
رفیق دکتر ماشااله ورقا، دانش آموخته ی دانشـکـده 
ی حقوق دانشـگـاه تـهـران و آمـوزشـگـاه عـالـی ی 
شهربانی، عضو سازمان افسران حزب تـوده ی ایـران، 
رئیس اداره ی اطالعات و مراقبت شهـربـانـی ی کـل 

کشور در دوران کودتای بیست و هشتم مرداد، روز چهارشنـبـه بـیـسـت و 

ــات  ــخــاب ــت ــی ان ــای ــه ــجــٔه ن ــی ــت ن
جـمـهـوری آمـریـکـا و نـحـؤه  ریاست

عملکرد دونالد ترامپ و اطرافیانـش تـا 
هایی مشـخـص  کنون  نشانگر واقعیت

در صحنه سیاسی ایـن کشـور اسـت. 
فارغ از اینکه سرانجام شخص تـرامـپ 

خـواه و  در ارتباط با حـزب جـمـهـوری
دستگاه حکـومـتـی آمـریـکـا در چـه 

تـوان  جایگاهی قرار گیرد، حداقـل مـی
گفت جریان سیاسی راسـت افـراطـی 
موسوم به "ترامپیسم" در بـخـشـی از 
نظام سیاسی و جامعـه مسـتـقـر شـده 
است. آینده نشان خواهد داد که تـداوم 

گرا چگونه  این جریان سیاسی فاشیست
ــا چــه مــیــزان در درون حــزب  و ت

تـوانـد  خواه یا خارج از آن مـی جمهوری
ویـژه  در روند سیاستگذاری آمریکا و بـه

در روابط آن با کشورمان تـاثـیـر گـذار 
 باشد.  

جامعه آمریکا در خالل چـهـار دهـه 
ویژه پس از پیامدهای بسیار  به -گذشته

(  ٢٠٠٨سنگین بحران مـالـی سـال 
) برای شغل و معیشـت طـبـقـه ١٣٨٧

کارگر و 

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

 ١٣٩٩آذر  ٣،  ١١١٧شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

چگونه مذاکراتی با 
منظور  آمریکا، به 
ها، در  رفع تحریم

چارچوب منافع ملی 
 میهن ماست؟

مناسبت  اعالمیۀ تشکیالت دموکراتیک زنان ایران به
 روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

  ٧ادامه  در صفحه 

 ٢خط فقر، دستمزد، و معیشت زحمتکشان                                                 ص 
 ۴ص                                                               “                      کنسرسیوم مافیا«

 ۵ص                                                            انگیز آب در سرزمین ما واقعیت غم
 ٩زیست است نه انسان                 ص   داری عامل اصلی تخریب محیط سرمایه

 ١١!                ص ١٩-گیری کووید های عملی، ممکن، و انسانی مهار همه راه
 ١٢میلیاردرها و بیماری عالمگیر                                                                  ص 

به  »نامۀ مردم«ویژه نامۀ 
مناسبت دویست مین 

سالگرد تولد فریدریش 
انگلس آموزگار بزرگ 
کارگران و زحمتکشان 

 جهان منتشر شد

اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی 
حزب تودۀ ایران: رفیق ورقا از 

 میان ما رفت!

  ٣ادامه  در صفحه 

نیکسون و کیسینجر 
از ابتدای کاِر 
آلنده در فکر 

 سرنگونی او بودند 
 ١۶ص

گیری کرونا در کنار فقر، نابرابری، و تـبـعـیـض:  همه
 های مؤثر در تشدید خشونت علیه زنان  عامل

 
روزه زنان جهان در مقابله با خشونت علیه زنان که   ١۶کارزارهای 

آغـاز   -روز جهانی رفع خشونت علیه زنان -آذرماه ۵نوامبر/  ٢۵از 
آذرماه (روز جهانی حقوق بشـر) ادامـه دارد،  ٢٠دسامبر/  ١٠و تا 
ترین دستاوردهای مـبـارزاتـی زنـان جـهـان  شک یکی از مهم بی

های گـونـاگـون  شود که زنان هرساله با برگزاری برنامه شمرده می
گاهی در زمینه کاهش خشونت بر ضد زنان  مناسبت آن، به به رشد آ

ورزند. این کارزارها امسال بـا تـوجـه  شان تالش می های در جامعه
های دولـتـی،   بحران سالمت در جهان و اعمال محدودیت ویژه به



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه     ٢   ١١١٧شمارۀ  

هـای  گسیخته ویروس کرونا، تـحـریـم گیری لگام در شرایطی که فاجعه همه
امپریالیسم آمریکا و ویرانی تولید ملی، بیـکـاری، فـقـر و فـالکـت، شـرایـط 

وجـود  ای نامناسب برای کارگران و زحمـتـکـشـان کشـورمـان را بـه معیشتی
اند، رژیم ضدملی والیت فقیه با ادامه  برنامه تعدیل ساختاری، آزادسـازی  آورده

تهدیدآمیز مزد زحمتکشان را تنها راه حفظ حالت تهاجمی و تضـمـیـن بـقـای 
هـای خـودش، بـه پـرداخـت  داند. رژیم والیی برخالف قـانـون "نظام"ش می

صـورت  "دستمزد تعادلی" و "دستمزد منعطف" یا تعیین دستمـزد کـارگـران بـه
ای"، "صنفی" یا حتا بنا بر گفته اخیر یک عضو مجلس جدید، با اختراع  "منطقه
برد برنامـه تـعـدیـل  های جدیدی" برای تعیین مزد اصرار دارد. در پیش "فرمول

نظر کامل دارند. ورود فـعـال  های دستگاه حاکمه اتفاق ساختاری، تمام جناح
فریب کارگران همراه بـا تـهـدیـد  قوه قضائیه به مسائل کارگری و تالش آن به

ای از هراس رژیم از نقش مؤثر  های سندیکایی، نمونه جنبش کارگری و حرکت
دهد. معاون رئـیـس  سندیکایی در جنبش مردمی را نشان می-جنبش کارگری

هـا و  قوه قضائیه در تهدید آشکار جنـبـش کـارگـری و در مـورد اعـتـصـاب
های کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، بـا اعـالم ایـنـکـه "بـایـد از  اعتراض

ماه گـفـت: "درمـجـمـوع  آبان ٢١مظلومان و کارگران واقعی حمایت کرد"، روز 
ای هستند که قصد دارند نگذارند آنجا آرامش پیدا کند. ... این اقدام تحت  عده

ساز است و باید با آن مقابله  پوشش کارگری یا هر پوشش دیگری باشد، مشکل
شود." رژیم ضدملی والیت فقیه نه نیت حل معضل معیشت زحـمـتـکـشـان را 

 دارد و نه قادر به حل مشکالت وسیع کشور است.  
، ٩٩نقطه در مـهـرمـاه  براساس گزارش مرکز آمار ایران، "نرخ تورم نقطه به

هفت درصد نسبت به شهریورماه" افزایش داشته است، یعنی همه کـاالهـا و 
گـزارش  اند. بنـا بـه تر شده درصد" گران ٧خدمات فقط در مهرماه سال جاری "

دهـنـد تـورم  هـای رسـمـی نشـان مـی ماه خبرگزاری ایلنا "همه داده آبان ٢۶
 ٩٩درصد است." اواخر مـهـرمـاه  ١٠٠تجمیعی همه کاالهای مصرفی باالی 

ای خـواسـتـار تشـکـیـل جـلـسـه  های حکومتی با ارسال نامه  رهبران تشکل
بـایسـت ظـرف  عالی کار برای "ترمیم دستمزد" شدند و وزارت کـار مـی شورای

 ۶مدت دو هفته جلسه شورا را برگزار کند. در شرایطی که خبـرگـزاری ایـلـنـا، 
گزارش  کند، به میلیون تومان" گزارش می ١٢ماه، خط فقر را "حداقل ده تا  آبان
عالی کار، با برگـزاری  ماه ایلنا، شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای آبان ١٧

جلسه شورای عالی کار برای "ترمیم دستمزد" "مخالفت" کرده است. کـارگـران 
قانون کار، یعنی بر اساس نرخ تورم واقـعـی  ۴١تعیین دستمزد بر اساس ماده 

درصدی و هزینٔه سبد معیشت حداقلی ده میلیون تومانی درماه را  ١٠٠بیش از 
هـای  که با نزدیک شدن زمان بـرگـزاری جـلـسـه خواستار هستند. در صورتی

کـارگـران و در  ١۴٠٠منظور تعیین حداقل دستمزد سال     عالی کار به شورای
های اخیر وزارت کـار  راستای آزادسازی مزد کارگران، عالوه بر تهدیدهای ماه

صـورت  دولت روحانی مبنی بر "شناورسازی مـزد" یـا تـعـیـیـن دسـتـمـزد بـه
 ای" و "صنفی" که با نقض آشکار قانون خود رژیم همراه است.   "منطقه

مـاه ایـلـنـا،  آبـان ٢۶های مجلس و گزارش  بر اساس گزارش مرکز پژوهش
، ٩۵به نسبت سـال  ٩٨حتی در طبقه متوسط کشور "مصرف گوشت در سال 

وضـع کـارگـران و  ٩٩درصد کاهش یافته است." مسلمًا در سال  ٣٠بیش از 
چـنـیـن  تر باشد. بـا یـک زحمتکشان در زمینه چنین مصرفی باید خیلی وخیم

که وزارت کار نیت "ترمیم دستمزد" را هم در سر ندارد،  دستمزدهایی و در حالی
گری" پرداخت یارانه با "طـرح  در خالل دو ماه اخیر نمایندگان مجلس "انقالبی

ها  تأمین کاالهای اساسی" از طریق "کاالبرگ یا کارت الکترونیک" را به میلیون
 ١٢٠دادند. بر اساس این طرح، ماهیانه "مبلـغ  انسان گرسنه و بیکار وعده می

هزار تومان برای سـایـر  ۶٠هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و 
 ١٠شد. در شرایطی که خـط فـقـر حـداقـل  بایست پرداخت می ها" می دهک

میلیون تومان در ماه است، رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعالم کرده بـود 
مـرتـفـع  ،تـمـامـی بـه،درآمـد  که "مشکل تأمین مواد غذایی خـانـوارهـای کـم

ماه لغو این را طـرح از سـوی شـورای  آبان ٢۵شود" [!!]. اما ایلنا در روز  می
دلیل ایجاد "بار مالی" برای دولت گزارش داد. یـک اقـتـصـاددان و  نگهبان به

ای مانند "یارانه کاالهای اساسی [ استاد دانشگاه با اشاره به "اقدامات نمایشی"
ماه، گفت: "در همین چـنـد  آبان ٢۶هزار تومانی]"، به نشریه آرمان ملی، ١٢٠

کار کرده... شاهد افزایش صادرات مواد خـام،  وقتی که مجلس جدید شروع به
های نخبه بر اقتصاد کشور بودیم... بسیـاری  های گسترده به گروه انتقال یارانه

خط فقر، دستمزد، و معیشت 
 زحمتکشان

از تصمیمات اتخاذ شده بـا 
امضای سـران سـه قـوه 

گـیـرد." هـمـه  صورت مـی
ــدان کشــورمــان  شــهــرون
ـــافـــت  عـــالوه بـــر دری
دستمزدی بیشتر از خـط 

دلیل وجـود مـنـابـع  فقر به
خصـوص  سرشار ملی، بـه

کارگران بـیـمـه شـده در 
سازمان تأمین اجـتـمـاعـی 
که با پرداخت هموارٔه حـق 

شان باید از مسـکـن  بیمه
شایسته، درمان رایگان، و 
ــرای  ــان ب ــگ ــوزش رای آم

شــان بــرخــوردار  فــرزنــدان
 باشند، و از پرداخت مالیات هم باید معاف باشند. 

 ٧٠تا  ۶۵،  در شرایطی که در ایران حدود "٩٩ماه  آبان ٢۴مطابق گزارش ایلنا،
 ١٨های درمان به عهده بیمار است"، متوسط جهانی این شاخـص " درصد هزینه

درصد" است .حتا حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول روحـانـی، بـا دیـدگـاه 
اش و کسی که طرح ویرانگر "تحول نظام سالمت" را در زمـیـنـه  خشن نولیبرالی

هزار نفر در ایـران  ٧٠٠بهداشت و درمان کشور آغاز کرد، اعالم کرده بود "سالی 
کـه  کنند." درحـالـی های درمان، به زیر خط فقر سقوط می دلیل سنگینی هزینه به

قلم داروی  ٧٩های درمان از شمول بیمه کارگران خارج شده، اخیرًا " بیشتر هزینه
های تست  اند، حتا "هزینه های درمانی خارج شده پرمصرف" هم از شمول دفترچه

و درمان بیماری مهلک کرونا" نیز رایگان نیست و کارگران و بـازنشـسـتـگـان از 
کنند. سخنگوی کمیـسـیـون  های درمانی شدیدًا انتقاد می ارزش شدن دفترچه بی

ماه از "ضرورت صدور بیـمـه تـکـمـیـلـی بـرای  اجتماعی مجلس در روز دوم آبان
خبر داد. در حـال  -یعنی از "اجباری شدن بیمه تکمیلی برای کارگران" -کارگران"

شان کـه بـایـد از  حاضر، کارگران دارای بیمه تکمیلی باوصف پرداخت حق بیمه
هـزار  ۴١"صفر تا صد" خدمات درمانی را رایگان دریافت کنند، باید ماهیانه مبلغ 

تومان نیز برای بیمه تکمیلی پرداخت کنند. یک عضـو هـیـات مـدیـره کـانـون 
مـاه، گـفـت:  آبـان ٢۶بازنشستگان تهران در ارتباط با "بیمه تکمیلی"، به ایلـنـا، 

دهـد و غـالـبـًا  گیرد ولی سرویس درستی ارایـه نـمـی گذار پول هنگفت می "بیمه
پردازد." یک کارشناس روابط کار درباره طرح نمایندگـان  های درمان را نمی هزینه

ماه گـفـت: "طـرح  آبان ١٢گری" در رابطه با "بیمه تکمیلی"، روز  مجلس "انقالبی
درآمـد، تـمـام  ضرر قطعی کارگران و اقشـار کـم نمایندگان مجلس، خطرناک و به

خواهد شد؛ این روند، دقیقًا مطلوب مافیای درمانی و پزشکی کشور است. ... بـا 
 ، قانون الزام روی هوا خواهد رفت." ،بیمه تکمیلی،اجباری شدن 

،  در شرایطی که "بازار مسـکـن شـهـر ٩٩ماه  فروردین ٩مطابق گزارش ایسنا، 
درصدی را تجربه" کرده بود، "مالیات بـر عـایـدی  ۴٢تورم  ١٣٩٨تهران در سال 

مسکن برای پنجمین سال، به سال بعد موکول شد." همـیـن گـزارش پـرداخـت 
هـای خـالـی" تـوسـط  نشدن "هیچ نوع مالیاتی بر معامالت مکرر یا مالیات خانـه

آور قیمت مسکن عنوان کـرد.  گذاران را دلیل افزایش سرسام بازان و سرمایه سفته
خردادماه سال جاری،  گفته بـود:  ٢١رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز به ایلنا، 

هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف معافیت مالیاتی و فـرار  ١٠٠"نزدیک به 
شود؛ در حالیکه کف کسری بودجه کشور، همین حدود است." آقـای  مالیاتی می

مردادماه سال جاری رخنه کـردن "مـافـیـای  ٢٩راغفر، کارشناس اقتصادی، روز 
های خالی" عنـوان کـرد.  مسکن" در مجلس را جزو "موانع اجرای مالیات بر خانه

،  نیز نوشت: "در حالی که قانون بـودجـه امسـال ٩٩ماه  آبان ٢٧خبرگزاری مهر، 
های لوکس کرده، امـا بـا  های خالی و خانه اخذ مالیات از خانه دولت را مکلف به

ماه از سال و عدم اجرای آن، بیم عدم اجرای این قوانین وجـود دارد."  ٨گذشت 
هـزار  ١٠٠برای جبران خسارت حاصل از رخنٔه "مافیای مسکن" در مجلـس و "

های انگلی، بـنـا بـر  میلیارد تومان" معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بنیادها و بنگاه
گری" طرحی بـرای  ماه، نمایندگان مجلس "انقالبی آبان ٧گزارش خبرگزاری مهر،

درصـد را دارنـد.  ١٠به  ٩افزایش "یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده" از 
عبارت دیگر، هدف نمایندگان "مافیای مسکن" در مجلس تأمین کسری بودجه  به

 کشور با تجاوز به سفره خالی کارگران است.     
اصطالح "حمایت" کارگزاران ضدکارگری و ضـد  کارگران کشورمان به ماهیت به

گـاهـنـد. در ضـمـن،  مردمی قوه قضائیه رژیم والیی و دیگر نهادهای حاکمیت آ
اهمیت همبستگی در انسجام صف مبارزاتی و ارتـقـای  کارگران و زحمتکشان به

انـد.  بـرده اتحاد مبارزاتی کارگران در مبارزه علیه رژیم ستمگر و فـاسـد والیـی پـی
ارتقای سطح همبستگی و اتحاد مبارزاتی و تالش برای احیای حقوق سندیکایی، 

یابی به حقوق صـنـفـی و  راه مناسب و مطمئن کارگران و زحمتکشان برای دست
 شان است. ه رفاهی پایمال شد



 ١١١٧شمارۀ   ١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ٣ 

هشتم ماه اکتبر، در سن نودو پنج سالگی، در شهر پراگ چشم از جـهـان 
 فرو بست.

(انتشـارات ”  راز ناگشوده“ بود و در مقدمه کتاب  ١٣٠۴رفیق ورقا متولد 
ای  در خـانـواده“ روزبه) دربارۀ کودکی و دوران جوانی اش مـی نـویسـد: 

سـرشـت،  و پدری نیـک ”فیروزه”ام که از ِمهر مادری هوشیار به نام  زیسته
ام کـه  برخوردار بـوده ”ُهرُمزدیار”چهره، و بلنداندام به نام  دل، خوش ساده

حّتٰی یک بار از زبان آنان سخنی درشت، تا چه رسد به سرزنش یا پرخاش، 
ام که از مـحـبـت و  رفتار بزرگ شده ام. با برادر و خواهرانی خوش نشنیده

ایم و تـا  مند بوده های یکدیگر از خردسالی تا سالمندی بهره کمک و یاری
دورٔه تـحـصـیـل  ۴َوَرم. تا کالس  های مالی آنان بهره کنون نیز از کمک

ابتدایی را در دبستان زرتشتیان یزد و کرمان خواندم، و ادامٔه دورٔه دبستان 
و سپس تحصیل متوسطه در دبیرستان ابن سینا را در شـیـراز گـذرانـدم. 

ها، زرتشـتـیـان، بـهـایـیـان،  ای بود که کلیمی دبیرستان ابن سینا مدرسه
رفـتـنـد، ولـی  های مذهبی یا نژادها به آن مـی مسیحیان، و دیگر اقلیت

اکثریت شاگردان از مسلمانان بودند. این دبیرستان در کنار دبـیـرسـتـان 
شد. محـیـطـی  های آن شهر شمرده می نمازی شیراز از بهترین دبیرستان

آمـوزان بـا  داشت که نمونٔه همزیستی و پیوندهای دوستانه میـان دانـش
های شاهپـور  ها و اعتقادهای گوناگون بود. دورٔه دّوم را در دبیرستان آیین

بـرای تـحـصـیـل وارد  ١٣٢۴و حیات در شیراز به پایان بردم و در سال 
دانشکدٔه حقوق دانشگاه تهران شدم و سـپـس بـه تشـویـق و تـوصـیـٔه 

نـورالـلـه ”دانشجویان به همراه دو دانشجوی دیگر دانشکدٔه حقوق به نام 
هـای ورودی، بـه  پـس از گـذرانـدن آزمـون ”الله مقیـمـی روح”و  ”شفا

در دانشـکـده حـقـوق و …  آموزشگاه عالی شهربانی نیز پذیرفتـه شـدم
ام با ستیزهای اجتماعی  آموزشگاه شهربانی، برخورد و آشنا شدن تدریجی
ها در کشـور جـریـان  و شخصی و اختالف و نبرد طبقاتی که در آن سال

 ”ام گشود. داشت، برگ نوینی در دفتر زندگانی شخصی و اجتماعی
رفیق در دوران مهاجرت اجباری در رشته ی اقـتـصـاد بـه تـحـصـیـل 
پرداخت و با پایان موفقیت آمیز تحصیل در دانشکده ی اقتصاد پراگ بعد 
ها در همین دانشکده به سمت استادی رسید و بیش از یک ربع قـرن در 
این سمت به تدریس و تحقیق و نوشتن کتاب و جـزوه هـای تـدریسـی 
پرداخت. وی به خاطر اخالق و سلوک انسانی، خوش مشربـی و گـفـتـار 
شیرین در بین دانش جویان و همکاران دانشگاهی از محبویت بـرخـوردار 
بود. با وجود سال های متمادی دوری از ایران، با پی گیری و حساسـیـت 
حوادث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ی کشور را دنبال می کرد. میـهـن 
دوستی و عالقه اش به فرهنگ و ادبیات و زبان فارسی مثال زدنی است. 
حاصل ممارست و تالش وی در توضیح و تحلیل یکی از طوفانـی تـریـن 
دوره های تاریخ معاصر ایران به صورت بازگویی ی مستـنـد و خـاطـرات 
شخصی در برخورد بی واسطه با حوادث، در چند جلد کتـاب، یـادگـار بـا 
ارزشی است از سال های آخر حیات رفیق و آموزه ای مفیـد بـرای نسـل 
 آیـــنـــده ی مـــبـــارزان راه آزادی و عـــدالـــت اجـــتـــمـــاعـــی.

