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 کارگران ضد سرمایه داری  

  روسی به و هی ژانو ۱۱تا  نی نفر در چ ونی لی م ۹۰۰، حدود (۲۰۲۳ هی ژانو ۱۳ -  ۱۴۰۱ ید ۲۳) دانشگاه پکن قاتی بر اساس تحق 

نشان   یبررس نی ا. آلوده هستند روسی و نی کشور به ا نی ا تی درصد از جمع ۶۴زند که  یم نی گزارش تخم نی ا. اندکرونا مبتال شده

  ۸۴با  نانونی  یهابه کرونا در صدر فهرست مناطق آلوده قرار دارد و استان تی درصد جمع ۹۱ یکه استان گانسو با ابتال دهدیم

هشدار داده است که موارد ابتال  ین ی سرشناس چ ستی ژولوی دمی اپ  کی . بعد قرار دارند یهادرصد در رده ۸۰با  ینگهای درصد و چ

سابق مرکز کنترل    سی گوانگ، رئ  زنگ. افتی خواهد   شی افزا ین ی چ  یسال نو یهاجشن  ان ی در جر نی چ ییدر مناطق روستا

  یسال نو التی آستانه تعط در . دو تا سه ماه به طول انجامد نی کرونا در چ  دی اوج موج جد رودیافزود: »انتظار م نی در چ هایماری ب 

بار از زمان  نی اول نی از آنها، ا یاری بس یو برا کنندیخود سفر م یهاکشور به زادگاه  نی نفر از شهروندان ا ونی لی صدها م ،ین ی چ

به  یاز زمان کنار گذاشتن برنامه به صفر رساندن ابتال نی چ.  خود برگردند به زادگاه توانندی کروناست که م یری گشروع همه 

در آنها  یبهداشت  یهابزرگ که امکانات مراقبت  یشهرها بیمارستانهای اما. کرونا، انتشار آمار روزانه ابتال را متوقف کرده است 

زنگ در   یآقا.  هستندمبتال مارانی در سراسر کشور پر از ب  یماری ب  وعی ش دی تر در دسترس است، با دوره جدبهتر و راحت 

متن آن را منتشر کرده گفت: »زمان   نی شی کا یکه رسانه خبر (۲۰۲۳  )ژانویه ماه نی ا لی در اوا ینشست علم کی در  یسخنران 

  یو معلوالن ساکن روستاها از نظر دسترس مارانی از سالمندان، ب  یار ی افزود: »بس یو«  است دهی فرا رس ییتمرکز بر مناطق روستا

منتشر کرده   انی در مورد شمار مبتال یات ی است که جزئ  یتنها استان  نی هنان در مرکز چ استان« عقب مانده بودند یبه امکانات درمان 

ابتال در مناطق   اند و درصدبه کرونا مبتال شده تی درصد از جمع ۹۰ بای هنان گفت که تقر یمقام بهداشت  کی ماه  نی ا لی است. اوا

«. است کسانی  ییو روستا یشهر  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/


بر خالف آنچه دولت های درنده سرمایه داری دنیا، از مرزداران  19میدان تاخت و تاز بیماری هالکت آفرین و بشریت کش کووید 

گویند نه فقط نشانی از  پرآوازه دموکراسی و آزادی!! و حقوق بشر!! گرفته تا فاشیست و لیبرال و صاحب هر نام و نشان دیگر می 

  می گردد. برای گروه های سنی باال و افراد با بیماری های پیش زمینه محدود شدن ندارد که لحظه به لحظه وسیع تر و طوفانی تر

  15براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت صدها میلیون انسان اسیر این بیماری و شمار کشتگان به مرز  2021تا اواخر سال 

و   2020های میلیون نفر در سراسر دنیا در سال  15گوید نزدیک به سازمان جهانی بهداشت در این گزارش می یده است. میلیون رس

اند. تخمین  های بهداشتی کشورهای مختلف جان خود را از دست داده بر اثر ابتال به ویروس کرونا و یا تاثیر آن بر سیستم 2021

میلیون کشته به این سازمان گزارش شده بود( است که   5آمار رسمی )تا تاریخ فوق حدود برابر  3سازمان جهانی بهداشت تقریبا 

اند. بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت بیشترین میزان تلفات در جنوب شرقی  های مختلف سرمایه تا آن تاریخ اعالم کردهدولت 

