
 ؟یدار هيسرما اياست  19کويد  آن ايآ

دهد!  یجهان را تحت الشعاع قرار م یشهرها نيبزرگترمتروک شدگی ، از  یريها ساکت هستند ... تصو ابانياست ، خ یخال نياديم
" آنها ميدر حال جنگ هست ويروس کرونا "ما با یها هي. همراه با اعالمميهست یاضطرار تياز کشورها شاهد اعالم وضع یاريدر بس

! داريناپا یليتخ یعلم یلمهايفراتر از جو ف یحت یوحشتناک و افسردگ ای نرو ، در خانه بمان." منظره روني: "باعالم می کنند 
همه  داستان که آنها به دنبال متوقف کردن نديگو یکنند ، اکنون م یکابوس م کيبه  ليرا تبد تيبشرزندگی که  یدار هيحاکمان سرما

  .هستندکرونا  روسيو یريگ
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  .دهستنکرونا  روسيو یريگ

کنند  یدهد. روز و شب تعداد پرونده ها را اعالم م یتونل وحشت سوق م کي، جامعه را به 19کويد  یدميبا استفاده از اپ یبورژواز
منابع  نياست. اما از ا ريهمه گ یماريمبارزه با ب یکنند که ظاهراً برا یرا اعالم م یشوند. دولت ها بودجه بزرگ یو باعث وحشت م

شود.  یمناز فقرا و افراد در معرض خطر كه فاقد منابع هستند استفاده  تيبهتر و حما ی، ارائه خدمات درمان مارستانهايساخت ب یبرا
  شود! یم سرازيرارت تجسمت به طور قاطع به دالر ونيليتر

ترساندن  یبرا یبه ابزار یدمياپ ليبا تبد یدار هيسرما یکردن فروپاش پنهانبلکه  ستين ريهمه گ یمارينبرد با ب یدف بورژوازه
شوند.  ینم جاديا کرونا روسيو ريهمه گ یماريدر حال فوران است. آنها در اثر ب یدار هياست. مشکالت انباشته شده در قلب سرما

 ني. امينام یم ستميو بن بست س یخيبن بست را بحران تار نيمدتهاست که در بن بست است. ما ا یردا هيسرما ستمينه ، اصالً! س
 یروزها در بورس کاال اتفاق م نيبروز کند. آنچه ا یتر قيو به صورت عم ديشد یبا فشارها یشود بحران اقتصاد یامر باعث م

را به بحران  ستميس نيا 19کويد شده است.  رياجتناب ناپذ یوپاششدن بحران ، فر قيامر است. با عم نيا محصوالتاز  یکيافتد 
  است. ستميس درشته شده انبا یدهد بلکه تضادها یسوق نم

، توده  2019و  2018 هایاستثمار است. در طول سال هيبه دنبال سرکوب مبارزه طبقه کارگر عل 19کويد با استفاده از  یبورژواز
 یدار هيکه توسط سرما يیها یرانيو و یعدالت ی، ب ی، فقر ، فساد ، نابرابر یکاريب آنها بهند ها اعتراض کرد ابانيکارگر در خ یها



ها  ونيليبا م ريهمه گ یماريب نيبه عنوان مثال قبل از ا یليدر فرانسه و ش یخال یها ابانيند. خکر راض، اعت بودبه وجود آمده 
برود ، تجمعات و تظاهرات را  ابانهاي، دستور داد ارتش به خ یريبه بهانه همه گ نرايپ یليش ريانسان کارگر پر شده بود. نخست وز

"؟ مي"ما در جنگ هست ديگوو می چسبد  یم ويروس کروناجمهور فرانسه ، ماکرون به  سيرئ کهشود می  هممنوع اعالم کرد. و چ
به  خيدر تار ويروس کروناتعجب نخواهد بود که رمان  ی. جاتحت فشار بوداواخر  نيتا هم و اعتصاب آنان با اعمال کارگران یو

  شود. تکه ماکرون را نجات داده است" ثب یروسيان "وعنو

که مرکز  یبراساس ارقام صادره از سازمان بهداشت جهان م؟يرا باور کن نيا ديما با ايدر جنگ است. آ تيبشر ديگو یم یبورژواز
 یاز آن م ینفر در اثر آنفلوانزا و عوارض ناش 600.000تا  290.000 نياست ، ساالنه ب ريهمه گ یماريب نيا زيمبالغه آم یکنون

