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 یسابقهیبو کاهش  دادهایرو یلیو تعط جهان در کرونا روسیو گسترش با همزمان

 بر کرونا نیسنگ یهیسا و دکر فروکش هم یاسیس یهااعتراض ،ارتباطات

 در یتیامن یروهاین .شد فرمامحک بود، معترضان اریاخت در یروز که ییها«ابانیخ»

به  هاو اعتراض هیاول یهامقاومت آور،اشک گاز کیشل و معترضان با یریدرگ بافرانسه، 

 یهااستیو مخالفان س زردهاقهیلتوسط ج تجمع تیو ممنوع مدآوترف تیطرح محدود

 و ینظام یروهاین یمداخله با زیعراق ن در داردامنه اعتراضاتماکرون را شکستند. 

 دولت اعلام یو منتقدان جد شد کنترل رانهیشگیپ یهااستیس وسختسفت اعمال

از آن،  یکرونا و کاهش خطرات ناش روسیو انتشاراز  یریکردند به جهت جلوگ

ر س بر هایریدرگ یکه صحنه کنگهنگ .میگردیخود باز م یهابه خانه الحسابیعل

 از یخبر هاست کههفته بود، حالا گرید یمطالبه چهارو  نیاسترداد مظنون یحهیلا

گسترش روند روبه قت،یحق در. ستین معترضان یهاییمایراهپ وشلوغ  یهاابانیخ

 یاهندهدتکان یکه سال گذشته اوج گرفت، با انرژ یمدن یو نافرمان یاسیس یهااعتراض

 را اشیشرویپ یجلو یجد یمانع عنوانبهکرونا  روسیو اما ،شد 0202 سال وارد

 دست ازها بود تا حداقل به صورت موقت دولت یکرونا ناج روسیو انگارگرفت. 

 . دنشو خلاص خود مخالفان بارخشونت بعضا   و داردامنه اعتراضات

 

 یواقع روسیو با ناتمامجدال  ؛عراق
زدن فساد، پس ی، برا0202در عراق که از اول اکتبر  یضددولت یهااعتراض دیجد فاز

 یهاو سرکوب ییگرافرقه ،یاسیس یمداخله ،یضعف خدمات عموم ،یتیکفایب

 ترضانمع. کرد دهیچیپ گذشته از شیب را عراق یاسیس تیوضعشروع شد،  زیآمخشونت

 و یریگمیتصم در تعلل ،موضع رهبران اما هستند، یفور و یاساس راتییتغ خواهان

 ترنیکشور خشمگ نیا یجایرا در جا یعراق شهرندان ،هاآن یاسیس استقلال عدم

 قیمحمد توف انصراف طورنیو هم یعبدالمهد عادل یاستعفا اب مسأله نیا و. است کرده

 یاوعل ما»زدند:  ادیفر معترضانشد.  ترشیب ،یریوزنخست مقام در او نیجانش ،یعلاو

 رسدیم نظر به .داد رخ زین یزرف عدنان مورد در که ستیزیچ نیا و [0]«میریپذینم را

 نظام یبازساز یبرا یانداختن اصلاحات ضرور قیو به تعو یاسیس یهاچهره رییتغ

 کهییتا جا د؛یافزایها مبحران یرهیصرفا  به زنج یگذاراستیو س یریگمیتصم
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 در [0]«هستند کرونا از ترخطرناک وحشت، و ظلم»با سردادن شعار  یمعترضان عراق

