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پاندمی تغییر

ویروسکرونا وجه مشــترک این روزهای مردم جهان است .تقریبا
همــه جمعیت کره زمین با این ویروس درگیر شدهاســت.
بعضی جاها بیشتر و بعضی جاها کمتر .نه در همهگیریهای
قبلی و نه در دو جنگجهانی ،میزان درگیری دنیا با این وســعت
نبودهاســت .این همهگیری جهانی اگر چه فقیر و غنی و اینقاره
و آنقاره برایش فرقی ندارد ،ولی بازهم ضعیفترین و تحتســتمترین
قشــرهای جامعه در هرگوشه از دنیا ،بیشــترین قربانیان اینبیماری
هســتند .زندانیان ،پناهندههای ســاکن در کمپهــا ،بیخانمانها،
معتادان خیابانی ،زنان تنفروش ،مردمــی که در زاغهها ،گرمخانهها،
گتوها ،کپرها و مشــابه اینها زندگی میکنند ،به دلیل زندگی جمعی،
دردســترس نبودن مواد شــوینده ،آب کافی ،مواد ضدعفونیکننده و
وســایل محافظتی ،میزبان مناســبی برای این ویروس هســتند و در
نتیجــه میــزان ابتال و مرگ در آنها باال اســت .در آمریکا ،ســرکرده
دنیای سرمایهداری که هنوز به مرحله پیک این بیماری نرسیدهاست،
ســهچهارم قربانیان از میان سیاهپوستان هستند .این درحالیاست که
آنها فقط  9درصد از کل جمعیت امریکا را تشکیل میدهند .مرگومیر
مردم فقط ناشــی از بیماریزا و مهاجمبودن این ویروس نیست .بلکه به
دلیل شــرایط ستمگرانهای اســت که بر عدهای ازمردم بیشتر از بقیه
تحمیل شدهاست .به تعبیری مرگ بر اثر کووید  19هم طبقاتی است.
خواســتههای ســاده و معمولی مثل ســینمارفتن ،دیدن یکدوست
در کافه ،گشــتزدن در کتابفروشــیها ،در آغوشکشــیدن آنها که
دوستشــان داری ،تبدیل به یک آرزو شده است .همه میگویند ،این
روزهای ســخت هم میگذرد .بله میگذرد .زمان ایســتا نیست .ولی
بــه چه قیمتــی از آن گذر خواهیمکرد؟ قربانیشــدن چند نفر؟ چه
تعداد افسرده؟ چند میلیون ورشکسته؟ چند صدهزار خشونت خانگی
و آزار جسمی و روحی و کودکآزاری؟ چه تعداد تجاوز؟ چند میلیون
بیکار؟چند خودکشــی فردی وخانوادگی؟ با مرگهای ناشی از اثرات
این بحران چگونــه باید مقابله کرد؟ چقدر ایــن مرگها و دالیل آن
اهمیت دارند؟
کرونا و موقعیت زنان
یکی از اثــرات مهم قرنطینه اجباری ،افزایش خشــونتخانگی اعم از
فیزیکی ،جنسی و روانی است که عمدتا در مورد زنان و سپس کودکان
اتفاق افتادهاست .همزیســتی اجباری ،مشکالت اقتصادی و اضطراب
ناشــی از اپیدمی از دالیل مهم آناســت .تــرس از ابتال به کووید 19
از طریق ســکس ،منجر به امتناع از این رابطه باالخص از سمت زنان
شدهاست .این تنش ،خشونت فیزیکی ،توسل به زور و تجاوز مردان را
افزایش دادهاســت .این موضوع در کشورهایی مثل ایران ،افغانستان و
ترکیه که نابرابری جنسیتی در آنها عمیقتر است ،جدیتر میباشد.
بنــا بر گزارشها ،در ترکیه حداقــل  10زن در دوران قرنطینه به قتل
رســیدهاند .وضعیت نابسامان معیشــت در دروان کرونا ،یکی دیگر از
دالیل شــکلگیری خشــونت بر زنان شدهاســت .کارگــران روزمزد،
دستفروشــان و کارکنان با قراردادهای موقــت و کوتاهمدت که هیچ
امنیت شــغلی ندارند ،با ازدستدادن منبع درآمد خود مواجه شدهاند
که منجر به عصبیشــدن و اختالالت روحی در این افراد و در نتیجه
واکنشهای خشــن شدهاســت «.درخان ه ماندن» تبدیل به یک خطر
جدی و جدید برای زنان شدهاست .واحد زنان سازمانمللمتحد ،خانه
را خطرناکترین مکان برای زنان اعالم کردهاست.
یکــی دیگر از اثرات قرنطینهخانگی ،افزایش آمار بارداری ،خواســته
یا ناخواسته اســت .در نتیجه ،آمارمرگ زنان بهدلیل سقط ،زایمان یا
عوارض ناشــی از بارداری باال خواهدرفت .همچنیــن افکار و اقدام به
خودکشــی هم افزایش داشتهاســت که درمورد زنان به دلیل شرایط

