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   !با آن مقابلهراه و کروناویروس  دربارهواقعی  ایقحق

ش بروز  ی   از نخستماه  ۴گذشت   باوجود  در میان همچنان ( ویروس کرونا)بیماری کروناویروسو گستر

از زیادی   کننده گمراهاطالعات  که   ژهیو  به .وجود دارداین بیماری رسدرگیم زیادی در مورد مردم گیجی و 

ش علمحاکمان  که  ژهیو  بهسیایس  قدرتاکمان در سوی ح گفیر  از  هستند و  (ضد علم)مخالف گستر

که در   -و دقیقا هدفمند) هدفمند طور بهحقیقت  یجا بهطفره رفته و  شان طبقانر طبق منافع حقیقت 

ییک را  و مزخرفات و جهل( پرداخت  میخواه آنادامه به  آنچه علم و  یجا بهجهالت ارتجایع متافت  

همچون  ؛دهند  قرار یم اند  تاکنون در مورد این ویروس کشف کرده و گفتهشنایس  دانشمندان علم ویروس

شو شتاب   با رسعتکه ایران  جمهوری اسالیم نظام پنس در آمریکا و رسان /رژیم فاشیست ترامپ  گستر

راه در میان مردم قصد دارند با دامن زدن به مزخرفات ضد علیم ارتجایع  ۹۱-کوویدهمان بیماری  یابنده 

یت با این دشمن نوین بر وضعیت خطرناک   افزونخود  نوبه به، که شود  پراکنده و  بد یا کنون  مبارزه بشر

ش ایباعث  خود که است  ( ۹۱-بیماری کووید) وری مردم یم نگستر ض  . شود بیماری و مرگ غت 

ی ایران حاکمان نظدر  گرید عبارت به مریکا  آپنس در /جمهوری اسالیم و همچنی   رژیم ترامپام ضد بشر

 کیرا که اکنون  ۹۱-بیماری کوویدها خطر  ماهگفیر  حقیقت هستند مخاف   که هر دو ضد علم هستند و 

 یکرده و افراد  ا یبار مه فاجعه احتمایل اتت  تأث یرا برا نهیزم اند و  کردهاست، پنهان  جهان   ت  گ  همه یمار یب

دازی ها آن برنامهمخالف را که  . دهند یم قرار شان  اصیلرسکوب هدف شان هستند را  و ناکارآمدی و دروغتر

ش است و حقیقت است که  کی  نیا ایط مشخص کنون  ویروس کرونا در رسارس ایران در حال گستر در رسر

تحت ستم  مردم. قرا داردو تعداد کشته شدگان  ۹۱-ایران در رتبه سوم تعداد مبتالیان به بیماری کووید

ین رنج و محنت را یمپنس /رژیم ترامپ کننده فلج یها میتحر توسط  رانیا حاکمان نظام  و نه برند بیشتر

ی ارزش ندارد و و تحت استثمار  کش ستمان مردم ججمهوری اسالیم که  ایط  برایشان پشت   در رسر

 !کنند استفاده یمداخیل بر مردم ستمکش ایران اهرم فشار  عنوان بهها  از آن تحریممشخص کنون  

  ها هستند و این مخالفت مخالف این تحریمستمکش ایران مردم این است که دیگر حقیقت 

ن حاکمیتاش برحق شان  ن در مقایسه با مخالف حاکمان نظام جمهوری اسالیم که برای بقای عمر ننگی 

ش ویروس کرونا در ایران به یاد وزه با  ر ام ن گستر زاده  به سبک صادق قطب ها ها و طومار  ضهیعر نوشیر

یالستکشورهای  انجمهور  وزیران، رئیس نخسترای و باند  افتاده اتحادیه اروپا و رئیس سازمان   امتر

ن /که دولت تراپ)های اقتصادی آمریکا لغو شود ملل میفرستند تا تحریم پنس طبق شواهد چنی 

، زنان و  (ها خواب کارتن)خانمان و نی  مار یب ،ت  فقنی   مردم همچ !از یک جنس نیست !(هد کردنخوا

یالیستر -داری هر کشور رسمایهدر کودکان کار و طبقه پرولتاریا  فته امتر دار  تحت حاکمیت طبقه رسمایهپیشر

حاکمانشان که مدیران و  یا مانده عقبکشورهانی ") جهان سوم"کشورهای فرودستان  و همچنی   

یالیسم هستند-داری شان در یک رابطه تنگاتنگ با نظام جهان  رسمایه داخیل از که میلیاردها نفر ( امتر
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ور ت  غمحنت و مرگ  و آسیب و رنج نیشتر یبدهند،  تشکیل یمرا  جهانجمعیت  توسط ویروس  را  یض 

 .شوند تحمل یمکرونا م

 پاسخ به این ، بنابراین
ی

 مسئله یک در رسارس جهان نفر ها  میلیون برای سؤالچگونیک
ی

 بی   مرگ و زندگ

یت نوین ویروس  کی نیا. خواهد بودو  هست  بشر
ی

، در فرایند زندگ است که در حال حاض  هیچ درمان 

وی  ای  ، صحن امام و امام زادههیچ دست غیتی وجود ندارد،  در مقابل آن واکست  و مصونیتر  و نت 

ی کند  نیمماورالطبیعه  ش آن جلوگت 
 گت   و سازمان بهداشت جهان  آنرا بیماری همهتواند از گستر