، صدها هزار نفر در  2020. تنها در دو ماه اول سال رنديم یم یساده و گرسنگ یها یمارياز ب کودک ونيليم 11. هر ساله رنديم

نفر  240،000. ايماالر یمارينفر از ب 140،000،  ینفر از سرماخوردگ 70،000ساده جان خود را از دست دادند:  یهايمارياثر ب

 یها یماري: قتل ها) ، بدي(بخوان یحوادث شغل ليها نفر به دل ونيليم ه. هر سالندنفر بر اثر سرطان درگذشت 120000و  دزيدر اثر ا
از خود  رهايمرگ و م نيدر برابر ا عملیال کوچکترين عکس یکه حت یدهند. اما کسان یو جنگ ها جان خود را از دست م یشغل

در حال  19 دي"ما با کوو نديگو یکه م یدهند. کسان یرا در معرض خطر قرار م ايتمام دنبه بهانه کرونا روزها  ني، ا نشان نمی دهند
و عواقب  کيضد دمکراتو در صدد است تا اقدامات سرکوبگرانه  یطبقه کارگر هستند! بورژواز هي" در حال جنگ علميجنگ هست

شوند ، محدود کردن  یکه ده ها هزار نفر از کار اخراج م یکند. در حال یونقان روسيو رونارا با استفاده از ک یبحران اقتصاد ديشد
  .کنند یاعمال م ها نهآنها را در خا

 ديگو یدهند ، سازمان ملل م یکارگر شغل خود را از دست م ونيليم 195کند که  یکار اعالم م یالملل نيکه سازمان ب یدر حال

 یدار هيسرما ستميس هيبه دنبال توج کرونا ويروستر روبرو خواهند شد. آنها با مقصر قرار دادن  قينفر با فقر عم ونيليم 500حدود 
 دنيبلع یرا فراموش نكن." فراموش کردن به معنا زيچ چي، ه اموزيرا ب زيكارگر گفت: "همه چ هاز رهبران طبق یكيهستند. 
ها  ونيلي: ممياوريب اديه ب گريبار د کي دييايشود. ب یشود و به پشت سرشان رانده م یاست که توسط حاکمان گفته م يیدروغها

اخراج شدند.  2008سال آخر کارگر در سه ماه  ونيليم 3 کايآمر همتحد االتياخراج شدند. فقط در ا 2008کارگر در اثر بحران سال 

 هياز اعتراضات عل یمي. موج عظرفتيموضوع را نپذ نيکارگر ا. اما طبقه دينفر رس ونيليم 7رقم به  نيا 2009سال  انيدر پا
 ستميسوال بردن س ريشروع به ز نجوانا ودر سراسر جهان فوران کرد. کارگران ، زحمتکشان در کل  یدار هياز سرما یبحران ناش

که در  یمردم یامهاياست. و ق افتهي شيمتحده افزا االتيجوانان در ا نيدر ب سمياليکردند. از آن روزها عالقه به سوس یدار هيسرما
  .افتيرب گسترش غفوران کردند در سرتاسر جهان  2010سال  انيپا

رفت ،  یم شيپ ی خوب اقتصاد ی مسايلو همه  نمی لرزاندسهام را در سرتاسر جهان  یبازارها یدار هيسرما ستمياگر بحران س
حصر ند و مردم را مجبور به ردک ینم یاضطرار تياعالم وضع ند. آنهاکرد یاوضاع اغراق نم دروخامت حاکمان هرگز آنقدرها

. ستين کرونا روسيشده توسط حاکمان ، و جاديطوفان وحشت ا پشت یواقع لي، دل قيند. به طور دقردک یمنخود  یدر خانه هاشدن 
 یعلم یلمهايف اسيند که از مقه اکرد ليتبد ی، آن را به کابوس یدار هيسرما ستميس قيآنها با هدف ارائه آن به عنوان علت بحران عم

آن  یهاه نيرا بپوشانند و هز انخواهند جامعه را تحت كنترل خود درآورده و بحر یترس ، آنها م قي. از طررفته استفراتر  یليتخ
  داد.د نكار قرار خواه یتوده ها یبر رو را 