سرمقاله

دشواری است که بر آنها تحمیل میشود و همچنین به دلیل خشونت
و بدرفتاری با آنها.
زنانی که بیمار میشــوند با خشــونتی مضاعف روبرو هســتند .انتظار
غیرعادالنه اعضای خانواده از کســی که خودش به مراقبت نیازدارد و
نگاه تحقیرآمیز به زن بیمار بهعنوان عاملخطر برای بقیه ،خشــونتی
دردناک اســت .در اکثرجوامع ،زنان ،هم در مراکز بهداشــتی و هم در
خانه ،بیشــتر از مردان مراقب بیماران هســتند .درنتیجه بیشــتر در
معرض بیماریهای عفونی قرار میگیرند.
وضعیــت زنان تنفروش هــم در دوران قرنطینه ،تکاندهنده اســت.
خصوصا آنهایی که درآمد روزانهشــان صرف تامین جایخواب و غذا
میشــود .بخش بزرگی از آنها بیخانمان میشوند .این موضوع آمار
خشونت ،تجاوز ،قتل و مرگ در اثر گرسنگی را در آنها باال بردهاست.
جمعیت زیادی از زنان که سرپرست خانواده هستند و در کارگاههای
کوچک ،بخشهای خدماتی ،دستفروشــی و در اقتصاد غیررسمی کار
میکنند و از هیچ بیمه و حمایتی برخوردار نیســتند ،در این بحران،
دستشان به هیچجا بند نیست.
قرنطینه اجباری و خشــونتخانگی احتماال آمار طالق را در دنیا باال
خواهد برد »coviddivorce« .اصطالحی اســت که کارشناسان به
این پدیده دادهاند .بخشــی از زنانی کــه طالق میگیرند ،بهدلیل تنها
زندگیکردن در معرض انواع خشــونت و آزار و اذیت ازطرف همســر
ســابق خود ،اعضای خانــواده و اجتماع خواهند بود .از ســوی دیگر
باید استقالل مالی داشتهباشــند .ولی در سیاستهای کاهش درآمد،
تعدیلسازی و اخراج ناشــی از بحران اقتصادی ،این زنان هستند که
در نوک پیکان آن قرارخواهند گرفت و به همین دلیل فشــار روحی و
روانی برآنها باال خواهد رفت.
موقعیت ستمدیده زنان در دوگانه ستمگر و ستمدیده در جوامع طبقاتی
و مالکیت مرد بر زن در یک جامعه مردســاالر ،آسیبپذیرتربودن آنان
در شــرایط بحرانی را رقم می زند .در ایران و آمریکا یا ترکیه و چین
و اروپا ،فرقی نمیکند .اینستم ،بخشی از پایههای این جهان طبقاتی
اســت وچنانکه در باال گفتهشــد ،هم در اقتصــاد و هم در اجتماع و
سیاســت و افکار هر جامعهای نمود پیدا میکند .اما این شکل از ستم
در خود نیســت و مبارزه علیه آن ،بدون مواجهشــدن و شــناخت از
ریشــههای آن و جدا از مبارزات محق دیگرســتمدیدگان در ایندنیا
ممکن نیست.
دنیای پیش از کرونا
برای اکثریت مردم برگشت به زندگی قبل از کرونا یک آرزو و حسرت
شدهاســت .ولی واقعیت ایناســت بهدلیل تاثیــرات و تغییرات بزرگ
رخداده در اثر این ویروس ،دنیا به شــرایط قبل از آن بازنخواهدگشت.
این قرنطینهاجباری فرصت مناســبی اســت کــه فکرکنیم و تصمیم
بگیریم که میخواهیم سختی این اوضاع را کمکنیم یا بهتراست کال
آنرا به شــرایطی متفاوت تغییر بدهیم؟ اما قبل از آن بیائید به دنیای
قبل از کرونا نگاه کنیم تا ببینیم حسرت چهچیزی را میخوریم؟
در حــال حاضرحــدود  65میلیون مهاجر بهدلیل شــرایط اقتصادی،
آبوهوا ،جنگ ،شــرایط سیاســی ،مذهبی و گرایشات جنسی150 ،
میلیون بیخانمان و 1.6میلیارد انســان فاقد ســرپناه مناســب برای
زندگی ،در دنیا وجوددارد .نژادپرستی در دنیا همچنان بیداد میکند.
جنــگ بین قدرتهــا در نقاطی از دنیا ،باعث مــرگ و آوارگی مردم
بیسالح و بیدفاع شدهاســت .آمریکا و طالبان که سالها علیه مردم
افغانستان جنایتکردند و صدها هزارنفر را قربانیکردند ،با هم قرارداد
صلح امضا کردند .جمعیت زیادی از مردم در آفریقا از دسترسی به آب
و موادغذایی کافی محروم هســتند و بچههــای زیادی به همیندلیل
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جانشان را از دست میدهند؛ در حالیکه در بخشهایی از اینجهان،
ساالنه میلیونها تن موادغذایی مصرفنشده و فاسدشده و لباسهای