این بدان معت  است که در رسارس  -اعالم کرده است (میکیپند -pandemic -ت  جهانگبیماری )جهان  

 .جهان وجود دارد

وری است باره نیدراحقیقت درک بنابراین   .ض 

این یابد و  چگونه گسترش میچیست؟ است  ۹۱-بیماری کووید منشأکه کرونا ویروس 

 ویروس چقدر خطرناک است؟

آن   منشأ  است کهنوین ک بیماری عفون  مشی ی ۹۱-کووید":گوید یم باره نیدراسازمان بهداشت جهان  

  که   ویروس کرونا
ً
ا وع شیوع بیماری  نویناین ویروس و بیماری  .باشد یم ،است شده کشفاخت  قبل از رسر

 دربارهسازمان بهداشت جهان   ".ناشناخته بود ۹۱۹۱ووهان چی   در دسامتی شهر گت  محدود به  همه

 جاد یاست که ممکن است باعث ا روسیخانواده بزرگ و  کیها  کروناویروس: "کروناویروس نوشته است

  تنفیس یها باعث عفونت روسیو   نیدر انسان چند. ها شود انسان ا ی واناتیدر ح یمار یب
ی

 از رسماخوردگ

 د یو سندرم شد( MERS -مارس) انهیخاورم مانند سندرم تنفیس دتر یشد یها یمار یبگرفته تا معمویل  

 ت  اخ (کروناویروس)کرونا  روسیو . شوند ، یم(SARS -سارس)حاد  تنفیس
ً
  یمار یباعث ب شده کشف ا

  ".شود یم ۹۱-یدکوو 

یافت شده است که به وحیسر  در حیواناتابتدا در حال حاض  اکتر محققان معتقدند که این ویروس 

 . دنآی یم به وجود در انسان نوین های  است که بیماریتداول روش م کی نیا. جهش و رسایت کردانسان 

ش یماین  یابد، حتر اگر فرد  ویروس بسیار مشی است، یعت  خییل راحت از فرد آلوده به دیگران گستر

که البته این ) تاکنونطبق شناخت از شواهدی که محققان و دانشمندان . بیمار عالئیم را نشان ندهد

( تواند تغیت  کند یعت  تکامل یابد های شیوع آن در فرایند تحقیق و شواهد علیم یم از راهشناخت و درک 

، از طریق به آن مبتال هستند از طریق تماس با افرادی که این ویروس  اند دادهروی این ویروس انجام  که 

ه در، )حو طس هه دکمه آسانسور و یا میلهدستگت  ها  از طریق دست انسانکه   ( ای فلزی پلکان عمویم و غت 

ش یمتواند   یمدیگر  یها روش بهاند، و  عطسه کردهروی آن یا شوند،   یملمس   .یابد گستر
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 خفیف باشد افراد برای اکتر 
ً
در فرد مبتال توانند  هرچند که هنوز هم یم -این بیماری ممکن است نسبتا

ش یابد هو بت حاد ایجاد کند عفون افراد برای ، ژهیو  بهویروس این ، مردماز یسر اما برای بخ. دیگران گستر

 و  در معرض خطر هست تشانیمصونسیستم دفایع سالخورده و کسان  که 
ا
های  بیماریبه  قبل

بیمار  شدت بهافراد  .شودشان  واقیعصدمات تواند باعث مرگ یا  یم، اند  شدهمبتال ( تنفس کردن)تنفیس

ن، به  (۹۱-یدکوو   یمار یبمبتال به ) ر ی  دستگاه تنفیس مصنویع و اکست  . نیاز دارنددر بیمارستان بستر

ش  نظام و تحت این  شود  ها یم بیمارستانظرفیت موجود قرار دادن  فشار  تحتباعث ویروس این گستر

ان . دنشو  کالن  یمهای   متحمل هزینهمردم  داری حاکم رسمایه ند  کسان  که یمیعت    ت  وم مرگمت    ۹بی   ، مت 

ممکن است خییل به نظر درصد این . ارتباط دارد های بهداشتر  یفیت مراقبتدرصد است که با ک ۳تا 

برا این  که هنگایم، اما نرسد   ها میلیون نفر در رسارس جهان که ده بر بالغتعداد ( ند برابرچ)در ض 

های نامعلوم  یابد و برای مدت ها شیوع یم همچنان برای مدتبه خاطر اینکه این ویروس  ادیز  احتمال به

یم آنوقت  مریض شوند  مبتال و ویروس توسط این  توانند  یمو  خواهد شد،نو محاط مهار  در نظر بگت 

ا یها یا صدها هزار نفر  مرگ دهتواند باعث  که یمبزرگ است  مهلک و خطر  کی  نیاشویم که  متوجه یم

 میلیون
ا
 گت   ما تازه در ابتدای این بیماری همهفراموش نکنیم که . شود کوتاه  زمان مدتها نفر در  احتماال

 
ن
 .هستیم جهان

 هر جامعه طور  بهاین ویروس  ازآنجاکه
ً
نده است، تقریبا ای برای محدود   بالقوه بسیار خطرناک و بسیار گت 

، و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا  متحده آمریکا  ایاالت در . دهد کردن شیوع آن اقدامانر را انجام یم

برای  الملیل خودروسازی های بی    نمایشگاهها،  بسیاری از رستوران سینماها،شهرها و ، اند  شده بستهمرزها 

