـزد را 
ای در  خردادماه ایلنا از برگزارِی جلسـه ١٣سازد. پیش از این روِز  آشکار می

وزارِت کار و تالِش کارفرمایان براِی فسِخ قرارداد با کارگران باسابقه و "عقِد 
قرارداِد جدید با حداقِل دستمزد بدون برخورداری از مزایاِی مـزدی مـثـل 
حِق سنوات" گزارش داد؛ کارفرمایان خواهاِن انجماِد مزدی و پرداخت مزد 

 بر اساِس "توافِق طرفین" هستند.
تقریبـًا سـه مـاه  -تعیین حداقل دستمزد -سازی نیروی کار طرح ارزان 

زمـان رونـد  هـای اخـیـر هـم شود، اما در سـال قبل از پایان سال آغاز می
پیـش  آزادسازی دستمزد کارگران از سوی کارگزاران رژیم والیت فقیه نیز به

ها اصوًال با تهدیدهایی بـرای تـعـیـیـن حـداقـل  برده شده است. این طرح
اصـطـالح  ، و در دو سال اخیـر بـه دستمزد بر اساس صنف، سن یا منطقه

شود که اگر طرح آزادسازی دستمزد به نتـیـجـه  "شناورسازی مزد" آغاز می
نـحـوی احسـن انـجـام گـیـرد.  سازی نیروی کـار بـه مطلوب نرسد، ارزان

گیـرنـد تـا بـه تـب  المثل مشهور: به مرگ می دیگر، بر پایه ضرب عبارت به
راضی شوند. دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، و معاون او از مدافعـان 
سرسخت شعار "شناورسازی مزد" برای آزادسازی دستمزد کارگران بـوده و 

و  ٢١، ٢های خبرگزاری ایلنا در  هستند [برای نمونه، نگاه کنید به گزارش
]. نـایـب ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ١١و  ۶و همچنین در  ١٣٩٧اسفندماه  ٢۵

اصـطـالح اعضـای  یکی از بـه -عالی شوراهای اسالمی کار رئیس کانون
هم در مواردی با مـحـجـوب و  -عالی کار کارگری صاحب امضا در شورای

، گـفـت: ١٣٩٧اسفندماه  ٨معاون او همراهی کرده است. مثًال او به ایلنا، 
ایـن شـرط کـه بـا  "بحث مزد شناور، بحث منطقی و درستی است البته به

شویم که، با رشد جنبـش کـارگـری و  آن پرداخته شود." باید یادآور  دقت به
اصـطـالح  ، بخشـی از بـه١٣٩٨ماه  های گسترده مردمی در آبان اعتراض

منتخبان مجلس جدید (مجلس یازدهم) تهدید طبقه کارگر کشـورمـان را 
میان کشیدن صحبت از تعیین دستمزد سال آیـنـده  حتا خیلی زودتر و با به

ای هم در پـیـامـش بـه مـجـلـس  ای" آغاز کردند. خامنه صورت "منطقه به
هـای  خردادماه سال جاری، بار دیگر بر "مبنا قرار دادن سـیـاسـت ٧جدید، 

کلی اقتصاد مقاومتی" و "نسخ قـوانـیـن زائـد و مـزاحـم" تـأکـیـد کـرد! 
سـازی و تـاراج مـنـابـع مـلـی و  دیگر، ابالغ فرمان خصـوصـی عبارت به

هـای قـبـل  زدایی به کارگزاران جدید ارتجاع! اگر رژیـم در سـال مقررات
سازی نیروی کار را با آمارسازی و ترفندهایی مـانـنـد "عـدم تـوانـایـی  ارزان

بـرد، بـا آشـکـارتـر  پیش می زا بودن افزایش دستمزد" به کارفرمایان یا تورم
اش برای کارگران و زحمتکشان، در چـهـار مـاه  شدن ماهیت ضد مردمی

کارگران از سوی کارگزاران رژیـم مـرزهـای  ٩٩اخیر، تعیین دستمزد سال 
 نقض آشکار و خشن قوانین خود رژیم را هم پشت سر گذاشته است. 

نـژاد،  ها" در زمان احمدی با آغاز اجرای قانون ضد ملی "هدفمندی یارانه
و افزایش سه برابری قیمت بنزین  ١٣٩٧درمانی"  در سال  با تحمیل "شوک

، عالوه بر ویران کردن تولید ملی و بیکارشدن هزاران نفر ١٣٩٨ماه  در آبان
داشتـه   گسیخته از کارگران، قیمت مواد موردنیاز زحمتکشان افزایشی لجام

هـا نـفـر دیـگـر بـه عـدٔه  فقط مـیـلـیـون است. با شیوع ویروس کرونا، نه
زحمتکشان بیکار افزوده شد، درحالی که  "بسته حمایتی" رژیم تقدیمی بـه 

مسمایش بـه وامـی یـک  زحمتکشان همراه تبلیغات خودستایانه و اسم بی

خالصه شد، دست دالالن متصل به رژیم  -کنیم: وام! تکرار می -میلیون تومانی
ها کامًال باز گذاشته  وار قیمت های اخیر برای احتکار و افزایش موشک هم در ماه

هزارتومانی به متولدان جدید را "مشـروط  ۴۵شده است. دولت هم پرداخت یارانه 
 وجود منابع" کرد. به

 ۴١هرسال پیش از پایان سال باید حداقل دستمزد کارگران بـر اسـاس مـاده 
قانون کار رژیم تعیین گردد و "بایستی بر اساس نرخ تورم اعـالم شـده از سـوی 

نفره کارگری را  ۴ای باشد که معاش یک خانوار  گونه بانک مرکزی تعیین شود و به
، ٩٧]. در پایان سـال ١٣٩٢مردادماه  ١۵تأمین کند" [از سخنان حسن روحانی، 

میلیون تومان در مـاه  ٧های مستقل کارگری سبد معاش خانوار کارگری را  تشکل
هـای  کردند اما نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با نمایندگان تشکـل برآورد می

نـفـری را "سـه  ٣٫٣ساز رژیم "حداقل هزینه معیشت خانوار" برای خانوار  دست
عالی کـار در مـاه  هزار تومان" تعیین کردند. با این وصف، شورای ٧۵٩میلیون و 

 ۵١٧را "یک میلیـون و  ١٣٩٨حداقل دستمزد سال بعد یعنی  ١٣٩٧پایانی سال 
درصد کـارگـران  ٧٠هزار تومان" تعیین کرد. باید این نکته را یادآور شد که بیش از 

گـیـرنـد.  در کشور حداقل دستمزد [هر مبلغی که رژیم آن را تعـیـیـن کـنـد] مـی
جز حق مسکن و بن خواربار، دریافت دیگر مزایا "نیازمند بـرآورده  نوشته ایلنا، به به

دیگر، حداقل دستمـزد سـال  عبارت ].  به٩٩خردادماه  ١٠شدن شرایطی است" [
چهارم خط فقر در کشور تعیین شده بود و با اضافه کـردن  کارگران در حد یک ٩٨

میلیون تومان در مـاه. بـا وجـود  ٢شد  می ٩٨تمام مزایا به این حداقل، دستمزد 
این، رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار و دبیر اجرایی خانه کارگـر اسـتـان 

در این مورد گـفـت:  -عالی کار امضاها در شورای یعنی رئیس صاحب -کرمانشاه
 "وزیر کار... تصمیمی بسیار عقالنی اتخاذ کردند."

[مـاهـی کـه در آن حـداقـل  ١٣٩٨نرخ رسمی تورم که در ابتدای اسفندماه 
 ۴١٫٢شود] از سوی بانک مرکزی اعـالم شـد  دستمزد از طرف رژیم تعیین می

بـرآورد  نـفـره (بـه ٣٫٣درصد بود، و هزینه سبد معاش "حداقلی" خانوار کارگـری 
)  مبلغ ٩٨عالی شوراهای اسالمی کار در شهریورماه  رئیس کمیته دستمزد کانون

هزار تومان بود. با وجود این هزینه سبد مـعـیـشـت "حـداقـلـی"  ۵٠٠میلیون و  ٨
هـای  خانوار کارگری را (نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با نمایندگان تشـکـل

هـزار  ٩۴٠میلیون و  ۴) " ٩٨عالی کار در اوایل اسفندماه  زرد حکومتی در شورای
تومان" تعیین کردند و هر سه گروه نماینده پای این رقم را امضا کردنـد. دولـت و 

 ٢کارفرمایان در اواخر همین ماه بر سر "افزایش کل دریافتی کـارگـران تـا مـرز 
هـای زرد بـا  هزار تومان با هم توافق کردند"، اما نمایندگان تشکل ٨٠٠میلیون و 

عالـی  این توافقی که دولت و کارفرمایان کرده بودند مخالفت کرده و جلسه شورای
ترک کردند. در ارتباط بـا امضـا  ٩٩کار را بدون امضای مصوبٔه مزدی برای سال 

عالی شوراهای اسـالمـی کـار و  نشدن این مصوبه، رئیس کمیته دستمزد کانون
 ۵عالی کار، بـه ایـلـنـا،  اصطالح کارگری در شورای امضاهای به یکی از صاحب

، گفت: "افزایش دستمزد کارگران باید روی پایه حـقـوق اعـمـال ٩٩ماه  فروردین
بگیران بهـزیسـتـی و کـمـیـتـه  شود. ... بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری

امداد... مزایای مزدی مثل حق سنوات و بن خواربار ندارند که شـامـل افـزایـش 
 ١٩، همین شخص به ایلنـا، ٩٨مزایا شوند." در صورتی که دربارٔه تعیین دستمزد 

هزار تومان بیایـد  ٨٩میلیون و  ١گویم کل این  ،  گفته بود: "من نمی٩٧اسفندماه 
خود دستمزد افزود یا بخشی از آن را بـه  توان به روی دستمزد... این مبلغ را می

های مزدی اضافه کرد." بـعـد  مزایا و دیگر مؤلفه
 ٣ادامه  در صفحه  از بارها تـهـدیـد بـه "فـریـز مـزدی" از سـوی 

بازنگری در مصوبٔه دستمزد 
 ، از ادعا تا واقعیت٩٩سال



 ١١٠۵شمارۀ   ١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ٣ 

های زرد حکومتی،  کارفرمایان، درنهایت، بدون رضایت نمایندگان تشکل
کارگران کشورمان از یـک  ٩٩، حداقل دستمزد ٩٩ماه  فروردین ٢٠روز 

هزار تومـان افـزایـش  ٨٣۵هزار تومان به یک میلیون و  ۵١٧میلیون و 
 میلیون تومانی حال حاضر است.  ٩پنجم سبد معیشت  یافت که یک

بعد از ابالغ رسمی این مصوبه مزدی از سـوی وزیـر کـار، رهـبـران 
ساز تهدید کردند که به دیوان عدالت اداری و رئیسـی،  های دست تشکل

کـارگـران شـکـایـت  ٩٩رئیس قوه قضائیه، جهت ابطال مصوبه مزدی 
عالی شوراهای اسالمی کـار هـم از  مدیره کانون کنند و عضو هیئت می

کارگران خواست تا "سیل شکایت و اعتراض خود را بـه فـوریـت روانـه 
دیوان عدالت بکنند."  معاون دبیرکل خانه کارگر درباره شکایت به دیوان 

، گفت: "با شناختـی کـه از ٩٩ماه  اردیبهشت ١١عدالت اداری به ایلنا، 
احتمال بسیار زیاد در روزهای آینده شاهد ابطـال  دیوان عدالت داریم، به

جاسـت کـه در اوایـل سـال  ] خواهیم بود." جالب این٩٩مصوبه مزد [
 ١٣٩١ساز در مورد مصوبه مزدی سال  های دست رهبران تشکل ١٣٩٢

مـاه پـس از ثـبـت  ١۵هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما "
 ٩٢که سه ماه از رسمیت مصـوبـه  ٩٣خردادماه  ١٧یعنی روز  -شکایت"

تازه دیوان عدالت اداری رأی نهایی خود را صـادر کـرد آن  -گذشت می
عالی شوراهای اسالمی کار از  مدیره کانون نفع دولت. عضو هیئت هم به

خواست "سیل شکایت و اعتراض خود را بـه فـوریـت روانـه  کارگران می
دیوان عدالت بکنند"! دیوان عدالت اداری [بخوان: دیوان بلـخ] "بـا دو 

کارگران قرارداد موقـت را بـا مـدت  ٩٨رأی متوالی"، یکی در اسفندماه 
قرارداد زیر یک سال از حق دریافت پاداش خدمت محروم کرد و با رأی 

ماه امسال تمام کارگران قرارداد موقت، یعنی بیـش  دومش در اردیبهشت
درصد کارگران شاغل، را از دریافت پاداش پایان خدمـت مـحـروم  ٩۵از 

 ].   ٩٩خردادماه  ۶کرد [ایلنا، 
 ٩٩، دربارٔه دستمـزد ٩٩ماه  فروردین ٢٠خود شریعتمداری، وزیر کار، 

های  درصد از هزینه ۵۵شده... قادر به تأمین حتی  گفته بود: "مزد تعیین
ماه هم گـفـت: "رقـم  اردیبهشت ١٠زندگی کارگران نیست"، هرچند که 

حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود"! با این وصف، رئـیـس 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار و دبیر اجرایی خانـه کـارگـر اسـتـان 

اصـطـالح گـروه کـارگـری در  امضاهـای بـه کرمانشاه و رئیس صاحب
عالی کار، در حضور وزیر کار، با ابراز اینکه "عـمـلـکـرد شـخـص  شورای

گرا و سازنده و همراه با جامعه کـارگـری  شریعتمداری... عملکردی تعامل
گیری درخصوص تعیین مزد کارگران، منـصـفـانـه  است" افزود: "تصمیم

اتخاذ شد." ماهیت ضد کارگری رهبران خانه کارگر دیگر برای کـارگـران 
گفـتـه بـود:  ٩٨ماه  اردیبهشت ٩آشکار شده است. محمد شریعتمداری 

شکلی جزو وزارت کار شده است." یک کارگر بـازنشـسـتـه  "خانه کارگر به
هـای زرد حـکـومـتـی گـفـتـه بـود  چندی پیش دربارٔه رهبران تشـکـل

ای" در وزارت کار دارند. همین کارگر بازنشـسـتـه در  هرکدامشان "حجره
خردادماه امسال، هزینه سـبـد مـعـاش خـانـوار  ١٢وگویی با ایلنا،  گفت

میلیون تومان دانست و ترمیم حداقل دستمزد  را  ٩کارگری در کشور را 
 میلیون تومان در ماه خواستار شد.   ٩بر اساس 

بگیران تـأمـیـن  خردادماه امسال رئیس بازنشستگان و مستمری ۶روز 
ای بـه حسـن روحـانـی، تـعـداد  اجتماعی استان خوزستـان در نـامـه

 ٢١٠بگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان را  ها و مستمری بازنشسته
بگـیـرنـد کـه  درصد... حداقل ۶۵هزار نفر برشمرد و افزود: "از این قشر 

هزار تومان تا یک میلیون و پانصد  ۵٠٠میزان مستمری دریافتی آنان از 
زاد، مشاور سازمان  هزار تومان است." روز اول خردادماه نیز محمد حسن

درصدی حـداقـل مسـتـمـری"  ٢١تأمین اجتماعی، از "پیشنهاد افزایش 
خردادمـاه،  ١١خبر داد. روز  ٩٩بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال 

وزیر کار، شریعتمداری، "تجدیدنظر در این پیشنهاد" را وعده داد. رژیـم 
سـازی" مسـتـمـری  والیی در طول بیش از ده سـال اخـیـر "هـمـسـان

بازنشستگان تأمین اجتماعی را وعده داده است. رژیم والیی که تا کنـون 
اش را بـه سـازمـان تـأمـیـن  بـدهـی  هزار میلیارد تومان ٣٠٠ریالی از 

منظور پرداخت مسـتـمـری  اجتماعی را نپرداخته و سازمان هم ناگزیر به
گیرد، اخیرًا با دستبـرد  درصدی می ٣٠ای با بهره  بازنشستگان وام بانکی

سبعانه به منابع مالی کارگران در سازمان به فروش منابـع سـازمـان در 

گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بـورس دسـت زده اسـت. عضـو  شرکت سرمایه ادامۀ بازنگری در مصوبه دستمزد  ... 
امنای سازمان تأمین اجتماعی واگذاری "درصدی از سـهـام  اصطالح کارگری هیئت به
سـازی"  مـنـظـور اجـرای "هـمـسـان  شرکت" از سوی دولت به تأمین اجتماعی بـه ٢٠

خـردادمـاه  ۶مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را همچون "خبر خوش" به ایلنا ، 
اند، بااینهمه هـنـوز مـعـلـوم  هایی دولتی شرکت شرکت ٢٠، اعالم کرد. گرچه این ٩٩

گردد. این  شود چگونه انجام می شود و اگر می سازی" اجرا می نیست آیا اصًال "همسان
امنای سازمان تأمین اجتماعی در عوض مخالفت بـا  اصطالح عضو کارگری هیئت به

سازی و تاراج منابع ملی کشور مانند دبیرکل فاسد خانه کارگر که خـودش را  خصوصی
های سازمان تـأمـیـن در بـورس  "ملزم" به همراهی با کارگزاران رژیم در عرضه بنگاه

داند. معاون فاسد دبیرکل خانه کـارگـر  دانست، او نیز این تاراج را "خبر خوش" می می
خردادماه از احتمال دریافت بخشی از منابع حاصـل از فـروش امـوال خـود  ١٣روز 

سازی" خبر داد. به مدت سه ماه دولـت و  منظور اجرای "همسان کارگران در بورس به
ها، هزاران پزشک و پرستار سازمان تأمین اجتماعی را  وزارت بهداشت تمام بیمارستان

دراختیار گرفته بودند و هزاران بیمار کرونا به رایگان و بـه خـرج کـارگـران در ایـن 
خردادماه، وزارت بهداشت یک "فاکتـور  ٧ها مداوا شدند. بنا بر گزارش ایلنا، بیمارستان

شدگان تأمین اجتماعی در مـراکـز  میلیارد تومانی" بابت هزینه کرد درمان بیمه ٢٠٠٠
 دولتی به سازمان ارسال کرده است.

هزار کارگـزار صـنـدوق بـیـمـه  ٣دربارٔه ادامه اعتراض  ٩٩ماه  اردیبهشت ٢٨ایلنا، 
کشاورزان به "حقوق بسیار پایین"شان، نداشتن بیمه، و ادامه بالتکلیفی و انتظارشـان 
برای گرفتن نتیجه، نوشته بود: "طرح تعیین تکـلـیـف کـارگـزاران صـنـدوق بـیـمـه 
کشاورزی هفته گذشته برای پنجمین بار در صحن علنی مجلس طرح و رفع ایراد شد 
و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد." در گذشته "کارگزاران صندوق بیمه کشاورزان" 

هـایـی بـه نـداشـتـن بـیـمـه و  بارها از نقاط مختلف کشور به تهران آمده و در تجمع
بودند. جمعی از معلمان کشـور هـم از   دستمزدهای بسیار پایین خود اعتراض کرده

 ١٠بندی در سال آخر دولت" به مجلس ابراز نگرانی کردند و به ایلنا،  "ارائه الیحه رتبه
بندی تنظیم و بـه  نژاد نیز الیحه رتبه خردادماه،  گفتند: "در آخرین سال دولت احمدی

اعـتـنـایـی بـه  گونه استثمار سبعـانـه زحـمـتـکـشـان و بـی مجلس ارائه شد." در این
شان، ردوبدل کردن "طرح تعیین تکلیف کارگزاران صندوق بیمه کشـاورزی"  وضعیت

بندی در سال آخـر"  برای پنجمین بار بین مجلس و شورای نگهبان و "ارائه الیحه رتبه
نژاد و روحانی به مجلس، عملکرد رژیم فاسد والیی در سـه دهـه  هر دو دولت احمدی

های رژیم، مجلسی که عنصر فاسدی مانند قالیباف رئیس  اخیر بوده است. تمام دولت
قـانـونـی و  تازه آن است، و تمام دستگاه حاکمه رژیم ضد مردمی والیی در ایـن بـی

کشی، یورش به امنیت شغلی کارگران و سرکـوب فـعـاالن کـارگـری، اشـتـراک  بهره
خـردادمـاه، از  ١٢طور مثال، ایـلـنـا،  ای همسان و فعال با یکدیگر دارند. به مساعی

ضـربـه  ٧۴انتقال کارگر شرکت واحد به زندان اوین بعد از اجرای حکـم وحشـیـانـه "
شالق" خبر داد، هرچند که این کارگر یک روز بعد از زندان آزاد شد. هـمـچـنـیـن بـه 

های امنیتی رژیم برای ایجاد تفرقه در جنبش سندیکـایـی و  مانورهای هدفمند ارگان
انـد مـغـشـوش نشـان دادن روابـط  مهار فعالیت آن باید اشاره کرد، از آن جـمـلـه
نـمـایـی کـردن  ها با معرفی و بـزرگ سندیکاهای کارگری و استقالل عمل طبقاتی آن

 المللی. اصطالح کارگری در عرصه بین های به افرادی خاص از سوی برخی محفل
های زرد حکومتـی  سال همراهی رهبران تشکل ۴٠واقعیت امر این است که بعد از 

تـر از خـط فـقـر،  منظور تعیین دستمزد کارگران چندین برابـر پـائـیـن با وزارت کار به
های  ایم. رهبران تشکل های زرد حکومتی شاهد نبوده ای را در رهبران تشکل استحاله

اند کارگران را در تعیین دستمزد و سـرنـوشـت خـود  وقت نخواسته زرد حکومتی هیچ
های زرد حکومتی در یکی دیگـر  سهیم کنند. محجوب، یک تن  از این رهبران تشکل

ماه گفت: "اگـر  اردیبهشت ۶کارگران روز  ٩٩اش در مورد دستمزد  پایه از تهدیدهای بی
وقت دیگر کسی مـا را  کرونا تمام شود و ما مجبور شدیم به خیابان متوسل شویم، آن

 مذمت نکند." 
پذیر نیستند،اما در مرحله کنـونـی  های زرد حکومتی استحاله به باور حزب ما تشکل

مبارزه با دیکتاتوری تا آنجا که می توان باید این نهادها را زیر فشار قرار داد  تـا در راه 
بهبود زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان  اقدام های عملی پیـشـنـهـاد کـنـنـد. بـدون 

دمـوکـراتـیـک  -ای پیگیر و متحد برای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملـی مبارزه
احیای حقوق صنفی و تشکیل سندیکاهای مستقل، عملکرد کـارگـزاران مـرتـجـع و 
فاسد والیی در راه حفظ و گسترش منافع الیه های فوقانی بورژوازی از طریق استثمار 

 طبقه کارگر و دیگر الیه های زحمتکشان  ادامه خواهد یافت.
 