از مدافتاده بهدلیل مازاد تولید ،تبدیل به زباله میشوند .بخش بزرگی
از مردم دنیا امکان و دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب را
ندارند .زنان زیادی در هرگوشه از این دنیا برای امرارمعاش تنفروشی
میکنند .دریاچهها و رودخانهها خشــک شدند .یخهای قطب جنوب
آب شــدند .طبیعت بکــر و زیبای بخشهایی از دنیــا مثل آمریکای
جنوبی ،آفریقا و آســیای جنوبشــرقی تخریب شدند تا کارخانههای
عظیم تولید کفش و لباس و  ...برپا شــوند .نسل گونههایی از حیوانات
در حال انقراض اســت .کوه و جنگل از بیــن میرود تا جاده و اتوبان
ساخته شــود .تحریمهای سیاسی و اقتصادی ،سایه جنگ و فروپاشی
اقتصادی ،زندگی و معیشــت میلیونها نفر از مردم را نابود کردهاست.
همه ایــن اتفاقات در حالی در جهان رخ میدهــد که بودجه نظامی
کشــورها با فاصله زیاد باالتر از بودجه مواردی مثل بهداشت ،آموزش
و درمان اســت .به همیندلیل در هیچ جنگی ،هیچکدام از کشورها با
کمبود بمب و موشــک و  ...مواجه نمیشــوند و هیچ سربازی کمبود
اســلحه و فشنگ نخواهدداشــت؛ آنطور که کارکنان بخش درمان با
کمبود ماســک و دستکش روبرو هســتند و با کیسه زباله برای خود،
گان و کفش محافظتی درست میکنند.
تجارت اســلحه ،اولین صنعــت پر درآمد دنیــا و پورنوگرافی دومین
محسوب میشود .مردم زیادی در سراسر دنیا ،در کارخانههای کوچک
و بزرگ ،کارگاهها ،مشاغل خدماتی ،صنعت پورن و  ....استثمار میشوند
تا چرخ تولید و سرمایه بچرخد و سود تولیدکند .نه راهاندازی مشاغل
و فرصتهای کاری و نه ســود حاصل از اســتثمار ،براساس نیازهای
مردم و برای آنها صرف نمیشود .بلکه در زمینههایی سرمایهگذاری
میشــود که ســودآورتر باشــد و همچنین مواردی که باعث تحکیم
و تثبیــت و برتری موقعیــت قدرتهای حاکم بر جهان شــود .این
برتری جهانی گاهی از راه جنگ و حمله نظامی به دســت میآید .به
همیندلیل تجارت اسلحه و بودجه نظامی در صدر قراردارد .در همین
راستای سودآوری ،سیاستهایی از ســوی نهادهای اقتصادی و مالی
جهانی اتخاذ میشــود .مثل ریاضتاقتصادی و یا خصوصیسازی در
بخشهای مختلف ،از جمله در بخش درمان .کمبود دارو ،کافینبودن
دستگاههای پزشکی مورد نیاز برای بیماران از جمله ونتیالتور درمورد
کووید  ،19مجهزنبودن همه بیمارســتانها به تجهیزات الزم ،از نتایج
این خصوصیسازی است .زیرا بودجه کافی برای اینکار در اختیارشان
قرار نمیگیرد .اولین بار اینخبر درباره ایتالیا منتشــر شد که به دلیل
کمبود دستگاه تنفسی ،اولویت استفاده برای جوانان و کودکان است.
یعنی بیماران مســنتر محکوم به مرگ و حذفشدن هستند .مطمئنا
در همه کشورها از جمله در ایران هم اینموارد اتفاق افتادهاست .این
واقعیت دنیای قبل از کرونا بود .دنیایی که نیاز ،جان ،رفاه و آســایش،
رشد و بالندگی فکر و دانش و توانایی مردم ارزشی ندارد .سود تعیین
میکند که دنیا به کدامسو برود .سودی که بر اساس منافع یک اقلیت
محدود است و نه اکثریت مردم.
بیکفایتــی و ضدیت همه دولتها برای نجــات جان مردم در بحران
کووید  19بیشــتر از پیش خود را نشانداد .همانطور که در حوادث
طبیعی مثل زلزله ،سیل ،طوفان و  ...بوده است  .ویروس کرونا به همه
نشانداد که سیاســتهای حاکم بر جهان ،چقدر کهنه و از کارافتاده
اســت .احتکار وسایل پیشگیری از کووید  19و چند برابرشدن قیمت
آنها و فروش به کشورهای دیگر در حالیکه مردم همان کشور کمبود
و نیاز دارند ،فقط ناشــی از حرص و آز اینفرد و آن شــرکت تولیدی
نیســت .بلکه همان منطق سود است که در هر بخشی از جامعه نفوذ
دارد .اگر غیر از این اتفاق بیفتد ســرمایهگذاریها و تولیدات محکوم
به شکست و حذفشدن از دور رقابت است .گذشته ما تصویر سیاهی
است که بازگشت به آن ،بدترین اتفاق برای ما خواهدبود.