زارش شده بود(، آمریکا و اروپا بوده است. بر اساس پژوهشی  هزار نفر کشته گ 500آسیا )عموما هند که تا تاریخ فوق فقط حدود 

تا پایان سال  2020از ژانویه سال  19- اند، تعداد واقعی مرگ و میر کوویدکه پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت انجام داده 

میلیون مورد مرگ   10ت تا زند که هفمیلیون نفر بوده است. برآورد سازمان جهانی بهداشت تخمین می 16.6تا  13.3حدود  2021

ای شده که  آمار اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت در حالی رسانه  .دیگر، به ضعف سیستم درمانی کشورها مربوط باشد

   حکایت دارد.  19- میلیون نفر در پی ابتال به بیماری کووید 18ارزیابی موسسه سنجش سالمت دانشگاه واشنگتن از مرگ بیش از  

که شامل ده ها عارضه می شود را نیز می بایست بر ابعاد این فاجعه افزود که شامل صد ها   19النی ابتال به کووید  عوارض طو

درصد از کسانی که ویروس کرنا    25میلیون انسان عمدتا کارگر می گردد. طبق بر آورد های گوناگون انیستیتو های مختلف حدود  

نامیده می شود گردیده اند. اگر داده های سازمان جهانی بهداشت را اساس محاسبه قرار    را تجربه کرده اند دچار آن چه پست کووید

دهیم در همان دوره زمانی دوساله حدود یک میلیارد انسان به این ویروس مبتال شدند که یک چهارم آن ها یعنی حداقل دو صد میلیون 

 الج پست کووید رنج می برند.  انسان عموما کارگر بدون کمترین تامین بهداشتی از عوارض بی ع

تاهمین لحظه حاضر فقط فاصله میان این ارقام تا واقعیت ها، اگر چه در همه جوامع یکسان نیست، اما در سراسر جهنم سرمایه   

داری به گونه ای بسیار موحش باال است. هیچ دولتی داده های واقعی را منتشر نمی سازد، هیچ نهاد بین المللی ابعاد واقعی فاجعه  

بدون هیچ استثنا دروغ می گویند، جعل می کنند، دست به تحریف می زنند. آمار مبتالیان را بسیار  را گزارش نمی کند، همگی 

کمتر از آنچه هست و شمار مردگان را گاه تا چند دهم آمار واقعی پائین می آرند، بورژوازی در این پهنه، مثل تمامی قلمروهای  

ما مشکل فقط جعل آمارها و پرده کشیدن بر شمار واقعی مبتالیان و مردگان دیگر آن می کند که از بنمایه طبقاتی اش بر می خیزد. ا

رونا را به تمام و کمال بر پاسخ هر چه کارسازتر و  نیست. بورژوازی در نقطه نقطه جهان موجود شالوده کار خود در مقابله با ک

نه تر و جنایتکارانه تر توده های کارگر در  چاره پردازتر به نیازهای چرخه ارزش افرائی سرمایه و قربانی کردن هر چه سبعا

آستان حفظ و بقای سرمایه داری قرار داده است. در این عرصه هیچ تفاوتی میان هیچ دولتی با دولت های دیگر نیست. اگر اینجا و 

نه باال است. تا آنجا تفاوتی مشهود است صرفا در چگونگی آرایش استراتژیک دولتها برای پیشبرد و تحقق اهداف پلید بشرستیزا

است که در هر لباس، زیر هر نام و کنار هر بیرق  سرمایهاینجا نیز با هیچ حادثه عجیبی مواجه نیستیم. این هویت، ذات و همه چیز 

  چنین کند، جز این قرار نیست و نمی تواند باشد. فاجعه اساسی نه اینها که رخداد بسیار سیاه دیگری است. 

یک ماه تمام با سانسور فاشیستی اخبار مربوط به کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا  نیز  سرمایه رژیم اسالمی

سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان  

  ومیلیون نفوس جمعیت   80کلیه آحاد جامعه، کل  حال وقوع را ازابعاد فاجعه در یکه تازی وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم 

راه هر گونه اطالع رسانی به آنها را مین گذاری فاشیستی کرد. حاکمان را از دید آن ها پنهان کرد و مخاطرات مرگبار این اپیدمی 

کنند. آنها مطابق معمول در دروغ پردازی  مرتبه کمتر ار داده های واقعی گزارش کردند و می  ده هااسالمی سرمایه ارقام را بین 