 

 ١١٠۵شمارۀ 

سمند و وانت نیسانی کـه 
ـــا خـــرخـــره، غـــرق  ت

های بنزین هستـنـد  گالن
و به سمت مرزها درحـال 
حرکت و البته مستمندان 
و گدایانی که در هر کوی 

ای  دنبال لقـمـه و برزن به
شـان را بـه  نان، دسـت

تکدی جلوی هـمـه دراز 
کـنـنـد. انـگـار اسـم  می

زاهدان با "مـحـرومـیـت" 
گره خورده اسـت و ایـن 

شـود.  گره اصًال باز نـمـی
تنها بازشدنـی  این گره، نه

نیسـت، بـلـکـه در هـر 
بحـرانـی کـه پـیـشـامـد 

کند، گـره خـوردگـی  می
حیات مـردم زاهـدان و 

وبلوچسـتـان بـا  سیستان
فقر و محرومیت، کـورتـر 

 شود! هم می
نویسـد:  نگار و پژوهشگر در زمینه مسائل کارگری، می مقدم، روزنامه خانم نسرین هزاره

های زاهدان قدم بزنید تا این فقر و  ها و خیابان "کافیست برای چند دقیقه کوتاه، در کوچه
جـا  محرومیت با همه وجوه و ابعاد، خودش را نشان بدهد. در سطح شهر زاهدان، جـا بـه

ها  کشند و به ظرف های بزرگ می های بلند از گالن اند که بنزین را با قیف کودکانی ایستاده
بـیـنـی کـه  کنند؛ سر که برگردانی، کارگران بیکاری را مـی های مشتریان سرازیر می و دبه
اند و منتظر کارفرمایی هستند که بیاید و آنـان را  نشسته ،دروازه خاش،هاست دور  ساعت

برای چند ساعت هم که شده، سر کار ببرند. آن سوتـرک [کـمـی دورتـر]، در خـیـابـان 
اند و از مرغ زنـده تـا  گرد، کیپ به کیِپ هم ایستاده های دستفروشان دوره ، گاری،مهران،

سوتـر، در  اند و بازهم آن فروش گذاشته ها به تر از مغازه میوه و سبزیجات را با قیمتی ارزان
گرد، آدامس و شکالت خـارجـی یـا بـعـضـی  کودکاِن دستفروش و دوره ،چهارراه رسولی،

های خشک و  کنند، کودکانی که حتی زمستان اجناس ممنوعه را با صدای بلند تبلیغ می
ماه سال پاره است. و البته همه  ١٢هایشان،  سرد زاهدان، لباس گرم بر تن ندارند و کفش

ریختـه، سـر درون  هم گردان هستند، افرادی که با سر و وضع ژنده و به جای شهر، زباله
 اند. " های زباله فروبرده سطل

ای بارز از بـازار  مسئوالن و کارشناسان دولتی اذعان دارند که اشتغال کودکان مشخصه
آورد،  وجود نـمـی شان به کار کشور است. کار کودکان که بهبودی حتا اندک هم در زندگی

کند و این امر نیز خود سبـب  ای هم محروم می های حرفه آنان را از کسب دانش و مهارت
خـاطـر  ازجمله بـه فرسای کار "کارگران ُخردسال" وجان گردد. شرایط تن تداوم فقرشان می
میلیونی بیکاراِن درجستجوی کار، حتی بیش از گذشـتـه تشـدیـد شـده  وجود ارتش چند

و تـالش  رساند اثبات می کشی در جمهوری اسالمی به است. آنچه این تشدید شرایط بهره
کشی از کودکان (سازندگان آیندٔه میهن) جنبۀ قـانـونـی  پیش به این بهره از ورزد تا بیش می

و عمـلـکـرد   بخشد، افزون بر عطش آزمندی سرمایه به کسب سود هرچه بیشتر، نگرش
سـال  ١۵سال به  ١٨است که بر پایین آوردن سن قانونی کار از  مرتجعان حاکم در کشور

های کار اساسًا با روحیۀ حسـاس و  فشرند. خشونت غیرانسانی فرمانروا بر محیط پای می
پذیر و نیازهای مادی، عاطفی، تربیتی و آموزشی کودکان بیگانه است. کودکان در  آسیب
های جسمی  ها ومفاسد اخالقی و تربیتی و آسیب های کار در معرض انواع انحراف محیط

 و روحی قرار دارند.
کار کودکان انحطاط اخالقی، پـژمـردگـی نـیـروی فـکـری و جسـمـی کـودکـان و 

هـای  های زحمتکش را در پی دارد. باید به نظام ازپیش شیرازۀ خانواده پاشیدگی بیش ازهم
وار  کـار بـرده کشی از کار کودکان پایان داد. قوانین و مقرراتی که پای کودکان را بـه  بهره
گرداند  تر از آن، سازوکاری که کودکان را ناگزیر از کار می کشانند باید لغو شوند، و مهم می

و پشت میزهـای درس اسـت نـه در  در مدرسه   کودکان شکسته شود. جای  باید درهم
 پشت دستگاه پرس، پای دار قالی و یا درون سطل زباله!

  ١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

انـد. بـدیـن  خردادماه هرسال را روز جهانی کودک نام گـذاشـتـه 
مناسبت نگاهی به وضع دردناک "کارگران ُخردسال" در جمـهـوری 

افکنیم. کار کردن کودک، حادترین نشانٔه فقر خـانـواده  اسالمی می
کار کودکان مـتـکـی   شان، به ها برای بقای است. فقیرترین خانواده

کشی فرد از فرد همواره از نیروی  های استوار بر بهره شوند. نظام می
کار کودکان و نوجوانان برای دستیابی به حداکثر سود بهره جسته و 

 جویند. می
در میهن ما، درۀ ژرف اختالف طبقاتی زحمتکشان را از غارتگران 

سازد. نداری فزاینده، گذران زندگـی را  و زالوهای اجتماعی جدا می
که هـرسـال پـای  ها خانوار جانکاه کرده است چندان برای میلیون

شـود.  های کار باز مـی سبب آن به محیط شان به انبوهی از کودکان
جای نشـسـتـن  هرسال، صدها هزار کودک در روستاهای ایران به

تنهایی یا در کنار پـدران و  سالگی به ۶ – ۵پشت میز مدرسه از سن 
چینی، گردآوری هیزم، مراقبت از  شان به کار چوپانی، علف مادران

هـای  آورنـد یـا در کـارگـاه ها روی مـی دام و طیور، آبیاری مزرعه
های  شان به گل بافی با سرانگشتان باریک و کودکانه وار قالی دخمه

هـای پـرت پـیـرامـون  بخشند. در حاشـیـه قالی رنگ و  زیبایی می
هـای  ها، مـعـدن پزخانه شهرها هرسال صدها هزار کودک در کوره

هـای آهـنـگـری و  های صنایع دستی، کارگـاه آفرین، کارگاه حادثه
های کفاشی گـاه  دروپیکر، در کارگاه آلود و بی گری تیره و دود ریخته

کـنـنـد کـه  ها، پادویی یـا کـارهـایـی مـی تنگ و زیرپله ، و جز این
ها عاجزند. در شـرایـط غـیـرانسـانـی و  ترها هم از انجام آن بزرگ

ازای دستـمـزدی نـاچـیـز  غیربهداشتی، نیروی کارشان را ناگزیر به
گرد و کـودکـان  رسانند. همچنین به کار کودکان زباله فروش می به

گذرانند، باید اشاره کرد.  انگیزتر را می ای رقت خواب که زندگی کارتن
در حال حاضر از تعداد کودکان کار در روستاها و شهرها و تـرکـیـب 
جنسی و سنی آنان آمار و اطالعات دقیقی در دسـت نـیـسـت. در 

مرکز آمار و اطالعات راهبردی ” توسط   گزارش جامعی ١٣٩۶سال 
درباره کار کودک منتشـر شـده “   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

است که در بخشی از این گزارش مروبط به بررسی وضع فـعـالـیـت 
ذکر مـی شـود کـه از  ١٣٩۶ساله کشور در سال  ١٠-١٧کودکان 

هزار کودک فعال (شاغل و در  ۴٩٩میلیون کودک حدود  ٩حدود 
بـا  ١٣٩۵و  ١٣٩۴های  وجوی کار) هستند که نسبت به سال جست

 اند  درصدی روبرو بوده ۶٠٠درصدی و  ٩۶افزایش 
گفتٔه کارشناسان اقتصاد، زیر تأثیر فاکتورهـای فـقـرزایـی کـه  به
کنند بدیهی است آمـار کـودکـان کـار و  اکنون دارند عمل می هم

تـر  مـراتـب پـیـش ای نـزدیـک بـه سرپناه در آینده خواب یا بی کارتن
تازد. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی،  می

سال ممنوع است. قانون اسـاسـی فـعـالـیـت  ١۵اشتغال افراد زیر 
ساله را فقط با رعایت شرایطی ویژه بدون اشکال  ١٨تا  ١۵کودکان 

 دانسته است.
تر از خیل عظیم کودکانی کـه  دست آوردن تصوری روشن برای به

هـا داد بـد  توان نام به آن از سر استیصال به کارهایی که حتا نمی
هایی در این زمینه توجه کنـیـم. در گـزارشـی از  نیست به گزارش
، آمده است: چهـرۀ "زاهـدان" ١٣٩٨اسفندماه  ٢٩خبرگزاری ایلنا، 

ها بسیارند، از کودکان و نـوجـوانـانـی کـه در  پر از زخم است؛ زخم
های پـژو،  کنند گرفته تا ماشین فروشی می وکنار شهر، بنزین گوشه

 کارگران خردسال در رژیم جمهوری اسالمی



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ۵   ١١٠۵شمارۀ  

هـکـتـار  ٨٠٠سوزی گلستان هم ثبت شده و  ترین آتش و... تا اینکه رکورد بزرگ
 های سوخته تبدیل شد.  دیگرش به خاکستر چوب

های هـولـنـاک چـه  سؤال اساسی این است: حاکمیت در قبال این مصیبت
هـا یـا  هایی برای جلوگیـری از وقـوع آن عهده دارد؟ و چه امکان ای به وظیفه

عمدی  -هنگام حادثه ها فراهم آورده و به های جانی و مالی آن کاستن از هزینه
ویک سال  ای از این دست که در این چهل برد.؟ هر حادثه کار می به  -یا طبیعی

انـد و  رخ داده است مسئوالن رژیم والیت فقیه بدون استثنا غـافـلـگـیـر شـده
دهند  گویند و ِشکوه سرمی دنبال آن از کمبود امکانات و تجهیزات سخن می به

کـنـنـد. بـر  و با این خدعه از زیر بار پاسخگویی و انجام وظیفه شانه خالی مـی
های مخرب رژیـم  از کارشناسان محیط زیست، سیاست اساس ارزیابی بسیاری

توجهی به تغییرات در شرایط اقلیمی، ناکارایی و  برنامگی و بی در این زمینه، بی
هـای  اند تا هربـارخسـارت ها، سبب شده کفایتی در مدیریت بحران، و جز این بی

به مردم ستمدیده تحمیل شوند و به تخریب بـیـشـتـر و   ای بیشتر جانی و مالی
اند کـه امـکـانـات  نابودی محیط زیست میهن منجر گردند. خبرها حاکی از آن

ها نیست و نیروهای مردمی حـاضـر  سوزی موجود پاسخگوی این حجم از آتش
رحم آتش را ندارند. آقای  های بی ها نیز توان و ابزار مقابله با شعله در این منطقه

، ١٣٩٩خـردادمـاه  ١١اسماعیل کهرم، بوم شناس و کارشناس محیط زیست، 
نویسد:" این آتش اگر خاموش نشود اکـوسـیـسـتـم  در روزنامه ستاره صبح، می

گذارد. اگر سیل چند درصد  چیز دیگر باقی نمی کند و هیچ منطقه را خاکستر می
های گـیـاهـی و جـانـوری  سوزی کل گونه برد، اما آتش از گیاهان را از بین می

کند. جانوران مختلف از پرنده و پستاندار گرفتـه تـا حشـرات  منطقه را نابود می
روند. یکی از اشتباهاتی کـه  سوزی از بین می زی در تمام این اقلیم با آتش خاک

مـنـد در  شود این است که افراد شایسته و عـالقـه باعث بروز چنین فجایعی می
 ١٠گـزارش روزنـامـه شـهـرونـد،  اند." بـه های مربوطه گمارده نشده مسئولیت
هـا،  نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جـنـگـل ، علی عباس١٣٩٩خردادماه 

فـقـره  ۶٠قـبـل هـم نـزدیـک بـه   گوید: "در هفتـه مراتع، و آبخیزداری، می
 سوزی در سطح کشور اتفاق افتاده است. " آتش

باید یادآور شد که بخشی از دامنه کوه خائیز در منطقه شـهـر بـهـبـهـان در 
جا آغـاز  سوزی نیز از آن ها آتش استان خوزستان واقع است و بر اساس گزارش

کاری مسئوالن رژیم در این منطقه گسترش یـافـتـه  توجهی و ندانم شده و با بی
خـردادمـاه  ٩است. عزیز ِفیلی، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، 

گـویـد: "مـتـأسـفـانـه در اسـتـان  وگو با خبرگزاری فارس، می ، در گفت١٣٩٩
همین خاطـر  توجهی کردند و آتش را خاموش نکردند. به خوزستان مسئوالن بی

مند هستیم و مراتب به اطالع استاندار خوزسـتـان نـیـز رسـیـده  ها گالیه از آن
ایـم امـا از مـردم هـم  است. مکاتبات الزم را با ستاد بحران کشور انجام داده

 احتیاطی نکنند تا این میراث طبیعی استان از بین نرود. " انتظار داریم تا بی
هـای  دیده که زیر فشار شدید اقتـصـادی و مـحـدودیـت تردید مردم ستم بی

کنند، در مبـارزه بـا  چنان مبارزه می اجتماعی سیاسی علیه رژیم والیت فقیه هم
هـای  اند و در این ُبرهٔه حساس هم مانند نمونه گونه رویدادها کوتاهی نکرده این

دیگر آن، دست در دست هم برای حفظ میراث طبیعی استان خـویـش یـاری 
سـوزی از  های مشابه از زلزله، سیل، و آتـش ها در تجربه کنند. چنانکه توده می

دانند که تالش و مـبـارزه  اند و نیک می جمعی کوتاهی نکرده هیچ تالش دسته
 همبسته رمز پیروزی است.

------------------------------------           
در شرق استان گـلـسـتـان و   شده پارک یا جنگل گلستان، منطقٔه حفاظت  .١

ترین پارک ملی زیـبـای ثـبـت  غرب استان خراسان شمالی. این منطقه قدیمی
وحش است [درواقع بود]  نظیر برای حیات  شده در کشور ایران و پناهگاهی کم

هـای  گونٔه جانوری از جـمـلـه نـیـمـی از گـونـه ٣٠٢گونٔه گیاهی و  ١٣۵٠که 
اسـت   کیلومتر مـربـع جـای داده ٩٠٠پستانداران ایران را در مساحتی حدود 

[درواقع جای داده بود] و بر این اساس، سازمان یونسکو (سازمان ملل متحـد) 
ثـبـت  کرٔه زمین در میراث جهانـی یـونسـکـو بـه گاه زیست آن را در مقام ذخیره

 رسانده بود. 
 
 

امان آتش در کهگیلویه و بویراحمد در خردادماه سـال جـاری  جوالن بی
ها و مراتع شهرستان گچساران را نابود کـرد.  هکتار از جنگل ٣٠٠بیش از 

سـوزی  انـد، ایـن آتـش باره انـتـشـار یـافـتـه هایی که در این بر پایٔه گزارش
های خائیز در کهگیلویه را به تلی از  هکتار از جنگل ٢٠٠همچنین بیش از 

 خاکستر تبدیل کرده است.
گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، ایرنا، استان کهگیلویه و  به

هکتار منطقه حفاظـت شـده و مـوقـعـیـت  ۵٠٠هزار و  ٣١٢بویراحمد با 
اکولوژیکی و توپوگرافی خاص خود دارای پوشش گیاهی، جانوری، و منابع 

درصد پوشـش جـنـگـلـی  ٢٠ای که افزون بر  گونه حیاتی متنوعی است به
های گیاهان دارویی کشور را در خود جـای  درصد گونه ۴٠زاگرس و حدود 

، در این زمیـنـه نـوشـت:  ١٣٩٩خردادماه  ١٠داده است. روزنامه همدلی، 
) در کوه خائـیـز ٩٩خردادماه  ٨سوزی از بعدازظهر روز پنجشنبه ( "این آتش

هـا  دهدشت آغاز شده است و همچنان جنگـل -راه بهبهان از سمت پلیس
رود. "  کند و پیش مـی و مراتع حوالی روستاهای مسیر خود را خاکستر می

های رسمِی رژیم، خـبـر ایـن  سوزی در روزنامه پیش از اعالم خبر این آتش
را  ٩٩خردادماه  ٨سوزی گسترده در کوه خائیز کهگیلویه در پنجشنبه  آتش

انگیز از آن  های مردمی منتشر کردند که تصویرهایی دردناک و غم گزارش
شد. مردم منطقـه بـر ایـن  دست  سرعت دست به هم در فضای مجازی به
سوزی اقـدام نشـود، خـائـیـز  تر برای مهار آتش باورند که اگر هر چه سریع

خـردادمـاه،  ١٣ها،  شود (گویا این آتش مهار شده است. رسانه خاکستر می
ور شـدن مـجـدد آن خـبـر  سوزی و شـعـلـه از چندین بار مهار این آتش

صـورت  است که بسیاری از نیروهـای مـردمـی بـه دهند). این درحالی  می
اند و با دست خالی اقدام به خاموش  خودجوش در منطقه حضور پیدا کرده

تواند تاثیر قطعی در مهار آتـش داشـتـه  کنند که البته نمی کردن آتش می
نویسد: " درخواست اعزام بالگرد آبپاش  باشد.  روزنامه همدلی در ادامه می

خـردادمـاه)  ٩عصـر روز جـمـعـه  ٨تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت 
پاسخ مانده است." علیرضا اتابک، فرماندار شهرستان کهگـیـلـویـه، در  بی

وگو با سایت محلی "افتونـیـوز"، ضـمـن ابـراز نـگـرانـی از بـحـران  گفت
زیسـت  سوزی کوه خائیز، گفت از همه آحاد مردم و دوستداران محیط آتش

خواهیم. شرمت الله حسینی پرور، بـخـشـدار  برای کنترل حریق کمک می
سوزی حضور داشت، عنـوان  مرکزی کهگیلویه که در نزدیکی منطقه آتش

گفتـه مـردم مـحـلـی امـکـان  است و به  العبور کرد منطقه موردنظر صعب
گوید: "ما از مسـئـوالن  گرفته دشوار است. او می دسترسی به منطقٔه آتش

ایم و شرایط از دست ما خارج است و کمکی   استانی درخواست کمک کرده
کاسـه،  گفتٔه او "مردم اهالی روستاهای آب آید. " به از مردم محلی نیز برنمی

آباد که در نزدیکی محل حریق آتش قرار دارنـد امـکـان  کلگهبران، و علی
هـاشـمـی، مـدیـرکـل  دانند." سید اسدالله  رسانی را غیرممکن می خدمات

بـاره اعـالم کـرد:  زیست کهگیلویه و بویراحمد، نیز درایـن حفاظت محیط
کمک دارند. از بـدو  بانان نیاز به "دامنه آتش درحال گسترش است، محیط

بانان منابـع  همراه تعدادی از قرق بانان شهرستان کهگیلویه به اتفاق محیط
دلیل وسـعـت آتـش،  طبیعی درحال تالش برای مهار آتش هستند، اما به

 کمبود امکانات و نیروی انسانی، دامنه حریق درحال گسترش است. "
بـرانـداز، زلـزلـٔه ویـرانـگـر، و  هرساله میهن ما با فاجعه سیل خـانـمـان

گـزارش  ،  بـه١٣٩٨ماه  دی ٨های گسترده روبروست! مثًال در  سوزی آتش
روزنامه ایران، جنگل گلستان دو ماه پرآتش را گذرانده است. در این دو ماه 

اش زیـر آوار  بار سوخته است. و هر بار بخشی از پهنه جنگلی و گیاهـی ٨
هکـتـار  ١٠٠هکتار،  ۵٠هکتار، بار دیگر  ۴٠بار  آتش سیاه شده است. یک

 ادامه رویدادهای ایران ...

