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 حق سالمتى
 سرمايه داری و كمونيسم

 
سخنگويان سرمايه داری حقوق و آزادی های 
فردی و مدنی را بعنوان يکی از مشخصات 

واقعيت اما .  مهم اين نظام مستمراً تبليغ ميکنند
بسيار خاکستری و خيلی جاها وارونه است و 

بجز .  با اين ادعاها کمترين همخوانی ندارد
کشورهای معدودی، و در آنها هم طبقه حاکم و 
بخش معدودی از شهروندان از نظر اقتصادی 
مرفه و نيمه مرفه، عمالً از اين حقوق بطور 

بخش اعظم مردم .  وسيع برخوردار نيستند
. جهان از اين حقوق بطور مادّی بی بهره اند

سهم اکثريت عظيم کره خاکی بيحقوقی، 
استبداد، فقر، جنگ، سرکوب و خشونت 

مضافا همان حقوق .  سازمانيافته دولتی است
محدود در جوامع پيشرفته، اوالً در قياس با 
امکانات موجود و نيازهای انسان امروز 
ناچيز است و ثانياً خود همين حقوق که حاصل 
مبارزه نسلهای متمادی کارگران بوده است، با 
هر بحران و هر کاهش سود بورژوازی مورد 

حق سالمتی از جمله .  تهاجم قرار ميگيرد
حقوقی است که در بحران کرونا فرمال بودن 

. آن در اين نظام برای ميلياردها نفر عيان شد
تجربه زندگی در دوره های بحران اقتصادی 
و در بحران کرونا نشان داده که دوام همين 
حقوق محقر تابعی از موقعيت اقتصادی طبقه 
سرمايه دار است و بطور پرنسيپال در قاموس 
بورژوازی چيزی بنام حقوق غير قابل بحث 

 . وجود ندارد

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

. بحران کرونا تنها جهان را در وحشت عالمگير مرگ فرو نبرده است
اين بحران تنها ما را با صدها عزيزی که هر روز در مقابل چشمانمان 

بحران کرونا تنها ناامنی و سست .  پرپر ميشوند مشايعت نکرده است
فردی و اجتماعی و روانی را عيان نکرده "  امنيت"بودن پايه های 

بحران کرونا در عين حال نشان داد که سرمايه داری با بديهی .  است
ترين اولويت ها و حقوق پايه فردی و اجتماعی از جمله حق سالمتی 

نشان داد در پيشرفته ترين کشورهای سرمايه .  در تناقضی مهلک است
اينبار ديگر نه .  داری ميتواند عقربه ساعت تاريخ به عقب برگردد

امنيت شغلی بلکه نفس حيات انسانها ميتواند زير سوال برود و حتی 
اينها و مسائلی از اين دست کارنامه سرمايه داری .  توجيه پذير شود

بشريتی که .  برای بشريت تحت انقياد سياسی و اقتصادی اين نظام است
 .تماماً توسط سرمايه به گروگان گرفته شده است

 
آزادی چه بعنوان يک کليت و چه بعنوان حقوق و آزاديهای فردی و 
. اجتماعی، تنها در جامعه ای ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد

آزادی و حقوق اگر قرار است فرمال نباشد و هيچ دولت و حزب و 
قدرتی با هر نام و با هر رنگ پرچمی نتواند آنرا بعنوان حقوق پايه ای 
و جهانشمول انسانها زير سوال ببرد، بايد اساس بردگی و تبعيض و 

اين تنها با انقالب کمونيستی کارگری ممکن .  نابرابری را برانداخت
انقالبی که با نفی جامعه طبقاتی و تضادها و تناقضاتش، ميتواند .  است

وسيع ترين و گسترده ترين آزاديها و امکانات ابراز وجود را برای 
 . همه افراد تضمين کند

 
 بورژوازی و بحران کرونا

پالتفرم دولتها و سياستمداران بورژوا در قبال بحران کرونا، با درجه 
دليل هم ساده .  است"  مرگ ديرتر"ای تفاوت و اختالف، کمابيش وعده 

چقدر بايد .  است؛ امکانات موجود با ميزان بيماران انطباق ندارد
عجيب باشد که در قرن بيست و يکم امکانات بيمارستانی، بهداشتی، 
پرسنلی، فنی و علمی مقابله با يک پاندمی وجود نداشته باشد و يا 

نباشد؟ اگر در عصر حجر و دوره ماقبل  در دسترسبعبارت دقيقتر 
رنسانس و سلطه کليسا و امپراطوريهای عهد باستان بوديم، اين قابل 

اما در دنيائی که چندين انقالب صنعتی را از سر گذرانده .  هضم بود
است، در جهانی که محاسبه نيازهای عمومی و اورژانسی با توجه به 
تجارب مهم از اين دست بسيار سهل الوصول و ممکن است، در دنيائی 
که غرق ثروت است و توان تکنولوژيک و بارآوری کار ابعاد غول 
آسا يافته است، چرا بايد نتوان در کوتاهترين زمان ممکن، تحت قوانين 
ويژه دوره بحران، نجات زندگی انسانها را در اولويت گذاشت و بر 

 با کمترين تلفات فائق آمد؟  ١٩پاندمی کوويد 
 

تامين نيازهای بهداشتی و درمانی و اعالم :  پاسخ بسيار ساده است
هزينه .  شرايط ويژه و تامين ملزومات آن برای بورژوازی هزينه دارد

ای که اگر هم بفوريت اختصاص داده 
شود، صرفا از بخشی از ارزش اضافه و 
ثروت اجتماعی توليد شده توسط طبقه 
ً و به  کارگر جهانی هزينه ميشود و موقتا
همان ميزان از متوسط سود عمومی و 
انباشت سرمايه و ميزان ثروتهای سرمايه 

پاسخ بورژوازی .  داران کاهش مييابد
اينست که هزينه نميکنم، اينجا و آنجا 

چهار قانون و کمک هزينه و تخفيف موقت در قوانين قبلی داده اند اما 
سياست شان اينست که تلفات را در مدت زمان بيشتری داشته باشيم و ابتال 

در اين سياست بايد پيرها و .  به ويروس را با امکانات موجود انطباق دهيم
بازنشسته ها و بيکاران و فقرا و خيل وسيع کسانی که در حاشيه اقتصاد 

ً .  زندگی ميکنند، بدرجات مختلف پاکسازی شوند " پاکسازی"بله، دقيقا
از منظر استراتژی سرمايه در ايندوره " انتخاب اصلح"اين سياست ! شوند
 . است

 
بنابراين بار ديگر اثبات ميشود که ما از حقوقی که فکر ميکرديم 

بيکاری وسيع ناشی از پيامدهای .  برخورداريم، برخوردار نيستيم
بخش شاغل بايد .  اقتصادی کرونا اولين نتايج آن برای طبقه کارگر است

در ايتاليای وحشت .  در متن مرگ و مير بيشتر کار کند تا اقتصاد بچرخد
بازند، کارگران بناچار به  زده و قرنطينه که هر روز چند صد نفر جان می

آنها به ادامه کار تحت اين اوضاع .  اعتصاب سراسری فراخوان داده اند
"معترضند و ميگويند اين وضع "!  جان ما بر سود شما ارجحيت دارد: 

در کنار اين .  کمابيش در همه کشورهای پيشرفته سرمايه داری وجود دارد
بسياری مبتاليان را در بيمارستان بستری نميکنند و يا ميزان عالئم آنها را 

اينها کسانی اند که عمری ماليات داده اند، ماليات ميدهند، .  نميدانند"  جدی"
کار ميکنند، اما درست در بحرانی که جانشان را تهديد ميکند به حال خود 

همزمان اگر فالن شازده يا پرنس و پرنسسا و بچه حاجی و .  رها شده اند
توله آخوند عطسه کند، تيم ويژه حفاظت پزشکی وارد عمل ميشود و 

از استثناها که .  اقدامات فوری و سطح باال در دستور قرار ميگيرد
بگذريم، اگر پولدار هستی زنده ميمانی، اگر محروم هستی مرگ در خانه 

تازه به همين هم رضايت نميدهند، دکتر را مسئول تشخيص .  ات را ميزند
اين مشکل عملی "توجيه هم دارند، .  کرده اند"  کی بماند و کی بميرد"

است، دستگاه اکسيژن و اتاق ای سی يو و غيره محدود است، بايد انتخاب 
سرمايه اينگونه وجدان و علم و تعهد و "!  کرد، راه ديگری وجود ندارد

همه چيز را در خدمت خويش درمياورد و به ابزار پيشبرد مطامع و 
 . اهداف اقتصادی خود تبديل ميکند

 
 !اگر بدست ما بود

اگر يک دولت انقالبی .  آيا راه حل ديگری وجود ندارد؟ چرا وجود دارد
کارگری برسر کار بود، اگر بجای اين مفتخوران و بورژوازی انگل، 
شوراهای شهروندان آزاد مقدرات سياسی و اقتصادی جامعه را با تصميم 
جمعی شان تعيين ميکردند، اگر بدست ما بود، مسئله از اساس فرق 

 . ميکرد
 

حق سالمتی برای سرمايه تابعی از سود و موقعيت اقتصادی اين طبقه 
است، برای سوسياليسم و طبقه کارگر يک حق غير قابل بحث و بی چون 

حق بهداشت و آموزش و سالمت برای .  و چرا است

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٣٦شماره    

٣صفحه     

 حق سالمتى

 ...سرمايه داری و كمونيسم 

 



سرمايه به يک امتياز طبقات دارا و کاال بدل شده است، برای 
سرمايه داری از دريچه .  سوسياليسم از حقوق پايه ای همگانی است

سود به جهان و هستی و انسان و جامعه و طبيعت مينگرد، سوسياليسم 
و کمونيسم از دريچه انسان و قرار دادن انسان در محور مناسبات 

در سرمايه داری پيشرفت يعنی سود بيشتر و تسخير .  اجتماعی
بازارهای بيشتر و گسترش رقابت و حذف هرآنچه که سد راه سرمايه 
است، در سوسياليسم شاخص پيشرفت تعالی مادی و معنوی زندگی 
انسانها، باال رفتن طول عمر آنها و تامين هرچه گسترده تر خوشبختی و 
ايجاد شرايط مادی شکوفائی خالقيتهای فردی و جمعی آنان محور 

ما داريم راجع به دو سيستم، دو نظام، دو هدف .  حرکت جامعه است
 .تماماً متمايز حرف ميزنيم

 
اگر بدست ما کارگران بود؛ در مواجهه با بحرانهائی از نوع کرونا اوالً 
پيشاپيش آمادگی و پتانسيل مقابله جامعه و ساختار درمان و بهداشت را 

بدون درنگ اقدامات پيشگيرانه و قرنطينه را برای .  بشدت باال ميبرديم
مقابله با تسری در بهترين و علمی ترين و ساده ترين شکل ممکن 

کليه امکانات مادی، معنوی، فردی و اجتماعی، فنی .  جاری می کرديم
و تکنولوژيکی جامعه را برای مواجهه با يک درد مشترک بسيج می 

حق سالمتى را از کالف هزارتوی اگر بدست کارگران بود، .  کرديم
موقعيت اقتصادی و بازار بيرون می کشيدند و برخوردارى از کليه 

 ٥٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها 
و استفاده از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه را حق همگان و قانون 

اگر بدست ما بود کسی نميتوانست پيران را دور .  جامعه اعالم ميکردند
سخن بگويد و چنين سياستها و اعمالی جنايت "  انتخاب اصلح"بريزد، از 

اگر بدست ما بود، طب و خدمات بهداشتى .  عليه بشريت محسوب ميشدند
و پزشکى بطور رايگان در اختيار همگان بود، برای هر شهروند در هر 