مرداد در جلـسـه ای  ٢٨رفیق ورقا به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای 
که در وین از سوی واحد حزبی در این کشور برگزار می شد حضور یافت و 
در یک سخنرانی به یادماندنی از مشاهدات و تحقیقاتش پـیـرامـون ایـن 
کودتا سخن گفت و به پرسشهای مطرح شده پاسخ داد. رفیق ورقا بـرای 
آن که شنوندگان هر چه بهتر شرایط آن روز ایران را درک کنند از سـالـهـا 
پیش از کودتا آغاز کرد، از پا گرفتن استبداد رضا شاهی و جـنـایـاتـی کـه 
برخی فرماندهان ارتش آن روز در رویارویی با مبارزین انـجـام مـی دادنـد 
وسپس به معرفی برخی شخصیتهای سیاسی درجه اول آن روز ایران کـه 
 بر روند رویدادهای سیاسی کشور تـاثـیـرمسـتـقـیـم داشـتـنـد پـرداخـت.

رفیق ورقا ژرفای دخالت کشورهای امپریالیستی انگلیس و آمریکا در امور 
داخلی ایران را بر اساس اسناد افشا شده در این رابطه به شکلی عینـی و 
ملموس تشریح کرد و بطور سیستماتیک روند شـکـل گـیـری کـودتـا را 
توضیح داد. در این رابطه رفیق ورقا از مشاهدات خود و هـمـچـنـیـن از 

گاهان شهربانی در روزهای پیش از کودتا و در روز   ٢٨اطالعاتی که کارآ
مرداد از سطح شهر تهران به او می دادند سـخـن گـفـت و از پـیـروزی 

 ادامۀ  رفیق ورقا ...

کودتاگران و پیامدهای شوم آن و دستگیری های گسترده پس از آن. رفیق 
ورقا از جمله اظهار داشت که اگر پست های دکتر غالمحسـیـن صـدیـقـی 
وزیر کشور و شهید دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ی دولت ملی دکتر 

هرگـز رخ  ٣٢محمد مصدق با هم جا به جا می شدند شاید کودتای خونین 
نمی داد ویا نمی توانست پیروز شود. دکتر ورقا در رمز گشایی از این تحلـیـل 
پر اهمیت تاریخی از جمله به دلیری و از جان گـذشـتـگـی دکـتـر حسـیـن 
فاطمی اشاره کرد و گفت که وی می توانست با چنین کاراکتری به عـنـوان 
 وزیـر کشـور چـرخ دنـده هـای بـی رحـم کـودتـا را در هـم شـکـنــد.

چند و چون فروریزی دولـت دکـتـر ”از رفیق ورقا آثار برجسته ای همچون: 
برگی از   –پیگرد و رهایی افراشته ”؛ ”مصدق و بررسی کنش حزب تودٔه ایران

در سایۀ بیم ”و  ”راز ناگشوده”؛ ”نفت، خون، دیکتاتوری”؛ ”دفتر خودکامگی
 افزون بر کتاب های درسی و نوشته های علمی به جا مانده است. ”و امید

چند و چون فروریزی دولـت دکـتـر مصـدق و ”رفیق ورقا در آغاز کتاب 
چـنـد سـال ”، در یادداشت کوتاهی نوشت: ”بررسی کنش حزب تودٔه ایران

پس از نگارش آن، با پشت سرنهادن هفت خوان سدها و تنگـنـاهـای کـار 
نـاگـفـتـه ”زیر عنوان  ”انتشارات بازتاب نگار”مطبوعاتی در کشور، از سوی 

مـنـتـشـر  ”هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده ایران
شیر بـی ”شده است. کتاب منتشر شده با این که به گمان مولف آن، یادآور 

می باشد، چون مورد استقبال خوانندگان و پژوهشگران قرار مـی  ”یال و دم
اکنون تمامی آن هـمـچـون …  گیرد، در همان سال به چاپ دوم می رسد

 ”…ارمغان نوینی تقدیم هم میهنان برون مرزی می شود
رفیق ورقا از جمله نمایندگان شرکت کننده در ششمین کنگرۀ حزب تـودۀ 
ایران بود و به خاطر نزدیک به هفتاد سال مبارزه در صفوف حزب تـوده ی 
ایران و وفاداری به آرمان های انقالبی و انسانی ی آن به پیشنهـاد رفـیـق 
علی خاوری و با تایید کلیه ی نمایندگان شرکت کننده به عضویت افتخـاری 
در کمیته ی مرکزی ی حزب توده ی ایران برگزیده شد. حزب توده ی ایران 
در گذشت رفیق ماشااله ورقا را به همسر و فرزند و همه ی رفقای تـوده ای 

 تسلیت می گوید. یادش ماندگار!
 

 دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
 ١٣٩٩آبان ماه  ٢۶
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کشور دسترسی کـافـی 
های غـذایـی  به حداقل

را هم نـدارنـد و سـبـد 
مصرف آنان خـالـی از 
اقالم مورد نیـاز روزانـه 

 است.
روزنــامــه جــهــان 

آبـان مـاه ١٩صنعت، 
،  نوشت: "برای ١٣٩٩

درک بهـتـر وضـعـیـت 
معیشتی خـانـوارهـای 

توان به آمـار  ایرانی می
های اخیر اشـاره  گرانی

کرد. گزارش اخیر مرکز 
آمار نشان داده مـوتـور 

هـا فـعـال  رشد قیمـت
ــه  ــچ ــان ــن ــده و چ ش
سیاستگذار نتواند ترمـز 
گرانـی را بـکـشـد در 

های پیش رو شاهد  ماه
دار شـدن رشـد  دامنـه
هـا و سـقـوط  قیـمـت

 بیشتر خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود."
در مـقـیـاسـی   اکنون در کشور ما روانی فقر فراگیر، هم -پیامدهای مخرب اجتماعی

گسترده آشکار شده است. بیکاری در کنار انبوه نیازهای برآورده نشده و نـبـود دورنـمـای 
های اجـتـمـاعـی  امکانی برای بهبود زندگی و ادامه سلطٔه حاکمیتی ضد مردمی با رویکرد

جـا گـذارده و بـر شـمـار  ها ایرانـی بـه اش تاثیرهایی ویرانگر بر روان میلیون سرکوبگرانه
گـزارش  رسد. بـه پریشان در جامعه افزوده است. شمار بیکاران به چند میلیون تن می روان

شود. از این میان  این آمار افزوده می هزار نیروی تازه جویای کار هم به ٨٠٠ایسنا، ساالنه 
کارهـای خـالف و فسـاد کشـانـده   آورند یا به های کاذب" روی می گروه بزرگی به "شغل

هـا و  کنند. تصادفی نیست که تـعـداد خـودکشـی شوند. برخی هم قصد خودکشی می می
افزایش گذاشته است. فقر و محرومـیـت، بـیـکـاری و  ها در کشور رو به فروپاشی خانواده

 ها در جامعه است. کشی ها و آدم کشی دربدری، علل عمده افزایش سریع خود
دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در  حسین اسدبیگی، رئیس گروه دفتر امور آسیب

، "بزرگترین عوامل افکار خـودکشـی را احسـاس ١٣٩٩شهریور ماه  ٢٠وگو با ایسنا، گفت
دیدگان اجتماعی سازمان بهزیسـتـی از  "رئیس گروه دفتر امور آسیب ناامیدی عنوان کرد.

ارایه علل و عوامل زایندۀ این مسئله خودداری کرده است. در شرایـط کـنـونـی، مسـبـب 
آن هم  -اصلی فقر و فالکت و معضالت عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

ای به منافع مـردم  خیانت رژیم جمهوری اسالمی و شخص علی خامنه -در ابعاد گسترده
  است، خیانتی که باید پاسخگوی آن باشد! 

هایی واقعی آن هم در  گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که کشور ما به ایجاد شغل 
 ۶١ای مدّون و مّلی نیازمند است: از مجموع  سطحی وسیع در چارچوب برنامٔه راهبردی

درصـد در گـروه  ۴۴٫١ساله و بیشتـر، در حـدود  ١۵هزار نفر جمعیت  ۶۶۶میلیون و 
مـاه  درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند [ ایلنا، اردیبهشـت ۵۵٫٩جمعیت فعال و  

١٣٩٩.[ 
های اقتصادی غیرتولیدی و انگلی را به جامعه تحمیل کـرده  رژیم  والیت فقیه  فعالیت

است. برخالف همه وعده های داده شده در زمینه بهبود وضع اقتصادی دولت روحـانـی 
اش نقدینگی را کنترل نکرده است، بلکه آن را بـه  جمهوری تنها در این دو دوره ریاست  نه

گیری کرونا موجبات گـرانـی گـذران  ای  کشانده و همراه با پیامدهای همه سطح نجومی
هـای  زندگی، افزایش قیمت ارز، تعطیلی مراکز تولیدی، بیکاری، گـرایـش بـه فـعـالـیـت

ها، را فراهـم آورده  هایی خالف منافع ملی، و جز این غیرتولیدی، در پیش گرفتن سیاست
 ناپذیر را به مردم و زحمتکشان میهن تحمیل کرده است.  و این وضعیت تحمل

 
 

  ١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

، "کـنـسـرسـیـوم ١٣٩٩مـاه  آبـان ٢۴گزارش آفتاب نـیـوز،  به
جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم  به مافیا"

فروشد و با استـفـاده  هر قیمت که بخواهد می کند و به را احتکار می
ای حـق  ای که در اختیار دارد، قـیـافـه از امکانات تبلیغاتی گسترده

گیرد! کنسرسیوم مافیا،  خود می جانب و طلبکارانه هم در انظار به به
هم بر داروی بیماران چنگ انداخته است، هم بر خواربار، هـم بـر 

ها و هم بـر هـرچـیـزی  مسکن و دالر، هم بر خاک و چوب جنگل
های فرهنـگـی، اجـتـمـاعـی،  دیگر، "که به سودا آید"، حتی برنامه

 سیاسی، و اقتصادی دولت. 
در همین ارتباط و در همین تاریخ، روزنامه "جمهوری اسـالمـی"  

اثر و خنـثـی  نوشت: "در ایران، مافیای بزرگ، همه تصمیمات را بی
دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت  نیکی می مردم ما به  کند". می

بار و بسیاری از اقالم دیگـر کـه هـر روز دچـار  و مرغ و میوه و تره
شوند، چندان ربطی به تـحـریـم و فشـارهـای  نوسانات قیمت می

دولت های خارجی ندارد و مستقیمًا دستپخت همین "کنسرسـیـوم 
آبـادی،  مافیا"ی داخلی است. در این راستا، جلیل رحیمـی جـهـان

تر به  جام و تایباد در مجلس شورای اسالمی، نیز پیش نمایندٔه تربت
بـیـنـیـد  عینـه مـی "امروز به  مافیای قدرت اذعان کرده و گفته بود:

ها را نـه وزرا  گیران در سایه در این کشور هستند. وزارتخانه تصمیم
کند. " و این پرسش بی پـاسـخ،  که مافیاهای پیرامون وزرا اداره می

هـا وجـود نـدارد؟  که چرا مـقـاومـتـی در بـرابـر ایـن غـارتـگـری
هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریـان  غارتگری

 دارند.  میهن ما برنمی دارند و دست از سر مردم ستمدیده
گذشته، صرف نظر از اختالف  عملکرد رژیم در چهل و یک سال 

های گوناگون آن که هنوز هم ادامه دارد، در  موجود در میان جناح
ویژه تـجـار بـزرگ،  داران، به سرمایه جهت تقویت قدرت مالی کالن

هـای  َخرها بوده است. در نتیـجـه، الیـه ها و دالالن و َسَلف واسطه
که سودهایی کالن در بخش داللـی و مـالـی   جدید میلیاردرهایی

اند. ثـروتـی کـه  های تولیدی شده اند، جایگزین گروه دست آورده به
بورژوازی تجاری و قشر نوخاستٔه بورژوازی بوروکراتیک طـی فـقـط 

سـابـقـه  اند، در تاریخ یک قرن اخیـر بـی چهل سال اخیر گرد آورده
 است.

طبق آمار بانک مرکزی که در سایت رسمی آن منتشر شده و در 
روزنامه "دنیای اقتصاد" نقل شده است، میزان نقدینگی به بیش از 

هزار میلیارد تومان صعود کرده است. این عدد نسبت به ماه  ٢٢۶٠
کـنـد، در  درصـدی را بـازگـو مـی ٢٨/    ٢مشابه سال قبل رشدی 

/ ١ای نقدینگی در آذر ماه سال گذشته،  که میزان رشد نقطه حالی
 درصد بوده است. ٢٢

افزایش نامتوازن نقدینگی در کشور به یکی دو سـال گـذشـتـه 
شود. این مسئله از دوران رفسنجانی شروع و تـاکـنـون  مربوط نمی

ادامه داشته و به چنین ارقام نجومی رسیده است. رشد نقدینگی از 
های بارز رشد تورم است که در ماه گذشته در ایران به بـاالی  نشانه
 درصد رسیده است. ۴١

دهـنـد.  این ارقام ورطۀ عمیق میان فقر و ثروت را نیز نشان مـی
درصد ایرانیان زیـر خـط  ٢٠ترین برآوردها حاکی از آن است که تازه

های الزم برای تغذیۀ مناسـب  کنند و از امکان فقر مطلق زندگی می
میلیون نفر از جـمـعـیـت  ١۶این ترتیب بیش از  برخوردار نیستند. به

  »کنسرسیوم مافیا«



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ۵   ١١١٧شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

گـونـه  کفایت و فسادپرور رژیم جمهوری مسئله آب را آن دستگاه اداری بی
جانبه تـبـدیـل شـده  بحرانی ملی و همه مدیریت کرده است که این معضل به

"یکی از دالیلـی اسـت کـه  رویه توسط "مافیای سد های بی است. سد سازی
قبل از   وخیم شدن هرچه بیشتر اوضاع در حوزه آب را موجب گردیده است.

سـد بـزرگ  بـا  ١٩و استقرار جمهوری اسـالمـی، در ایـران   ١٣۵٧سال 
سد با گـنـجـایـش  ١٧٢میلیارد مترمکعب وجود داشت. اکنون  ١٣گنجایش 

میلیارد مترمکعب آب وجود دارد. [نگاه کنید به مقـالـه ایسـنـا بـا  ۵١حدود 
هـای  پروژه ]. ١٣٩٧دی ماه  ٢٩، “ سد سازی در ایران از آغاز تاکنون” عنوان 

رویه سد سازی بدون درنظر گرفتن آثار جانبی آن همچنان ادامه دارد کـه  بی
ها برای انجام در دسـت سـپـاه پـاسـداران  عمده قراردادهای این نوع پروژه

امنیتی، سال  -این نهاد نظامی  ها شرکت وابسته به است. سپاه پاسداران و ده
اش را بر حیات اقتصادی کشـور گسـتـرده و هـنـوز هـم  هاست که سیطره

تنها مناطق اطراف آن زیر آب می  گسترد. درحالی که با ساختن هر سد نه می
شوند، بلکه اکوسیستم منطـقـه نـیـز  ها نابود می روند و حاصلخیزترین زمین

درصد آب ذخیـره شـده در پشـت  ٢۵دچار آسیب های جدی می شود. تازه 
آبی ابعاد بسیار گستـرده  سدها هم تبخیر شده و به هدر می رود و وضعیت بی

 ای پیدا کرده است. 
الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی، در جلسـه  محی

مجلس مقداری آب آشامـیـدنـی مـردم مـنـطـقـه را آورده و خـطـاب بـه 
گفت: "از همین آب بدهید که رئیس جمهور و قـالـیـبـاف و  نشینان مجلس 

آقای سعیدی این سخنان را نه از سر همدردی با مـردم   رئیسی هم بخورند."
هـایـش در مـقـام  آورد. او و دیگر همپالـگـی که برای عوامفریبی بر زبان می

وجود آمـدن ایـن اوضـاع  فرمان در به به خاصیت و گوش  نماینده مجلس بی
وجـود آورنـده چـنـیـن  بار نقشی اصلی داشته و دارند. کسانی که بـه مشقت

توانند برای رفع آن اقدامی مؤثر انجام  وضعیت دهشتناکی هستند، هرگز نمی
آقای سعیدی در ادامٔه سخنانش  دهند یا زمینه چنین اقدامی را فراهم کنند.

گفت: "استان سیستان و بلوچستان در حـوزه آب فـاصـلـه مـعـنـاداری بـا 
هـاسـت  ترین نقاط کشور دارد و فریاد تشنگی مردم این منطقـه سـال محروم

"بر زبان آوردن چنین سخنانی از سـوی  بلندای خود و آسمان رسیده است. به
ای اسـت کـه بـر سـر مـردم بـالدیـده و  آقای سعیدی نشان عمق فاجعه

، ١٣٩٩مـردادمـاه  ۴زجرکشیده میهن ما آورده می شود.  خبرگزاری ایسنا، 
بـیـمـاری  نویسد:"آب آلوده در استان خوزستان باعث ابتالی چند نفر بـه می

هپاتیت در این استان شده است. بنا به اعالم بانویی اهل اهواز که فـرزنـدش 
دچار بیماری هپاتیت شده، آب این شهرستـان دارای بـویـی نـامـطـبـوع و 

  " رسوبات بوده و فاقد هرنوع استاندارد بهداشتی است.
های حاصلخیز و نفت خیز کشورمان است که حاکمان  خوزستان از استان

جمهوری اسالمی تمام منابع نفتی و زیر زمینی آن را بـا حـرص و ولـعـی 
برند و تنها سهم مردم خوزستان از این منابع، تـنـفـس  یغما می ناپذیر به سیری

پسگاز بسیار بدبوی حاصل از استخراج و تصفیٔه نفـت و گـاز اسـت. مـردم 
ستمدیده این استان نیز بسان مردم  بسیاری از نقاط دیگر کشور از دسترسی 

 اند.  مانده به آب شرب سالم محروم 
کریم حسینی، نماینده اهـواز در  ، آقای١٣٩٩ ماه آبان ١٣ گزارش ایلنا، به

[هـزار] روسـتـا در  ١٠٠٠ اکـنـون گوید: "هـم مجلس شورای اسالمی، می
استان خوزستان مشکل آب شرب دارند و هنوز برخی از روستاها را با تـانـکـر 

نقـل از مسـعـود  ، به١٣٩٩ ماه آبان ٢٠ کنند. " خبرگزاری ایلنا، رسانی می آب
کنعانی، فعال محیط زیست و اجتماعی، می نـویسـد:"اسـتـان خـوزسـتـان 

میلیـون  ٢ میلیون هکتار اراضی است که از این سه میلیون هکتار ، ٣ دارای
جای تشویـق  هکتار آن مناسب برای کشاورزی است."  کارگزاران حکومتی به

انـدازی  کشاورزان به کشت محصول و حمایت از آن ها در برابرشـان سـنـگ
های یزد، اصـفـهـان، چـهـارمـحـال و  کنند. انتقال آب کارون به استان می

ای مهلک به استان خوزستـان  تنها ضربه بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نه
های منطقـه نـدارد.  آورد، بلکه هیچ سودی هم به حال اهالی استان وارد می

انـدرکـاران حـکـومـت از اجـرای چـنـیـن  این درحالی است که برای دست
هـا،  های مردمی به آن شود و بررغم همٔه اعتراض هایی کسب سود می پروژه

شوند. در این اوضاع بحرانی با  های ضد مردمی همچنان انجام می این پروژه
االنبیا، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فـالت مـرکـزی  طرح قرارگاه خاتم

  انگیز آب در سرزمین ما واقعیت غم

ایران با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع بزرگ در هرمزگان، کرمان، و یـزد بـا 
میلیارد تومان عملیـاتـی شـده  ٣٠٠ هزار و١۶ ای هنگفت بالغ بر صرف هزینه

مند سازی صنـایـع مـجـتـمـع  ، بهره١٣٩٩ ماه آبان ١۵ گزارش ایسنا، است. به
معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع مس سرچشمه، و صنایع فوالدی و معدنـی 

گفتٔه "دبیر کانون تـفـکـر  استان یزد هدف اصلی این طرح است. این طرح، به
هـزار هـکـتـار از اراضـی و از بـیـن  ۶ آب دانشگاه یزد"، سـبـب تـخـریـب

هزار بوته و باعث آلودگی ، شوری و نابودی بخشـی از  ۶٠٠ میلیون و ٣ رفتن
شود. تهیه آب آشامیدنی هم در این طرح  آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس می

های ضد مردمی کارگزاران حکومتی حد و مـرزی  محلی از اعراب ندارد. اقدام
ترین جریان آبی منطقٔه مرکزی ایـران،  عنوان بزرگ رود، به زاینده شناسند. نمی

استفادٔه مسئوالن و عمال حاکـمـان اسـالمـی اسـت.  همواره در معرض سوء
آبٔه کشاورزان اصفهان، اجازٔه برداشـت آب ایـن رود را بـه  جای دادن حق به

انـد. ایـن امـر  های چهارمحال و بختیاری، یزد، و صنایع اصفهان داده استان
هاست که کشاورزان اصفهان در سطحی وسیع به این اجازٔه برداشت آب  سال

، کشاورزان اصفهان تجمعی برگـزار ١٣٩٩ ماه آبان ١٩ اند. روز دوشنبه معترض
ناپذیر بر آنان وارد  هایی جبران شان که خسارت آبه کردند و به رعایت نشدن حق

شـان گـردیـده،  کرده و موجب ناتوان شدن آنان در اداره زندگـی و مـعـیـشـت
  ].١٣٩٩ ماه آبان ١٩ اعتراض کردند [ایسنا،

انـد. درصـد  بسیاری از روستاهای کشورمان فاقد حداقل امکانـات رفـاهـی
باالیی از این روستاها آب آشامیدنی تصفیه شده ندارند. مصـرف آب نـاسـالـم 

ها، نابینایی نوزادان، سل، حصـبـه،  انواع بیماری موجب مرگ زودرس، ابتال به
هـا گـردیـده اسـت.  های انگلی، و جز ایـن ماالریا، سنگ کلیه، گواتر، بیماری

روستا در استان کرمان که شبکـه  ٧۶٠ محمدجواد فدایی، استاندار کرمان، از
ها با تانکر تأمین مـی شـود خـبـر داد  آب آشامیدنی ندارند و آب مصرفی آن

ویکـم زیـر سـایـه حـکـومـت  در قرن بیست ].١٣٩٩ شهریور ماه ١٧ [ایسنا،
"اسالمی" هنوز هم در برخی از روستاها از آب باران برای آشامیدن اسـتـفـاده 

هـای ایـالم، خـراسـان  های انتشار یافته، اسـتـان شود. بر اساس گزارش می
جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کرمـانشـاه، 

 اند.  یزد، و کهگیلویه و بویراحمد با "بحران آب" مواجه
سیاست های رژیم والیت فقیه در عرصه تحول روستاهای کشور از جـمـلـه 
حل معضا آب که برای این تحول کلیدی است تنها به تخریب محیط زیست و 
فربه تر شدن کالن سرمایه داران کشور منجر شده و این روند تا طرد این رژیم 

  ادامه خواهد یافت.