دار در برابر چشم نابینا و گوش  سوزی دامنه آتش
 ناشنوای رژیم جمهوری اسالمی
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ثـبـات بـر  داری جهانی شده است. رشد اقتصادی ناموزون و بـی کشورها با سرمایه
محور ثروتمندتر شدن ثروتمندان در مقابل تهی شدن اقتصاد ملی از درون و رشـد 

جـا  فقر در میان طبقه کارگر و تهیدستان، با گسترش نابرابرِی قانونمـنـد در هـمـه
 های نولیبرالی به اقتصاد بوده است. نتیجه نهایی تحمیل برنامه

و مسلط شدن اتـحـاد  ١٣٧٠عراق، از دهه  -در کشور ما پس پایان جنگ ایران
هـای  خامنه ای بر اوضاع کشور پس از مرگ خمینی بـرنـامـه -سیاسی رفسنجانی

وقـوس و اجـرای  حال در سایٔه دیکتاتوری با کـش کالن اقتصادی کشورمان تا به
های اقتصادی نولیبرالی ادامه داشته است. در جامعه امروز ایران نیز شماری  تعدیل

تـوان دیـد:  بار این الگوی اقتصادی را مـی از مختصات عمده و پیامدهای خسارت
هـای  های مالی قدرتمند و فرهنگ جامعه زرساالر، انباشـت سـرمـایـه رشد سرمایه
سازی نقش دولت و سپردن  های نجومی، کوچک هدف کسب سریع ثروت نامولد به

ریـزی مـدون مـلـی،  شئون اقتصاد ملی به قوانین مقدس "بازار آزاد" و محو برنامه
منظور استثمار شدید نیروی کار و مـحـیـط زیسـت،  پذیر به ایجاد بازار کار انعطاف

 سازی ساختارهای رفاه اجتماعی، و گسترش نابرابری و فقر مطلق. کوچک
در کشورهای درحال رشدی مانند ایران در فضای اختناق دیکتاتـوری والیـی و 

گیر در  دهی جنبشی همه نداشتن امکان مقابله از سوی نیروهای مترقی و سازمان
ویژه در غیاب  های اقتصادی و به دفاع از حقوق زحمتکشان در برابر تحمیل تعدیل

هـایـی  های نولیبرالیسم اقتـصـادی صـدمـه سامانه رفاه اجتماعی، سه دهه تعدیل
ویـژه  بگیر و بـه های زحمتکشان مزدبگیر، حقوق بسیار بر طبقه کارگر و دیگر الیه

 فرودستان وارد آورده است.
وسیلـه  های اجتماعی به در پهنه جهانی، استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت 
منظور "ثروت آفرینـی شـخـصـی" از  ای قلیل آن هم زیر لوای آزادی فردی به عده

ثبات کردن مشاغل، و تضـعـیـف و  زدایی، تنزل دائمی درآمدها، بی طریق مقررات
سازی اقتصاد، چنان درجه بیگانگـی  بهانه بهینه تخریب سیستم تأمین اجتماعی به

بار از  وجود آورده است که هر آن و بر اثر حرکتی جنایت از جامعه و خشم در مردم به
هـای  ناگهان به اعـتـراض   ای ضد مردمی سوی پلیسی اوباش یا تصمیم حکومتی

تواند تبدیل شود. برای مثال، در آمریکا زجـرکـش  ای عظیم می خروشان سراسری
های فاشیستی ترامپ به  کردن و قتل فجیع جورج فلوید در مألعام در کنار واکنش

افزایش ضربتی قیمت بنزین و پشتـیـبـانـی مـحـکـم  ٩٨ماه  آن یا در ایران در آبان
ای از این "شوک اقتصادی"، بالفاصله آتش زیر خاکستر طـغـیـان و خشـم  خامنه
ور گردید. باید به این نکته مهم اشاره کـرد کـه، خـروش نـاگـهـانـی  ها شعله توده
های محروم و تحقیر شده مختص ایاالت متحده یا این برهه زمانی نـیـسـت.  توده

آذرمـاه  ٢۶نمونه چشمگیر چنین خروشی یک دهه قبل در تونس برخاست. در روز 
، محمد بن بوعزیزی، دستفروش، در اعتراض به توقیف کاالهایش و تحقیر ١٣٨٩

شدن از جانب مأمور شهرداری، دست به خودسوزی زد. این واقـعـه طـغـیـانـی در 
شکل جنبشی مردمی و اتحاد عمل نیروهای اجتماعی را آغازگر شد چندان که در 

سـالـٔه  ٢٣اش حـکـومـت  های اقتصادی حرکتی اعتراضی به دیکتاتوری و تعدیل
 علی را  از بیخ و بن کند.  بن
جمـهـوری تـرامـپ در  بندی راست افراطی بر محور ریاست روی کار آمدن گروه 

ای دقیق و برخورداری از حمایـت  حال، بنا بر برنامه و دوام آن تا به ١٣٩۵آمریکا در 
هایی انـحـصـاری بـوده  داران کالن، و رسانه هایی از هیئت حاکمه، سرمایه بخش

داری و دفع خـطـر  های عمیق نظام سرمایه کنند حل بحران ها تصور می است. آن
توان از طـریـق  اقتصادی را می-عدالتی اجتماعی ها به بی گسترش اعتراض توده

پـذیـر  اقتدارگرایی نیروهای راست افراطی امـکـان

دست پلیس محلی، آن هـم در  به قتل فجیع و خونسردانٔه جورج فلوید به
شهر عمده آمریکا را  ١٠٠سرعت بیش از  ها به مألعام آغاز شد و دامنٔه آن

وسیلٔه هـزاران  در بر گرفت. در واشنگتن، با محاصره محوطه کاخ سفید به
تظاهرکننده، مقر حکومت به کمپ موقت اعتراض و مقاومت سراسری بـر 
ضد دولت و احکام تفرقه آفرین شخص دونالد ترامپ تبدیل شد. ترامـپ و 

اش در برابر امواج جنبش اعتراضـی در ابـتـدا بـه  دستگاه تبلیغاتی حامی
تبلیغات "ضد چپ" و خطر کمونیسم متـوسـل شـدنـد و در گـام بـعـدی 

های شوم" تهدید کردند. در انتـهـا و  های هار و سالح معترضان را با "سگ
سوی کلیسـا و  ای ترامپ به پناهگاه بتونی زیرزمین کاخ و بعدًا به در مرحله

دامن خدا پناه برد و با در دست گرفتن انجیل خواهان "غـلـبـه" بـر امـواج 
ها شد و گفت در غیر این صورت ارتش را وارد مـیـدان  خروشان اعتراض

منظور مـرعـوب کـردن  خواهد کرد. ترامپ با ترفندی از پیش تدبیر شده به
ای تهدیدآمیز گفته بود: "وقتی غـارت  تظاهرکنندگان در قالب پیام توئیتری

شود". این جمله را والتر هـاردلـی، رئـیـس  شروع شود تیراندازی شروع می
در اوج تـظـاهـرات ضـد  ١٩۶٧پلیس نژادپرست شهر میامی در سـال 

هـای  پـردٔه سـرشـت دیـدگـاه نژادی بر زبان آورد. این، نمایش بـی تبعیض
سال گذشته بـرگـرد تـرامـپ  ۴ای است که در خالل  بندی فاشیستی گروه

سـازی  انـد و هـدفشـان عـادی دست گرفـتـه زمام قوه اجرایی آمریکا را به
اندازی، اعمال خشونت، و سرکوبگری حکومتی در جـهـت تـثـبـیـت  تفرقه

 قدرت بوده است.
دار و نهادینه شده علیـه  واقعیت امر این است که، وجود نژادپرستی ریشه

تـبـع آن در  سیاهان آمریکایی در ساختارهای حکومتی این کشـور و بـه
-گیری مناسبات اجتمـاعـی بخشی از جامعه برآمده از فرایند تاریخی شکل

هـا تـن  داری و مهاجرت میلیون ها از دوره برده اقتصادی و انباشت سرمایه
های آزاد" فقیر به شهرهای بزرگ و صنعتی است. تمرکز یافتن بخش  "برده

هـای  عمدۀ جمعیت میلیونی سیاهان آمریکا درون طبـقـه کـارگـر و الیـه
فرودستان شهری از اوایل قرن بیستم همواره درحـکـم تـهـدیـدی عـلـیـه 

روی،  سیستم اقتصادی و سیاسی و "نظم اجتمـاعـی" بـوده اسـت. ازایـن
منظور "غلبه" بر سیاهان آمریکا در نیروهـای پـلـیـس و  ِاعمال خشونت به

داری  دستگاه قضایی آمریکا بنا بر منافع طبقاتی و گسترش نظام سـرمـایـه
 در آمریکا شکل گرفته است.

گسترش کنونی در اقتصاد سیاسی آمریکـا در  عدالتی ساختاری رو به بی
انـد  نژادی نهادینه باعث شـده های تاریخی شکل دهندٔه تبعیض کنار عامل
های وحشیانه از سوی پلیس بـر  های سیستماتیک و گاه جنایت تا سرکوب

لحاظ اقتصادی اجتـمـاعـی در نـظـام  های محروم به سیاهان و دیگر الیه
داری آمریکا ِاعمال شوند. پیامدهای ویرانگر و ضد انسانی اجـرای  سرمایه

های اقتصادی نولیبرالی و همـچـنـیـن ریـاضـت شـدیـد  چهار دهه برنامه
ها را بیش از همه سیاهان آمریکا در ده سال گذشتـه  اقتصادی ناشی از آن

اند. در چندماه اخیر هم آنان و دیگر زحمتکشان و فرودستـان  متحمل شده
 اند. بوده ١٩-قربانیان عمدٔه مصائب جانی و مادی واگیری کووید

های نولیبرالی در آمریکا همراه با ترویج تقدیـس  چهار دهه اجرای تعدیل
گرایانٔه "اقتصاد آزاد" در مسیر "ثروت آفرینی" و فـردگـرایـی افـراطـی  جزم

های فوقانی  اند. در این روند، الیه ژرفش شدید فاصله طبقاتی را باعث شده
پیکر مالـی بـر  های غول سبب رشد هرچه بیشتر سرمایه بورژوازی آمریکا به

در اقـتـصـاد و سـیـاسـت   پایه هژمونی جهانی دالر جایگاهی تعیین کننده
 اند. داخل و خارج اشغال کرده

توان در آمـار رسـمـی  عدالتی در آمریکا را می گسیخته بی افزایش لجام
درصـد  ١٠، ١٣٩٧داری ایـن کشـور مشـاهـده کـرد: در سـال  خزانه

درصد از کل دارایی را دراختیار داشتند.  ٧٠ثروتمندترین الیه فوقانی جامعه 
درصد بود و در سـال گـذشـتـه سـهـم "یـک  ۶٠این رقم سه دهه پیش 

درصد افـزایـش  ٣٢درصد به  ٢٣سال گذشته از  ٣٠ها" نسبت به  درصدی
درصـد از  ۵٠داری آمریکا،  گزارش سال گذشته خزانه یافته است، و بنا به

 اند." مردم اکنون "زیر فشار نابرابری اقتصادی درحال خرد شدن
الگوی اقتصادی نولیبرالی که در چهار دهه اخیر توانست در آمریـکـا در 
مقیاسی نجومی بر ثروت ثروتمندان بیفزاید، در شمار دیگری از کشورهای 

 ١٣ادامه  در صفحه  شـرط الزم پـیـونـد ایـن  هایی مختلف پیش ها و درجه جهان هم به شکل

 ادامۀ از خامنه ای تا ترامپ ... 
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های اقتصـادی نـولـیـبـرالـِی  های پس از جنگ سیاست از یک سو، همٔه دولت 
توصیه شده و گاه تحمیل شده توسط نهادهای مالی جـهـانـی مـانـنـد صـنـدوق 

اش تا کنون چیزی نبـوده  اند که نتیجه المللی پول را در پیش گرفته و اجرا کرده بین
هـای مـهـم اقـتـصـادی  تر بنگاه سازی هرچه گسترده است جز: حراج و خصوصی

زای دولتی اغلب به سود افراد یا نهادهای وابسته به حـاکـمـیـت  آمدزا و اشتغال در
توجهی محض به اقتصـاد  ایران؛ مالی و تجاری (وارداتی) کردن اقتصاد به دلیل بی

محور؛ کاالیی شدن نیازهای بنیادین زحمتکشان مانـنـد آمـوزش و -مردمی تولید
های فصلی و ناپایدار و  درمان؛ بیکاری و توّرم شدید؛ نبود امنیت شغلی و رواج شغل

-گسیخته؛ فرار نـخـبـگـان عـلـمـی بدون قرارداد؛ عدم تطابق مزدها با توّرم لگام
زیسـت؛ و بـه  یی؛ گسترش ناهنجاری های اجتماعی؛ تخریب شدید محـیـط حرفه

 های کار و زحمت.  طور کلی، سلب مالکیت از توده
درپی جمهوری اسالمی نه تنـهـا بـا ایـن  های پی بر خالف تبلیغات رژیم، دولت

تـجـاری -اند به "خودکفایی اقتصادی" دست یابند، بلکه با مالی ها نتوانسته سیاست
کردن اقتصاد ملی و تخریب فعالیت های مولد  هر چه بیـشـتـر کشـورمـان را بـه 
سرمایه داری جهانی وابسته کرده و خواهند کرد. بدین ترتیب "نظام" والیی حاکم بـا 
تمرکز بر سیاست ضد ملی برپایی "امپراتوری اسالمی" در سیاست های منطقه ای 
خود  نه تنها کشور را با دشواری جدی اقتصادی رو به رو کرده اسـت بـلـکـه حـق 
حاکمیت ملی  ایران را نیز با تهدیدهای بالقؤه نظامی کشورهای امپریـالـیـسـتـی و 

 ارتجاع محلی در معرض خطر قرار داده است. 
 

های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی  کندوکاوی در پایه
 ایران

اگرچه تمرکز اصلی نوشتٔه حاضر بر بررسی مختصر سیاست خارجی جـمـهـوری 
هـای  اسالمی ایران در چهار دهٔه گذشته است، اّما به تأثیرهای مخّرب سـیـاسـت

های خارجی آنـهـا  های مورد تأیید حاکمیت والیی در کنار سیاست اقتصادی دولت
های داخلی و خارجی هر دولت یا  نیز نگاهی گذرا خواهیم انداخت، زیرا که سیاست
ناپذیر از یکدیگر و با هم  هایی جدایی نظم اجتماعی در جهان به طور سرشتی مقوله

 اند. پیوسته
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از سه منبع اصلی الف) قانون اساسـی، 

شود. با تغییر قانون اساسـی در  ب) رهبر، و پ) مجلس شورای اسالمی تغذیه می
، شورای عالی امنیت مّلی نیز به این سه منبع افزوده شد "که هـمـواره ١٣۶٨سال 

 )١شود."( به عنوان تابعی از آن سه محور وارد عمل می
کنیم سیاست خارجی مطابق با قانون اساسی جمهـوری  در این بخش تالش می

 اسالمی ایران را بررسی کنیم و به چند پرسش پاسخ دهیم:
 . مبانی و اصول قانونی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران کدام است؟١
. تا چه اندازه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بـا قـانـون اسـاسـی و ٢

 سیاسی حاکم بر آن سازگار است؟-ایدئولوژی و گفتمان دینی
تـوانـد بـا مـنـافـع  . سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تا چه انـدازه مـی٣

 زحمتکشان ایران، منطقه، و جهان سازگار باشد؟
جـویـانـه، یـا  جویانه، سلطـه . آیا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران آشتی۴

 ماجراجویانه است؟ چرا؟
 

 قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
) کـه انـقـالب ٢در مقدمٔه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمـده اسـت(

های گـذشـتـه  بهمن "مکتبی و اسالمی" بوده و "عّلت اساسی شکست تمام نهضت
[ایران] مکتبی نبودن مبارزات" بود. این گزاره دارای دو پیام یـا مضـمـون اسـت: 
الف) رژیم ایران در صدد برپایی اسالم سیاسی و حاکم کردن آن بـر تـمـام ارکـان 

های امپریالیستی آمریکا و بریتانیا را در بـه  جامعه است؛ ب) دخالت مستقیم دولت
های مردمی گذشتٔه ایران مانند انقالب مشروطیت و مّلی  شکست کشاندن جنبش

 داند. تأثیر می اثر یا بی کند یا اینکه کم شدن صنعت نفت یا انکار می
بنا بر قانون اساسی کنونی ایران، اصول سیاست خارجی جـمـهـوری اسـالمـی 

پـذیـری، نـفـی  ایران عبارتند از "حفظ استقالل و تمامیت ارضـی، نـفـی سـلـطـه
هـای غـیـرُمـحـارب، حـمـایـت از  آمیز متقابل بـا دولـت جویی، روابط صلح سلطه

مسلمانان، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان سیاسی، و احیای انـدیشـٔه 
ویژه پس از سرکوب خشن نـیـروهـای  و به ١٣۵٧) پس از انقالب ٣اّمت اسالمی".(
در خالِل جنگ ایران و عراق، بـنـیـان سـیـاسـت خـارجـی  ١٣۶٠مترقی در دهٔه 

های دینـی  جمهوری اسالمی ایران بیشتر بر اصل صدور "انقالب اسالمی" و ارزش
آن به هدف "احیای اندیشٔه اّمت اسالمی" و برپایی "حکومت مستضعفان جـهـان" 

 استوار و متمرکز بوده است. 

های اقتصادی در چـارچـوب رسـیـدن بـه تـوافـقـی  آن و تخفیف تحریم
جانبه است که شامل توافق بر سر سیاست خارجی ایـران در عـراق،  همه

شود. توافق ایران با دولت آمریکا و کـمـک بـه  سوریه، و افغانستان نیز می
هـای  روی کار آوردن مصطفی کـاظـمـی، کـه نـامـزد آمـریـکـا و دولـت

وزیری عراق بود، و سپس مذاکرات مـخـفـیـانـٔه  امپریالیستی برای نخست
جانبه (که بعدًا رو شد) برای خارج شدن روسیه و ایران از سـوریـه (کـه  سه

رژیم مدعی بود از خطوط قرمز آن است)، و همچنیـن هـمـکـاری بـرای 
ای"  های "شجاعانه رسیدن آمریکا به توافق در افغانستان، از جمله سیاست

بوده است که ولی فقیه رژیم و مسئوالن سیاست خـارجـی حـکـومـت در 
اسفند، ایسنا به نقل  ٢۶اند. روز چهارشنبه  های اخیر به آن مشغول بوده ماه

از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایـران، گـزارش داد کـه 
های از پیش تـعـیـیـن  خروج روسیه از سوریه "بر اساس هماهنگی و برنامه

شده صورت گرفته و به هیچ عنوان غیر منتظره نبوده است." در پـی ایـن 
گزارش، خبرگزاری رویترز نیز در  گزارشی اختصاصی به نقل از یک مـقـام 
ارشد وزارت دفاع اسرائیل، از خروج نیروهای ایران از سوریه خبر داده بـود. 
وزیر دفاع اسرائیل، نفتالی بنت، که قرار است هدایت این وزارتخانـه را بـه 
بنی گانتس واگذار کند نیز رسمًا خروج بخشی از نیروهای ایرانی از سوریـه 

پـیـشـه،  الله فالحـت را تأیید کرد. در مورد سیاست ایران در سوریه، حشمت
وگویی ویدئویـی بـا اعـتـمـاد  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت

اردیبهشت امسال دربارٔه سفرش به سوریه از جمله گفت:  ٣١آنالین در روز 
ای گفتند هزینه درست کردم! ولی بـاز هـم  "زمانی که به سوریه رفتم عده

میلیارد دالر به سوریه پول دادیم و بایـد از  ٣٠تا  ٢٠کنم، ما شاید  تکرار می
 سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است."