کسی از بی داروئی و .  گوشه جامعه از شهر و روستا قابل دسترس بود
اگر بدست ما بود، هر نوع فعاليت .  کمبود پزشک و بيمارستان تلف نميشد

اقتصادی که با سالمت محيط زيست و به اين اعتبار با محيط زندگی انسان 
اگر بدست ما بود، بيماريهای .  در تناقض قرار می گرفت، ممنوع می شد

اپيدمک و عفونی ناشی از تخريب محيط زيست ريشه کن می شد و جهت 
اگر بدست ما بود، .  عمومی جامعه ايجاد هارمونی بين انسان و طبيعت بود

بطور اجباری همه شهروندان بطور منظم معاينه می شدند، با مخاطراتی 
که سالمتی شان را تهديد ميکند مقابله می شد، سالمتی جسمی و روانی 
جامعه و پيشرفت مرتب در اين زمينه يک شاخص تعيين کننده از آزادی و 

اگر بدست ما بود، برای بيماريهای قابل .  اختيار انسان قلمداد ميشد
پيشگيری و تشخيص به موقع در درمان و تخفيف عوارض آنها اقدامات 

اگر بدست ما بود، ارتقای مستمر دانش جامعه و .  ويژه صورت می گرفت
اطالعات پزشکی و گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى را يک 

اگر بدست ما بود، همه جا دسترسی فوری .  وظيفه تعطيل ناپذير ميکرديم
به دارو و دکتر و بيمارستان را با گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى 

بحران کرونا برای هزارمين بار تاکيد .  و درمانى ساده و ممکن می کرديم
ميکند که برای پايان دادن به اين سبعيت و جنايت سازمانيافته و قانونی 

 ! بورژوازی، بايد بدست ما باشد
 

 .سردبير
 ٢٠٢٠مارس  ٢٦

 حق سالمتى

 ...سرمايه داری و كمونيسم 

 !دولت را موظف كنيم
 

                    بيدرنگ شهرها و مناطق بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای درمانى، بهداشتى، معيشتى، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را

 ! تامين و تضمين كند

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

               تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس، بصورت        .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 ! شيفتى با كاهش ساعات كار تضمين شود

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

                          كودكان كار و خيابان، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و

 !بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 لغو پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران! 

 لغو پرداخت بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی! 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 



در سطح محالت و شهرهای ايران، نهادهای همياری و مردمی با 
هدف انسانی آنها مقابله کردن با .  نامهای مختلف وسيعا شکل گرفته است

طبيعی است که .  خطرات  ويروس کرونا و کمک رسانی به مردم است
قابل پيش بينی بود، .  در دوران سخت انسانها به همديگر احتياج دارند

زنان و مردان انساندوست و دختران و پسران جوان و فداکار بيکار 
نخواهند نشست و عليرغم پيچيدگی و سختی کار در فاجعه کرونا 
مبتکرانه اقدامات انسانی و کمک رسانی را در سطح محله و شهر 

در دوره ای که مخاطرات جدی ويروس کرونا .  سازمان خواهند داد
در شرايطی که حکومتهای .  بشريت را در سراسر دنيا تهديد ميکند

سرمايه به دليل محاسبات سودپرستانه و اساسا سودورزی ذاتی نظم 
کاپيتاليستی، ناکارايی و ناتوانی خود را برای مقابله موثر با پيامدهای 

در .اين ويروس و تبعات مخرب آن بر زندگی مردم، به نمايش گذاشته اند
شرايطی که جمهوری اسالمی نه تنها ناتوان و ناکارا، و اشاعه دهنده 

، بلکه مسبب بزرگترين مرگ و مير و صدمه ديدگی ١٩ويروس کوويد 
در حال وقوع شهروندان در کل کشور است، در اين شرايط قدر ذره ذره 
فعاليتهای نهادهای همياری و کمک رسانی به مردم را بايد دانست و به 

 . دست اندرکاران و فعالين آن بايد درود فرستاد
 
اما در جريان اين فعاليتها يک مساله نگران کننده،  سالمتی و ادامه  

کاری بخشی از اين نهادها و کميته ها و انجمنهای همياری انسانی را به 
آن هم رعايت نکردن استانداردهای ابتدايی حفظ .  طور جدی تهديد ميکند

سالمت فردی و جمعی فعالين اين نهادها و طبعا از اين طريق سرايت 
دادن خطر واگيری ويروس کرونا به جامعه و انسانهايی است که قصد 

برای رفع اين .  اين ديگر تناقض در خود است.  کمک به آنها را دارند
تناقض دلسوزانه به اين نهادها و فعالين آن بايد يادآور شد، انجام وظايف 
انسانی مهم و فوری ياری رسانی به مردم، اکيدا الزمست با رعايت 
. استاندارهای اوليه حفظ سالمت خود و نهاد های کمک رسان توام گردد

هر نهاد همياری و کمک رسانی الزمست به طور جدی رهنمودهای 
ارائه شده توسط سازمان پزشکی جهانی و موسسات پزشکی معتبر و 

اينجا بار ديگر .  پزشکان مسئول و دلسوز در ايران را رعايت کنند
برچند محور اساسی استاندارهای حفظ سالمتی و تواما اقدامات فوری 

 . کمک رسانی تاکيد ميکنيم
  

برای ايجاد نهاد همياری و شروع کار  !نفر تجمع نکنيد ٣بيش از  -١
بيش از سه نفر نبايد . احتياجی به جلسه و تجمع متعدد و آسيب پذير نيست

بلکه با اتکا به شبکه مديای اجتماعی موجود، تلفن و .  تجمع کرد
اينستاگرام و تلگرام و غيره ميشود، همفکری و تبادل نظر و تصميم 

واحدهای همياری حداکثر سه نفره از فعالين و .  گيری مشترک کرد
کميته، (جوانان داوطلب و دارای جسم سالم را تحت عنوان مناسب 

 . الزمست سازمان داد...) واحد، تيم و 
 
 !وسايل و امکانات ضروری حفظ سالمت نهاد خود را تامين کنيد  -٢
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برای تضمين سالمت جسمی همين تيم يا واحدها، و در جهت ادامه 
کاريشان وسايل اوليه و ضروری مثل ماسک بهداشتی و استاندارد و 
دستکش و مواد ضد عفونی و در صورت امکان لباس مناسب مقابله با 

اين نهادها خود بايد الگوی مناسب .  ويروس کرونا را بايد تامين کرد
 . حفظ سالمت در جامعه را از خود نشان دهند

 
شبکه اجتماعی، نتی اطالع رسانی و دسترسی به واحدهای همياری  -٣

برای اطالع رسانی و حتی کمک رسانی، ارتباط  !را سازمان دهيد
نهاد همياری ايجاد .  فيزيکی با مردم و ميان مردم را بايد به حداقل رساند

شده را با اسم و رسم واقعی مورد اعتماد و آشنای مردم محله و شهر، از 
طريق تلفن و شبکه های اجتماعی و يادداشت و تراکت کوتاه و هر 

شماره تلفن و کانالهای ارتباطی .  ابتکار ديگری به مردم معرفی کنيد
واحدهای همياری را در اختيار خانواده ها و مردم محله و شهر بايد 

تا بتوانند ارتباط بگيرند، مسائل و مشکالت و کمبودها و .  گذاشت
متقابال واحدها از اين طرق و ابتکارات .  نيازهای خود را طرح کنند

ديگر اطالع رسانی کنند، توصيه ها و رهنمودها و اقدامات الزم برای 
متوجه هستيم که از کانال راديو و . پيشگيری را با مردم در ميان بگذارند

تلويزيون و ديگر امکانات مديايی اطالع رسانی ميشود، اما کم نيستند 
خانواده های فقير و بی بضاعتی که فاقد وسايل ارتباط جمعی حداقلی اند، 
الزمست از اين طريق تحت پوشش اطالع رسانی و مهمتر آموزش 

مهمتر خانواده های محتاج و .  رعايت استانداردهای سالمتی قرار بگيرند
بی بضاعت نيازهای خود را اطالع دهند تا برای کمک به آنها اقدام 

 . مناسب صورت بگيرد
  

يک وظيفه مهم :  مبتکرانه وسايل حفاظتی اوليه مردم را تهيه کنيد  -۴
اين واحدها تامين ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی و ديگر وسايل 

. ضروری حفاظتی برای خانواده ها، به ويژه خانواده های محروم است
از جمله .  برای تهيه اين امکانات، ابتکارات مختلف را بايد بکار گرفت

مراجعه به موسسات دولتی و غير دولتی ذيربط، به فروشگاهها و 
صاحبان دارنده و توليد کننده اين امکانات، يا با اقدام به جمع آوری 

. کمک مالی در محله و خريدن آنها و روشهای ديگر الزمست اقدام کرد
واحدهای همياری ميتوانند، اين وسايل و امکانات را به جلو درب هر 
خانواده منتقل کنند و بدون ارتباط مستقيم به آنها اطالع دهند، تا از آن 

 . استفاده کنند
 
واحدهای همياری  !معيشت خانوادهای بی بضاعت را تامين کنيد  -۵

الزمست، ليست خانواده های فقيری که به لحاظ معيشتی هميشه تحت 
فشار بوده و به ويژه در اين دوره با خطر گرسنگی روبرويند، تهيه کنند 

به .  و معيشت آنها را با اتکا به کمک و تعاون خود مردم محله تامين کنند
آن بخش از مردم محله که دستشان به دهنشان ميرسد و امکاناتی دارند و 
بگوييم اين تعداد خانواده محتاج و گرسنه را داريم، ترديدی نيست، آنقدر 

انسانيت دارند، که با مواد خوراکی تا پول کمک کنند و 

 !  تاكيد جدی بر اقدامات مهم همياری، منطبق با رعايت استانداردهای سالمتى

 سخنى با نهادهای همياری مردمى
 

 رحمان حسين زاده  

 

  ٥صفحه   



برای تامين معيشت آنها به صاحبان .  نگذارند کسی از گرسنگی بميرد
ثروت و سرمايه در شهر ميشود مراجعه کرد و آنها را در موقعيتی 

بايد تالش کنيم در .  قرار داد به اين خانواده های بی بضاعت کمک کنند
 . محله و شهر ما کسی از گرسنگی و بی امکاناتی از بين نرود

 
با امکانات و شيوه استاندارد ضد عفونی کردن و سمپاشی محله را  -۶

اگر محالت شهر  سمپاشی و ضد عفونی نشده، اين  !تضمين کنيم
واحدها با ارتباط با دستگاههای دولتی مربوطه و يا موسسات غير 
دولتی خيرخواه و متخصص در اينکار برای ضد عفونی کردن عمومی 

 . کل محله با تکيه ابزار و آالت  استاندارد اينکار الزمست اقدام کنند
 
نهادهای  !مداوما به مردم بگوييم، تجمع نکنيد و در خانه ها بمانيد -٧

"  واحد همياری محله "همياری با بازوبند  که جای اتکا و اعتماد ... 
مردمند، در سطح محله الزمست کشيک داشته باشند و در گروه 

با راهنمايی و توصيه های خود مانع تجمع و .  حداکثر دو نفره بچرخند
گردهمايی بيش از سه نفر بشوند و مدواما مردم را تشويق کنند در خانه 

بنا به ضرورت، تردد به محله و امورات ديگر را زير .  هايشان بمانند
از ورود و خروج نامطمئن و غير بهداشتی به محله .  نظر داشته باشند

 . جلوگيری کنند
 
واحدهای همياری به  !به طور ويژه به سالمندان بايد کمک رساند  -٨

طور جدی الزمست به فکر کمک رسانی به بخشهای آسيب پذيرتر مثل 
سالمندان مرد و زن، به  انسانهای مبتال به بيماريهای ديگر و معتادان و 
کودکان کار و بخشا بی سرپرست بود و با اتکا به کمک مردم به 

