
اعتصاب کارگران نیشکر هـفـت تـپـه 
چهل روز را پشت سر گذاشت و به دومـاه 
نزدیک شد. مبارزه و استقامت کارگران بـا 

های نـیـرنـگ آمـیـز  وجود انواع سیاست
حکومت جمهوری اسالمی ادامه یافته است. تا کـنـون مسـئـوالن حـکـومـتـی بـه 

بینی شده بود، و  طور که پیش همان
های  خیالی گویی و خوش برخالف دروغ

گیری کرونا  سران "نظام" اسالمی، همه
و تلفات جانی آن در کشور ما در شـش 

فقط کاهش پیدا نـکـرده،  ماه گذشته نه
شـده  مـهـار  غیرقابـل تر و  بلکه گسترده

اســت. تــا کــنــون شــمــار زیــادی از 
میهنان مـا جـانشـان را از دسـت  هم
اند و در صورت ادامٔه وضع موجـود  داده

هـای  و نحؤه مدیریت دولت و دستـگـاه
در آینده عدٔه بسـیـار  حکومتی، به یقین 

دیگری نیز متأسفانه جانشان را بـر اثـر 
 این بیماری از دست خواهند داد.

ومیر ناشـی  به موازات بیماری و مرگ
از کرونا در ایران، فاجعٔه انسانی دیگری 
نیز در ابعادی بسیار گسترده در شـکـل 
سونامی بیکاری و فقر فراگیر در شـرف 
وقوع است. حاکمیت اسـالمـی ثـابـت 
کرده است که قادر به مهار و کاهش و 

های دهشـتـنـاک  از میان بردن ضربه
اقتصادی بر زندگی زحمتکشان نیست، 

ویژه که خودش هم از لحاظ سیاسی  به
در وضعیت نامتعادلی قرار گرفته است. 
اصوًال برای دولـت روحـانـی و سـران 

"نــظــام"، 

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

 ١٣٩٩مرداد ١٣، ١١٠٩شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

سونامی 
الوقوع   قریب

بیکاری و فقر 
فراگیر و اهمیت 

  »اقتصاد مردمی«

 اطالعیه حزب تودٔه ایران
درود به کارگران و کارکنان 

ای مبارز و قهرمان  پروژه
نفت و گاز و پتروشیمی  صنایع 

 سراسر ایران! در 
مبارزٔه کارگران قهرمان هفت 

 تپه همچنان ادامه دارد!

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

ضرورت همبستگی با 
اعتصاب کارگران مجتمع 
نیشکر هفت تپه و افشای 
 ترفندهای رژیم والیت فقیه

 در این شماره:
 ۵های اجتماعی              ص  تأملی بر استبداد دینی: زندان، شالق، و محدودیت

 ٧باختگان زندانیان سیاسی                 ص  بیانیه مشترک به مناسبت سالگرد جان
 ٩لنینیسم چیست؟                                                                                          ص 

 ١٠های فاشیسم در آمریکا                                                     ص  صدای بلند گام
 ١٢تضادی چشمگیر:کوبای سوسیالیستی در مقابل آمریکای امپریالیست     ص 

های رسـیـده، کـارگـران و  بر اساس آخرین گزارش
های صنایـع نـفـت و گـاز و  ای شرکت کارکنان پروژه

پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض بـه وضـعـیـت 
شـان در  توجهی مدیران بـه وضـعـیـت ها، و بی ها، دستمزدهای معوقه، شرایط بد خوابگاه بار فقر و محرومیت اسف
، تا جامه عمل پوشـانـده شـدن بـه ٩٩مردادماه  ١٢های مورد اشاره، از امروز،  زمینه

  ٢ادامه  در صفحه سـر  هایشان از کار دست کشیده و درحـال اعـتـصـاب بـه موارد اعتراض و خواست

ها و  از خواسته
حقوق پرستاران 
 حمایت کنیم

 ٣در ص 

 منتشر شد

  ٢ادامه  در صفحه 



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه     ٢   ١١٠٩شمارۀ  

ای در پاالیشگاه پارسیان سپهر المرد، شرکت اکسـیـر  برند. کارگران پروژه می
در اسکله تنبک، شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پـارس  ١٣صنعت در فاز 

فنل، شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پاالیشگاه نفت سـنـگـیـن 
، ١۴قشم، سیکل ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبالن، شرکت تناوب در فـاز 

شرکت پتروهمگام ماهشهر، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی هنگام، و شـرکـت 
شـان  های پاالیشگاه آبادان، از کار دست کشیده یا در خوابگاه  igcپیمانکاری
اند در شرایطی که گرمای هوا در این مناطق بیداد  های کار نشسته یا محوطه

ای"  درجه سانتیگراد رسیده است. توضیح اینکه "کارگر پـروژه ۶٠می کند و به 
کارگری است که محوطٔه کار یا کارگاهی ثابت ندارد. او برای یـافـتـن کـار از 
کارگاهی به کارگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر در رفت و آمـد اسـت. ایـن 
نیروی کار زحمتکش میهن ما حتا از حمایت همین قانون کار فعلی جمهوری 

ای مـعـیـن،  و همچنین ثبات شغلی برخوردار نیست. با پایان پـروژه  اسالمی
  شود. بیکاری و رفت و آمد او برای یافتن کار آغاز می

های سندیکاهای کارگـری، دسـتـمـزدی در  های بولتن بر اساس گزارش
ای با  های بهداشتی ، حمام، و سرویس خورد کارشان، داشتن مناسب خوابگاه

مـدت  تر، عقب نیفتادن دستمزدهایشـان بـه وضعیتی مناسب، و از همه مهم
بـا  کـنـنـد و نـه  چندین ماه، رد شدن لیست بیمه با دستمزدی که کار مـی

های کارگران هستند. آنان قبل از دست  دستمزد کارگر ساده، ازجمله خواست
شان را به کارفرمایان ارائـه  شده زدن به اعتصاب، لیست دستمزدهای تصویب

اند تا دستیابی به هـمـه  داده بودند تا اجرا و پرداخت شود. کارگران عهد کرده
زمان با انتشار این خبر، خبرگـزاری کـار  ها بازنگردند. هم شان به پروژه حقوق

نقل از یکی از مدیران شرکت پاالیشگاه نفت سنـگـیـن قشـم،  ایران (ایلنا) به
ادعاهای مطرح شده دربارٔه پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران را رد کـرده 

نوشته این خبرگزاری، یکی از مدیران شرکت پاالیشگاه نفت سنگین  است. به
قشم درباره دالیل تجمع کارگران این پاالیشگاه گفته است: "کارگران صـرفـًا 
خواهان افزایش حقوق خود هستند، نه اینکه معوقات داشته باشنـد. الـبـتـه 

تـوافـق  پیش از این کارگران بر سر میزان دستمزد خود با مدیریت شرکـت بـه
رسیده بودند اما حاال مدعی هستند که مجددًا باید افزایش دستمـزد داشـتـه 

 باشند."
های گستردٔه کارگری در مراکز حساس نفتی کشور درحـالـی  این اعتصاب

خرداد مـاه  ٢٣تپه از  آغاز شده است که کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت
و با وجود همه تهدیدها و فشارهای نیروهای امنیتی و دستگـاه قضـایـی  ٩٩

روز از آغـاز  ۵٠رژیم همچنان در حال اعتصاب هستند. بـعـد از گـذشـت 
تنها دولـت ارتـجـاعـی روحـانـی نسـبـت بـه  تپه، نه اعتصاب کارگران هفت

کند، بلکه قوه قضائیه و نیروهای امـنـیـتـی  اعتنایی می های آنان بی خواست
هـای  و برپا کردن بیدادگـاه قصد دارند با بازداشت برخی از کارگران اعتصابی 
تـپـه را خـامـوش کـنـنـد.  فرمایشی صدای هزاران کارگر معـتـرض هـفـت

ماه حقوق و دستمزد معوقه،  ٣تپه ازجمله دریافت  های کارگران هفت خواست
های تأمین اجتماعی، و روشن شدن وضعیت بالتکلیـف  تمدید شدن دفترچه

تپه افزون بر ایـن بـازگـردانـده  شان هستند. کارگران مبارزه هفت ماندٔه شغلی
کـار و  تپه به بخش دولتی و کارگران اخـراجـی بـه شدن کارخانه نیشکر هفت

  اند. آزادی کارگران زندانی را خواهان 
رشد کارگران در سراسر کشور و پـیـونـد  دفاع و همبستگی با مبارزات رو به

هـای ضـد  های گسترده اجتماعی بر ضـد سـیـاسـت ها با اعتراض دادن آن
شدت بحرانی اقتصادی و افزایش فقر و محرومـیـت  مردمی رژیم، وضعیت به
مان، وظیفٔه مهمی است که نیازمند تالش مشتـرک و  بسیاری از مردم میهن

خواه کشور است. کارگـران مـبـارز و  هماهنگ همه نیروهای مترقی و آزادی
شـان و  قهرمان که با وجود خالی ماندن سفره روزمره نـان خـود و خـانـواده

دهند و مـی  شان ادامه می و فشار نیروهای امنیتی به مبارزه  گونه تهدید همه
ترین قشرهای اجـتـمـاعـی، از مـعـلـمـان و  دانند که تنها نیستند و گسترده

بازنشستگان گرفته تا زنان و دانشجویان مبارز و کارگران دیـگـر صـنـایـع در 
توان رژیم استبدادی  کنارشان هستند. تنها با این مبارزه مشترک است که می

و ضد مردمی را به عقب نشینی و تسلیم در مـقـابـل خـواسـت کـارگـران و 
 زحمتکشان وادار کرد.

 ایران  حزب تودٔه 
 ١٣٩٩  مردادماه  ١١

 ادامۀ اطالعیه حزب توده ایران ... 

های به حق کارگران پاسخ نداده و در قبال این اعتصاب، سیـاسـت  خواسته
های معین دنبال  به انحراف کشاندن و فرسایشی نمودن اعتراض را با هدف

 کنند. می
رفت با واکنشی  در چهل و چهارمین روز اعتصاب همانگونه که انتظار می

حساب شده و هدفمند از سوی قؤه قضائیه روبرو شدیم. سـخـنـگـوی قـؤه 
مردادماه در خصوص اعتصاب کارگران هـفـت  ٧قضائیه در نشست خبری 
قؤه قضائیه همٔه تدابیر خود را بـه کـار گـرفـتـه ”تپه از جمله اظهار داشت:

است تا حقوق کارگران استیفا شود و شرکت پابرجا بماند... اکـثـر کـارگـران 
مشغول به کار هستند... موضوع تخلفات مدیران شرکت، هـم خصـوصـی 

ها تا حل مشکـالت هـفـت  سازی شرکت در حال پیگیری است... پیگیری
 )٩٩مردادماه  ٨روزنامٔه شهروند )«تپه ادامه دارد.

به این موضع گیری قؤه قضائیه وقتی با دقت و موشکافانه توجه کـنـیـم، 
تـوان بـازشـنـاخـت.  های رژیم را در آن مـی های کمتر پیدای سیاست زاویه

همزمان با واکنش معنا دار قؤه قضائیه، اعالم شد که یک هیئت از سـوی 
شود تا به موضوع هفت تـپـه رسـیـدگـی  مجلس راهی استان خوزستان می

هـای امـنـیـتـی،  های قابل مشاهدٔه سیاست ارگان نماید. یکی از مشخصه
دولت، مجلس و قؤه قضائیه در برابر این اعتصاب تالش برای به انـحـراف 

هـای کـارگـران از تـوقـف  کشاندن آن با تغییر و فروکاستن سطح مطالـبـه
های خصوصی سازی و افراد ذی نـفـع  خصوصی سازی به مخالفت با روش

هاست. گرچه این ترفند تا کنون موثر واقع نشده، اما کماکان با دقـت  در آن
 شود.  دنبال می

سیاست فرسایشی نمودن اعتصاب نیز از زمره دیگر تـرفـنـدهـای رژیـم 
است. کارفرما، شوراهای اسالمی کار در همدستی با نهادهای امنـیـتـی و 

های گوناگون در جهت بی ثمر نشـان  قؤه قضائیه امکانات خود را به شکل
اند. برای رژیم والیت فقیه نـاکـارآمـد  دادن اصل حق اعتصاب به کار گرفته

نشان دادن حق اعتصاب به عنوان یک سـالح مـوثـر طـبـقـه کـارگـر و 
زحمتکشان در مبارزه برای تامین منافع صنفی و سیاسـی در ایـن اوضـاع 
حساس یک هدف غیر قابل چشم پوشی و راهبردی است. از این رو هـدف 

هـا  های کارگری و محدود ساختن اعتراض های امنیتی مهار اعتراض ارگان
هـا بـه مـرحـلـٔه  های پراکنده و جدا جدا است تا اعـتـراض در شکل تجمع

های تا حد قابل قبول از نقطه نظر سطح سازماندهی، تـکـامـل و  اعتصاب
 ارتقا پیدا نکند. 

هـایـی کـه در  تجربٔه اعتصاب کنونی کارگران هفـت تـپـه و اعـتـراض
های اخیر در برخی مراکز مهم صنعتی بزرگ و متـوسـط کشـور روی  هفته

های زرد حکومتی، عوامل  کند که تشکل داده است این واقعیت را اثبات می
داران، مامورهای امنیتی و عناصر نا سالم نفـوذی امـکـانـات  کالن سرمایه

اند تا حق اعتصاب را بـال مـوضـوع و نـاکـارآمـد بـرای  خود را بسیج کرده
 های کارگر ناراضی جلوه گر سازند. توده

باید با سیاست فریبکارانه و تفرقه آمیز رژیم والیت فقیه در قبال جنـبـش 
کارگری و سندیکایی با اتحاد عمل فراگیر مبارزه کرد. فعاالن سندیکایـی و 

توانند و باید از فـریـاد  همٔه نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان می
حق طلبانٔه کارگران اعتصابی هفت تپه و سایر موارد مشابه حمایت کـنـنـد. 
تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بـا تشـدیـد مـبـارزه و ارتـقـاء سـطـح 
سازماندهی و استقالل عمل طبقاتی امکان پذیر است. نکته آخر این اصـل 
کلیدی است که باید همواره بر آن تاکید داشته باشیم؛ جنبـش کـارگـری و 
سندیکایی مبارزه خود را در چارچوب منافع جنبش همگانی ضد دیکتاتوری 

 کند! والیی تنظیم نموده، معنا کرده و پیگیری می
 

 حزب تودهء ایران
 ١٣٩٩مرداد  ٩

 ادامۀ ضرورت همبستگی با اعتصاب کارگران مجتمع ... 



خبری نیست"، و "ماسک الزم برای کارگراِن بسیاری از واحدها" در دو ماه قبل 
از گزارِش فوق تهیه نشده بود؛ این در حالی است که با دستمزِد ماهیانه حـدود 

هزار توماِن کارگران در ماه، "نرِخ ماسِک معمولی به دسـتـور  ۴٠٠میلیون و  ٢
تومان افزایش یافته" بود. همچـنـیـن مـطـابـِق  ٢٠٠٠تومان به  ٣٠٠دولت از 
تیرماه ایلنا، کارگراِن بیمه شده تآمین اجتماعی و حتا دیگـِر بـیـمـه  ١٣گزارِش 

شدگان، مگر اینکه توسِط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شده باشند، "بـیـمـار 
هزار تومان است، بایـد  ٧٠٠هاِی تست را که  شوند و هزینه سرپایی" حساب می

جاست که حتا بعد از تشخیِص مبتال بـودِن کـارگـر بـه  آزاد بپردازند. جالب این
دهند. با توجه به  کرونا، پولی را که براِی تست پرداخت کرده بود، به او پس نمی

مردادماه، مدیر کِل تعاون، کار و رفـاِه اجـتـمـاعـی  ١این وضعیت اسفبار، روز 
نفر از کارگراِن واحدهاِی تولیدی  ٨٨٩استان زنجان از ابتال به بیمارِی کروناِی "

واحـد  ٩و صنعتی" فقط در استاِن زنجان خبر داد و اعالم کرد: "در بـیـش از 
 تولیدی و صنعتی استان زنجان شیوع بیمارِی کرونا روند رو به رشدی دارد."  