دنیای پساکرونا
بحــران مربوط بــه کرونا تازه بعــد از مهار آن رخ
خواهدداد .شرایط خاص این بیماری و لزوم دوربودن 3
انســانها از همدیگر موجب تعطیلی گسترده اکثریت
مشاغل ،شرکتها و کارخانهها شد .بزرگترین و عظیمترین
صنایــع تولیدی و خدماتــی پر درآمد کرکرههــا را پایین
کشــیدند و قیمت طالیســیاه به پایینترین حد ممکن
رسید .به گفته اقتصاددانها ،این بزرگترین بحراناقتصادی بعد
از رکود بزرگ در ســال  1930است وپیشبینی میشود  500میلیون
نفر را به زیر خطفقر بکشــاند .این ضررهای بزرگ و ورشکستگیهای
عظیم در ســطح قدرتهای ســرمایهداری و کارتلهــا ،بعد از بحران
کرونا باید جبرانشود .جبران آن منوط به کمکردن هزینهها  ،افزایش
دیوانهوارتولید ،شــیفت سرمایهگذاریها به تولیدات سودآور ،تدوین و
سختکردن سیاســتهای ریاضتی و  ....است .در نتیجه ،اخراجهای
گســترده ،کمشــدن و حتی قطع حقوق و مزایای کارکنان ،افزایش
غیرقابل کنترل قیمتها و در نتیجه باالرفتن تورم واســتثمار شــدید
کارکنان در همه بخشها و مشــاغل در راهاســت .بــرای ایران که در
موقعیت تحریم قراردارد و بودجهاش را با نفت  50دالری بستهاســت،
به معنای کامل فروپاشی اقتصادی اتفاق خواهد افتاد .جمهوریاسالمی
تالش میکند تا از شرایط بحرانی پیشآمده و با کمک جامعه جهانی
برای فشار بر آمریکا استفادهکند .ترامپ هم به دلیل انتخابات پیشرو
به نوعی تحتفشــار افکار عمومی جامعه آمریکا قراردارد .اما ساختار
سرمایهداری با منطق« گسترش بیاب یا بمیر» جایی برای آوانسدادن
باقی نمیگذارد .این بحران اقتصادی حتی ممکناست فشار امریکا را
بیشترکند .زیرا چپاول و غارت ثروت و منابع کشورهای دیگر بخشی از
همان منطق و ساختار است .سرمایههای مختلف در رقابت با یکدیگر
ماشــینهای جهنمی خود را بهکار میگیرند تــا رقبا را کنارزده و به
موقعیت باالتر از بقیه برســند .احتماال رشــد و قدرتگرفتن فاشیسم
در دنیا به دلیل شــورشهای اقتصادی مردم گرســنه بیشتر خواهد
شــد .ایران زودتر از بقیه کشورها ،چهره فاشیســتیاش را نشانداد.
روحانی در جلسه شــورای عالی امنیت ملی و در مخالفت با تعطیلی
همه اصناف و مشــاغل در روز  19فررودین گفت« :اگر دو تا دو و نیم
میلیون نفر جان خود را بهدلیل ابتال به کرونا از دست بدهند ،بهخاطر
وضعیت اقتصادی و معیشــت مردم نمیتوانیم کشور را تعطیل کنیم.
اگر این کار را بکنیم چندوقت دیگر با اعتراضات خیابانی  30میلیون
گرسنه روبرو خواهیمشد» .طنز تلخ اینجااست که این سیستم علیرغم
این بحرانها ،باز هم امکان این را دارد که خود را بازســازی کند و از
میان چرک و خون ،راه تنفســی برای خود پیداکند .اما از آن سو هم،
تاریخ در دو جنگ جهانــی ثابت کرده که تالش برای تغییر با اتکا به
آگاهی و نیروی مردم از دل بحرانهای بزرگ امکانپذیر است.
راهحــل مقابله با این وضعیت ،این نیســت که هرکــس به فکر این
باشــد که چگونه میتواند خــود و اطرافیانش را نجات بدهد .زیرا این
وضعیت گریبان اکثریت به قریب جامعه را خواهدگرفت .حاال که همه
انســانها همسرنوشت شدهاند ،باید به این فکرکرد که چگونه میتوان
این وضعیت را تغییــرداد که همه آن اکثریت درگیر نجات پیداکنند.
چطور میشود از یک اتفاق دردناک و مرگبار درسهای درست را برای
زندگی بیرونکشید؟ چگونه میتوانیم رویای جهانی بدون مرز ،فقرو
جنگ ،رها از ستم جنسیتی و ملی ،در دسترسبودن بهداشت و تغذیه
و فرهنگی پویا برای همگان و زنده نگهداشتن محیط زیست را به یک
پاندمی واقعی تبدیل کنیم؟ جهانی که هیچکس به خاطر نژاد ،ملیت
و جنسیتش تحقیر نشود .تفکر اولمن و نجات خود ،جایی در نگرش
هیچ انسانی نداشتهباشــد و همه برای منافع کلبشریت تالش کنند.
ایــن بار نه از روی تصادف و آزمون و خطا ،بلکه با علم و دانش کافی،
با آگاهی و شــور زندگی ،نه به مقابله ،که به خلق این پاندمی برویم.
پاندمی نجات بشریت به دست خودش§ .
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تقالی دین برای عصر بعد از کرونا