 !   ياريشان رفت
 
تشکيل صندوق  !صندوق کمک مالی را درمحله ميشود سازمان داد -٩
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اما .  کمک مالی در محله از جمله اقدامات قابل فکر و اجرايی کردن است
موضوعی حساس و زير نظر کسان و يا واحدهای تماما مطمئن و مورد 

خيلی ها در محله دستشان به دهنشان .  اعتماد مردم الزمست تشکيل شود
دراين مورد ميشود به .  ميرسد و ميتوانند به چنين صندوقی کمک کنند

افراد صاحب امکان مالی و سرمايه دار در محله و شهر مراجعه کرد و 
. آنها را قانع کرد و در موقعيتی قرار داد که به چنين صندوقی کمک کنند

امکانات مالی جمع شده را برای مقابله با اثرات نگران کننده ويروس 
 . کرونا و ديگر نيازمنديها درمحله هزينه کرد

 
از پرستاران و پزشکان و کارکنان بيمارستانها و مراکز خدماتی   -١٠

  !اورژانسی بايد عميقا قدردانی کرد
نهادهای همياری الزمست به شيوه مناسب جايگاه زحمات و فداکاری بی 
نظير پرستاران و پزشکان و کارکنان بيمارستانها، بخشهای خدماتی 
اورژانسی را که در اين شرايط سخت کار ميکنند، به جامعه يادآوری و با 

 .  ابتکارات مختلف از زحماتشان قدردانی کنند
 

اينها استاندادرها و اقداماتی است که در دستور کار نهادهای همياری 
ترديدی نيست، فعالين و جوانان دست .  محله و شهر ميتواند قراربگيرد

اندرکار با توانايی و دقت باال ميتوانند دستور کار روشن و دقيقتری را 
مهم اينست .  در جريان فعاليت، تجارب غنی را کسب کنند.  پيگيری کنند

چنين تجربه انسانی .  از محله ای شروع کنيم و الگوی موفق بدست دهيم
واحدهای همياری محالت مختلف .  بسرعت در ديگر محالت تکثير ميشود

بدون ارتباط گيری فيزيکی باهم، طبعا با اتکا به تلفن و شبکه های 
ارتباطی موجود الزمست و ميتوانند در ارتباط باهم قرار بگيرند و شبکه 

ميتوان تصور .  به هم متصل واحدهای همياری شهری را رسميت دهند
کرد حرکت همياری انسانی بزرگ در سطح هر شهر شکل بگيرد و 

 .تجاربش به ديگر شهرها منتقل شود
  
 

*** 

 

 ...سخنى با نهادهای همياری مردمى 

 !گسترش دهيمهمياری انسانى را 
 

به شيوه های ايمن    .  دست همديگر را بگيريم   !  زنان و مردان آزاديخواه، جوانان انقالبى، انساندوستان       

كودكان كار، بى مسكنان، حاشيه نشينان، محرومان، سالخوردگان، بيماران،         .  ابتكارات مختلف را بكار گيريم    

از نياز به وسائل بهداشتى     .  معتادين و كسانى كه قربانيان اين نظامند، بيش از بقيه نيازمند دست ياری هستند             

همه   .اينروزها تعيين كننده اند   .  همياری انسانى را گسترش دهيم    .  و غذا و لباس تا جائى برای آرميدن        

 !  من، تو، ما، ميخواهيم زنده بمانيم. ميخواهند زندگى كنند
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 



 !اين دو داستان در انگلستان توجه کنيد به 
 

ساله، مادر سه کودک بشدت بيمار می شود، تب باال،  ٣٦يک زن 
همسرش که کارگر شهرداری .  سرفه های شديد، تنگی نفس و استفراغ

است به اورژانس زنگ می زند، آمبوالنس می رسد، او را معاينه می 
اين .  کنند و می گويند که او در اولويت نيست و خانه را ترک می کنند

 . زن روز بعد می ميرد
 

ساله، پسر ملکه انگلستان دچار عالئم شبه کرونايی می  ٧١چارلز 
شود؛ بفوريت کادر پزشکی او را تست می کنند و معلوم می شود که 

بالفاصله برای استراحت به قصرش .  يک کرونای خفيف گرفته است
 .در طبيعت می رود با همراهی پرسنل درمانی

 

 .اين دو اتفاق بفاصله يک روز در رسانه ها منتشر شده است
 

يک تفاوت زمين و آسمانی ميان دو انسان در يک کشور، در يک 
يکی متعلق به طبقۀ کارگر، بخش .  شهر، تحت دموکراسی غربی

. محروم و غيرممتاز جامعه؛ ديگری از خانواده سلطنتی و طبقۀ حاکم
ساله دارای اولويت نيستند و  ٦٥رسما اعالم کرده اند که افراد باالی 

. در صورت وخامت حال، به حال خود رها می شوند تا جان ببازند
بخاطر کمبود تست حتی پرسنل درمانی که هر روزه با هجوم ويروس 

ساله که زندگی،  ٧١روبرو هستند امکان تست شدن ندارند؛ اما چارلز 
سالمت و رفاه احدی به او وابسته نيست با احساس ناراحتی تست می 
شود و با سالم و صلوات و تجهيزات به قصر ديگری منتقل می شود تا 

 مگر اين آدم کار ديگری هم می کند؟ ! در آرامش و رفاه استراحت کند
 

ساله با  ٣٦هر چه فکر کردم نتوانستم سر در بياورم که چرا يک زن 
قصد شکاکيت بيش .  آن حال و روز وخيم، مادر سه بچه اولويت ندارد

از اندازه ندارم؛ ولی هر چه فکر کردم تنها نکته ای که بفکرم رسيد 
موقعيت طبقاتی اوست و احتماال رنگ سياه پوستش نير مزيت بر علت 

 .احساس تهوع به انسان دست می دهد. شده است
 

کرونا يک فاجعه، .  بله، سرمايه داری می کشد!  اينست سرمايه داری
سرمايه داری را لخت و :  اما يک ُحسن داشت.  يک تراژدی است

عريان، بدون هيچ پوشش تلطيف کننده يا بزک دوزک تخفيف دهنده در 
جان ما از سود با ارزش تر "شعار .  مقابل چشمان بشريت قرار داد

که در ايتاليا پژواک يافته، همچنين جوک های تلخ و سياهی که "  است
دنيای مجازی را اشباع کرده است ماهيت واقعی سرمايه داری را به 

سرمايه :  دو طبقه در مقابل هم صف آرايی کرده اند.* نمايش می گذارد
اين واقعيت عيان دنيای .  داران و طبقه کارگر؛ ثروتمندان و محرومين

 .امروز تحت کرونا است
 

همه می دانيم که در ايران يک مشت دزد سر گردنه و قاتل زنجيره ای 
اما آنهايی که به دموکراسی پارلمانی متوهم .  روانی در قدرت اند
حقيقت عريان را در مقابل چشمانشان قرار داده .  بودند، شوکه شده اند

سياست دولت های غربی طی اين دوره دروغ و پنهان کاری و .  اند
برای مدتها وخامت اوضاع و شيوع کرونا را .  شارالتانيسم بوده است

   

 دو داستان، دو انسان در يک شهر
 !سرمايه داری يعنى همين

 آذر ماجدی
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در کشور متبوع شان پنهان کردند؛ وخامت 
اوضاع را تعديل کردند؛ کمبودها را پنهان 

امکانات ابتدايی .  کردند؛ فاکت ها را پوشاندند
دستگاه کمک (مانند ماسک و ونتيليتور 

ماکرون رئيس .  بسيار کمياب اند)  تنفسی
جمهور فرانسه خودش در فاصله کاخ و 
ماشين ماسک می زند اما دولت به مردم می 

هر .  گويد ماسک الزم نيست؛ کمکی نمی کند
 .اقدام تخفيف دهنده را تحت فشار جامعه و اعتراض اتخاذ کرده اند

 
است؛ "  مصونيت گله ای"بروس جانسون ابتدا اعالم کرد که پيرو سياست 

. داروينيسم اجتماعی!  يعنی ضعفا می ميرند و جامعه مصون می شود
. تحت فشار جامعه دولت مجبور شد تدابيری ناکافی و با تاخير اتخاذ کند

دولت فرانسه فقط آمار کسانی که از کرونا در بيمارستان می ميرند را 
اعالم می کند؛ در حاليکه بسياری در خانه ها يا خانه سالمندان جان داده 

هنوز کارخانه ها و شرکت های توليدی را تعطيل نکرده اند نه در .  اند
فرانسه، نه در انگلستان، نه در سوئد و حتی در ايتاليا با اين همه مرگ و 

نزد دولت سوِد سرمايه داران .  مير کارگران مجبور به اعتصاب شده اند
در بسياری کشورها از جمله .  از جان کارگران بمراتب ارزشمند تر است

آمريکا و سوئد اولين کمک اقتصادی که اعالم شد کمک به بانک ها و 
به کارگر روز مزد، بی قرارداد، قرار داد . شرکت های متضرر شده است

موقت، يا هزاران نفر باصطالح دارای شغل آزاد، مانند راننده های اوبر، 
رانندگان تاکسی، دوچرخه سوارهايی که محموله رسانی می کنند و راننده 
های وانت های حمل و نقل، مشاغلی که طی دو دهه اخير بعنوان شغل 

در آمريکا بحث .  آزاد طبقه بندی شده اند، هنوز هيچ کمکی تعلق نمی گيرد
افسانۀ نقش دولت !  ترس از مرگ از کرونا يا از گرسنگی:  رايج اينست

حمايت از منافع و مصالح شهروندان است دود شده و به هوا رفته است؛ 
ماهيت دولت بعنوان حامی منافع طبقۀ سرمايه داری و تضمين کنندۀ 

 .صيانت سرمايه کامال آشکار و برمال شده است
 

مقبوليت .  اکنون بحث سوسياليسم در بسياری رسانه ها طرح می شود
سوسياليسم نزد بخش وسيعی از مردم و خواست پايان دادن به اين شرايط 

اين آگاهی مثبت .  ضد انسانی و ناعادالنه در فضا در گشت و گذار است
اينکه می توان سرمايه داری را سر .  است؛ اما بايد بر روی آن ساخت

منطق .  عقل آورد و به آن انسانيت تزريق کرد يک توهم بيش نيست
سرمايه داری سر .  سرمايه سود و سود و رقابت بر سر سود بيشتر است

بايد برای .  بايد سرمايه داری را به زير کشيد.  عقل آمده يک افسانه است
اين يک فرصت طاليی برای سازمانيابی .  به زير کشيدن آن آماده شد

اگر اين فرصت را از دست بدهيم بايد يک دورۀ ديگر .  سوسياليستی است
سرمايه .  از استثمار و فقر شديدتر و زندگی ضد انسانی تری را تحمل کنيم

داری عواقب بحرانش را بر سر کارگر و انسان زحمتکش و محروم 
و اکنون سرمايه داری وارد يک بحران بسيار شديد، وخيم .  خراب می کند

. سرمايه های باد آورده بر باد رفته است.  شده است ٢٠٠٨تر از سال 
اگر به .  صدها هزار ميليونر آمريکايی سرمايه شان به صفر رسيده است

 .زيرشان نکشيم انتقام اين شرايط را از ما خواهند گرفت
 

در فرانسه اگر می : "يک طنز تلخ و سياه از يک سازمان چپ فرانسوی* 
خواهيد تست کرونا بگيريد، در دهان يک ثروتمند سرفه کنيد و منتظر 

 !"تست کرونای او بمانيد
 

 ٢٠٢٠مارس  ٢٦ 

 