در کشور، کادر پزشکی و به ویژه  پرستـاران  ١٩از مقطِع شیوِع بیماری کوید 
انـد  ترین و موثرترین بخِش زحمتکشان در صِف اوِل مبارزه با بیماری بـوده مهم

اند. بر اساِس آمار موجود و گزارِش ایـلـنـا،  و بیشترین صدمات را متحمل شده
تیرماه، رئیس کل سازماِن نظام پرستاری تعداِد پرستاراِن مبتال شده بـه  ٢۵روِز 

هزار نفر" عنوان کرد؛ امـا هـمـان  ٩هاِی کشور را " بیمارِی کرونا در بیمارستان
روز، دبیرکل خانه پرستار ایران، تعداد پرستاران مبتال شـده را بـیـشـتـر از آن 
دانست. دبیرکِل خانه پرستار "کمبوِد شدیِد امکاناِت مراقبتی" در ابتداِی شـیـوِع 

عنوان عامِل اول در ابتالِی زیاد پرستاران دانست؛ و "کـمـبـوِد کـادِر  کرونا را به
پرستاری" و "تحمیِل اضافه کار به نیروِی پرستاری، خستگی بیشتر و مـواجـهـه 

عنواِن دو عامِل دیگر عنوان کـرد. در رابـطـه بـا  بیشتر پرستاران با خطر" را به
"کمبوِد کادر پرستاری" او گفت، "به ازاِی هر هزار نفر باید پنج تا شش پـرسـتـار 

به هزار نفر است و  ١٠وجود داشته باشد. این نسبت در کشورهاِی توسعه یافته 
 به هزار نفر است." ۵٫١کف آن سه به هزار نفر، اما در ایران این نسبت 
ها پرستاِر زحمتکِش کشـورمـان  در شرایطی که در مبارزه با بیمارِی کرونا ده

گذاری" کـرد،  خردادماه روحانی آنها را "شهید خدمت نام ٣اند، و روز  باخته جان
زمان تالش به تـحـمـیـِل  کشِی وحشیانه از پرستاران، رژیم والیی هم براِی بهره

روزه" به پرستاران را دارد. یکی از مـوارِد مـهـِم  ٨٩قراردادهاِی شرکتِی موقِت "
این تجاوز به حقوِق کار و معیشِت پرستاران، توسِط دانشگاِه عـلـوِم پـزشـکـِی 
گیالن به پیش برده شده است. متعاقِب "عدِم استقبال پرستاران از فـراخـواِن 

، تعدادی پـرسـتـار بـه فـراخـواِن دوِم ٩٨روزه" در اسفندماه  ٨٩جذِب پرستاِر 
ای "به مدِت قرارداد کار نداشت"، جواب مثبت دادند. مطابِق  دانشگاه که اشاره

روز، "بدوِن آنـکـه حـقـوق و  ٨٩خردادماه ایلنا، در روزهاِی پایانِی  ٢٧گزارِش 
مزایاِی قانونی ماهیانه آنها پرداخت شود"، دانشگاه عـلـوم پـزشـکـی گـیـالن 

روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرد و پـرداخـت هـر گـونـه  ٨٩"قرارداد 
حقوق و مزایاِی قانونِی آنها را منوط به امضا این قرارداد" از طـرِف پـرسـتـاران 

رغِم تشدیـِد  اند؛ و به کرد. پرستاراِن گیالنی بارها تجمعاِت اعتراضی برگزار کرده
تیرماه و بـر  ٢٣گسترِش کرونا و نیاِز شدیِد علوِم پزشکی گیالن به پرستار، روز 

اساِس ابالغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارِت بهداشت، رئیس مـرکـز 
هاِی علوِم پزشکی را مـجـاز بـه عـقـِد  روابط عمومی وزارت بهداشت دانشگاه

 روزه موقت" با نیروِی کار مورد نیاز اعالم کرد.   ٨٩قرارداد "به صورت 
هاِی پرسـتـاران، حـذِف  ترین خواسته مهم

دالالِن نیروِی کار، جـبـراِن کـمـبـوِد کـادِر 

 ١١٠٩شمارۀ   ١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ٣ 

چگونه خصوصی سازی سالمت جامعه و امنیت 
 کند! شغلی پرستاران را تهدید می

 ها و حقوق پرستاران حمایت کنیم از خواسته

 ۵گیری دوبارٔه ویروس کرونا در کشـورمـان بـار دیـگـر روز  همزمان با همه
هـا بـه  مردادماه، پرستاران و سایر نیروهای شرکتی وزارت بهداشـت کـه از آن

شـود، در  نـام بـرده مـی ١٩عنوان مبارزان خط مقدم مقابله با بیماری کوید ـ 
اعتراض به نبود امنیت شغلی، دستمزد یک پنجم خط فقر و نیز با حواست رفـع 

های نیروی کار و لغو قـراردادهـای مـوقـت در مـقـابـل  تبعیض و حذف دالل
ساختمان وزارت بهداشت تجمع برپا کردند. تجمع کنندگان عالوه بر پرسـتـاران 
زحمتکش شامل پرسنل اطاق عمل، بی هوشـی، کـارکـنـان آزمـایشـگـاهـی، 

شدند. جـان بـاخـتـِن روزانـه حـدوِد  روانشناس، پزشک، کارشناسان تغذیه می
هزار پرستار به بیـمـارِی  ٩دویست  نفر از هموطناِن کشورمان و ابتالِی بیش از 

سازِی بهداشت و درمان و سـیـاسـِت تـعـدیـِل  کرونا، از جمله نتایج  خصوصی
 ٢٢ساختارِی  رژیِم والیِت فقیه در بیش از سه دهه اخیر است. مطابِق گـزارِش 

ساِل اخیر هیچ بـیـمـارسـتـاِن  ۵٠تا  ۴٠ها در  تیرماِه ایلنا، در "تعدادی از استان
میلبون نفر جمعیت و یکی از  ١۵دولتی ساخته نشده است"؛ و در شهر تهران با 

هاِی بزرِگ جهان، بر اساِس گفته استانداِر تهران، "پس از انقالب در ایـن  شهر
هـا  استان تنها یک بیمارستان دولتی ساخته شده است." بعضی از بیـمـارسـتـان

زدایی در سـه  سال عمر دارند"؛ و اجراِی سیاسِت ویرانگِر مقررات ٨٠"نزدیک به 
 ١٩ای مانند "حادثه انفجار کلینیک سینا مهر" و جان باختـن  دهه اخیر، فاجعه
را بوجود آورده است. وضعیِت اسفباری که شیوِع ویروِس کرونا  نفر از کارکناِن آن

هاِی ویرانگِر اقتصادِی رژیم پدید آورده نه تنها سالمت جامعه بـلـکـه  و سیاست
 حقوق پرستاران را نیز پایمال کرده است. 

گـیـری ویـروس  با بی کفایتی رژیم والیت فقیه کشور اینک با خیز دوم هـمـه
تر نسبت به اسفندماه سال گذشته مواجه شده اسـت.  کرونا در مقیاسی گسترده

هاِی خوِد رژیم، در دو هفته، هفتۀ آخِر تیرماه و هفـتـه اوِل  بر اساِس آماِر رسانه
استان در وضعیِت قرمـز یـا هشـدار قـرار  ٢۵طوِر میانگین  مردادماه، روزانه به
در  ١٩نفر "بیماِر جدید مبتال" بـه کـویـد  ٢۵٠٠طوِر میانگین  داشتند؛ روزانه به
مردادماه کِل مبتالیان به  ٧شد؛ و بر اساِس گزارِش ایسنا، روِز  کشور گزارش می

 ٢۴نفر"، تعداِد بیماِر جدید مبتال به ویروس در  ٢٧٣هزار و  ٢٩۶کرونا در کشور "
 ٢٣۵روز " ساعِت همان ٢۴باختگان در  نفر"، تعداِد جان ۶۶٧ساعت "دو هزار و 

نفـر" بـود. روز  ١۴٧هزار و  ١۶باختگاِن بیماری در کشور " نفر"، و مجموِع جان
باِر "نظام" و به اصطـالِح خـودش  تیرماه روحانی حتا در مورِد عملکرِد فاجعه ٢٨

مـیـلـیـون  ٢۵روز اخـیـر  ١۵٠شود در  براِی "شفافیت"، گفت، "تخمین زده می
میلیون نفر دیگر در مـعـرض  ٣۵تا  ٣٠اند... و  ایرانی به این ویروس مبتال شده

باِر بیماری، روِز  چنین شرایِط بحرانی و گسترِش فاجعه ابتال خواهند بود." در یک
رغم تحریم و بیمارِی کرونا یک بحران بزرگ  مرداد روحانی حتا گفت، "ما علی ۴

 ایم." را شاهد نبوده
هـای نـادرسـت و  ترین ضربه ناشـی از سـیـاسـت کارگران و پرستاران بزرگ

اند. اعضاء گروه پرستاری و بـیـهـوشـی  ضدملی کارگزاران رژیم را متحمل شده
کنـنـد؛ مـطـابـِق  ها نقِش مهمی در درماِن بیماراِن کرونائی بازی می بیمارستان

هزار نـیـروِی  ١٠تیرماه  ایلنا، از اغاِز شیوِع کرونا در کشور "بیش از  ٢٩گزارش 
نفر از نـیـروهـاِی کـادر  ١۴٠اند؛ و " هاِی کشور به کرونا" مبتال شده بیمارستان

هاِی کشور، "هـر  اند. تنها در یکی از بیمارستان درمان جانشان را از دست" داده
اند." حتا در هفته اوِل فروردین مـاه و  عضو گروه بیهوشی به کرونا مبتال شده ٧

در روزهاِی تعطیلِی نوروز، بخِش قابِل توجهی از کارگران، بخصوص در صنـایـِع 
درصد  ٧٠نفت، پتروشیمی و معدنی مجبور به کار بودند. در شرایطی که بیش از 

 ٣٠٠بگیرند، و حتا در هفته اول مردادماه هنوز حـِق مسـکـن  کارگران حداقل
میلیـون  ٢هزار تومان در ماِه کارگران تصویب نشده بود و دستمزِد اکثر کارگران 

تیرماه، معاون کِل وزارِت بهداشت فـقـط  ٢۶هزار تومان در ماه بود، روز  ۴١١و 
هزینه "مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا" براِی یک خانوار ایرانی را "یـک 

هزار تومان" برآورد کرد. در اوضاعی چـنـیـن نـاگـوار، مـطـابـق  ۶٠٠میلیون و 
 ٧ادامه  در صفحه  سـنـجـی  تیرماه ایلنا، "در بسیاری از واحدهاِی صنعتی دیگر از تـب ٢٢گزارش 



 

 ١١٠٩شمارۀ 

تالش بـرای   "جثه کوچک کودکان کولبر،
هــای خــانــواده بــدون  تــأمــیــن هــزیــنــه

،  سرپرست، حمل بارهای بزرگ و سنگین
های خطرناک و در هـوای  عبور از گردنه
آلود و بدون دیـد، بـرف و  سرد و گرم، مه

باران، و همچنین درخطر بودن لحظه بـه 
لحظه جان آنان ازجمله موردهایی اسـت 

هـا اشـاره شـده  که در این گزارش به آن
، ١٣٩٩مردادمـاه  ١است. در این ارتباط، 

سندیـکـاهـای فـرانسـوی، فـدراسـیـون 
فرهنگیان)  –سندیکایی متحد (اف اس او 

، اتحادیه سندیکائی برای هـمـبـسـتـگـی 
انـد و  ای انـتـشـار داده (سولیدر)، بیانیـه

متوقف کردن کشتار کولبران در ایـران را 
اند. در بخشی از این بیانـیـه  خواستار شده

آمده است: "هرروزه هزاران کارگـر زن و 
کف آورند و معیشت روزانه خـود و  که نانی به مرد، ازجمله کودکان و افراد مسن، برای آن

روند و در طول این مـرزهـا جـان  سختی تأمین کنند به پیشواز خطر می شان را به خانواده
اش  اندازند. در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کـولـبـر، خـانـواده مخاطره می خود را به

لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبـهـم اسـت،  دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. به
العبور و  های صعب گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی. ... عالوه بر خطرات ناشی از کوه

کنند و هرسـالـه  ها تیراندازی می های منفجر نشده، مرزبانان به سوی آن منطقه پر از مین
چنین تعداد بسیاری از کولبران بـه مـجـازات زنـدان و یـا  افزایند. هم بر تعداد تلفات می

های سندیکایی فرانسوی، توجـه زنـان و  شوند." سازمان های سنگین محکوم می جریمه
المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبـران جـلـب کـرده و  مردان کارگر و جامعه بین

اند تا از این طریق بـتـوانـنـد از  قانونی شدن [وضعیت] کارگران این شغل را خواستار شده
پیشٔه رژیم جمهـوری اسـالمـی  شان برخوردار شوند. سران خیانت حقوق مربوط به امنیت

اند که مردمـی را کـه بـه  اش از تاریخ پند نگرفته و درک نکرده سلف شاهی  نیز همچون
توان با قتل و کشتار مرعوب سـاخـت.  شان می رزمند نمی خاطر معیشت و حقوق انسانی

ای کـه از  و سرکوبگـرانـه  های پر از تبعیض ساکنان مناطق کردنشین میهن ما، سیاست
شوند هر گز نخواهند پذیرفت، چراکه مردم کـردسـتـان  کار گرفته می سوی رژیم والیی به

اند: حق گرفتنی است نه دادنی. آنـان بـه حـکـام  بهای تاریخ را نیک آموخته اندرز گران
 گاه سر فرود نخواهند آورد.  ارتجاعی در هر لباسی که باشند هیچ

 

کنترل پلیسی جامعه، سرکوب هرگونه آزادی، نقض خشن حقوق دمکـراتـیـک مـردم، 
های استبداد مذهبی و رژیم بنا شده  زندان و شکنجه، ترور و اعدام مخالفان، از مشخصه

نفر از کسـانـی کـه در  ٢٠بر آن و حاکم بر کشور است. رژیم والیت فقیه، تا کنون برای 
اند که در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بـوده اسـت،  هایی شرکت کرده تجمع

تـریـن  ماه زندان صادر کرده اسـت. در تـازه ١سال و  ٢٣مدت   هایی به درمجموع، حکم
دادگاه انقالب، بهاره هدایت، سخنگـوی  ٢۶حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، شعبه 

ماه زندان محکـوم  ٨سال و  ۴شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، به 
در توییتی نوشـتـه اسـت:  "دادگـاه مـربـوط بـه   ١٣٩٩مردادماه  ۴شده است. او شنبه 

دادگاه انقالب بـرگـزار شـد و امـروز  ٢۶، هفته پیش در شعبه ٩٨بهمن  ٢١در   بازداشتم
اتهام اجتماع و تبانی، بابت شرکت در تـجـمـع  سال به  ۴حکم ابالغ شد: حبس تعزیری: 

اتـهـام  ماه [نیز]  بـه ٨جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین،  
ها. " بیشترین مجازات این حکم، یعنی چهار سـال زنـدان،  تبلیغ علیه نظام، بابت توییت

سال محـرومـیـت از عضـویـت در  ٢قابل اجرا است. دادگاه همچنین خانم هدایت را به 
 های سیاسی و سه ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است. گروه

زاده،  ، مصـطـفـی هـاشـمـی١٣٩٩ماه  اردیبهشت ١٢بر اساس گزارش سایت جماران، 
) در اعتـراض بـه ٩٨ماه گذشته ( دلیل شرکت در تجمع دی دانشجوی دانشگاه تهران، به

هـای  ضربه شالق، و برخی محدودیت ٧۴سال زندان،  ۶سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 
اجتماعی محکوم شده بود. بر پایه همین گزارش، امیرمحمد شریفی، دیگـر دانشـجـوی 

ماه حبس محـکـوم شـده  ٣اتهام  شرکت در این تجمع اعتراضی به  دانشگاه تهران نیز به
، خبر داد در شـهـر ١٣٩٩است. کمپین حقوق بشر در ایران در این ارتباط، یکم خردادماه 

نفر از کسانی که در تجمع اعتراض به سرنگون شدن هواپیمـای  ١١آمل از سوی دادگاه، 
مـاه حـبـس  ٨اوکراینی شرکت کرده بودند هرکدام بـه 

اند. بر اساس حکم این دادگـاه، مـحـسـن  محکوم شده

  ١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

سلیم تارس، چراغعلی عبدی، و هادی امیدی، سه کارگر روزمزد 
خـرجـی بـرای کـودکـان و  دست آوردن لقمه نانی و کمک برای به
شان در روزهای سنگین و بـیـکـاری کـرونـایـی ، بـه دل  خانواده