و باالخره در روزهای اخیر، بخش دیـگـری از مـذاکـرات پشـت پـردٔه 
ها در شکل آزاد شدن مایکل وایت، مـلـوان  جمهوری اسالمی با آمریکایی

هـای  سابق نیروی دریایی آمریکا، در مقابل آزادی مجید طاهری از زنـدان
خـرداد  ١۶هایی که روز جـمـعـه  آمریکا روشن شد. دونالد ترامپ در توییت

منتشر کرد، از ایران برای آزادی مایکل وایت تشکر کرد و خطاب به سـران 
حکومت ایران از آنان خواست "که برای مذاکره به آمریکا بیایید و مـنـتـظـر 

جمهوری [آمریکا] نباشید. من در انتـخـابـات بـرنـده  انتخابات آیندٔه رئیس
 توانید به توافق بهتری برسید." خواهم شد و شما اآلن می

وگـو بـا  های ترامپ، یک سخنگوی کاخ سفید نیز در گفـت در پی توییت
سـاز گشـایشـی در  رویترز ابراز امیدواری کرد که آزادی مایکل وایت زمینـه

 روابط ایران و آمریکا باشد.
هـای  های اخیر، همواره ضمن انتقاد کردن از سیـاسـت حزب ما در سال

مخّرب و ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی که به نظامی کردن منطقه توسـط 
کشورهای امپریالیستی یاری رسانده است و میهن ما را با خطرهایی جـّدی 
روبرو کرده است، بر این عقیده بوده است که فقط از راه کاهش تشـنـج در 

های نظامی ویرانگـر جـدیـد بـا  توان از فاجعٔه درگیری منطقه است که می
امپریالیسم و کشورهای مزدور آن همچون عربستان سعودی و اسـرائـیـل 

های زیانبار جمهوری اسالمی در منطـقـه از یـک  جلوگیری کرد. سیاست
های ضدانسانی امپریالیسـم آمـریـکـا از سـوی دیـگـر، در  سو، و تحریم

باری را در شکل تشـدیـد مـحـرومـیـت  های اخیر شرایط بسیار فاجعه سال
ها ایرانی به بار آورده است. در واقع، مـردم مـا قـربـانـی  اقتصادی میلیون

های ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی و امپریالیسم و متحدانش در  سیاست
 اند. منطقه بوده

واقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی در چهـار دهـٔه 
اخیر، که بر اساس "اسالم سیاسی" (یا حکومتی) و بـرپـایـی "امـپـراتـوری 

بـاری  اسالم" در منطقه استوار بوده است، در مجموع پیامـدهـای فـاجـعـه
برای میهن و مّلت ما به همراه داشته است. از سیاست ویرانگر و ضدمـّلـی 

هـای "ذوب  "جنگ، جنگ، تا پیروزی" برای "فتح کربال" گرفته تا سیاسـت
نژاد که فقر و محرومیت شدیـد  شده در والیت" و ماجراجویانٔه دولت احمدی

های گسترده را به همراه داشت، مردم ما در چند دهٔه اخیر از دو  و تحریم
هـا و  سیاست کالِن داخلی و خارجی جمهوری اسالمـی مـتـحـمـل رنـج

 اند: ناپذیری شده های جبران آسیب
 الف) سیاست اقتصادی نولیبرالی، و  

 اسالمی".-ب) سیاست خارجی "انقالبی

 ادامۀ  نگاهی به چهار دهه سیاست خارجی ...

 ٨ادامه  در صفحه  



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ٨   ١١٠۵شمارۀ  

گرایی اسالمِی حاکمیت والیـی ایـران  اصطالح آرمان از آنجا که این به
گری و منافـع  هم با باورهای مذهب ُسّنی کشورهای منطقه و هم با سلطه

سیاسی و اقتصادی امپریالیسم و پیش از همه آمریکا در منطقٔه خاورمیانه 
زا است. از این رو، جمهوری اسـالمـی  گیرد، اساسًا تنش در تقابل قرار می

ویـژه اکـثـر  ایران نتوانسته و نخواهد توانست با دیگر کشورهای جهان، به
چه در قـانـون  دار و مستمر، چنان آمیز دامنه کشورهای منطقه، روابط صلح

تـوان بـه روابـط گـاه  اساسی آمده است، داشته باشد. برای نمـونـه، مـی
دوستانه و گاه خصمانٔه دو حکومت دیکتاتوری دینی ایـران و پـادشـاهـی 

ایران اشاره کرد. حـکـمـرانـی  ۵٧عربستان سعودی پس از انقالب بهمن 
"اسالم سیاسی" در سیاست خارجی ایران همچنین سبب شده اسـت کـه 
استقالل سرزمینی و تمامیت ارضِی ایران به طور مداوم مورد تهدید آمریکا 

آید هم بنیادگرایان  اش قرار گیرد. به نظر می یی و متحدان جهانی و منطقه
های حـاکـم  طلب آمریکا و دولت کاران جنگ شیعی ایران و هم نومحافظه
مندند که شرایط سیاسی بحرانی کنـونـی در  در عربستان و اسرائیل عالقه

منطقٔه خاورمیانه را حفظ کنند تا بـتـوانـنـد مـنـافـع اقـتـصـادی خـود و 
 َبرکشاندگان آنها به قدرت سیاسی را تأمین کنند.

های پس از جنگ با عراق، از  های ایران در سال همچنین، همٔه دولت
) تا کنون، به دلـیـل در پـیـش گـرفـتـن ١٣٧۶دورٔه هاشمی رفسنجانی (

های اقتصادی نولیبرالی و تمرکز بر اقتصاد رانتی مالی و تجاری و  سیاست
انـد  توجهی محض به توسعٔه اقتصادی و تـولـیـد داخـلـی نـتـوانسـتـه بی

هـای  های امپریالـیـسـتـی و دولـت پذیری اقتصادی در برابر قدرت سلطه
داری را آن طور که قانون اساسی معّین کرده است رفع کنند. اگـر  سرمایه

های بنیادینی برای اسـتـقـالل  های متبوع آن گام حاکمیت والیی و دولت
فـقـط تـا حـدودی از  توانسـت نـه ها می داشتند، این گام اقتصادی برمی

هـای  های همٔه طبقات اجتماعِی فرودست ایران در مـقـابـل تـحـریـم رنج
طور کـه در کـوبـا  همان -اش بکاهد ضدانسانی آمریکا و متحدان اروپایی

کـرد.  بلکه تا حدود زیادی بیکاری و توّرم را نیز مهار می -شاهد آن هستیم
اقتصادی نهاد رهـبـری و نـهـادهـای -درک اختالف بین ائتالف سیاسی

ستیز هستنـد  سیاسی و اقتصادی و نظامی وابسته به آن که در ظاهر غرب
طلـبـان شـریـک در  گرایان و اصالح از یک سو، و ائتالف سیاسی اعتدال

داری و عضویـت در  قدرت که خواهان رابطٔه هرچه بیشتر با جهان سرمایه
شده (گلوبالیزه) هستند، از سوی دیـگـر، بـه مـا  جامعٔه اقتصادی جهانی

کند دریابیم که آیا اینها که همگی در اساس بر سر اقتصـاد آزاد  کمک می
نولیبرالی توافق کامل دارند، به معنای واقعی پشتیبان و تـأمـیـن کـنـنـدٔه 

اجتماعی "مستضعفان" ایران و جهان هستند یا اینکه بـه -منافع اقتصادی
خاطر باقی ماندن در قدرت سیاسی به منظور تـأمـیـن مـنـافـع مـالـی و 
اقتصادی طبقٔه اجتماعی خود است که گاه در تقابل با هم و گاه در کـنـار 

 گیرند. هم (برای حفظ نظام) قرار می
های گذشته تا کنون به طور جـّدی  اّما آنچه بیش از همه ایران را از دهه

ناپذیر روبرو کرده است، در دو نکتٔه مرتبط با شیـؤه  با خطری تقریبًا برگشت
 حکومت در اسالم نهفته است که در مقدمٔه قانون اساسی آمده است:

گـری  ) "حکومت از دیدگاه اسالم برخاسته از موضع طبقاتی و سـلـطـه١
فکر  کیش و هم فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی مّلتی هم

[یعنی اّمت اسالمی]  است." بخش اّول این جملـه، گـرایـش راهـبـردی 
کند کـه اقـتـصـاد  ای را در دیدگاه حاکمیت اسالمی فاش می کننده تعیین

هـای  های اقتصادی حکومت والیـی و هـمـٔه جـنـاح سیاسی و سیاست
های اسالم  سیاسی آن را در عمل در خدمت جامٔه عمل پوشاندن به هدف

کند. بر طبق این اصل، اقـتـصـاد سـیـاسـی  سیاسی/حکومتی تعریف می
جمهوری اسالمی ایران نه بر پایٔه اصول اقتصادی مردمی به منظور تأمین 

ویژه زحمتکشان، بلکه با در نظـر داشـتـن  منافع همٔه قشرهای جامعه، به
بـیـنـیـم  شود. پس اینجاست کـه مـی تأمین منافع طبقٔه حاکم تنظیم می

"اوجب واجبات" خمینی برای حفظ نظام یعنی چه، و چرا در عمـل تـوجـه 
الزم و معّین به نیازها و منافع طبقٔه "مستضعفان" ایران و جـهـان نشـده 
است، و منافع اجتماعی و اقتصادی آنها در عمل هـیـچ جـایـگـاهـی در 
حکومت اسالمی حاکم بر "اّمت اسالمی" ایران و جهان نـداشـتـه اسـت، 
چون اصوًال قرار نیست حکومت دارای موضع طبقاتی (در عمل، به سـود 

طبقات فرودست) باشد. در تشریح تفاوت اّمت با مّلت در بخش دّوِم جملـٔه ذکـر 
اّمت، بـرخـالف …  گویند: "در ادبیات سیاسی اسالمی شده، زنجانی و توکلی می

هـای  شـود، از مـحـدودیـت مّلت که در چارچوب مرزهای جغرافیایی تعریف مـی
اّمـت را …  یـابـد شود و تا مرزهای عقیده و ایمان امتداد مـی سرزمینی خارج می

) عمـلـکـردهـای کـامـًال ٣آورد، نه مجمع شهروندان."( جامعٔه معتقدان پدید می
هـای داخـلـی حـکـومـت  گذاری مطابق قانون و شرع و پیامدهای تمام سیاست

دهد که چرا شهروندان مـورد  روشنی توضیح می های اخیر به والیی ایران در دهه
بگیران و مزدبگیران "مستـضـعـف" یـعـنـی کـارگـران،  نظر این حکومت، حقوق

نشـیـن و  نشنـیـان حـاشـیـه کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و کوخ
خواب شهرها نیستند، بلکه آن بخشی از اّمـت اسـالمـی مـورد تـوجـه  خیابان

کـنـد. در  حکومت والیی است که از این حاکمیت و باورهای آن پشتیبـانـی مـی
بینیم که قانون اساسی رژیم والیی جمهوری اسالمی ایران آشکارا بیـن  اینجا می

شود و  معتقدان خودی در جامعه و شهروندان غیرخودی جامعه تبعیض قائل می
باوری به محدودیت سرزمینی، تأمیِن منافع سیاسی، اجتماعـی،  حتی به دلیل بی

و اقتصادی جامعٔه معتقدان خارجی را بر مجمع شـهـرونـدان داخـلـی تـرجـیـح 
 دهد. می
) "محتوای اسالمی انقالب ایران... زمینٔه تداوم این انقالب را در داخـل و ٢

[حاکـمـیـت] …  ویژه در گسترش روابط بین الملی کند؛ به خارج کشور فراهم می
کوشد تا راه تشکیل اّمت واحد جھانی را هموار کند." (از متن مقدمـٔه قـانـون  می

اساسی). برای درک بهتر این گزاره نیاز است به محتوای عنوان بعـدِی مـقـدمـٔه 
گوید: "بر اساس والیـت  هم نگاهی بیندازیم که می -والیت فقیه -قانون اساسی

الشـرایـطـی  امر و امامت مستمّر، قانون اساسی زمینٔه تحقق رهبری فقیه جـامـع
هـای مـخـتـلـف از وظـایـف  کند تا ضامن عدم انحراف سازمان فراهم می…  را

اسالمی خود باشد." تمام نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظامی حکومت والیـی 
ایران مانند مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، ارتـش 
و سپاه باید بر نهادهای متعدد مانند مجلس و دولت نظارت کنند تا نمایندٔه خـدا 
روی زمین ایران، به رهبر اّمت واحد جهانی ارتقا یابد. برای تحقق چنـیـن هـدف 

ها و نهادها را ملزم  ناممکنی، حاکمیت والیی و قانون اساسی ایران همٔه سازمان
فقط در داخل، بلکه در خارج از کشـور نـیـز  نه ۵٧کند که "انقالب اسالمی"  می

هایی ماننـد  تداوم یابد تا بتوان تمدن بزرگ اسالمی را شکل داد. ما امروزه عبارت
"تمدن بزرگ اسالمی" و گسترش آن در تمام جهان در مرحلٔه دوم انقـالب را از 

ای و فرمانده کل سپاه پاسداران سردار حسین سالمی زیـاد  زبان ولی فقیه خامنه
سیاسی حکومت والیـی -شنویم، که تنها هدف آن، گسترش عمق جغرافیایی می

در کشورهای منطقه است تا از طریق بنای سنگرهای دفـاعـی و نـظـامـی در  
کشورهای دیگر بتواند موجودیت سیاسی و اقتصادی خـود را در داخـل خـاک 
ایران به هر قیمتی که شده حفظ کند. برای حفظ چنین موجودیتی، رژیم والیـی 

فقط بر قانون اساسی و تـمـام مـردم  اش را نه حاکم نیاز دارد که ادبیات سیاسی
های داخل و خارج کشور، خـود را  ایران تحمیل کند، بلکه از طریق تمام تریبون

مدافع مستضعفان و مخالف آمریکا، اروپا، و کشورهای ارتجاعی و نـژادپـرسـت 
منطقه نشان دهد. این در حالی است که عملکرد رژیم و پیامدهای ویرانگر تمـام 

محـیـطـی آن در  های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست سیاست
داخل کشور آشکارا نشان داده است که دشمن "مستضعفان" و پایـمـال کـنـنـدٔه 
اصلی منافع بنیادین آنها خوِد این حکومت والیی است، که اگر چنین نبود، قـؤه 

هـای کـارگـری و  گونه با اعـتـراض قضایی و نیروهای سرکوبگر و امنیتی آن این
گونه معتـرضـان عـراقـی و  کردند، و ولی فقیه این مانند آن در ایران برخورد نمی

های ارتجاعی و نژادگرای منطـقـه مـعـرفـی  لبنانی را وابستگان به غرب و دولت
هـای  ها نیز در به انحراف کشـانـدن اعـتـراض کرد، اگرچه تالش این دولت نمی

 ناپذیر است.  مردمی در کشورهایی مثل عراق و لبنان کتمان
به این ترتیب، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تفسـیـرهـای آن 

های منتخِب شورای نگهبـان  بینیم که حاکمیت و مجلس نمایندگان و دولت می
اند که در تحقق "حکومـت  و ولی فقیه ایران این وظیفه را در مقابل خود قرار داده

مستضعفین در زمین" یا "حکومت متحد جهانی برخاسته از عقیدٔه ظهـور دولـِت 
) بکوشند. برای ایـجـاد و ادارٔه ایـن ۴عدِل حضرت مهدی و اصل انتظار فرج"(

تـنـهـا  نـه…  اّمت واحد جهانی "ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب
حفظ و حراست از مرزها[ی ایران] بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا 

دار خـواهـنـد  و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهـده
بود.". این گزاره از قانون اساسی حضور نظامی حتی در یک کشور اروپایی مانـنـد 
بوسنی و هرزگوین در یوگسالوی سابق و مشارکِت نیروی قدس سپاه پاسداران و 

های نظامی سازمان داده شده و آمـوزش  شاخه
دیدٔه غیرایرانی آنها مانند حشدالشعبـی عـراق، 

 ادامۀ  نگاهی به چهار دهه سیاست خارجی ...

 ١٣ادامه  در صفحه  



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ٩   ١١٠۵شمارۀ  

گرایانـٔه حـکـومـت والیـی جـمـهـوری  دید همگان قرار داد. قوانین واپس
اسالمی و فرهنگ ارتـجـاعـی و مـردسـاالری حـاکـم کـه بـه کـمـک 

هایی برابر حقوق، بلکه شهروندانی درجه دو  زنان را نه انسان فقهی احکام
ساز چـنـیـن  باشند، زمینه کند که باید تحت قیمومیت مردان محسوب می

 هایی در میهن ماست. فاجعه
رومینا، ُزبیده، و هاجرها که فـقـط “ ناموسی“اصطالح  های به فاجعٔه قتل

ها راه یافت، روایتـی اسـت  در روزهای اخیر اتفاق افتاد و خبر آنها به رسانه
ای که امروزه بـر زنـان و دخـتـران  ها و خشونت نهادینه عریان از تبعیض

هر گونه مبارزه بـا ایـن  شود. در رژیم استبدادی والیی اعمال می کشور ما
گرا و تبعیض جنـسـیـتـی در ایـران هـمـواره بـا مـقـاومـت  قوانین واپس

گرایان و روحانیون ارتجاعی و در رأس آنان ولـی فـقـیـه روبـروسـت  اسالم
 «نـظـام»در  شود. های کالن و ُخرد نظام توسط او تعیین می سیاست  که
 «ذوب در والیـت بـاشـنـد»ستیز والیی، کارگزاران حکومت باید کامًال  زن

شوند تا خانـم  وگرنه مانند خانم شهیندخت موالوردی کنار گذاشته شده می 
خشونت خانگی علیه زنـان چـنـدان »گوید:  ابتکار جانشین او شود که می

 ١٣(تیتر سایت خبر آنالین در مصـاحـبـه بـا او در تـاریـخ  «حاّد نیست.
سـادات  اندیش مـانـنـد زهـره ) امروزه زنانی مرتجع و تاریک٩٩اردیبهشت 

یابند. ایشان اخیرًا در مورد الیحٔه مـمـنـوعـیـت  الجوردی به مجلس راه می
همسری به هیچ عنوان مسئلٔه اسـاسـی مـا  کودک»ازدواج کودکان گفت: 

 ٣٠(سایت انتخاب، نـقـل از ُرکـنـا،  «یی است. ای حاشیه نیست و مسئله
و فقط تحت فشار افکار عمومی است که حسـن روحـانـی  )٩٩اردیبهشت 

آزاری  تر به الیحٔه کـودک کارگزار نظام والیی ریاکارانه دستور رسیدگی سریع
کند. این چنین مانورهایی زیر فشار افـکـار عـمـومـی را بـایـد  را صادر می

 ٩۶های دی  همسان با دستورهای قبلی وی در مورد رسیدگی به اعتراض
، ٩٨شدگان تیراندازی آبان  شدگان آن اعتراض و کشته و اعالم آمار کشته

و رسیدگی به چرایی شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکـرایـنـی و 
خوبی واقـف اسـت کـه ایـن  روحانی به غیره دانست که سرانجامی ندارد.

ها از توان و قدرت او خـارج اسـت، و خـود وی بـه عـنـوان «رسیدگی»
هـای  کارگزاری امنیتی، از ابتدا یکی از ُمجریان وفادار اجـرای سـیـاسـت

آمیز و سرکوبگرانه علیه نیروهای مترقی جامعه، از جمله زنان بـوده  تبعیض
انقالب در مورد حجاب اجبـاری  طور که سخنان او در ابتدای است، همان

 گواه آن است.
لـغـو شـد و  به دستور خمیـنـی «قانون حمایت خانواده» ١٣۵٧در سال 

آمیزی در قوانین کشور علـیـه حـقـوق  درپی آن تغییرات گسترده و تبعیض
زنان صورت گرفت، از جمله در زمینٔه حق طالق و چندهمسری و کاهـش 

سـال  ١۵سـال و  ٩سن ازدواج. سن قانونی ازدواج دختران و پسران به 
قمری تغییر یافت. حقوقی که با تالش پیگیر و قهرمانانـٔه زنـان ایـران در 
رژیم محمدرضا شاه پهلوی به دست آمده بود، به این ترتیب پایـمـال شـد. 