و عوامفریبی از تمامی شرکا و رقبای طبقاتی خویش پیشی جستند. در شرائطی که طوفان مرگ با قدرت تمام جان انسان ها را درو 

ظ جان بیماران و مهار کرونا گفتند!!! بیمارستان ها فاقد ابتدائی ترین امکانات ضروری برای حفا   19می کرد از پیروزی بر کووید 

و کارکنان بخش درمان بود و آنها لحظه به لحظه از وفور طغیان وار این امکانات و آمادگی رژیم برای تأمین احتیاجات کل  

کشورها سخن راندند! حکام دژخیم سرمایه درز هر خبر واقعی از نهادهای دولتی مانند ثبت احوال در باره جانباختگان را ممنوع 

ین فرمان را مستوجب مرگ خواند. رژیم کل این جنایت ها را انجام داد تا چرخه تولید سرمایه داری را از گزند  ساخت و تمرد از ا

هر توقف باز دارد، تا هیچ کارگری حتی بیمار در خانه نماند، تا کل کارگران در محیط کار ماالمال از کرونا حاضر گردند، تا توده  

تولید سود را پرخروش نگه دارند. سرمایه و دولتش چنین نمود اما جنبش کارگری تا   های کارگر با تحمل بیشترین تلفات رود

کارگر  و حتی میلیون  هزار صدامروز هیچ جبهه کارزاری در مقابل این تهاجمات نگشوده است. اینکه در طول این مدت چند 

. حتی در مورد کارگران بخش درمان، اطالعات  شده اند دقیقا نمی دانیم  اسالمی سرمایهقربانی سیاست های کارگرکش و بشرستیز 

وسیعی نداریم. آنچه در زیر می اید صرفا مشتی از خروار است. تعداد کثیری از پرستاران و بهیاران زیر فشار کمبودها و کاستی  

ین بخش از طبقه  های بسیار اساسی حوزه درمان و بیمارستان ها جان خویش را از دست داده اند. کارگران ایران قطعا فداکاری ا

خود را هیچ گاه از یاد نخواهند برد، درست همان گونه که ابعاد آتشفشانی و کهکشانی بشرستیزی های وحوش درنده و حاکم  

بورژوازی را فراموش نخواهند کرد. تعداد کشته شدگان بخش درمان بسیار دهشت زا است. از میان آنها ما با آوردن نام چند نفر، 

ی کل کارگران و کارکنان این بخش را ارج می گذاریم. کمپین عظیم انسان   



برهم خوردن تقارن، هارومونی و تعادل میان جانوران، از بین رفتن بسیاری گونه ها و باقی ماندن برخی دیگر بر اثر تخریبات 

ی ها در جوامع انسانی محیط زیستی آن ها، آتش سوزی ها، از بین بردن جنگل ها و از این قبیل یکی از دالیل مهم بروز اپیدم

است. دیگر دلیل مهم همجواری هر چه نزدیکتر جوامع انسانی با محیط زندگی حیوانات بر اثر تبدیل هرچه نجومی تر طبیعت به  

حوزه های بیشتر پیش ریز سرمایه است. شکار حیوانات جهت کاربرد آن ها برای باغ وحوش و یا جهت تبدیل گوشت، پوست و  

دن آن ها به چرخه گردش سرمایه از جمله عوامل بروز و گسترش اپیدمی ها است. نمونه های این مدعا بروز  دیگر اندام های ب 

هر دو شاهد  2022میالدی صده قبل بود. نمونه زنده و حاضر آبله میمونی بین انسان ها در ماه می سال  80اپیدمی ایدز در دهه 

س هایی در بدن این جانواران موجب بروز مرض و اپیدمی نمی شود زیرا بسیار گویایی از چنین مواردی است. اگر چنین ویرو 

رابطه آن ها با صاحب خانه یک رابطه مسالمت آمیز و به معنی بیولوژکی سیم بیوز است اما همین ویروس ها یا از طریق جهش  

اک باشد. این کشندگی در شرایطی  )موتاسیون( و حتی بدون هیچ گونه تغییر بیو لوژیک برای انسان و جوامع بشری کشند و خطرن 

ها فشار بحران های سرمایه داری در روند  هنجومی و به گونه ای هولوکاست می گردد که سرمایه و دولت های سرمایه طی ده 

افت نرخ سود سرمایه از هزینه های بهداشت و درمان توده های کارگر کاسته و روانه چرخه گردش سرمایه نموده اند. به این امر 

یادآور جدی رابطه تناتنگ انسان و طبیعت است. عواملی که تصور می شود   ۱۹- مرور دوره اخیر به پردازیم. همه گیری کووید با

منجر به ظهور همه گیری ها می شود در باال ذکر شد، از جمله نابودی زیستگاه های طبیعی، تجارت حیات وحش  از دیگر عوامل  

می گذرد. در لحظه، لحظه این دو سال کل دولت ها،   19سال از آغاز شیوع کووید  اندکی بیش از دوافت حیات وحش است. 