دولت وقتی مجبورشــد وجود کرونا در کشــور را تاییدکند
کــه دیگــر کار از کار گذشــتهبود .خیلی از مــردم گرفتار
این ویروس شــدهبودند و دائما بر تعــداد بیماران و ناقالن
افزوده میشــد .دولت بــا تعلل و دیرهنگام ،بــرای جلوگیری از
شــیوع کرونا اماکن مذهبی را تعطیل اعالمکرد .اما داســتان به
همینجا ختم نشد .هیبتهای بدشکل معوجی که زاده اندیشه متصلب
دینــی و جهان خرافاتیاش بودند ،چالش لیسزدن 1و طباســامی2
و شکســتن در حرم 3را بــه راه انداختند .جمهوریاســامی در قم با
ن ســالها ساخته و پروردهبود.
موجودی روبرو بود که خود در همه ای 
اینها عمدتــا نیروهای نزدیک به علی خامنــهای بودند که عموما در
فقره دعواها و سینهچاکیهای خیابانی انجاموظیفه میکردند .هرچند
جمهوریاسالمی ســعیکرد این افراد را به شیرازی 4،روحانی مرتجع
ضد خامنهای منتسبکند.
از این دعواهای خیابانی و گردنکشــیهای عرصه عمومی که بگذریم،
دعوای ت روتمیز و شیکتری در عرصه تئوریک و در بین ایدئولوگهای
مذهبی در جریان اســت .جبههای متشکل از اصالحطلب و اصولگرا و
نیروهای بینابینی یا نیروهایی که خود را متعلق به هیچ دار و دستهای
نمیداننــد .این ایدئولوگ هــا همگی برای یک هــدف معین به تقال
افتادهاند .آنها میخواهند جواب تشکیکهای مردم به بنیادهای مذهب
را بدهند 5.مذهب به چه دردی میخورد؟
ضعیفترین جبهه دین در دفاع از خودش را حلقه افراطیونی تشــکیل
میدهد که ســوی عریان و واقعی تفکر دینی را به نمایش میگذارند.
بهراســتی چه تفاوتــی میتواند بین خم و راستشــدن افراد در برابر
خدایی ناموجود و تســبیح او یا بستن وصلتهای دائمی و صیغهای با
خواندن اورادی از قرآن با لیسزدن درودیوار حرم باشد .درودیواری که
همان خدای ناموجود آن را دارالشفا خواندهاست .اینقشر که در روزگار
جنگ و بال ،آتــش به اختیاران نظامند ،در بحــران کنونی دمخروس
جهان دروغینی هســتند که مذهب دور اندیشــه مردمان تنیدهاست.
برایهمین هم هست که تمام جناحهای حکومتی این پسران بد نظام
را فعلن بااحترام طرد کردهاست 6.خامنهای ،پیش از این نیز در داستان
حمله به سفارتعربســتان و ماجرای قتلهای زنجیرهای( )1377این
افراطیون را با ادبیات «درستاست که حمله به سفارت کار بدی بود اما
اینها سینهچاک اسالم و انقالب هستند!» مورد عتاب پدرانه خود قرار
دادهبود .اما مغز متفکرهای پشتپرده نظاماسالمی هوش و حواسشان را
علیرغم بحرانها هیچگاه از دست نمیدهند 7.شما میبینید ،اسالمی
که در خیابان با تارموی دختران و برجستگیهای بدن آنان به فغان در
میآید و همه هموغم نیروهای نظامیاش سرکوب مهمانیهای مختلط
جوانان اســت 8،چطور قیافه واقعبین علمی به خود میگیرند .اینان با
تصویرســازیهای وارونه و معوج از ضرورت دین و رابطه بین «علم» و
«دین» ســعی در اثبات لزوم نگا ه دینی دارند .جبههای از سروش دباغ
و پســران تا مکارم شیرازی ،از ابطحی تا نماینده ولیفقیه در تهران! از
رئیســی تاعلم الهدی 9.جدال با طیفمدرن این قشر به ظاهر متعقل،
بدون تعمیق خواســتگاه نگاه دینی ممکن نیست 10.آنان تضادی بین
علم و دین نمیبینند .به عقیده آنان دین به اموراتی میپردازد که علم
در آن ناتوان است .شما بهراحتی میتوانید تسلیم این اندیشه شوید که
خوب چهاشــکالی دارد؟ فرضکنیم در دنیایی که هیچچیزی سر جای
خودش نیســت و حتی علم قدرت نجات انسان از درد و رنج را ندارد،
این مهربانی خداوند منان اســت که درهــای آرامش را به روی قلوب
مومنین میگشاید.
اســتدالل اصلی این مدعیون دو محور دارد .اول آنکه ،دین اضطراب
ناشی از نادانی انســان در برابر نیروهای مهارناپذیر طبیعت را تسکین
میدهــد .بگذارید ببینیم واقعیت چیســت؟ بیاییــد از همین بیماری
آغازکنیم .کرونــا تکرار تجربه دائمی بشــر در مواجههاش با نیروهای
ناشــناخته طبیعت است .تجربهای هزاران ساله که دانش ،توان و نحوه
مواجه ما با آن نشانهای از شکل سازماندهی معین اجتماعیمان دارد.