ویژه پس از دورٔه خفقان و  به -فعاالن حقوق مدنی و کنشگران زن همواره
به اشکال گوناگون (از جـمـلـه در کـارزار یـک  -کشتارهای دهه شصت

انـد تـا ضـمـن تـرویـج  تالش کـرده ستیز) میلیون امضا و تغییر قوانین زن
با تغییراِت مثبِت هرچند انـدک بـه  گفتمان برابرخواهی در جامعه، قوانینی

 ١٣٧٩تصویب برسد. در روند همین مبارزات بود که سـرانـجـام در سـال 
سال شمسی  ١۵سال و  ١٣حداقل سن قانونی ازدواج دختران و پسران به 

تر از  ای مبنی بر اجازٔه ازدواج کودکان جوان تغییر یافت، اما با آوردن تبصره
سال با اجازٔه پدر یا جّد پدری و تأیید دادگاه، در بر همان پاشنٔه قـبـلـی  ١٣

ویژه در مناطق  چرخید و ساالنه هزاران ازدواج کودکان در سراسر ایران، به
شود. بر اساس آمارهای ثبت احـوال ایـران،  محروم و فقیرنشین، ثبت می

 ٣۵بیـن  ١٣٩۶تا  ١٣٩١های  سال طی سال ١۵تعداد ازدواج دختران زیر 
هزار در نوسان بوده است. این بدان معنـاسـت کـه در شـش سـال ۴١تا 

های ثبت شده در ایران، سن عـروس  گذشته، در پنج تا شش درصد ازدواج
، نـقـل از ٩٧بـهـمـن  ١٩سال بوده است. (دویـچـه ولـه،  ١۵کمتر از 
 سازمان ثبت احوال ایران) ١٣٩١و  ١٣٩۶های  سالنامه

آزاری و  مورِد دیگر، مبارزٔه فعاالن حقوق مدنی و زنان در زمینـٔه کـودک
ممنوعیت ازدواج کودکان است که تا امروزهمچنان به نـتـیـجـه نـرسـیـده 

های حکـومـتـی کـه در  ها برخی از طرح است، در حالی که طی این سال
فوریت به قانون تـبـدیـل  سرعت و با قید سه جهت منافع غارتگران بوده، به

به کنوانسیون حـقـوق  ١٣٧٩شده است. جمهوری اسالمی ایران در سال 
دانسـتـن مـفـاد  «غـربـی»کودک پیوست، اما با توسل به احکام شرعی، و 

کنوانسیون حقوق کودک یا مطابقت 
یـونسـکـو  ٢٠٣٠داشتن آن با سند 

از اجـرای  مبنی بر برابری جنسیتی،
ــوانســیــون طــفــره  مــفــاد آن کــن

زیرا که مطابـق نـظـر ولـی  رود، می
اینجا، مبنا اسالم اسـت، ...»فقیه: 

مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیـسـت 
که سبک زندگی معیـوِب ویـرانـگـِر 

جـور  فاسِد غربی بتواند در اینجا ایـن
ای در  (خـامـنـه «ِاعمال نفوذ کنـد.

دیدار با معلمان و فرهنگیان، سایـت 
 )٩۶ای، اردیبهشت  رسمی خامنه

هـای قـرون  در نتیجـه، انـدیشـه
وسطایی حاکمیت استبدادی، و در اینجا برای مثال قانـون مـجـازات اسـالمـی در 

های اجتماعی  کند و آسیب خدمت ترویج خشونت و تشدید تبعیض جنسیتی عمل می
هـای  فقط یکی از نـاهـنـجـاری «دفاع از ناموس»کشی و  آورد. زن فراوانی را پدید می
مـورد قـتـل  ۴۵٠تـا  ٣٧۵های غیـررسـمـی از  آمار زدٔه ماست. امروز جامعٔه بحران

شود، زیرا کـه  گاه اعالم نمی دهد. آمار رسمی و واقعی هیچ در سال خبر می“ ناموسی“
رسد،  ها در بسیاری از موارد تحت نام خودکشی یا خودسوزی زنان به ثبت می این قتل

بدون آنکه به عّلت واقعی آنها پرداختـه شـود. یـک عضـو هـیـئـت عـلـمـی گـروه 
نـهـادهـای »گـویـد:  شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مـی جامعه

مسئول در جمهوری اسالمی بیش از هفت سال است که گزارش دقـیـقـی از آمـار 
(ایـلـنـا  «کـنـنـد. ومیر ناشی از خودکشی و علت آن را منتشـر نـمـی خودکشی یا مرگ
طور که مادر او رعنا دشتی نـیـزاعـالم  در مورد رومینا اشرفی، همان )٠٨/١٣٩٨/١۴

داشت، پدر رومینا بارها تالش کرد تا او را وادار به خودکشی کند، اما موفق به راضـی 
 کردن دختر نوجوانش نشد.

 
های اجـتـمـاعـی در نـبـود  و سایر آسیب“  ناموسی” های   افزایش قتل

 نهادهای مدنی دموکراتیک
در غـیـاب نـهـادهـای “ ناموسی“های موسوم به  افزایش قتل اغلب فعاالن زنان از

ستیز والیت فقیه عالوه بر سرکوب کردن  گویند. رژیم زن مدنی دموکراتیک سخن می
دستگیر و شـکـنـجـه کـردن  نهادهای مدنی فعال در زمینٔه حقوق کودکان و زنان، و

اعضای آنان، هر گونه تالش مدنی یا فرهنگی برای ترویج گفتمان ضـدخشـونـت و 
هـای تـلـخ جـامـعـه ایـران را سـانسـور و  آزاری، و نشـان دادن واقـعـیـت کودک
نمایی جامعه مـتـهـم  دهندگان تالش یا سازندگان و نویسندگان اثر را به سیاه سازمان

که تداعی کنندٔه قتل رومیناها با استفـاده از داسـتـانـی  «خانٔه پدری »کند. فیلم  می
تجاوز جنسـی »که در مورد  «زنند هیس، دخترها فریاد نمی»قدیمی است، و نیز فیلم 

، این معضل «ِزنای َمحارم»اند. در مورد  هایی بارز در این زمینه است، مثال «به َمحارم
کند. طـبـق  نیز کمتر گزارشی به بیرون درز می ها، بزرگ و پنهان در چهاردیواری خانه

پـرونـدٔه  ۵٢٠٠های اجتماعی از تشـکـیـل  آمار روزنامٔه رسالت، رئیس انجمن آسیب
 ۴٠٠٠خبر داد که شـامـل  ٨۵در ایران فقط در سال  «رابطٔه جنسی َمحارم»قضایی 

 پروندٔه تجاوز پدر به دختر بوده است. ١٢٠٠پروندٔه تجاوز برادر به خواهر و 
 

 چاره چیست؟
های مسئول جمهوری اسالمی از طرفی در سرکوب کردن نهادهای  نهادها و مقام

مستقل زنان فعال در گسترش گفتمان ضدخشونت در جامعه و پیگرد و زندانـی  مدنی
کردن فعاالن این نهادها نقش بسزایی دارند، و از طرف دیگـر بـه کـمـک قـوانـیـن 

زا مانند قانون مجازات اسالمی، ترویج فرهـنـگ مـردسـاالری  آمیز و خشونت تبعیض
ها را بـه رفـع  المللی که دولت های بین ، و مخالفت با اسناد و پیمان«حفظ ناموس»

ساز گستـرش  در عمل زمینه کنند، های اجتماعی و خشونت و تبعیض ملزم می آسیب
شوند. تغـیـیـر قـوانـیـن  خشونت نهادینه شده علیه زنان و کودکان در جامعٔه ایران می

سازی فرهنگی و بسترسازی در سطح جامعه نـبـاشـد،  مردساالرانه اگر همراه با زمینه
توجهی نخواهد داشت. کودکان و زنان باید با حقوق خود آشنا شوند  تأثیر کافی و قابل

و مراکز امنی وجود داشته باشد که کودکان و زنان در شرایط اضطراری بتوانند به آنها 
 پناه ببرند.

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن جنایت هولناک قتل فجیـع 
عـمـلـی  جانبه در مـورد بـی ساله، و درخواست تحقیق همه١۴رومینا، دختر نوجوان 

گـاهـی از  های مسئول محلی (از جمله پلیس و دادیار قضـایـی) کـه بـه مقام رغـم آ
هـای خـودش و  احتمال بدرفتاری پدر رومینا با او، او را برخالف تمایل و اعـتـراض

سپارند، معتقد است که بـرای از بـیـن بـردن  نگرانی از امن بودنش به والدینش می
، میهن ما نیاز به تحّولی بـنـیـادی «ناموسی»های  های اجتماعی، از جمله قتل آسیب

 ١٣ادامه  در صفحه  های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و  در همٔه عرصه

 تشکیالت دموکراتیک زنان ...  ادامۀ اعالمیٔه 



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ١٠   ١١٠۵شمارۀ  

پوست  ای است به ضرب و جرح و اعدام پسر سیاه است [اشاره ١٩۵۵در سال 
پی در مأل عام، به جرم سوت زدن برای یک خانم  سی سی ساله در می ١۴

اش برای برگزاری مراسم یادبود  سفیدپوست]. مرگ ِاِمت تیل و تصمیم خانواده
با تابوت روباز، به آغاز خیزشی گسترده در سراسر آمریکا منجر، و بستری شد 

 های "حقوق مدنی" پس از آن. برای خیزش
در همین اثنا، تحّرک و جنبش مطالبٔه پرقدرتی با شرکت فعاالن مدنی، 

سوتا به نام تیم والتز، و مجلس  شهرداری مینیاپولیس، فرماندار ایالت مینه
ایالتی، به منظور یافتن راهکارهایی تازه برای حفظ امنیت مردم در جریان 

جانبه" به منظور در  است. این راهکارها مواردی مانند "تغییرهای ساختاری همه
  رحمانهٔ  طلبی سفیدپوستان، و خشونت بی هم شکستن نژادگرایی نهادین، برتری

پوستان یا ساکنان اوّلیه)، و  پوستان، بومیان (سرخ پلیس مینیاپولیس علیه سیاه
پوست] کل  گیرد. دادستان [سیاه پوستان در جامعه را در بر می دیگر رنگین
سوتا که مسئولیت تحقیق و رسیدگی و پیگرد قانونی قاتالن آقای  ایالت مینه

فلوید را به عهده دارد، اتهام علیه ِدرِک شووین را (پلیسی که آقای فلوید را 
) تغییر ٢) به قتل عمد بدون قصد قبلی (درجه ٣کشت) از قتل غیرعمد (درجه 

داد. دادستان کل همچنین سه پلیس دیگری را که در جریان کشته شدن 
 آقای فلوید حضور داشتند، به همدستی و تشویق به قتل متهم کرد.

ها و تفریحات، دانشگاه  پس از آنکه ادارٔه مدارس مینیاپولیس، ادارٔه پارک
سوتا، و موزٔه واکر قراردادهای همکاری خود را با ادارٔه پلیس مینیاپولیس  مینه

ها و تجهیزات و تأسیسات خود در اختیار  [مثل گذاشتن زمین ورزش یا سالن
پلیس] لغو کردند، اکنون ادارٔه پلیس مینیاپولیس در انزوایی بیش از پیش قرار 

هاست که فشار زیادی به ادارٔه آموزش و  گرفته است. فعاالن جوان سال
 ها و پیوندهایش را با ادارٔه پلیس قطع کند. اند که همکاری پرورش آورده

سوتا اعالم کرد که از ادارٔه پلیس  کمیسیون حقوق بشر ایالت مینه
مینیاپولیس به اتهام نقض حقوق مدنی در جریان مرگ آقای فلوید شکایت 
خواهد کرد و تحقیق دربارٔه ادارٔه پلیس را، از جمله در مورد رفتارهای نژادگرایانه 

کم در ده سال گذشته، آغاز خواهد کرد. رئیس  های پلیس دست و جرم
کمیسیون حقوق بشر این ایالت گفت که هدف از این اقدام کمیسیون، ایجاد 
اصالحات ساختاری و نهادین در ادارٔه پلیس است. او گفت: "کار ما فقط تهیٔه 
گزارش نیست. این چیزی است که به اقدام قضایی و محاکمه خواهد انجامید 

 و مستلزم تغییر است."
های شهر و ایالت هیچ امیدی به کمک وزارت دادگستری دولت  البته مقام

ترامپ ندارند. ترامپ اصالحات انجام شده در جریان "کارگروه پلیس قرن 
تر  های خشن بیستم" در دولت اوباما را متوقف کرد و در عوض خواهان تاکتیک

هایی که در نهایت  مثل همان -گرای پلیس های راست پلیس شد که اتحادیه
 خواستار آنند. -جان آقای فلوید را گرفتند

جمهوری ترامپ، دادستان کل کشور (در آن  ، در دورٔه ریاست٢٠١٧در سال 
های  زمان ِجف ِسِشنز) به شیؤه کار وزارت دادگستری برای جلب توافق اداره

های موجود در مورد  پلیس محلی برای ایجاد اصالحات پایان داد و محدودیت
انتقال تجهیزات نظامی [به پلیس] را برداشت [روندهایی که در زمان اوباما 

ورزی و دفاع  آغاز شده بود]. ترامپ همچنین با دامن زدن به نفرت و کینه
که در سراسر کشور به درون  -ها طلبان سفیدپوست و فاشیست آشکار از برتری

 تر کرده است. فضا را مسموم -اند نیروی پلیس نفوذ کرده
نیروی پلیس مینیاپولیس و رئیس "فدراسیون مأموران پلیس" این شهر به نام 
باب کرول زیر فشار زیادی قرار دارند که از ممانعت در اجرای اصالحات در 

دست بردارند.  -که از چند سال پیش آغاز شده است -ادارٔه پلیس مینیاپولیس
جمعی فدراسیون مأموران پلیس با شهرداری  زنی دسته نامٔه چانه توافق

شود]، مثل خیلی  مینیاپولیس [که در واقع کارفرمای نیروی پلیس محسوب می
کند.  جاهای دیگر، مأموران پلیس را در برابر سوءرفتار [با مردم] محافظت می

یکی از اعضای شورای شهر مینیاپولیس ادارٔه پلیس این شهر را به 
 ناپذیری به طوری نومیدکننده" و "تقلب در حفاظت" متهم کرد. "اصالح

ها سال پیش و نقش این نیروی  تاریخچٔه ارتجاعی پلیس مینیاپولیس به ده
ونقل]  های حمل پلیس در اعتصاب عمومی معروف مینیاپولیس [علیه شرکت

گردد [که در آن پلیس با خشونت تمام به  برمی ١٩٣۴در سال 
ژوییه، دو نفر کشته  ٢٠کنندگان حمله کرد و در روز جمعٔه خونین  اعتصاب

] که یکی از اعضایش ١٣۵٠[ ١٩٧٠شدند]. فدراسیون مأموران پلیس از دهٔه 
شهردار شهر شد، قدرت عظیمی پیدا کرد. از آن زمان تا کنون، نفوذ 

طور کلی شیوع فرهنگ خشونت در  ها، و به طلبان سفیدپوست، فاشیست برتری
 میان نیروی پلیس این شهر پاگیر شده است.

تا کنون رئیس فدراسیون مأموران پلیس بوده و  ٢٠١۵باب کرول که از سال 
طلِب  های برتری یکی از هواداران سرسخت ترامپ است، عضو باند پلیس

سوار به نام "سیتی هیت" [خشم شهر] است. این  سفیدپوسِت موتورسیکلت
پوست پلیس از ادارٔه پلیس مینیاپولیس در  های مأموران سیاه باند،که در شکایت

بارها از آن نام برده شده است، شعبٔه دیگری در میان نیروهای  ٢٠١٧سال 
پوست در شیکاگو دارد. باب کرول اکنون سردمدار شورش علیه  پلیس سفید

پوست مینیاپولیس به  شهردار مینیاپولیس (ِجیکوب فِری) و رئیس پلیس سیاه
نام ِمداریا آرادوندو است که هر چهار افسر پلیسی را که در کشته شدن آقای 

 ساعت از نیروی پلیس اخراج کرد. ٢۴فلوید شرکت داشتند، در کمتر از 
پوست و  باب کرول پیش از این نیز آقای کیت ِالیسون [دادستان سیاه

خاطر  سوتا] را که در قبًال عضو کنگرٔه آمریکا بود، به مسلمان کنونی مینه
مسلمان بودن مسخره کرده بود و  معترضان جنبش "زندگی سیاهان مهم 
است" را نیز تروریست خوانده بود. رئیس پلیس مینیاپولیس و گروهی از مأموران 

شکایتی علیه ادارٔه پلیس مینیاپولیس، و به  ٢٠٠٧پوست پلیس در سال  سیاه
طور مشخص شخص باب کرول، تنظیم کردند و آن اداره را به تبعیض نژادی 

پوست و از  های سیاه پوست، و اذیت و آزار پلیس های سیاه نهادین علیه پلیس
 جمله تهدید آنها به مرگ، متهم کردند.
کنگرٔه -سوتا) فدراسیون کارگران آمریکا هر دو شعبٔه کشوری و ایالتی (مینه

های محکمی صادر و خواستار  بیانیه (AFL-CIO)های صنعتی  سازمان
استعفای باب کرول شدند. گفتنی است که فدراسیون مأموران پلیس به 

 یی وابسته نیست. یک از این دو نهاد اتحادیه هیچ
کنگرٔه -سوتا) فدراسیون کارگران آمریکا در بیانیٔه شعبٔه ایالتی (مینه

های صنعتی، که بر همبستگی خود با معترضان به قتل آقای فلوید  سازمان
بار  ها شاهد پیامدهای فاجعه تأکید کرده است، آمده است: "امروزه، آمریکایی

طلبی سفیدپوستان در باالترین سطوح  نظارت، خودکامگی، و برتری قدرت بی
کند.  ایم که باب کرول با افتخار از این نوع رهبری حمایت می اند. دیده رهبری

های زحمتکش نیست و باید آخرین شخصی  سوتایی باب کرول دوست مینه
سوتا]  شود که ُمجری قانون باشد یا از ساکنان [مینه باشد که به او اطمینان می

که او  -توسط شهردار قبلی ٢٠١٧پلیس آِردوندو در سال  حفاظت کند." رئیس
به این سمت منصوب شد. شهرداری قبلی (ِبتسی هاجز)  -طلب بود هم اصالح

پیش از آن نیز برای نخستین بار در آمریکا، یک خانم آمریکایی بومی 
پوست) و نخستین دگرباش (به نام جانه هارتو) را به سمت ریاست پلیس  (سرخ

منصوب کرده بود. مقاومت باب کرول و فدراسیون پلیس مانع کار خانم هارتو 
نیز بود. او روز اّول ژوئن امسال در توییتی نوشت: "این نبردی است که من و 

 ات را پس بده." ایم. باب کرول، نشان پلیس دیگران در آن بوده
های "کشتارشناسی"  شهردار مینیاپولیس نحؤه آموزش "جنگاور بودن" و شیوه

آن را که مشّوق ِاعمال زور شدیدتر پلیس بود، ممنوع کرده بود. استیو فِلچر، 
عضو شورای شهر مینیاپولیس، در توییتی نوشت: "سیاستمدارانی که کارشان 

شوند. اّولین باری که  تراشی می افتد متوجه مانع به ادارٔه پلیس مینیاپولیس می
من بودجٔه پیشنهادی پلیس را کم کردم، کلی با من تماس گرفتند که 

دهد: "تعدادی از ما در شورای شهر در تالش  تراشی کنند." او ادامه می مانع
اندازی مجدد یک  هستیم که برای منحل کردن ادارٔه پلیس مینیاپولیس و راه

نیروی پلیس تازه، متکی به جامعه، بر پایٔه پرهیز از خشونت، حفظ امنیت مردم، 
 و ارتباط با مردم راهی پیدا کنیم."

امروزه در سراسر آمریکا فعاالن مدنی و اجتماعی نگاهی تازه به امنیت 
نگاهی ورای الگوی سّنتی پاسبانی از نظم و آرامش که ریشه در   عمومی دارند،

دارساالری دارد. به خاطر این  داری و دستگاه سرکوب برده های دورٔه برده گشت
ای در  رحمانه های نژادگرایانه و بی تاریخ است که انجام وظیفٔه پلیس ویژگی

ای مبتنی بر  آمریکا پیدا کرده است. فعاالن مدنی معتقدند که به الگوی تازه
 گذاری بر روی جامعه نیاز است. [مراقبت از] جامعه و متمرکز بر سرمایه

های  به گفتٔه یکی از این فعاالن، که آموزگار، مؤلف، و از رهبران جنبش
دهیم و به نجات دادن خودمان ادامه  اجتماعی است، "ما خودمان را نجات می

هایی فراتر از نظام سّنتی فکر کنیم و  توانیم به استراتژی دهیم. ما می می
هایی  توانیم یکدیگر را حمایت و حفاظت کنیم و اجتماع دریابیم که چگونه می

 تر، از پایین به باال بسازیم." قوی
های پلیس و نظارت  ها و کاهش بودجه فعاالن مدنی خواستار برچیدن زندان

ای از بیشتر شهرهای  دموکراتیک جامعه بر پلیس هستند. شیکاگو نمونه
شود و  درصد بودجٔه شهرداری صرف نیروی پلیس می۴٠آمریکاست که در آنها 

بلعد. سازمان "ائتالف مّلی علیه نژادگرایی و سرکوب  سهم خدمات دیگر را می
خواهی از پلیس" با این اختیار  سیاسی" خواهان ایجاد "شوراهای مدنی پاسخ

است که بتواند رئیس پلیس را استخدام یا مورد مؤاخذه قرار دهد، یا افراد پلیس 
 را به خاطر رفتار مجرمانه اخراج کند.

 ادامۀ سوگواری برای جرج فلوید ... 