های مرزی شهرستان "مهران" در استان " ایـالم" زدنـد  کوهستان
فکر اینکه در این منطقه عسل کوهستانی جمع کنند، ولی گرفتار  به

شدند. این  دهنده و سرنوشتی تلخ و دردناک  ای ناگوار و تکان حادثه
"های پنهان و کمـیـن کـرده در   سه زحمتکش در اثر انفجار "مین

دهند و  شان را از دست می خراش جان ارتفاعات مهران با مرگی دل
شان بودند خـبـر شـوم  انتظار آمدن شان که چشم خانواده و کودکان

بـایـد رنـج  مـحـروم  شان اکنون می شان را شنیدند. کودکان مرگ
 آور را تحمل کنند. ماندن از سایه پدر و یتیمی و نداشتن  نان

نگار، در گزارشی درباره مرگ ایـن سـه  خانم مریم بازوند، روزنامه
بار برای کودکان مهرانی با غم از  نویسد: " آن جمعه مصیبت تن می

شان رقم خورد. مردانی که برای پیدا کردن روزی  دست دادن پدران
ای از  خرج خانواده دل به قلب کوهستان زدند تا بـا تـوشـه و کمک

عسل بازگردند غافل از اینکه این راه هرگز بازگشتی نخواهد داشـت 
و شیرینی زندگی جای خود را بـه تـلـخـی مـرگ خـواهـد سـپـرد 

]. صـفـرخـان خـویـه، ١٣٩٩  "[خبرگزاری ایلنا، یکـم مـردادمـاه
پسرعموی سلیم تارس، با اندوه تمام حادثه انفجار مین باقیمانده از 

سوز عراق و ایران را به خبرگزاری ایلنا چنین توضیـح  جنگ خانمان
کرد که بـا  دهد: "پسرعمویم در گمرک مرزی مهران کارگری می می

کرونا و بسته شدن مرز در گمرک وضعیت کار خیلـی  شیوع بیماری
ها بیکار هستند. اینجا همه مردم فقیرند و  سخت شد و اغلب جوان

بضاعت مالی خوبی ندارند فقط تعدادی کمی از اهـالـی مـنـطـقـه 
 مابقی کارگرند. "  و و دامدار هستند کشاورز

نفر بر  ۵٨١، ٩٩تا  ۶٧های انتشاریافته، از سال  بر اساس گزارش
نفر غیرنظامی در استان ایالم کشتـه  ٣۴۵اثر انفجار مین مجروح و 

نـگـاو [گـام]"، سـازمـان  اند. در ایـن ارتـبـاط، "هـه و زخمی شده
 ١٩۴، اعالم کرد: "در این ماه ١٣٩٨ماه  دی ١١بشری ُکرد،  حقوق

نفر بر اثر حوادث طبیعی،  ۴٢نفر از کولبران بر اثر شلیک مستقیم، 
نفر بر اثر انفجار مین، و چهار نفر به دلیل سوانح رانندگی زخمی  ١٢

اند. در این آمار همچنین اعالم شـده  و یا جان خود را از دست داده
درصد از این کولبران با شـلـیـک مسـتـقـیـم  ٧٧است که دستکم 

نیروهای مرزبانی قربانی شدەاند. " این آمار همچنیـن نسـبـت بـه 
نفر اعالم شـده  ٢٣١، که تعداد کشتە و زخمی شدگان ١٣٩٧سال 

 ٢گـزارش  درصـدی روبـرو بـودە اسـت. بـه ٨٫٣بود، با افزایش 
تن از فعالین مدنی  ١٠این سازمان حقوق بشری: " ١٣٩٩مردادماه 

اتـهـام حـمـایـت از  اهل بانه از سوی دستگاه قضایی حکومت بـه
کولبران و اعتراض به کشتار کولبران، به حبس، جریمـه و شـالق 

هـرکـدام  محکوم شدند. " بر پایٔه همین گزارش، هویت افرادی که 
 ٢۵ضربه شـالق و پـرداخـت  ٢۵ماه حبس،  ٣از آنان به تحمل 

محسن قـادری،   میلیون تومان جریمه محکوم شدەاند عبارتند از:  
سردار امین پور، یاسین عثمانی، برزان رحیمی،  آزاد محمـود زادە، 
کــام احــمــدی، عــزت احــمــدی، مــهــدی  شــهــرام صــالــحــی، آ

، در جـریـان ١٣٩۶شهریورماه  ١۴  ریبوار صالحی. آنان ارخوانی،
مـنـظـور  تجمع اعتراضی مردم بانه در مقابل فرمانداری این شهر به

محکوم کردن قتل دو کولبر اهل این شهـر، از سـوی نـیـروهـای 
گزارشی در  آمیز بازداشت شدە بودند. در  امنیتی با اقداماتی خشونت

، در ارتـبـاط بـا کـولـبـران در ١٣٩٩ماه  بهمن ٢٨روزنامه ایران، 
سـال رسـیـده اسـت و  ١٣کردستان آمده است:"سن کولبری به 

زمان با تحصیل به حمل بار در مسیرهای خطرناک کوهستانـی  هم
پـردازنـد.  ها برای کسب درآمد و تأمین مخارج خانواده مـی و پرتگاه

 قیمت جان تأمین نان به

 های اجتماعی تأملی بر استبداد دینی: زندان، شالق، و محدودیت

 ۵ادامه  در صفحه  



به دنیا آمـد.  ١٣٣۴علیرضا قنبری در رفیق 
اسکندری  بود و -ساکن تهران، محله نواب

به دبیـرسـتـان عـالمـه واقـع در سـه راه 
سلسبیل می رفت. از نوجوانـی بـه خـاطـر 
ارتباط با پسرعمه هایش حمیـد و حـبـیـب 
مومنی که بعدا عضو سازمان چریک هـای 

فدایی خلق  شدند با مسائل سیاسی و اجتماعی آشنا شد. اولین کتاب هایی کـه 
خواند کتاب های پسرعمه اش حمید مومنی بود. پس از مخفی شدن حمـیـد و 

در ارتباط با گروه منشعب از  ١٣۵۵حبیب و شهادت آنها، علی رضا نیز در سال 
سازمان به فعالیت پرداخت و پس از پیوستن گروه منشعب از سازمـان چـریـک 

قرار گرفت و شـروع بـه “  نوید” های فدایی خلق به حزب توده ایران در ارتباط با 
فعالیت کرد. پس از انقالب او نیز در صفوف حزب به فعالیت پرداخت و با ضربه 
به حزب دستگیر شـد. بـرادر، عـمـه زاده و خـواهـرزاده او نـیـز از جـمـلـه 
دستگیرشدگان بودند. علی رضا پیش از دستگیری  از جمله با محمد حسـن و 

در  ۶٢محمد حسین عبدی که پاسدار بودند ارتباط داشت که هر دو در سـال 
کمیته مشترک به شهادت رسیدند.علی رضا ماند تا حکمش به پایـان رسـیـد و 

 . شهید شد ۶٧ملی کش شد.  خواهرزاده اش، مهدی مومنی, در کشتار 
علی رضا در زندان و بیرون از زندان از چشمه های عشق به حـزب و امـیـد و 
لبخند بود. از وجودش  دوستی و محبت می تراویدو نوید نـاپـایـداری ظـلـم و 
استبداد. برای شکستن دیوار سرد و سخت خشونت و ارعـاب و نـاامـیـدی و 
تلطیف روحیه دوستان عزیزتر از جانش در زندان همه کار می کرد.  علیرضا در 
بند یک گوهر دشت در روزهای عید لباس حاجی فیروز به تن می کرد و چـهـره 
اش را دوده می مالید و در سلول ها می گشت و  شیشه غم را بـه سـنـگ مـی 

 .کوبید
علی رضا سرشار از انرژی و عشق بود و هر جا که بود محیطش را بـا امـیـد و 
لبخند پر می کرد. سال ها بود که به بیماری سخت سرطان مبتال شـده بـود و 

اما کارکنان بیمارستان و بیماران در هـمـان مـدتـی کـه او در  ،دیالیز می شد
کنارشان بود  دشواری های کار و محیط و دردهایشان را فراموش می کردنـد و 

با کرونا نیز با لبخند رو به رو شد. تا صدایش شـنـیـده  .لبخند به لبانشان می آمد
می شد، هیوال را مسخره می کرد و به پرستاران و پزشکان خسته و اندوهگـیـن 
امید می داد و بر لبانشان خنده می آورد. اما عفریت تنها نبود. کرونا هنگامی بـر 
او فایق آمد که هیوالهای متعدد وجودش را خسته کرده بودند. هیچ کس علـی 
رضا را درمانده و شکست خورده ندید. وجود علیرضا نماد پایندگی امید و لبخنـد 
و عشق بود که علیرضا آن را عشق به انسان زحمتکش و عـدالـت و آزادی و 

  .مظهر آن را حزب می فهمید

١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ۵   ١١٠٩شمارۀ  

سیاست ضد دمکراتیک هیئت حاکمه شکاف و تقابل بـیـن مـردم و رژیـم را 
هـا از رژیـم  تشدید کرده است و تأثیری عمیق در نارضایتی و نفرت عمیق توده

نقل از کـانـال شـورای  گزارش سایت هرانا و به استبدادی ایران داشته است. به
، دو تشـکـل ١٣٩٩مردادماه  ۴های صنفی فرهنگیان ایران،  هماهنگی تشکل

های قضـایـی بـر  ای مشترک، صادر کردن حکم صنفی معلمان با انتشار بیانیه
ضد فعاالن آموزش زبان مادری ازجمله زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، را 

اند:  "ما بر ایـن بـاوریـم کـه زهـرا  و در این بیانیه مشترک نوشته محکوم کرده
گناه است و همچنان که خود بیان کرده، گناهی جز تدریس زبـان  محمدی بی

های انسان دوستانه و تالش جهت اعـتـالی زبـان  مادری ندارد و اگر فعالیت
شود باافتخار همه مجرمیم." تردیدی  مادری و فرهنگ قومی جرم محسوب می

نیست که شیوه حکمرانی رژیم ترور و اختناق رژیم استبداد مذهـبـی ایـران در 
های کارگری، در بـرابـر ایسـتـادگـی مـعـلـمـان،  برخورد خشن آن با اعتصاب

هـا و  ها و سـرکـوب خـونـیـن تـظـاهـرات پرستاران، دانشجویان، در رویارویی
هـای سـرکـوبـگـرش،  وسـیـلـٔه گـزمـگـان و ارگـان های خیابانی بـه اعتراض
سازد. ایـن نـکـتـه  هایی زننده فاش می اش را در شکل های ضد خلقی سیاست

جـانـبـه  مسلم است که مبارزۀ قطعی با استبداد فقط در صورت اعتـالی هـمـه
پـذیـر  ترین قشرهای مردم زحمتکش امـکـان دهی پیکارگرانه بین وسیع سازمان

هـای  دهـی اعـتـصـاب های مبارزه فعال و ممکن، از قبیل سازمان است. شیوه
های رویارویی بـا  های جمعی گسترده، ازجمله راه و اعتراض ای، محلی، منطقه

 تواند  باشد. آزادی عمل سرکوبگران می

 ادامه رویدادهای ایران ...

رضایی، میثم خلیلی، شورا فکری، سلمان فخری، و آقای راعی هـر یـک 
انـد. شـوراهـای  طور جداگانه به شش ماه حبس تعزیری محـکـوم شـده به

آبـان مـاه  ٢٩شنـبـه  اش، سه صنفی دانشجویان تهران در کانال تلگرامی
، گزارش داد که چندین آمبوالنس که نیروهای لباس شـخـصـی در ١٣٩٨

ها جا داده شده بودند  وارد دانشـگـاه تـهـران شـدنـد و تـعـدادی از  آن
ها انـداخـتـنـد و آنـان را بـه  دانشجویان را دستگیر کردند و در آمبوالنس

 ۴٠های فشافویه و اوین انتقال دادند. عده دانشجویان بازداشتی بین  زندان
  نفر گفته شده است.  ۵٠تا 

آبـادی،  ، مسـعـود حـکـم١٣٩٩خـردادمـاه  ٢۵به گزارش آفتاب نیوز، 
سـال حـبـس  ٣کنندٔه  تئاتر و هنرمند ساکن شهرستان مشهـد، بـه  تهیه

(پـرواز   ٧۵٢محکوم شده است. او که در واکـنـش بـه مـاجـرای پـرواز 
المللی اوکراین از مبدأ تهران به مـقـصـد  هواپیمای متعلق به هواپیمایی بین

یف که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت) از حضـور  کی
بـازداشـت  انصراف داده بود از سوی مأموران امنیتـی  ٩٨در جشنواره فجر 

وجـود آوردن  هـای زنـدان، شـالق، و بـه شده بود. صادر کـردن حـکـم
های اجتماعی برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکـرایـنـی  محدودیت

گیرند که تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به مـقـصـران  درحالی صورت می
این پرونده، یعنی ساقط کنندگان این هواپیما، تشـکـیـل نشـده اسـت. در 

گونه امنیت فردی، اجتماعی و  جمهوری اسالمی، برخالف مردم که از هیچ
حقوقی و قضایی برخوردار نیستند و جان، مال، مسکن و شغل شهـرونـدان 

های سرکوبـگـر قـرار دارد،  در معرض تعرض وحشیانه و غیر انسانی ارگان
رژیـم از  ها و گماشتگان و سرکوبگران  وابسـتـه بـه مقصران واقعی جنایت

ایمنی کامل از مجازات برخوردارند و در حریم امن قرار دارند. هتک حرمـت 
های رفتار رایج و جاافتاده  ها و پایمال کردن شأن آنان شیوه و حیثیت انسان

در این نظام استبدادی است. مصداق واقعی این شیوه، رفـتـار بـا نـرگـس 
محمدی، بانوی دلیر مدافع حقوق بشر، سخنگوی کانون مدافعان حـقـوق 
بشر، و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، از آغاز زندانش و ابتالیـش 

ای از این رفتارها و از جمله از  به کرونا در زندان زنجان است. او درباره شمه
ماه پـیـش بـه مـن  ٢گوید که "همان دختری است که  دختری زندانی می

برم. و تهدید جنسی. و  ام، تو را هم با خودم می گفت من که زیر خاک رفتنی
 ۴ها پایین. و هیچ زندانبانی که نیامد. من ماندم و او و  درهای قفل و کرکره

نـفـر  ۴ای نداشت. ایـن  نفر دیگر. هرچقدر در زدیم و فریاد کشیدیم، فایده
 خوابید. " تختم می شان دم آمدند. یکی جا با من می نوبت همه به

ها در  های مترقی و انسانی و حقوق بشری و پایداری در آن باور به اندیشه
هـای  هـای کشـور از فـرزنـدان خـلـق اند. زنـدان جمهوری اسالمی جرم

فشرند انباشته است.  ها باور دارند و پای می گونه اندیشه مان که به این میهن
، زیـنـب ١٣٩٩خـردادمـاه  ١٩  گزارش شبکه حقوق بشر کـردسـتـان، به

جاللیان، زندانی سیاسی، در زندان قرچک به کرونا مـبـتـال شـده اسـت، 
دستور وزارت اطالعات از انتـقـال او بـه بـیـمـارسـتـان  مسئوالن زندان به

در کـرمـانشـاه  ١٣٨۶کنند. زینب جاللیان در اسـفـنـدمـاه  خودداری می
ها حبس در سلول انفـرادی در اداره اطـالعـات  بازداشت شد و پس از ماه

اتهام "اقدام علیه امـنـیـت  کرمانشاه، از سوی بیدادگاه حکومت اسالمی به
اعدام محکوم  ملی" و "محاربه" و عضویت در حزب آزاد کردستان (پژاک) به

با یک درجه  ١٣٩٠شد. این حکم پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر در سال 
تخفیف به حبس ابد تبدیل شد و پس از آن زینب به زندان شهر خـوی در 

های حقوق بشری ازجمله عفـو  استان آذربایجان غربی منتقل شد. سازمان
الملل بارها نسبت به وضعیت سالمتی زینب جاللیـان ابـراز نـگـرانـی  بین
هـای شـرع  اند. اشتغال اصلی بیدادگـاه اند و آزادی او را خواستار شده کرده

گـزارش  های درازمـدت اسـت: بـه و زندان های جابرانه صادر کردن حکم
، زهرا (زارا) محمدی، فـعـال ١٣٩٩تیرماه  ٢٣شبکه حقوق بشر کردستان، 

نهاد فرهنگی مدنی، مدرس زبان و ادبیات ُکردی و از اعضای انجمن مردم
سال حـبـس  ١٠اجتماعی نوژین، از سوی شعبه یکم بیدادگاه سنندج به  -

تعزیری محکوم شد. مورد اتهامی خانم زهرا محمدی در صدور این حـکـم 
هدف برهم زدن امنیت ملی" عنوان شده است.  "تشکیل دسته و جمعیت به

الملل، بازجویان تالش کرده بودنـد از زهـرا مـحـمـدی  گزارش عفو بین به
هـای انـجـمـن   اعتراف موردنظرشان را بگیرند، اما موفق نشدند. فعـالـیـت

نوژین، با مجوز رسمی از وزارت کشور، بر آموزش زبان ُکردی تمـرکـز دارد. 