 خودروهای سال جدید، 
 
و فوتبال و مسابقات های بسکتبال  و بازی ها  اجالسها،  موزهمعرف

هستند، بسیاری خانه در آموزان  دانشمدارس بسیاری تعطیل و و  ند ا شدهلغو ( ران   همچون ماشی    )دیگر

نت باید بیاموزند، بسیاری از  درساست و دانشجویان  شده لیتعطها  از دانشگاه هایشان را از طریق اینتر

کت است و  مهیم ات اقدام ها نیا. اند را کاهش داده الملیل ی   بهای خطوط هوانی پروازهای داخیل و  رسر

 .استو صحیح معقول  شود  یمانجام  ازآنچهبسیاری 

و   :  ی است که نکات و حقایق زیر را در نظر داشتر با توجه به مطالب حیانر که در باال ذکر شد، ض 

 طبق آماری سازمان بهداشت جهان  که 
ً
 ۹۱ برابر با ۹۱۹۱مارس  ۹۱رونا تا ک ویروس iشود یم روز به دائما

کشور   ۹۹۱در  نفر را   ۱٬۹۹۱و ( یانمبتال شده  د یتائموارد )نفر مبتال  ۹۱۴٬۱۱۹ در جهان ۹۳۱۱اسفند 

ی دارد ۹۴بازارهای مایل را ورشکست کرده است و . کشته استرا    . ساعته و هفت روز هفته پوشش ختی

 ۹ هرسال
ی

های نظام  رسانه. در روز ت  وم مرگهزار  ۵۲، یعنن ند ت  م یممیلیون انسان از گرسنگ

-داری ساز نظام رسمایه و زیرا ریشه این در سوخت .دهند نیمرا پوشش   هرگز این یدار  هیرسما

 که  
ن
یالیسنر جهان  امتر

 
یس به منا دائما وی کار ببرای دستر چپاول  و  ، غارتتر  ارزانع جدید زیرزمینن و نت 
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ند  های خانه و جنگ ن ی عاید تا مان سوز را دامن مت   در رسارس جهاندار  اقلیت طبقه رسمایهسود کالنتر

 
ن
فرودست تحت ستم و استثمار در ترین قشر  شود؛ روشن است که چندین میلیون نفر از تحتان

 و رانده شدن از کلبه جای
ی

شان گرسنه  جای جهان از آوارگ  مرگشانو شوند  ت  و فقهای حقت 

مایه  که  تر شدن رسمایه ای را برای فربه خمت 
ن
های  کاخترین   مجللو در  مانند  نیمگرسنه   گاه چیهداران

 یم تجمیل
ی

ن تأم، کنند  زندگ ن  !کند یم ی  ن جنگ و رقابت خونی  کشورهای پرقدرت   یها ستیالیامتر بی 

 و بنیادگران مذهنی م
یالیسنر  امتر

ن
ن دو قطب منسوخ تاریخن یعنن نظام جهان  ارتجایعختلف و یا بی 

، باعث نی اسالمیست 
ن
  خانمان

ی
 و مرگ به خاطر گرسنگ

ی
شود،  تا  فرودستان تحت ستم جهان یمآوارگ

 . رسمایه مایل دست یابد نیتر  چاقبه بازتولید اقلیت حاکم بر جهان 

 کرونا حاکمان نظام چرا ویروسکه   کند  یمخودنمانی  یا برجسته طور بهاسایس همچنان  سؤالبنابراین این 

یالیستر و داری  رسمایهجهان     داران را تحت تأثت  قرار یم رسمایهامتر
ی

و دهد، اما مرگ نایسر از گرسنیک

یتنفر از  ها  ونیلیم هیسوءتغذ  که فرودستر   بشر
ً
از سوی این نظام تحت ستم و استثمارند هرگز  دائما

 دهد؟ ها را تحت تأثت  قرار نیم آن

خرافات و جهل شناسد،  شناسد، جنسیت برایش مهم نیست، ملیت را نیم کرونا، حدومرز نیم ویروس

ی در هیچ کشوری در شکافد  یمرا  عهیماوراءالطب و ایمان به قوه مذهتی   یجا یجا، و هیچ طبقه و قشر

اما قشر تحتان  در هر کشوری بیش از هر ! شدن و در کام مرگ بردنش مصون نیست گزند مبتال جهان از  

ی مورد تهدید این ویروس قرار دارد  !طبقه و قشر

 
ا
شده  د یتائموارد )نفر مبتال  ۹۱۴٬۱۱۹ جهاندر مارس  ۹۱تاری    خ کرونا تا  ویروساشاره شد که  قبل

ی  .است ور را کشتهکش۹۹۱در نفر را   ۱٬۹۹۱و ( یانمبتال  ی جدی  خطر متوجه حاکمان این نظام ضد بشر

یالیستر را با فرورفیر  در کام یک بحران اقتصادی، سیایس و -داری که نظام جهان  رسمایه  اجتمایعامتر

وعیت نظامشانرفیر   سؤالبه زیر متوجه روبرو کرده است، و  ان و  اردها یلیماز سوی  مشر ستمتی

 . اند شدهجهان،  استثمارشوندگان

غم تمایم تبلیغانر که در -حاکمان نظام جهان  رسمایه داری یالیستر علت  ، نشان کنند  یم شانیها رسانهامتر

یت ناشناخته دادند که در جنگ با این دشمن   از جان  توانند  نیم( ویروس کرونا) استکه هنوز برای بشر