 دست به تجمع زدند.  زیمقامات ن یهشدارها رغمبه و عراق در کرونا وعیش اول یروزها

 قتیحق در ،[3]«است کرونا روسیو از بدتر فساد»عراق با شعار  یاعتراض جنبش

 با که تندهس یاسیس یاطبقه انِیپا و کشور یاسیس نظام در نیادیبن راتییتغ خواستار

 منافع خادمِ فاسد و  کسرهی ،عراق یجامعه یهاتیاولو و هاضرورت گرفتندهیناد

 اند. در نظر گرفته شده یخارج یهاقدرت

 مواد عیتوز و اعتراض دانیم کردنلیاستر یبرا ییهانیکمپ جادیا با هاآن

. ددادن ادامه خود یضددولت یهااعتراض به گانیرا ماسکِ و دستکش کننده،یضدعفون

 ترضانمع یسنجتب و نهیمعا به ییهاکینیکل انداختنراه با زین یپزشک انیدانشجو

 .پرداختند

 :گفت یامصاحبه در بغداد ریتحر دانیم معترضان از و یعراق یدانشجو محمد،

. [4]«هستند کرونا روسیو از ترخطرناک اریبس یدمیاپ کی فساد، و یاسیس احزاب»

 زیچ هر از ما و هستند یواقع روسیو استمدارانیس»: دیگویم یگرید یساله 01جوان 

 . [5]«میهست مصون یگرید

 که یزیرا از چ تیافزود و وضع یاسیس یهاکرونا در عراق به چالش وعیشواقع  در

 هرهاش که هایعراق پرحرارت یهاییمایراهپ که رفتینم انتظار اما. کرد تردهیچیبود، پ

 ،درا فراگرفته بو هیناصر نجف، کربلا، ه،یوانید بغداد، مثل عراق سراسر ییهاو استان

 و کرونا وعیش رغم به»نداشتند:  یانتظار نیلااقل خودِ معترضان چن ای ،شودمختل 

 میخواه ادامه را خود یضددولت تظاهرات ،یتیامن یروهاین انهیوحش یهاسرکوب

 .[6]«داد

بغداد گفت:  ریتحر دانیم شدنیخال با یعراق یساله 00معترض  ،یجمال یعل 

 هیگر تظاهرات شدنفیضع خاطربه و مینینشیم روادهیپ در دوستانم با من روز هر»

 رتکرا ندهیآ در یترشیب یانرژ با را خودش انقلاب اما»: دیگوی. او در ادامه م«کنمیم

 .[7]«کرد خواهد
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 میگردیدوباره باز م !کرونما فرانسه؛
 و هاتیمحدود اعمال رغمبه ماکرون، دولت یهااستیس مخالفان و زردهاقهیجل