هـای  گـری ، اجرایی شدن انواع خـدعـه١۴٠٠موعد نمایش انتخابات سال  به
همراه تغییرهای صوری سیاسی در راسـتـای الپـوشـانـی "نـرمـش  دینی به

 قهرمانه" از جمله ترفندهای حکومتی خواهند بود. 
های دولت ترامـپ بـر زنـدگـی  واقعیت امر این است که تأثیر مادی تحریم

هایی مـخـرب  مردم با تعطیل بسیاری از واحدهای تولیدی و وارد کردن ضربه
هایی عملی در کارزار  وجود آوردن مانع های اقتصادی و همچنین به فعالیت به 

و تهدیدهای فلج کنـنـده آن،  ١٩-گیری کووید تر شدن همه مبارزه با گسترده
یابی جنبش مردمی در مبارزه با دیکتـاتـوری   پیامدهایی بسیار منفی بر سازمان

ویژه با توجه به ورشکستگی اقتصـاد مـلـی و فشـارهـای  اند. به والیی داشته
فرسا بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و تهیدستان (یعنی اکثـر  طاقت

ها همراه با مبارزه عـلـیـه  منظور رفع تحریم مردم) جز انجام تالشی سترگ به
ناپـذیـر  هایی جبران صورت خسارت  ای نیست. زیرا در غیر این دیکتاتوری چاره

رونـد  بر نیروهای مولده کشورمان وارد خواهد آمد و این فرایند شـوم خـود بـه
گاهی یـعـنـی  -های اعتراضی صنفی  و مدنـی دهی حرکت سازی و سازمان آ

نـفـع  امکان تغییر دادن توازن نیرو در مبارزه برای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری به
 های سختی خواهد زد.     لطمه -های ملی دموکراتیک دگرگونی
روی، حزب تودٔه ایران معتقد است که تـنـهـا بـا اشـتـراک عـمـل و  ازاین

همکاری نزدیک نیروهای آزادی خواه، مترقی و مخالف دیکتاتوری است کـه 
می توان حول خواست دفاع از حاکمیت ملی، خواست مـذاکـرات شـفـاف و 

هـا، را بـه نـیـرویـی  منظور رفع تحریـم علنی جمهوری اسالمی با آمریکا، به
اجتماعی تبدیل کرده و از این طریق رژیم والیت فقیه را وادار به عقب نشینی 

 کرد.
--------------------- 

 سهام برتر در بازار بورس نیویورک و َنزَدک. ۵٠٠*شاخص 

 ادامۀ چگونه مذاکراتی با آمریکا ...



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ۶   ١١١٧شمارۀ  

های دولتی دیگر کشورهای جهان اتکا  های مرکزی و بودجه برای تأمین ذخیره بانک
دارد. هرگونه وقفه در این روند عرضه و تقاضای دالر، سریعًا "بدهی ملی [و نجومـی] 

تهدید و بحرانی بسیار خطرناک تبدیـل خـواهـد کـرد. بـنـابـرایـن، بـاال  آمریکا" را به
یعنـی  -داری جهانی نگهداشتن و افزایش دائمی میزان تقاضای دالر در مدار سرمایه

جـمـهـور آمـریـکـا (دمـوکـرات یـا  وظیفٔه عـمـدٔه هـر رئـیـس -حفظ هژمونی دالر
 خواه) بوده و خواهد بود.  جمهوری

اش امـری اسـت روشـن و  گرایی برتری عظیم نظامی آمریکا و روند دائمی نظامی
باید بسیار هوشیارانه دربارٔه آن عمل کـرد. در  خاطر دفاع از صلح می خطرناک که به

ریزی مدون و افـزایـش تـولـیـد مـلـی  کشورهایی که اقتصادشان را بر اساس برنامه
کنـنـد،  اقتصادی هدایت می-سوی توسعه اجتماعی شان را به ریزی کرده و جامعه پایه

افول است. ولی کشورهایی مانند کشور ما که در  تواِن زورگویی اقتصادی آمریکا رو به
سه دهٔه اخیر بنای اقتصادشان را بر پیروی از الگوی نولیبرالی قرار داده که بـرنـامـٔه 
رشد آن بر محور ثروتمندتر شدن ثروتمندان، گسترش جـامـعـٔه مصـرفـی، افـزایـش 

جویانٔه آمریکا و  کند، فشارهای سلطه فروشی می جای تولید ملی خام واردات است و به
کشاند و  های ویران کننده می وابستگی هرچه بیشتر به دالر آن را به لب ورطه بحران

اند و توان گریز از پیامدهـای شـوم گـرفـتـاری در چـنـبـرۀ  تسلیم درنهایت مجبور به
های نولیبرالیسم اقتصادی دیکته شده از سوی آمریکا را نخواهند داشت. ایـن  نسخه

همراه گسترش بـازار بـورس داخـلـی، ورود و  سازی وسیع به یعنی ادامۀ: خصوصی
پذیر، اصالح قانون مـالـیـات  خروج آزاِد سرمایه مالی (دالری)، ایجاد بازار کار انعطاف

زدایـی و  داران بزرگ و ثروتمندان، تنزل دائمی خدمات رفاهی، قـانـون نفع سرمایه به
بار "آزادسازی اقتصاد"، و مسلط شدن سرمایۀ مالـی  ریزی ملی در راه زیان محو برنامه

 داخلی و خارجی بر مقدرات کشور. 
حزب تودٔه ایران معتقد است هرگونه سیاست گذاری راهبردی در قبال روابـط آتـی 

بایست با توجه دقیق به توازن نیرو در پهنه جهانی، درک نقـاط  کشورمان با آمریکا می
قوت و ضعف سیاست های آمریکا و تأکید اصلی بر حفظ منافع ملی در راستای رفـاه 
مردم تنظیم گردد. واقعیت این است که سیاست های مخرب اقتـصـادی رژیـم کـه 

های کالن سرمایه داری تجاری  نفع منافع الیه ثمرۀ آن  تخریب زیرساختار تولیدی به 
دیوان ساالر بوده است، کشور را در مجموع در وضعیت بسـیـار -و سرمایه داری مالی

های آمریـکـا قـرار داده اسـت. در ایـن رابـطـه  اندازی ضعیفی در برابر خطر دست
فقط اقتصـاد کشـور بـلـکـه  ها نه همچنین  باید درنظر داشت که  ادامه یافتن تحریم

کـنـد و بـه  فرسای اقتصادی و اجتمـاعـی مـی های توان زندگی مردم را دچار آسیب
آمادگی زحمتکشان برای حضور فعال در مبارزه بر ضد رژیم استبدادی لطمه خواهـد 

هـای  سرمایـه داری آمریکا برای منافع کالن های مالی از سوی خزانه زد. ادامه تحریم
هـایـی کـه  سرمایه تجاری کشورمان در درازمدت پذیرفتنی نخواهد بود، کالن -مالی

ها است. بنابراین، با تثبیت نـتـیـجـه انـتـخـابـات  آن دوام حکومت اسالمی وابسته به
های روحانی و ظریف دربارٔه مشروط  گویی برخالف گزافه -جمهوری در آمریکا ریاست

ای  شـان عـلـی خـامـنـه دیر یا زود سران "نظام" و در رأس -کردن مذاکره با آمریکا
انجام تغییرهایی شکلـی در پشـت درهـای  یعنی با توسل به -منظور "حفظ نظام"  به

 بسته و از موضع ضعف، با آمریکا  وارد مذاکره خواهند شد. 
ای  از موضع ضعف  و در پشت درهای بسته در چـارچـوب  نمایندگان علی خامنه 

مذاکراتی غیرعلنی منافع مردم را در ازای بقای رژیم والیت فقیه فدا خـواهـنـد کـرد. 
دادن امتیازهای اقتصادی و حتی فدا کردن حاکمیت ملی برای "حفظ نظام" و  پیوند 

های مالی  تجاری داخلی به مدار سرمایه -های کالن مالی دادن هرچه بیشتر سرمایه
جهانی، ازجمله ابزارهای اصلی مذاکره کنندگان رژیم والیی با آمریکا خواهـنـد بـود. 

های آیـنـده و بـا نـزدیـک شـدن  همچنین در ماه

ای گسـتـرده در  با شکاف طبقاتی و اجتماعی -های زحمتکشان دیگر الیه
ابعادی گوناگون روبرو شده است. شدت یافتن تضادهای طبقاتی برآمده از 
"اقتصاد سیاسی" آمریکا  و پیامدهای بغایت ناعادالنه و ضـد اجـتـمـاعـی 

های نولیبرالی، ریشه اصلی این فرایند گسسِت چند وجهی در جامعه  تعدیل
آمریکا و ظهور جریان سیاسی ترامپیسم  زیر لوای "ناسیونالیسم اقتصادی" 

های خارجی آمریکا تأثیر گـذار  بوده است، و این فرایند خود هم بر سیاست
 بوده است و خواهد بود. 

در ارتباط با سیاستگذاری و آیندۀ روابط بین ایران و آمریـکـا، بـا تـوجـه 
های مهم را باید درنظر داشـت.  دقیق به شرایط مشخص کنونی، این نکته

های سـران  برخالف رجزخوانی -) توازن قوا در عرصه نظامی و اقتصادی١
نفع آمریکا بوده اسـت و خـواهـد بـود.  طور مسلم به به -رژیم والیت فقیه

طور که تجربه نشان داده است این اطمینان خاطـر خـمـیـنـی کـه  همان
تواند بکند"، در عمل تا کنون پوچ، خـطـرنـاک، و  "آمریکا هیچ غلطی نمی

تنها از مـوضـع  ) حکومت والیت فقیه نه٢آمیز از آب درآمده است.   فاجعه
گاه در برابر آمـریـکـا ایسـتـادگـی  ضد امپریالیستی و در راه منافع ملی هیچ

اش بـارهـا بـا  ای های منطقه موازات سیاست نکرده و نخواهد کرد، بلکه به
) وجوِد سیاست امپریالیستی آمریکا ٣آمریکا همکاری کرده و خواهد کرد.  

ای عینی و مادی دارد و از انتخاب شدن این یا آن شخص از دو حـزب  پایه
 -طلبانۀ سیاسی عمده در این کشور برخاسته نیست. سیاست و نقش سلطه

نظامی آمریکا برآمـده از مـقـتـضـیـات بـنـیـادیـن "اقـتـصـاد  -اقتصادی
های  ویژه سرمایه اش است، یعنی: تأمین گردش آزادانه سرمایه به سیاسی"

بزرگ مالی بر محور دالر، حفظ کنترل انحصارها بر استخراج و تخصـیـص 
ویژه در  های فکری به منابع اصلی انرژی، حفظ تسلط انحصارها بر مالکیت

منظور دسترسی کامل  زدایی به زمینه فناوری و اقتصاد دیجیتالی، و مقررات
 انحصارها به بازارهای کاالهای مصرفی و نیروی کار ارزان. 

وابسته ماندن اقتصادهای ملی تمامی کشـورهـای جـهـان بـه دالر و 
های انحصاری آمریکایی یکی از ارکان اصلی سـیـاسـت خـارجـی  سرمایه

آمریکا است که غالبًا پیامدهای ویرانگر آن زنـدگـی، شـغـل، و امـنـیـت 
آشوب کشانده است. هـر  ویژه در کشورهای درحال رشد را به زحمتکشان به

نوع مقاومتی در برابر این سیاست امپریالیستی که در بر دارنـده هـژمـونـی 
اقتصادی آمریکا است، تهدیدی بالقوه علیه "منافع حیاتی آمریکا" (یـعـنـی 

آید و تجـربـه  حساب می های بزرگ جهانی و َاَبرثروتمندان) به منافع سرمایه
هـای  های مختلف بـا واکـنـش ها و راه شکل نشان داده است بالفاصله به

 شود.  خشن سیاسی، اقتصادی، و نظامی آمریکا روبرو می
هـای  آور رژیم والیی مانند برنامۀ سـالح های زیان بنابراین، اگر سیاست

ای و ماجراجویی در منطقه زیر لوای "شوونیزم اسالمی" در تـقـابـل  هسته
هایی بس خطرناک و برخالف منافع مـلـی  ناالزم با آمریکا از سویی حرکت

اند، همچنین از سوی دیگر درنظر نگرفتن سرشت تغییرناپذیر سیاست  بوده
خارجی امپریالیستی آمریکا در ارتباط با گذشته و آیندۀ کشورمان نیز عمیقًا 

 برخالف منافع ملی ایران بوده است.
های کنونی آمریـکـا،  های راهبردی سیاست برای درک بهتر برخی هدف

وسـیـلـه  باید توجه داشت در حال حاضر کل "بدهی ملی آمریـکـا" کـه بـه
داری آن با فروش اوراق بهادار دولتی یعنی عمًال با "چاپ دالر" تأمین  خزانه
تریلیون دالر رسیده است. ایـن رقـِم درحـال  ٢۶شود، به رقم نجومی  می

تریلیون دالری آمـریـکـا نشـانـگـر  ٢١افزایش در قیاس با تولید ناخالص 
وضعیتی بسیار ویژه است که تأثیری تعیین کننده بـر سـیـاسـت خـارجـی 

تـردیـد اتـکـای  آمریکا دارد. بحران واگیری کرونا و پیامدهای آن نـیـز بـی
اقتصاد آمریکا بر استقراض دولتی را تشدید خواهد کرد. بـرای مـثـال، در 
هشت ماه اخیر فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بسیار ُکند یا متوقـف 

انـد. بـرای  ویژه ثابت بـوده بوده اما ارزش جهانی دالر نسبتًا و بازار سهام به
"* در حال صعود بوده و اکنـون حـتـی بـه ۵٠٠اند پی  مثال شاخص "اس

بیشتر از زمان آغاز واگیری کرونا در آمریکا رسیده است! این رونـد تـنـهـا 
دلیل اطمینان بازارهای مالی به ادامٔه سیاست استقراض دولتی و تزریق  به

داری آمـریـکـا اسـت،  نقدینگی در حجم چند تریلیونی از جـانـب خـزانـه
جـمـهـوری، سـنـا، و  سیاستی که فارغ از نتیجٔه نهایی انتخابات ریـاسـت

آن  تواند بکند، چون شریان اقتصاد آمریکا بـه چنان تغییری نمی کنگره، آن
 وابسته است. 

نکتٔه مهم این است که تنها پشتوانۀ "بدهی عظیم  و درحـال افـزایـش 
(یعنی چاپ و عرضٔه دالر به بازارهای مالی) مستقیمًا بر افـزایـش دایـمـی 

المللـی و اسـتـقـراض دالر  میزان "تقاضای دالر" در معامالت تجاری بین

 ادامۀ چگونه مذاکراتی با آمریکا ...

 ۵ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ٧   ١١١٧شمارۀ  

کشی جنسی از    های مربوط به استثمار و بهره  و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت
 زنان،
های جسمی، جنسی، و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاسـتـفـاده،     خشونت -

آزار و تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشـی، خـریـد و فـروش زنـان و 
 فحشای اجباری،

 خشونت جسمی، جنسی، و روانی توسط دولت.  -
گیری کرونا، مطابق اسـنـاد  بر اساس تعریف فوق، در شرایط قبل از بحران همه

درصد از زنان در جهان مورد خشونت قرار داشتند. در آمار  ٧٠سازمان ملل بیش از 
 هشدار دهندٔه سازمان ملل متحد در سال گذشته آمده بود: 

بنا بر آمار جهانی از هر سه دختر و زن، یک نفر در طول زندگی خود خشـونـت  -
هـا رخ  کند که اغلب از طـرف شـریـک زنـدگـی آن جسمی یا جنسی را تجربه می

 دهد. می
درصد از زنان متأهل در مورد روابط جـنـسـی، اسـتـفـاده از وسـایـل  ۵٢تنها  -

 گیری دارند، های بهداشتی خود اختیار تصمیم جلوگیری از بارداری و مراقبت
کنند  می  میلیون زن و دختر در حال حاضر در سراسر جهان زندگی ٧۵٠حدود  -

 اند، سالگی خود ازدواج کرده ١٨که پیش از 
از هر دو قتل زنان یک قتل توسط شریک زندگی یـا اعضـای خـانـواده زنـان  -

صورت گرفته است، این در حالی است که همین آمار برای مردان یک مورد قـتـل 
 مورد است، ٢٠به دست نزدیکان از هر 

درصد از کل قربانیان قاچاق انسان در سراسـر جـهـان زنـان و دخـتـران  ٧١-
 گیرند.  ها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می هستند و سه چهارم از آن

گـویـد: آمـار آزار و  زمان با گسترش کرونا در جهان، سازمان ملل متحد می هم
دلیـل  خشونت مردان علیه زنان در یازده ماه اخیر افزایش بیشتری داشته است و به

های دولتی در سراسر جهان، مقابله با خشونـت و مـردسـاالری  اجرای محدودیت
 دشوارتر از پیش شده است.

در گزارش "برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل" متحد تأکید شده "در کمتـر از 
دهه ها پیشرفت بـرای عـدالـت اقـتـصـادی ،یک سال کرونا باعث شده است که 

 ].٩٩ماه  ها برگرفته از: یورونیوز،  آبان قول برود" [نقل ،عقب اجتماعی زنان رو به
 

 کرونا و افزایش فقر و خشونت در جهان
گیری کـرونـا  در ماه نوامبر/ آبان آذرماه سال گذشته هنوز از بحران کشنده همه

خبری نبود و کارزارهای باشکوه زنان علیه خشونت نسبت به خودشان در شرایطـی 
نـام  ١٩ -برگزار شد که جهان در آستانٔه ابتال به ویروسی کشنده بود که بعدًا کووید

ای که چند هفته بـعـد زنـدگـی  گیری ای جهانی تبدیل شد، همه گرفت و به اپیدمی
 میلیاردها انسان را دستخوش تغییر و ناامنی کرد. 