در اين دوران سخت و وحشت انگيز که  بيش از دو و نيم ميليارد نفر 
از مردم جهان از ترس مرگ و بيماری در حبس خانگی هستند و هنوز 
کورسوئی در انتهای تونل وحشتی که در مقابل بشريت سر باز کرده 

شايد پرداختن به مسائل سياسی و سمت و سوی .  است، مشاهده نميشود
بدرست مسئله !  جهان پسا ويروس کرونا زياد مورد توجه قرار نگيرد

اصلی مردم علی العموم حفظ سالمت و عبور از اين بحران کشنده 
 . است

 
اما برای ما که مسائل سياسی و اجتماعی دنيای پيرامون را تعقيب 
ميکنيم سئواالت بيشماری در اين دوران قرنطينه و بيکاری دور 

جهان ما به کدام سو ميرود؟ برنده و بازنده پاندميک !  سرمان ميگردد
در سطح دولتها چه کسانی هستند؟ آيا جهان در مقابل دو  ١٩کوويد 

راهی نظم نوين قرار گرفته است؟ نقش مذهب و خرافات در آينده 
چگونه خواهد بود؟ آيا نظام سالمت عمومی از حيطه بازار خارج 
خواهد شد؟ آيا اوضاع اقتصادی جهان به قبل از عروج ويروس کرونا 
باز خواهد گشت؟ سرمايه داران با مازاد نيروی کار بعد از بحران 
چگونه رفتار خواهند کرد؟ آيا ويروس کرونا بشر را بسوی سوسياليسم 
يا ناسيوناليسم افراطی سوق خواهد داد؟ و احتماال ليست اين سئواالت 

من تالش ميکنم در حد توان به اين سئواالت .  بيش از اين خواهد بود
 .اما جواب من يک به يک نخواهد بود. بپردازم

 
معموال نقطه عطف هايی در تاريخ وجود دارد که سيمای جهان را 

انقالب کبير فرانسه، انقالب اکتبر، دخالت .  برای سالها تغيير ميدهند
، ١٩٥٦در بحران کانال سوئز در سال "  بريتانيای کبير"نظامی 

پروستريکا و گالسنوست گورباچف، هر کدام باعث عروج و افول و 
فروپاشی اين يا آن چهارچوب فکری و سياسی و امپراطوری شده 

آمريکا بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس قدرت بالمنازع .  است
اقتصادی، سياسی و نظامی اش در مقابل بلوک شرق نقش رهبری 

با پيروزی ترامپ در .  کننده سرمايه داری را در جهان بازی ميکرد
پروسه به محاق رفتن اين نقش توسط اياالت متحده در حال  ٢٠١٦سال 

پاندميک کرونا بيش از هر بحرانی سردرگمی آمريکا .  تکميل شدن بود
سال پشت سياستهای  ٧٠در نقش رهبری کننده ائتالف سنتی ای که 

در کشاکش .  ويرانگر آن کشور قرار گرفته اند، را برمال کرده است
. مرگ و زندگی، ترندهای مختلف سياسی در مقابل هم قرار گرفته اند

سردرگمی کنونی آمريکا ريشه در سياست های انزواطلبانه ترامپ 
مبنی بر پروتکشنيسم اقتصادی، ناسيوناليسم افراطی و ضديت با 

دنيای بدون "اين تفکر تماما در مقابل گلوباليزاسيون و .  خارجيان دارد
بلوک "بعد از فروپاشی ديوار برلين قرار گرفته است که افتخار "  مرز

بستن مرزهای کشوری  يکی پس از !  در جنگ سرد بود"  پيروز
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ديگری و منع کردن مسافرت اروپائيان به آمريکا توسط ترامپ و مهمتر 
از همه بستن مرزها در کشورهای اروپايی، هرچند بعد از پايان بحران 
کنونی برداشته خواهند شد، اما به نظر ميرسد به قبل از شروع بحران 

آنگال مركل در سخنزانی اش هنگام اعالم .  کرونا بازنخواهد گشت
در آلمان حتی يكبار هم به اتحاديه اروپا به عنوان "  وضعيت فوق العاده"

بزرگترين و موثرترين اتحاد داوطلبانه كشورهای عضو اشاره نكرده 
 !اين يك اتفاق سهوی نيست. است

 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا در حالی كه ايتاليا به وضعيت انفجاری 
رسيده بود، بجای اعالم همبستگي و فرستادن كمكهای پزشكی، نه تنها آن 
كشور، بلكه تمام اتحاديه اروپا و از جمله بريتانيا و ايرلند را هم برای يك 

كاخ .  ماه از رفت و آمد  دريايی و هوايی به اياالت متحده  ممنوع كرد
سفيد بجای همياری با دولتهای اروپائی، با توييت های ترامپ شروع به 
سرزنش كردن متحدين خود کرد كه گويا در كنترل اشاعه ويروس 

يك سردر گمی بر بلوك موسوم به غرب سابق حاكم !  كوتاهی كرده اند
سال تحميل رياضت  ١٢دولتهای دست راستی بعد از بيش از .  شده است

برسر طبقه کارگر، اينبار  ٢٠٠٨اقتصادی  و سرشکن کردن بحران مالی 
چند تريليون دالر برای نجات شركتها و موسسات مالی به بازار تزريق 

از ترامپ و ماكرون و بوريس جانسون تا پوتين و موودی در .  كرده اند
هر .  تشكيل داده اند"  دشمن نامرئی"عليه "  اتاق جنگ"هند و ديگران 

روز پشت پوديوم ظاهر ميشوند و آمار مبتاليان و كشته ها را همراه با 
مردم كشورهای خود .  قوانين جديد برای کنترل بيشتر مردم اعالم ميكنند
 !را به حبس خانگی با كمترين امكانات تشويق ميكنند

 
 دو راهی نظم نوين جهانی

" دولتهای ملی"به موازات گسترش ويروس كرونا، جهانی شدن در مقابل 
ويروس كرونا و .  و افول آمريكا در مقابل عروج چين قرار گرفته است

گفته ميشد را بيشتر از گذشته مجهز " ملت -دولت"نحوه مقابله با آن، آنچه 
در دوره بحران های حاد .  توپ را به ميدان آنها انداخته است.  كرده است

به دليل اينكه دولتها و حاکميت های کشوری، دسترسی اقتصادی و 
سازمان حاضر و قدرت بيشتری در مقايسه با سازمانهای بين المللی 

شيوع .  دارند، توان اينرا دارند که مردم را وادار كنند كه پشت آنها بايستند
جهانی ويروس كرونا نشان داد كه زنجيره توليد، توزيع و انتقال كاالها 

اين بحران نشان داد برخالف هارت و پورت های .  چقدر شكننده است
كشورهای صنعتی، و البته صدور سرمايه، تمام نيازمنديهای بخش 
بهداشت و درمان وارداتی است و با شرايط اسفبار طبقه کارگر در 

ويروس كرونا رفاه نسبی در غرب را با !  کشورهای ديگر توليد ميشود
اين وضعيت ترندی كه سالها قبل از اينكه، . چالش جدی روبرو كرده است

شنيده باشد همواره بر "  ١٩كوويد "كسی اسمی از 

!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

  ٨صفحه   

 !پاندميک ويروس كرونا و دو راهى نظم نوين جهانى
 قسمت اول

 

 جمال كمانگر

 



پروتكشنيسم، محلی گرايی و توليد داخلی و كنترل شديد مرزها برای 
. جلوگيری از مهاجرت تاكيد داشته اند، را قدرتمندتر كرده است

امروزه بستن مرزها برای جلوگيری از گسترش بيماری برای مردم 
با خانه نشين شدن پارلمانها و همسويی !  قابل قبول شده است

نجات "اپوزيسيون با قوانين اضطراری در اين كشورها، دولتهای 
بدون كنترل و حسابرسی ممكن است تا انحالل همكاريهای بين "  ملی

 . المللی و بستن درهای تجارت جهانی پيش بروند
 

البته آمريكا قبل از بحران كرونا از دادگاه بين المللی جنايت جنگی و 
شورای حقوق بشر سازمان ملل و معاهده پاريس در مورد کنترل 

ً بر بی خاصيتی !  گازهای گلخانه ای خارج شده بود ترامپ علنا
اين وضعيت ميتواند اتحاديه .  سازمانهای بين المللی تاكيد داشته است

اروپا را متالشی و رابطه بين چين و آمريكا را بيشتر از اين تيره و 
 .تار کند

 
. اما در پس هر بحرانی برندگان و بازنده گانش مشخص خواهند شد

قدر مسلم تمام كسانی كه در جريان اين بحران جان عزيزشان را از 
دست داده اند و خانواده های داغ ديده آنها، بازنده اصلی بوده و 

ممكن است صدها ميليون نفر شغلشان را از دست بدهند .  خواهند بود
نشانه های اين ركود .  و اقتصاد جهانی با ركود بی سابقه مواجه شود

اما در سطح ماكروتر روابط بين .  از همين حاال قابل مشاهده است
تمام کشورها بدون استثنا .  دولتها هم دست خوش تغييراتی خواهد شد

 . با مشكالت جدی روبرو خواهند شد
 

آمريكا در کوتاه مدت بيشتر سياست انزواطلبانه را در پيش خواهد 
به يمن دست باال پيدا كردن محلی گرايی در مقابل .  گرفت

گلوباليزاسيون، اتحاد نامقدسی بين جريانات راست و جنبش محيط 
جريانات راست برای مقابله با موج .  زيست در حال شكلگيری است

جديد آوارگی بدليل جنگ و فروپاشی دولتها و باال آمدن آب سطح 
درياها و خشکسالی، با سخت تر كردن قوانين مهاجرت ديوار بلندی 

جنبش محيط زيست هم بر محلی .  بدور كشورهای خود می سازند
گرايی و جلو گيری از تردد هوايی برای كاهش گازهای گلخانه ای 
در نقطه مقابل جهانی شدن اقتصاد و ارتباط آزادانه انسان ها قرار 

 . گرفته است
 

 موقعيت منحصربفرد چين
چين با جمعيتی بالغ بر يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر سيستمی 
بنياد نهاده است كه نظم و نسق رابطه كار و سرمايه و تبعيت مردم از 
دولت به بخشی از هويت ناسيوناليستی آحاد مردم آن كشور تبديل شده 

لی "چين هرچند در اوايل با پنهان كاری و حتی بازداشت دكتر . است
كاشف ويروس كرونا و تشكيل پرونده توسط پليس به جرم "  وينالنگ

اما .  برای وی، قصد پنهان كاری داشت"  تشويش اذهان عمومی"
دولت پكن بسرعت متوجه شد اگر ميخواهد به عنوان رهبر در دنيا 
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پاندميک ويروس كرونا و دو راهى نظم 

 ...نوين جهانى 

و "  لی"بسرعت از دکتر .  شناخته شود بايد در صدد جبران اشتباه خود برآيد
بر اثر ابتال به "  لی"چند هفته بعد تر دکتر .  خانواده اش عذرخواهی کردند

 .کرونا فوت کرد
 

دولت آمريکا تمايلی به دخالت و بسيج كشورهای همپيمانش برای مقابله با 
تا جايی كه ترامپ آنرا با يك سرماخوردگی ساده .  اپيدمی كرونا نداشت
"مقايسه كرد و گفت با گسترش اپديمی ."  روز تمام ميشود ٥-٤ظرف : 

كرونا در ماه ژانويه و فوريه، زمزمه مقايسه آن با حادثه انفجار نيروگاه 
اما دولت چين مقررات .  در اکراين به گوش ميرسيد"  چرنوبيل"ای هسته