 نیا هدف یاز معترضان فرانسو یکیرفتند.  هاابانیباز هم به خ ،رانهیشگیپ یهااستیس

 م،ییوبگ ماکرون به میخواست»: کرد روشن نیچن نیا یامصاحبه دررا  یاعتراض میتصم

 .[1]«میهست نجایا هنوز ما

 لو نیمار ،یافراط یگراراست رهبر بر 0207 مه در ماکرون امانوئل یروزیپ چندهر

 و فرانسه در یاسیس دنظریتجد و سمیپوپول هیعل کیدموکرات مقاومت از ییهانشانه پن،

مهم و  یواقعه کی، 0201نوامبر  7که در  دیینپا یریاما د ،کرد آشکار را اروپا

 .رو کردروبه ریاخ یهادر دهه یاجتماع امیق نیتریکشور را با جد نیا کننده،نییتع

 ،راضاتاعت کینامید اما بود، نیبنز متیق ،زردهاقهیجل یریگشکل یِاصل محرک اگر

 یریگیپ ،یزندگ تیفیک بهبود حداقل دستمزد و شیافزا مطالبات، از جمله زا یبیترک

ان و توجه به بازنشستگ ییروستا یزندگ یاز انزوا یریشگیطرح رفراندوم شهروندان، پ

 ازدواج لغواز مطالبات ناهمگون، مثل  یاگسترده فیط یرایوجود آورد و پذ به را

فراتر  ییهادرخواست عبارت است از دید توانیم که یزیچ پسشد.  انیگراجنسهم

 .سوخت یاتیاز اصلاح مال

ه ک ندداد نشان ،یاسیس تیمشروع و یحکمران بحران کردنبرجسته با زردهاقهیجل

 در که دارد وجود نییپاروبه متوسط یطبقه و یکارگر یطبقهدر  یقیعم یِتینارضا

لن طور که آفرانسه داشته باشد. همان یبرا یندیناخوشا اریعواقب بس تواندیم ندهیآ

و فعال  نیخشمگ یقالب در هاگروه نیا یبرجسته یجلوه زردهاقهیجل» ،کرداشاره  ویبد

 ییگرادر اسطوره شهیر زردهاقهیرشد و گسترش جل زیکه در مجموع ن [2]«است

 یاز ثروتمندان، ضعف نهادها یتینارضا ،یاسیاعتماد س دیبحران شد ،یخشونت انقلاب

 دارد.  ینخبگانِ بالادست نیو توه یو عدم اصلاحات اقتصاد یانجیم

ا کرون روسیو انتشار ،ونیزیتلو در یسخنران کی یط مارس، 00 در کرونام امانوئل

 زین هفرانس کشور ریوز کاستنر، ستفیکرآن،  رویکرد و پ اعلاممدارس یلیتعطرا علت 

 ی. اما صدها نفر از معترضان فرانسودانستنفر را ممنوع  022 از شیب یهاییگردهما

دولت  هیشدند و عل جمع [02]«ماست مال ابانیخ»شعار  ومحافظ  یهابا ماسک
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و حضور صدها پرسنل  یتیامن نیمواز دیتشد با مارس، 03 از اماماکرون شعار سر دادند. 

کاهش  یریبه نحو چشمگ انبازنشستگ حقوق معترضان و زردهاقهیتجمع جل ،یانتظام

برگزار  0201نوامبر  07که به صورت منظم از  زردهاقهیجل یِ«هاشنبه شینما»و  تافی

 مختل شد.  شد،یم
 

 «است ماریب شهر اکنونهم» م،ییآیم بعداً کنگ؛هنگ
 ترس و سرکوب یندهیدر اعتراض به رشد فزا ،کنگهنگ درنفر از معترضان  هاونیلیم

ه ک «ضداسترداد» تظاهراتآمدند.  هاابانیبه خ نیچ یاقتدارگرا ستمیآرزوها توسط س

از توقف نداشت،  ینشان چیه دیشد یهایها ناآرامشروع شد، بعد از ماه 0202از ژوئن 

روع کرد. بعد از ش یعملرا  یکنگمقامات به معترضان هنگ امیپ کرونا روسیو کهنیتا ا

 خپاس در یکنگهنگکرونا باشد، مقامات  روسیاز و یخبر که نیاعتراضات و قبل از ا

 .[00]«گرید یجا ای ،دیبرو خانه به»: بودند هگفت معترضان مطالبات به

 در داردامنه اعتراضات یجرقه ن،یمظنون استرداد زیبرانگبحث یحهیلا چندهر

اشاره  نیچننیاز معترضان ا یکیفراتر از آن است.  یزیاما مسأله چ ،بود کنگهنگ

 ی... مردم ؛ما یهمه یبرا یعطف ینقطه نیهم و بود احمقانه استرداد یحهیلا»کرد: 

 دادنو نشان آشکارکردن یشانش برا نیو از ا میهم را داشته باش یهوا دیبا ،مثل ما

 یحهیلا کهآن از شیب ،یریتعب به . [00]«میبه حکومت استفاده کن مانیهاو زخم ازهاین

 کنگهنگ سر بر جنگ نیا د،شو هاابانیدر خ یاسیس جیسبب بس نیاسترداد مظنون

 اام م،یتعلق دار نیها به چآن یمعترضان را دور هم جمع کرد؛ چراکه به گفته که بود

وطن،  مثل ییزهایچ یبرا ستند،ین ینیچ کهیکسان .[04][03]«میستین ینیچ»