ها روی نـکـرده،  ومیر انسان با گسترش ابتال به این ویروس فاجعه فقط به مرگ
های بهداشتی و درمانی کشورها را هم در بوته آزمایش گذاشته است.  بلکه سیستم

زنان شاغل در حالی که مسئولیت امور خانواده را 
عهده دارند، در خط مقدم رویارویی با کرونا هـم  به

هـایـی مـعـیـن  هایی مختلف و  همراه با محـدودیـت شکل به
روز نارنجی که با هدف پـیـونـد نـمـادیـن  ١۶شوند.  برگزار می

میان مبارزه با خشونت علیه زنان و برای حقوق بشر انتـخـاب 
شده و تأکید دارد که خشونت علیه زنان یعنی نقـض حـقـوق 

 بشر است.
منزلٔه "روز جـهـانـی  آذرماه به ۵نوامبر/  ٢۵روز  گذاری نام 

رفع خشونت از زنان"، به کشتار وحشیانه خواهران میرابال  با 
کـنـد.  های کوچک: "پاتریا"، "ماریا"، و "آنتونیا" اشاره مـی نام

دیکتاتور  -"میرابال"ها که با رژیم دیکتاتوری "رافائل تروجیلو"
در مـبـارزه بـودنـد،  -دومینیکن، واقع در آمریکای التـیـن

 ١٣٣٩آذرمـاه  ۵/  ١٩۶٠نوامبر  ٢۵دستور این دیکتاتور در  به
سـال  ٢١قتل رسیدند.  طوری وحشیانه شکنجه شدند و به به

 ٢۵ویژه زنان آمریکای التین، روز  پیش در اثر مبارزات زنان به
آذرماه، سالروز جان باختن"میـرابـال"هـا از طـرف  ۵نوامبر/ 

سازمان ملل متحد زیر عنوان: "روز جهانی رفع خشـونـت از 
 زنان" اعالم گردید. 
ها است،  ای عاری از خشونت حقی اساسی برای همه انسان داشتن زندگی

هایی مختـلـف در جـهـان  شکل با این وجود، خشونت بر اساس جنسیت، به
شود که در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سـیـاسـی  علیه زنان اعمال می

کشورها ریشه داشته  و با میزان فقر و نابرابری و تبعیض جنسیتی حـاکـم در 
 ها رابطه مستقیم دارد. جامعه

های مؤثر در شدت و افـزایـش  ویژه بحران اقتصادی از عامل ها به بحران
گیری کرونا در  زمان با گسترش همه شوند. هم خشونت علیه زنان شناخته می

ها با آن، امروزه این بحران به عاملی دیگر در تأثـیـر  جهان و نوع برخورد دولت
 نابرابری و تبعیض و افزایش شکاف جنسیتی در جهان تبدیل شده است.

بنا بر اعالم سازمان ملل متحد، "آمار آزار و خشونت مردان علیـه زنـان در 
هـای  دلیل اجرای محدودیت زمان به یازده ماه اخیر بسیار باال رفته است و هم

گیری کرونا، مقابله با خشونـت  منظور مقابله با همه دولتی در سراسر جهان به
 و مردساالری دشوارتر از پیش شده است.. 

دهند که امنیت اقتصادی زنـان نـیـز در دوران  آمارها همچنین نشان می
خطر افتاده است. میانگین اعداد  گیری کرونا در قیاس با مردان بیشتر به همه

درصـد بـیـشـتـر  ٣دهند نرخ بیکاری زنان از مـردان  آمار جهانی نشان می
 ]. ٩٩ماه  آبان ٢٢/ ٢٠٢٠نوامبر   ١٢است" [یورو نیوز، 

در نتیجه این بحران تا کنون بیش از یک میلیون نفر در سـراسـر جـهـان 
داری بـا  های سـرمـایـه های دولت اند، زیرا سیاست شان را از دست داده جان

شـان در جـهـت کسـب سـود بـیـشـتـر،  های اقتصادی نولیبرالـی سیاست
و درنتیجه با اجـرای هـرچـه   رمق کرده های سالمت همگانی را بی زیرساخت

بـهـداشـت رایـگـان را  سازی سیستم درمانی، دسترسـی بـه بیشتر خصوصی
مقابل، کشورهای با سـیـسـتـم درمـانـی دولـتـی در  اند. در غیرممکن کرده

انـد از تـلـفـات  موفق بوده و توانستـه ١٩ -پیشگیری و کنترل ویروس  کووید
های عـمـیـق  نارسایی ١٩ -گیری کووید سنگین انسانی جلوگیری کنند. همه

های بهداشتی در کشـورهـای مـخـتـلـف را کـامـًال بـرمـال کـرد،  سیستم
اش بـر دوش  های سهمگین جـانـی و اقـتـصـادی هایی که هزینه نارسایی

قشرهای فرودست جامعه از جمله زنان تحمیل شده است. آمارها از افـزایـش 
درصـدی  ٣٠زمان با آن از افزایش بـیـش از  چند برابری بیکاری زنان و هم

 دهند. خشونت علیه آنان خبر می
 

 تعریف خشونت و مصادیق آن بنا بر سند سازمان ملل
)، "خشونـت عـلـیـه ١٣٧٢/  ١٩٩٣طبق سند سازمان ملل متحد (مصوب 

معنای هرگونه رفتاری است که به آسیب بدنی، جنسی، یا روانی زنـان  زنان" به
اعالمیه سازمـان مـلـل مصـادیـق خشـونـت  ٢تواند منجر شود. در ماده  می

 عبارتند از:
زدن،   های جسمی، جنسی، و روانی در خانواده شـامـل کـتـک    خشونت -

سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنـان، 

 ادامۀ اعالمیۀ تشکیالت دموکراتیک  ...

 ٨ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ٨   ١١١٧شمارۀ  

انـد. زنـان  ها را از تأثیر اقتصادی و روانی کرونـا دیـده سطح کشور، بیشترین آسیب
ویژه زنان  دستفروش، نـظـافـتـچـی، شـاغـالن مـهـد  کارگر و سرپرست خانوار به

و بخش بهداشـت و دنـدانـپـزشـکـی،   های هتل، ها، آرایشگرها، نظافتچی کودک
اند و به جمعیـت بـیـکـاران  های بیکاری را احساس کرده  ترین استرس کننده ویران 

 ٧اند. طبق گزارش ایلـنـا ( بهره های دولتی هم بی اند که اغلب از حمایت رانده شده
هـزار زن  ١۴۵گیر شـد،  که کرونا همه ٩٨)، در آخرین فصل سال   ٩٩خردادماه 

اند. همچنان که قبًال اشـاره  فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده بیشتر نسبت به
های بسیار مؤثر در افزایش خشونت علیه زنـان  شد، افزایش فقر و بیکاری از عامل

 گیری کرونا است.  ویژه در شرایط همه به
هـای   ویژه خشـونـت خـانـگـی، بـارداری با این حال از افزایش فقر و خشونت به

ناخواسته، و کاهش اشتغال زنان که از عوارض شیوع کرونـا و مـانـدن در خـانـه 
های رسمی و در  هاست، تا کنون هیچ آمار دقیقی انتشار نیافته است. تنها در رسانه 

 -اند. خـبـرگـزاری "ایـرنـا" های مجاز کشور آمارهایی و خبرهایی انتشار یافته نشریه
نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشـاوره و  ، به٩٩ماه  فروردین ١٢ -خبرگزاری دولت

هـای  امور روانشناختی سازمان بهزیستی، از افزایـش سـه بـرابـری آمـار تـمـاس
(خـط مشـاوره ١۴٨٠اختالفات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان تلفن 

، ٩٩مـاه  آبـان ۶صورت رایگان) خبر داد، و خبرگزاری ایـلـنـا،  تخصصی تلفنی به
مـورد  ٣۶٢وبویراحمد از ثـبـت  نوشت: "مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه

ماهه سال جاری در این استان خبر داد. این میزان نسبـت بـه  ۶همسر آزاری طی 
 ٢۴درصد افزایش یافته است." روزنامه همشهری ( ٧٫۴٢مدت مشابه سال گذشته 

آمـوزان در  ) در رابطه با فقر و افزایش شکاف طبقاتی نـوشـت: "دانـش٩٩ماه  آبان
هـزار  ١۵بضاعت محبور هستند گوشی موبایل و تبلت را ساعتـی  های کم خانواده

تومان اجاره کنند، تا بتوانند آنالین تحصیل کنند." و در خبـری دیـگـر از شـبـکـه 
خبری "عصر جنوب"،  رئیس آموزش و پرورش رامهرمز، پس از خودکشی ششمیـن 

کم  هزار دانش آموز رامهرمزی دست ٢٧دلیل فقر گفت: "از  آموز این شهر به دانش
آموز از داشتن تلفن همراه برای ادامـه تـحـصـیـل در سـال جـدیـد  هزار دانش ۴

 ١١زاده نوجـوان  ] نیز محمد موسوی٩٩مهرماه [ ٢٠اند. در  تحصیلی محروم بوده
ساله از بندر َدیر بوشهر خودکشی کرد. مادر این خانواده فقیر در گفتگو با خبرگزاری 

." ،محمد به خاطر نـداشـتـن گـوشـی خـودکشـی کـرده اسـت،رکنا تاکید کرد که 
، نوشت: "رئیس سازمان بهزیستی مشهـد گـزارش ٩٩تیرماه  ١٩خبرگزاری ایسنا، 

مورد کودک آزاری گزارش شده اسـت کـه  ١٩٣٢ماهه ایام شیوع کرونا، ۴داد: در 
برابر افزایش داشته است. همچنین در ایـن  ٧/٧نسبت به مدت مشابه سال قبل 

برابر افزایـش  ١۶برابر و معلول آزاری  ۵برابر، سالمند آزاری  ١۵مدت همسر آزاری 
در ایـن ،داشته است. وی در خصوص آمار باالی اختالفات حاد خانوادگی گفت: 

مورد اختالفات حاد خانوادگی گزارش شده است که نسبـت بـه  ۵٢۴٠مدت تعداد 
برابر افزایش داشته است. آمار کودکان خیابانـی و نـیـز  ٢۵مدت مشابه سال قبل 

 ."  ،سرپرست نیز در این مدت افزایش داشته است آمار افراد بدسرپرست و بی
 

 روایت یک خشونت خانگی   -نمونه 
، ضمن اعالم "افزایش معنـادار" تـمـاس بـا ٩٩ماه  فروردین ١٣شهروندآنالین، 

نویسد: "ملیحه یکی از زنان محله شوش در جـنـوب شـهـر  اورژانس اجتماعی می
تهران است که این روزها در سکوت و تعطیلی پس از شیوع کرونا، خشونت خانگی 

کنند. تا دو هفته قبل از شروع سال جدید، ملـیـحـه  پنهان در قرنطینه را تجربه می
دلیل شیـوع کـرونـا کـارگـاه را  کرده اما از وقتی که به خانم در یک تولیدی کار می

ای بـه مـددکـار  اند، مجبور است مدام در خانه بنشیند. ملیحه در نامه تعطیل کرده
ام.  از روز اول شروع قرنطینه خانگی، هر روز کتک خـورده،اجتماعی نوشته است: 

ساله). همسرم کارگر ساختمانی بود اما چـنـد  ١٢و  ٨و  ٣هایم ( هم من و هم بچه
و هـمـه چـیـز   و همه مسئولیتش در خانواده را رها کرده  سالی است که معتاد شده

 ."  ،گردن من افتاده به
گفتـه فـعـاالن اجـتـمـاعـی: "افـزایـش  در همین گزارش شهروندآنالین، بنا به

های خانگی در حاشیه شهرها که بیشتر کارگران روزمزد یا دستفروشـان و  خشونت
تر است. زنان سرپرست خانوار بـا هـمـسـرانـی   کنند، جدی کودکان کار زندگی می

اند، حاال مـنـبـع درآمـدشـان را از دسـت  معتاد یا مردانی که کارگران روزمزد بوده
کند و قطعًا خشـونـت را افـزایـش  اند؛ خود این تنش روحی و روانی ایجاد می داده
 دهد" [همان جا]. می

در رژیم فقها که سرکوب ساختاری در جامعه بیداد کرده و خشونت علیه زنان  بـا 
احـکـام شـریـعـت  پشتوانٔه  قانونی و با استناد بـه

طور مثال لزوم تمکین زن به خـواسـت مـیـل  (به

درصد سنگینی مشـاغـل خـدمـاتـی بـخـش درمـانـی را  ٧٠قرار دارند، زیرا 
هـای  کشند. در دیـگـر عـرصـه کارمندان زن این بخش خدمات بر دوش می

مشاغل نیز تعدیل نیروی کار یا همان اخراج از کار، در درجه اول زنان را نشانه 
افزایـش بـیـکـاران  گیرد. زنان بسیاری در مشاغل غیررسمی به انبوه رو به می

اند. دور کاری زنان در کنار نگهداری از کودکان و سـالـمـنـدان و  پرتاب شده
های روزانه بهداشتی خانواده درمجموع باری سنگین بـردوش آنـان  مراقبت

ها آمارهای خشونت خانگـی را افـزایـش  گذارد. قرنطینه و در خانه ماندن می
 تر کرده است: ها را بار دیگر عمیق ها و تبعیض داده و نابرابری
میلیون کارگر در معرض خطر  ۴۴خبر دادند " ٩٩ها در بهار سال  خبرگزاری

 ٣١دلیل بیماری کرونا هستند که از این تـعـداد،  از دست دادن شغل خود به
میلیون نفر مرد هستند" [گزارش "بحران بیکاری زنان"،  ١٣میلیون نفر زن و 
]. در بسیاری از کشورها (از جمله کشور ما ) ٩٩خردادماه  ٧خبرگزاری ایلنا، 

 ها کارگر زن و مرد هم خبری نبوده است. های دولتی از میلیون از حمایت
ای که در اوایل بهار امسـال و در  صندوق جمعیت سازمان ملل طی بیانیه

ارتباط با فراگیری جهانی ویروس کرونا منتشر کرد، نوشت: "تحقیقات نشـان 
میان زنان و مردان متفاوت اسـت.  ١٩ -دهد الگوی شیوع بیماری کووید می
رغم وجود ریسک کمتر ابتال بـه ویـروس بـرای زنـان و دخـتـران، ایـن   به

های جنسیتی موجود برای زنان و دختران را بـدتـر   گیری جهانی نابرابری  همه
تواند بر نحوه دریافت معالجه و مراقبت تأثیر بـگـذارد. زنـان در  کند و می می

 هستند"، ١٩صف نخست خطر روبرو شدن با کووید 
مـیـلـیـون  ١٣۶المللی کار "در کل جهـان،  زیرا طبق گزارش سازمان بین

های اجـتـمـاعـی وجـود دارد،  نیروی کار در بخش سالمت انسان و فعالیت
ازجمله پرستاران، پزشکان، سایر کارگران بهداشت، و کارگران پشـتـیـبـان از 
جمله کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسـیـار در مـعـرض خـطـر 

عهده زنان است، هـر  درصد از مشاغل در این بخش به ٧٠هستند. ... تقریبًا 
گـیـرنـده حضـور  های تصمیـم ها و سمت در صد پست ٣٠تر از  چند که در کم

 دارند."
 ١٩ -سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داد که در دوران قرنطینه کوویـد

های خانگی بیشتر است که بعدًا بـرخـی آمـارهـای   احتمال افزایش خشونت
اعالم شده در کشورهای مختلف درستی این هشدار را تأییـد کـرد. تـدروس 

هـمـراه  آدانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، تأکید کـرده کـه زنـان بـه
های خانگی قرار دارند، زیـرا اعضـای  شان بیشتر در معرض خشونت فرزندان

خانواده در ارتباط بسیار نزدیکی با هم قرار دارند و عواملی مـانـنـد اسـتـرس 
افزاید. در این رابطه آنتونیو   ها می  مضاعف و فشار اقتصادی بر میزان خشونت

هـا و  گوترش، دبرکل سازمان ملل، تصریح کرد که ایـن بـیـمـاری، شـکـاف
تر   ها را عریان های موجود در سیستم اجتماعی و اقتصادی متروپل عدالتی بی

 کرد.
خوانیم کـه در  در گزارش "برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد" می

دهه ها پیـشـرفـت بـرای عـدالـت ”کمتر از یک سال کرونا باعث شده است 
نـوامـبـر  ١٢برود.(به نقل از یورو نـیـوز  ”اقتصادی اجتماعی زنان رو به عقب

٢٠٢٠( 
های کار خانگی زنان در دوران بـحـران جـهـانـی  عالوه میانگین ساعت به

علت اجبار در انجام این  کرونا افزایش چشمگیری داشته است و اغلب زنان به
وشوی وسایل و پـوشـاک  هایی ویژه مانند نظافت خانه و خرید و شست وظیفه

طور نگهداری از کودکان و سالمندان و  ویروس کرونا و همین احتماًال آلوده به
درصد بیشتر در معرض خطـر ابـتـال بـه ویـروس  ٣۵بیماران عضو خانواده، 

 هستند.
 

 کرونا و افزایش فقر و خشونت در ایران
آمیزی بر  تدبیری رژیم فقها در ایران، اثرات فاجعه بحران کرونا در نتیجه بی

 -ویـژه زنـان بـه -پذیر جـامـعـه زندگی و معیشت قشرهای فرودست و آسیب
عـلـت  همراه داشته است. وضعیت اشتغال زنـان در بـازار کـار ایـران بـه به

گیر ناشـی از  ستیزانه رژیم فقها  پیش از شروع بیماری همه  های زن سیاست
پذیر بوده و اولین قربانیان تعدیل نیروی کار (اخراج از   ویروس کرونا هم آسیب

شان از اشتغال در  اند. در شرایط جدید آنان با وجود سهم اندک کار) زنان بوده

 ادامۀ اعالمیۀ تشکیالت دموکراتیک  ...

 ١۴ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ٩   ١١١٧شمارۀ  

داری عامل اصلی تخریب  سرمایه
 زیست است نه انسان محیط

مـحـیـطـی کـه  در جهان امروز کمتر کسی است که در مورد بحران زیسـت
کند کمترین تردیدی داشـتـه بـاشـد؛  حیات بر روی کرٔه خاکی ما را تهدید می

ها هزار گونٔه گیاهی و جانوری شده اسـت  بحرانی که تا کنون سبب نابودی ده
نیز  -ها هزار گونٔه دیگر و با سرعتی که گرمایش زمین به خود گرفته است، ده

 را نیز در معرض خطر نابودی قرار داده است.  -حیات انسان
وهوایی هستـیـم کـه  چنان تغییرهای زیانبار آب شاهد آن در شرایط کنونی،

کم در چند هزار سال گذشته به خود ندیده است. ذوب شـدن  کرٔه زمین دست
ها  ها، به وجود آمدن سیل های قطبی، افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس یخ

هـای  هـا و مـرتـع جنگل سوزی و نابودی وسیع بار، آتش های فاجعه و طوفان
اکسید کـربـن و گـاز  یی خطرناک مانند دی سرسبز، افزایش گازهای گلخانه

متان در جّو کرٔه زمین، و به هم خوردن نظم زندگی حیات وحش، از جمله این 
تواند تأمیـن مـواد غـذایـی  تغییرها هستند. اینها تغییرهایی است که حتٰی می

کافی برای مردم جهان را نیز در آینده به خطر بیندازد. اگر گرمایش زمین بـه 
ای نـزدیـک مـهـار کـردن آن اگـر  همین روند ادامه داشته باشد، در آینـده

های فراوانی را در برابر انسان قـرار خـواهـد  یقین چالش غیرممکن نباشد، به
تواند نابودی کـامـل  محیطی خطری است که می داد. تغییرهای زیانبار زیست

 های زیستی را از روی کرٔه زمین به همراه داشته باشد. نوع انسان و سایر گونه
شوند و برای کنترل دمای  یی به طور طبیعی ایجاد می البته گازهای گلخانه

اند. اّما متأسفانه پـس از  زمین و ایجاد شرایط الزم برای ادامٔه زندگی ضروری
صنعتی شدن جهان، و از حدود دو قرن پیش که این روند شّدت یـافـت، مـا 

های وسیع و در مواردی از بین رفتـن سـطـح وسـیـعـی از  شاهد جنگلزدایی
یی مضّر در جّو زمین هسـتـیـم  های کشاورزی و افزایش گازهای گلخانه زمین

خصوص  های فسیلی (به که به طور عمده به دلیل افزایش استفاده از سوخت
ونقل) و دامداری صنعتی در مقیاس عظیم رخ داده، و در نـتـیـجـه  در حمل
چنان افزایش دمایی شده است که ظاهرًا در بیش از سـه مـیـلـیـون  سبب آن

 سابقه بوده است. کم در چند هزار سال گذشته، بی سال گذشته، و دست
بر نقش فعالـیـت  های تحلیلی در این زمینه، و مقاله ها در بسیاری از نوشته

وهوایی و افزایش گـازهـای  انسان به عنوان عامل اصلی تغییرهای زیانبار آب
شود. البته روشن است که این تغییرها ناشی از فـعـالـیـت  یی تأکید می گلخانه