یت دفاع کند ی ارزش ندارد ها  انسانجان  .بشر اتژیک و ادامه حیات نظامشان پشت   . در مقابل منافع استر

روبنای و  یاقتصاد یربنایز شالوده  .است خورده شکست (ویروس کرونا)این نظام در جنگ با این دشمن

  و یا پایی   باالتر  دربارههای  زن   شده است، بازار بورس و گمانه ثبات نی مرتبط با آن سست و سیایس 
رفیر

کتآمدن  یالیستر در همه کریپ غول مؤسساتو  ها  قیمت سهام رسر مایل در رسارس جهان  یها حوزهی  امتر

یالیس ی امتر میلیاردها دالر  پمپاژ داری  رسمایه مسقوط کالن  داشته است، اولی   گام حاکمان نظام ضد بشر

کتهای عظیم ها  بانک)داری به درون ساختارهای اقتصادی اسایس رسمایه نزدیک وردن آو پایی   ( و دیگر رسر
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یان  ها  که بانک - جیترجنرخ بهره ) ای نرخ بهره پایهبه صفر  در خود  ساز پول عمده و دار  رسمایهبه مشتر

گذاری  بود و نه رسمایهاز اوراق بهادار دولتر زیادی و خرید شمار  (دندهیمهای کالن  زمان گرفیر  وام

 یدرزم
 
 کا یآمر  یبانک مرکز : :در این مورد ختی گزارش داده شده این است! کشف واکسن و داروی کرونا  نه

ش و   یمقابله با تبعات اقتصاد یبرا صفر  کیکشور به نزد  نیرا در ا بهره بانیک هیکرونا نرخ پا  روسیگستر

برای  بیترت نیا به".دالر ختی داده است ارد یلیم ۱۱۱به ارزش  یاقتصاد یبسته محرک ها کیرسانده و از 

یالیستم رسمایه داری بر جهان و یا دفاع  خواننده چالشگر روشن است که بی   دفاع از عمر نظام حاکم امتر

یت( میلیارد ۱میلیون یا تقریبا هشتصد میلیارد و هفت ) میلیارد ۱٫۱ از جان تا )جمعیت کره زمی    نفر بشر

    .باشد یم( ۹۱۹۱مارس 

یالیسمنظام  ی دولت آمریکا به خاطر حفظ منافع و  امتر  به رهتی
اتژیکش  اش سلطهجهان  در استر

برابر با یک بیلیارد  ۹۹ده به توان  - ۹۹۹۱)یلیاردها دالریبا ضف هزینه  ۹۱۱۳مارس  ۹۱خاورمیانه در  

 در اختیار داشیر   درباره شده مهندیسو تبلیغات دروغ  و بر اساس( رژیم صدام حسی   )دشمت   (باشد یم

کساهمچون سی)جمیع دستهکشتار   های سالح القاعده   تروریستر گروه و ارتباط رژیم عراق با   (ه زخم یا انتر

انجام  دوقلو یاه برجبه  ( ۹۳۱۱ شهریور ۹۱ مصادف با)۹۱۱۹ سپتامتی  ۹۹ در حمالت انتحاریکه 

طبق  ": نوشته است  ۹۱۱۱وزنامه آلمان  دویچه وله در سال در این مورد ر . ، را رسنگون کردنددادند 

ی  در عراق و افغانستان برای این کشور مخارجی چنان  متحده االت یامحاسبه تازه دانشمندان درگت 

 در بر دارد که  آور  رسسام
ا
بنا به ارزیانی جوزف . ای در طول تاری    خ باالتر است از هر هزینه احتماال

بیلیون  ۹به بیش از  ۹۱۹۱استیگلیتس اقتصاددان برنده جایزه نوبل و همکارانش، مخارج جنگ تا سال 

میلیارد دالر برای  ۹۹تنها در سال جاری جنگ ماهانه  .دالر یا پنج هزار میلیارد دالر بالغ خواهد شد

به نظر این هیئت اقتصادی از سال . های اول جنگ است آمریکا هزینه داشته است، که سه برابر سال

 ۱۱۱بیلیون و  ۹بیش از  متحده االت یاهای عراق و افغانستان برای  هزینه جنگ ۹۱۹۱تا سال  ۹۱۱۱

 نت   به آ
. ن اضافه شود، دو برابر خواهد شدمیلیارد دالر خواهد بود، که اگر مخارج خدمانر و درمان 

آن  چهارم سهای به رقم حدود یک و نیم بیلیون دالر رسیده است که  کنگره آمریکا طبق محاسبه جداگانه

میلیارد یا یک  ۰۲۷ جنگ آمریکا در افغانستان ساله هجدههزینه  ii".شود برای جنگ عراق هزینه یم

 . تریلیون دالر بوده است

ی رسمایه حاکمان اینبنابراین  یالیستر  جهان  -داری نظام ضد بشر ی دولت آمریکا  امتر که در سال به رهتی

یلیاردها ب بر بالغآور  رسساممبلغ و را گرفته بود " دمکرایس"و ایجاد ژست رهانی مردم عراق و زنان  ۹۱۱۳

ات دالر  غم  ویروس در جنگ با اش هزینه نمود اما  ییکژ برای حفظ منافع استر کرونا نشان داد که علت 

یت جهان دارد و نه به  یت استو جان  فکر منافعتبلیغاتش نه واقعا صالحیت دفاع از بشر در ، و بشر