 مبارزه کردند.  یو دموکراس یفرهنگ، آزاد

 یمهه یبرا یدامآشکار و  دیشر، تهد قانون»استرداد  یحهیمعتقدند که لا معترضان

 یهااستیتا س کندیتلاش م قیطر نیهاست که پکن از ا [06[]05]«یکنگهنگ

 لیدل نیهم بهها اعمال کند و همه را تحت نظر داشته باشد. بر آن یترشیب یکنترل

خود،  یفارغ از دولت محل ن،یشیپ یهاتر از اعتراضآشکارتر و متفاوت «نه» کیدر 

 .نیچ: دندیجهان را به چالش کش یهاقدرت نیتراز بزرگ یکی
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ن دام یضددولت یگسترده یهانیبه کمپ حهیلا یاجرا شدنیمنتف از بعد یحت 

 یدرباره قیبر تحق استرداد یحهیلا کامل بر رد ترشیاز اصرار ب ریغبه و  شد هزد

ز تمرک انیزندان یو آزاد یهمگان یعنوان شورش، حق رأ یریگبازپس س،یخشونت پل

 در ینسلنیب یپکن و تحول یندهیفزا یهاچالش یدهندهسطح نشان کیدر  نیا .شد

به اقتصاد بود،  شانتوجه تمام که یقبل یهانسل خلافبر 12 و 0222 نسل. است نیچ

لب  ریجمله را بارها ز نیخاطر ا نیهستند و به هم یو دموکراس یبه دنبال ارزش آزاد

 پول خودتر از مهم یراه و روش ،یزندگ دیشا ،یدموکراس دیشا»: کنندیزمزمه م

 .[07]«باشند

 و یناگهان یاهیهد نیا و کرد متروک را کنگهنگ یهاابانیخکرونا  یدمیاپ اما

تمام را زیچهمه دولتکه  جاستنیماجرا ا قسمت نیبدتر اما. بود پکن به ارزشمند

: دیگویم کنگهنگ نگانیاز کارشناسان دانشگاه ل یکی وئن،یتصور کند. سامسون  شده

 زهنو جنبش دگاهید از اما شده، متوقف اعتراضات که کند فکر است ممکن حکومت»

 خاموش زین مردم تیعصبان و نشده برآورده مطالبات از یلیخ چراکه دارد؛ ادامه ماجرا

رونا، ک روسیو وعیش» :گفت کنگهنگ شهر معلمان از یکی لاو، یتون. [01]«است نشده

 ،یآزاد یما برا یمبارزه ینو برا ی. بلکه سرآغازستیجنبش ن انیپا یبه معنا

 .[02]«است نیچ استبداد هیعل ینبرد نیو استقلال است. هرچه باشد، ا یدموکراس

را فراموش  ترشیب یِدموکراس و کنگهنگ سر بر جنگ معترضان هرحال،به

 ادامه مبارزه به و برگردم هاابانیخ به که دارم زهیانگ گذشته مثل من»اند: نکرده

 شهر حالش خوب شد.  کهنیاز ا بعد فقطاما  [02]«دهم

 

 ؟یناگهان انِیپا یادامه ها؛اعتراض

 یهاجنبش گریمورد بحث قرار گرفت، اما د یاسیس یهااز اعتراض چند سه نمونه هر

 .اندداشته یمشابه سرنوشتهم  یاسیس یهاو اعتراض یاجتماع

 کابوس ییگو ،یابانیخ یهااستیس رفتنهیحاش بهکرونا و  روسیو وعیش با

 یهاکه شاهد اعترض یآرامش را به مناطق یبه نوع روسیو نیو ا هگرفت آرام هاحکومت

 نیکه در ا مدهوجود آها بهدولت یبرا یاالعادهفرصت فوق .است هبود، بازگرداند یاسیس



 

 
 