سازمان جهانی بهداشت، هزاران انستیتو و مرکز پژوهش جهان سرمایه، از تالش های شبانه روزی و پیشرفت های عظیم خود در  

واکسن ها و افراختن بیرق پیشگامی در این پهنه چالش این بیماری می گویند. تراست های غول پیکر داروئی با تولید و عرضه  

پیشرفتها کهکشانی ترین سودها را تصاحب نموده و دنیا را در گرد و خاک قدرت اعجاز کشفیات خود غرق کرده اند. حرف همه  

است،    اگر چه وجود دارد اما در حیطه کنترل قرار گرفته 19اینها و کل رسانه ها و تریبون های سرمایه آنست که گویا کووید 

مرگ و میرها کاهش یافته و شمار مبتالیان به طور نسبی کمتر گردیده است! این فقط تحریف، جعل و باژگونه سازی سرشت  

و    19سرمایه داری است و نهادهای نظم سرمایه آن می کنند که از ذات سرمایه بر می خیزد. عین همین نقش را در رابطه با کووید 

نجام داده و هر روز انجام می دهند. به تاریخچه چند سال اخیر نظر اندازیم تا ببینیم چه بر سر توده  آنچه بر سر بشر آورده است، ا

  پیش از بیش سالخی برای  کاری و ساز  را خود جهانی انفجارآمیز بحران پیش سال  14 داری سرمایه نظامکارگر جهانی آمده است. 

  برنامه همه به. کرد تبدیل کارگر های توده معیشتی اولیه  امکانات یا آموزش درمان، و دارو مسکن، پوشاک، خوراک، و  خورد

  ذاتی تناقضات فشار زیر  تقال این. آید پدید جهانی سرمایه از بخشی برای رونق، از ای تازه دور شاید تا زد دست ممکن ریزیهای
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در سال های اخیر، سوئد یکی از ده کشوری بوده است که از نظر تعداد تخت های مراقبتی در دسترس به ازای هر 1000 نفر در  

پایین ترین سطح سازمان همکاری 34 کشور قدرتمند جهان قرار داشته است. در آخرین گزارش »سالمت در یک نگاه«، که ارقام  



مربوط به سال 2015 را ارائه می دهد، تخت های بیمارستانی سوئد حتی کمتر شده است. در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه  

اروپا، سوئد دارای کمترین تعداد تخت مراقبتی در دسترس است، در میان 34 کشور، تنها مکزیک و شیلی دارای کمترین تخت  

بیمارستانی هستند. تعداد تخت مراقبتی موجود در اکثر کشورها به استثنای کره و ترکیه کاهش یافته است. میانگین در 34 اقتصاد  

بزرگ، 4.7 تخت مراقبت برای هر 1000 نفر است. تعداد تخت های بیمارستانی قابل دسترسی در سوئد از میانه 1990 روبه  

کاهش بوده است. سرمایه دارى سوئد با اندكى تأخیر نسبت به بریتانیا و دقیقا در آغاز دهه  80 میالدی تعرض همه سویه خود را به  

دستاوردهاى جنبش كارگرى آغاز كرد. بورژواژى سوئد و نمایندگان چپ و راستش از مودرات تا سوسیال دموكرات با آغاز 

دوران ركود و بحران اقتصادى همگى یكدل و یك زبان براى سازمان دادن یورشى برق آسا به تمامى امكانات رفاهى، اجتماعى، 

آموزشى و درمانى موجود كه محصول مبارزات طوالنى طبقه كارگر بود دست بكار شدند. فقط در فاصله میان 1989 تا 1994  

حدود 68000 كارگر كمك بهیار و بیش از 5000 پرستار از بیمارستانهاى مختلف اخراج گردیدند. بودجه بهداشت و درمان وسیعا 