یت تحت ستم و استثمار هدفمندانه  داری را طبق  رسمایهنظام اسایس منافع تقابل با منافع اسایس بشر

و روبنای سیایس  (داری  رسمایه روابط تولیدی)اقتصادی یربنایز حیات  ادامهبرای  هچآنساز  و سوخت
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وری است مرتبط با آن  ، و بازتولید  استمراردر ض  ی
کليه روابط توليدی که به اين ابقاء  تمايزات طبقانر

هداری گو نروابط توليد است؛  کليه روابط اجتمایع که منطب ق ب ر اينتولید  ز با ،دهد  تمايزات طبق انر پ ا یم

ی تحت حاکمیت ، در طول تاری    خ است که منطبق بر اين روابطکليه افکاری  و بسط   تکامل جامعه بشر

یالیسم جهان   امل آن به باالترین مرحلهکداری و ت رسمایه حتر به یط دو قرن گذشته و تاکنون  اش امتر

 و قتل 
ی

، مردن از گرسنیک
ی

یت در جنگ ها  ونیلیمقیمت آوارگ تقویت نموده و  ، های تجاوزگرانه نفر از بشر

 . کند همچنان یم

ها و جوهره دمکرایس  داری، محدودیت واقعیت رسمایه دربارهای  باب آواکیان در نوشتهدر همی   زمینه 

 : گوید یم اجتمایع

 یم بخش
ی

یت در فقر شدید زندگ  از بشر
ی

میلیارد نفر حتر فاقد توالت یا  ۹٫۳کنند،  های بزرگ

اح ابتدانی و تعداد بسیار زیادی به بیماری
 که یطور  بهمبتال هستند،  یت  شگیپ قابلهای  مستر

 یم در اثر این بیماری هرسالهها کودک  میلیون
ی

ند،  ها و از گرسنیک میلیون کودک ۹۹۱ که درحایلمت 

ی   ، و کل اقتصاد جهان بر شبکهمارشدهاستثرحمانه  در جهان مجبور هستند با کار کودکانه نی 

ده   های عرق ای از کارگاه گستر
ی

 و ریسندگ
ی

ایط طاقت) ریزان بافندگ فرسا،  که اغلب دارای رسر

( کار کودکان و عدم مزایای کارگران  یت  کارگ بهساعت،  1 دستمزد ناعادالنه، ساعات کار بیش از 

 مور 
ً
ند،  د آزار و اذیت تجاوز جنیس قرار یممستقر است و تعداد زیادی از زنان  را که مرتبا گت 

میلیون پناهنده در اثر جنگ، فقر تحت تعقیب بودن، آزار و ۹۹، جهان  که شوند  یماستثمار 

ات گرم شدن کره زمی   آواره  چرا ما به یک انقالب واقیع نیاز "از  برگرفته.... )اند شدهاذیت و تأثت 

 یم
ً
یه  تیسا وبدر آواکیان  این گفتار  یها لمیفمیر  و . یمتوانیم انقالب کن داریم و چگونه واقعا نشر

س است revcom.usانقالب   (.در دستر

یت تحت ستم و نشان داد همچنی   یک حقیقت مهم دیگر را کرونا  ویروس و در مقابل چشمان بشر

نظام جهان  قشر حاکمان ، که در یکشش تاریج  و پوسیده منسوخ قشر استثمار قرار داد، که نزاع بی   دو 

یالیستر رسمایه یالیسم آمریکا)و نهضت مسیحیت فاشیست جهان  داری  امتر ی امتر دشمن  عنوان به به رهتی

یت و  یت  نیتر  بزرگشماره یک بشر قشر قرار دارد و در رس دیگرش ( است کش ستمتهدید برای بشر

یت استعمار  که تالش یم  قرار داد اسالیم مرتجع  انهای جهادگر  تروریست کنند خود را نماینده منافع بشر

 کنند  داشته نگهشده و تحت ستم در کشورهای عقب 
 
  زمان  ن دو قطب حتر ی، اشده جهان سوم معرف

ونی که از ییک از این کنند و  همدیگر را تقویت یم اند  تخاصمدر نزاع و  باهم که قطب تحت هر دو هر نت 

ین یم سوز  نخانما توجییه دفاع کند بر آتش این جنگ در مرکز  . کند هر دو را تقویت یم درواقعو  پاشد بت  

یت تحت ستم  این نزاع ارتجایع  یکشش در که است   خورده گرهطناب داری بر گردن میلیاردها نفر از بشر

                                                           
1
 ۲۱کار بیش از ، دستمزد ناعادالنه، ساعات فرسا طاقت طیشرا یغلب داراه اک یپوشاک دوزاشاره به کارگاهای  - 

 م. است کارگران یایکار کودکان و عدم مزا یریکارگ به، ساعت
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وی  یالیسم و فاشیست-نظام جهان  رسمایه داری ابرقدرتدست نت  یک قدرت آن  امتر های مسیج رسر

یت با مشکیل بس عظیم ! نظام و رس دیگرش در دست جهادگران تروریست اسالیم ضد مردیم است بشر

یت چگونه باید از تضاد این  روبروست، چه باید کرد؟  به سود رهانی خویش در یک بزنگاه و  و ت  دونبشر

ی  اتحاد ب ا یآفرصت تاریج  همراه با  خطرات پیشارو بهره جوید؟  صد کا ییک از این دشمنان ضد بشر ه متر