 بدرود رفیق قنبری



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ۶   ١١٠٩شمارۀ  

های حکومتی مبتنی بـر آنـهـا کـه  های نولیبرالی رایج و برنامه در کشور ما نظریه
اندوزی شخصی از راه سوداگری شخـصـی بـه بـرکـت  ظاهرًا قرار بود بر محور ثروت
چیزی جز تـوّهـم و دروغ نـبـوده  -ها شغل منتهی شود "بازار آزاد" به ایجاد میلیون

عدالتی بوده است کـه  است. حاصل آن ایجاد جامعٔه "زرساالر" و ژرفش و گسترش بی
بیند و  ها، و شغل و زندگی و معیشت مردم دائم آسیب می در سایٔه آن، سالمت انسان

سـازی دولـت" و  های ِبکر نولیبرالی، با "کـوچـک شود. بر اساس نظریه ناپایدارتر می
چیزی مسـئـول  کس و هیچ های رفاه اجتماعی، دیگر هیچ های بخش کاهش هزینه

 آیندٔه مردم نیست، چون "کار مردم به مردم" سپرده شده است!
پـردازان  از سخنوران و سران "نظام" و تبلیغات حکومتی گرفته تا شماری از نظـریـه

متصل به حکومت و حّتی در طیفی از نیروهای اپوزیسیون، همگی از ضرورت "رشـد 
کنند که امری مسّلم، صحیح و انکارناپـذیـر اسـت. اّمـا  اقتصادی ایران" صحبت می

شود این است که "رشد اقتصادی ایـران"  وجه از آن صحبت نمی هیچ آنچه کمتر یا به
هـا؟ در  ها و طبقات اجتماعی، و در کـدام زمـیـنـه بر کدام محور، به سود کدام الیه

گـذاری"، "ثـروت"،  هایی مانند "رشد"، "سرمایه توان از موضوع اینجاست که دیگر نمی
سازی" و جز اینها بدون ارائٔه توضیح دقـیـق و بـودن  "کارآفرینی"، بیکاری"، "جهانی

اقتصادی سـخـن رانـد، و فـقـط در -های مشخص اجتماعی گیری توجه به سمت
هـای  چارچوب فن حسابداری، یا نوسان نرخ دالر و توّرم به انـتـقـاد یـا دادن وعـده

 اقتصادی پرداخت.
وضعیت کنونی اقتصاد مّلی کشور ما و به تبع آن، وضعیت معیـشـت اکـثـر مـردم 
ایران بسیار بحرانی است. تمام شواهد حکایـت از آن دارد کـه شـرایـط در تـمـام 

هـای  تر خواهد شـد. سـیـاسـت تر و خطرناک اجتماعی وخیم-های اقتصادی عرصه
فـقـط  های کالن اقتصادی حکومت اسالمی نـه دولت حسن روحانی و در کل، برنامه

گشا نیستند بلکه در حکم تزریق مداوم زهری کشنـده بـه اقـتـصـاد بـیـمـار  مشکل
شدت بحـرانـی کـنـونـی،  رفت کشور از وضعیت اقتصادی به کشورند. تنها چارٔه برون

زمان چنان تغییرهایی در "شرایط سیاسی" است که بر اساس آنـهـا بـتـوان  ایجاد هم
های اقتصادی نولیبرالی بـرای  ُسکان اقتصاد را با تغییر جهت از مسیر اجرای تعدیل

 "رشد اقتصادی ایران" به سوی رشد بر محور "توسعه و عمران مّلی" تغییر داد.
دهد که فـقـط بـا  روشنی نشان می گیری کرونا به پیامدهای جّدی و خطرناک همه

توان از سالمت مردم در مقابل بالهای طبـیـعـی مـانـنـد  اتکا بر "اقتصاد مردمی" می
بیماری، یا خطرهایی مثل گرمایش کرٔه زمین، محافظت کرد. همچنیـن، فـقـط بـر 

توان رشد اقتصاد مّلی را در مسـیـر تـوسـعـٔه  اساس "اقتصادی مردمی" است که می
برداری معقول و علمی از منابع طبیـعـی  اقتصادی با بهره-های اجتماعی وسیع زمینه

ریـزی کـرد.  زیستی سـالـم بـرنـامـه ها در محیط برای بهبود وضعیت معیشت انسان
تـوان  وجـه نـمـی هـیـچ جا نشان داده است که بـه گیری کرونا در همه پیامدهای همه

ها را به نیروهای مقدس "بـازار آزاد" و  سرنوشت جامعٔه بشری و جان و زندگی انسان
های اخیر در کشـورهـای مـتـعـدد  آفرینی" خصوصی سپرد. رویداد های "ثروت انگیزه

پردازان باورمند به نیروهای مقـدس "بـازار  نشان داده است که سیاستمداران و نظریه
آفرینی" خصوصی فاقد صالحیت، توان، و اراده بـرای حـفـظ جـان،  آزاد" و  "ثروت

 اند. سالمت، و رفاه و پیشرفت زندگی مردم کشورشان
ویژه  ربط دادن ایـن  های "اقتصاد آزاد" و به ها دربارٔه برکت بافی در کشور ما، خیال

آن هـم در زیـر سـایـٔه  -طلبی خواهی و اصالح الگوی اقتصادی ویرانگر به آزادی
در دو عرصۀ اقتصادی و سیاسی کامًال َبرَمال و آشـکـار  -حاکمیت مطلق والیت فقیه
رفـت  ای بسیار مهم دانست برای یافتن راهی برای بـرون شده است. این را باید تجربه

عـدالـتـی در حـال گسـتـرش، کـه  شّدت بحرانی اقتصاد و بـی کشور از وضعیت به
زمان باید با ایجاد "شرایط سیاسـی" ضـرور  تر به آن اشاره شد، هم طور که پیش همان

 برای تغییرهای بنیادی همراه باشد. 
حزب تودٔه ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که تغییرهای بنیادی سیاسی 

-های واقعی و مـؤثـر اجـتـمـاعـی به سمت آزادی و دموکراسی از یک سو و دگرگونی
اقتصادی از سوی دیگر، در پیوندی تنگاتنگ و ساختاری با یکـدیـگـر قـرار دارنـد و 

پـذیـر  کدام بدون وجود دیگری و بدون حق حاکمیت مّلی به طور کامل تـحـقـق هیچ
نخواهد بود. به دیگر سخن، در مبارزه با دیکتاتـوری والیـی و در راسـتـای ایـجـاد 

طـلـبـی الزم و  خواهی و عـدالـت اتحادهای مبارزاتی وسیع، هر دو عامل دموکراسی
مؤید این واقعیت اسـت. هـمـچـنـیـن،  ۵٧ملزوم یکدیگرند.  تجربٔه شکست انقالب 

دهـد کـه در زیـر سـایـٔه  تجربٔه یک قرن اخیر و شرایط کنونی کشورمان نشان مـی
هـای  شّدت ناعادالنه، سرانجام بر اثر ضـعـف استبداد و عملکرد "اقتصاد سیاسی" به

های دیکتاتوری (سلطنتی یا والیی) هر کـدام بـه  ساختاری در اقتصاد مّلی، حکومت
های مختلف و مطابق با شرایط زمانی خود، حق حاکمیت مـّلـی را بـا خـطـر  شکل

 مواجه خواهند کرد.
هـای  دهد که تـدویـن بـرنـامـه تجربٔه تاریخی کشورمان و شرایط کنونی نشان می

سازی شئون اساسی کشور تنها راه  اقتصادی مردمی در کنار و به موازات دموکراتیک
 تضمین حرکت جامعٔه ما به جلو و تحقق حق حاکمیت مّلی است.

   

خوار و  های فوقانی بورژوازی دالل و رانت در مسیر حفظ منافع نجومی الیه
ادامه دادن "اقتصاد سیاسی" ضدمردمی کنونی که بقا و دوام حکومـت بـه 
آن متکی است، وضعیت فالکتبار مردم مطرح نیسـت. چـنـد روز پـیـش 
روحانی اعالم کرد: "حفاظت از جان مردم اولویت نخست تمام تصمیمـات 

های سطـحـی، مـوقـتـی، و  جز برخی اقدام است"[!] ولی تا کنون آنان به
های مـالـی بسـیـار  های اثر مانند ارائٔه "سبد حمایتی" و پرداخت کمک کم

دسـت  -هـا آن هم فقط در راستای مدیریت و مهار کردن اعتراض -ناچیز
 اند. های دیگری نزده به اقدام

های بسیار سنگـیـن  گیری کرونا و ضربه با وجود پیامدهای سنگین همه
اقتصادی کشور در آینده، حاکمیت اسالمی هـنـوز -آن بر حیات اجتماعی

هـای ضـروری  هیچ برنامۀ مشخص و شفافی برای به اجرا گذاشتن اقـدام
ای  اقتصادی با هدف نجات جان و زندگی مردم ندارد، چـون اصـوًال اراده

برای تحقق این امر ضرور در سـران "نـظـام" وجـود نـدارد. هـنـوز هـم 
های کالن اقتصادی رژیم والیت فقیـه در چـارچـوب "اقـتـصـاد  سیاست

های پولی" بر مبنای الـگـوی نـولـیـبـرالـیـسـم  ریاضتی" و اجرای "سیاست
گـذاری در  شود. این یعنی ادامه یافتـن سـیـاسـت اقتصادی پیش برده می

زدایـی در  زدایـی و مـقـررات سازی دایمی نیروی کـار، قـانـون مسیر ارزان
زیست در چارچـوب  های حقوق صنفی زحمتکشان و حفاظت محیط زمینه

اجـتـمـاعـی -نظارت)، و سرکوب هر نوع حرکت صـنـفـی "اقتصاد آزاد" (بی
 یافته. اعتراضی سازمان

گیری حکومت اسالمی برای ایجاد رشد اقتصادی هنوز هـم بـه  سمت
هـای خصـوصـی و  سازی فرایند انباشت سرمایه طور بارز در راستای آسان

های مالی (علنـی یـا  آفرینی" چه از طریق اختالس خصوصی و "ثروت شبه
خواری، و حّتی این روزها "غصب شرعـی"  خواری و جنگل غیرعلنی)، زمین

رحمانٔه زحـمـتـکـشـان  سازی استثمار بی یا وقف کوه دماوند، در کنار آسان
گذاری و  است. این روندی است که در سه دهٔه گذشته عامدانه در سیاست

ساختار حکومتی جمهوری اسالمی نهادینه شده است. البته اخیرًا امید بـه 
های مّلی به بازار بورس تهران بـا  معجزٔه اقتصادی از طریق واگذاری ثروت

آفـریـنـی  استریت آمریکا برای دامن زدن به "ثروت الگوبرداری از بورس وال
ای نیز از جمله  های دولت افزوده شده است. علی خامنه مجازی" به برنامه

یی اسـت کـه در آن  مندان به ایجاد رشد از طریق اقتصاد قمارخانه عالقه
ریـزی مـّلـی و  شود و ضرورتی بـه بـرنـامـه "کار مردم به مردم" سپرده می
 راهبردی توسط دولت نیست.

گیری کرونا در پهنٔه جهانی و همچنین در کشـور مـا  روند مقابله با همه
روشنی نشانگر این واقعیـت اسـت کـه بـدون دخـالـت مسـتـقـیـم و  به

اقتـصـادی عـلـمـی و -های اجتماعی یافته دولت و در نبود برنامه سازمان
هایی از جـان  گیری توان در برابر پیامدهای این چنین همه کارشناسانه نمی

و سالمت و اشتغال و معیشت مردم به صورتی مؤثر حفاظت کـرد. خـطـر 
داری بـه  بیکاری گسترده و رشد فقر حتی در کشورهای پیشرفتٔه سـرمـایـه

تهدیدی جّدی تبدیل شده است ولی تفاوت آنها با وضعیت موجود در کشور 
ما اینجاست که در بسیاری از آن کشورها، نهادهای دولتی و ساختـارهـای 

توجهی دارند، به طور عمده در خدمت  بخش دولتی که هنوز امکانات قابل
کنند اگرچه بحران اقتصادی که پـیـش از شـیـوع  دفاع از مردم عمل می

داری نـیـز شـده  کرونا آغاز شده بود، گریبانگیر این اقتصادهای سـرمـایـه
تـر اسـت و در پـی  مـراتـب وخـیـم است. از اینرو وضعیت در کشور ما بـه

هـای  گیری کرونا، و گسترش بیکاری، فقر، بیماری، و مرگ، سیاسـت همه
صالحیت جمهوری اسالمی بازتولیِد نیروی کار را با  کفایت و بی حاکمان بی

 خطری جّدی و غیرقابل جبران روبرو کرده است. 
هـای  دهد که کشور ما نیازمنـد ایـجـاد شـغـل خوبی نشان می آمارها به

واقعی آن هم در سطح وسیع در چارچوب برنامٔه راهـبـردی مـدّون مـّلـی 
ساله و بیـشـتـر،  ١۵هزار نفر جمعیت  ۶۶۶میلیون و  ۶١است: از مجموع 

درصـد در گـروه ۵۵٫٩درصد در گروه جمعیت فعـال و  ۴۴٫١در حدود 
). ٩٩جمعیت غیرفعال قرار دارند (گزارش مرکز آمار، ایلـنـا اردیـبـهـشـت 

تجربٔه جهانی و همچنین در  خوِد کشور ما نشانگر این واقعیت اسـت کـه 
یعنی "سـپـردن  -"کارآفرینی" مورد نظر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری

کار مردم به مردم" در "اقتصاد آزاد"(بی نظارت) یا بر پایٔه امیـدهـای واهـی 
تواند جـایـگـزیـن  گاه نمی هیچ -جمهورش به بازار بورس ای و رئیس خامنه
ریزی مّلی و راهبردی علمی، مردمی، و کارشناسانـه تـوسـط دولـت  برنامه

ای مانند آمریکا و بریتانیا گویای ایـن  شود. حّتی تجربٔه کشورهای پیشرفته
 واقعیت است.

 ادامۀ رژیم والیت فقیه امکان ... 