زادهمظلومابوالفضل  7  

تر وسختسفت یهااستیو س یحفظ نظم عموم یبرا دیجد ینیبا وضع دکتر طیشرا

 اعمال اب و رندیگب دهینادرا  یاعتراض یهاجنبش مطالبات کرونا روسیدر مقابل انتشار و

 یرقانونیجنبش را غ تیتر موجودمشروع ظاهربه یشکلبه وآمدرفت یهاتیمحدود

 هم با ناکرو با جنگ در دیبگذار» بر یمبن دولتمردان شعار زین معترضان انگار. خوانندب

 گرانیازباز  یاریبس. نگرندیبه آن م دیترد یدهیو با د ندنداینم یرا واقع «میشو متحد

که با استفاده از آن  دادهها قرار در دست دولت یاکرونا بهانه روسیمعتقدند و یاعتراض

 یمیقد یدهیا حالا، روس،یو نیا و پردازندببه سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان 

 یدمیاپ از یبخش حال،نیباا. است کرده محقق را خود مقابل انیجر حذف یبرا هادولت

 رونیازاشده.  جادیا تیکفایب استمدارانیس یلهیوسبه که است یاسیس تیغاکرونا به

ه را مسأل نیا نده،یعدم تکرار آن در آ یتا حداقل برا کنندیتلاش م مبارزاناز  یاریبس

 کنند. یبرداراز آن بهره یاسیس یهاو در اعتراض رندینگ دهیناد

 ییو نها سرنوشت محتوم «میبمان خانه در» شعار ایآ دیپرس دیبا حال، نیباا

 ها خواهد بود؟ ها و جنبشاعتراض

 انیپا یبه معنا معترضان از هاابانیخ و شهرها شدنیخال رسدینظر م به

 نبشج تیکلبخش از  کیصرفا   معترضان یابانیخ کنش. نباشد یاسیس یهااعتراض

 یشهر یو فضا هاابانیمعترضان از خ ینینشعقب و کرونا روسیو یریفراگ. است

ن شدو با فراهم نندک نیتمر را مقاومت و یستادگیا معترضان  شود سبب تواندیم

 .ندینما یجنبش را وارس یهااستیس ،یخودانتقاد یبرا یفرصت

جنبش در  یو سازگار یریپذانعطاف به تواندیم کرونا یجهان یدمیاپ تیوضع

 و نیآنلا یهارسانه. شودآن  تیخلاق رشدباعث  یحت و کندمختلف کمک  طیشرا

و  یاسیس مخالفتانتقال  یفرد برامنحصربه ییمجرا توانندیم زین یاجتماع یهاشبکه

 دیبازتول یرا برا یخانگ ای یشهر یها در فضاتا اعتراض باشند یبریاعتراضات سا

مخابره شد که نشان  یریتصاو منتشر کنند. یروسیجنبش به صورت و یهااستیس

 زانیآو خود یهاخانه و هاپنجره از را خود زرد یهاقهیجل ،فرانسه در زردهاقهیجل دادیم

 ،یریگدر دوران همه یکنترل یهااستیاعمال س رغمبه دهند نشان تا[ 00] کردند

 یهااستیدر اعتراض به س زین شدهنهیقرنط یهایلیبرزجنبش هنوز زنده است. 
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 زدنهمبهها با و بالکن یهاکرونا از پنجره روسیاو نسبت به و یهاو واکنش« بولسونارو»