یت  واردکردن به نهانی به منافع بشر
ونی یا یک آ؟ است انقالنی  یا نهیگز  باشد، یمض  منافع  انقالنی کهنت 

یت تحت ستم و ا یت قرار داده است و را در ا استثمار سایس بشر لویت برنامه خویش برای رهانی کلیت بشر

هانی که تحت هر توجیه  هموقت دهد؟ گرو طور  بهباید با ییک از این دو علیه دیگری دست اتحاد ولو 

وی خود را در خدمت ییک از دورس این طناب یم ضدانقالنی  در تحلیل  درواقعقرار دهند  کیسر  خواهند نت 

 و تسلیم ییک از این دو قطب منسوخ تاریج  تبدیل یمبه رسباز پیاده نهانی 
ی

طلتی  شوند و باعث ادامه بردگ

یت تحت ستم  .  شوند خورده است، یم حلقهدار بر گردنش   و استثماری که طناب بشر

داری جمهوری  حاکم بر نظام رسمایه ج  یتار همی   مثال در مورد فرایند نزاع بی   طبقه منسوخ و پوسیده 

یالیسم  و طبقه حاکم بر نظام منسوخ و کهنه تاریج  جهان  رسمایه طرف کیاز اسالیم  ی داری امتر به رهتی

یالیسم آمریکا  ایط  رفت برونبرای یا رایه دیگر آ. صادق استامتر بدون تقویت هر یک از این دو از این رسر

ستم و  حتت تیبشر نوین برای تحقق بخشیدن به منافع اسایس  راه کیآیا پیمودن قطب ممکن است؟ 

وری استممکن و ( مردم ایران ازجمله)استثمار  برای  تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بر پایه یک ؟ ض 

ورت)کشف حقیقت نستی شالوده و کارکرد  طور  بهبلکه  چهره تنها نهدر زمان کنون  که ویروس کرونا ( ض 

یالیسم رسمایه ایران که فشار اصیل  کشان ستمنفر از  ها  ونیلیمبرای  داری حاکم بر جهان واقیع نظام امتر

فزاینده و ستم و رسکوب خشن توسط  استثمار هایشان عالوه بر  بر شانهلقمه نان   درآوردنها برای  تحریم

 کشان ستمهمچنی   برای و ساخته است،  ممکنت  غرا  شتشانیمعکند و  جمهوری اسالیم سنگیت  یم

خواب،  نفر کارتن ها  ونیلیمبویم،  پوست رسخردم پوستان، التی   تبارها، م یاهسهمچون آمریکا 

در سفید اداره مهاجرت و  گمرک  نژادپرستفاشیست  نیمأمور و پنهاهجویان  که از خوف  پوستان ی   رنگ

 سایه 
ی

پایند که  با چشمان  نگران اطراف خویش را یم دارند بریمو هر قدیم که  هیثانو در هر  کنند یمزندگ

شان   دهاخانو  ی   تأمتکه نان  و دستمزدی کوچیک که از پس استثمار شدید برای بتوانند تا د ندستگت  نشو 

شان یم  در قعر جامعه که اند   کسان  گروه از مهاجران    نای .آید از دست نرود گت 
ی

را  یا محقرانهآمریکا زندگ

ایط و بدترین، کثیفولگرد  سگانمانند گذرانند که  یم به علت رفت آمد ) ترین ترین و مخوف در بدترین رسر

به یک بزرگ با امکانات کم   یشهرها یی   پا یها قسمتدر ( پلیس جان  و فاشیست امریکا یها ی   ماش

 "معنای واقیع 
ی

 زندگ
ی

نشان یعت   ،ه یک حقیقت واقیع اشاره دارد بها  اینی  همه. گذرانند را یم" سیک

ناسیونالیستر بی   فرودستان ایران  یم
که   یدار  هیرسما و آمریکا در مبارزه با دو نظامدهد که یک اتحاد انتر

اتحادی که ریشه در ییک بودن . برند وجود دارد یم شیپ به داخلفاشیست عریان را در سیاست خارجی و 

ناسیونالیسم پرولتاریانی . منافع اسایس دارد
 ! اتحادی بر مبنای انتر



 های انقالبی سنتز نوین در ایران گروه کمونیست                  !  کروناویروس و راه مقابله با آن دربارهحقایق واقعی  

 

8 
 

ورت بهتا آنجا که  ی جمهوری اسالیم ض  ش ویروس کرونا مشخص کنون  نظام ضد بشر  در فرایند گستر

شهر قم   ژهیو  بهآن از قرنطینه نکردن شهرهای ایران و  یها یبند دستهها و  ارتباط دارد،  هدف کلیه جناح

ش ویروس کرونا به رسارس ایران بود، کشیر  هدفمند شمار  وع و گستر از مردم  یا ندهیفزاکه مرکز اصیل رسر

به خاطر رفع  !(بخوانید جمهوری اسالیم) قرار گرفیر  ایران د ستم و ظلمر مو ایران برای نشان دادن 

یالیست قرار دادن افکار عمویم جهان به فشار تحتهای دولت آمریکا با اتکا به  تحریم های اتحادیه  ویژه امتر

جناح حزب دمکرات که نمایند آن بیل کلینتون و اوباما و جو بایدن )مریکاآاروپا و بخیسر از هیئت حاکمه 

، هست( هستند یالیسم روسیه و چی   ی است در تارییک و تالیسر است عاجزانه از .  و همچنی   امتر این تت 