هایی  شدن ها و گرم بندان های "طبیعی" (مثل یخ انسان است، و ناشی از پدیده
ها سال گذشته اتفاق افتاده) نیست، ولی عامل انسانی در  که بارها در میلیون

این میان، فقط در پرتو نظام تولیدی حاکم قابل بررسی است که چیزی نیست 
داری سودمحور که به هدف کسب سود و انباشت سرمایه بـه  جز نظام سرمایه

کسـفـام، ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٢شود. در روز  ای متوسل می هر وسیله ، مؤسسٔه آ
درصد از جـمـعـیـت  گزارشی را انتشار داد که در آن آمده است: "در حدود یک

هـای  میلیون نفر)، که پولدارترین افراد دنیا هستند، در فاصلٔه سال۶٣جهان (
انـد."  اکسید کربن وارد جّو زمین کـرده دو برابر افراد فقیر دی ٢٠١۵تا  ١٩٩٠

 ٢٠١۵تـا  ١٩٩٠هـای  انتخاب این بازٔه زمانی به دلیل آن است که بین سال
 زیست در سراسر جهان دو برابر شده بود. های محیط انتشار آالینده

کند که در ایـن دوره، دو بـرابـر شـدن مـیـزان  همین گزارش اضافه می
درصـد ثـروتـمـنـدان ١٠ها بر روی کرٔه زمین به طور عمده مربوط بـه  آالینده

اکسید کربن در جّو زمین نـیـز  درصد گاز دی ۵٢جهان است و این که انتشار 
درصـد جـمـعـیـت  درصد صورت گرفته است. همچنین یـک١٠توسط همین 

اند.  اکسید کربن وارد شده در جّو را تولید کرده درصد دی١۵جهان نیز بیش از 
بقیه نیز به سایر ثروتمندان ارتباط دارد. و این در حالی اسـت کـه نـیـمـی از 

درآمد و محروم هستنـد، فـقـط  جمعیت جهان، که به طور عمده قشرهای کم
 اند. بوده اکسید کربن درصد دی٧مسّبب انتشار 

در تقسیم ثروت در مـیـان  نجومی های در دنیای کنونی، ما شاهد اختالف
شماری از مردم را داریـم کـه  در یک سو، تعداد انگشت هستیم. مردم جهان

ها، دالر ثروت هستند. و در سـوی دیـگـر،  صاحب میلیاردها، و اخیرًا تریلیون
اکثریتی وجود دارد که صدها میلیون نفر از آنها حتٰی از دسترسی بـه غـذای 

اند. این َاَبرثروتمـنـدان  محروم کافی، فقط برای زنده ماندن و نه زندگی کردن،
که با افزایش ثروت خود قدرت خرج کردن بـدون حـّد و مـرزی بـه دسـت 

پایان و غیرضـروری،  های بی های تجّملی و ولخرجی اند، از طریق زندگی آورده
زیست روی کرٔه زمین را بیشتر از آنچه که بوده، آلوده ساخته  خود محیط نوبهٔ  به

 اند. و به خطر انداخته

هزار ِجت خصوصی در جـهـان، از جـمـلـه ٧بنا به گزارش گاردین، روزانه 
کنند. هر هواپیمای بوئینـگ  ، فقط برای انتقال یک نفر پرواز می٧٣٧بوئینگ 
هـزار ٢۵گیری به  نفر را دارد، و هر بار نیز برای سوخت ١٧۴گنجایش تا  ٧٣٧

تواند مصرف سوخِت یک  سوخِت فسیلی که احتماًال می لیتر سوخت نیاز دارد،
 )٢٠١٩سپتامبر  ١٩تأمین کند.( گاردین،  در آفریقا را ساِل یک آبادی کوچک

این هواپیماها معموًال از یک خانٔه اشـرافـی در یـک کشـور، بـه  مسافران
خـاطـر  هایی کـه بـه خانه کنند.  کشوری دیگر و به خانٔه اشرافی دیگر پرواز می

های اکثریت مردم، در آنها از مصالح و موادی استـفـاده  متفاوت بودن با خانه
آیـد.  زیسـت بـه دسـت مـی به محـیـط صدمه زدن و با شود که با سختی می

قصد انجام معامله یا برگزاری جلسه و همـایـش  های هوایی روزمّره به مسافرت
 وکارها و غیره هم مزید بر علت است. و دیدار صاحبان کسب

زیست گوگل" که در منطقـٔه  سال گذشته در هفتمین "جلسٔه ساالنٔه محیط 
مـحـیـطـی  "های زیسـت خاطر "بحران و به تفریحی و ساحلی "سیسیلی" ایتالیا

جت خصوصی بود! برای برگزاری  ١١۴فرودگاه "پاِلرمو" در انتظار   برگزار شد،
میلیون دالر خرج شده بود. به گزارش یـورونـیـوز، یـک ٢٠این جلسه بیش از 

اکسـیـد کـربـن  تن دی ٢۴٫۴۵پرواز از نیویورک به محل این جلسه در حدود 
هـزار و ۵۴٠زمان باتری بـیـش از  کند که برابر با شارژ کردن هم وارد جّو می

 )٢٠١٩اوت  ٢تلفن دستی امروزی است.( یورونیوز،  ۶۵٢
ها که در این گـزارش آمـده اسـت، از  نمونٔه دیگری از این قبیل ولخرجی
نیوز، "بری دیلر" است کـه در ایـن  فاکس جمله مربوط به مؤسس خبرگزاری

میلیون دالر دارد که در ٢٠٠به قیمت  نشست حضور داشت. او قایقی تفریحی
 کند. لیتر سوخت مصرف می ۵٠٠ساعت 

های کالن سـبـب تـخـریـب  اّما سؤال این است که آیا فقط انسان و ثروت
کننده بر آن دارد، یا در اساس، نظام اقتصادی  زیست است وتأثیر تعیین محیط
حـّد  افـزایـش بـی داری است که به قصد کسب سود فزاینده، بـاعـث سرمایه
 شود؟ محیطی می های زیست ها و در نتیجه سبب بحران آالینده
زیسـت را نـادیـده  توان نوع زندگی انسان و تأثیر آن بر محیـط شک نمی بی
محیطی کنونی نیست.  تنهایی مسئول فاجعٔه زیست انسان خود به ولی گرفت،

گیرد، نتیجٔه کـارکـرد نـظـام  تری به خود می این فاجعه که هر روز ابعاد وسیع
اقتصادی و تولید سودَورز ویرانگری است که در کرٔه خاکی ما بر شالودٔه کسب 

دهی شده و امروزه نظام مسّلط بر جهـان اسـت.  سوِد فزاینده سرمایه سازمان
زیست برگرفته از این نظام اقتصادی اسـت  واقع، تأثیرهای مخّرب بر محیط به

که برای دستیابی به سود بیشتر و انباشت سرمایٔه بیشتر، ضمن زدن لـطـمـٔه 
زیسـت قـرار  جّدی به آب و هوا و خاک، در تقابل با چرخٔه طبـیـعـی مـحـیـط

نظامی کـه در  دهد. گیرد و به طبیعت فرصت بازیابی و ترمیم خود را نمی می
های فرامّلی هیچ ارزشی برای طبیعت پیرامون قائل نیستند و تمـام  آن شرکت

ها و دیگر منابع طبیعی، در چشم  ها، دریا طبیعت، از آب و هوا گرفته تا جنگل
آنها فقط منبعی برای سودآوری و انباشت هرچه بیشتر ثـروت اسـت و بـس. 

های" حفاظت از  رغم ادعاهای تبلیغاتی خود در "نشست َاَبرثروتمندان جهان به
هایی برای جلوگیری از گرمـایـش بـیـش از حـّد  ایجاد خیریه زیست و محیط

دهـنـد و  های امن ادامه مـی زمین، همچنان به زندگی اشرافی خود در محل
 حاضرند به هر کاری دست بزنند تا خطری منافع آنها را تهدید نکند.

شـرکـت نـفـتـی جـهـان  20در اکتبر سال گذشته، بنا به گزارش گاردین، 
اکسید کربن و گـاز مـتـان در سـراسـر  درصد دی٣۵مسئول انتشار بیش از 

اکسـیـد  میلیارد تـن دی۴٨٠اند که برابر با  تا امروز بوده ١٩۶۵از سال   جهان
درصد تولید آنها مـانـنـد ٩٠ها که  کربن است. جالب اینکه برخی از این شرکت

سوخت اتومبیل، بنزین هواپیما، گازهای طبیعی و زغال سنگ است و سـبـب 
های دانشمندان در مورد ضـرورت  یی شده است، داده افزایش گازهای گلخانه

ونیم درجه سلسیوس باالتـر  ثابت نگاه داشتن دمای کره زمین در حداکثر یک
 ۵کنند. با این حـال،  از دمای زمین در زمان قبل از صنعتی شدن را تأیید می

هـای  شرکت بزرگ این گروه، برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن تـوافـقـنـامـه
مـحـیـطـی، سـالـیـانـه بـیـش از  مربوط به مبارزه با تغییرهای زیانبار زیسـت

 کنند. گر" پرداخت می های "البی میلیون دالر به گروه200
در افزایش  های فسیلی های نفتی و انرژی تولید شده از سوخت تأثیر شرکت
بر اسـاس یـک  بسیار جّدی است. زیست یی و تخریب محیط گازهای گلخانه

که توسط "اتحادیٔه دانشـمـنـدان نـگـران در  ٢٠١٧گزارش تحقیقی در سال 
اکسید کربن و گاز متـان انـتـشـار  آمریکا و همکاران"* منتشر شد، میزان دی

عـامـل  ٢٠١٠تا  ١٨٨٠شرکت بزرگ صنعتی جهان از سال  ٩٠یافته در تولید 
دریـاهـا  سوم افزایش سـطـح آب اصلی افزایش نیمی از گرمایش زمین و یک

 بوده است.
داری در تـخـریـب  در اینجاست که واقعیت تلخ نـقـش نـظـام سـرمـایـه 

 ١٣ادامه  در صفحه  زیست بـه قـیـمـت از بـیـن رفـتـن  محیط
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ی جامعه »روبنا«و  »پایه«
 چیستند؟

ترین مفاهیمی که کارل مارکس  باور محققان مارکسیست یکی از مهم به
ها و اخالق  ها، فرهنگ، ارزش مطرح و اثبات کرد این است که  دانش، ایده

 توانند مستقل از جهان فیزیکی وجود داشته باشند.  نمی
شونده که  های دگرگون کنش بین شیوه رابطٔه دوسویه و برهم پایه و روبنا به 

های  ها برای گذران زندگی گروهی ("نیروها و مناسبات تولید") و شیوه انسان
اندیشیدن و کردارشان (دیدمان، فرهنگ، نهادهای اجتماعی، و دولت) اشاره 

 ٢٣/ ١٨٨٣ماه مارس  ١۴دارد. انگلس سه روز پس از درگذشت مارکس در 
اش بر مزار مارکس در گورستان هایگیت در  در سخنرانی ١٢۶١اسفندماه 

ترین سهم نظری و همان سان ساده مارکس در  لندن، تصدیق کرد که ُپرمایه
 دانش بشری شاید این باشد:

مند را یافت، مارکس نیز  گونه که داروین قانون فرگشت جهان زیست "همان
ها پیش از آنکه بتوانند  اینکه: انسان قانون فرگشت تاریخ انسان را یافت یعنی 

ها بپردازند در وهلٔه نخست باید  به سیاست، دانش، هنر، دین، و جز این
ساده که تا چندی   بخورند، بیاشامند، سرپناه و پوشاک داشته باشند، حقیقتی

ها پنهان مانده بود؛ بنابراین تولید  ها از دیده پیش زیر پوشش سنگینی از انگاره
وسیله، میزان رشد اقتصادی گروه  وسایل مادی الزم برای زندگی و بدین

آورد که بنیاد  ای معین را پدید می خاصی از مردم در هر مرحلٔه معین یا دوره
  های دینی های حقوقی، هنر و حتا پنداشت نهادهای دولتی، بینش

روی  دهد، و ازاین های متحول گردیده در آن مرحله یا دوره را شکل می انسان
گونه که تا  کنشی در پرتو آن باید توضیح داده شود، و نه وارونٔه آن آن این برهم

تر  کنون چنین بوده است." خود مارکس هم چنین چیزی را ربع سده پیش
شان، ناگزیر وارد مناسبات  ها در تولید اجتماعی بیان کرده بود: "انسان

ای  شوند که مستقل از ارادٔه آنان است، یعنی مناسبات تولیدی مشخصی می
متناسب با هر مرحله از پیشرفت نیروهای مادی تولید. کلیت این مناسبات 

کند، زیربنایی راستین  ریزی می هم ساختار اقتصادی جامعه را پی تولیدی روی
خوان با آن  آید و هم که بر آن روبنای قانونی و مشروع و سیاسی باال می

گاهی اجتماعی نیز پی شکل  شود. ریزی می های مشخص آ
او ادامه داد: "شیوه تولید زندگی مادی فرآیند کلی زندگی اجتماعی، 

گاهی انسان مندی را پرورش می سیاسی، و اندیش ها نیست که  دهد. این آ
کند، بلکه هستی اجتماعی آنان است که  عالم هستی آنان را مشخص می

گاهی آنان را مشخص می  کند."  آ
نماید، اما در آن  زمان واگشتی (انقالبی)  اگرچه امروز این امر بدیهی می

از جمله  -ها و اخالق  ها، فرهنگ، ارزش شد: دانش، اندیشه شمرده می
توانند وجود داشته  مستقل از جهان فیزیکی نمی -موضوع باورهای مذهبی

چگونگی فرآوری  -توان در چارچوب "مادی" فهمید ها را تنها می باشند.  آن
غذا، تولید کاال و خدمات از سوی"نیروهای مولد" یعنی کار و فناوری انسان 

های مختلف اجتماعی ("مناسبات تولیدی" بین آنانی  ("ابزار تولید") در نظام
ها را در مالکیت  آالت، کارگاه کنند و آنانی که زمین، ابزار، ماشین که کار می

کننده  کنند)، همراه با مهارت و دانش انسانی، مشخص دارند و اداره می
 داری "پیشرفته").  های" تولیداند (از کمونیسم "بدوی" به سرمایه "شیوه

های "پایه" و "روبنا"  نکته مهم این است که هم مارکس و هم انگلس مقوله
کار  سازی یا نماد به سان شبیه قصد فراکافت، بلکه به بندی به را نه برای دسته

هایی ثابت نیستند. در همپوشانی با یکدیگرند. افزون  بردند. پایه و روبنا مقوله
بر این، رابطه "روبنای" اجتماعی و مرامی با "پایه" اقتصادی نه یک سویه است 
و نه قطعی. مارکس و انگلس نسبت به جبرگرایی اقتصادی هشدار دادند. 
انگلس آن کسانی را که "بر جنبٔه اقتصاد بیشتر از آنچه سزاوار است اهمیت 

گویی در این  انگیزترین یاوه دهند" و با بیان اینکه چنین چیزی "شگفت می
ای دیالکتیکی است:  کرد. این رابطه رابطه زمینه است"، سرزنش می

گذارند و با گذشت  اند، روی یکدیگر تأثیر می هم مرتبط های آن همه به سازه
ها، باورها  شوند. نهادهای اجتماعی، معیارها، اندیشه زمان دگرگون می

ای رو در رو با جهان مادی دارند و مانند آن جهان پیوسته در حال  رابطه
 اند. دگرشدگی

برای نمونه، انگلس نشان داد که رشد خانواده و مالکیت خصوصی و دولت 
شونده طبقاتی جامعه دارد. گرچه دیدگاه  ارتباط نزدیکی با پویایی دگرگون

ای که بر اساس آن بنا شده بودند)  شناختی اصلی او (و پژوهش انسان

ساز بسیاری  اند، اما امروزه اصول اساسی دیدگاهش زمینه چالش کشیده شده به
 اند. شناختی های جامعه از نظریه

امروزه  -ها خودسرانه است ها بین "پایه" و "روبنا" از بسیاری سویه ناهمگونی
طور  اند، اما به های فیزیکی اینترنت متکی های اجتماعی به زیرساخت رسانه
رود  شمار می های اصلی تعامل اجتماعی بسیاری از افراد به افزونی از ویژگی دم

 ی سود برای کسانی که آن را در اختیار دارند). (و همچنین سرچشمه
ای از  شود که علم همچون دانشی "ناب" یا "گردآیه اغلب پنداشته می

برداری از  ها" مستقل از چگونگی دستیابی به آن، نظارت بر آن یا بهره حقیقت
کشند و خاطرنشان  چالش می ها این دیدگاه را به آید. مارکسیست آن پدید می

مایٔه دانش علمی یعنی آنچه در هر  کنند که در درازای تاریخ ، دگرسانی درون می
شود، با شرایط اجتماعی تولیدشان  عنوان حقیقت شناخته می برهه از زمان به

رابطه نزدیک دارد، اگرچه با روشی نه جبری بلکه  با روشی دیالکتیکی فرجام 
ای از عنایت  های حرکت نیوتن و "کشف" نیروی گرانش او هدیه پذیرد. قانون می

مندِی فردی یا برآیند کوبش فروافتادن سیب از  الهی یا محصول (تنها) هوش
های سازوکار ویژه نظام  ها پاسخی به دشواری درخت نبوده است. آن

طور مشخص نیاز به بهبود ناوبری دریایی، تولید  داری نخستینه، به سرمایه
 پردازی بودند. ای در جنگ افزارهای پرتابه آالت جدید، و جنگ ماشین

انگلس  مارکس، در مورد نظریه فرگشت (تکامل) داروین با انتخاب طبیعی، به
انگیز است که در میان (پژوهش) جانوران و گیاهان،  نوشت: "این شگفت

داروین جامعه انگلیسی خود را با تقسیم کار، رقابت، گشایش بازارهای جدید، 
این  شناسد." این به نوآفرینی و تالش برای ماندگاری مبنی بر دیدگاه مالتوس می

رساند که مقوله دانش  معنا نیست که داروین در خطا بود، بلکه این معنا را می
 گذارد. علمی وابسته به جامعه است و  خود هم بر جامعه تاثیر می

ها زمینه  دهند. اما آن خودی خود هیچ توضیحی نمی مفهوم "پایه" و "روبنا" به
کنند.  را برای بررسی و فهمیدن روال دگرگونی هر دو در گذار زمان فراهم می

ها ("پایه" و "روبنا") همچنین برای رویش نظریه و عملکرد مارکسیستی،  آن
های جنسیتی، ساختارهای نهادینه و  ویژه در رابطه با فرهنگ و هنر، نقش به

 اند.  دولت در کانون کندوکاو بوده
کرد که  برای نمونه، آنتونیو گرامشی، رهبر کمونیست ایتالیایی، استدالل می

طورعمده دربرگیرنده جامعٔه سیاسی (شامل دولت ، پلیس، ارتش، و  "روبنا به
 دیگر ساختارهای نهادی آن) و جامعٔه مدنی است." 
های جنسیتی، فرهنگ، و  جامعه مدنی شامل هنجارهای اجتماعی، نقش

برای حفظ سرکردگی فرهنگی   هایی پیچیده روش هنر است که همه به
ها و  رساند. اندیشه داری (موضوع پاسخ دیگری در این گردآورد) یاری می سرمایه
 کند. ای از طبقه حاکم تراوش می های غالب در هر جامعه ارزش

چالش کشیده  ها و رفتارها پیوسته به در همان حال، این هنجارها، پنداشت
پوستان  توانند به تغییر بینجامند. برای نمونه، جنبش "جان سیاه شوند و می می

گیر را در دریافت عمومی مردم از نظام شریر  اهمیت دارد" چرخشی چشم
های ذهنی و عینی گنجانده  داری و همچنین انگیزه کش سرمایه گر و بهره ستم

ها و  مان که با تندیس های معماری و فضاسازی شهرهای شده در طرح
ارمغان آورده  هایی که به پدید آمدن و ثبات نظام یاری رساندند با خود به شمایل

داری در  است. جنبش شورش علیه خطر نابودی، پیرامون رویکرد نظام سرمایه
کشی از مردم و اینکه چگونه  رویه از محیط زیست و نیز بهره برداری بی بهره

روشنگری  کشاند توانسته است به سوی نابودی می دگرگونی اقلیمی هر دو را به
گام و  برد در پیکارشان، باید از موضع پس منظور پیش پردازد. نیروهای چپ به

های اقتصادی و  دفاعی در برابر یورش نیروهای سرمایه و ترویج سیاست
ها از سوی یک دولت کارگری  اجتماعی مترقی در "ساختار نظام" و تصویب آن
های اجتماعی پیشرو و  جنبش (در انگلیس) فراتر روند. ما باید با پیوستن به

های گوناگون بیرون از نهادهای  دهی ائتالف ها و سازمان گری در آن کنش
گذار در دفاع از برابری، محیط زیست، آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی  قانون

کش، نیروهای چپ از حمایت از اصالحات و  مبارزه برخیزیم. در نظامی بهره به
 کرد زهرآلود نیروهای راست افراطی باید فراتر گام بردارند.  رو در رویی با عمل
ها است،  های اصلی در پیکار برای سوسیالیسم، نبرد اندیشه یکی از سازه

چالش کشیدن "خرد رایج" است که وضعیت کنونی را امری عادی،  ضرورت به
سخنی دیگر، ما باید  داند. به ناپذیر، و "همین طوری که هست" می اجتناب

های پیشرو در دریافت جمعی و ایستادگی  همواره به گسترش و بازنگری فرهنگ
یک ضدفرهنگ که مبانی اقتصادی و سیاسی نظام  -در "روبنا" بکوشیم

 چالش بطلبد. داری را به سرمایه
 

 از کارهای تحقیقاتی کتابخانه مارکس در لندن
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چگونه یک معلم فیزیک کمونیست مانع گسترش  
 در جنوب هند شد ١٩-گیری کووید بیشترهمه

)، ٩٩ماه  آبان ١٩( ٢٠٢٠نوامبر  ٩ –نوشته ویشنوی چندراشخار 
 در "مجله علوم" 

 
خانم ک. شایالجا، وزیر بهداشت ایالت کراالی هند، می گوید: "تا زمانی 

های زندگی  که واکسن در دسترس ما نباشد، همه ما مجبوریم از برخی لذت
 نظر کنیم." صرف

 ١٨اش در  نخستین بیانیه (WHO)هنگامی که سازمان بهداشت جهانی 
) درباره شیوع ویروس کرونا در ووهان چین را ١٣٩٨ماه  دی ٢٨( ٢٠٢٠ژانویه 

صادر کرد، تعداد کمی از مسئوالن ایاالت هند به آن توجه کردند. ولی ک. 
ای که مسئولیت وزارت بهداشت در ایالت جنوبی کراال را  ُجثه شایالجا، زن کم

دانست که  بر عهده دارد، بالفاصله بر این خبر تمرکز کرد. شایالجا می
کنند و برخی از  بسیاری از دانشجویان کراال در دانشگاه ووهان تحصیل می

آنان در سال گذشته از او تقاضای کارآموزی در وزارت بهداشت کرده بودند. او 
بار آورد. او در  تواند به ای می گیری چه ویرانی دانست که این همه همچنین می

/ ٢٠١٨ابتدای کار خود در مقام وزیر بهداشت با شیوع ویروس نیپا در سال 
روبرو شد که بیماری کشنده دیگری است که از حیوانات به مردم  ١٣٩٧

دانستیم که در هر زمان ممکن است هر  گوید: "ما می یابد. او می انتقال می
 اتفاقی بیفتد."