از فعالیتهاى حیاتى و ضرورى مراكز درمانى و خدماتى مانند حمایت از سالـمندان، حتى انجام برخى جراحى هاى الزم در مورد  

پیران یا تعطیل شد و یا به حداقل كاهش یافت. هر كارگر كمك بهیار مجبور گردید كه بیش از چند برابر سابق كار كند و هر كارگر  

بیمار مراجعه كننده به بیمارستانها ناگزیر شد كه در قبال پرداخت چند برابر هزینه درمان حداقل سرویس پزشكى و درمانى را  

دریافت دارد از بیمارستانهاى مختلف اخراج گردیدند. در همین مدت و پس از آن تعداد کثیری از کارگران حوزه درمان سرمایه  

سوئ د به کشورهای دیگر برای کار مهاجرت کردند. یکی از حوزه های کار که در آن بیشتری مهاجرت های کاری صورت می  

گیرد حوزه درمان است که در آن پرستاران به دلیل دستمزد پائین، کار سخت و شیفت های طوالنی کشور خودرا ترک می کنند. 

سازمان سنجش ات حادیه اروپا 300  حرفه را با هم مقایسه می کند، پرستاران بیشترین درخواست را برای خارج از کشور دارند. به  

طور متوسط، تقریباً 10000 پرستار هر سال تغییر مکان می دهند. در سال 2013، پرستاران بزرگترین گروه کاری بودند که در  

داخل اروپا جابجا شدند. علت اصلی کاهش بودجه های درمانی و اخراج کارگران این حوزه های پیش ریز سرمایه است. آمار  

تنظیم شده توسط کمیسیون اروپا نشان می دهد رومانی طی پنج سال 7120 پرستار را از دست داده است، و در واقع سوئد با 6585  

درخواست کار در کشورهای دیگر در همین سال، تعداد زی ادی پرستار از دست داده است. در مجموع 23715 پرستار سوئدی با 

مدرک کار در نروژ کار می کنند. بریتانیا نیز جهت مهاجرت پرستاران سوئدی مورد توجه بوده است اطالعات دقیقی در این زمینه 

در دست نیست اما علت هردو دستمزد می باشد زیرا یک پرستار در نروژ تقریبا دو برابر در سوئد ماهیانه دستمزد دریافت می  

نماید. سازمان شورای استان های سوئد در دسامبر 2018 می نویسد : بیش از 2600 مرکز مراقبتی در کشور در هفته های پاییز  

بسته شده است که عمدتاً به دلیل کمبود پرستار بوده است. شیوه تولید سرمایه داری کل این بلیه ها و فاجعه ها را بر سر بشر آوار  

ساخته است تا از توالی بی امان سقوط مرگبار خود به باتالق بحران ها بکاهد. در مورد تعداد تخت های بیمارستانی ایران  

اطالعات دقیقی در دست نیست. اما حتی اگر چنین بود با توجه به تعداد چند ده میلیون توده کارگر فقیر و حاشیه نشین که حتی قادر  

د و خانواده خود نیستند سرشکن کردن تعداد تخت های بیمارستانی بر جمعیت بسیار عجیب و مضحک می  به تامین نان شب خو

آمد. اما طبق گفته مقامات دولت سرمایه ایران در سال گذشته که گفته بود : ما باید به ازای هر تخت دوونیم کادر پرستاری داشته  

باشیم اما آمار واقعی تنها 0.7 نیروی پرستار است، درحالی  که اگر قرار به ارائه خدمات مناسب به مردم باشد، الزم است تا به  

ازای هر هزار نفر 9 تا 10 پرستار وجود داشته باشد!!  شرایط در این سال )۱۴۰۱( برای توده های کارگر از این هم اسفناکتر شده 

است. دبیرکل خانه پرستار اخیرا می گوید: دست کم ساالنه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت میکنند، درواقع ماهانه 

حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک میکنند. حقوق پرستاران در سایر کشورها از ۴ هزار تا ۸ هزار دالر است. در ایران حداقل و  

حداکثر حقوق پرستاران ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است، یعنی حداکثر ۳۰۰ دالر در ماه!!  وضعیت سرمایه داری امریکا نیز بهتر از 

این نبوده و نیست. با وجود انبوه انیستیتو های رنگارنگ بهداشتی و درمانی و انباشت نجومی هر ساله سرمایه در این حوزه ، غول  