و ساير "  ووهان"سختگيرانه ای را برای رفت و آمد مردم در شهر 
ميليون  ١٠٠ظرف يك هفته نزديك .  اعالم كرد"  هووبی"شهرهای استان 

تعطيلی .  نفر را قرنطينه اجباری کردند تا جلوی گسترش ويروس را بگيرند
از صفحه تلويزيونهای تمام دنيا به نمايش "  ووهان"ميليون نفری  ١٠شهر 

آی "تخت  ٢٣٠٠ظرف ده روز دو بيمارستان مجهز با ظرفيت .  گذاشته شد
شهرها و مراكز .  در مقابل دوربينهای جهان بطور زنده ساخته شد"  سی يو

تصاويری كه به .  تجاری در سراسر چين به حالت نيمه تعطيل درآمدند
بيرون مخابره ميشد، كادر درمانی را با لباسهای مخصوص سفيد و 

هاليوود ديده "  آخر الزمانی"ماسكهای حفاظتی كه بيشتر در فيلمهای تخيلی 
كم كم ابعاد !  ميشد، نشان ميداد و مهمان خانه های تمام مردم جهان شد

ابتدا خبرنگاران .  به بيرون مخابره ميشد"  ١٩كوويد"وحشتناك بيماری 
حقوق "رسانه های غربی از زاويه  اينكه دولت چين با قرنطينه اجباری 

مردم را زيرپا گذاشته است در صدد كم كردن اعتبار تمهيدات دولت "  بشر
همزمان با مقررات سختگيرانه !  چين برای كنترل اين بيماری کشنده بودند

مدل چينی مقابله با .  دولت چين، ويروس به اقصی نقاط جهان گسترش يافت
" ووهان"رئيس جمهور چين اواسط ماه مارس در شهر !  اپيديمی جواب داد

كم .  کانون اصلی شيوع گسترده بيماری حضور يافت و اعالم پيروزی كرد
كم مقررات منع رفت و آمد شل تر شد اما هنوز از ترس موج دوم گسترش 

دولت .  تا هفته اول آپريل اين محدوديتها کماکان وجود دارد"  ١٩كوويد "
چين اين پيروزی موقت را با كمك رسانه های اجتماعی به تمام دنيا مخابره 

مقامات دولتی چين اين موفقيت را مديون سرعت، قدرت و .  كرده است
در همان حال از .  بازدهی نظام سياسی و سالمت آن کشور معرفی ميکنند

به اندازه کافی به نسبت جمعيت آن "  کيتهای تست"ناتوانی آمريکا از تهيه 
رسانه های چينی برتری تالش اين کشور در کنترل .  کشور انتقاد ميکنند

. بيماری را با عدم مسئوليت پذيری و بيکفايتی اداره ترامپ مقايسه ميکنند
اما ترامپ هم در اين مدت ساکت ننشسته است و ابتدا پاندميک کنونی را 

اعالم کرد و "  ويروس چينی"و يک هفته بعدتر آنرا "  ويروس خارجی"
هنوز هم با توجه به گسترش نفرت و راسيسم عليه آسيايی تباران در اروپا و 

تراشيدن مليت .  آمريکا از اين نامگذاری نامسئوالنه عقب نشينی نکرده است
و محل تولد برای باکتريها و ويروسها توسط ترامپ يک حرکت فاشيستی و 

در .  با اعتراض وسيع مردم در آمريکا و سراسر دنيا مواجه شده است
زمانی که به همبستگی بين المللی برای مقابله با اين بيماری کشنده نياز 
هست اين اظهار نظر بی اعتباری بيشتری برای دولت آمريکا بوجود آورده 

 .  است
 

چين موتور محرکه اقتصاد جهانی است و بستر توليد اکثر کاالهای موجود 
رهبری سرمايه داری چين به خوبی بر اين امر واقف است .  در جهان است

کرونا اين فرصت را در .  و خواهان سهم بيشتری از نظم جهانی هستند
اختيار آنها قرار داده است که قدرت اين کشور در توليد و 
  ٩صفحه   توزيع انبوه کاالهای مورد نياز برای مقابله با ويروس کرونا 



زمانی که هيچ کشوری در جهان و حتی .  را به جهانيان ياد آور شوند
اروپايی های هم پيمان به کمک فوری ايتاليا نشتافتند، اين چين و کوبا و 

چين به تنهايی با ارسال دو ميليون .  روسيه بودند که پاسخ مثبت دادند
و صد هزار ماسک "  آی سی يو"ماسک، هزار دستگاه  مخصوص 

" کيتهای تست"پيشرفته و بيست هزار لباس مخصوص و پنجاه هزار 
اين گونه کمکها .  را بالعوض همراه با يک تيم پزشکی ارسال کرد

جدا از کمک دولتی .  برای اکثر کشورهای نيازمند فرستاده شده است
علی "که موسس شرکت " جاک ما"چين، ثروتمندترين مرد چين به اسم 

کيت "سايتی شبيه آمازون، قول داده است تعداد بيشماری ماسک و " بابا
کشور آفريقايی  ٥٤به هرکدام از .  برای آمريکا ارسال کند"  تست

 ! ماسک ارسال ميکند ١٠٠٠٠٠و " کيت تست" ٢٠٠٠٠
 

در آفريقا  ٢٠١٥و  ٢٠١٤در سالهای "  ابوال"آمريکا در دوران بحران 
يک ائتالف از کشورهای مختلف برای مقابله با آن بيماری کشنده 
تشکيل داد اما با سرکار آمدن ترامپ بخش مقابله با پاندميک در کاخ 

آمريکا اگر هم بخواهد بطور واقعی توانايی !  سفيد تعطيل شده است
يک درصد از ماسک و ده درصد از .  رقابت با چين را نخواهد داشت

دستگاه تنفس مصنوعی در داخل توليد و بقيه از چين به آن کشور وارد 
درصد آنتی بيوتيک مورد نياز آمريکا  ٩٥شايد تعجب کنيد که .  ميشود

قدرت سياسی و اقتصادی چين بسرعت در حال .  از چين وارد ميشود
به نظر ميرسد که نظم نوين جهانی !  عبور از اياالت متحده آمريکاست

 . بر محوريت چين بعد از بحران کرونا در حال عروج خواهد بود
 

 ....ادامه دارد
 

 ٢٠٢٠مارس  ٢٦

 ٥٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 حق سالمتى
  حق برخوردارى از كليه امكانات جامعه امروزى       .  حق سالمتى

براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها، حق               

 .برخوردارى از امكانات بهداشتى و درمانى در جامعه

              طب و خدمات بهداشتى و پزشكى رايگان، مناسب، و در

 . دسترس براى همه

           تضمين .  معاينه منظم و واكسيناسيون كامل كودكان

برخوردارى همه كودكان از يک رژيم غذايى كافى و مناسب           

 . مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره

             ريشه كن كردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم

سالمت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر           

بيمارى هاى قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى هايى كه             

تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى           

 .است

            گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى، اطالعات

 . پزشكى و بهداشتى عامه

           گسترش و سازماندهى امكانات پزشكى و درمانى به نحوى كه

دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى كليه ساكنين            

 .كشور آسان باشد

 
 

 حكمتيست -، برنامه حزب كمونيست كارگری "يک دنيای بهتر"از 

 

پاندميک ويروس كرونا و دو راهى نظم نوين 

 ...جهانى 

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه                       

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط      .  دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است         . شهروندان است

هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از           .  كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است           

كور كردن ارائه اطالعات    .  حق دانستن و اطالع از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت شهروندان                

دولت در قبال سالمت و بهداشت . علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را . مردم مسئول است

 !سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست. تمامًا رايگان كند
  

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
 ١٣٩٨اسفند 



 

كليه زندانيان سياسى بدون 

!َتعّلل و فورًا آزاد بايد گردند  

 

آخوندها و تجار دين را از 

!محيط زندگى تان بيرون كنيد  

ت در .  جان هزاران زندانی در زندانهای جمهوری اسالمی در خطر اس
د و  سانها را درو ميکن ران ان ا در اي روس کرون يوع وي ه ش رايطی ک ش
ست،  داز ني خوشبينی نسبت به کنترل آن الاقل در کوتاه مدت در چشم ان
ن  ا کمتري وری اسالمی ب دانهای جمه وز در زن دانی هن ادی زن تعداد زي

ت ر اس شان در خط د و جان ی برن سر م کی ب . امکانات بهداشتی و پزش
وری اسالمی  تاکنون تعداد زيادی از زندانيان در زندانهای مختلف جمه
به ويروس کرونا مبتال شده  و رو به افزايش است و جان تعداد بيشتری 

دانهای .  از زندانيان را تهديد ميکند دانی در زن طی روزهای اخيرسه زن
قرچک ورامين و اروميه به دليل عدم رسيدگی و مداوای آنان جان خود 

ال . را از دست داده اند دانها احتم اری در زن ن بيم يوع اي ه ش ه ب با توج
ت سيار باالس روس ب ه وي ان ب شتری از مبتالي داد بي ار از .  مرگ تع اخب

ده  شر ش ز منت دان و تبري اد، هم رم اب دان خ ه زن ون در س شورش تا کن
د  ورش کردن است زندانيان بخاطر وحشت از ابتال و مرک در زندان ش

ن .  و با سرکوب خونين روبرو شدند المی در اي ار اس وری جنايتک جمه
 .  اوضاع به روی زندانی شليک ميکند

  
وری اسالمی  ضائيه جمه وه ق رف ق شنامه از ط با وجود صدور دو بخ

د ی برن سر م . مبنی بر آزادی زندانيان، هنوزهزاران زندانی در حبس ب
تی"قوه قضائيه اعالم کرد که زندانيان سياسی و به گفته رژيم  ه "  امني ک

د ۵کمتر از  د .  سال حکم دارند بطور موقت از زندان آزاد خواهند ش چن
ختگيرانه  ی س ه مقررات د و چ ده ان در صد از اين زندانيان هنوز آزاد ش
ای  ود ج د خ سته ان ان ب رای آزادی آن ان ب انواده آن ای به دست و پای خ
وری  ار جمه ورد رفت اکنونی در م ارب ت ه تج ه ب ا توج ت و ب سوال اس
ک و  ا ش د ب ان باي انواده آن ی و خ دانيان سياس ا زن صوص ب اسالمی بخ

ود، .  ترديد به آن نگاه کرد ی ش ت و عمل ا درس ن ادع ه اي بر فرض اينک
شتر از  ه بي ی ک دانيان سياس اير زن ت س د و  ۵سرنوش م دارن ال حک س

ن  ر اي الوه ب د؟ ع د ش ه خواه ستند چگون دانها ه محکوم به ماندن در زن
اه  دانهای  ٩٨هزاران نفر از دستگير شدگان اعتراضات آبانم ه در زن ک

ت  ان در دس سياری آز ان ت ب بری از سرنوش وز خ س و هن ف حب مختل
 .نيست در هاله ای از ابهام قرار دارد

 
ران  ا در اي روس کرون يوع وي ه ش بنا به اوضاعی که هم اکنون در نتيج
رايط  ه ش ه ب ا توج ا ب روس کرون ه وي دانی ب ر زن الی ه ت ابت اکم اس ح
بهداشتی زندانها و ازدحام بيش از حد زندانی، زندگی جمعی در بندهای 

ابتالی هر زندانی به .  زندان، سرنوشتی جز مرگ در انتظار آنان نيست
ن  ان چندي د ج ی توان ان م ست آن رايط زي ه ش ه ب ا توج ا ب ويروس کرون