 ١٢ادامه  در صفحه  
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های بهداشتی و درمـانـی  در اساس چیزی نیست جز کاهش بودجٔه مراقبت
ها، و دیگـر مـرکـزهـای  ها، درمانگاه که حاصلش تعطیلی گستردٔه بیمارستان

بیمارسـتـان دولـتـی و در حـدود  ٨٠٠درمانی بوده است. تا کنون بیشتر از 
هزار تخت بیمارستانی از بخش دولتی به حراج گذاشته شده یا بـرچـیـده ١٠٠

دالر، تقریبًا برابر بـا حـداقـل  ١٨٠شده است. امروزه حقوق پزشکان [کمتر از 
فـقـط در مـقـایسـه بـا  نـه -مزد در اوکراین] به طور تحقیرآمیزی پایین است

های دیگر در خـوِد  کشورهای دیگر، بلکه حّتی در مقایسه با مزدهای بخش
-۶٠اوکراین. به همین دلیل است که از آغاز ایـن اصـالحـات، در حـدود 

های گوناگون بهداشت و درمان بـرای تـأمـیـن  هزار تن از کارکنان بخش٧٠
 اند." معیشت خود اوکراین را به مقصد کشورهای دیگر ترک کرده

کند: "دولـت کـار یـک  ای در این مورد اشاره می رفیق سیموننکو به نمونه
شـوی در  کند. میانگین مـزد یـک ظـرف گذاری می پزشک را این طور ارزش

دالر] در ساعت است، و یک پیک، ساعتی  ١٫۵گریونا [در حدود  ۴٠اوکراین 
گیرد. حاال اگر حقوق یک متخصص نوزادان  دالر] مزد می ٢٫٣٠گریونا [ ۶٠

آوردن یـک نـوزاد   هایی تقسیم کنیم که او برای به هـوش را بر تعداد ساعت
 شود." دالر] در ساعت می ١٫١٣گریونا [ ٣٠کند، فقط در حدود  صرف می

 ١٣(   ٢٠٢٠مرحلٔه دّوم اصالحات مورد نظر خانم سوپرون روز اّول آوریـل 
) شروع شد. به گفتٔه رفیق سیموننکو، ایـن مـرحـلـه شـامـل ١٣٩٩فروردین 

های روانی و ِسل است، در حالی کـه اوکـرایـن  "بستن تقریبًا همٔه بیمارستان
های اجتماعی را در اروپـا  های خطرناک ناشی از آسیب بیشترین آمار بیماری

ُمجریان این مرحلـه از اصـالحـات را  ١٩-گیری اخیر کووید دارد. البته همه
هایی در آن انجام دهند. هر دو اصـالحـات در عـرصـٔه  وادار کرد که تعدیل
تر شده است، ولی این وضع مّدت زیادی دوام نـخـواهـد  درمانی فعًال آهسته

 آورد."
جمهور زلنسکی در مأل عام به اصالحات خانم  رفیق سیموننکو حملٔه رئیس

 -که وزیر بهداشت و درمان کنونی هم آن را تـکـرار کـرد -دکتر سوپرون را
گیری موجـود، سـعـی  "در شرایط همه  گوید: داند. او می صرفًا "حرف پوچ" می

 کنند نارضایتی فزایندٔه پزشکان و مردم را آرام کنند." می
های پزشکـی و درمـانـی را،  دهد که: "بودجه رفیق سیموننکو توضیح می

هـای نـظـامـی و  های خدمات اجتماعی، به سـود بـودجـه مثل همٔه برنامه
انـد کـه در زیـر تـیـغ  دهند. سالمندان نخستین کسانی انتظامی کاهش می

چهارم هزینٔه  بینند. در اوکراین، سه گیوتین اصالحات درمانی آسیب جّدی می
ساله و بیشتر است. و چون کـه  ۶۵های پزشکی مربوط به سالمندان  مراقبت

های دولـت اسـت، بـودجـٔه  هدف اصالحات درمانی اوکراین، کاهش هزینه
مثل آنچه در مورد اصالحات بازنشستگی کـردنـد -های پزشکی را هم مراقب

همچنان کم خواهند کرد تا از این طریق، جمعیت ایـن گـروه اجـتـمـاعـی  -
[یعنی سالمندان] را کم کنند. اصالحات ادامـه خـواهـد یـافـت چـون کـه 
حکومت زلنسکی ادامٔه حکومت پوروشنکو است. حاال ایـن سـؤال مـطـرح 

های همگانـی (مـّلـی) در  سازی دارایی شود که: وقتی که پای خصوصی می
میان است، آیا ماهیت دولت زلنسکی با ماهیت دولت پوروشنکو تفاوتی دارد؟ 

هـای خـارجـی، بـه  های مـّلـی بـه شـرکـت سازی و فروش دارایی خصوصی
های صنعتی و مالی خارجی، 'با شتاب' ادامه خواهد یافت. نحؤه تصویب  گروه

تا کـنـون در اوکـرایـن  ٢٠٠١های کشاورزی [که از سال  قانون فروش زمین
اصطالح قانون ضد کولومویسکی [مربوط به اصـالحـات در  ممنوع بود] و به

داران بـزرگ  بانکداری] شاهد این اّدعاست. اّولی، اوکراین را به موقوفٔه زمین
کند و راه را برای واگذاری بدون نظارت زمین به سرمایٔه خارجی بـاز  تبدیل می

کند، که در واقع توان دولت در تأمین و تضمین امنیت غذایی شهـرونـدان  می
گیرد. دّومی، نظام بانکی کشور را زیـر  را می

المـلـلـی پـول، و  کنترل کامل صندوق بین

سازی خدمات درمانی  خصوصی
عامل ناتوانی اوکراین در مبارزه 

 ١٩-با کووید
با وضعیت "جـنـگـی" در  ١٩-گیری کووید پزشکان اوکراینی در مبارزه با همه

هـا  داری، سـال ها روبرویند. در بسیاری از کشورهای جهان سـرمـایـه بیمارستان
های درمانی و بهداشتی، به کمبود مزمـن کـادر و تـجـهـیـزات  کاهش بودجه

مـنـجـر  ١٩-گیری کـوویـد ویژه اکنون در شرایط همه پزشکی به طور کلی، و به
اصـطـالح "اصـالحـات"  ها یـا بـه شده است. اّما در اوکراین، این کاهش بودجه

-گیری کووید خدمات درمانی حّتی در دورٔه شیوع ویروس کورونای جدید و همه
فـقـط بـه  سازی" در اوکرایـن نـه هم همچنان ادامه دارد. اصالحات "بازاری ١٩

ها منجر شده است، بـلـکـه دولـت مسـئـولـیـت  بسته شدن گستردٔه بیمارستان
هـای دولـتـی  های نگهداری (مثل آب و برق و گاز) بیمارسـتـان پرداخت هزینه

 ها انداخته است. مانده را نیز به دوش خوِد بیمارستان باقی
که در واقع چرخشی اسـت بـه  -بستٔه "اصالحات" خدمات درمانی در اوکراین

 -های خصوصی، به شیؤه آمریکـایـی سوی نظام خدمات درمانی متکی به بیمه
زاییدٔه فکر شخصی است به نام یوالنا سـوپـرون، یـک شـهـرونـد آمـریـکـایـی 

گذار در خدمات درمانی که پـس از کـودتـای مـوسـوم بـه  تبار سرمایه اوکراینی
به اوکراین آمد تا در مقام کـفـیـل  ٢٠١۴ِیف در سال  "میدان استقالل" شهر کی
) انجام وظیفه کند. بازوی نظامی ایـن ٢٠١٩-٢٠١۶وزارت بهداشت و درمان (

ای از قـبـیـل  ها بودند که جنایتکاران جنگی نازی نازی-ها و نو کودتا، فاشیست
استپان باندرا را به دروغ به عنوان قهرمانان مّلی مطرح کردند و جا زدنـد. ولـی 
آنچه در درجٔه اّول برای آمریکا و اتحادیٔه اروپا مهم بود، آوردن اوکراین به حلـقـٔه 

چینان خارجی بـود.  نسبت بزرگ آن به روی میوه خودشان و گشودن بازارهای به
ای نبود که برای انجام وظیفه به اوکراین فـراخـوانـده  خانم سوپرون تنها خارجی

جمهور پیشین گرجستان، فرد دیگری بود کـه  شد. میخاییل ساکاشویلی، رئیس
به مقام استاندار اوِدسا منصوب شد و اکنون رئیس "شورای اصـالحـات مـّلـی" 

جـمـهـور کـنـونـی اوکـرایـن،  است که بنا بر خواست والدیمیر زلنسکی، رئـیـس
گـذاری  وکار" و "همکاری با محافل سرمایه زدایی از جّو کسب اش "مقررات وظیفه
آفرین در کشورهای گوناگون" است. ولی خانم سوپرون احتماًال از هر فرد  کسب

بـار  خـاطـر حـاصـل فـاجـعـه تـر اسـت. او را بـه دیگری در اوکـرایـن بـدنـام
 خوانند. هایش، "دکتر مرگ" می سازی خصوصی

البته امروزه این خانم دیگر آن مقام سابق را ندارد، و زلنسـکـی خـودش هـم 
های او را آشکارا مورد حمله قرار دارد، چون به بسته شدن بـیـشـتـر از  سیاست
هزار فرصت شغلی در بخش بـهـداشـت و ۵٠بیمارستان و از دست رفتن  ٣٠٠

آید که حاضر باشد این مسیـر  شود. ولی حّتی زلنسکی هم به نظر نمی درمان می
 را به طور کلی تغییر دهد.

وگـویـی کـه بـا  رفیق پترو سیموننکو، صدر حزب کمونیست اوکراین، در گفت
گوید: "از بین بردن خدمات درمانـی  نشریٔه انگلیسی مورنینگ استار داشت، می

]، یعنی از زمان فروریزی قـدرت شـوروی ١٣٧٠[ ١٩٩١دولتی رایگان در سال 
شروع شد. ولی یورش اصلی به نظام درمانی پس از کودتای مسلـحـانـٔه فـوریـٔه 

و تصاحب قدرت توسط صاحبـان نـفـوذ و ثـروت وابسـتـه بـه خـارج،  ٢٠١۴
گرایان افراطی، و باندهای مافیایی، با حمایت مستـقـیـم آمـریـکـا صـورت  مّلی

گرفت. اصالحات پزشکی به این صورتی که انجام شده است، نـقـض فـاحـش 
های پزشکی رایگان برای همه را تضمیـن  قانون اساسی کشور است که مراقبت

کند و هر کاری را که مانع دسترسی مردم به خدمات و تسهیـالت پـزشـکـی  می
کند. اصالحاتی که انجام شد، نظام تـثـبـیـت شـده و کـارآی  باشد، ممنوع می

خدمات بهداشتی و دارویی پیشگیرانه و خدمات درمانی کشـور را کـه تـوسـط 
نیکوالی ِسماشکو، پزشک برجستٔه بلشویک طراحی و عملی شده بـود، ویـران 

کمیسر خلق در امر  ١٩٣٠تا  ١٩١٨کرد." گفتنی است که دکتر ِسماشکو از سال 
گـذاران بـرجسـتـٔه  بهداشت و درمان همگانی در اتحاد شوروی بود. او را از پایـه

 دانند. نظام پیشرو خدمات درمانی جامع همگانی رایگان می
دهد: "امروزه خدمات درمانی همگانی دیـگـر جـزو  رفیق سیموننکو ادامه می

وکاری برای صاحبان نفوذ و قدرت در عـرصـٔه  خدمات دولتی نیست و به کسب
 ١٣ادامه  در صفحه  گـیـرد،  پزشکی و درمان تبدیل شده است. کل اصالحاتی که انجام گرفت و مـی
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های کارگری  بیانیٔه مشترک حزب
کمونیستی جهان در اعتراض به 

سیاست الحاق دائمی مناطق 
 اشغالی فلسطین به اسرائیل!

مینیاپولیس یکی از پیشروترین شهرهای 
آمریکاست ولی از این لحاظ نیز متمایز است 

ترین نابرابری نژادی را در سطح  که گسترده
پوست  زندگی شهروندان سفیدپوست و سیاه

دارد. به گفتٔه یکی از اعضای شورای شهر، 
"افزایش نیروی پلیس، برخورد کیفری با هر 

یی در مقیاس  جرم کوچک، و زندانی کردن فّله
تر نکرده است. ما  عظیم، اجتماع ما را امن

اکنون شاهد وجود کسانی در جامعه هستیم 
گویند دیگر بس است! زمان آن  که می

ای برای امنیت  فرارسیده است که نظام تازه
عمومی برپا کنیم." به گفتٔه یکی از اعضای 

ساید مینیاپولیس،  شورای شهر از منطقٔه نورث
یی اخیر، ساکنان  های توده در جریان اعتراض

این منطقه که منطقٔه تاریخی ساکنان 
پوست این شهر است، خودشان دست به  سیاه

های متقابل به  دهی کمک کار سازمان
یکدیگر و دفاع از ساکنان در برابر 

طلب سفیدپوستی  های برتری تروریست
وکارهای سیاهان را به آتش  اند که کسب شده
کشند. این عضو شورای شهر خودش یکی  می

پوست و تراجنسیتی (تغییر  از دو عضو سیاه
جنسیت داده) شورای شهر و از رهبران 
جنبش نوآفرینی امنیت عمومی است. او و 
دیگران خواستار در پیش گرفتن رویکرد 

محور در امر امنیت -بهداشت عمومی جامعه
گذاری در نیروی پلیس  اند که سرمایه عمومی

گذاری در  سّنتی را کاهش دهد و سرمایه
دار در عدالت و در  های عمومی ریشه "نظام

جامعٔه ما" را افزایش دهد. در چنین نظامی، به 
های  جای اینکه در همٔه موارد پلیس به تلفن

در ایران] جواب دهد،  ١١٠[مثل  ٩١١
های  اند که به تلفن کارشناسان بهداشت روانی

های روانی مردم جواب  مربوط به بحران
طور، کارشناسان اعتیاد به  دهند. همین می
های مربوط به اعتیاد به مواد مخّدر، و  تلفن

کارشناسان آموزش دیده در مورد خشونت 
دهند، نه  ها جواب می خانگی به این نوع تلفن
پوست شورای شهر  پلیس. عضو سیاه

گوید: "در نهایت، ما به پول  مینیاپولیس می
میلیارد دالری ١٫۶نیاز داریم. از کل بودجٔه 

میلیون دالر ٢٠٠شهرداری، بودجٔه پلیس 
 گیرد." است. تکٔه بزرگی از بودجه را پلیس می

شورای شهر مینیاپولیس در همکاری با 
شهرداری نیویورک در پی یافتن راهکارهای 
تازه در زمینٔه پلیس و پاسبانی است، از جمله 

شود به تأخیر انداخت" و  رهنمودی که نمی ٨"
درصد ٧٠تواند خشونت پلیس را تا بیشتر از  می

کاهش دهد. از آن جمله است قدغن کردن 
کننده، مثل همان حرکتی که  های خفه حرکت

به کشته شدن آقای فلوید منجر شد، و فقط 
های پلیس در سراسر  درصد از نیرو٢٨در 

 آمریکا ممنوع است.
تواند نقطه  مرگ آقای جورج فلوید می
ای که در  عطفی در تاریخ آمریکا شود، نقطه

گاهی ضدنژادگرایی و  آن چرخشی تاریخی در آ
ای بدون  گرایشی قوی برای ساختن آینده
یی  های فّله نابرابری، مراقبت پلیسی، و حبس

 در مقیاس عظیم پدید آید.

ادامۀ سوگواری برای جرج 

هـزاران نـفـر از  ٩٩خردادماه  ١٧در شامگاه شنبه 
شهروندان عرب و یهودی اسرائیـل در اعـتـراض بـه 

های اشـغـالـی  بار الحاِق دائمی سرزمین فاجعه  سیاست
وسیلٔه دولت راسـت افـراطـی  فلسطینی به اسرائیل به

آویو و حامیانش در کاخ سـفـیـد آمـریـکـا  حاکم در تل
آویـو  تظاهراتی گسترده در میدان "رابین" در قـلـب تـل

ابتکار نیروهـای چـپ و  برگزار کردند. این تظاهرات به
مدافع حق تعیین سرنوشت خلق فلسطـیـن و هـوادار 

حـل  استقرار کشور مستقل فلسطینی در چـارچـوب راه
حلی دائمی برای مسئله فلسطـیـن  راه -وجود دو کشور

ازجمله جـبـهـٔه  -های سازمان ملل بر اساس قطعنامه
دموکراتیک برای صلح و برابری ("هداش") که شماری 
از سیاستمداران و اعضای کمونیست که در کـِنـِسـت 

های پـارلـمـانـی  (پارلمان اسرائیل) زیر این نام فعالیت
 کنند، سازمان داده شده بود. می

 
ابتکار حزب مـردم فـلـسـطـیـن و حـزب  به

حزب کمـونـیـسـت و  ۵٠کمونیست اسرائیل، 
ای بـا  کارگری در سراسر جـهـان از بـیـانـیـه

عنوان: "اشغالگری، تـرور اسـت؛ اشـغـال و 
الحاق سرزمین، نژادپرستی اسـت" حـمـایـت 
کردند. متن این بیانیه مـهـم هـمـراه بـا نـام 

 آید: های امضا کنندٔه آن در زیر می حزب
 

خـردادمـاه مصـادف بـا  ١٧/  ٢٠٢٠ژوئـن   ۶روز 
وسومین سالگرد آغاز جنگ تجاوزکارانه اسرائـیـل  پنجاه

) بود که در جریان آن ١٣۴۶(خردادماه  ١٩۶٧در سال 
کرانه غربی، نیمه شـرقـی اورشـلـیـم و نـوار غـزه و 
همچنین ارتفـاعـات جـوالن در سـوریـه و تـمـامـی 

 اشغال اسرائیل درآمد. جزیره سینا در مصر به شبه
رسـد کـه دولـت  این سالگرد امسال درحالی فرامـی

اسرائیل رسمًا اعالم کرده اسـت قصـد دارد الـحـاق 
اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری را با حمـایـت 

بار "معامله  دولت آمریکا همچون بخشی از طرح فاجعه
قرن" دونالد ترامپ، اجرا و نهایی کنـد. اهـمـیـت ایـن 
حرکت در این است که چنین اقدامی تداوم اشغالگـری 

هـای  اسرائیل، تشدید طـرح پـروژه سـاخـت شـهـرک
نشین، و ایجاد رسمی رژیمی آپارتاید را بـاعـث  یهودی

کـه حـق  این معنا خـواهـد بـود همه به خواهد شد. این
تعیین سرنوشت مردم فلسطین از طریق تأسیس کشور 

مـوجـود در  مستقل فلسطینی در چهارچوب مـرزهـای
شـرقـی و   و با پایتختی اورشلیم ١٩۶٧ژوئن  ۴پیش از 

ـــا  ـــق ب ـــاب ـــط ـــان م ـــت آوارگ ـــازگش ـــق ب ح
 المللی، منتفی خواهند بود. بین های قطعنامه

وجود  منظور به کابینه جدید نتانیاهو و دولت ترامپ به
آوردن شـــــرایـــــط الزم بـــــرای اجـــــرای 

اسرائیـل بـا ادامـه دادن بـه   جویانه سلطه های طرح
سـوق   ها، منطقه را به آستـانـه یـک فـاجـعـه درگیری

زمـان بـر  های نتانیاهو و تـرامـپ هـم دهند. دولت می
سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایات (که جنایاتی 

کنند، سکوتی که ناشی از نگـرانـی  می اند) تکیه جنگی
گـیـر  شان  به بیماری هـمـه مردم جهان و عطف توجه

جـهـانـی،  و پیامدهای گسترده آن بر بـهـداشـت کرونا
 ها و اقتصاد جهان است.  جامعه

های کارگری و کمونیستی امضا کـنـنـدٔه  ما حزب
این بیانیه، از نیروهای مترقی و ضد امپریالیستی در 

خواهیـم تـا بـه مـبـارزه بـر ضـد  سراسر جهان می
های جنایتـکـارانـه اسـرائـیـل و حـمـایـت  سیاست

شرمانه امپریالیسم از آن ادامه دهند. اسرائیـل و  بی
امپریالیسم با از بین بردن حقوق مردم فلسـطـیـن و 

الـمـلـلـی خـواهـان  جلوگیری از اجرای قوانین بـیـن
 اند.  دستیابی به امنیت و کسب ثبات در منطقه

 اشغالگری!  نابود باد
مردم فلسطین برای تعیین   مبارزه  به سوی  پیش

 سرنوشت!
 حزب کمونیست آلبانی  .١
 حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر  .٢
 حزب کار اتریش  .٣
 حزب کمونیست استرالیا  .۴
 حزب تریبون ترقیخواه بحرین  .۵
 حزب کمونیست بلژیک  .۶
 حزب کار گران بلژیک  .٧
 حزب کمونیست بوهم و موراوی  .٨
 حزب کمونیست در برزیل  .٩
 حزب کمونیست برزیل  .١٠
 حزب کمونیست بریتانیا  .١١
 حزب کمونیست نوین بریتانیا  .١٢
 حزب کمونیست کانادا  .١٣
 های کاتالونی کمونیست  .١۴
 حزب کمونیست شیلی  .١۵
 حزب کمونیست کوبا  .١۶
کل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)  .١٧  آ
 حزب کمونیست در دانمارک  .١٨
 حزب کمونیست فنالند  .١٩
 حزب کمونیست فرانسه  .٢٠
 حزب کمونیست آلمان  .٢١
 حزب کمونیست یونان  .٢٢
 حزب کمونیست هند (مارکسیست)  .٢٣
 حزب تودٔه ایران  .٢۴
 حزب کارگران ایرلند  .٢۵
 حزب کمونیست اسرائیل  .٢۶
 حزب کمونیست ایتالیا  .٢٧
 حزب کمونیست، ایتالیا  .٢٨
 حزب کمونیست اردن  .٢٩
 حزب کمونیست مکزیک  .٣٠
مجمع سیـاسـی  -حزب سوسیالیست مردمی  .٣١