 خواهد  یماز این طریق جمهوری اسالیم !  آلود مایه گرفیر   گل  آبسوی حاکمان جمهوری اسالیم برای از 

شمار کالن  باال رفیر  د و هم اینکه با بان خونی   را بکشآ شدهت  دستگ مبارزانتت  دو نشان بزند، هم  با یک

ایط لغو تحریم نی نما مظلومخواهند با  توسط ویروس کرونا یم شدگان کشته  !ها را مهیا کنند و خودزن  رسر

ن هدفمند   ۹۹-یدو اما نکته مهم دیگر در وانفسای شیوع بیماری کو  ماه  آبان شدگانت  دستگکشیر

 از  به دستطبق اخبار موثقر که از منابع امنینر . هست
ن
گروه ما رسیده است، یک فاجعه انسان

ف تکوین است، شکنجه  شدگانت  دستگزندان  نیمأمور گران و  طرف نظام جمهوری اسالیم در رسر

دفن  اند  مردهکرونا شبانه تحت عنوان اینکه به خاطر ویروس  را  ها آنکشند و  یمرا مبارزات آبان ماه 

ن مسئول، و سپس کنند  یم دهند که فرزندشان به خاطر ابتال به   هایشان اطالع یم زندان به خانواده ی 

 تحویل دهند و باید  ها  آنتوانستند جنازه را به  کرونا در زندان مرده است و نیم
 
این ! شد دفن یم فورا

دازدزنگ خطری است که جنبش کمونیسنر باید در مورد آن به   .افشاگری بتر

ی رسمایه  عنوان بهن آداری جمهوری اسالیم ارزش ندارد و از  جان مردم برای حاکمان نظام ضد بشر

بتوانند به  !(شه این شاید، باید نیم)تا شاید کنند  کا استفاده یمیمر آهای  اهرم فشار برای لغو تحریم

       !نظامشان چند صبایح اضافه کنند بار  نکبتعمر 

نفر به ویروس کرونا مبتال  ۹۱۳۴۱۹در جهان  (۹۳۱۱اسفند  ۹۱)مارس ۹۱تا  ۹۱۹۱ژانویه  ۹۹از  

نفر توسط  ۱۱۹۴در همی   زمان . شوند نفر در روز به آن مبتال یم ۳۹۱۹متوسط  طور  بهیعت  . اند شده

 که  زمان  . شوند نفر در روز توسط آن کشته یم ۹۴۹متوسط  طور  بهیعت   اند  شده کشته ۹۱-یدو بیماری کو 

یم که این ویروس   در نظر بگت 
ً
یت است و هنوز سیاره ما ۀ شمال مکر ینهنوز در  اساسا مشغول کشیر  بشر

ترین کشورها مکر ینبه  سطح درآمد روزانه شهروندان قرار دارند رسایت  ازلحاظۀ جنونی که در آن فقت 

 کره زمی   را ویروس کرونا تا مدنر طوال. نکرده است، باید منظر یک فاجعه جهان  بود
نوردید  درخواهد ن 

و هر بار با چرخشش  رسارس سیاره ما چرخ خواهد زد  به دور چند بار  دنیدرنورددر این  و روشن نیست که

   !جان چند هزار و یا چند میلیون نفر را خواهد گرفت
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 !راه مقابله با آن

 تحت نظام رسمایه ۳یط 
ی

یت رسارس جهان در طول تاری    خ زندگ داری  قرن گذشته میلیونها نفر از بشر

، کشته اند  متفاوتهم اژنتییک ببرج  خصوصیات  ازلحاظاما  خانوادهیک همه از کرونا که  توسط ویروس

نفر  ونیلیم کیشد و  ت  گ همهآنفوالنزا در جهان  ۹۱۱۱تا  ۹۱۱۱در سال در سال  مثال عنوان به . اند شده

که ارقام و شواهد   ۹۱۹۱تا  ۹۱۹۱در سال . کشتبه خاطر عفونت حاد و شدید ریه  را در رسارس جهان 

 میلیون نفر از ۹۱۱ بر بالغشد و  ت  گ همه در جهان آنفوالنزا وجود دارد  هدقیقر از شیوع بیماری عفونتر ری

یت   ۹۱تا  ۹۱۹۱در سال .  کشته شدند  ،ا  درنوردید رسارس سیاره ما ر  دو بار این ویروس  نکهیبعدازابشر

  همچنی   به. میلیون نفر را کشت۴ بر بالغده کرونا ویروس است اآنفوالنزای آسیانی که باز از خانو 
ی

تازگ

فته عنوان بهتنها در آمریکا  ۹۱۹۱در سال آنفوالنزای فصیل  داری در جهان جان  ترین رسمایه ییک پیشر

ی رسمایه !را گرفتانسان  هزار ۹۹ واکسن یا "دمند که  داری در بوق و کرنا یم باز حاکمان نظام ضد بشر

گویند که طبق شواهد علیم  اما نیم"! شود داروی کرونا در دست تهیه است و همه چت   بزودی عادی یم

یس نیست ۹۱ساخیر  واکسن،  هیچ واکست  تا  چند هزار و یا چند ! ماه و حداقل یک سال دیگر قابل دستر