گل بس اعتمادی

پیش از شــکلگیری جوامع طبقاتی ،وقتی ما هنوز بهشکل شکارچی
و گردآورنــده به صورت کمونی زندگی میکردیــم ،نادانی عظیمی بر
دوش بشر ســنگینی میکرد .ما مقهور نیروهای بزرگ طبیعت بودیم.
ن نیروها بود.
این ترس سرمنشا ایدهپردازیهایمان در برابر چیستی ای 
این ،درســت همان نکته اتکای تاریخی جهانی مذهبیون است .گویی
این اضطراب از ســر نادانی نشــانه ابدی و ازلی انســان است و مهری
است که با داغ قابیل بر پیشــانیمان حک شدهاست .این ایدئولوگها
بهعمد در برابر اینموضوع ســکوت میکنند که بشر توانست در تمامی
ســالهای پرجدالش برای پاسخدادن به نیاز جمعی خود برای شناخت
پدیدهها ،متدهای علمی قابل اتکاتری را کشفکند .در این جدال ،بشر
آموخت ناشــناختهها تا زمانی خطرناکند که ناشناخته بمانند و ما در
جهت شناســایی آنها بر نیاییم .اما شناخت ،پروسهای طوالنی ،دقیق
و پرزحمت است .این پروسه ،زمانبر و مشروط به ابزار شناسایی است
و مهمتر از آن نیاز به مطالعهای گســترده و برخورد با سطوح مختلف
تجربه عینی و در نهایت ســنتز درست دادهها و مدلهای مشاهدهشده
دارد و تاریخــا تکامل پیــدا میکند .از همینرو مفهــوم «اضطراب»
خود ،مفهومی تاریخا شــکلگرفته است .هراندازه دانش بشر در پروسه
روبرویی با رویدادهای ناشــناخته کاملتر میشــود ،نیاز به پاسخهای
غیرواقعی و نادرست ،خرافی و شبهعلم کمتر میشوند .هراندازه سالح
شناختمان قویتر میگردد ،پاسخهای نادرست ابتداییمان کمرنگتر
میشوند .آنچه مذهب را هنوز بر سر قدرت نگهداشته ،نه اضطراب ما
در برابر ناشــناختهها که نگرانی حاکمان در برابر قدرت شناخت و علم
و دانش ما اســت .دانشی که اســتثمار و ستم را بر نمیتابد و علیه آن
میشــورد و راههای دیگری برای سازمان دادن به زیست انسانی را در
سر میپروراند .وظیفه دلنگرانان شامورتیباز مذهب هم ،خاکپاشیدن
به چشــم این واقعیت است .دوم ،آنان معتقدند عدمتوانایی علم مدرن
در شناخت طبیعت و پاسخدادن به نیازهای بشریت ضرورت نگاه دینی
ســروش پسر در مصاحبهای با
را باردیگر به همگان ثابت کردهاســت.
ِ
تلویزیــون ایراناینترنشــنال میگوید« :در طول تاریخ از ایندســت
بحرانها زیاد بوده و همیشــه دین و نگاه دینی بعد از این بحرانها به
راه خود ادامه دادهاست .چراکه دین ،جای خالی ناتوانی علممدرن را پر
میکند 11».اما چرا علم مدرن قادر به پرداختن به نیازمندیهای بشــر
نیست و ما هنوز در برابر ترسهایمان نیاز داریم که به خدا پناه بریم؟
منظور از علم ،اتخاذ روش درســت برای دســتیابی به ماهیت درونی
و دینامیکهای پدیدهها و پروسههاســت .اما بکاربست علم در جامعه
ســرمایهداری چیز دیگری اســت .آنچه ناکارآمد اســت ،نه متدهای
علمی مورداســتفاده در علوم طبیعی و انسانی(که همواره تکاملیابنده
هســتند) که کاربست این متدها و هدفگذاری ،وظیفه علم در جامعه
سرمایهداری اســت .خوب است بدانیم بودجه تحقیقاتی حوزه سالمت
تنها  3صدم درصد کلبودجه کشــور است 12.ســال  99تنها بودجه
تشکیالت بســیج 41 ،هزارمیلیارد برآوردشده ،درحالیکه کل بودجه
بهداشت و ســامت کشور  45هزارمیلیارد اســت .در جامعه طبقاتی
وظیفه اجباری علم ،مشغولشــدن به حوزههــای موردعالقه حاکمان
اســت و پاسخگفتن به بحرانهایی که حاکمان با آن دست و پنجه نرم
میکنند .در نهایت ما با کاربســت معینی از علمی روبرو هســتیم که
دغدغه مردمی ندارد و در مواقع ضروری قادر به پاسخگفتن به نیازهای
بشر نیست .در چنین وضعیتی خدا به چه کار مومنان میآید؟
بگذارید داستان جالب کوتاهی را نقلکنیم .در یکی از برنامههای زنده
اینســتاگرامی آخوند معروف حسن آقا میری ،مهمان برنامه او ،شیری،
خاطره جالبی را تعریفکرد .شیری تجربه یکی از شبهای احیای خود
را گفت .خطیب مجلس درســاعتهای پایانی شب از مردم خواستهبود
که همه بایستند و هرکسی نیاز و دعای خود را با صدای بلند اعالمکند.
راوی میگوید ،ناگهان صدها نفر ایســتادند و هرکدام دردهایشان را با
صدایبلند به گوش خدا رســاندند .گوش دادم .یکی از قرضش گفت.
یکی از آبرویش .یکی از بیماری یکی از قســطهای عقب مانده ...آنجا