 مّلی (مکزیک)
 حزب کمونیست نروژ  .٣٢
 حزب مردم فلسطین  .٣٣
 حزب کمونیست پاراگوئه  .٣۴
 حزب کمونیست پرو  .٣۵
 (PKP-1930)حزب کمونیست فیلیپین   .٣۶
 حزب کمونیست لهستان  .٣٧
 حزب کمونیست پرتغال  .٣٨
 های کمونیست اتحاد شوروی اتحادیٔه حزب  .٣٩
 صربستان  حزب کمونیست  .۴٠
 حزب کمونیست اسپانیا  .۴١
 حزب کمونیست کارگران اسپانیا  .۴٢
 النکا حزب کمونیست سری  .۴٣
 حزب کمونیست سودان  .۴۴
 حزب کمونیست آفریقای جنوبی  .۴۵
 حزب کمونیست سوآزیلند  .۴۶
 حزب کمونیست ترکیه  .۴٧
 حزب کمونیست اوکراین  .۴٨
 حزب کمونیست ایاالت متحد آمریکا  .۴٩
 حزب کمونیست نوین یوگسالوی  .۵٠



١٣٩٩خرداد ماه  ١٩دوشنبه    ١٣   ١١٠۵شمارۀ  

هـای  فاطمیون افغانستان، و زینبیون پاکستان را برای انجام فـعـالـیـت
 داند. نظامی و غیرنظامی در کشورهای دیگر قانونی و شرعی می

قـانـون  ١۵٢های "دفاع از حقوق همٔه مسلمانان" (اصـل  از عبارت
طلبانٔه مستضعفین در برابر مستکبریـن  اساسی) و حمایت "از مبارزٔه حق

آسانی درک کرد که الـف)  توان به ) می١۵۴در هر نقطه از جهان" (اصل 
با توجه به زمینٔه موضوع، منظور همٔه مسلمانان در جهان است، یعـنـی 
هدف نخست و آرمانی سیاست خارجی جمهـوری اسـالمـی ایـران نـه 

شمول پیروان دین  تأمین منافع مّلی مردم ایران، بلکه تأمین منافع جهان
اسالم است؛ و ب) با توجه به عملکرد چهار دهٔه گذشتٔه رژیم والیی، از 

خواه از جملـه  خواه و عدالت خواه و آزادی سرکوب نیروهای سیاسی ترقی
های اعتـراضـی اخـیـر  حزب ما در دهٔه شصت گرفته تا سرکوب جنبش

هـای مـردم  زحمتکشان ایران و دخالت مستقیم و آشکار در اعـتـراض
روشنی دریافت که "دفاع از همٔه مسلمانان" و  توان به عراق و لبنان، می

هـایـی  طلبانٔه مستـضـعـفـیـن" جـهـان عـبـارت پشتیبانی "از مبارزٔه حق
هایی مثل حقوق و مستضعفین و مستکبـریـن  فریبانه و بازی با واژه عوام

برداری سیاسی و دینی برای حفـظ و بـقـای  است که هدف از آن، بهره
قدرت بالمنازِع سیاسی و اقتصادی خوِد رژیم والیی در داخـل کشـور 

 است.
------------------------------------------ 

 منابع:
). سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا ١٣٩٧) نوروزی، عبدالله (١( 

محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم، فصلـنـامـٔه مـطـالـعـات 
 ٩٧، زمستان ٢٩، شماره ٨گذاری عمومی، دوره  راهبردی سیاست

 
//:https) قــانــون اســاســی جــمــهــوری اســالمــی ایــران  ٢( 
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الله عباسعلی و تـوکـلـی، مـحـمـد مـهـدی ( ) عمید زنجانی، آیت٣)

). مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسـالمـی ایـران. ١٣٩١
، ۴٢فصلنامٔه حقوق، مجلٔه دانشکده حقوق و عـلـوم سـیـاسـی، دوره 

 .2٣٢-٢١٧، صص ١٣٩١، تابستان ٢شماره 
 

 ادامۀ خصوصی سازی  خدمات درمانی ...  ادامۀ نگاهی به سیاست خارجی ... 

 ادامۀ اعالمیه تشکیالت دموکراتیک زنان ... 

ستیز و پیوستن بـه کـنـوانسـیـون رفـع  ویژه لغو قوانین زن اجتماعی، به
خشونت و تبعیض علیه زنان و کودکان دارد. تصویـب فـوری و بـدون 

ای قانونی در مورد منع بدرفتـاری و خشـونـت بـا زنـان و  الیحه وقفهٔ 
گذاری (مجلس) و قؤه قضـایـی  هاست بین قؤه قانون دختران، که سال

 سرگردان مانده، اولویت و اهمیت زیادی دارد.
دهد که ترویج گفتمان ضدخشونت  تجربٔه کشورهای جهان نشان می

های فرهنگی و اجتماعی  زدایی از ناهنجاری در جامعه سبب مشروعیت
ویژه  های دولتی به شود، و در کنار قوانین بازدارندٔه خشونت و حمایت می

برای اقشار آسیب پذیرو فرودست جامـعـه (ایـجـاد مـراکـز مشـاوره و 
هـای  های امن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی و سـازمـان خانه
نهاد (سمن)، بستری مناسب برای کاستن از خشونتی خواهد بـود  مردم

شود و به قتل  که روزمره علیه زنان و کودکان در سطح جامعه اعمال می
این موارد، تردیدی نیست که حل معضل   انجامد. با توجه به رومیناها می

انواع خشونت علیه زنان و کودکان و بسترسازی برای محو آن در میهن 
استبدادزدٔه ما به تغییرات بنیادی و دموکراتیک در دستگاه حکومتـی و 

خواهانه در جامعه نـیـازمـنـد  تحّول سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی ترقی
 است.

 
 تشکیالت دموکراتیک زنان ایران

 ١٣٩٩خرداد  ٨

برد. و زلنسکی هم مثـل  برد و امنیت مالی اوکراین را از بین می بنابراین آمریکا، می
کنـنـد تـا از  پوروشنکو جنگ داخلی در دونباس را تمام نخواهد کرد. هر کاری می

روند صلح مینسک بیرون بروند. این واقعیت که دست آمریکا در این کار اسـت، از 
نامزدی سفیر تازٔه آمریکا در اوکراین [کیت ِدیتون، که دونالد ترامپ روز اّول ماه مه 

هـا در  شود. او یک ژنرال بازنشستـه اسـت کـه سـال او را معرفی کرد] روشن می
سازمان اطالعات ارتش در بخش اتحاد شوروی کار کرده است، و هـمـچـنـیـن، 

 مشاور ارشد آمریکا در زمینٔه مسائل دفاعی اوکراین است."
گـویـد:  اصطالح مبارزه با فساد در اوکـرایـن مـی رفیق سیوننکو سپس دربارٔه به

ای اسـت  "مثل زمان پوروشنکو، مبارزه با فساد هم صرفًا تبلیغات توخالی و وسیلـه
وکـار بـه یـک  برای بازتوزیع درآمدهای ناشی از فساد، از یـک دارودسـتـه کسـب
فقـط آزاد اسـت،  دارودستٔه دیگر. فاسدترین مقام دولتی، یعنی خود پوروشنکو، نه

گیرد.  اش می جمهوری های زمان ریاست بلکه همچنان دارد سهمش را از باندبازی
تـوان واگـذاری  اصطالح اصالحات پوروشنکو و زلنسکی را فـقـط مـی بنابراین، به
 مّلت [به بخش خصوصی] دانست."-منافع دولت

هـا، آن هـم در  انداز آینده برای اوکراینی توان گفت که چشم با این اوصاف، می
انـداز  روبرو هستند، متأسـفـانـه چشـم ١٩-گیری جهانی کووید شرایطی که با همه

 خیلی روشنی نیست.

یعنی آنچه در هفـتـه گـذشـتـه در  -ساخت. اما خیزش و خروش طیف وسیع مردم
خواهی، خواست اهمیت دادن بـه  دهد مبانی آزادی نشان می -آمریکا رخ داده است

خواهی که با تالش فراوان از طریق مبـارزه  های انسانی و حقوق بشر و عدالت ارزش
های راسـت  راحتی و با سیاست اند، به های مردمی و نیروهای مترقی پا گرفته جنبش

هـای مـخـتـلـف  شدنی نیستند. در آمریکا طیف افراطی موسوم به "ترامپیسم" حذف
توان دستاوردهای مـردمـی را بـه  آسانی نمی ویژه جوانان نشان دادند که به مردم به

شان به  شان و اعتراض خواهانه های آزادی عقب برگرداند و به آنان حکم کرد که ایده
مانند ترامپ رها کنند. امـا   عدالتی و نابرابری را بنا بر تهدیدهای رهبری خودکامه بی

یافـتـه بـیـن نـیـروهـای  دهد که بدون اتحاد سازمان در آمریکا نیز تجربه نشان می
تـوان  خواه نمـی های کارگری، و جریان سیاسی چپ و مدنی ترقی اجتماعی، اتحادیه

  یافتـگـی اعـتـراض آسانی مسدود کرد. سازمان گرا را به روی نیروهای واپس راه پیش
گـرای راسـت  ای در متن جامعه عامل تعیین کننده در دفع نـیـروهـای واپـس توده

 افراطی است.
، سرنوشت سیاست "ترامپیـسـم" ٩٩ماه  با نزدیک شدن به موعد انتخابات در آبان

بنا بر سیر تحوالت اخیر، یعنی پیامدهای بسیار وخیم اهمال ترامپ در مـقـابـلـه بـا 
عدالتی عـریـان در  و همچنین خیزش مردمی در اعتراض به بی ١٩-واگیری کووید

شود. تحوالت سیاسی درون آمریکا در  آن نزدیک می  جامعه، به مرحله تعیین کننده
چندماه آینده، مخصوصًا در ارتباط با وضعیت اقتصادی و هـمـچـنـیـن در عـرصـه 

ویژه در مورد مقابله با چین و روابط با جمـهـوری اسـالمـی، در مـورد  المللی به بین
امکان تداوم سیاست "ترامپیسم" و ادامه ریاست جمهوری دونالد ترامـپ از جـمـلـه 
عامل های تعیین کننده خواهند بود. در شرایط مشخص کنونی فشار از پایین یعنـی 

تواند جو و گفتمـان کـارزار  های مدنی و نیروهای مترقی می از جانب مردم و سازمان
خـواهـانـه و  هـای تـرقـی های سیاسی را به سمـت خـواسـت انتخاباتی آتی و کنش

جویانه سوق دهد و امکان تغییر در توازن نیرو برای عقـب رانـدن سـیـاسـت  عدالت
 "ترامپیسم" را فراهم کند.

در کشور ما، برخالف آمریکا، کلیت روبنای سیاسی در چارچوب مشروعیت دادن 
هـای  به خودکامگی ولی فقیه در مقام "حاکم مطلق" بنا شده است. ازجمله وظـیـفـه

های اسالمی حفاظت از مـنـافـع  اصلی این روبنای سیاسی زیر لوای دفاع از ارزش
روی، در  هـا وابسـتـه اسـت. ازایـن هایی است که وجود "نظام" به آن سرمایه کالن

های وسیع جنبش مردمی نسـبـت بـه  کشورمان پاسخ رهبری خودکامه به اعتراض
اقتصادی سرکوب و کشتار بوده و خواهد بود. بنـابـرایـن، گـام -عدالتی اجتماعی بی

منظور حذف حاکمیت مطلـق والیـت  نخست و ناگزیر، برپایی اتحاد وسیع مردمی به
ریـزی مـبـانـی  هدف پی های اقتصادی نولیبرالی به همراه توقف کامل برنامه فقیه به

 خواهی است. دموکراسی و عدالت

 ادامۀ از خامنه ای تا ترامپ ... 
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بیشتر کشورهای جهان مقررات و شرایطی برای صدور حق انحصار دارنـد 
دهـد تـا در هـنـگـام بـروز  ها اجـازه مـی شان اجباری است و به آن رعایت
گیر یا در وضعیت درمان اضطراری قانون حق انحصار ثبت  های همه بیماری

شده را نقض کنند. حتی سازمان بهداشت جهانی پس از نبردی سخت ناچار 
بپذیرد که کشـورهـا  ٢٠٠١شد این اصل را در بیانیٔه کنفرانس دوحه در سال 

درصورت بروز شرایط اضطراری در حیطه بهداشت و درمان حق دارند پروانـٔه 
تولید داروهایی را که حق انحصار ثبتی هم دارند به هر شرکتـی بـدهـنـد یـا 

 داروهایی برای این شرایط اضطراری را از کشورهای دیگر وارد کنند.
هـای خـودشـان و  پس چه دلیلی دارد که کشورها حتا بـا وجـود قـانـون

های "حقوق مالکیت فکری" موجود در سازمان تجـارت جـهـانـی  نامه پیمان
نتوانند حق انحصارها را نقض کنند؟ دلیل آن زورگویی ایاالت متحده اسـت. 

تـهـیـه   هـایـی ویـژه متحده در چارچوب قانون تجارت داخلی گزارش  ایاالت
شـان حـق  ها کشورهایی که طبق قانون شرایط اضطـراری کند که در آن می

 کند. کنند به محاصرٔه اقتصادی تهدید می انحصار یکی از داروها را نقض می
هند یکی از آن کشـورهـایـی اسـت کـه هـرسـال در صـدر فـهـرسـت 

اجازٔه تولیـد "نـکـسـاوار" بـرای  ٢٠١٢کنندگان جای دارد، زیرا از سال  نقض
درمان سرطان را به شرکت ناتکو داده است. حق انحـصـار ایـن دارو از آِن 

هزار  ۶۵شرکت داروسازی بایر آلمان است و جیرٔه ساالنه آن برای نیازمندان 
 دالر هزینه  دربر دارد. 

نقل از ماریجین دکرز، مدیرعامل شرکت بایر، در این رابطه گـفـتـه شـده  به
رود. مـا ایـن دارو را بـرای  شمـار مـی است: "چنین اقدامی یک سرقت به

ایم. ما آن را برای بیماران کشورهای غربی تهیه کردیم کـه  ها نساخته هندی
 توانایی پرداخت بهای آن را دارند."

هزار دالر برای  ۶۵البته این پرسش که حتا در غرب چند نفر توان پرداخت 
ماند. ولی شکی نیست کـه پـیـامـدهـای ایـن  پاسخ می یک دارو را دارند بی

اسـتـثـنـای   انحصار قانونی در کشورهایی مانند هـنـد بـرای هـر کـس، بـه
 جز حکم مرگ چیز دیگری نخواهد بود. ها، به َخرپول

هرچند در آن زمان داروهای دیگری هم بودند کـه رعـایـت امـتـیـازشـان 
هـا  اجباری بود، اما پس از تهدیدهای ایاالت متحده هند از قانون نقـض آن

 استفاده نکرده است.
توانند با استفاده از قـانـون نـقـض و لـغـو حـق  این خطر که کشورها می

ها، پیشنهادهایی دایر بر ادغام حق امتیازهای یکـدیـگـر را  انحصاری اختراع
 موجب گردند. 

ها مبتالیان چندانـی در  استدالل این بود که، چون شماری از این بیماری
سازی یا باید در چـنـیـن  های بزرگ داروی کشورهای ثروتمند ندارند، شرکت

دوسـتـانـه بـایـد  طور انسان نظر کنند یا به شان صرف هایی از امتیازهای ادغام
 سرمایۀ بیشتری را صرف ساختن داروهای تازه برای این ادغام کند.

گونه نگرش به ادغام انحصارها بوده است که از سوی همۀ کشورها در  این
پیمان وفادارش بـریـتـانـیـا  جز ایاالت متحده و هم مجمع بهداشت جهانی به

موردحمایت قرار گرفت. هرچند ادغام حق انحصار درصورت ممکن نـبـودن 
جـز  کند که کشورها به هرگونه اقدامی دیگر پذیرفتنی است، حکایت از آن می

توسل به نیت و عملکرِد نیکوکارانه سرمایۀ بزرگ چارۀ دیگری ندارنـد. آنـچـه 
مـانـد و در مـورد  های نیکوکارانه پـوشـیـده مـی همواره درباره چنین اقدام

کند، آن است که چنین حقی بـرای مـردم و کشـورهـا  شان صدق می همه
های مالکیت معنوی موجود در  نامه مند است، حتا اگر بر اساس پیمان قانون

 سازمان تجارت جهانی امتیازهای ثبت شده را نقض کنند. 
هرگاه کشوری حکم به لغو حـق امـتـیـاز 

دهد ایاالت متحده فغانش بـه آسـمـان  می

ایاالت متحده جنگ واکسنی بر 
 ضد جهان اعالم کرده است! 

نـیـوز کـلـیـک و از ” نوشتۀ پرابیر پورکایاستها،(بنیان گذار نشریه اینترنتی  به
نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیسـت) “  دمکراسی مردم” نویسندگان نشریه 

زدن از  هـم  بـه امید پول  این تنها بریتانیا و ایاالت متحده هستند که تا کنون به
هـای جـهـانـی را  کاسه کردن" پژوهش یافتن واکسن ویروس کرونا جلوی "یک

شان در انحصاری کردن "حقوق مالکیت فکری   ]معنوی["  اند، اما قدرت گرفته
 رو به کاهش دارد. 

در هفته گذشته دونالد ترامپ نه بر ضد ویروس کرونا، بلکه بر سر واکسن آن 
بر ضد سراسر جهان به جنگی جدید دست زد.  ایاالت متحده و بریتانیا تنهـا دو 
کشوری در مجمع جهانی بهداشت بودند که از پذیرش حق برخورداری همگـان 

بدون داشتن حق انـحـصـاری بـرای تـولـیـد  ١٩-از واکسن و داروهای کووید
واکسن و داروهای این ویروس، خودداری کردند. ترامپ که در پاسخ به شـیـوع 

بسیار ناشیانه عمل کرد، اکنون با دادن تعهد دسترسی زودهنگام به  ١٩-کووید
جمهوری  ماه (نوامبر) ریاست خواهد برای ُبرد دوباره در انتخابات آبان واکسن می

مـعـنـای  بختش یاری کند. شعار "دوباره امریکا را باعظمت کنیـد" تـرامـپ، بـه
هـای  واکسن برای "ما" است، ولی دیگران باید در صف انتظار بمانند تا شـرکـت

بزرگ داروسازی پس از گرفتن حق انحصار تولید، واکسن را با بهایی کـه خـود 
 شان قرار دهند. کنند در دسترس تعیین می

در مقابل، کشورهای دیگر همگی با پیشنهاد دولت کاستاریکا  در مـجـمـع 
ها و داروهـای  جهانی بهداشت موافقت کردند که حق امتیازهای تولید واکسن

جمهور شی جین پینگ اعالم کـرد کـه  برای همه داده شود. رئیس ١٩-کووید
های ساخت چین دراختیار همگان قـرار خـواهـد گـرفـت.  دسترسی به واکسن

رأی بودند. از هشت واکسنـی  اندازی که رهبران اتحادیۀ اروپا هم با آن هم چشم
های بالینی قرار دارند، چین چـهـارتـا، ایـاالت  آزمایش ٢و  ١های  که در مرحله

 ها را دراختیار دارند. متحده دوتا، و بریتانیا و آلمان هرکدام یکی از آن
روز دیـگـر  ٣٠ترامپ به سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که اگر تا 

این سازمان کنـار  اش به  هایش را اصالح نکند، برای همیشه از تعهد مالی روش
خواهد کشید. اما کشورهای دیگر، ازجمله متحدان ایاالت متحده، با واکنـشـی 
بسیار متفاوت در حمایت از این سازمان جهانی موضع گرفتند. نـاکـامـی مـرکـز 

کـه  ١٩-ها در ایاالت متحده در رویارویی با کـوویـد کنترل و پیشگیری بیماری
ای چهار برابر بودجٔه سازمان بهداشت جهانی دارد، اکـنـون در  بودجۀ سالیانه

 معرض دید و داوری همۀ مردم دنیا قرار گرفته است.
ها در آمریکا حتا پس از دو ماه کـه سـازمـان  مرکز کنترل و پیشگیری بیماری

را به شمار زیادی از  ٢-کووید-های آزمایش برای سارس بهداشت جهانی کیت
کشورها ارسال کرد، هنوز هم توانایی انجام آزمایشـی مـوفـق در مـورد آن را 

هـا را  نداشته است. ترامپ هنوز هم دولتش و مرکز کنترل و پیشگیری بیـمـاری
 کارانه مسئول نشناخته است. کاری جنایت در این اشتباه

میلـیـون  ١٫۵ناتوانی این مرکز و دولت بیش از هر عامل دیگری بروز بیش از 
در سراسر دنیا را در  ١٩-سوم از مبتالیان به بیماری کووید وبیش یک نفر یا کم

ای را با توانایـی چـیـن، یـعـنـی   ایاالت متحده سبب گردید. چنین پدیدٔه ناتوانی
گـیـر شـد و شـمـار  نخستین کشوری که این بیماری ناشناختـه در آن هـمـه

هزار تن رسید یا رویکرد کشـورهـایـی  ٨٢مبتالیانش کم بیش به رقمی در حدود 
 دیگر مانند ویتنام و کرۀ جنوبی با این بیماری باید سنجید.  