یت خواهند مرد؟ میل  یون نفر از بشر

 ها دروغگو هستند آن
 دانند که دروغگو هستند و یم

 دانیم که دروغگویند دانند که یم و یم 
 و با این وجود 

 !گویند با صدای بلند دروغ یم
 

 :کهکند   حقیقت را برمال یماین  ذکرشدهموارد   همه این

یت در رسارس جهان اگر یم توسط حاد تنفیس که های عفوننر  خواهد از رسر بیماری بشر

د و گ ریه را نشانه یمخانواده ویروس کرونا  فت باوجود  هرازگاهت  های دانش علیم در  پیشر

نسبت به ) زدن  به هم چشم کیدر کند و  رسبلند یمسازی  شنایس و واکسن حوزه ویروس

ها  یا میلیون و هر بار صدها هزار ( عالم هسنر -بیلیون سال یونیورس۹۱عمر سیاره ما و عمر 

یت نفر از  یالیسم رسمایهظرا تحت نبشر و که علم را به کاال و سود اندوزی داری   ام امتر

اتژیکش رسمایه  انباشت د منافع استر  طور  بهرساند،  به هالکت یمتقلیل داده است و پیشتی

هیچ راهکار معقول و مطلونی مگر واژگون کردن این نظام  ،شود و رها اقیع خالص و قطیع و 

یت تحت ستم و استثمار  ی در کشورهای مختلف که به سدی در مقابل رهانی بشر ضد بشر

یت در هر جامعه با . برایش متصور نیست است،  شده لیتبد  مسایع کیتشر راهکاری که بشر

کت خالق در تصمیمجمیع  دسته ی و رسر هانی صحیح و با یک رویکرد علیم که با فرجام  گت 
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ن های آینده  نسل یت در رسارس جهان  اسایس  منافع به و همچنی  باشد،  خورده گرهکلیت بشر

     .  باشد شده بناکنندگان   فارغ از ستمگران و استثمار اجتمایعو  جامعهبرای بوجود آوردن 

ش و شیوه جهانن  یت  ۹۹-و بیماری عفوننر نوین کوویدکرونا  یروسو گستر نشان داد که در مقابل بشر

کرونا خالص های مختلف   اینکه از رسر کشته شدن توسط ویروس برایتحت ستم و استثمار جهان 

یت  عنوان به یدار  هیرسماهیچ راهکاری مگر واژگونن نظام شود   مورد و در )دشمن شماره یک بشر

 انقالنی نظام جمهوری اسالیم
طریق  بهتر از آوردن یک دنیای  به وجود ، (مشخص ایران رسنگونن

به هدف   انی ی دستجوامع سوسیالیسنر در کشورهای مختلف در یک انقالب واقیع برای ایجاد 

 .کمونیسم وجود ندارد

جامعه کلیتر است که مارکس برای بوجود آوردن ۴بر اساس محو  ای که هدفش انقالب اجتمایع توده

وری برای  (سوسیالیستر جامعه )دوره گذارديکت اتوری پرولتاري ا » :نمود د یتأکو کرد   یی   تبسوسیالیستر  ض 

، محو کليه روابط توليدی که به اين تمايزات طبق انر پ ا یم ی
دهد؛ محو کليه روابط  محو کليه تمايزات طبقانر

، محو کليه افکاری که منطبق بر اين روابط است ،اجتمایع که منطب ق ب ر اين روابط توليد است

دف نهانی  هدستیانی به  یو براکلیت ۴دفش محو انقالنی که ه هرگونهنهانی   در تحلیل  iii«.باشد یم

فرودست را به  کشان ستمتواند  نیمبنابراین  وکمونیستر باشد   یک انقالنی واقیعتواند  کمونیسم نباشد نیم

 .  رهانی قطیع برساند

 نظام 
ن
یالیسم -داری رسمایهجهان یت در جنگ با بیماری کوویدامتر را   ۹۹-صالحیت دفاع از جان بشر

ی باید و یم !داردن یت تحت ستم و استثمار جهان در کشورهای  این نظام ضد بشر توان توسط بشر

 !جهان یگ پس از دیگری رسنگون شود

  رانیکش ا نها راه در مقابل مردم ستمت
ن
با  انقالب اجتمایع کیدر  اسالیم یجمهور  انقالنی  رسنگون

کت   !نفر است ها  ونیلیمرسر

 رس 
ن
ن ست و زن مستبِد مذهنی  ی تهیتار یتوتال یدار  هینظام رسما نگون هم مطلوب، هم   اسالیم یجمهور  ت 

ور   !است یممکن و هم ضن

ن انقالب و نه چ  !کمتر   یت 

ناسیونالیسم پرولتاریانی  انقالنی با جهت
ی انتر  !نوین گت 

 !ایجاد جامعه سوسیالیسم نوین یسو  بهپیش 

 !  سوی ایجاد حزب کمونیست انقالنی ایران پیش به
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ن نوین در ایران کمونیستگروه    های انقالنی سنتر

 ۹۱۹۹فروردین  ۹

 

 ها پانویس

                                                           
i -  یس است این آمار در لینک سازمان بهداشت جهان  قابل  :دستر

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 

 
ii -   دویچه وله قابل  تیسا وبدر لینک زیر " هزینه سنگی   جنگ عراق" این نوشته تحت عنوان

یس اس  :تدستر
-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-ir/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-https://www.dw.com/fa

3182674-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/a-6%DA%AF%D8%AC%D9%8 
 

 

 
iii

دهای طبقانر در فرانسه"کتاب مارکس   -  ۹۴۹ترجمه باقر پرهام صفحه " نتی

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/a-3182674
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/a-3182674