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ٧   ١١٠٩شمارۀ  

باختگان  بیانیه مشترک به مناسبت سالگرد جان
 ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

ودو سـال از یـکـی از  سـی ،١٣٩٩ هـای مـرداد و شـهـریـور با فـرا رسـیـدن مـاه
های تاریخ معاصر ایران و جهان، یعنی فاجعـٔه کشـتـار هـزاران  ترین جنایت دهنده تکان

شود. با گذشت بیش از  های رژیم جمهوری اسالمی سپری می زندانی سیاسی در زندان
هـای تـاریـک ایـن جـنـایـت، امـردهـنـدگـان،  سه دهه از این رویداد بـرخـی گـوشـه

ای باقی نگـذارده  دهندگان و اجراکنندگان آن روشن شده است و جای هیچ شبه سازمان
های قـؤه  است که کشتار هزاران زندانی اسیر که بسیاری از آنان پیش از این در بیدادگاه

های رئیـس  پردازی قضاییه رژیم محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و بر خالف دروغ
سازی بزرگ  عام زندانیان سیاسی جز پاک قوه قضائیه و دیگر سران رژیم دربارٔه دلیِل قتل

و خونین مخالفان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان فـدایـیـان 
خلق ایران (اکثریت)، حزب تودٔه ایران، فداییان اقلیت، راه کارگر و دیگر نیروهای چپ و 

 ملی ُکرد هدفی جز تأمین ماندگاری بیشتر برای حاکمیت استبداد مذهبی نداشته است.
های پـس از  های دهٔه شصت و سال سال از این کشتار و دیگر جنایت ٣٢ با گذشتن

آن، آمران و ُمجریاِن این جنایت هولناک امروز همچنان بر سرنوشت میهن و مـردم مـا 
اند. باید از این تجربه تاریخی آموخت و به این نتیجه منطقی رسید که حکـومـت و  حاکم

دهی کند، و  رهبرانش که برای حفظ خود حاضرند این چنین جنایت هولناکی را سازمان
ناپذیر است و ادعای امکان تغییر ماهیت آن از  های دیگر بزند اصالح کاری دست به تبه

هـا و یـاری رسـانـدن بـه دوام  طریق مذاکره و نصیحت، خاک پاشیدن در چشم تـوده
بار استبداد در کشور ماست. دوم آنکه فرمان خمـیـنـی و هـمـسـویـی و  حاکمیت خون

مشارکت دیگر سران رژیم در کشتار زندانیان سیاسی، و به قول آقای منتظری، با زیر پـا 
دهندۀ این واقعیت اسـت کـه حـکـومـت  اسالمی، نشان گذاشتن حتی قوانین جمهوری

کنونی ایران تنها در نام "جمهوری" است و در ساختار و عملکرد حکومتی است عـمـیـقـًا 
توان بـه آیـنـدٔه  استبدادی و ضدمردمی که بدون عبور از کلیت جمهوری اسالمی، نمی

شـان  کشور و امکان تحولی در راه استقرار آزادی و حاکمیت اراده مـردم بـر سـرنـوشـت
 امیدوار بود.
های دهٔه شصت و پس از آن هنـوز  سال از این کشتار و نیز دیگر جنایت ٣٢ با گذشت

ها را از  های سرکوب خشن ضد انسانی به حقوق شهروندی مردم و اعدام ادامٔه سیاست
گیری در سراسـر دنـیـا  های چشم ها تالش سوی رژیم والیت فقیه شاهدیم؛ در این سال

های جمهـوری  سابقه در زندان جریان داشته تا نگذارد که گرد فراموشی بر این جنایت بی
ی نیروهای آزادیخواه و بـه ویـژه  ی مجموعه ی مبارزه اسالمی بنشیند. امروز در نتیجه

 باختگان، بسیاری از اقدامات پنهانی حکومتیان برمال شده است. های جان خانواده
اما مبارزه برای دستیابی به حقیقت ادامه دارد. زیرا اعضا و هواداران حزب تودٔه ایـران 

خواه، ملی و دموکراتیک کشور  و حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) و دیگر نیروهای آزادی
دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببان این جنـایـت  وظیفٔه انسانی و انقالبی خود می

شان در زمینٔه افشای این توطئه شـوم تـاریـخ  های هولناک همچنان پیگیرانه به تالش
های اخیر میهن ما ادامه دهند. برای شکستن توطئٔه سکوت دربارٔه فاجعه ملی باید  سال

ها را تشدید کرد. مبارزه و فشار برای باز کردن پرونده این جنایت و تـالش در  همٔه تالش
های قربانیـان ایـن  راه روشن کردن همٔه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده

ای دارد که در میهن ما بـرای  کننده در مبارزه شک نقشی مهم و تعیین فاجعه هولناک بی
یابی به صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جـریـان اسـت. وظـیـفـٔه  دست

خواه و مدافع آزادی است که در راه تحقـق  انسانی، مردمی و تاریخی همه نیروهای ترقی
 هایشان را تشدید کنند. این مهم تالش

مبارزه برای حقیقت، ادامه می یابد زیرا باید کار را از داوری تاریخی، به داوری حقوقـی 
نیز رساند. بدون تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به موارد نـقـض حـقـوق بشـر در 

ی مدنی، حقوق بشر و حکومت قانـون  جمهوری اسالمی، هرگونه سخن گفتن از جامعه
در ایران بی معنی است. تنها تضمین نهادینه شدن این ارزش ها، رسیدگی حـقـوقـی و 

 های آن فجایع است. یابی در مورد عوامل و ریشه حقیقت
تـوان و بـایـد  اینک که در آستانه سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی قرارداریم می

های مورد اشاره سازمان و ادامه داد. دستـیـابـی  کارزار مشترک و متحدی را برای مطالبه
 طلبد. ها اقدامی یکپارچه و متحد را می به این هدف

 نام و گمنام خلق! ماندگار باد خاطره تابناک مبارزات دلیرانٔه قهرمانان به
درود بیکران بر همۀ مبارزان راه آزادی و فرزندان دالور خلق که در کشتار فاجعه مـلـی 

 جان باختند! ١٣۶٧ سال
 عقیدتی! -آزادی برای همه زندانیان سیاسی

  
 ایاالت متحده امریکا - حزب تودٔه ایران

 حزب کمونیست امریکا
 ایاالت متحده امریکا - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

هاِی پزشکی  هاِی پرستاری و بیِن گروه پرستاری، رفِع تبعیض بیِن گروه
روز کـردِن  با پرستاری، رفِع تبعیض میاِن نیروهاِی ستادی با بالینی، به

العاده ویژه است. گرچه در صورِت عدِم تحـقـِق  ها و برقراری فوق کارانه
، سازماِن نظام پزشکی کشـور ٩٩خردادماه  ٢۶مطالباِت پرستاران، روِز 

در نامه مفصلی به روحانی "درخواسِت قانونِی تجمِع" کرده بود؛ به علِت 
هاِی برحِق خود، هفته دوِم تیرماه تعـدادی از  عدِم رسیدگی به خواسته

آمـیـز" در  پرستاراِن مبارِز مشهد قصد تجمِع "صنفی آرام و مسـالـمـت
مقابِل دادگسترِی مشهد را داشتند. با برخوِد "فیزیکی" بـا پـرسـتـاران، 

نفر از آنهـا را  ١٠مزدوراِن امنیتِی رژیم به پرستاراِن یورش برده و حدود 
مـردادمـاِه نـیـروهـاِی  ۵بازداشت کردند. در تجمِع اعتراضِی گسترده 

شرکتِی حوزه بهداشت و درمان در مقابِل وزارِت بـهـداشـت، تـجـمـع 
هاِی خود را در بـنـرهـا  کنندگان اعالم کردند: "ما صنفی بودن خواسته

هاِی واسـطـه  کنندگان خواستاِر "حذِف شرکت کنیم." تجمع یادآوری می
پیمانکاری و تبدیِل وضعیِت استخدامِی خود بـه صـورِت پـیـمـانـی و 
رسمی"، "رفِع تبعیض میاِن نیروهاِی رسمی و... با نیروهاِی شرکتی"، و 

کـنـنـدگـان  ها در مشاغِل همسان" بودند.  تجمـع سازِی حقوق "یکسان
ای را یـک سـالـه عـنـوان  ماهه و عده ٣ای را  قراردادهاِی کاری عده

میلیون تومان  ١٠کردند؛ و در شرایطی که خِط فقر در کشورمان حدوِد 
 ٢٠٠میلـیـون و  ۶هاِی رسمی  درماه است، آنها اعالم کردند: "نیروی

میلیـون  ۴کنند"، نیروهاِی طرح درمان حقوِق " هزار تومان دریافت می
ای با "مـدارِک  کنند، و نیروهاِی شرکتی هزار تومان" دریافت می ٨٠٠و 

هزار تومان"  ٣٠٠فوِق لیسانس" وجود دارند که ماهیانه "یک میلیون و 
کنند. تجمع کنندگان تعداِد نیروهاِی شرکتی حوزه بهداشت  دریافت می

هزار نفر" عنوان کردند؛ و افزودند، "نـیـروهـاِی  ٣٠و درمان را "بیش از 
سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کـار و  ١۴تا  ١٣شرکتی بعضًا 

بـراسـاس بندِی نیروِی کـار  الیهبهره هستند." با  دیگر مزایاِی شغلی بی
نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکسان، رژیِم فـاسـِد 

کشی حداکثری را  جهِت بهرهوالیی نیِت ایجاِد تفرقه در بیِن نیروِی کار 
 ۵جاست که همانطور که اشاره شد، مـعـتـرضـیـِن روز  دارد. جالب این

شامل نیروهاِی پـرسـتـاری، اتـاق عـمـل، بـی هـوشـی، مردادماه، "
آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه و... بودند." حزب ما در آغـاِز 

بـا  ١٣٩٨اسفندمـاه  ٧ای به تاریخ  گیری ویروس کرونا طی بیانیه همه
عنوان، "سالمت و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان در مـقـابـلـه بـا 
ویروس کرونا تآمین باید گردد"، با اشاره به نقش مهم پرستاران از جمله 

عنوان مدافعاِن  تاکید کرده بود: "پرستاران و کارکنان بخش بهداشت به
خِط مقدِم مقابله با ویروس کرونا و حفـظ سـالمـتـی مـردم، در دوره 
خدمت برای مهار ویروس باید عالوه بر دستمـزد و مـزایـای شـرایـط 

کاری دوبله، افـزایـِش  العاده نظیر پرداخت اضافه عادی، از مزایاِی فوق
زماِن مرخصی با حقوق، پرداخِت مبلِغ تشویقی عالوه بـر دسـتـمـزد و 

الـعـاده  مند شوند. پرداخِت این مزایاِی فوق کاری و نظایر آن بهره اضافه
 باید قانونًا تضمین گردد." طی مدت زمان شیوع کرونا می

تیرماه، مسعوِد خوانساری، رییس اتاق بـازرگـانـی تـهـران از  ٣١روِز 
درصِد جامعه زیِر خِط فقر خبر داده بـود. پـرسـتـاران و  ۶٠قرارگرفتِن 

کارکنان بخش بهداشت و درمان در سـالـیـان اخـیـر در اثـر اجـرای 
انـد.  های ضد ملی اقتصادی در تنگنـای فـقـر قـرار گـرفـتـه سیاست

خصوصی سازی بهداشت منجر به کاهش سطح دستمزد پرستـاران و 
تبدیل این زحمتکشان به نیروی کار ارزان برای بـخـش خصـوصـی و 
دیگر سوداگران داخلی شده است. رژیم ضدمردمِی والیی براِی حـراِج 

هاِی امپریالیستی، به ارائه نیروِی کاِر بسـیـار  منابِع ملی و جذِب سرمایه
هاِی اقتـصـادِی رژیـم در  ارزان نیاز دارد. براِی پایان دادن به سیاست

هـاِی  دهِی اعتـراض سازِی بیشتِر نیروِی کار، بابد سازمان راستاِی ارزان
ها، در اولویـت قـرار  ای متحد و گسترده با این سیاست پراکنده و مبارزه

 گیرد. 

 ادامۀ از خواست های پرستاران  ... 



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ٨   ١١٠٩شمارۀ  

دقت تشریح کردیم. اکنون می بینیم که با یک تهدید جهانی از جانب ویروس 
 کورونا مواجه هستیم،

 
 
های بنیادی در این عرصه  دهید که پژوهش شما توضیح می 

های پژوهشی اروپا کنار گذاشته  ضروری بوده است. پس چرا برنامه
 شد؟

های بلندمّدت تنظیم شود که  بینی باید به صورت برنامه پژوهش به منظور پیش
گیری] در مقاطع  جویی در وقت باارزش [در مقابله با همه در نهایت باعث صرفه
شود. تعیین ساختار پروتئین ویروس و ساختن دارو  می هایی  حملٔه چنین ویروس

های در حال  کشد. با مطالعٔه ویروس کم پنج سال و گاهی ده سال طول می دست
های آزمایشگاه آماده  هایی در قفسه تردید ملکول ظهور پانزده سال پیش، بی

توانستند در طراحی داروهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند.  شدند که می می
کنند. اّما در  هایی امکان کوتاه کردِن زماِن واکنش را فراهم می چنین برنامه

گیری  های ویروسی در اروپا، از جمله در فرانسه، همٔه کارها در دوران همه پژوهش
گیری به  شود و پس از کاهش یا پایان یافتن همه  با عجله شروع و انجام می

ده سال پیش نیز چنین “ کوو-سارس”شود. در مورد ویروس  فراموشی سپرده می
دهندگان  به بعد، به بهانٔه مالحظٔه فشار به مالیات ٢٠٠۶ای رخ داد. از سال  مسئله

و کاهش بار مالیات مستقیم بر مردم، توجه سیاسی به این ویروس از بین رفت. از 
چیز  های اجتماعی، همه گیری و فعالیت گستردٔه شبکه آن زمان به بعد، و با شکل

بایست به فوریت انجام پذیرد. دیگر وقت برای دانایی و تفکر هوشمندانه نیست. در 
ای  ، بودجٔه اختصاص یافته به پژوهش به طور فزاینده ٢٠٠٨پی بحران سال 

 کاهش یافت، و شرایط کار ما رو به وخامت گذاشت.
 

 تأثیر این کاهش بودجه بر کار روزانٔه شما چه بوده است؟ 
سرپرستی دانشجویان دورٔه دکتری کاری است که من باید انجام دهم . ولی 

بیند. من دائًم در  های پژوهشی امروزه این کار را تجمل می مدیریت پروژه
های  های تازه و جبران کمبود بودجه اندازی پروژه جستجوی بودجه برای راه

های پژوهشی جایگزین  های گوناگون هستم. موقعیت دریافتی از سازمان
شوند. یادم است که زمانی که در   های موقت تبدیل می شوند یا به موقعیت نمی

های علمی همکارانم در صنایع داروسازی را به ضیافت دعوت کرده  یکی از کنگره
خوردم.  بودند، من در بیرون از محل کنگره یک سیب و یک ساندویچ خودم را می

به خاطر دارم که یکی از همکارانم نامش در یک کنگرٔه مهم ثبت نشده بود. او در 
یورو از جیب  ١٠٠٠آن زمان یک موقعیت پژوهشی موقت داشت، و مجبورشد 

خودش بابت مسافرت بپردازد، حاال خرج هتل و غذا به کنار. حقوق بیشتر 
هایی به دوش دارند، بسیار  همکارانی که کارهای دشواری در زمینٔه چنین پژوهش

 ناچیز است. 
 