https://www.youtube.com/watch?v=tiI6zQaRNXU .11

https://www.isna.ir/news/98100503949 .12
 .13عبدالکریم سروش ،پرسش و پاسخ با فاطمه صادقی ،کانال تلگرامی سخنرانیها.
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 .1در مقالهای که در ســایت آســتان منتشرشــد و البته بعــد از مدتی از روی این پایگاه برداشتهشــد،
نو.شتهشــدهبود« :ســازههای حرم مطهر در باالترین ســطح آنتیباکتریایی بوده و مانع از شیوع عمومی
بیماریهای واگیردار و سد محکمی برای اپیدمی کرونا است».
 .2نظریه طرفداران بازماندن حرم معصومه و برقراری نمازهای جماعت در ســخنان آقای ســعیدی ،امام
جمعه قم ،بروز و ظهور پیدا کرد .ایشان استدالل میکردند که حرم ائمه دارالشفاست.
 .3شماری از افراطگرایان اسالمی روز دوشنبه  26اسفند  98با حمله به حرممعصومه در قم و حرمرضا در
مشهد ،درهای حرم را شکستند و «حیدر حیدر» گویان وارد حرم شدند.
 .4روز بیســتم شهریور سال  ،۱۳۹۲خامنهای ،در اشاره به صادقی شیرازی گفتهبود «تشیعی که از لندن
و آمریکا تبلیغشــود ،به درد شیعه نمیخورد ».در آنهنگام کمتر کسی متوجه اشاره خامنهای شد .صادق
حسینی شیرازی و فرزند او حسین شیرازی آخوندهای تندرو مرتجع ،بارها علیه جمهوریاسالمی و رهبری
آن سخنرانی کردهاند.
 .5در عالماسالم هم هرساله سرمایهگذاری هنگفتی ،صرف اثبات علمی آیات قرآن میشود .این رویکرد در
ایران هم وجودداشــته و دارد .ردپای آنرا میتوان در برخی تفاسیر قرآن مثل تفسیر محمدتقی شریعتی،
طالقانی و مکارم شیرازی پیداکرد.
( .6خامنهای) 30دی ســال  .94نیروهای افراطی در نظامهای فاشیستی بازوی به قدرت رسیدن و تثبیت
اقتدار نظام در دوره های مختلف هســتند .قدرت فاشیســتی هرگاه خود را از زاویه افراط این نیروها علیه
چهارچوب قدرت خودش در خطر احساسکند ،آنان را حذف یا برای مدتی به گوشه میراند.
 .7باید مواظبباشیم که قضیه کرونا باعث رنسانس دینی نشود و مردم به بهانه ناکارآمدی دین و دستورات
دینی در اداره امور زندگی ،از دین عبور نکنند !!.و گرفتار همان بالیی بشــویم که کلیسا بر سر اروپا آورده
و مردم دست به رنسانس زدند« .عباس نصیریفرد»
 .8معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب تهران ،ســرهنگ ســرپناه تصریحکــرد :برگزاری پارتیهای
مختلط خط قرمز ما است.
انسان امروز با مشاهده حرفهای ضدونقیض دانشمندان درمورد علل و عوامل کرونا و سردرگمی
حال
ِ .9
ِ
آنهــا در پیشبینی آینده جهان کرونایی ،حال کودکی اســت که احســاس میکنــد والدیناش توانایی
نگهداری او را از دست دادهاند.
https://iqna.ir/fa/news/3884484
 .10مذهب نتوانست به حل بحران کرونا در جهان کمککند بلکه باعث تشدید آن نیز شدهاست .اما ایده
مشترک نمایندگان نگاه عقالنی در دینمداران معتقدند ،دین و دینداری به راه خود ادامه خواهدداد .آنان
با تفکیک موضوعاتی مانند سه موضوع «علم و الهیات»« ،علم و دین» و «علم و دستگاه روحانیت» سعی
در پاسخدادن به این بحران دارند.

برای همبستگی
با کادر درمان
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بود که با خودم گفتم ،اگر دولتی بود که این امور را ســامان میداد که
نه فقیری باشــد و نه عصبیت و خشــونتی و اگر مردم دیگر دردهای
اینجهانی نداشــتند ،تکلیف دعا چهبود؟ با خــدا چه میگفتند؟ این
دریافت صادقانهای اســت .هرچند گرایش عرفانی مذهب ،لزوم وجود
خــدا را به همین اتصال بیمنت و نیاز بنده با معبود توجیح میکند13.
امــا نکته اصلی همانتصویر از درد و رنجهای اجتماعی اســت که پایه
تقویت نگاه مذهبی در جامعه طبقاتی اســت .بد نیســت کمی به این
موضوع بیندیشــیم که اگر در جامعهای بیاستثمار و ستم میزیستیم
تکلیف اندیشه خدا چه میشد!
ما در جامعه سوسیالیســتی وکمونیســتی نیز با نادانستههای بسیاری
روبرو خواهیمبود .اما در آنجامعه اضطراب ناشــی از نادانی به اضطرار
شناخت و هیجان کشف و آگاهی انسان تبدیل خواهدشد .در جامعهای
که همه دســت به کار ســاختن روابط نوین هســتند ،شــوق زندگی
انســانی بدون افساراستثمار ،بدون روابط ســتمگرانه ،خشونتآمیز و
تحقیرکننده ،نیروبخش ارادهی انســانهای بسیاری خواهدبود .جهانی
که در آن الزمنیســت برای دســتیابی به نیازهای اولیه انســانیتان
جلوی حاکمان و یا خدا ملتمســانه زانو بزنید .نباید بگذاریم در جهان
بعد از کرونا این حامیان اندیشــههای پوســیده به احترام استدالالت
پوکشــان کاله از ســر بردارند .همه ما نگران عواقب دستاندازیهای
زیادهخواهانه ســرمایهداری به طبیعت و زندگیمان هســتیم! همه ما
نگران آموزههای لیبرالی خودخواهی افراد بشرهســتیم .همه ما نگران
ناشناختههایی هستیم که در گوشه و کنار خود را پنهان کردهاست .اما
بخش کوچکی از ما نگران بازتولید کلیت پوسیده و درهمشکسته روابط
تولیدی ســرمایهداری است .ما هرگز نباید اجازهدهیم در جهان بعد از
کرونا ،دولت سرمایهداری ،مذهب حامی آن و نظم و نظام ساختاریاش
بهواســطه هیچ شــکلی از توضیح و توجیه پایدارتر شود .امید ساخت
روابطی عاری از استثمار و ستم ،تالش در اینراه و بهکارگیری علم در
تمامیت این پروسه تغییر ،تنها نیروی آرامشدهنده واقعی برای جهان
مضطرب ما است.