گیر به موضوع "حقوق مالکیت فکری" نـپـردازیـم،  اگر ما در این بیماری همه
بار دوران بیماری ایدز را شـاهـد  رود که بار دیگر بازگشت شرایط تأسف گمان می

سالٔه داروی این بیماری بیـن  ساله که جیرٔه یک ای ده خواهیم بود. در بازٔه زمانی
علت ناتوانی از پـرداخـت آن جـان  ها به هزار دالر بود، بسیاری انسان ١۵تا  ١٠

های حق انحصاری در هند که بر مبنـای  خود را از دست دادند. درنهایت، قانون
دادنـد، ایـن  هایی را نـمـی اجازۀ ثبت چنان حق انحصاری ٢٠٠۴ها تا سال  آن

دالر  ٣۵٠امکان را فراهم آوردند تا مبتالیان به ایدز به داروی یک دالر در روز یا 
درصـد داروی ایـدز در جـهـان از  ٨٠در سال دسترسی پیدا کننـد. امـروز، 

بـهـای  های بزرگ دارویی کسب سود به گردد. برای شرکت هندوستان تأمین می
ها تمام شد. چنین رویدادی باز هم ادامه خواهد یافت مگـر ایـنـکـه  جان انسان

 ١۵ادامه  در صفحه   جهان را دگرگون کنیم.
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آور" خواند. پریتزکر دستور ترامپ به  تظاهرکنندگان پارک الفایت را "شرم
جو که   فرمانداران را محکوم کرد و گفت که او قصد ندارد "بر معترضان صلح

های قانونی دارند پیروز شود". بایدن هم گفت که ترامپ در ایجاد  شکایت
جمهور  دهد که در مقام رئیس کند و او قول می "وحشت و تفرقه" عمل می

ها در جهت  برداری از آن های نژادی خواهد بود... نه بهره دنبال "التیام زخم به
 منافع سیاسی." 

منظور فلج کردن  هایش به استفاده ترامپ از زبانی دیکتاتوروار و تالش
بیشتر عملکرد نهادهای دموکراتیک کشور، از سوی برخی از هواداران 

خواه مورد استقبال قرار گرفت. سناتور تام  سرسختش در حزب جمهوری
کاتون، سناتور ایالت آرکانزاس، در توئیتی اظهار داشت که  اجرای قانون باید 

ها، آشوبگران و غارتگران" امان ندهد.  به "دشمن" به  "شورشیان، آنارشیست
کنندگان سزاوار ترحم  کند اعتراض های نظامی توصیه می او با استفاده از واژه

معنای  نیستند. امان داد. "میدان" در میدان نبرد "گذشت نسبت به دشمن" به
توانند  گوید اسیران می نپذیرفتن تسلیم قانونی دشمن است و درعوض می

 کشته شوند. 
خواه پای کار  نیستند. دولت ترامپ، خواه  های رسمی جمهوری فقط کانال

هماهنگ خواه پراکنده، برای دستیابی به یک وضعیت بحرانی، با نیروهای 
های سفیدپوست،  کند. ناسیونالیست گرا نیز همکاری می نئوفاشیستی راست

صورت  فا (ضد فاشیست) به نیروهای نژادپرست راست افراطی که زیر نام آنتی
کنند، از طرف چپ برای برپایی قیامی  آنالین و در تظاهرات فعالیت می

دست ترامپ و  های آنان به اند. حرکت های جعلی داده مسلحانه فراخوان
ها را به چپ رادیکال  داده است تا همه خشونت  دادستان کل، بیل بار، بهانه

ای مشروع و  نسبت دهند. این تالشی است برای تبدیل کردن مبارزه
 خواهانه به جنگی نژادی در سراسر کشور.  عدالت

آنجلس درجریان اعتراض  زانو زدن تظاهرکنندگان در منطقه هالیوود لس
 ٩٩خردادماه  ١٢/  ٢٠٢٠به مرگ جورج فلوید. روز دوشنبه اول ژوئن سال 

 
شوند که با عواقب  نقاط عطف تاریخی معموًال تنها هنگامی آشکار می

تواند چنین نقطه  ، می٢٠٢٠شویم. تاریخ اول ژوئن سال  رو می ها روبه آن
جمهور با قاطعیت کشور را  روزی که رئیس -تغییری برای ایاالت متحده باشد 

هایی زد که یادآور  در مسیر حاکمیت استبدادی قرار داد و دست به اقدام
 های دیکتاتورهای فاشیست بوده است. اقدام

های  البته این استنباط از نقطه عطف، نسبی است. در بسیاری از جامعه
ها وجود داشته است. زندگی  ها، بلکه دهه نظامی سال پوست، حکومت سیاه

تبار امر جدیدی نیست. اکنون  های آفریقایی زیر سلطه نظامی برای آمریکایی
با طرحی که دونالد ترامپ برای کل کشور دارد، همه افراد دیگر نیز خود را در 

 بینند. همین شرایط می
نظامی ترامپ در پارک الفایت در عصر روز  آرایی حکومت سخنرانی و صحنه
ای مضحک از  برداری خردادماه، تقریبًا یک نسخه ١٢دوشنبه اول ژوئن / 

در آلمان انجام داد. هیتلر که در  ١٩٣٣نمایشی بود که آدولف هیتلر در سال 
تازگی صدراعظم شده بود، ساختمان دولت خودش، یعنی  آن سال به

آتش زدن آن   ها را به آتش کشید و کمونیست رایشتاگ (پارلمان آلمان)، را به
های  های نمایشی ترتیب داده شد و سرکوب "شورش چپ متهم کرد. محاکمه
منظور تحکیم قدرت هیتلر شد. پس از چند روز،  گیری به افراطی" بهانٔه بهره

داد. او  ها می هیتلر قانونی را تصویب کرد که به او اقتدار کامل در همه عرصه
های سیاسی را سرکوب  های کارگری و حزب سپس دولت را نظامی و اتحادیه

دنبال  پا داشت.  ترامپ به ُکش به کرد و رژیمی نژادپرست و نظامی نسل
ماه) و حفظ قدرت در آمریکا است.  پیروزی مجدد در انتخابات ماه نوامبر (آبان

سوِءاستفادٔه او از نفرت نژادی در پی قتل جورج فلوید با هدف برانگیختن 
طرفدارانش، ایجاد حس ناامیدی در بین مخالفانش، و انحراف اذهان مردم 

گیر کرونا که به جان باختن بیش  آمیز او با بیماری همه آمریکا از برخورد فاجعه
نابودی نزدیک به پنجاه  ای همراه با  از صدهزار نفر و بحران اقتصادی

 میلیون شغل منجر شده است.
دهی و  اجازه ندهیم ترامپ پیروز شود. باید نظیر همین سازمان

 یاد داشته باشیم. های کنونی را در انتخابات ماه نوامبر به اعتراض

 ترامپ  -ادامۀ نقطه عطف تاریخی

ای وجود  افتد چنین گله که منافع این کشور در خطر می رود، ولی هنگامی می
، وزیـر ١٣٨٠ندارد. در زمان هراس ناشی از پخش میکرب انتراکس در سال 

ها"  بهداشت ایاالت متحده بر اساس "حق خرید اجباری برای انحصار اختراع
خاطر اعطای اجازه ساخت سیپروفـلـوکسـاسـیـن بـه دیـگـر  شرکت بایر را به

تولیدکنندگان تهدید کرد. شرکت بایر پس از نشستی و بـدون سـروصـدا بـه 
مقدار و بهای این دارو بر اساس خواست دولت ایاالت متحده تنظـیـم و تـن 

خـاطـر صـدور حـکـم  درداد. این همان شرکتی است که عملکرد هند را بـه
 نامید. امتیازبخشی اجباری، سرقت  

نامعـلـوم اسـت ایـن  ١٩-های کووید ازآنجاکه هنوز زمان دوام اثر واکسن
امکان وجود دارد که افراد هرساله به تمدید آن نیاز داشتـه بـاشـنـد. گـمـان 

مرغان دوام دائـمـی داشـتـه  ها مانند واکسن آبله رود که این نوع واکسن نمی
باشد. برخالف بیماری ایدز که تعداد مبتالیان به آن اندک بودند و به بیمـاران 

-شد، کـوویـد ای خاص زده می های اجتماعی آن برچسب وابستگی به گروه
 تهدیدی آشکار برای همگان است. ١٩

هـا و  ها با یافتن واکسـن گروگان گرفتن مردم و دولت با هر کوششی در به
(ازجمله از سوی آمریکا و بریتانیا) مـا فـروپـاشـی کـل  ١٩-داروهای کووید

های "انحصار مالکیت معنـوی"  نامه ها در چارچوب پیمان ساختار ثبت اختراع
های بزرگ دارویی بـا حـمـایـت  موجود در سازمان  تجارت جهانی که شرکت

اند را شاهد خواهیـم  ایاالت متحده و کشورهای اصلی اتحادیۀ اروپا بر پا کرده
داری بـرای  های هوشمندتر جهان سرمایه همین دلیل است که بخش بود. به

به ادغام امتیازهای انحصاری گرایش دارند.    ١٩-های کووید داروها و واکسن
، برخالف سرمایۀ هوشمـنـد، ١٩-واکنش ترامپ در برابر یافتن واکسن کووید

آن و انحصار آن با زورگویی است. او بر این باور است کـه  تنها دست یافتن به 
تواند در کوشش برای یافتن واکسـن  ایاالت متحده با صرف پول هنگفت می

 همه را شکست دهد یا شرکتی را که در یافتن آن موفق شود بخرد.
"خود" را در  ١٩-تواند واکسن کووید اگر او در این امر موفق شود آنگاه می

کار گـیـرد. آنـگـاه ایـن  اش به حکم اهرمی جدید در اعمال هژمونی جهانی
تـوانـد بـه  تواند تصمیم بگیرد کدام کشور می ایاالت متحده خواهد بود که می

 واکسن دسترسی پیدا کند یا پیدا نکند.
المللی پایبنـد نـیـسـت،  های بین المللی بر اساس قانون ترامپ به نظم بین
های مختلف کـنـتـرل  سود ثروتمندان باشد. او از پیمان حتی اگر این نظم به

شود و به کارکرد سازمان بهداشت جهانی آسیـب  های جنگی خارج می سالح
تـریـن  عـنـوان بـزرگ رسانده است. او بر این باور است که ایاالت متحـده بـه

اقتصاد و نیرومندترین قدرت نظامی جهان باید حق آن را داشته باشد تـا بـه 
توانـد بـا  کشورهای دیگر فرمان بدهد. تهدید به بمباران و دخالت نظامی می

جانبه و آخرین حربه در زرادخانۀ خیالی او یعـنـی  های اقتصادی یک محاصره
 خودداری از ارسال واکسن، تکمیل گردد.

ای مطلق از سـوی یـک کشـور  مشکل او این است که فرمانروایی جهانی
احتضـار  اکنون مظهر غولی رو به سر آمده است. ایاالت متحده هم دورانش به

ای  شود، غولی که واکنشـش در بـرابـر بـیـمـاری در انظار جهانیان دیده می
گیر آشفته و نامنظم گردیده است. ایاالت متحده بـرای جـلـوگـیـری از  همه

های الزم را سروقت برای مـردم  گسترش این ویروس نتوانسته است آزمایش
خود فراهم آورد اما برعکس آمریکا دیدیم که بسیاری از کشورها توانستند بـا 

موقع گسترش این بیماری را متوقف سازند. چین و اتحادیۀ اروپا از  عملکرد به
ها بـرای  اند که هر واکسن ساخته شده از سوی آن اکنون به توافق رسیده هم

خیر همگانی درنظر گرفته شود. حتا بدون این توافق، همین که در جایی دارو 
تواند آن  یا واکسنی مؤثر پیدا شود، هر کشوری با زیرساخت علمی مناسب می

 دارو یا واکسن را  بازسازی کرده و به تولید آن در کشور خود بپردازد.
ای وجود  چنین توانایی علمی -همچون بسیاری از کشورها -در کشور هند

ها را بـرای سـاخـت واکسـن و  ترین ظرفیت دارد. ما همچنین یکی از بزرگ
 داروهای بدون مارک در جهان را در خود داریم.

هنگامی که واکسن یا داروی این بیماری ساخته شد، چه چیزی ما و هـر 
دارد؟ تنها تهدید توخالی یک کشـور بـا  کشور دیگری را از بازتولید آن باز می

ای درمانده (ایاالت متحده) در داشتـن حـق انـحـصـاری کـردن  سرکردگی
"حقوق مالکیت فکری" بازدارندٔه ما در این امر است؟ یا این باور که در جنـگ 

 واکسن میان ایاالت متحده و چین ما باید در کنار ایاالت متحده بایستیم؟
 

 ادامۀ ایاالت متحده جنگ واکسنی ...
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، نشریه اینترنتی “جهان مردم”نوشته: س. ژ. اتکینز (سردبیر نشریه 
 ٩٩خردادماه  ١٣/ ٢٠٢٠ژوئن  ٢ -حزب کمونیست آمریکا)

 
جمهور دونالد ترامپ پس از حملٔه سربازان به معترضان در پارک الفایت واشنگتن از  رئیس

خردادماه، از کلیسای سنت  ١٢بیند چندان که توانست  دوشنبه اول ژوئن/ آنان سان می
 جان دیدن کند (پاتریک سمانسکی، آسوشیتدپرس).

کرد یا نه؟ مبهم بودن سخنرانی "قانون و  نظامی را اعالم می آیا او برقراری قانون حکومت
خردادماه از پیش طراحی شده بود تا ظاهر  ١٢نظم" ترامپ در شامگاه دوشنبه اول ژوئن/

دار در برقرار  قتل جورج فلوید و نژادپرستی سیستماتیک ریشه سرسخت بر ضد معترضان به 
اش را ارائه  کردن نظم از سوی پلیس آمریکا نشان دهد، اما او جزئیات دقیق طرح احتمالی

جمهور در حرکت به سوی   های تهدیدآمیز رئیس نداد. مطرح کردن دشمنان و اشاره
نظامی، نمایانگر فاشیسم و تشدید خطرناک اقتدارگرایی دولت است. او در یک  فرمانروایی 

های دولت  کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید مانند یک دیکتاتور تهدید کرد که اگر مقام
وقمع نکنند، او ارتش را به  خواهد قلع طور که او می مرکزی و فدرال معترضان را آن

های آمریکا گسیل خواهد کرد تا تظاهرات را سرکوب کند. ترامپ در مقابله با شورشی  خیابان
مانند گروه "آنتی فا [مخفف  -فرضی که گویا از سوی دشمنان خطرناک داخلی

صورت گرفته است، به فرمانداران و شهرداران دستور  -های دیگر"  فاشیست] و گروه آنتی
هرحال اگر از عهده برنیامدند، او با  ها مسلط شوند، و به داد تا با پلیس و گارد ملی بر خیابان

استفاده از "اقدام فوری ریاست جمهوری"، ارتش را برای " حل سریع مشکل" بسیج خواهد 
کرد. سخنان ترامپ بالفاصله وحشت و همچنین بالتکلیفی خلق کرد، زیرا برای یک 

جمهور تنها راه قانونی برای اعزام ارتش بر ضد شهروندان کشورش، استفاده از قانون  رئیس
تواند به یک رییس جمهور آمریکا اجازه  می  ساله ٢١٣، قانونی کهنه و  ١٨٠٧ضد شورش 

جمهور  دهد تا فرمانداران ایاالت را دور بزند و قیام مردم علیه دولتش را سرکوب کند. رئیس
اش نامی از این قانون نبرد ولی تصریح کرد درصورت ادامه اعتراض  در سخنان روز دوشنبه

ویژه سیاهان آمریکا  معنای دار زدن به آمریکائیان به لینچ کردن فلوید (لینچ معموًال به
ها  شدت عمل و سرکوب معترضان در خیابان دست اوباش است) و بربریت پلیس، به به

 مصمم است. 
اش عمًال درصدد دست زدن به  وجود آوردن سردرگمی پیرامون اینکه ترامپ با سخنرانی به

سازی نمایش تلویزیونی دیروز (اول ژوئن) او برای  چه کارزاری است، بخش اساسی صحنه
اش در باغ رزهای کاخ سفید، نیروهای انتظامی فدرال  زمان با سخنرانی ملت آمریکا بود. هم

جو در بیرون از کاخ بودند. صدای شلیک  درحال تهاجم و سرکوب معترضان مسالمت
آور در هنگام پخش صحبت ترامپ در  های الستیکی، و گاز اشک های دودزا، گلوله نارنجک

نامید، شنیده  جو" می ای که او خویش را "متحد همه معترضان صلح تلویزیون و لحظه
 شد. می

های نژادپرستانه، حتی  ترامپ در تالشی مذبوحانه برای مبرٰی ساختن دولت از اتهام
اش عدالت  گستاخانه اعالم کرد که او "کامًال متعهد است که برای جورج فلوید و خانواده

های خود  پوست را از اتومبیل که پلیس همچنان مردم سیاه رعایت خواهد شد". درحالی 
وشتم  کشد و تظاهرکنندگان شهرهای سراسر کشور را برای هفتمین شب ضرب بیرون می

های  کند، ادعاهای ترامپ به اینکه دوستدار آمریکایی می
نظر  آمیز است، صادقانه به تبار و اعتراض مسالمت آفریقایی

 آمد.  نمی
در همین حال، نظامیان ایالتی با خشونت پارک الفایت واشنگتن 

جمهور راهی کلیسای  را از تظاهرکنندگان تخلیه کردند تا رئیس
دست در مقابل یک پرستشگاه و در  سنت جان شود و انجیل به

سازی کند. او سپس سربازان  مقام مدافعی مؤمن و دیندار، صحنه
تا دندان مسلح را سان دید، سربازانی که تازه از "میدان نبرد" (نامی 
که مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، به شهرهای کشور داده است) 

 بازگشته بودند. 
دونالد ترامپ درحالی که انجیل، کتاب مقدس مسیحیان را 

د هد، در مقابل کلیسای جان مقدس که در نزدیکی کاخ  تکان می
 دهد. سفید واقع است، با ژستی  نمایشی عکسی ترتیب می

المللی با هدفی سیاسی بود. کاخ سفید  همه واقعه تحریکی بین
جمهور بعدازظهر در تلویزیون ظاهر  کرد که رئیس دائم اعالم می
های متعدد، تأخیر برنامه را  دفعات و با اعالمیه خواهد شد و به

دهی  کرد. هدف این بود که تا قبل از شروع برنامه سازمان اعالم می
های تلویزیونی و معترضان در  شده ترامپ، بیشترین تعداد دوربین

پارک الفایت جمع شوند. پس از آماده شدن این تله گذاری، تهاجم 
نیروهای مسلح ارتشی سوار بر نفربرهای نظامی آغاز و مسیر ترامپ 

نمایی  اش به سمت کلیسا پاک شد. قدرت برای مارش پیروزمندانه
رسانی به فرمانداران ایاالت شروع شد  نمایشی شب گذشته با اطالع

که ترامپ به ژنرال ارتشی مارک میلی، رئیس ستاد  مبنی بر این
مشترک، مسئولیت کنترل شرایط و اعاده وضع عادی را خواهد داد. 
ترامپ هیچ جزئیاتی در مورد این مسئولیت ارائه نکرد. هرچند که بر 

 (Stars and Stripes)ها و نوارها  اساس خبر روزنامه نظامی ستاره
[شمایل پرچم آمریکا]، یک مقام کاخ سفید تأیید کرد که "ژنرال 
[مارک میلی] بخشی از یک "مرکز فرماندهی مرکزی" خواهد بود 

های ایالتی و محلی برای مقابله با این  منظور کمک به مقام که به
دهد که ترامپ درحال  شود". این اقدام نشان می ها بر پا می خیزش

منظور کنار زدن فرمانداران  آماده کردن ساختاری جایگزین به
ایالتی از کنترل گارد ملی است. موریل باوزر، شهردار واشنگتن، 

جمهور  جی بی پریتزکر، فرماندار ایلینویز، و جو بایدن، معاون رئیس
جمهوری از حزب دموکرات، ازجمله  پیشین و نامزد کنونی ریاست

های اقتدارگرایانه ترامپ را محکوم کردند.  حل کسانی بودند که راه
باوزر، استفاده ترامپ از نیروی 
نظامی فدرال برای حمله به 

ترامپ از فرمانروایی  -نقطه عطف تاریخی
دهد، کشور به جانب فاشیسم  نظامی خبر می

 کند!  چرخش می

 ١۵ادامه  در صفحه  