تان دو نامه به  پنج سال پیش، شما و همکاران بلژیکی و هلندی
 کمیسیون اروپا ارسال کردید. هدفتان چه بود؟

ها، درخواست تخصیص بودجه برای کار پژوهشی  هدف ما از فرستادن آن نامه
 ٩ها توضیح دادیم که  بود. در یکی از آن نامه

مصاحبه با پروفسور برونو کانار، مدیر پژوهش مرکز 
ی فرانسه، متخصص ویروس کورونا پژوهش

ّ
 های مل

 
(اسید “ آر.ِان.ِای ”های  این پژوهشگر برجستٔه فرانسوی که روی ویروس

های کورونا است،   کند که شامل خانوادٔه ویروس ریبونوکلئیک) پژوهش می
های  های آزمایشگاه افشا کرد که به دلیل کاهش شدید بودجٔه پژوهش

سال  ١٠ها، پژوهش در این مورد از  تخصصی مربوط به خانوادٔه این ویروس
پیش تقریبًا رها شده است. برونو کانار دکترِی میکروبیولوژی و بیوشیمی خود 
را از دانشگاه پاریس در ارتباط با کار پژوهشی خود در انستیتو پاستور پاریس 

 ١٩٩۵-١٩٩٨های  گرفت و آموزش و پژوهش بعد از دکتری خود را در سال
در دانشکدٔه پزشکی هاروارد در ایالت بوستون، آمریکا، در بخش 

 شناسی شیمیایی و داروشناسی مولکولی ادامه داد.  زیست
پروفسور برونو کانار در آزمایشگاهی در شهر مارِسی در  ٢٠٠٣از سال 

عرصٔه پژوهش علمی در مورد ویروس کورونا کار کرده است. او سیاست 
دولت فرانسه و اتحادیٔه اروپا در این زمینه را به دلیل کاهش دادن شدید 

داند و با آن  ها نادرست می  های پژوهش علمی روی انواع ویروس بودجه
ای به  در نامه ٢٠١۵مخالف است. او و همکارانش از بلژیک و هلند در سال 

اتحادیٔه اروپا ضرورت اختصاص دادن بودجٔه کافی برای پژوهش در مورد 
شود، متذکر شدند. او  ها را که شامل خانوادٔه کورونا نیز می ای از ویروس  دسته
گوید که یک سال بعد از فرستادن آن نامه، که مورد توجه قرار نگرفت،   می

شیوع پیدا کرد و از سال گذشته هم کورونا شایع شد. “ زیکا”ویروس 
 خوانیم. های او را می صحبت

 
کشف کردید. این کشف  ٢٠٠٢شما ویروس کورونا را در سال 

 در چه شرایطی انجام گرفت؟
ام و باز گشت از آمریکا، شروع به  دکتری  پس از پایان بورس تحصیلی فوق

های پایٔه  های نوظهور کردم. متوجه شدم که ویروس پژوهش در مورد ویروس
اند. به  آر.ِان.ِای که تنوعی باور نکردنی دارند، تا کنون کمتر مطالعه شده

مند شدم  که همین موجب دعوت شدنم به کنگرٔه  عالقه“ ِدنگ”ویروس 
توانست در مورد ویروس کورونا به  المللی هلند شد، زیرا مطالعات من می بین

، بیماری عفونت ریه از ١-کار گرفته شود. در آن زمان بیماری واگیر سارس
 کوو تازه شیوع یافته بود.-طریق ویروس سارس

 
دهی چند برنامٔه  از این رو اتحادیٔه اروپا تصمیم به سازمان

ها گرفت تا در صورت  پژوهشی در ارتباط با این گروه از ویروس
ها غافلگیر نشود. دلیل اینکه تیم  ظهور و شیوع این ویروس
 ها پیوست چه بود؟  پژوهش شما به این برنامه

ها برخوردار  یابی ژنوم العادٔه توالی ما در آن زمان هنوز از درک توانایی خارق
فهمیدیم که مطالعٔه گستردٔه آنها جالب خواهد بود، زیرا که  نبودیم، اما می

ی الزم برای طراحی درمان ابتال به   دانش بیولوژیکی و بیوشیمیایی گسترده
 آوردیم. ها را به دست می این ویروس
های (دی. ان. ای) عظیم انسانی را هدف  های مطرح شده، ژنوم برنامه
های بسیار کوچک یک ویروس  ها و ژنوم داد در حالیکه ما با ویروس  قرار می

ها  ظرفیت و توان  سروکار داشتیم. یک ایدٔه موفق به کمک ما آمد: ویروس
زمان همٔه  عظیمی در متفاوت بودن و تنوع داشتن دارند. ما به مطالعٔه هم

آنها پرداختیم تا الگویی به دست آوریم که در صورت تهدیِد ویروسی 
ناشناخته، به ما امکان دهد که بتوانیم الگوی نزدیک به آن را پیدا کنیم و 

ها  های علمی مربوط به آن را استخراج کنیم. مطالعٔه مجموعٔه ویروس داده
به منظور به دست آوردن دانشی که بتواند به شناخت ویروس جدید نیز 

بینی  انتقال باشد، از جمله در مورد روش تکثیر آن، به ما امکان پیش  قابل
های مشارکتی پژوهش اروپا شرکت داشت، و همین  داد. تیم  ما در شبکه می

انگیز و  به نتایجی برسیم که هیجان ٢٠٠۴امر باعث شد که در اوایل سال 
تازه بود، و امروز هم هنوز بسیار جالب توجه است. ما در آن زمان خطر ظهور 

ای ایجاد کند، به  جانبه تواند ویرانی وسردرگمی وسیع و همه ویروسی را که می

های  با کنار گذاشتن پژوهش
بنیادی، زمان زیادی را از دست 

 ایم  داده

 ١١ادامه  در صفحه  



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ٩   ١١٠٩شمارۀ  

 لنینیسم چیست؟
تفکر لنین مبتنی بر عمل انقالبی در پیوند با شناخت و 

 درک نظری قوی در بطن شرایط معّین موجود است.
 

های کتابخانٔه یادبود مارکس تا کنون بیشتر به اهـمـیـت  در مجموعه مقاله
ایم. اّمـا  زیست پرداخته مارکسیسم در ارتباط با تاریخ، فلسفه، اقتصاد، و محیط

خوریم. ولـی  نیز برمی“ لنینیسم-مارکسیسم”آید که به عبارت  اغلب پیش می
 بخِش لنینیسِم این عبارت چیست؟

(لنـیـن) “ عمل انقالبی”(مارکس) و “ نظریه”گاهی این عبارت را ترکیبی از 
دهند. ولی این توضیح بیش از حد ساده شده و نارسا است. درست  توضیح می

ویـژه  بـه -است که مارکس و انگلس آغازگر تحلیل نظری جامعـٔه طـبـقـاتـی
و چگونگی حرکت و پویایی آن بودند، ولی آنها عزم تغییر جهان  -داری سرمایه

هـای سـیـاسـی در اروپـای زمـان  را نیز داشتند و از نزدیک در بطن جنبش
 خودشان شرکت داشتند.

والدیمیر ایلیچ لنین، بنیادگذار حزب کمونیست روسیه و نخـسـتـیـن صـدر 
که خودش در  ١٩١٧های پیش و پس از انقالب اکتبر  دولت شوروی، در سال

آن نقش چشمگیر و ُپراهمیتی داشت، مـطـالـب زیـادی در زمـیـنـٔه بسـط 
داری، و نیز در زمینٔه تئوری و عـمـل  های مارکس و انگلس از سرمایه تحلیل

های او نـگـاهـی  ترین نوشته شده انقالبی، نوشت. بیایید به بعضی از شناخته
بیندازیم. همٔه این آثار در بحبوحٔه مبارزه و در زمینٔه شرایط مـعـّیـن و خـاص 
زمان و مکان خود لنین نوشته شده است. همٔه آنها ضمن آنکه به فـعـالـیـت 

 برند. پردازند، تئوری انقالبی را نیز به پیش می عملی انقالبی می
ترین اثر لنین، اثری که او را در مـقـام رهـبـر انـقـالب  شدن شاید شناخته

 ١٩٠٢باشد. این کتاب که در سال “ چه باید کرد؟”بلشویکی روسیه قرار داد، 
خـواه در روسـیـٔه  نوشته شده است، یعنی در زمانی که نیروهای چپ و تـرقـی

کـنـد کـه  روحیه بودند، دقیقًا بر همین سؤال تمـرکـز مـی تزاری پراکنده و کم
های بعدی چه باید باشد. نقطٔه آغاز لنین [در پـاسـخ بـه ایـن پـرسـش]  گام

بـدون تـئـوری انـقـالبـی، ”نویسد:  ضرورت وجود حزب انقالبی است. او می
دهد که تئوری چیـزی  ولی او توجه می“ جنبش انقالبی وجود نخواهد داشت.

یـابـد، و در ایـن  انتزاعی و تجریدی نیست. تئوری در بطن مبارزه تکوین مـی
شوند. بـدون تـئـوری [انـقـالبـی]،  می“ روشنفکر”فرایند، کارگران خودشان 

مبارزات طبقٔه کارگر به تالش برای بهبود شرایط [کار و زندگی] و مـطـالـبـٔه 
 شود. داری محدود می اصالحات در درون نظام سرمایه

رهـبـری نشـود، “ ها سازمانی قدرتمند از انقالبی”مبارزه تا زمانی که توسط 
شود. لنین به اتحـاد [طـبـقـٔه کـارگـر] بـا دیـگـر “ مبارزٔه طبقاتی”تواند  نمی

هـای آنـارشـیـسـت،  های ضدتزاری، از جمله دهقانان و حّتی سازمان جنبش
ها و شعارها (صلـح، نـان،  توجه داشت. او بعدها خواهان یکی کردن خواست

های گستردٔه انتخابی و پاسخگو (شوراها) شـد کـه  زمین) و تشکیل سازمان
 بودند. ١٩١٧ها در سال  شالودٔه موفقیت بلشویک

گاهی صنفی  استدالل اصلی او این بود که تئوری و عمل جدایی ناپذیرند و آ
یی) را باید به شناخت انقالبی فرارویاند تا بتوان به سوسیالیسم رسید.  (اتحادیه
های عملی انقالبی بعدی لنین ادامـه  ها و اقدام مایه در همٔه نوشته همین ُبن

را در سـال “ داری امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلٔه سـرمـایـه”یافت. لنین 
و در بحبوحٔه جنگ جهانی اّول نوشت. ایـن جـنـگ، جـنـگـی بـیـن  ١٩١۶

چـه  -هـا نـفـر کشورهای امپریالیستی بود که تا آن زمان به مرگ مـیـلـیـون
هـای  انـجـامـیـده بـود. ولـی بـخـش -نیروهای نظامی و چه غیرنظامـیـان

 طبقٔه اشراف کـارگـری”های چپ و کارگری، و از جمله  چشمگیری از جنبش
به پیدایی و بقای آن کـمـک کـرده “ طرف”که غارت امپریالیستی از هر دو “

 کردند. بود، از این جنگ حمایت می
هایی از این اثر لنین نیاز به رمزگشایی دارد زیرا وی آن را در تـبـعـیـد  بخش

نوشته است، و بنابراین شیؤه نگارش خاصی را به کار برده است تا بتواند آن را 
از زیر تیغ سانسور به سالمت بگذارند و در روسیه به چاپ برساند. برای مثـال، 

داری (مثل ژاپـن) نـام  جای نام بردن از روسیه، از دیگر کشورهای سرمایه به
ویـژه  های جنگ، بـه برده است. ولی هدف اصلی این اثر، توضیح دادن ریشه

و نشـان  -سرمایٔه مـالـی -ها و پشتیبانان مالی آنها رشد انحصارها و مجتمع

دادن آن است که عمل امپریالیسم دیگر فقط به صادرات و واردات کاالها (مواد 
های رقیب سرگرم تقسـیـم  خام و تولید شده) محدود نیست، بلکه اکنون سرمایه

های بدهکـار  ای از دولت های جهان میان خود هستند، و شمار فزاینده سرزمین
خواندند) زیر سلـطـٔه “ دنیای در حال توسعه”کنندٔه  (که بعدها آنها را به نام گمراه

 نامند) قرار دارند. می ٧مراکز بزرگ سرمایه (آنچه امروزه کشورهای گروه 
، پـس از ١٩١٧که نوشتنش در اوت “ دولت و انقالب”اثر دیگر لنین به نام 

بازگشت مخفیانٔه او از تبعید به روسیه، و فقط چند هفته پیش از انقالب اکتبر به 
گفته [در مورد جنگ و امپریالیسم] را ادامـه و بسـط  پایان رسید، تحلیل پیش

دارِی در حال جنگ با یـکـدیـگـر  های سرمایه دهد. سرشت هر کدام از دولت می
تفاوت دارد، ولی در قلب همٔه آنها، استثماِر کارگر مـزدبـگـیـر در وطـن، و بـه 

های دیگر است. لنین بر تحـلـیـل مـارکـس و  فالکت و بیچارگی کشاندن مّلت
و بـر  -در تحلیل نهایی، نهادی برای ِاعماِل حکومت طبقاتی -انگلس از دولت

نویسد: بـرای  کند. (در جای دیگری او می ناپذیری منافع طبقاتی تأکید می آشتی
فرِد لیبرال طبیعی است که از "دموکراسی" به طور کلی صحبت کند؛ ولـی یـک 

کند که بـپـرسـد: [دمـوکـراسـی] "بـرای کـدام  مارکسیست هرگز فراموش نمی
 طبقه؟")

کارگران در کـمـون پـاریـس   رحمانهٔ  لنین در این اثرش با یادآوری سرکوب بی
کـنـد و آن  بـیـنـی مـی ، دشوار و شدید بـودن مـبـارزات آتـی را پـیـش١٨٧١

دارانی] که منافعشان مـورد  هایی را که معتقد بودند آنهایی [سرمایه سوسیالیست
آرامی تسلیم و مطیع خواهند شد و سوسیالیسم را خواهند پذیرفت  تهدید است به

هایشان مطیعانه از ادامٔه شرکت روسـیـه در جـنـگ نـیـز حـمـایـت  (که خیلی
کشد. لنین بر ضرورِت داشتن عـزم راسـخ در اجـرای  کردند)، به چالش می می

های نخستین سوسیالـیـسـم تـأکـیـد  ی مارکس در مرحله«دیکتاتوری پرولتاریا”
بدون طبقه با   کند و آن را برای دستیابی به هدف نهایی انقالب، یعنی جامعهٔ  می

گـویـد کـه  داند. لنـیـن مـی ، الزم می«به هر کس متناسب با نیازهایش”ویژگی 
کـار و  ویژگی مرحلٔه بینابینی باید دموکراسی واقعی و مشارکتی در عرصٔه محیـط

 شود. زندگی باشد که جایگزین قهر و اجبار می
بـیـمـاری ”و استقرار حکومت شوروی، لـنـیـن  ١٩١٧پس از پیروزی انقالب 

) را نوشـت. ایـن اثـر نـیـز بـر مـرور ١٩٢٠( “ گرایی" در کمونیسم کودکی "چپ
ها (و افراد) مشخص آن روزها تمرکز دارد و بار دیگر بر تـفـاوت مـیـان  موضوع

کـنـد. در  مّدت) و استراتژی (درازمّدت) تأکـیـد مـی تاکتیک (برنامٔه عمل کوتاه
نوین پس از جنگ (در حالی که کشور شوراها هنـوز “ سوسیالیسم موجود”بستر 

گرایانٔه ژاپـن بـود) و در  های مداخله مورد تهدید ضدانقالب و متحدین و جنگ
های سوسیالیستی در دیگر نقاط جهان، لنین بر ضرورت  شرایط شکست جنبش

های ائتالفی گستردٔه مـتـرقـی و  خواه در جبهه همکاری با دیگر نیروهای ترقی
 داری تأکید دارد. ضدسرمایه

در بریتانیا دارد. در اوایـل “ گرا چپ”این اثر لنین فصل جالبی دربارٔه کمونیسم 
ترین مـوانـع در راه  بزرگ”شود که چگونه  این فصل به این موضوع پرداخته می

درنگ حزب کمونیست واحد، اختالف بر سـر مسـئـلـٔه شـرکـت در  ریزی بی پی
 حـزب کـارگـر”پارلمان و نیز بر سر مسئلٔه پیوستن حزب کمونیست جـدیـد بـه 

کار، اپورتونیست و سوسیال ُشوینیست است که به طور عمده از  قدیمی صنفی“
هـا و مـواضـع  در این بخش به دیـدگـاه“ های صنفی ترکیب شده است. اتحادیه

هـا  خشم بسیاری از کمونیـسـت  شود که بازگو کنندهٔ  سیلویا پانکِهرست اشاره می
بـار  نسبت به نقش پارلمان و رهبری حزب کارگر در ادامه دادن به جنگ فاجـعـه

است. او مخالف شرکت در انتخابات پارلمانی و مخالف ویلی گـاالِکـر بـود کـه 
چندی بعد نمایندٔه کمونیست پارلمان بریتانیا شد (که تا امروز دیگر تکـرار نشـده 

های بریتانیایی باید در حزبی واحد متحد  است). نظر لنین این بود که کمونیست
شوند، و باید در انتخابات پارلمانی شرکت کنند 
 ١١ادامه  در صفحه  تا بتوانند پارلمان را با نظام واقعًا دمـوکـراتـیـک 



١٣٩٩مردادماه  ١٣دوشنبه    ١٠   ١١٠٩شمارۀ  

نرساند. همین تیراندازی بود که سناتور ِمرکلی و سناتور وایدن را بر آن داشـت کـه 
 خواستار تحقیق بیشتر در مورد این رخدادها بشوند.

رفـت  ُبن، شخص دیگری بود که در مرکز شهر پورتلند داشت راه مـی مارک ِپتی
که پلیس مخفی را دید. به خاطر یونیفورم بدون آرم و نشانی که پلیس پوشیده بود، 

گـرا.  نظامیان راست توانست تشخیص بدهد که آیا این پلیس است یا از شبه او نمی
اتفاقـًا ”کند:  او را به زور از خیابان ربودند و به بازداشتگاه بردند. خودش تعریف می

زدم.  رو در مرکز شهر قـدم مـی آن روز لباس سیاه پوشیده بودم و داشتم روی پیاده
 «ظاهرًا همین برای بازداشت من کافی بود.