دازد ر بين ه .  زندانی ديگر را به خط ی ک دانی سياس زاران زن انواده ه خ
کنيها  ا و کارش دانها و دادگاهه وس زن درشرايط کنونی ناچارند کش و ق
ی  دان ط شان از زن رای آزادی عزيزان تی را ب ه دول ی ادارات مربوط
ی  کنند و جان خود را نيز به خطر بيندازند بيشتر تحت فشار روحی ناش

 .از اين شرايط قرار دارند
 

ضروری است که از هرابزاری برای فشارآوردن بر جمهوری اسالمی 

 ٥٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

دانيان  ه زن دانيان و کلي برای آزادی همه زن
د ل آي ه عم ی ب ه حکم ر درج ا ه . سياسی ب

وری  ران جمه نی س ت دي تبهکاری و حماق
ا در  اری کرون يوع  بيم ل ش المی عام اس
ه  سان از جمل زاران ان ان ه ران و ج اي

ت ه اس ی .  زندانيان را به خطر انداخت ابتداي
دن  ه مان د ک م ميکن سانی حک رم ان رين ن ت
د  ه مانن رايط ب زندانيان در زندان در اين ش
چ  حکم قتل آنان است و بيدرنگ و بدون هي

وند دان آزاد ش د از زن ا در .  محدويتی از جمله وثيقه های سنگين باي ه تنه ن
ستند  رو ه ايران، در کشورهايی که هم اکنون نيز با شيوع اين بيماری روب
تعداد زيادی از زندانيان بغير از زندانيان جنايی و خطرناک از زندان آزاد 

دون .  شده اند رط و ب د و ش دون قي دانيان ب ه زن کليه  زندانيان سياسی و هم
دانيان .  هيچ محدوديتی بايد از زندان آزاد شوند ورد زن احکام متفاوت در م

ت و . نبايد مانع آزادی آنان باشد ر اس سان در خط ه يک جان همه زندانيان ب
 .حق آزادی و حيات برای همه زندانيان به يکسان بايد در نظر گرفته شود

 
ت سانی اس دايی هران ق ابت ست و ح رم ني . آزادی بيان و مخالفت سياسی ج

اره  د دوب همه زندانيان سياسی نه تنها بايد از زندان آزاد شوند، همچنين نباي
وند ده ش و .  به زندان احضار و بازگردان ی و لغ دانيان سياس ه زن آزادی کلي

ت  ک خواس وری اسالمی ي ی جمه الفين سياس ه مخ احکام زندان برای کلي
رد شاری ک ر آن پاف د ب دايی و باي ق و ابت ل .  برح ه دلي وری اسالمی ب جمه

ا  الفتی را ب وع مخ ر ن راردارد ه ه در آن ق ايی ک موقعيت شکننده و تنگناه
زندان و شکنجه و حکمهای سنگين جواب می دهد و درشرايطی که بيرون 
ی  ی و اجتماع الين سياس وز فع رفتن از منزل خطرجانی به همراه دارد هن

د ادر ميکنن دان ص م زن ت .  را به دادگاهها احضارو حک رار اس ه ق سی ک ک
ران آن  ه س محاکمه و بر صندلی اتهام نشانده شود جمهوری اسالمی و هم
ه  ند، ن ازات برس ه مج ه و ب د محاکم ت باي است که به حکم چهار دهه جناي

 .انسانهايی که به اين جنايات معترضند

 !زندانيان را فراموش نكنيم
 سعيد يگانه

 



اديان و مذاهب، علت اساسی جنگ ها و مخالفت با انديشه های فلسفی 
کتاب هايی که به نام مقدس آسمانی معروف .  و تحقيقات علمی هستند

اند، کتب خالی از ارزش و اعتباراند و آثار کسانی از قدما مانند 
افالطون و ارسطو و سقراط خدمت مهم تر و مفيدتری به بشر کرده 

 زکريای رازی. اند
 

را جهانيان و بخصوص ايرانيان )  قمری.  ه ٣١٤-٢٥١(زکريای رازی 
ً همين، در دوره شيوع .  بعنوان پزشک و کاشف الکل ميشناسند دقيقا

اما .  بيماری کرونا، نام وی را بار ديگر در خاطره ها زنده کرده است
با ذکر .  عصر خود نيز بود"  دين ستيز"زکريای رازی فيلسوف بزرگ 

اسم زکريای رازی در اذهان دو چيز و در همسوئی با يکديگر زنده می 
بنابراين و بار ديگر !  طبيب و کاشف الکل و فيلسوف ضد مذهب.  شود

يک جنبش متعلق .  دو جنبش اجتماعی روبروی يکديگر قرار می گيرند
به همان باورمندان به قدرتهای ماورای طبيعه است که بخاطر دين 
ستيزی و خردگرائی و رجعت زکريای رازی به علوم قابل سنجش و 

او را مورد حمله قرار داده و امروز کتابهای او را )  ماترياليسم(اثباتی 
" مبانی تدين"در ليست کتابهای ممنوعه قرار ميدهند و او را بخاطر رد 

کافر و بی دين می شناسند و جنبش ديگر از جمله کسانی اند "  نبوت"و 
ً بخاطر  بودن او و رجعت اش به علم، وی را "  ضد مذهب"که دقيقا

جالب اينجاست که زکريای رازی در عصر خود و با .  تحسين ميکنند
کمترين امکاناتی توانسته بود، تصادفی بودن جهان هستی را کشف و 

زکريای .  را رد کند)  آغاز و پايان طبيعت(بنابر اين نظريه ارسطو 
رازی را ميتوان به بيانی يکی از ماترياليست بزرگ عصر خود دانست 

 . که با تکيه بر منطق علمی به دفاع از علوم اثباتی برخواسته بود
 

 کرونا و جهان حافظ سرمايه
، بار ديگر زکريای رازی و بخصوص ١٩شيوع اپيدمی ويروس کوويد 

کشف الکل، وی و علم گرائی را در خط اول جدال دو جنبش اجتماعی 
هم عنصری شد حافظ و "  الکل. "در تقابل با يکديگر قرار داده است

پادزهر خرافات و .  پاک کننده و هم تخريب کننده اعتقادات مذهبی
وظيفه ديگر و "  الکل"گوئی که برای .  افسانه های ماورای طبيعی

حفاظت کننده دستآوردهای علوم .  مهمتری نيز امروز پيدا شده است
و واکسن دانش بشری در مقابل ويروس "  خداباوری"طبيعی در مقابل 

 .مذهب و حاکميت سرمايه
 

به بيانی بازگشت به طبيعت و خردگرائی در مقابل از خود بيگانگی 
پيوند دوباره انسان با ".  منفعت طلبی فردی"انسانی در تسليم در 

حقيقی در تبادل وحدت طبيعی انسان با طبيعت پيرامونی و "  طبيعت"
که با حمايت بی " سرمايه"و حاکميت " کار مزدی"در نتيجه مخالفت با 

دريغ دستگاه تحميق مذهب، انسان را با محيط طبيعی خود بيگانه کرده 
بازنگری و در نتيجه بازگشت انسان به جايگاه طبيعی اش، که .  است

در پروسه انباشت در رابطه با کار مزدی و سرمايه دچار اختالالت 
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 .عميقی شده بود
  

امروز الکل بعنوان نماينده کشفيات 
ناياب بشری، هم پايه های بنيادين 
صنعت مذهب را به ريزش کشانده 
است و هم پارادکس حاکميت سرمايه 
بر جوامع بشری را بنمايش گذاشته 

بی ربط نيست که امروز همه .  است
حافظان منفعت طلبی در حمايت از 
حکم اول سرمايه، علم پزشکی را 

. تعريف ميکنند"  کاال"تنها بعنوان 
کاالئی در کنار بقيه توليدات .  کاالئی که بايد قابل خريد و فروش باشد

سرمايه داری، بدون گذشته و آينده، ابزاری برای عرضه به بازار آزاد 
بنابراين !  را دارا باشند توان خريد اين کاالاست که "  کسانی"برای آن 

پزشکی و دست آوردهای علمی بايستی همانند هرکاالی ديگری سودآوری 
بنابراين يک تخت بيمارستان آنقدر مهم است که فرد بيمار، يا .  داشته باشند

در نتيجه تخت بيمارستانی که !  آنرا عهده دار شود"  هزينه های"خريدار، 
نخوابيده باشد و بوسيله آن سرمايه ای توليد نمی شود، "  خريداری"در آن 

در نتيجه .  بايد بالفاصله منهدم و از چرخ توليد جهانی سرمايه خارج شود
بيمارستانها همانند خانه های سالمندان، درمانگاههای پزشکی و غيره 

اين حکم حاکميت سرمايه .  همگی به خدمت سرمايه خصوصی در می آيند
از آن زمان اما تا به امروز .  بود ٢٠١٩دسامبر  ٣١در جوامع بشری تا 

بشريت با شيوع اپيدمی ويروس کرونا، در خود مبهوت شده است، انسانها 
در مقابل درهای بسته بيمارستانها جان خود را بصورت دستجمعی از 

.  کادر پزشکی چه در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، نروژ، .  دست ميدهند  . و . 
ايران با کمترين امکاناتی بايستی به جنگ غول ويرانگر ويروس کوويد 

آمار وحشتناکند و از چهار ضلع جهان، کمبود، بی تدبيری و .  بروند ١٩
 .بی برنامگی جلوی جوامع بشری بنمايش درآمده است

 
تدبير چيست؟ گرسنگی ميتواند همچنان هر دقيقه جان هزار کودک را 
بگيرد، چرا که با وجود آن نه چرخ انباشت و سودآوری سرمايه بخطر 

اما ويروس .  می افتاد و نه اصوال سرمايه برای آن اهميتی قائل است
کرونا، ثروتمند و فقير، آخوند و اسقف، شکنجه گر و جنايتکار حکومت 
فاشيستی اسالمی و زحمتکش نمی شناسد و با اين اوصاف نه تنها چرخ 
های توليد سرمايه را از حرکت باز ايستانده است که تهديد کننده عصر 

بعنوان مثال دولت آلمان توانست از بانکهای .  حاضر انسانی نيز هست
ميليارد يورو قرض بگيرد، ولی اگر اين  ١٥٦جهانی برای يک بار 

آلمان قادر "  معتبر"اپيدمی در سه ماه آينده به عقب رانده نشود حتی دولت 
هرچند که .  نخواهد بود، هزينه سرسام آور سود سرمايه را عهده دار شود

پس از غلبه محتمل بر ويروس کرونا، تمامی اين هزينه هارا با اضافه 
 .سود آن، از حيب زحمتکشان جامعه بيرون کشيده خواهد شد

 
نمايندگان مجلس آلمان پرده برميدارند که روبرت کوخ انستيتوت در سال 

با به تصوير کشاندن اپيدمی همانند کرونا، دولت آلمان را به  ٢٠١٤
اقدامات موثرتری دعوت کرده بود ولی دولت آلمان همانند همه دول 
سرمايه چه زمانی حفظ جان انسانها را مقدم می شناخت که برای مقابله به 

تدابيری در دستور کار خود قرار دهد؟ مجموعه اقدامات "  احتماالت"اين 
با کمترين "  اقتصاد"امروز دول حافظ سرمايه هم تا آنجا پيش ميرود که 

بيخود نيست که .  هزينه ممکن از اين بحران خارج شود
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او اين .  آقای ترامپ به قرنطينه کردن مردم در اروپا اعتراض ميکند
اقدامات را در مجموع به ضرر جهان سرمايه داری قلمداد ميکند و 
متذکر است اگر به اين وسيله چند ده هزار نفر هم می مردند بهتر بود تا 

اينکه دول حافظ سرمايه بهرحال با .  چرخ توليد سرمايه از کار بيفتد
مخفی کردن حقايق و با تحريف آنان سعی بر غلبه بر بحران حاضر 