های عظیم تولید دارو و افتخار بزرگترین بازار حوزه پیش ریز سرمایه در این زمینه توده عظیم چند ده میلیونی کارگران فقیر این  

کشور از حداقل پوشش درمانی محرومند. درست در همین موقعیت بود که هیچ دولت جهان و هیچ نقطه دنیای سرمایه داری، از  

برخوردار نبود. این عدم آمادگی بسیار عریان و فاحش بر خالف همه   19هیچ میزان آمادگی الزم برای مقابله با این هجوم کووید 

ا چپ، هیچ ربطی هم به نوع مدیریت، »دموکراتیک«، دیکتاتوری، فاشیستی، یا در سایه  انگاره پردازی های سرمایه مدار راست ی 

ی کهکشان رشد تکنیک و صنعت بودن یا مسائلی ازاین دست نداشت. ریشه این فقدان آمادگی کامل همان گونه که در فوق با ارقام  

اشت که همه چیزش، تمامی تار و پود موجودیتش، از  نشان داده شد، در ژرفنای هستی سرمایه، در اعماق وجود مناسباتی قرارد

جمله کل دانشها، کشفیات، اختراعات، پژوهشها و آموزشهایش در کل حوزه ها ازجمله در بهداشت، پزشکی، علوم داروئی، 

 دیگر صرفا در خدمت افزایش هر چه سهمگین تر سودها و خودافزائی حوزه همانطور که در مورد زیست محیطی یا هر عرصه

هر چه یکه تازتر سرمایه است. مناسباتی که در آن انسان مبتذل ترین موجود است و تمامی صدر و ذیل اعتبارش از حد یک مهره  

از همه لحاظ منفعل، زبون و وسیله ی ماشین نظم سیاسی و اجتماعی سرمایه داری تجاوز   و مهره فعال ماشین تولید سود و یک پیچ

یدی با چنین بنمایه، چرا باید هیچ جهتگیری علمی یا پژوهشی برای شناخت مخاطرات خود ساخته بر  نمی کند. در نظام و شیوه تول

جان انسانها موضوعیت یابد. هنگامی که تمامی کارکرد روزانه سرمایه در جهت ایجاد سونامی های مرگبار محیط زیستی، ضدیت  

شگران و انستیتوهای علمی و پزشکی و داروئی اش سمت و  با طبیعت و محو جانداران عمل می کند، چرا باید پزشکان، پژوه

سوی کشف این مخاطرات را اتخاذ کنند؟. اینکه جنبش کارگری تا چه حد توانسته باشد دولت ها را مجبور به قبول هزینه هائی در 

د سازد، موضوع دیگری  این مورد سازد، اینکه طبقه کارگر باید عظیم ترین فشارهای ممکن را برای این کار بر بورژوازی وار

است، بحث بر سر ماهیت و شیرازه هستی سرمایه داری است. جنبش کارگری جهانی نیز درطول دهه های متمادی اخیر زیر آوار  



و گمراهه رفتن های هالکت زا در یک سو و سرکوب قهرآمیز فاشیستی، پلیسی،  اپوزیسیونی جناح حاکم رفرمیسم راست، چپ

دیگر، نه فقط هیچ فشاری برنظام سرمایه داری وارد نساخته است که لحظه، لحظه درمقابل تعرضات    نظامی بورژوازی در سوی

 وحشت انگیز این نظام عقب نشسته است.  

حیاتی ترین پرسش این است که جنبش کارگری در مقابل این جنگ جنایتکارانه سرمایه داری چه خواهد کرد. پاسخ به این پرسش نا  

ته روشن است. شبیخون سرمایه داری هیچ نقطه پایانی نخواهد داشت و این در حالی است که طبقه کارگر بین روشن است اما یک نک

المللی هم دیگر جائی برای عقب نشینی باقی ندارد. شواهد می گویند که کارگران سوای افراختن بیرق یک جنگ واقعی ضد سرمایه  

یچ چاره دیگری ندارد. چه خواهد شد نمی دانیم اما این را خوب می دانیم، ما داری، سوای برپائی سنگر مبارزه رادیکال طبقاتی ه

 مصمم و استوار برای ایفای نقش رادیکال در جنگ پیش روی طبقه خود پیش خواهیم تاخت.  

 تصاویر برخی از کارگران جانباخته حوزه درمان اسالمی سرمایه

 