های پزشکی است، بـه  پر سیمونز، که از داوطلبان خدمت در کادر فوریت یونی
گفت که همراه دوستش بود که پلیس مخفی هر دو را بـه زور “ بازفید”خبرگزاری 

گرفت، و آنها را از سگ راهنمایی که همراهشان بود جدا کرد. هر دو را به استفاده 
رو متهم کردند. بعد از اینکه آنها را به زور گرفتند، با پاشیدن گاز  از گچ بر روی پیاده

کند:  کردند! او تعریف می“ تنبیه”آور) به آنها از فاصلٔه نزدیک، آنها را  فلفل (اشک
آنها به طرف من خیز برداشتند و حمله کردند، بدون هیچ تـوضـیـح قـانـونـی یـا ”

شفاهی به من که چرا بازداشت هستم، یا بدون اینکه حّتی به من ایست بـدهـنـد. 
 «کنند. برند، بعد سؤال می گیرند و می اّول مردم را می

نشریٔه نیوریورک تایمز گزارش داد که یکی از تظاهرکنندگان به خـبـرنـگـار ایـن 
یک از مأموران به من گفت، 'چیزی نیست، چیزی نیـسـت'، و ”نشریه گفته بود: 

من را به زور گرفت و انداخت توی َون. یکی دیگر از مأمـوران کـاله مـن را روی 
هـای  صورتم پایین کشید تا نتوانم جایی را ببینم. وحشت کرده بودم. مثل صحـنـه

در ادامـٔه “ ترسناک بود. مثل این بود که تو را شکار کرده باشند.-های تخیلی فیلم
مأموران رزمی گسیل شده توسط وزارت امنیت میهن شامـل ”گزارش آمده است: 

دیده است که  ، که نوعی گروه ضربت بسیار آموزشBORTACاند به نام  گروهی
هـای قـاچـاق مـواد مـخـّدر  معموًال از آن در عملیات تعقیب و تحقیق از سازمان

این همان “ کنند، نه برای مقابله با تظاهرکنندگان در شهرهای کشور. استفاده می
نیرویی است که مأموران گمرک و مهاجرت در دستگیر و زندانی کردن مـهـاجـران 

گیرند. سناتور ِمرکلی اعالم کرد که در همیـن ارتـبـاط،  غیرقانونی از آن کمک می
ای به مجلس خواهد برد تا شاید به واسطٔه آن بـتـوان جـلـوی گسـیـل  اصالحیه

 های شهرهای آمریکا توسط دولت ترامپ را گرفت. مأموران فدرال به خیابان
در  (ACLU)های مدنی آمـریـکـا  در ارتباط با همین رخدادها، اتحادیٔه آزادی

نگاران و ناظران قانونی که مورد حملٔه نـیـروهـای پـلـیـس  اورگان از جانب روزنامه
هـای  اند، از وزارت امنیت مـیـهـن و ادارٔه خـدمـات مـارشـال مخفی قرار گرفته

ای  (انتظامی) آمریکا شکایت کرد. مدیر حقوقی موقـت ایـن اتـحـادیـه بـیـانـیـه
ای است به خاطر نـجـات  این مبارزه”مطبوعاتی منتشر کرد که در آن آمده است: 

دموکراسی ما. با هدایت دولت ترامپ، مأموران فدرال به ایجاد ُرعب و وحشـت در 
رحمانه به معترضـانـی  اند، و بی ها را به خطر انداخته اند، جان میان مردم دست زده

کنند. این در واقـع  رحمی و قساوت پلیس تظاهرات می کنند که علیه بی حمله می
 «دادن قدرت بیشتر به پلیس، بیشتر از قدرتی است که قبًال داشته است.

هـای  دادستان کل ایالت اورگان نیز از وزارت امنیت میهن، خـدمـات مـارشـال
آمریکا، سازمان حفاظت از مرز و کمرگ آمریکا، و خدمات حـفـاظـت فـدرال بـه 

 خاطر بازداشت غیرقانونی شهروندان بدون هیچ عّلت روشن شکایت کرده است.
گیرد. حّتی در روزهایی که هیتلر  شبه شکل می ای نیست که یک فاشیسم پدیده

خزید، این روندی تدریجی بود. بـرای مـثـال، در آلـمـان آن  به سوی قدرت می
برلین ”گیری فاشیسم در موردی که هیتلر از آن با  ها، مقاومت در برابر شکل سال
 کرد، بیشتر از دیگر نقاط آلمان ادامه یافت. یاد می“ سرخ

هـای  های غیرمستقیم نژادگرایانه، در بوق و کرنـا کـردن و فـریـاد زدن اشاره
نگاران و نـاظـران  شده، حمله به روزنامه نژادگرایانٔه آشکار، استفاده از پلیس نظامی

هـا،  ای از نقض حق رأی مردم، و اعزام پلیس مخفی به خیـابـان حقوقی، دور تازه
ها بـه ایـن وضـع و  هایی پیاپی در راِه عادت دادن تدریجی آمریکایی همگی گام

 آماده کردن آنها برای پیش ُبردن فاشیسم در این کشور است.
پرسند که آیا استفادٔه ترامپ از پلیس مخفی در شهرهای آمـریـکـا  ها می بعضی

تواند به اعالم حکومت نظامی یا بدتر از آن منـتـهـی شـود، اگـر تـرامـپ در  می
بینیم که در چه مّدت کوتاهـی، تـرامـپ از  انتخابات نوامبر پیروز نشود؟ وقتی می

های غیرمستقیم به اعزام گشت پلیس مخفی رسید، پس پرسیـدن چـنـیـن  اشاره
خـواهـان بـرای  مآبانٔه جمهوری سؤالی خیلی هم نامعقول نیست. تالش فاشیست

در کـنـار گسـیـل  -پایمال کردن حق رأی شهروندان و ایجاد مانع در رأی دادن
 اکنون با قّوت در جریان است. -ها پلیس مخفی به خیابان

های نهایی ترامپ، باید توجه داشت کـه نـیـروهـایـی کـه از  نظر از نقشه صرف
گیری و برقراری دولت پلیسی در آمریـکـا خـوشـحـال خـواهـنـد شـد، در  شکل

توانند قدرت و نفوذشـان  های خطرناکی در دستگاه دولتی قرار دارند و می موقعیت
آبان، روز انتخابات سـراسـری در  ١٣نوامبر [ ٣را زیاد کنند. الزم است که در روز 

آمریکا] ترامپ و ترامپیسم با قدرت طرد شود. الزم است که این نیروها را به جـای 
خودشان بنشانیم. باید آنها را از هر مقام و موقعیتی که بتوانند با استفاده از آن بـه 

 آسیب زدن و نابود کردن دموکراسی ادامه دهند، دور نگه داشت.

 های فاشیسم در آمریکا صدای بلند گام
، نشریه اینترنتی حزب “جهان مردم”نوشتٔه جان ُویِچیک، سردبیر 

 کمونیست آمریکا
 

هـای  های استتاری ارتشی در خـیـابـان رها کردن پلیس مخفی آمریکا با لباس
شهر پورتلند در ایالت اورِگان در روزهای اخیر و انداختن آنهـا بـه جـان مـردم را 

 توان نشانٔه خوابی دید که دولت ترامپ برای همٔه مردم آمریکا دیده است. می
دهـنـده بـه نـژادگـرایـان و  روندی که از به کار بردن زبان غیرمستـقـیـم خـط

ها در اوایل کار دولت آغاز شد، و خیلی زود به در بوق و کـرنـا کـردن و  فاشیست
فریادهای آشکار نژادگرایانه فرارویید، حاال به اجرای واقعی استقرار فاشـیـسـم در 

های شهرهای آمریکایی تبدیل شده است. ماه گذشته، موقعی کـه هـمـٔه  خیابان
های وحشیانٔه نیروهای پلـیـس مـجـهـز بـه  مّلت آمریکا و مردم دنیا شاهد اقدام

تسلیحات نظامی در برخورد با تظاهرکنندگان معترض به قتل جورج فلوید بـودنـد، 
 های فاشیستی دیده شد. های روشنی از استفادٔه مستقیم از تاکتیک نشانه

هایی منتشر شد که در شهر واشنگتن (پایتخت)، نـیـروهـای  بعد از آن، گزارش
آمیز بـه  های خشونت های استتاری ارتشی دست به حمله مسّلح ناشناس با لباس

ها اّول گمان کردند که این افراد مسّلح،  اند. برخی آمیز مردم زده تظاهرات مسالمت
های دولتی دسـت بـه سـرکـوب  گرایی بودند که به سود مقام نظامیان راست شبه

شـدٔه  اند، ولی خیلی زود معلوم شد که اینها از نیروهای پلـیـِس نـظـامـی مردم زده
مخفی بدون آرم و نشان بودند که دولت ترامپ به محل تظاهرات گسـیـل کـرده 

کـنـد کـه ایـن نـیـروهـای مسـّلـح  بود. حاال دولت ترامپ خودش اعتـراف مـی
نام و نشان را از طرف وزارت امنیت مـیـهـن بـه پـورتـلـنـد  شناسایی و بی غیرقابل

و “ زندگی سیاهان مهـم اسـت”فرستاده است تا تظاهرکنندگان وابسته به جنبش 
آمیز در آن شهر را بُربایـنـد و زنـدانـی  کنندگان در تظاهرات مسالمت دیگر شرکت

اش را به شـهـرهـای  کنند. ترامپ همچنین تهدید کرد که نیروهای پلیس مخفی
وگویی بـا  شیکاگو، نیویورک، و دیگر شهرهای کشور نیز خواهد فرستاد. او در گفت

ومرج بـر  گذاریم که اغتشاش و هرج نمی”سی گفت:  بی ان اس شبکٔه تلویزیونی ام
سناتور ران وایدن از ایالت اورِگان فوری بـه ایـن “ شهرهای آمریکایی مسّلط شود.

پرزیدنت ترامپ همین جور که بـه ”گفتٔه ترامپ جواب داد و آرزو کرد که ای کاش 
 «کند، به ویروس کورونا نیز حمله کند. های مدنی حمله می آزادی

ها این مورد از حرکت فاشیستی آشکار دولت ترامپ را چشـمـگـیـرتـریـن  خیلی
دانـنـد.  جمهوری آمریـکـا مـی چرخش در این جهت از زمان انتخاب او به ریاست

های بدون  تیر] در َون ٢۴ژوییه [ ١۴کم از روز  نیروهای پلیس مخفی ترامپ دست
هـای  انـد. گـزارش های پورتلند در حال گشـت زدن بـوده نام و نشان در خیابان

ها، و تـعـداد زیـادی  های خبری رسانه شاهدان خیابانی از مردم عادی، یا گزارش
هـای  دهد که گشـت اند، همگی نشان می ویدیو که مردم روی اینترنت پخش کرده

اند، بدون اینکه به آنهـا  اند، آنها را از خیابان ربوده پلیس مخفی به طرف مردم رفته
کننـد و بـا خـود  هیچ اطالعی در این مورد بدهند که چرا دارند آنها بازداشت می

هـای زنـدانـی  برند، که بعد سر از سلـول کنند و می برند. قربانی را سوار َون می می
بـنـد  داند کجاست. بعد از مّدتی هم قربانی را در حالی که چشـم آورد که نمی درمی

کنند بدون اینکـه هـیـچ تـوضـیـح  ها به حال خود رها می اند، در خیابان به او زده
 بدهند که چرا او بردند و بازداشت کردند.

ِکیت براون، فرماندار اورگان، و ِجف ِمرکلی، سناتور دموکرات از همین ایـالـت، 
اند که آنـهـا  اند و خواسته این رفتار و اقدام پلیس مخفی را نکوهش و محکوم کرده

آمیـز  گویند که تظاهرات مسالمت های شهر جمع کنند و ببرند. آنها می را از خیابان
های فاشیستی  شمار شده بود، در واکنش به آمدن این گشت تدریج کم مردم که به
های شهر، دوباره باال گرفته است. آقای مرکلی خواستار تحقق در ایـن  به خیابان

 مورد در سطح دولت فدرال شده است.
بیرون بردن همٔه مـأمـوران ”َچد ُولف، سرپرست موقت وزارت امنیت میهن، از 

امتناع کرده است و به دروغ اّدعا کرده است که “ های شهر دولت فدرال از خیابان
 کـار بـوده اسـت. روز پشت سر هم در اشغال اغتشاشگران خشونـت ۴٧”پورتلند 

قصد دارد از تـحـریـک بـه ”فرماندار اورگان اعالم کرده است که دولت ترامپ “
های سیاسی استفاده کند. او هم بـه مـردم اورگـان آسـیـب  رویارویی برای هدف

جمهوری سر  زند و هم به مأموران محلی ُمجری قانون. این کار از همان رئیس می
کـنـنـدگـان در تـظـاهـرات  زند که چندی پیش در شهر واشنـگـتـن، شـرکـت می

آور متفرق کرد صرفًا برای اینکـه جـا بـرای گـرفـتـن  آمیز را با گاز اشک مسالمت
های مخفـی  در پورتلند، یکی از پلیس“ عکس نمایشی [در مقابل کلیسا] باز شود.

ترامپ به طرِف سر یکی از تظاهرکنندگان شلیک کرد که به شکسته شدن کـاسـٔه 
هـای  سر او منجر شد. او را به بیمارستان بردند و بسـتـری کـردنـد تـا بـا لـولـه

مخصوص، خون جمع شده در جمجمٔه او را خارج کنند تـا بـه مـغـزش آسـیـب 
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شورایی جایگزین کنند. نیز اینکه پافشاری پانکِهرست بـر ایـن 
 حزب کمونیست باید آیین خود را مـنـزه نـگـاه دارد”امر که 

آمیز بود، و اینکه حزب کمونیست جدید باید همـکـاری  اشتباه“
آزادی کامل در ”نزدیکی با حزب کارگر داشته باشد ضمن آنکه 

 خود را حفظ کند.“ کار تبلیغ، ترویج، و فعالیت سیاسی
چیست؟ کار بزرگ لنیـن، تـدویـن و “ لنینیسم”پس امروزه 

تکمیل تئوری و عمل در شرایط بسیار مشخص زمانی پیش و 
طـور کـه جـانـاتـان وایـت،  پس از انقالب اکتبر بود. هـمـان

گوید، مـا بـا مـطـالـعـٔه  پژوهشگر مارکسیست بریتانیایی، می
های زیـادی بـیـامـوزیـم.  توانیم درس رویدادهای آن دوره می

برند، آن را به معنای عمل  آنهایی که واژٔه لنینیسم را به کار می
انقالبی مبتنی بر درک و شناخت نظری قوی در بطن شـرایـط 

برند، اّما هستند کسانی که برای آنـهـا  معّین موجود به کار می
مارکسیسم چیزی صرفًا نظری است. ولی هم مارکـس و هـم 
انگلس همیشه بر پیوستگی تئوری و عمل تـأکـیـد داشـتـنـد. 

زمان با توضیح و تـفـسـیـر آن، دو هـدف  تغییر دادن دنیا هم
ناپذیر از یکدیگرند. اذعـان بـه ضـرورت وجـود حـزب  جدایی

در تئوری و عمل مارکسیستی به صراحـت بـیـان “ پیشاهنگ”
 مانیفست حـزب کـمـونـیـسـت”طور که در  شده است. همان

های متشکل در حزب انقالبـی  تصریح شده است، کمونیست“
های کارگری هر کشورند، بخشی کـه  ترین بخش حزب قاطع”

تا از “ انگیزند های کارگری دیگر را به پیشَروی برمی همٔه حزب
ای  بسـازنـد کـه مـرحـلـه“ برای اکثریـت”ای را  این راه جامعه

 کلیدی در گذار به جامعٔه بدون طبقه است.
 

های تحقیقی منتشره توسط  (از مجموعه مقاله
 کتابخانٔه یادبود مارکس)

 

 ادامۀ با کنار گذاشتن پژوهش های ... 

خانواده ویروس وجود دارد که ممکن است دوباره ظاهر شوند، 
تواند تکرار شود که ما برای  و تجربٔه شیوع ویروس سارس می

آن آمادگی نداریم. اّولین ویروس در آن فهرست "فالوی" بود و 
دّومی "کورونا". یک سال بعد "زیکا" ظاهر شد که از نوع فالوی 
بود. و امروز کورونای تازه را داریم. وقتی من دوباره این نامه را 

 شود! خوانم موهای بدنم سیخ می  می
 

گویید که احتمال شیوع مجدد و  پس شما می
های دیگری مثل ِابوال، زیکا، و کو رونا  وسیع ویروس
 وجود دارد؟

بینی که بافت آنها  های غیرقابل پیش بله. و در مورد ویروس
کند، واکسن مناسبی هم در دست نیست. به عنوان  تغییر می

روی همان  ٢٠٠٣مثال، هیچ معلوم نیست که واکسن سارس 
مؤثر باشد. بهترین راه، تهیٔه داروهایی  ٢٠٢٠ویروس در سال 

است که  تأثیر آنها شامل طیف گستردٔه خانوادٔه ویروس 
بینی علمی  شود. از این روست که به قدرت پیش مشخص می

گذرد نتیجه و درس بگیریم.  نیاز داریم. باید از آنچه امروز می
در زمان که  -اگر فقط کمی از اعتبار مالیاتی برای پژوهش

میلیارد  ۶میلیارد یورو به ١٫۵از  ریاست جمهوری سارکوزی
های بنیادی  توانست به پژوهش  می -سالیانه افزایش یافته

اختصاص یابد، کمک بزرگ و مفیدی بود. صحبت ما فقط دو 
های مّلی فرانسه برای مطالعٔه  برابر کردن بودجٔه مرکز پژوهش

 های آر.ِان.ِای در زمان سارکوزی بود.   ویروس
 

 ادامۀ لنینیسم چیست... 