ای متشکل از گروه واکنش  ، شایالجا جلسه ٩٨ماه  بهمن ۴ژانویه/   ٢۴تا 
های نظارتی ایجاد کرد.  سریع خود تشکیل داد و یک اتاق کنترل همراه با تیم

، نخستین گروه دانشجویان از ووهان بازگشتند ٩٨ماه  بهمن ٧ژانویه/  ٢٧در 
یکی از آنان مثبت شد که نخستین  ١٩-و سه روز بعد، نتیجه آزمایش کووید

 مورد تأیید شده از این بیماری در هند بود.
کراال با جمعیت زیاد شهری و با تعداد زیادی از ساکنانش که به خارج رفت 

به آن، زمینه   ها کنند و هجوم زیاد کارگران مهاجر از دیگر ایالت و آمد می
هایی هدفمند،  مساعدی برای شیوع ویروس بود. با این حال، با انجام تست

گرای محلی کراال توانست در  ها،  و اجرای قرنطینه، دولت چپ ردیابی تماس
صفر  چند ماه نخست شیوع بیماری، تعداد موارد جدید روزانه ابتال را تقریبًا به

های هند بود. با کاهش  ای بسیار بهتر از  دیگر ایالت برساند که نتیجه
ای در سطح کشور، شیوع بیماری دوباره افزایش یافت،  های قرنطینه اقدام

رسد که ایالت کراال آماده است نگذارد کنترل امور از دست  نظر می گرچه به
درصد (سی و شش صدم درصد) از موارد  ٠/ ٣۶کارگزارانش خارج شود. تنها 

ترین میزان مرگ و میر در  اند که پایین تأیید شده ابتال به ویروس فوت کرده
های هند،  گیری کرونا است. کراال نیز مانند دیگر ایالت جهان در جریان همه

از مزیت جمعیت جوان برخوردار است، ولی بسیاری از ناظران، میزان مرگ و 
دانند که  هایی می میر پایین را مرهون کیفیت خدمات بهداشتی و بیمارستان

 اند. شان نرسیده حد اشباع شدن ظرفیت هنوز به
شاهد جمیل، مدیر دانشکده علوم زیستی دانشگاه آشوکا، گفت: "از 

اند. آنان احتماًال بیش از  ها  مسئوالن کراال  صحیح عمل کرده بسیاری جهت
 اند." گیری موفق بوده هر ایالت دیگر هند در کنترل همه

دلیل  شود که به بیشترین تقدیر از وزیر بهداشت مالیم و بشاش کراال می
شغل سابقش که  آموزگاری در دبیرستان بود، اغلب "معلم شیالجا" نامیده 

های باسوادی و  شود. گرچه از نظر تاریخی کراال دارای باالترین شاخص می
بهترین نظام بهداشتی و درمانی اولیه را دارد، ولی کارشناسان اعتقاد دارند که 
رهبری شایالجا در این کارزار بسیار مهم بوده است. ک. سریناث ردی، مدیر 

دهد،  بنیاد بهداشت عمومی هند، گفت: "او به سخنان مردم گوش می
کند. او توانا،  کند  و با پزشکان صحبت می ها بازدید می شخصًا از بیمارستان

 فروتن، و انسان است."

های  شایالجا دانشمند نیست اما عالقه زیادی به علم دارد که به اواخر سال
شود. او  شناسی بود مربوط می که معلم فیزیک و زیست ١٣۵٩/ ١٩٧٠دهه 
های محلی را در  آموزانش، بخش علوم روزنامه آورد که همراه با دانش یاد می به

گوید: "ما راجع به فضا، سفر به ماه، و بسیاری مطالب  خواندند. او می کالس می
های بسیار جالبی با هم داشتیم." او اما سرانجام به  خارج از برنامه درسی بحث

به  ١٣٢٩/  ١٩۵٠های دهه  سیاست جلب شد. اعضای خانواده او در سال
 رشد کمونیستی و مبارزه با ستم طبقاتی پیوستند. جنبش رو به

کرد و  های محلی علیه ستم قومی/مذهبی شرکت می مادربزرگ او در جنبش
برد. شایالجا  ها می اغلب شایالجای جوان را به تظاهرات پرشور این جنبش

گوید مادربزرگش شجاعت را فقط در سیاست به او یاد نداده است. زمانی که  می
بیماری آبله در کراال شیوع پیدا کرد از رسیدگی به مبتالیان این بیماری اجتناب 

کردند تا بمیرند. بسیاری از مردم اعتقاد داشتند که  شد یا بیماران را رها می می
بیماران از سوی یک الهه نفرین شده بودند. ولی مادربزرگ چنین نبود. او به 

زد و به آنان آب تمیز، غذای خوب، و داروهای  شان سر می های بیماران در خانه
گوید: "او بسیار جسور بود. همه باید چنین  داد. شایالجا می گیاهی سنتی می

 مادربزرگی داشته باشند."
های کمونیست  سمت رهبری در یکی از حزب شایالجا پس از ارتقای مقام به

قدرت رسید،  به ١٣٩۵/ ٢٠١۶ایالتی، هنگامی که ائتالفی از چپ در سال 
مقام وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی انتخاب شد. هنوز خاطره بیماری آبله  به

ای که  بیماری –احتماًال با او بود که با نخستین نشانه شیوع بیماری "نیپا" 
ومیر ناشی از آن در بین  ویروس آن از خفاش انتقال یافته بود و نرخ مرگ

وپنجه نرم کرد. شایالجا برای  با این بیماری دست -درصد بود ٧۵تا  ۵٠مبتالیان
شدت آسیب دیده بود با نادیده  ای که از این بیماری به آرام کردن ساکنان دهکده

ها از این دهکده دیدن کرد و به ساکنان آن توضیح داد که  گرفتن همٔه  توصیه
خصوص در بیمارستان ها دارد، ولی  اگرچه این بیماری شدت واگیری اندکی به

دارد. اثبات   انتقال آن به دیگران در جریان زندگی روزمره احتمال بسیار کمی
 شدن این امر در نهایت مانع از مهاجرت دستجمعی ساکنان از منطقه گردید.

 ١٣٨۶و  ١٣٨٠/  ٢٠٠٧و  ٢٠٠١های  هند تنها دو مورد شیوع  نیپا در سال
داشته است که هر دو در ایالت بنگال غربی شیوع یافت. سازمان بهداشت 

موقع بوده است.  این نتیجه رسید که واکنش زود هنگام کراال به جهانی بعدًا به
همه،  میزان کافی آموزش ندیده بودند، بااین رغم اینکه پرسنل درمانی به به

مهار  مورد تماس، به ٢٠٠٠جداسازی بیماران و ردیابی و قرنطینه کردن بیش از 
مورد مرگ وجود داشت و  ١٧مورد تأیید شده و  ١٩شیوع منجر شد. در پایان، 

شایالجا و گروه او تصمیم گرفتند برای شیوع بعدی آمادگی بیشتری داشته 
های نظارت و ردیابی  ها شامل بهبودی سیستم ای از اقدام باشند. آنان مجموعه

های بیمارستانی  را انجام دادند.  های جراحی و پروتکل تماس، استاندارد عمل
های گذشته درس  گیری ها از همه کند که برخی ایالت جمیل خاطرنشان می

گیر شدن  اند. او افزود: "ایجاد ظرفیت در زمان صلح [زمان پیش از همه نگرفته
بیماری] مهم است. آنان [شایالجا و گروهش] در این زمینه خوب عمل کرده 

 اند."
های حساس اجتماعی یک  شایالجا همچنین آموخت که چگونه با جنبه

گیر مقابله کند. در خالل شیوع نیپا، دولت در ابتدا مردگان را  بیماری همه
سوزاند، عملی که برای بسیاری از  می

ورسوم  تدفین  لحاظ رسم مسلمانان کراال [به

های عملی، ممکن، و انسانی  راه
 !١٩-گیری کووید مهار همه

   ١٣ادامه  در صفحه 
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میلیاردرها و بیماری 
 عالمگیر

منظور تفسیر و گزارش  بندی کردن ثروت) به های تسهیم ثروت (سهم داده
ها در بهای جاری یک  این سبب که نوسان اند. به هایی بسیار بدقلق کردن داده

طوری که رونق یک  گذارد، به سهم در بورس سهام بر تسهیم ثروت تأثیر می
بورس سهام (یا بورس اوراق بهادار) بامبی ناگهان ثروتمندان را بسیار ثروتمند 

دهد، در حالی که سقوط یک بورس سهام ناهمگنِی تسهیم ثروت را  نشان می
سخنی دیگر، این واقعیت که ثروتمندان بخشی از  کند. به تر می شبه کم یک
شان را دشوار   دارند، تخمین زدن کل ثروت شکل سهام نگه می شان را به ثروت
سازد، ثروتی که اکنون بخشی بادوام دارد و بخشی دیگر که بالقوه ناپایدار  می

 است.
وچرا دربارٔه تسهیم ثروت بتوان  چون بااینهمه، هنگامی که تا حدی بی

اند؛ دورٔه بیماری  هایی معین  درحال روی دادن بوده اظهار نظر کرد اتفاق
های بیماری  ها بوده است. اینکه در خالل ماه عالمگیر یکی از این اتفاق
ها انسان زحمتکش در سراسر جهان از از دست  عالمگیر حتا مادام که میلیون

شان  اندازه به ثروت دادن شغل و درآمد در رنج هستند میلیاردرهای جهان بی
طور مسلم  تواند وجود داشته باشد، و این به افزودند تردیدی اندک می

 معنای افزایش نابرابری ثروت در جهان است. به
اکتبر  ٧بر اساس گزارشی از سوی  بانک  سویسی "یو بی اس" که گاردین ، 

به آن اشاره کرده بود، میزان ثروت میلیاردرهای  ٩٩مهرماه  ١۶/ ٢٠٢٠
های فروردین و  های  آوریل و ژوئیه سال جاری (ماه جهان در بازه زمانی ماه

درصد افزایش یافت. ثروت  ٢٧٫۵ای که اوج بیماری عالمگیر بود،  تیر)، دوره
 ١٠٫٢سابقٔه  میزان بی به ١٣٩٩مردادماه  ١٠/ ٢٠٢٠آنان در پایان ماه ژوئیه 

تریلیون پوند رسیده بود. اوج پیش از این ثروت  ٧٫٨تریلیون دالر  یا  
تریلیون دالر بود. از آن زمان   ٨٫٩بالغ بر  ٢٠١٧میلیاردرها در پایان سال 

نفر  ٢١٨٩نفر به  ٢١۵٨اگرچه شمارمیلیاردرها اندکی افزایش یافته یعنی از 
میزانی بسیار زیاد افزایش یافته است. در واقع  شان به رسیده است، اما ثروت

، سرانه ١٣٩٩مردادماه  ١٠/ ٢٠٢٠و  پایان ماه ژوئیه  ٢٠١٧بین پایان سال 
درصد افزایش داشته است. اما نکته اینجا است که این  ١٣ثروت میلیاردرها 

افزایش برآیند خالص دو حرکت متضاد است: از یک سو سقوطی (اقتصادی) 
و از سوی دیگر افزایشی شدید پس از آن تا  ٩٩ماه  / فروردین ٢٠٢٠تا آوریل 

  درصد. این افزایش اهمیتی ویژه ٢٧٫۵میزان   مردادماه  به ١٠پایان ژوئیه/ 
قدر  های مردم ثروت چندانی ندارند یا اگر دارند آن دارد. از آنجا که بیشتر توده

وجود  ها به ها تأثیری در ارزش آن ناچیز است که برخالف بورس سهام، نوسان
خودی نابرابری در جامعه  آورند، رشد بورس سهام باعث افزایش خود به نمی
گردد و از دیگر سو سقوط بورس سهام باعث کاهش نابرابری ثروت  می
بندی قطعی در مورد میزان تغییر در  گردد. دیدیم که رسیدن به یک جمع می

 نابرابری ثروت دشوار است.
ماه رویهم رفته ناهمسان  رشد نابرابری ثروت پس از ماه آوریل/ فروردین

گفته سخنگوی بانک سویسی "یو بی اس"، هنگامی که پیش از  است. به
تنها  یافت، میلیاردرها نه های سهام [در بورس] کاهش می قیمت ٢٠٢٠آوریل 

رساندند، بلکه درعمل  فروش نمی شان را به در سراسیمگی این کاهش سهام
دارانی که  تر دست زدند، سهام داران کوچک ها از سهام خریدن سهام به

روی، وقتی بورس سهام  شان مشغول بودند. ازاین فروش سهام سراسیمه به
پس از آوریل رشد یافت، ثروتمندان از افزایش بهای سهامی که زیر ارزش 
معمول خریده بودند، سودی عظیم کسب کردند. این کسب سود در اصل 

این دلیل بود که صاحبان سهام کوچک توانایی نگه داشتن سهام خود را  به
نداشتند. بنابراین افزایش انباشت ثروت در خالل بیماری عالمگیر نه تنها رو 

هر حال از هیچ ثروتی برخوردار نیستند بود، بلکه  در روی تهیدستانی که به

همچنین رو در روی صاحبان ثروت کوچک نیز بود. این فقط تأثیر خودجوش 
ها در بورس سهام نبود، قانونی ویژه بود که مارکس  افزایش بهای جاری سهم

 آن را تمرکزگرایی سرمایه نامید.
گوید در نظام  داری] لنین می در کتاب امپریالیسم [باالترین مرحلٔه سرمایه

شود برای  فرصتی می -چه اقتصادی و چه سیاسی -داری هر بحرانی سرمایه
تمرکزگرایی سرمایه. اکنون باید بحران پزشکی را، درواقع هرنوع بحران محتمل 

 های لنین افزود. را، به فهرست بحران
سازوکار (مکانیسم) معمول تمرکزگرایی، تباهی حاصل در طی یک بحران 

گیر  گیرد (گریبان دار را می است که گریبان تولیدکنندگان کوچک سرمایه
اصطالح انباشت  شود اما نابودی آنان در جریان به پا هم می تولیدکنندگان ُخرده

هایی را  اولیه سرمایه است، نه تمرکزگرایی سرمایه) و پس از آن هم گریبان آن
تر، که از نظر مالی آنان را  های اعتباری کوچک ها یا بنگاه گیرد، بیشتر بانک می

شوند یا  تر تصاحب می های بزرگ ها یا از سوی شرکت کردند. همه این تأمین می
سازند تا  تر فراهم می های بزرگ شوند فقط و عرصه را برای شرکت ورشکست می

 به قلمرویی که تا پیش از این دراختیارشان نبود دست یابند.
ها نیز وجود  آمیختگی ناب سرمایه در کنار این سازوکار تمرکزگرایی، درهم

های  هم ریختن و یک کاسه کردن تودٔه انبوهی از سرمایه دارد. یعنی روی
ها یا  گونه که بانک شمار، درست همان کوچک در چند سرمایه بزرگ انگشت

کنند. این به برآمدن سازوکار دیگری  بازار سهام (در شرایط بحرانی) عمل می
 هم از گونه نیرومندش یعنی تمرکزگرایی سرمایه است. انجامد آن می

آنچه در خالل بیماری عالمگیر مشاهده کردیم، سازوکار دیگری است برای 
ناشی از ناتوانی  -کند با دو  تمرکزگرایی اشاره شده در باال فرق می -تمرکزگرایی

های قیمت سهام در بورس که  دارندگان ثروت کوچک در رویارویی با ریزش
باکی"،  توانند در برابر آن بایستند. این توانایی میلیاردرها به "بی میلیاردرها می

های تصوری که خیال باطل  یک از آن فضیلت "شجاعت" یا "کارآفرینی" یا هیچ
کند هیچ ارتباطی ندارد. این توانایی تنها به  گذاری می ها سرمایه دار با آن سرمایه

 شان) ربط دارد. گنده بودن بزرگی ثروت آنان (کله
توانند از عهدٔه کنار  سبب اینکه میزان ثروت میلیاردرها بزرگ است، آنان می به

ها را بپذیرند و حتا   های بهای جاری سهام در بورس برآیند و آن آمدن با نوسان
هایی کالن  های کوچک به انجام چنین کاری، منفعت از ناتوانی صاحبان ثروت

ها در ایستادگی در برابر  گنده کله  ببرند. در واقع عجیب اینجاست که توانایی
شود، بلکه  شان ناشی نمی های قیمت سهام از "خطر (ریسک)پذیر" بودن نوسان

 درست برخالف آن، این میلیاردرها از ریسک متنفر و بیزارند.
بزرگی ثروت میلیاردرها، نعمتی است که آنان را از دست زدن به تدبیرهای 

آورد. از  بار می شان "ایمنی" به سازد، یعنی نعمتی که برای خطرپذیر آسوده می
شان را از  سازی در دارایی، ثروت این روی، آنان با روی آوردن به راهکار تنوع

گذاری در خرید سهام، یکی از این راهکارها  دارند. سرمایه خطر مصون نگه می
میزانی غیرمعمول  های بازار سهام به برای حفظ ثروت است. هنگامی که قیمت

های کوچک  سابقه برای ثروت گونه که در هر بحران کم کنند، آن ریزش می
های بزرگ  آید، توازن ثروت آشفتگی پیش می

   ١۴ادامه  در صفحه 
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کنان در  نزد مسلمانان] پذیرفتنی نبود. روزی یکی از اقوام قربانیان گریه
اعتراض به این عمل گریبان شایالجا را گرفت. شایالجا نیز از گروه خود 

حلی برای این مسئله پیدا کنند. سرانجام، روش پیچیدن جسد  خواست تا راه
متری مورد قبول قرار گرفت. او  ٣در پالستیک غیر قابل نفوذ و دفن در عمق 

 های خود را خودمان بسازیم." گوید: "ما یاد گرفتیم که گاهی باید پروتکل می
گیری جدید  خدمات سنتی و پرتوان اجتمایی در کراال به مبارزه با همه

کمک کرده است. در اوایل سال جاری در خالل اجرای محدودیت تردد، این 
ایالت پناهگاه و منبع تغذیه سخاوتمندانه برای کارگران مهاجر بود تا آنان را از 

طوربالقوه به شیوع ویروس دامن  سان به شان بازدارد و بدین فرار به کشورهای
های بهداشتی موجود در کشور  نزنند. این ایالت با برخی از بهترین شاخص

ومیر نوزادان که با بسیاری از کشورهای  کار کرد، از جمله نرخ مرگ شروع به
پذیر بود. سریناث ردی، مدیر بنیاد بهداشت عمومی هند،  ثروتمند قیاس
کند که انتقال قدرت اجرایی، مشارکت شهروندان و ارتباطات  یادآوری می