 کیکرونا را  یریگهمه بولسونارو ریژائ ترشیپآشپزخانه اعتراض کردند.  ظروف

 یآنفولانزا» کیو از آن با عنوان  بود هدانست یاو ترفند رسانه یپردازالیخ ،یستریه

 یریگهمه نیبه ا بولسونارو واکنش مورد در یلیشهروند برز کی. بود هکرد ادی «ییجز

 [. 03[]00] کندیکار مچه داندیکه نم میدار ی. ما دلقکمیندار جمهورسییگفت: ما ر

 ریتعب «یاجتماع یهاجنبش یزمستان خواب»دولتمردان به  چهآن رسدینظر م به 

 یهاجنبش گرانیبازاز  یاریسبداشته باشد.  تیچنان واقعآن تواندینم کنندیم

 نترنت،یا بر یمبتن یِ اجتماع یهاپلتفرم و نیآنلا یارتباط یهایفناور بستر بر یاجتماع

 نیا در .کنندیم تیتقو را خودساخته یاشبکه یجامعه ،یاشبکه ارتباطات گسترش با

 و رد اعضا نیب ،هاارزش و هادستورالعمل اهداف، ها،استیس ،یاجتماع جنبش جهانِ

 و یاجتماع یهانظر، چه جنبش نیبا ا .سازدیبرمو مشترکات بالقوه را  دشویم بدل

 ینوع تنترنیبر بستر ا ،یکیزیف یسرکوب فضاها تیدر موقع ،یاعتراض یهاچه جنبش

 به را سلطه مراتبسلسله و زنندیرا رقم م (یبریسا ییگراکنش)و  یاز کنش جمع

 ترشیب شده،رهیذخ یو انرژ هامکان یدر فضا یکاستن از عمل شورش .کشندیم چالش

 یهارسانهموجود در  یهاشگاهیدر اند یشیاندو هم یهمکار یهاشبکه تیصرف تقو

 یهانیکمپ قیاز طر تواندیم زین یاسیس یبرابر و عدالت آرمان ،پس .شودیم یعاجتما

 یهاوهیها به دنبال شتا جنبش کندکمک   بساچه طیشرا نیا و شود یریگیپ ینترنتیا

 اعتراض باشند.  دیجد

 یوقوع جد لو احتما هایکردن دموکراسبا مختل کرونا روسیو یریگهمه اما

 یهادولت نیب در (06 ،05 ،04: به دیکن رجوع مثال یبرا) انهیاقتدارگرا یسونام

 یهاندیفرآ افتادن قیتعو بهها خواهد گذاشت. بر جنبش یقیعم راتیتأثمختلف، 

 ها،ولتد توسط رانهیگسخت یهانظارت اِعمال ان،ینظام توسط شهرها کنترل ،یانتخابات

 یهایو آزاد اجتماعات محدودکردن همراه، تلفن یهاداده قیطر از شهروندان کنترل

 نممک تنهانه ل،یقب نیا از یموارد و هاپارلمان مثل یانتخاب ینهادها یلیتعط ،یمدن

ذشته گ از شیبلکه ب نجامد،یاستبداد ب میو تحک یسدموکرا ینینشعقب به است

 تحقق. کندها محدود دولت توسط را هاآن یجمع عمل منابع و یمدن یجامعه گرانیباز

 نیهمچن. خواهد داشت یبستگ بحران و شدت آن یینها یدامنه به البته  یزیچ نیچن
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 د،نباش تریقو کشور کیدر  یدموکراس یو ساختارها کیدموکرات یهاقدر سنت هر