اما وظيفه ما .  خواهند کرد، برای خواننده هوشمند، امری است روشن
اين است که نگذاريم اين روزها در فرم و محتوای ديگری و در تاريخ 

نبايد اجازه داد که حافظان سرمايه با تحميل .  ديگری تکرار شوند
. موجود، انسانها را يکبار ديگر تا مرز انقراض بکشانند"  وضعيت"

 .چرا که ممکن است، بار ديگر برای بشريت خيلی دير باشد
 

 ويروس کرونا و مذهب
تر "خطرناک"مذاهب حتی "  حافظان"برای  امروزاما اوضاع جهان 

حافظان مذاهب از واتيکان گرفته تا قم با شيوع ويروس .  شده است
. حداقل چندين برابر بيشتر به وحشت و دست و پا افتاده اند ١٩کوويد 

هم جان آنان را بخطر انداخته است و هم منافع  ١٩ويروس کوويد 
جان آنان را بخطر انداخته است، برای اينکه بين مال، . اجتماعی آنان را

آخوند و آيت هللا مفتخور و خاخام و اسقف و بقيه شيادان حافظ مذهب 
بعبارتی جان اين انگل صفتان همانقدر در خطر .  تفاوتی پيدا نميشود

اما در مقابل بر باد رفتن منافع اجتماعی و .  است که جان ديگر انسانها
اعتقادات دينی چه بايد بکنند؟ شايد بشود پشت زحمتکشان در مقابل 

اما بر باد رفتن اعتقادات .  خطرات جانی ويروس کرونا سنگر گرفت
خود چه کنند؟ "  جايگاه طبقاتی"مذهبی و به اين طريق با از دست رفتن 

جمهوری اسالمی بعنوان حکومتی پايه گذاری شده بر خرافات مذهبی 
طبيعی "  واقعيتهای"در کنار ديگر مذاهب بايستی بنوعی در مقابل 

بنابراين از !  امروز، ابزارهای کاراتری برای تحميق بشريت پيدا کند
پاپ رهبر واتيکان تا خامنه ای رهبر جمهوری خرافی اسالمی همگی 
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و دست "  خشم خدا"و "  آب مقدس"بار ديگر به افسانه های جن و پری، 
تبليغات .  و هزاران خزعبالت ديگر آويزان شده اند"  روغن بنفشه"آخر به 

اينها قرار .  آلوده و دروغين صنعت مذهب اين روزها ابدا اتفاقی نيستند
است از فرو پاشی کامل ديوار اعتقادات مذهبی جلوگيری کنند و يا حداقل 

اتفاقی نيست که بار ديگر کبوترها در آسمان .  از سرعت ريزش آن بکاهند
(را بنمايش می گذارند"  هللا"مکه، نقش  همانطور که عکس خمينی را ! 

بايستی توی خيابان ايتاليا مراسم مذهبی !) چهل سال پيش در ماه پيدا کردند
با يک قاشق مشترک در گلوی آخرين "  آب شفا دهنده"براه انداخت و 

نفرات لشکر شکست خورده مذهب ريخت تا شايد انسان کنجکاو از خود 
پس اين خدا به چه دردی ميخورد وقتی نمی تواند جلوی :  سئوال نکند

شيوع اين بيماری را حتی در قلب جهان کليسای کاتوليک بگيرد؟ اين چه 
و آويزان شدن به " معصومين"امت مسلمان را به زيارت "خدائی است که 

فرا ميخواند، هنگامی که خود "  روغن بنفشه"و استفاده از "  زيارتگاهها"
آيت هللا ها صدها بل هزاران کيلومتر آنطرفتر، در پشت عمارتهای چپاول 

همگی "  طبيعی"شده از دسترنج مردم، از ترس ابتال به يک بيماری 
مخفی شده اند وهر کدام از آنان دهها ليتر الکل برای حفظ جان خود در 

اين چه بال و خشم خدائی است که !  مقابل ويروس کرونا انباشت کرده اند
مذهب و المذهبيون قائل نيست، "  خادمين"نه تنها تفاوتی بين آيت هللا و 

بلکه ضرورت تحقيقات و حضور کاشفين و محققين ضد مذهب را هم 
 حياتی تر کرده است؟

 
جهان پس از شيوع بيماری کرونا تنها نظاره گر توهم يگانگی :  نتيجه

جوامع بشری مجبورند راه .  جهان حافظ سرمايه با حمايت مذاهب نيست
چرا که حاکميت توحش سرمايه خواهی نخواهی با .  حل ديگری پيدا کنند

خود انقراض و پايان تاريخ را با خود بهمراه خواهد آورد اگر سکان کشتی 
 .جوامع انسانی کماکان در اختيار آنان بماند

 
يا حکومت سود و بربريت پايان تاريخ، يا سوسياليسم : انتخاب روشن است

 .و سعادت بشری و رهائی جهان از شر سرمايه داری
 

 ١٣٩٩فروردين  ٧ - ٢٠٢٠مارس  ٢٦
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 !فورًا و بدون تعلل زندانيان را آزاد كنيد

 !عليه قتل عمد دولتى و كشتاری ديگر
 

زندانيان .  زندانها يكى از غير بهداشتى ترين و خطرناک ترين اماكن شيوع كرونا است             .  زندان های رژيم مملو از زندانى اند      

هر نوع تعلل در اين زمينه،      .  كليه زندانيان بايد تست شوند و مراتب آن با شفافيت اعالم شود      . فورًا و بدون تعلل بايد آزاد شوند

 .  اقدام آگاهانه و عامدانه دولت به قتل عمد و كشتار جمعى است

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 

 ١٣٩٨اسفند 



. تالش دوم برنی َسندرز برای ورود به کاخ سفيد با شکست مواجه شد
هيالری کلينتون را به  ٢٠١٦انتخابات درونی حزب دمکرات در سال 

َسندرز هنوز تا ماه ژوئن .  برنی َسندرز ترجيح داد و اينبار جو بايدن
فرجه دارد اما تاکنون تقريبا روشن است جو بايدن کانديدای پيروز در 
انتخابات درونی حزب دمکرات است و فی الحال فاصله زيادی با برنی 

مفسران سياسی و اعضای شاخص تر حزب دمکرات .  َسندرز دارد
استدالل ميکنند که به کانديدائی نياز دارند که بتواند بر دونالد ترامپ 

همين مفسران در دور قبل بعد از شکست هيالری کلينتون .  پيروز شود
گفتند شايد اگر برنی َسندرز کانديدای حزب بود در  مقابل دونالد ترامپ 

هنوز  ٢٠٢٠تا انتخابات آمريکا در سوم نوامبر .  شانس بيشتری داشت
فرصت زيادی هست و با اوضاع متحول جهان، بويژه با پيامدهای 

با .  سياسی و اقتصادی کرونا، خيلی فاکتورها ميتواند زير و رو شود
اينحال، اگر روند اوضاع افت و خيز تعيين کننده ای نداشته باشد، 
احتمال قويتر اينست که دونالد ترامپ پيروز اين مسابقه گالدياتورهاِی 

 . ميلياردِر دمکراسی آمريکائی باشد
 

ترديدی وجود ندارد که برنی َسندرز از جنس بزرگ سرمايه داران و 
اعضای سهامدار صنايع و شرکتهای بزرگ در احزاب جمهوريخواه و 

وی از خانواده های مشهور و بانفوذ با .  دمکرات و تی پارتی نيست
امکانات مالی گسترده نيست، چه بسا حتی در حزب دمکرات بعنوان 

" غريبه"يک سناتور مستقل و کانديدای اين حزب برای تعداد زيادی 
آنهم در کشوری که .  محسوب ميشود و عقايدش را مهجور ميخواندند

در آن تابو بوده است و سابقه "  کمونيسم"و "  سوسياليسم"نفس واژه 
سياسی خونينی در قلع و قمع و وارد ليسِت سياه کردن کمونيستها و 
چپگرايان در دوره آغاز جنگ سرد و دهه پنجاه ميالدی موسوم به 

مسئله جفت و جور کردن پايگاه .  در کارنامه خود دارد"  مک کارتيسم"
طبقاتی ساندرز با آنچه که وی ادعا ميکند نيست، هيچ مارکسيستی در 

مسئله سياست حزب و .  تحليل سياست و افراد اين نقطه رجوعش نيست
طبقه ای است که قرار بود برنی َسندرز بعنوان نماينده و رئيس جمهور 
آن وارد کاخ سفيد شود و سکان رهبری دولِت آمريکا يعنی يکی از 

جو بايدن .  بزرگترين قدرتهای سرمايه داری جهان را بعهده بگيرد
کانديدای طبيعی حزب دمکرات بود و روشن است حزب دمکرات و 

نتيجه پر سر .  اليه بانفوذ آن تمام تالشش را انجام داد تا بايدن جلو بيافتد
که در بيشتر ايالت ها بايدن پيشی "  سه شنبه فوق العاده"و صدای 

از جمله کنار کشيدن ديگر "  دقيقه نود"گرفت، محصول اقدامات 
حتی رای باالی ايالت عمدتا .  کانديداها و اعالم حمايتها از جو بايدن بود

کارگری ميشيگان به جو بايدن را بايد در رديف همين حمايتها و 
حزب دمکرات توانست به بخش .  تالشهای حزب دمکرات گذاشت

مهمی از رای دهندگانش بقبوالند که اگرچه برنی َسندرز حرفهائی در 
دفاع از کارگران و حقوقشان از جمله راجع به آموزش و بهداشت و 

و "  قابل قبول نيست"عليه راسيسم و غيره ميزند اما وی برای آمريکا 
 ". نميتواند بر ترامپ پيروز شود"مهمتر 
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 برنی َسندرز" سوسياليسم"
برنی َسندرز در تبليغات انتخاباتی و عمدتاً در اظهار نظرها از سوسياليسم 

وی قبال خود را يک دمکرات سوسياليست ميخواند که .  سخن گفته است
فشار اجتماعی چپگرائی از پائين باعث شد که اين اواخر خود را با افتخار 

عده ای هم از جمله رقبايش در احزاب جمهوريخواه .  بنامد"  سوسياليست"
گفته اند حرفهای او با افکار .  و دمکرات وی را با همين عنوان کوبيده اند

َسندرز اما در بهترين حالت يک .  عمومی مردم آمريکا بيگانه است
رفرميست است که در نظامهای متوحشی مثل آمريکا که رقابت و فرديت 

. معرفی ميشود"  سوسياليست"و بازار آزاد حرف اول و آخر را ميزند، 
های  تاريخ سرمايه داری انواع سوسياليسم بخود ديده است، از اتوپی

سوسياليستی و سوسياليسمهای غير کارگری تا کمونيسم و سوسياليسم 
حتی اگر برنی َسندرز خود را سوسياليست بخواند، سوسياليسم .  کارگری

وی چيزی جز تعديل زياده رويهای سرمايه داری و تالش برای ايجاد 
اين نوع .  رفرمهائی برای کاستن شکافهای گسترده طبقاتی نيست

در بهترين حالت پالتفرم يک رفرم راديکال پارلمانتاريستی، "  سوسياليسم"
و در متن بن بست و بی اعتباری  ٢٠٠٨  -٢٠٠٧بويژه بعد از بحران 

ً سوسيال دمکراسی است که در  احزاب سنتی راست و مرکز و مشخصا
پالتفرم .  کشورهای اروپا و آمريکای شمالی کم و بيش جايگاهی پيدا کرد

ضد رياضتی و رفرميستی سيپراس در يونان و احزاب مشابه در اسپانيا و 
کشورهای ديگر، کوربين در انگلستان و َسندرز در آمريکا، با فرض 

. تفاوتها در سابقه و ُسنت سياسی، کمابيش خط مشابهی را دنبال ميکردند
همه اين جريانات مدعی بودند که از طريق پارلمان و انتخابات ميخواهند 