 درخواستهای مشاهده کرد ، و  عيسر ريهمه گ یماريب کيان به عنو یتوان به سادگ یرا نم 19کويد است که  نيدهد ا یآنچه نشان م
،  یدار هيدر سرما نيمفکر کاين ابلهانه است که توان بدون سؤال انجام داد.  یاقدامات انجام شده توسط آنها را نم همينطورمقامات و 

است که جامعه را بترسانند و مردم را  نيدهند ا ی. آنچه آنها انجام محاکمان حقيقت را می گوينداست ،  ودبلکه س ،تينه بشرمحورکه 
دروغ  یدارند گفته ها ليتوانند درست فکر کنند و تما یترسناک و وحشت زده ، مردم نم ینکنند. در جامعه ا یقادر به تفکر منطق
  کامالً آشکار است. قتيحال حق نيد. با انحاکمان را ببلع

بهداشت و درمان  یها ستمياست که سالهاست که س نيا ريهمه گ یماريب نيدر مواجهه با ا یبحران بهداشت جهان لي، دل نيالوه بر اع
 19کويد ند. ده اش ليتبد نييپا تيفيو با ک ( منبع سود)یپول سيسرو کي، به  و به اضمحالل رسيده اند شده اند تيهدا هيبه نفع سرما
 یخود قبالً به پناهگاهها یروتمندان به همراه پزشکان خصوصکند. ث یم ريافراد کارگر را درگ شتري، ب یدمياپ یها یماريمانند همه ب

 یدسترس یضرور یبهداشت یبه مراقبت ها یوجه حت چينفر از افراد شاغل به ه ونيليکه صدها م یدور افتاده خود رفته اند در حال
در محل کار صورت  یو سالمت یمنيا یبرا ی. اقدامات اساسرنديم یم هيکارگر در اثر حوادث کار در ترک 2000ندارند. هر ساله 



 هيسرما یکه دشمن اصل ميفاش کن دياست. ما با مبارزه  یبرا یموضوع طبقات کي 19کويد که  ميفراموش کن دينبا ني. بنابرارديگ ینم
  مصمم انجام شود. یا ارزهمب دياساس ، با نيآنها بر ا یکارگران و سازمانده یآگاه شيافزا یاست و برا یدار

دهد. در محل  یاساس انجام م نيخود را بر ا یها تيسازمان کارگران مبارز فعال کيبه عنوان انجمن همبستگی بين المللی کارگران 
 و ديدار بابه طور منظم  کارگران دهد. با مراجعه به خانه یکار را انجام م یزنان شاغل و جوان ، سازمانده نيکار ، در ب یها

 یاتحاد و همبستگ ني. اداده شده استسوق  عصبيتو  توحشسمت دهد که چرا جامعه  به  یم حينها ، توضآ یکارگران و خانواده ها
د.کن یم تيکارگران را تقوميان   

 

 اخراج و هر نوع برگ  تيممنوع برای یصنف یها هيکار و اتحاد یخواستار مبارزه در محل ها انجمن همبستگی بين المللی کارگران
 یبرا یبهداشت یدر محل کار ، بهبود مراقبت ها یو سالمت یمنيکامل اقدامات ا ی، اجرا نهيکم هز ايبدون حقوق  یاجبارمرخصی 

قبل  کارگران در درجه اول  ی، قرار دادن سالمت گانيرا یبهداشت ینامحدود به مراقبت ها ی، دسترس ريهمه گ یمارياز ب یريجلوگ
 شود. یم هيته 19ی کويد که برا یواکسن و دارو از جمله موارد گاني، ارائه را تهای بزرگ دارويیسود شرکاز 

 یبرا دياقدامات! مجازات شد نيا یدر محل کار! کنترل کارگران بر اجرا یمنيکامل اقدامات مربوط به بهداشت و ا یاجرا 
 داران! هيسرما آن از طرف   نقض

 اخراج! تيممنوع 

  ! ساالنه! التياز تعط یفاده اجباربدون استپرداخت حقوق کامل در دوران مرخصی 

 بدون استثنا! ازمنديهمه کارگران ن به پرداخت یبرا یکاريب مهيصندوق ب 

 گسترده! ی، کاف گانيرا یبهداشت یمراقبت ها ، 

 لغو تمام مخارج قبضهای خدمات شهری کارگران و بديهی های کارت اعتباری آنها 

 

  

  

 

 