 تیوضع نیا. اما شوند ایاح ندنتوایم یکمتر یهانهیهز لیبا تحم یاعتراض یهاجنبش

 .استمتفاوت  یکلبه کیردموکراتیغ یکشورها در

کسب  یریگو تمرکز قدرت، که در دوران همه هاتیبا اعمال محدود هادولت 

 نایجهت، پا نیالشعاع قرار خواهند داد؛ بدتحت ترشیجنبش را ب تیاند، موجودکرده

 زین حاضر حال در. را رقم بزند هاجنبش سرکوبِدر  ینینو فاز تواندیم کرونا روسیو

و  تیامن»اسم  به ،رهیغ و یلیش عراق، ر،یالجزا کنگ،هنگ در یاعتراض یهاجنبش

 روروبه شانیهادولت کیردموکراتیو غ انهیگراسرکوب دا یشد واکنش با، «سلامت

 یابر یاضطرار طیشرا یِ اسیس یامدهایپ بحران، نیا از مهم یجنبه کی پس. هستند

 امکانات قیطر از هاشبکه تیتقو و اعضا جذب رغمیعلکه  ستا یاعتراض یهاجنبش

 کند. دیرا تهد یاعتراض یهاجنبش تیموجود دارد مکانا ،یریگهمه دوران در یمجاز

 یهاکیتکن سرکوب، یهایاستراتژ در دنظریتجد با احتمالا  ها دولت ،یتیوضع نیدر چن

. تجربه درنیگب شیکنندگان در پبا اعتراض ههمواج در را یترخشن یِانضباط و یکنترل

 ز،یآممسالمت یهاشدن از اعتراض دیبا ناام یاعتراض یهانشان داده که جنبش زین

 یهازهیو انگ کنندیم لیتعط را یدموکراس یبرا مبارزه روندلااقل به صورت موقت 

 . دهندیماعتراض را از دست 

 بافت است، اثرگذار یاعتراض یهاجنبش بر شدتبه یرونیب طیشرا کهیحال در

 در که یمراتبسلسله یهاجنبش. دارد یاکنندهنییتع نقش یاعتراض یهاجنبش

 رد ایاح یبرا یکمتر توان از هستند، یابرجسته یِرهبر نقش یدارا مختلف، یهاهیلا

 حذف و کیردموکراتیغ یمداخله با توانندیم هادولت و برخوردارند اعتراض یهاچرخه

 یهادر مقابل، جنبش ،اما. زندیبر همبه را جنبش یدهسازمان جنبش، رهبران

رنگ، مک یبا نقش رهبر ،یافق یهاشبکه یو دارا انهیجومشارکت باز، ،یمراتبرسلسلهیغ

و اهداف  هاارزشدارند.  اتیح دیتجد یبرا یترشیب توان ،یریگدوران بعد از همه در

 یترشیکند، شانس ب ریمختلف جامعه را درگ یهاهیقدر قشرها و لاچههر زیجنبش ن

 دارد.  یابانیخ حضورقوا و  دیتجد یبرا
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 یحونبه ،باشدطرز تفکر مردم  شدنعوضکرونا  یریگهمه امدیبود پ دواریام دیبا ،

 ست،یزطیمربوط به مح ییهایناامن :کندحساس  متعدد یهایها را نسبت به ناامنآن که

 دیام نظر، نیا با. یاسیس یهایو ناامن یسلامتـیستیز یهایناامن ،یاجتماع یهایناامن

 زنانهیبا خشونت عل یترشیب یبا انرژ یستیفمن یهاجنبش ،یریگهمه انیبا پا  ودریم

 اکوحشتن شیاز افزا یامیسازمان ملل در پ رکلیگوترش، دب ویمقابله کنند. آنتون

گذشته توجه به حقوق  ازشیموضوع ب نیو ا [07] داد خبر جهان در یخانگ خشونت

حفظ »با شعار  هایطیمحستیسبز و ز یهاجنبش. است هزنان را برجسته کرد

انسان و  یهایاز دستکار یو خطرات ناش دهندخود ادامه  یهابه اعتصاب ،«عتیطب

 یراملف یهاجنبش فشار ن،یهمچن .کنندسودمحور را گوشزد  یاقتصادـیاسیس ستمیس

 راتییبه تغ یترشیها توجه بتا دولت شودباعث  یالمللنیب یهاسازمان ترشیب دیو تأک

 یاسیس یهاجنبش ن،یبر ا علاوه پاک داشته باشند. یو انرژ یجهان شیو گرما یمیاقل

 یامدهایو پ بحران تیریمددر  هادولت یبر ناکارآمد ،یدموکراس یهمزمان با مبارزه برا

 امکانات به یجهان یدسترس یبرا یجهان بهداشت یهاجنبشو  بگذارنددست  آن

 . کنند یترشیتلاش ب یسلامت به مربوط یهارساختیز تیتقو و یدرمان

کرونا  روسیدرس و نیتربه مهم هاتیتکاپوها و حساس نیا یهمهکه آخر آن سخن

 شیپ د؛ینک لیتبد «کردنیزندگ» یبرا یبهتر یرا به جا ایدن دیبا: گرددیبه بشر بر م

 شود.  رید یلیخکه  نآاز 
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