های  گیری رغم جبهه گوید: "به عمومی را نیز تقویت کرده است. او می
ویژه در حمایت از نظام درمانی  سیاسی، در سطح [شوراهای روستایی]، به

 بنیادین، همبستگی اجتماعی زیادی وجود دارد."
های علمی، جلب پشتیبانی  گیری از مشاوره گوید شایالجا با بهره ردی می

ها، و برقراری ارتباط با مردم، توانست موفق شود. او  در سراسر وزارتخانه
ای نسبتًا باسواد و از نظر سیاسی فعال، نیازمند  گفت: "کار کردن در جامعه

جلب اعتماد و همکاری شهروندان است که  او [شایالجا] هم توانسته است 
 طور مؤثر انجام دهد."  این کار را به

اش، روبرو است که ظاهرًا از موفقیت  هنوز هم او با مقاومت رقبای سیاسی
کنایه او را "شاهزاده نیپا" نامید،  اند. کسی به عنوان یک زن ناراحت او به
نام "ویروس" درباره آن  خصوص پس از نمایش فیلمی سینمایی به به

گیری که یک بازیگر مشهور در نقش شایالجا مسئولیت قهرمانانه او را  همه
نشان داد. اخیرًا، یک سیاستمدار او را "ملکه کووید" نامید. گروه مخالف 

 رسد با افزایش اخیر موارد ابتال احتماًال افزایش یابند. نظر می به
 

گیری در  وآمدها، چندین مورد همه با بازگشایی اقتصاد هند و افزایش رفت
های "خرمن" در اواخر ماه  مناطقی از کراال پدیدار شدند که پس از جشن

گیر گسترش یافتند. در ماه اکتبر/ اوت/ مرداد شهریورماه  به موجی همه
ترین افزایش روزانه ابتال در کشور بود.  ماه، این ایالت شاهد بزرگ آبان مهر

گویند دولت در انجام آزمایش برای تعدادی کافی از افراد  برخی از ناظران می
سستی کرده است. برخی دیگر به هجوم نیروی کار مهاجر در گسترش شیوع 

کند: "بسیاری از مردم نیز پس از رفع  کنند. جمیل خاطرنشان می اشاره می
 های تردد، از کشورهای خلیج فارس بازگشتند." محدودیت
خصوص در بین کارکنان درمانی،  های سختگیرانٔه نخستین، به از اقدام

چنانچه  -وجود آمده باشد. همچنین ممکن است ممکن است فرسودگی به
های خوب بهداشتی و  مراقبت -فرماندار انتصابی ایالت اظهار داشته است

ومیر موجب کمتر شدن ترس مردم از ویروس شده باشد.  نرخ پایین مرگ
اش با "مجله علوم" در ماه اوت/ مرداد  شایالجا  در خالل مصاحبه

هایی برای  ها و توصیه شهریورماه، گفت که با افزایش تعداد تخت بیمارستان
های تردد، او در حال آماده شدن برای موج احتمالی  تمدید برخی محدودیت

ها را تا حد ممکن  دوم است. او گفت، هدفش این بوده است که تعداد مرگ
پایین نگه دارد و افراد سالخورده را محافظت کند و "تا زمانی که واکسن را 

 دریافت نکردیم، همه ما باید از برخی از لذت های زندگی چشم بپوشیم."
های اعتراضی سیاسی به  ها و تجمع شایالجا اخیرًا تأیید کرد که جشنواره

هایی شدیدتر را  گسترش اخیر بیماری دامن زده است. او ِاعمال محدودیت
درمورد تردد توصیه کرد. اکنون، بیش از هر زمان دیگر، وزیر بهداشت 

های مادربزرگش)  هایش (و ترفند کوش ایالت کراال باید از تمام توانایی سخت
 استفاده کند تا راهکارهایی جدید برای مبارزه با ویروس کرونا پیدا کند.

 

های متعدد حیوانی و گیاهی و به خطر افتادن زندگی بر روی کـرٔه زمـیـن  گونه
شود. این روند به مفهوم تراژدی در تاریخ انسان است، که  آشکارتر از همیشه می

پایان سرمایه در کسب سـود و  خاطر انگیزٔه بی میلیارد انسان به٧در آن بیش از 
زیسـت را بـپـردازنـد.  های وارد شده بر محیـط انباشت نجومی، باید تاوان آسیب

کسفام در گـزارش ذکـر شـده مـبـنـی بـر وادار کـردن  برخالف توصیه های آ
یی، باید گفـت کـه ایـن پـدیـده  َاَبرثروتمندان به کاهش انتتشار گازهای گلخانه

تـوان  داری حاکم است و بدون تغییر ایـن نـظـام نـمـی برآمده از سرشِت سرمایه
زیسـت مـهـّیـا کـرد.  شرایط را به طور قطع برای ترمیم و بهتر کـردن مـحـیـط

محیطی را با خود هـمـراه دارد،  های زیست داری نظامی است که فاجعه سرمایه
نظامی است که برای تأمین نیازهای تولید و کسب سود خـود هـزاران هـکـتـار 

هـا را  کـنـد، رودخـانـه کشد یا با قطع درختان تخریب مـی جنگل را به آتش می
کند، با مصرف  ها را آلوده می کند، اقیانوس خشک یا مسیرهای آنها را عوض می

های را آلـوده  انواع سم و مواد شیمیایی برای ازدیاد تولید کشاورزی و دامی زمین
های کشتار جمعـی  هایی به وسعت کل یک کشور را با سالح کند، و سرزمین می

در این میان شاهدیم که چگـونـه نـیـروهـای راسـت  کند. به مخروبه تبدیل می
کنند تا با تغـیـیـر دادن قـوانـیـن یـا بـا زیـر پـا گـذاشـتـن  افراطی تالش می

هـای فـرامـّلـی را بـرای  المللی، دست َاَبرثروتمندان و شرکـت بین های معاهده
زیست بـاز بـگـذارنـد. در آمـریـکـا دولـت تـرامـپ  تخریب هرچه بیشتر محیط

زیست را مسخره مـی کـنـد و مـنـکـر  های دانشمندان در مورد محیط پژوهش
دهد  های فرامّلی اجازه می گرمایش زمین است، و در برزیل، بولسونارو به شرکت

های کرٔه زمین" هستند برای ایجاد زمیـن بـرای  های آمازون را که "ریه تا جنگل
 کشت سویا به آتش بکشند.

ها،  ها، طوفان سالی رغم افزایش خشک خوبی نشان داده است که به تجربه به
های ناشی از تغییرهای اقلیمی، ثروتمندان هـرگـز اهـمـیـتـی بـه  و سایر فاجعه

هـای  از جمـلـه مـهـاجـرت -محیطی و پیامدهای ناشی از آن های زیست آسیب
هـای  هـا ژسـت دهند، هرچـنـد کـه در رسـانـه نمی -دیده گسترده مردم آسیب

گیرند، ولی همچنان بـه زنـدگـی  زیست به خود می روشنفکرانه و طرفدار محیط
هـای خصـوصـی خـود ادامـه  ها و جـزیـره اشرافی و بدون خطر خود در جنگل

آید، بر زندگی آنها نـیـز  دهند غافل از اینکه آنچه بر سر آب و هوا و زمین می می
اند که برای زندگی بـه  نخواهی اثر خواهد گذاشت. (شاید هم در فکر این خواهی

های دیگر بروند!!) حقیقت تلخ این است که در فجایع طبیعی، بـیـشـتـریـن  کره
شوند کـه از  صدمه را البته همواره اقشار تحت ستم و محروم جامعه متحمل می

کمترین امکانات زیستی برخوردارند. اّما آن قشر کوچک از جمعیت کـرٔه زمـیـن 
که سرمست از سود و ثروت اعتنایی به سرنوشت حیات روی کرٔه زمـیـن نـدارد، 

ها انسان که در  ترین ناراحتی از خود در قبال مرگ میلیون اند که کوچک کسانی
دهند. در حال حاضر، به دلیل افزایش  برند، نشان نمی فقر و گرسنگی به سر می

هـا انسـان  زیست، میـلـیـون های بیش از اندازه و دور از انتظار در محیط آلودگی
های تنفسی، قلـبـی، کـلـیـوی، و...  های جسمی از قبیل نارحتی دچار نارسایی

هـای نـاشـی از  های عظیم و ویرانی اند و صدها میلیون نفر نیز بر اثر سیل شده
آنها یا با از دست دادن شغل و معیشت و کاشانٔه خود، به دامان فقر و گرسنـگـی 

ها سالٔه بسیـاری  اند. چرخٔه حیات طبیعی میلیون و مرگ و مهاجرت کشیده شده
از جانوران و گیاهان نیز صدمه زده است که تأثیر متقابل بر روی یکدیگر و نیز بر 

هـای  روی زندگی انسان داشته است، از بر هم خوردن شـرایـط زنـدگـی خـرس
قطبی تا زنبورهای عسل و پرندگان مهاجر گرفته تا وضعیت جانوران وحشی کـه 

 آورند. بر اثر کمبود مواد غذایی به شهرها هجوم می
زیست امروزه در  های ارزشمند حمایت و حفاظت از محیط خوشبختانه جنبش

هـای  شـونـد و خـواسـت دنیا کم نیستند و روز بـه روز هـم قـدرتـمـنـدتـر مـی
کـنـنـد.  های جهان تحمیل می خود را به دولت  دوستانهٔ  دوستانه و طبیعت انسان
هایی هم هستند که در حّد امکاِن خود تالشی جـّدی در راه مـعـکـوس  دولت

کننـد.  ها می کنند و کاهش آلودگی محیطی کنونی می کردن روند تخریب زیست
زیسـت و نـجـات  اّما برای دستیابی قطعی به شرایط الزم در راه بهبود مـحـیـط

داری و  بر روی کرٔه زمین، نیاز به جایگزینی نظام اقـتـصـادی سـرمـایـه زندگی
اولویت دادن به نیازهای مردم عادی در مقابل کسب سود و انـبـاش سـرمـایـه 

از طریق چپاول منابع انسانی و طبیـعـی و در سـایـٔه  از َاَبرثروتمندانی که است.
بـار  حمایت نظام اقتصادی موجود، خـود بـه وجـود آورنـدٔه شـرایـط فـاجـعـه

تـوان  اند و موجودیت آنها بستگی به همین نظام دارد، نمی محیطی کنونی زیست
 انتظار داشت تا به بهتر شدن شرایط یاری برسانند. 
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شود، خشونت فقط در نوع عریان آن  مرد به همبستری با او) عادی تلقی می
وسطایـی و رایـج  کمک قوانین قرون یابد که آن هم به مانند قتل مصداق می

در این معناکه زنان مایملک [متعلقه] و نـامـوس  -کردن فرهنگ پدرساالری
تنها بازدارنده  در موضوع مرتکبان به جنایت نه -اند مردان و جزو اموال مردان

طور نمونه، قتل فـجـیـع رومـیـنـا  نیست، بلکه مشوق مردان هم هستند (به
دست پدری که قبًال با سرک کشیدن در قوانین مرتـکـب جـنـایـت  اشرفی به

 شد). 
در صد  ۵٠ها در ایران و  در صد از کل قتل ٢٠نوشته خبرگزاری ایرنا،  بنا به
مـورد قـتـل  ۴۵٠تا  ٣٧۵های خانوادگی، ناموسی است و ساالنه بین  از قتل

عالوه هزاران مورد خشونـت خـانـگـی از  شود. به ناموسی در کشور ثبت می
تجاوز گرفته تا زنای با محارم (همبستری با خویشاوندان بالفصل) و  آسـیـب 

دهند که هرگـز گـزارش یـا در  به زنان در خانه، جامعه، و محل کار روی می
های اخیر و در پـی کـارزار "مـن هـم"، زنـان  شوند. در ماه جایی ثبت نمی

 اند. ای کرده درستی تابوشکنی کرده و آزار جنسی درمورد خویش را رسانه به
کشـور دربـاره  ۵٢کشور در ارتباط با آزار جنسی و در  ١٢۵که در   درحالی

شـده  تجاوز زناشویانه (همبستری با همسر خالف میل او) قوانینی تصـویـب 
طورکلی و  است، در کشور ما هنوز قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به

 در این موارد هم هنوز قانونی مصوب نشده است.
هـا در  الیحٔه نیم بندی با نام "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" که سال

وآمدهای فراوان بین قـم و  های قوه قضاییه خاک خورد، و بعد از رفت قفسه
وتعدیل باز هم بیشتر، ایـن بـار بـا نـام  قوه قضاییه و مجلس، و پس از جرح

"الیحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در بـرابـر خشـونـت" بـه مـجـلـس 
جایی نرسیده است. زیـرا  بازگردانده شد که تعیین سرنوشت آن هم تا کنون به

های راهبردی ولی فقیه و قوانین واپسگـرای جـمـهـوری اسـالمـی  سیاست
های اقـتـصـادی اجـتـمـاعـی  تبعیض و نابرابری را در خانواده و همه عرصه

شناسند. از تبعیض و نابرابری در حق کـار و  رسمیت می دانند و به صحیح می
هایـی   تحصیل و پوشش گرفته تا نابرابری در قوانین مدنی و خانواده، نابرابری

انـد و در ایـن راه  ها مبارزه کـرده که زنان همواره برای از میان برداشتن آن
 شود. هایی فراوان به آنان تحمیل شده و می هزینه

ستیز فقها یکی از چهار رژیم در جهان است که هنوز "کنوانسیون  رژیم زن
رفع تبعیض علیه زنان" را امضا نکرده و برابری جنسیتی یـاد شـده در ایـن 

دانـد و  کنوانسیون را در تضاد با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی مـی
وچرای ضوابط اسالمی در مورد تبـعـیـض قـائـل  چون همچنان بر رعایت بی

 ورزد.    شدن علیه زنان اصرار می
هایی مانـنـد فـقـر و نـابـرابـری و  همین دلیل برای مبارزه با ناهنجاری به

های اقتـصـادی،  خشونت در جامعه و نیز علیه زنان، میهن ما در همٔه عرصه
ستیز و تـغـیـیـر بسـتـر  ویژه لغو قوانین زن سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، به

تـحـمـل  دهـد و زنـان را بـه ای که خشونت علیه زنان را رواج مـی فرهنگی
تحولی بنـیـادی نـیـاز  کند به ها تشویق می حقی ها و بی خاضعانٔه این خشونت

ویـژه بـرای  دارد. در این راستا فراهم آوردن زمینه استقالل اقتصادی زنان به
 زنان خشونت دیده امر زندگی و مرگ آنان است.

های اخیر در رواج دادن گـفـتـمـان  مبارزات قهرمانانه زنان ایران در سال
برابرخواهی و رفع تبعیض و انواع خشونت علیه زنان  در جـامـعـه، بـاوجـود 

ها از فعاالن و کنشگران زن، در کـل  گونه سرکوبگری و پر کردن زندان همه
سزا داشته است. زنان  خواهانه میهن ما تاثیری به روند مبارزات مردمی و ترقی

حضـوری  ٩٨ماه  های آبان های اعتراضی ازجمله در اعتراض در همه حرکت
های  خواست اند که برای دست یافتن به درستی واقف اند. زنان به پرشور داشته

ای  مـبـارزه شـان، بـه شان و محو لکٔه ننگ خشونت بر دامـن زنـدگـی برحق
ای در راسـتـای  مشترک همراه با تمامی زحمتکشان کشور نیازمندند، مبارزه

طرد رژیم والیت  فقیه، و جایگزین کردن آن با حکومتی دمکراتیک، هـمـراه 
ای جدید و مبتنی بر اصل در نظر گرفتن حقوق بـرابـر بـرای  با قانون اساسی

 همه مردم، جدا از تفاوت های جنسیتی، قومی، عقیدتی، و نژادی.  
 

 تشکیالت دموکراتیک زنان ایران
 ١٣٩٩آذرماه  ٣

 ادامۀ اعالمیۀ تشکیالت دموکراتیک زنان ...

های کالن از نابسامانی  زند. در چنین شرایطی صاحبان ثروت هم نمی را به
زنند استفاده  شان می فروش سهام تر که با درماندگی دست به سهامداران کوچک

 افزایند. ثروت خود می کرده و به
دالر ثروت داشته باشم، مایلم  ١٠٠مثالی موضوع را روشن خواهد ساخت. اگر 

اندازه کافی درآمد باالیی برایم داشته  شکلی در اختیار داشته باشم که به آن را به
این دلیل  ام روبرو باشد. میل من نه به باشد حتا اگر با خطر از بین رفتن سرمایه

این دلیل است که به درآمد بیشتری  دانم، بلکه به است که خطرپذیری را برتر می
گذارم. در عوض اگر  ام را در خرید سهام می نیاز دارم. بنابراین، من تمام دارایی

توانم نیمی از ثروتم  یک میلیون دالر داشته باشم، درآمدم کافی خواهد بود و می
صورت سپرده بانکی که درآمد ناچیزی دارد  صورت سهام و نیمه دیگر را به را به

درصد سقوط در قیمت سهام رخ دهد، در حالی که  ١٠نگه دارم. اکنون اگر 
دار بزرگ  دهد، سهام درصد از ثروت خود را از دست می ١٠دار کوچک  سهام
دهد.  درصد از نیمی از دارایی خود) را از دست می ١٠درصد (یعنی  ۵فقط 

شدنی  بنابراین در حالت دوم، آسیب ناشی از این ریزش قیمت سهام جبران
دهد، برای  است، اما برای حالت اول چنین نیست. وقتی درماندگی دست می

کنیم، در  فروش سهام می های بیشتر، در حالت اول شروع به جلوگیری از زیان
شان  کند و نگه دار بزرگ، این سهام را خریداری می حالت دوم، یعنی سهام

 تر گردد. دارد تا بازار مطلوب می
ها در  داری عادی است. اما سقوط قیمت های بازار سهام در سرمایه نوسان

شان مهم نیست. و این درست  تر است، خاستگاه دوران بحران بسیار گزنده
های بزرگ با هزینه کردن مالکان  ای است که دارندگان ثروت همان دوره

توزی همراه  گیرند. تمرکزگرایی در چنین دورانی با کینه تر قربانی می کوچک
 است.

خاطر سقوط بازار باید  های کوچک به سراسر فرایندی را که دارندگان ثروت
پا  طی کنند، یادآور انباشت اولیه سرمایه تحمیل شده به تولیدکنندگان خرده

دالر از سهام  ١٠٠ارزش (واقعی)  است. اگر دارندگان ثروت کالن، سهامی به
ارمغان  دالر خریداری کنند، سودی برای آنان به ١٠٠تر را به قیمت  کوچک

نخواهد آورد. آنان برای خرید این سهام باید از موجودی نقد خود مایه بگذارند یا 
های دیگر خود را بفروشند. در همه این  از بانک وام بگیرند یا یکی از دارایی

وجود  موردها هیچ افزایشی در دارایی خالص آنان (یا "ارزش خالص" آنان) به
 ۵٠دالری را  ١٠٠دلیل سقوط در قیمت سهام ، سهام  نخواهد آمد. اما اگر به

دالر خریداری کنند و با فرض اینکه این مبلغ را از بانک وام بگیرند، پس از اینکه 
های بزرگ ارزش  ارزش واقعی خود رسید، این دارندگان ثروت قیمت سهام به

این شکل  تر به داران بزرگ اند. سهام دالر گسترش داده ۵٠خالص خود را با 
اند، که  تر ساخته دالر غنی ۵٠تر  داران کوچک شان را با هزینه سهام ثروت

 همسان با شکل انباشت ابتدایی سرمایه است.
سخنگوی بانک سویسی "یو بی اس" ادعا کرد که افزایش تمرکزگرایی ثروت 

ای  داری است. چنین گفته ای بیگانه با سرمایه در دوران بیماری عالمگیر، پدیده
داری همساز  وکاست با منطق سرمایه کم رساند. این پدیده بی نهایت نادانی را می

ای انسانی که پدید آوردنده بحرانی در نظام  است. در حقیقت، هرگاه فاجعه
گردد، برای افزایش تمرکزگرایی ثروت از طریق سازوکار  داری می سرمایه

 توان از آن چشم پوشید. شود که نمی مشخص شده فرصتی می
پدیده افزایش تمرکزگرایی ثروت در بسیاری از کشورها از جمله هندوستان رخ 

درصد  ٣۵گفته همان منبع، ثروت میلیاردرهای هند با  داده است، جایی که به
 ١۶،  The Wire)میلیارد دالر رسیده است  ۴٢٣افزایش در مدت مشابه به 

چهارم و اشتغال  مهرماه) . در این مدت، کاهش تولید کمابیش یک ٢۵اکتبر/ 
داری را  ای از کارکرد نظام سرمایه همین ترتیب بوده است. این تباین گوشه نیز به
 کشد. تصویر می به

 ادامۀ میلیاردرها و بیماری ...