کند و  پسوریازیس (َصَدفک)، سرطان، و سکتٔه قلبی، دارو و واکسن تولید و صادر می
 گذارد. های خود در علوم دارویی را با دیگران به اشتراک می همچنین پیشرفت
تر کردن محاصرٔه اقتصادی  گیری را فرصتی برای خفه کردن کوبا و محکم  آمریکا این همه

ای برای درمان مردم در هر نقطه از جهان،  کوبا دید، در حالی که کوبا آن را فرصت و وظیفه
گروه  ٣٨داند. در سه ماه گذشته، کوبا  های اعتقادی یا اجتماعی آنها می نظر از نظام صرف

کشور  ٣١دهند به  درصد آنها را زنان تشکیل می۶۵کادر درمانی که  ٣۴٠٠پزشکی متشکل از 
هزار کادر درمانی کوبایی که پیش از شیوع ٢٨و منطقٔه جهان اعزام کرده است. این عده به 

 کشور مشغول به کار بودند، پیوستند.  ۵٩کورونا در 
، هنگامی که آمریکا مورد اصابت طوفان کاترینا قرار گرفت و با این فاجعه ٢٠٠۵در سال 

درگیر بود، کوبا پیشنهاد به آمریکا کمک داد. در همان زمان بود که گردان پزشکی "ِهنری 
گیر تشکیل شد. طی  های همه ریْو" به منظور مقابله با عوارض بالهای طبیعی و بیماری

هزار نفر را ٨٠میلیون نفر را درمان کرده و جان حدود  ٣٫۵سال، این گردان پزشکی ١۵
سالٔه آمریکا  ۶٠جمهور آمریکا محاصرٔه  نجات داده است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس
ِبرتون در مورد کوبا را برای نخستین بار -علیه کوبا را شدت بخشید، و بخش سّوم قانون ِهلمز

، آمریکا طی  ٢٠٢٠تا مارس  ٢٠١٩، عملی کرد. از ژانویٔه ١٩٩۶از زمان تصویب آن در سال 
های اصلی اقتصاد کوبا همچون  جدید علیه کوبا، بخش اقدام اقتصادی خصمانهٔ  ٩٠

های  های خارجی، و برنامه گذاری معامالت مالی، صنعت گردشگری، بخش انرژی، سرمایه
 همکاری پزشکی با سایر کشورها را هدف قرار داد.

محاصرٔه کوبا مانعی جّدی برای وارد کردن وسائل پزشکی بسیار مورد نیاز کوباست. به 
دهندٔه یک وسیلٔه پزشکی یا دارو  درصد از مواد یا اجزای تشکیل١٠عنوان مثال، اگر بیش از 

منشأ آمریکایی داشته باشد، کوبا مجاز به خرید آن نیست. عالوه بر این، آمریکا 
رانی ایجاد  های کشتی      های هواپیمایی، و شرکت ها، شرکت هایی را برای بانک محدودیت

کرده است تا از دریافت کاالهای اهدایی سایر کشورها توسط کوبا جلوگیری کند. در ماه آوریل 
بابا" سعی کرد تا ماسک، کیت تشخیص سریع ویروس و   امسال، بنیاد چینی "علی

های تنفس مصنوعی (ونتیالتور) به کوبا ارسال کند ولی شرکت هواپیمایی که برای  دستگاه
بابا قرارداد داشت، از قبول این کاالها خودداری کرد زیرا از  انتقال آن اقالم به کوبا با علی

ای از مواد اولیٔه  های آمریکا علیه خودش هراسان بود. یک کشتی که اخیرًا با محموله تحریم
الزم برای تولید دارو به کوبا وارد شده بود، بار خود را تخلیه نکرد زیرا بانک مربوط به این 
معامله به دلیل احتمال خطر تحریم شدن توسط آمریکا، تصمیم گرفت تراکنش مالی را 

 انجام ندهد و مبلغ قرارداد را به فروشنده پرداخت نکند.
های همکاری  کند که توافق آمریکا با فشار آوردن به کشورهای دیگر، آنها را وادار می

گیری کنونی را نیز رد کنند. سال  های کوبا در خالل همه پزشکی با کوبا را لغو و کمک
پزشک کوبایی به حدود سه دهه همکاری پزشکی با کوبا پایان  ٣٨٢گذشته، اکوادور با اخراج 

المللی پول، مشروط به انجام این کار بود. پس از انجام  داد زیرا گرفتن وام از صندوق بین
 ٨۵١٧جمهور برزیل، کوبا مجبور به فراخواندن    مراسم تحلیف ژاییر بولسونارو در مقام رئیس

های درمانی به  نفر از پزشکان و کادر درمانی خود شد که منجر به قطع ارائٔه مراقبت
گیری  ومیر ناشی از همه آور مرگ میلیون برزیلی گردید، زیانی که اکنون با تعداد شگفت٢٨

آمریکن (مرتبط با  شود. سازمان درمانی پان در آن کشور با تمام وجود حس می ١٩-کووید
هزار ٣٧سازمان جهانی بهداشت) تخمین زده است که ممکن است در درازمّدت، تعداد 

کودک خردسال برزیلی در دهٔه آینده جان خود را از دست بدهند. بنابراین، سیاست 
ها در  پراکنی آمریکا علیه کوبای سوسیالیستی، منجر به از بین رفتن جان انسان نفرت
 شود. جا، از جمله در کشورهای دوست آمریکا می همه

المللی" را در عمل  کند که "همبستگی بین نوآم چامسکی کوبا را تنها کشوری توصیف می
پیاده کرده است. بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، کوبا را "الگویی" برای سایر 

های مؤثر و  کشورهای جهان خواند. انتشارات سازمان جهانی بهداشت کوبا را یکی از نظام
ها توسط مردم کوبا و ازراه توانمندی و  نظیر در جهان توصیف کرد. همٔه این موفقیت بی

ای سوسیالیستی به دست آمده است که فیدل کاسترو و دیگران آرزوی آن را  نیروی جامعه
 کنند. داشتند و در تمام طول زندگی خود برای ساختن آن تالش کردند، و همچنان می

های آمریکا برای تحقیر کشورشان مقاومت و از نظام  مردم کوبا در برابر تالش
اند که: با انسجام و اتحاد، ما قادر  کنند.آنها شجاعانه اعالم کرده سوسیالیستی خود دفاع می

ها روبرو شویم و آنها را با موفقیت پشت سر بگذاریم. این  ترین چالش خواهیم بود با سخت
جانبه با  توانند مانع ما شوند". زمان همبستگی همه توانند ما را خفه کنند و نمی ها نمی چالش

 کوبا و تحسین مردم شجاع آن فرا رسیده است.
 به پیش، پیامبر ُپرشور صبحدم

 به پیش،… مانع ناشناخته در امتداد مسیرهای بی
 های این و آن ستیزکنان با دشنام

 ای پر از ستارگان رزمندٔه خشمگین در جبهه
 کنیم سوگند یاد می

 که پیروز شویم یا جان خود را نثار کنیم.
 (شعری که چه گوارا برای فیدل سروده بود.)

 ادامۀ تضادی چشمگیر ... 
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المللی حزب کمونیست   نوشته آرون کومار، عضو کمیتٔه مرکزی و دفتر بین
 هند (مارکسیست)

 
ای از  وطنانش در مرحله )، فیدل کاسترو و هم١٣٣٢مرداد  ۴(١٩۵٣  ژوییه ٢۶در روز 

مبارزٔه خود علیه رژیم دیکتاتوری وقت کوبا، به پادگان مونکادا حمله کردند. اگرچه این 
تالش ناکام ماند و فیدل دستگیر شد و عدٔه بسیاری جان خود را از دست دادند، ولی این 

ژوییه شد  ٢۶واقعه نقطٔه مهمی در تاریخ انقالب کوبا بود. این اقدام منجر به ایجاد جنبش 
که سراسر کشور را در بر گرفت و به موفقیت مبارزات آتی چریکی مسلحانه به رهبری فیدل 

ینفوگوس و دیگران کمک کرد. مردم کوبا با  کاسترو، چه گوارا، رائول کاسترو، کامیلو سی
را با موفقیت  -باتیستا -یی، دیکتاتور مورد حمایت آمریکا  رهبری این مبارزان انقالبی افسانه

ای که آنها پس از این  برکنار کردند و انجام تغییرات در کشور خود را آغاز کردند. پروژه
های بسیاری را با موفقیت پشت سر   آغاز کردند، تا کنون آزمون ١٩۵٩پیروزی در سال 

دوستی   دوستی و انسان  گذاشته و در تعهد خود به سوسیالیسم، انترناسیونالیسم، نوع
ثبات کردن دولت نوبنیاد کوبا دست   سرسختانه ایستاده است. از روز نخست، آمریکا برای بی

فرستاد، کارزار  های تروریستی به داخل کشور  به کار شد: مزدوران مسّلح را برای انجام حمله
هایش را به سمت کوبا   موشک  تبلیغاتی شدیدی را علیه کوبا شروع کرد، کوبا را تهدید کرد،
ها را طراحی و اجرا کرد، کوبا را در   نشانه گرفت، حملٔه نظامی موسوم به عملیات خلیج خوک

محاصره قرار داد، و سوای همٔه اینها، صدها بار برای ترور کردن فیدل کاسترو تالش کرد. 
 کند تا کوبا را به دامن خود بازگرداند.  هاست که تالش می آمریکا سال

کند.  مایل با آن فاصله دارد، تهدیدی برای خود قلمداد می ٩٠آمریکا، کوبا را که تقریبًا 
های آن دارد.   این تهدید ناشی از قدرت نظامی کوبا نیست، بلکه ریشه در قدرت اندیشه

ها" شرکت کنند و تمام تالش  فیدل کاسترو از شهروندان کوبا خواست تا در این "نبرد اندیشه
توان   آرمانی را نمی مبارزهٔ   خود را صرف این کرد تا مردم را برای این مبارزه آماده کند. هیچ

ها نیز از   بدون مشارکت کافی مردم و باور آنها به راهی که در پیش دارند به جلو برد، و آرمان
حزب کمونیست کوبا از تمام منابع محدود موجود در داخل  گیرند.           شرایط عینی شکل می

کشور برای بهبود شرایط زندگی مردم استفاده کرده است. آموزش، بهداشت و درمان، و 
نیازهای بنیادی زندگی مردم تأمین و تضمین شد. بر اساس آمار بانک جهانی، کوبا بیشترین 

پزشک به ازای هر هزار نفر.  ٨٫۴ درصد پزشکان در جهان (به نسبت جمعیت) را دارد:
سال) است.  ٧٣سال است که بسیار باالتر از میانگین جهانی ( ٧٩متوسط عمر در کوبا 

 ها در جهان است.    کمترین ومیر کودکان نیز از     میزان مرگ
آمریکا در حالی برای همٔه کشورها در مورد حقوق بشر و نقض آن توسط آن کشورها 

کند که وضعیت رعایت حقوق بشر در خود آمریکا تا کنون چنین افشا و آشکار  موعظه می
های اخیر "زندگی سیاهان مهم است" که تقریبًا در تمام   نشده بود. برای سرکوب اعتراض

شهرهای بزرگ آمریکا در جریان است، نیروی پلیس عظیمی گسیل شده است. 
های اقتصادی، اجتماعی، و نژادی در آمریکا کامًال چشمگیر است. از سوی دیگر،     نابرابری

در کوبا، حقوق برابر برای کار برابر، چه برای مرد و چه برای زن، جزو حقوق بنیادی بشر 
های پزشکی رایگان یک حق انسانی است. آموزش رایگان یک حق انسانی  است. مراقبت

ای برای  شوند بلکه فقط وسیله است. در بسیاری از کشورها اینها حقوق بشر محسوب نمی
هایی را که دولت با آنها روبروست، و نیز خطرهای   وکارند. کوبا مشکالت و محدودیت کسب

داری و امپریالیستی را که مترصد غلبه بر کوباست با مردم خود در میان   نظام سرمایه
گذارد. حزب کمونیست و دولت مردم را همراه و در کنار خود دارند. به همین دلیل است   می

 که پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی، توانستند "دورٔه ویژه" با موفقیت از سر بگذرانند. 
های آنها در قبال کوبا تغییری  با تغییر رؤسای جمهور و احزاب حاکم در آمریکا، سیاست

های آنها متفاوت بود، ولی هدف یکسان باقی ماند.  های اعمال سیاست  نکرد. البته روش

همگی کوبا را هدف قرار داده بودند و خواستار تغییر دادن نظام 
سعی کردند تا  -همچون اوباما -اجتماعی کوبا بودند. برخی از آنان

ها را کمتر کنند ولی هرگز دست از محاصرٔه اقتصادی   محدودیت
کوبا بر نداشتند. حتی هنگامی که همٔه دنیا در کنار کوبا ایستاد و 
محاصرٔه ناعادالنه و غیرانسانی آن را محکوم کرد، آمریکا به 

های آن که همگی تقریبًا به اتفاق آرا   سازمان ملل متحد و قطعنامه
 تصویب شده بودند، اهمیتی نداد.

طبق آمار سازمان ملل متحد، تحریم و محاصرٔه اقتصادی کوبا 
تر از   میلیارد دالر خسارت به این کشور شده است. مهم١٣٠موجب 

این ضرر اقتصادی، از بین رفتن جان ارزشمند هزاران انسان است. 
کرد و  های اقتصادی خود را عملی می  در حالی که آمریکا تحریم

های کشورهای  مشغول گسیل نظامیان خود برای تغییر دادن رژیم
فرستاد تا   های جهان می  گوناگون بود، کوبا پزشکان خود را به قاره

گذشته، طبق   نظام درمانی آنها را بهبود بخشد. طی شش دههٔ 
هزار کادر پزشکی به ۴٠٠های منتشر شده، کوبا بیش از    گزارش

 کشور جهان اعزام کرده است. ١۶٠بیش از 
 ١٩–گیر کووید  واکنش کوبا و آمریکا حّتی در جریان بیماری همه

نیز کامًال متفاوت بوده است. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت 
(WHO)  ،٢٢٠۵  مورد مرگ در کوبا بر  ٨٣مورد ابتال به بیماری و

اثر این بیماری گزارش شده است که برابر با مرگ حدود هفت نفر 
به ازای هر یک میلیون نفر است، رقمی که بسیار کمتر از آمار 
بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و آمریکای التین، و 

 برابر کمتر از رقم مربوط به آمریکاست. ۵٠بیش از 
کرد و سعی  در حالی که آمریکا مانند دزدان دریایی عمل می

داشت تا لوازم پزشکی را مصادره و به سوی این کشور بفرستد، کوبا 
های کمک پزشکی کشورهای دیگر پاسخ مثبت  به همٔه درخواست

 (Remdesivir)داد. آمریکا تقریبًا همٔه سهم داروی رمِدسیویر   می
را که مورد استفادٔه بیماران کورونایی است خریداری کرد. از سویی 

داروی ساخته  ١٩ب، یکی از ٢دیگر، کوبا با داروی اینترفرون آلفا 
های  شده یا زیر آزمایش بالینی در کوبا، و یکی از مؤثرترین درمان

این بیماری، به کمک بیماران کورونایی شتافت. در مدت 
سفارش برای داروهای ساخته  ٧٠گیری این بیماری، بیش از  همه

هاست که برای درمان  شده در کوبا دریافت و پذیرفته شد. کوبا سال
های گوناگون، مانند  بیماری

تضادی چشمگیر: کوبای سوسیالیستی 
 در مقابل آمریکای امپریالیست

 ١١ادامه  در صفحه  