انتخابات و پارلمانی که بقول رای دهندگان .  اين سياستها را عملی کنند
اما همراه با اين بی اعتباری و .  تلقی ميشد"  انتخاب ميان وبا و طاعون"

بی اعتمادی به احزاب سنتی بورژوازی، اجتماعات و تظاهراتهای گسترده 
ضد سرمايه داری و بارقه های جهتگيری سياسی اعمال اراده مستقيم و 

در متن اين تناقض ُمهلک، چنين احزاب و .  قدرت آلترناتيو ُرخ نشان ميداد
پالتفرمهائی اوالً از پارلمان و انتخابات پارلمانی اعاده حيثيت کرد و ثانياً 
جناحی راديکال تر از احزاب مرکز بورژوازی را به جلو صحنه فرستاد 
تا همان پالتفرم رياضتی و چهارچوب سياست بورژوازی را به کارگران 

 .  تحميل کند
 

بدون ترديد برای يک پراتيسين کمونيست، يک رهبر کارگری، يک فعال 
صفوف مبارزه سوسياليستی، زمانی که آلترناتيو انقالبی و کمونيستی 
کارگری هنوز در صحنه حضور ندارد، بهتر است جناحهای کمتر هار 
سرمايه و ظاهراً مدافعِ درجه ای از حقوق کارگران و شهروندان سکان 

اما هيچ کمونيسِت جدی .  قدرت را بدست بگيرند تا جناحهای افراطی تر
اين توهم را نبايد داشته باشد که اين جريانات ميتوانند پرچمدار حقوق و 

سرنوشت سيپراس و کوربين و َسندرز .  منافع کارگران و محرومان باشند
و ديگران، چه آنها که دستشان به دولت و قدرت رسيد و چه آنها که در 
پارلمان سخنرانی های پرشور پيشا و پسا انتخاباتی کردند، دستجمعی به 

ً دود نميشوند و هوا .  پايان خود رسيدند اين احزاب و پالتفرمها طبعا
نميروند اما ديگر شانس شان را از دست دادند و نميتوانند 

 در باره تجربه برنى َسندرز

 !از راه انتخابات ممكن نيست" سوسياليسم"
  

 سياوش دانشور

  ٩صفحه   



بمثابه اهرمی برای کاناليزه کردن تمايالت راديکال و ضد سيستم به 
مستقل از سابقه .  داخل پارلمان و مرزهای قانونی بورژوازی عمل کنند

و عقايد اين يا آن فرد و رهبر سياسی، تا به نمايندگی فرماِل درجه ای 
از اعتراضات کارگران و محرومان در اين احزاب مربوط است، اين 
فشار چپگرائی و اعتراضات ضد کاپيتاليستی در جامعه است که برای 
کنترل و کاناليزه کردن آن، سخنگويان و فراکسيونهائی در ميان احزاب 

اينکه چنين جريانی در اين .  طبقه حاکم و سيستم پارلمانی پيدا ميکند
بُرهه مشخِص تاريخی امکاِن حضور می يابند و مورد استقبال قرار 
ميگيرند، نه بدليل انطباق آنها با واقعيت اجتماعی بلکه بدليل عدم 
حضور قدرتمند و قابل اعتنای احزاب سياسی کمونيستی و کارگری 
است که نماينده و پرچمدار اعتراض ضد کاپيتاليستی و نقد سوسياليستی 

 . کل وضع موجود باشند
  

َسندرز و حتی برسر ارزيابی "  سوسياليسم"بحث اما برسر ماهيت 
فردی و مواضع امثال َسندرز در اين مورد معين نيست، اين ثانوی تر 

بلکه درسهای ايندوره برای طبقه کارگر انقالبی و سياست و .  است
اين روند در کشورهای مختلف در .  تاکتيک کمونيستی مهمتر است

دوره گذشته يکبار ديگر اثبات کرد که اوالً بورژوازی امروز قدرت 
ديگری ممکن نيست، بازگشت به "  نيوديل"رفرم ندارد، تکرار 

دولتهای رفاه و اقتصاد کينزی در دستور بورژوازی نيست، تحميل 
اصالحات عميق و پايدار به بورژوازی از دريچه پارلمان و انتخابات 
ممکن نيست و مدعيان چپگرائی مانند الکسيس سيپراس و سيريزا نيز 
ً همان کاری را ميکنند که احزاب ديگر سنتی بورژوازی انجام  نهايتا
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ثانياً و بطريق اولی تحقق سوسياليسم بطور کلی و هر درجه سياست . دادند
سوسياليستی بطور اخص، از مسير و چهارچوب انتخابات و پارلمان 

پارلمان يک رکن حاکميت .  بورژوائی به يک غير ممکن بدل شده است
بورژوازی و يک نهاد اعمال اراده طبقه ای است که از لحاظ اقتصادی 

وکالت و "فراکسيونهای پارلمانی و کرسيهای .  قدرت را در دست دارد
مردم، تنها بيان ديگری از توازن قوای بين احزاب اين طبقه در "  نمايندگی

نهاد پارلمان برای تصويب قوانينی هستند که سلطه و اراده طبقه حاکم را 
ً و بصورت .  قانونيت می بخشد پارلمان شايد زمانی دور ميتوانست موقتا

تاکتيکی آنهم در يک تناسب قوای مشخص و کنکرت، بعنوان تريبونی در 
باال با هدف بسيج در پائين و به بحران کشيدن قدرت بورژوازی مورد 
استفاده قرار گيرد، اما در دنيائی با مشخصات سياسی و اقتصادی امروز، 
اميد کمونيست ها و طبقه کارگر به امام زاده پارلمان تنها ميتواند توهمی 

خام انديشی و توهمی که حاصل آن بخط کردن موقتی .  خطرناک باشد
طبقه کارگر و بخشهائی از جامعه پشت سر جناحهائی از بورژوازی و به 

يد از کل طبقه بورژوازی و  تاخير انداختن سياست انقالبی کارگری خلع
 . درهم کوبيدن ماشين دولتی آنست

 
بررسی تجربه سيپراس و کوربين و سندرز و اميد واهی به مال خود 
کردن ابزار بورژوازی بر ضد بورژوازی و بنفع کارگران، حتی اگر 
چنين اهداف و نياتی هم خالصانه وجود داشته اند، يک توهم و يک 

طبقه کارگر برای تامين منافع پايه ای خود و کل جامعه .  ناکجاآباد است
بيش از هر زمان ناچار است از روی ماشين سياسی و اداری و 
بورکراسی و تماميت قدرت بورژوازی رد شود، آنرا درهم بکوبد و نظم 

پارلمان راه تحقق سوسياليسم و .  نويِن سوسياليستی خويش را ُمستقر کند
اهداف محدود سوسياليستی نيست، بيراهه ای برای اسارت جنبش واقعی و 

 .  موجود سوسياليستی کارگران است
 

  ٢٠٢٠مارس  ٢٦
 *** 

 در باره تجربه برنى َسندرز

 ...از راه انتخابات ممكن نيست " سوسياليسم"

  ٩صفحه   

  !عليه مذهب و خرافات

شيوع كرونا برای .  روی زمين شد"  جهنم" ، مركز انتشار ويروس و " دروازه بهشت" قم اين مركز فساد، اين تجارتخانه دين، اين   

های تجارت و تخدير و جنـايـت    هزارمين بار نشان داد كه خرافات مذهبى، امامان و بيوت دايناسورهای اسالمى، همه حجره

آيت الله ها و آخوندها به بيمارستانهای مجلل و محيطهای خوش آب و هوا ميروند اما مردم را به زيارت و خواندن دعا .  هستند

معلوم شد اين همه .  ويروس كرونا در كنار وحشتى كه آفريد درعين حال مذهب را در زمين خودش شكست داد!  دعوت ميكنند

به مساجد، زيارتگاه .  سرائى پيرامون آن پشيزی ارزش ندارد و فقط دستگاه شيادی و كالهبرداری است بارگاه مذهبى و افسانه 

عليه خرافات مذهبى و توصيه های غير علمى و غـيـر   !  به سخنان جنايتكاران صنعت دين وقعى نگذاريد! ها و نماز جمعه نرويد

دستگاه دين و خرافات اسالمى بيشتر از كرونـا  !  آخوندها و تجار دين را از محيط زندگى تان بيرون كنيد!  كارشناسانه بايستيد

 . برای سالمت و بهداشت جسمى و روانى شهروندان خطرناک است
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 



!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای 

در كارخانه ها و ! را همه جا برپا كنيد

!  محالت شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  
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 ! بزبان انگليسى منتشر شد ١٥كمونيست شماره 

 !امروز يک همبستگى انسانى قدرتمند حياتى است

 !من، تو، ما مسئوليم
 

مسئوليت اجتماعى و عبور دادن جامعه از بحران        .  نگرانى و خشم تا استيصال و پانيک      .  كرونا تاثيرات چند جانبه داشته است     

مسئوليت امروز همه ما ايجاد يک همبستگى قدرتمند        .  كنونى، حرف اول و آخر هر جنبش آزاديخواهانه در اين شرايط است            

انسانى، گرفتن دست همديگر، درک درد مشترک، اعمال فشار به دولت برای انجام اقدامات فوری و ضروری، گم نكردن                      

حمله به بيمار و قربانى ويروس، حمله به درمانگاه و بيمارستان اگرچه نشان              .  قطبنمای حركت و شناخت دشمن واقعى است      

مانند احتكار وسائل بهداشتى و سكوت دولت در ارائه اطالعات كثيف و               .  استيصال است اما ارتجاعى و ضد انسانى است        

اقداماتى از اين دست تنها به تخريب تمايالت انسانى، به تقويت محلى گری و ناسيوناليسم و فاشيسم، به                     .  جنايتكارانه است 

حمله به بيمار و بيمارستان و كادر پزشكى و اشاعه محلى گری، فقط به جمهوری اسالمى                . نيروهای فوق ارتجاعى ميدان ميدهد

هوشيار .  و بانيان اين وضعيت خدمت ميكند، به ارتجاع و فاشيسم نيرو ميدهد و تا قتل عامهای دستجمعى يكقدم فاصله دارد                     

 ! من، تو، ما مسئوليم. باشيم، امروز جامعه در اين شرايط ويژه، نيازمند يک همبستگى انسانى قدرتمند است
   

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 
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 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر ميكند .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
 .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند. كه برای اين نشريه تهيه شدند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

حكمتيست به كمک های مالى شما          -حزب كمونيست كارگری  
لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره            .  نيازمند است 

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  

 !كار را متوقف مى كنيم
 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم

 

وضعيت .  ما كارگران و كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم             .  خانه بمانيم و سر كار نرويم     .  كار را تعطيل كنيم   

ما .  در اوضاع كنونى، سازمان كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری باشد                .  ويژه نيازمند اقدامات ويژه است    

كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در                       

دولت و كارفرمايان متعهد و موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت و بهداشت                  .  محلهای كار حضور پيدا كنيم    

 !  كار را متوقف مى كنيم. محيطهای كار هستند
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ١٣٩٨اسفند 

 !نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند
 

بايد رژيم را   .  در دوره بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است          .  تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است         

نهادهای همياری، كه اينروزها نماد نوعدوستى و همبستگى انسانى اند، نبايد بگذارند كسى           . كردمردم موظف به تامين معيشت 

نيازهای غذائى و بهداشتى را . در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم. بدون غذا و نيازهای اوليه بماند

 ! مبتكرانه راه های كمک رسانى را پيدا كنيم و به همديگر اطالع دهيم. به طرق مختلف تامين و توزيع كنيم

 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 ١٣٩٨اسفند 

 