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ١۵   ١١١٧شمارۀ  

ها، شکست  جمهور کوبا کشیده بود. حاصل همٔه این نقشه رئیس
  مفتضحانٔه سیا بود.

ثبات کردن کشور را تهیه کرد. اسناد  در مورد آلنده، کیسینجر طرح بی
تازه افشا شده حاوی جزئیاتی است که پیش از این در دسترس نبود، 

های پنهانی قبلی سیا در  حتٰی کمیتٔه سناتور چرچ که در مورد فعالیت
  کرد، به این اسناد دسترسی نداشت. خارج از کشور تحقیق می

یی از ِهلمز که تمام  صفحه ١٧ویژه یک یادداشت  این اسناد، به
کند، دورٔه بین پیشگیری ناموفق از نامزدی آلنده  ها را مشخص می گزینه

نیکسون پس -سازی کیسینجر ثبات و روزهای بی ١٩٧٠در اواسط سال 
گیرد. طنز تلخی که در این اسناد  جمهوری شیلی را در بر می از ریاست
ثبات کردن  شود این است که در طرح رژیم نیکسون، بی دیده می

ای بینابینی بود که نیکسون و مشاورانش در  حکومت آلنده در واقع نقشه
مشی  نظر گرفته بودند. وزارت امور خارجی نیکسون خط

را در پیش گرفت، یعنی سرد کردن روابط؛ ضمن آنکه  ”آمیزی مصالحه”
کرد، که در اساس  های پنهانی به احزاب مخالف را دنبال می دادن کمک

ها به طور  ها، هرچند در این یادداشت یعنی کمک به دموکرات مسیحی
مشخص اسمی برده نشده است. وزارت امور خارجی دو امید داشت. یکی 

کند، گرچه خوِد وزارتخانه هم  ”تعدیل”هایش را  اینکه آلنده سیاست
اذعان داشت که احتمالش ضعیف است، و دیگری این بود که دولت 

قدری حمایت مردمی را از دست بدهد که در انتخابات بعدی که  آلنده به
ترین خط،  برگزار شود، شکست بخورد. افراطی ١٩٧۶قرار بود در سال 

که کودتای نظامی فوری بود، از جانب سازمان سیا و ِملوین ِلرد وزیر دفاع 
 سازی، طرحی بین آن دو گزینه بود.  نیکسون مطرح شد. بی ثبات
ها در همٔه اسناد افشا شده  ترین یادداشت یادداشت ِهلمز که مفصل

کند که چندین گروه در درون قشر ممتاز شیلی  صراحت بیان می است، به
نیافته و تا  گیری آلنده جلوگیری کنند، اّما سازمان خواستند از قدرت می

رسید که هر کدام منتظر بود تا  حّد زیادی بدون رهبری بودند. به نظر می
کدام اقدامی  کند که هیچ دیگری اّول حرکت و اقدام کنند. ِهلمز ادعا می

حزب کمونیست شیلِی  ”تبلیغات”ها بر اثر  نکرد، زیرا به قول او، شیلیایی
 -که طرفدار راه پارلمانی برای رسیدن به قدرت بود-طرفدار شوروی
 ”نرم”های مسیحی  تر، و حتٰی دموکرات های رادیکال سوسیالیست

ها آمدِن آلنده  در نتیجه، شیلیایی”اند. در یادداشت ِهلمز آمده است:  شده
کردند، اما نه با انزجار و نگرانی جّدی که  را با بیم و ناآرامی دنبال می

ولی اسناد تازه منتشر شده نشان  ”توانست منجر به اقدام شود. می
یادداشت خیلی مهمی به  طور نبود. دهد که نگرش کیسینجر این می

سازی  ثبات نوامبر، از شورای امنیت مّلی کیسینجر، طرح بی ٩تاریخ 
اقتصادی را به طور مفّصل توضیح داده است. این طرح سه روز پس از 

های ارشد نیکسون به طور خصوصی با هم  آن مطرح شد که مقام
مالقات کردند تا در این مورد بحث کنند که با آلنده باید چه کنند. بر 

نوامبر، حتٰی ویلیام راجرز، وزیر امور خارجی، که  ۶اساس یادداشت 
او را ”خواست  ترین طرح علیه آلنده بود، می اش طرفدار مالیم وزارتخانه

 ”.پایین بکشد
جمهور تصمیم  رئیس”سه روز بعد، کیسینجر به دیگران اعالم کرد که 

لغزش اّما خونسردانه خواهد  )موضع آشکار آمریکا بی١گرفته است که (
بود، تا از دادن بهانه به دولت آلنده به منظور تالش برای جلب حمایت 

)آمریکا ٢( المللی به سود تحکیم رژیمش جلوگیری کند؛ داخلی و بین
برای وارد کردن فشار حداکثری بر دولت آلنده به منظور جلوگیری از 

هایی برخالف  تحکیم آن و محدود کردن توانایی آن در اجرای سیاست
 ”منافع آمریکا و نیمکرٔه جنوبی تالش خواهد کرد.

های  ثباتی در شیلی شامل ممنوع کردن کمک طرح ایجاد بی
المللی به متوقف  اقتصادی آینده به شیلی و واداشتن نهادهای مالی بین

های بیشتر بود.  های جاری و خودداری از دادن وام کردن پرداخت وام
مطابق این طرح، دادن اعتبارات صادرات به شیلی، که آن کشور از آن 

کرد، نیز متوقف شد. طرح  برای خریدن کاالهای آمریکایی استفاده می
ویژه برزیل  سازی همچنین شامل البیگری در کشورهای دیگر، به ثبات بی

مشی آمریکا در قبال شیلی پیروی کنند. در سال  و آرژانتین بود، تا از خط
کرد، در حالی  گرا حکومت می در برزیل دیکتاتوری نظامی راست ١٩٧٠

گرای سرکوبگِر سه ژنرال آرژانتینی،  که در آرژانتین خونتای راست
 کرد. جمهور را یکی پس از دیگری نصب و برکنار می رؤسای

جمهور  نوامبر، درست چند روز پس از اینکه آلنده رئیس ۶راجرز در یادداشت  ادامۀ نیکسون و کیسینجر از ابتدای ...
خواهیم این کار را  اگر مجبور باشیم خصمانه رفتار کنیم، می”گوید:  شیلی شد، می

درست انجام دهیم و او را پایین بکشیم... موضع خصومت آشکار باعث دردسر 
او  توانیم فشار اقتصادی به او وارد کنیم. شود. می برای ما در آمریکای التین می

توانیم سرسخت  ها را داده است. می بندی پرداخت بدهی درخواست تغییر زمان
بخشی کنیم، بتوانیم او را ساقط  انتظار و زیان شاید بدون اینکه کار خالف باشیم.
  ”کنیم.

نوامبر که وزارت امور خارجی و دفاع و حتٰی سیا را  ۶یادداشت مربوط به تصمیم 
ثبات کردن بازار مس شیلی،  های احتمالی برای بی خطاب قرار داده است، به راه

که صادرات اصلی آن است، پرداخته است. جورج لینکلن، مدیر آمادگی 
اضطراری، طرفدار این کار بود، و نیکسون نیز در ابتدا این طرح را پسندید. اّما 

کنندگان اشاره کرد که قیمت جهانی مس همین حاال هم  یکی دیگر از شرکت
خیلی پایین است و اگر آمریکا ذخایر مس خودش را تخلیه کند، این اقدام خیلی 
واضح، و طبق قوانین آمریکا، غیرقانونی خواهد بود. این بود که نقشٔه دستکاری 

  در بازار مس کنار گذاشته شد.
کیسینجر بعدها موضوع را این طور در برابر کنگره توجیه کرد که اقدام دولت 

در شیلی  ”حفظ دموکراسی”نیکسون برای پایین کشیدن آلنده از قدرت به منظور 
عالؤه اسناد دیگری که  بوده است. اسناد منتشر شده توسط آرشیو امنیت مّلی، به

یک  دهد که این اّدعا دروغ بوده است. در هیچ کمیتٔه چرچ منتشر کرد، نشان می
  های شخصی و اداری به چنین عبارتی اشاره نشده است. از این یادداشت

ای که به طور  دهد که پیش از نقشه های تازه منتشر شده نشان می یادداشت
مفّصل در یادداشِت ِهلمز توصیف شده بود، اّولین تالش سیا بر ضد آلنده در 

شکست خورده بود. ژنرال رنه شنایدر، َسَلِف پینوشه در مقام  ١٩٧٠اواسط سال 
رئیس ستاد ارتش، از دادِن دستور قیام به نیروهای مسّلح علیه آلنده خودداری 

سالٔه شیلی را  ١٢٠توانست تاریخ دموکراتیک بیش از  کرده بود. چنین کاری می
دار کرد و پس از کودتای خود به مّدت  خراب کند. پینوشه بعدها آن تاریخ را لکه

 سال در شیلی حکومت کرد. ١٧
ها در مورد  آلنده را برکنار کرد. گزارش ١٩٧٣پینوشه با کمک سیا در سپتامبر 

، با La Monedaجمهوری،  اینکه آیا سربازان مهاجم آلنده را در کاخ ریاست
دستور از باال به قتل رساندند، یا اینکه او خودکشی کرد، متفاوت است. دختر آلنده 

اش  گوید او خودکشی کرد. خواهرزاده که بعدها نمایندٔه مجلس شیلی شد، می
گوید او را کشتند. آمار بازرسان و مأموران تحقیق پس از سقوط پینوشه حاکی  می

هزار نفر دیگر یا بیشتر ٣٠نفر را کشتند.  ٣۴٠٠از آن است که کودتاگران در حدود 
گرایان ربوده و  هستند که توسط ارتش شیلی و دیگر راست ”ها ناپدیدشده”جزو 

احتماًال کشته شده بودند. بازرسان به این نتیجه رسیدند که ارتش مسئول قتل 
 شدگان بوده است. درصد کشته٩۵
یک جوخٔه ”بعدها وضع را چنین توصیف کرد:  ”مرکز عدالت و پاسخگویی”

رفت، زندانیان سیاسی را  مرگ نظامی معروف به کاروان مرگ که شهر به شهر می
قربانی بعدًا و  ٧۵هنگامی که اجساد  ”کرد. کشید و اعدام می از زندان بیرون می

و فرار او پیدا شد، مشخص شد  ١٩٩٠پس از شکست پینوشه در انتخابات سال 
های اعالم شده  ها و ناپدیدشده که همه شکنجه شده بودند. تعداد رسمی مرگ

های آمریکایی در شیکاگو  احتماًال کمتر از میزان واقعی است. یکی از روزنامه
خبرنگاری را که کامًال مسّلط به زبان اسپانیایی بود به شیلی فرستاد تا اخبار کودتا 

اش گفت که در جلسات توجیهی در سفارت  را گزارش کند. او بعدها به خانواده
نفر اعالم  ٣٠شدگان را  کرد، که در آنجا مثًال شمار کشته آمریکا شرکت می

رفت  گرفت و به گورستان اصلی شهر می کردند. این خبرنگار سپس تاکسی می می
پرسید که پس از کشتارها در محل اصلی که  و از مسئوالن گورستان می

داشتند، که یک ورزشگاه بزرگ ورزشی بود، چند جسد  دستگیرشدگان را نگه می
نفر. او همان رقم باالتر را برای درج  ٣٠نفر بود، نه  ٣٠٠اند. پاسخ آنها  دفن کرده

فرستاد. پس از کودتا، مأموران پینوشه عملیات خود را در خارج از  در روزنامه می
، عوامل سازمان جاسوسی شیلی ١٩٧۶سپتامبر  ٢١کشور نیز گسترش دادند. در 

ماندٔه پینوشه، یعنی  ترین دشمن باقی ) برجسته DINA(ادارٔه اطالعات مّلی/
 -رونی کارپن موفیت  -اورالندو لوتولیه وزیر امور خارجی سابق آلنده، و دستیار او

گذاری در  را در حالی که در راِه رفتن به محل کار خود در مؤسسٔه مطالعات سیاست
سی بودند، کشتند. شوهر موفیت در این حمله مجروح شد. آنها  واشنگتن دی

شیلی خودرو  ”ادارٔه اطالعات مّلی”چهار ماه بود که ازدواج کرده بودند. مأموران 
ها بعد، از  لوتولیه را هم منفجر کردند. این انفجار تمام محله را تکان داد. سال

میان هفت مأموری که به اتهام این جنایت دستگیر و محاکمه شدند، چهار مأمور 
اطالعاتی محکوم شدند. هیئت منصفه به کیفرخواست پینوشه نیز رسیدگی کرد، 
اّما مسائل مربوط به استرداد ُمجرمان و وضعیت سالمت وخیم او پیگیری این امر 

 را متوقف کرد.



١٣٩٩آذر ماه  ٣دوشنبه    ١۶  ١١١٧شمارۀ  
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 ، نشریٔه اینترنتی حزب کمونیست آمریکا”پیپلز ُورلد”ترجمه از “ مارک گروینوبرگ”نوشته 
تقریبًا از همان دقیقٔه اّول انتخاب شدن سالوادور آلندٔه سوسیالیست/مارکسیست به 

خواه آمریکا  جمهور جمهوری ، ریچارد نیکسون رئیس1970جمهوری شیلی در نوامبر  ریاست
گذاشت ترسیدند و تصمیم به  های ارشد او، از الگوی او و تأثیری که روی دیگران می و مقام

توان از مجموعٔه جدیدی از  ای است که می سرنگون کردن او گرفتند. این نتیجه
جمهور جدید شیلی در  های آمریکا برای ساقط کردن رئیس های مربوط به تالش یادداشت

ها هفتٔه پیش در پنجاهمین سالگرد مراسم تحلیف آلنده،  گرفت. این یادداشت ١٩٧٠سال 
 ”آرشیو امنیت مّلی در دانشگاه جورج واشنگتن”توسط نهاد پژوهشی و غیرانتفاعی 

 سی) منتشر شد. (واشنگتن، دی
ترسیدند که  فقط از این می های ارشد آمریکا نه دهد که مقام ها نشان می این یادداشت

های ضدآمریکایی و  هایی را اجرا کند که آنها معتقد بودند سیاست آلنده با موفقیت سیاست
های دیگر در آمریکای  ترسیدند که مّلت های بزرگ در شیلی است، بلکه می ضد شرکت

التین و اروپا ببینید که او اصوًال برای انجام این کار انتخاب شده است، و آنها هم 
هایی برای رهایی از شّر رهبر شیلی  ها نقشه های او را دنبال کنند. بنابراین آمریکایی سیاست

هایی که در نهایت، سه سال بعد از انتخاب آلنده، منجر به کودتای  ریختند، نقشه
 آمریکاساخته علیه او شد.

دهد که هنری  نشان می ١٩٧٠شده از سال  بندی خارج اسناد تازه منتشر شده و از طبقه
هایی  نقشه ”سیا”کیسینجر، مشاور امنیت مّلی نیکسون، همراه با سازمان اطالعات مرکزی 

ثبات کردن و در نهایت سرنگون کردن آلنده کشیده بودند. سیا  مفّصل در مورد چگونگی بی
 حتٰی سعی کرده بود از نامزدی آلنده پیش از انتخابات شیلی جلوگیری کند.

های ممکن را معّین کرده بود. نیکسون در حالی که  کیسینجر جزئیات را تهیه و گزینه
های کیسینجر برای راه انداختن جنگ  وسختی گرفته بود، ولی بعدًا توصیه اّول موضع سفت

ثباتی توسط عوامل آمریکا  اقتصادی علیه آلنده و سرنگون کردن دولت او از طریق ایجاد بی
 را پذیرفت.

نوامبر به  ۵کیسینجر دو روز پس از مراسم تحلیف آلنده در سانتیاگو، در یادداشتی در 
هایی  ترین چالش جمهور شیلی یکی از جّدی انتخاب آلنده به عنوان رئیس”نیکسون نوشت: 

 ”ایم. است که تا کنون در این نیمکره [جنوبی] با آن مواجه بوده
نویس نیکسون در نشستی  های دست ریچارد ِهلمز، مدیر وقت سیا، با اشاره به یادداشت

کند که این تصمیم گرفته  ، از نیکسون نقل قول می١٩٧٠نوامبر  ۶های باالرتبه در  از مقام
اگر راهی برای از قدرت برداشتن آ[لنده] وجود داشته باشد، بهتر است این کار را ”شد: 

 ”بکنید.
های آمریکایی این بود که دیگر  های افشا شده، ترس بزرگ این مقام بر اساس یادداشت

های آمریکای التین هم انتخاب آلنده توسط مردم را نمونه قرار دهند و منافع  مّلت
های بزرگ آمریکایی را در سراسر منطقه تهدید کنند. بر اساس مکالمٔه تلفنی  شرکت

که در این اسناد فاش شده است، همین وضع  ١٩٧٠نوامبر  ٩کیسینجر در -نیکسون
من اعتقاد جّدی ”گوید:  ممکن است در جاهای دیگر نیز پیش بیاید. نیکسون سپس می

مشی از لحاظ تأثیرش بر مردم جهان مهم است... اگر او [آلنده] بتواند  دارم که این خط
تواند سیاست ضدآمریکایی مارکسیستی را به پیش ببرد، دیگران نیز همین  ثابت کند که می

 ”کار را خواهند کرد.
طبق یکی از سندهای منتشر شده توسط سازمان آرشیو دانشگاه جورج واشنگتن، 

فقط در آمریکای التین، حتٰی در اروپا نیز اثری (نامعلوم)  نه”دهد:  کیسینجر جواب می

ویژه از تأثیر موفقیت آلنده بر ایتالیا  کیسینجر به ”خواهد داشت.
ترس داشت، چون آنجا هم حزب کمونیست قدرتمندی فعالیت 

 داشت.
ها  درصد از شیلیایی٣۶٫۶دارودستٔه نیکسون حتٰی قبل از اینکه 

به آلنده رأی دهند، که او را باالتر از  ١٩٧٠سپتامبر  ٣در انتخابات 
جمهور سابق ادواردو فرای از حزب دموکرات مسیحی و  رئیس

ترسیدند. سرنوشت آن انتخابات به  دیگران قرار داد، از آلنده می
های مسیحی به  دست کنگرٔه شیلی افتاد، که در آن دموکرات

جبهٔه متحد آلنده پیوستند تا با قدرت او را به باالترین مقام اجرایی 
کشور انتخاب کنند. طبق گزارش ِهلمز، فرای به حزبش گفت که 
باید از آلنده به عنوان نامزدی که در انتخابات بیشترین رأی را به 
دست آورده است حمایت کنند، و آنها هم همین کار را کردند. او 

 خاطر این تصمیمش طرد شد. بعدها به
ژنرال  -سرنگونی نهایی آلنده توسط رئیس ستاد ارتش خودش

گوستو پینوشه ، و مرگ آلنده در جریان کودتای ١٩٧٣در سال  -آ
آن سال، بخشی از جنگ سردی بود که آمریکا علیه اتحاد جماهیر 
شوروی سابق و متحدانش به راه اندخته بود. سیا نقشی کلیدی در 

های پنهانی  آن جنگ سرد داشت، و اغلب از طریق اقدام
شدٔه  گرانه برای سرنگون کردن رهبران محبوب و انتخاب مداخله

های بزرگ آمریکایی  کردند مخالف منافع شرکت مردم که گمان می
وزیر ایران در سال  کرد. محمد مصدق نخست باشند، تالش می

از دیگر  ١٩۵۴جمهور گواتماال در سال  و جاکوبو آربنز رئیس ١٩۵٣
قربانیان اصلی چنین کودتاهایی، پیش از آلنده، بودند. کودتا در 
ایران، شاه را به تخت سلطنت بازگرداند، که تا زمانی که بر اثر 

] و شش سال بیماری ١٣۵٧[ ١٩٧٩انقالب مردمی ایران در سال 
 سرطان خون مجبور به ترک ایران شد، در قدرت بود.

سیا همچنین به دلیل آفریقادوستی پاتریس لومومبا که با منافع 
کرد، برای سرنگونی این رهبر استقالل کنگو  آمریکا مخالفت می

به  ١٩٧۵چینی کرد. اّما به طوری که تحقیق سنا در سال  توطئه
ریاست سناتوِر دموکرات از ایالت آیداهو، فرانک چرچ، نشان داد، 

دخالتی نداشت. این ترور کاِر  ١٩۶١سیا در ترور لومومبا در سال 
بود؛ حاکم استعماری سابق و استثمارگر  -بلژیک-متحد آمریکا

 های تازه مستقل شده. مّلت
گرای  های راست و سیا، پس از تأمین مالی و آموزش تبعیدی

کوبایی مستقر در میامی برای حمله [به کوبا به قصد سرنگون 
ها،  در خلیج خوک ١٩۶١کردن دولت سوسیالیستی آن] در سال 

های مکرر و ناموفقی نیز برای قتل فیدل کاسترو  نقشه

 ١۵ادامه  در صفحه  

نیکسون و کیسینجر از ابتدای کاِر آلنده 
 در فکر سرنگونی او بودند