در دنیای سرمایهداری چیزی که ارزش ندارد ،جان انسان است .با
گستردهشدن ویروسکرونا و تبدیل آن به پاندمی ،جنایت سیستم
ســرمایهداری بیش از پیش آشکار شد .علیرغم تفاوت کشورهای
ســرمایهداری مثل اروپا و آمریکا با کشــورهای تحتســتم ،اما
همگی در مقابله با این ویروس ناتوانی خود را نشــاندادند .بخش
درمان در کشــورهای مرفه بهطورمتوســط تنهــا ظرفیت قبول
کمتراز4درصد ازجامعه را دارد .حتی درکشــوری مانند سوئد که
مهد سوسیالدموکراسی غرب است ،تنها ظرفیت قبول دودرصد
از جمعیت دهمیلیونیاش را دارد .بههمین دلیل با شرایطی روبرو
هستیم که به علت کمبود وسایل پزشکی ،کادردرمان بهخصوص
پزشــکان باید تصمیم بگیرند دستگاه اکسیژن را در اختیار کدام
بیمار قراربدهند و کدام بیمار جانش را از دست بدهد.
ل ســخت محســوب
بخش درمان در همهجای دنیا جزو مشــاغ 
میشــود .تماس مستقیم با انواع و اقســام آلودگیها از اجسام تا
بیماریهای واگیردار ،همراهی و همدلی با بیماران و همراهانشان،
اســترس زیاد به دلیل مســئولیت دربرابر جان بیمار ،بخشی از
ســختیهای این قشر از جامعه است .اما در ایران بخش مهمی از
کادردرمان ،شــامل بهیاران ،کمک بهیاران ،پرستاران و کارکنان
بخشهــای پاراکلینیکــی باالخــص در بخــش خصوصی ،جزو
بیحقوقترین مشاغل محسوب میشوند .مهاجرت کارکنان حوزه
سالمت خصوصا پرســتاران به کشورهای دیگر موید این موضوع
اســت .کانادا و امارات بیشترین آمار جذب پرســتاران ایرانی را
دارند .این درحالی است که مراکز درمانی در ایران  50تا  80هزار
پرستار و کادردرمانی ،کم دارد.
در دوران کرونا ،از پرستار ،بهیار ،کمک بهیار تا پزشک و پرسنل
اورژانس به واقع مرزهای انســانیت و فداکاری را جابهجا کردند.
در دنیای کثیف ســرمایهداری که ارزش هرچیز با پول سنجیده
میشود ،کار آنها با هیچ معیاری جز انسانیت محکزدنی نیست.
شــاغلین در بیمارســتانهای مربوط به مبتالیان کرونا ،بهدلیل
احتمــال باالی ابتال یــا ناقلبودن خودشــان ،هفتهها از خانواده
خود دورماندند و در بیمارســتان قرنطینه شــدند .بسیاری ازآنها
تجهیزات الزم حفاظتی بهاندازه کافی نداشــتند .اما ایســتادند و
جاندادند تا به دیگران جان ببخشند.
آنها در ســایه مرگ ،بــرای زندگی رقصیدند و چهلویک ســال
حاکمیت غم و اندوه و ممنوعیت را در سختترین و مرگبارترین
شرایط به سخره گرفتند.
داشتن یک جامعه سالم نیازمند داشتن یک رویکرد و تفکر علمی
نســبت به جهان موجوداســت که در آن انسان با طبیعت نهتنها
رابطه دارد که خود بخشــی از طبیعت محسوب میشود .در این
رابطه نیازاســت که مردم با درکی ماتریالیستی و نه متافیزیکی با
مشکالت و مسائل مقابل پا درگیر بشوند.
در یک جامعه ســالم همه مردم امکان دسترسی به علم و دانش
و ...و تغذیه سالم دارند .چیزی که امروز برای اکثریت مردم جهان
یک خیال تصور میشود .در حالیکه اگر با منطق سود به آن نگاه
نکنیم ،امکانپذیر است .مسلما همیشه میان بشر با طبیعت تضاد
وجود خواهدداشــت؛ اما آنچه مانع از شــناخت درست این تضاد
است ،جامعهای است که امروز در آن بهسر میبریم .سرمایهداری
جهانی .این بزرگترین مانع برای مقابله با نامالیماتی اســت که
بشریت با آن روبرو است§ .

شماره هفتاد

اردیبهشت 1399

6

کرونا و ویروس های دیگری
که باید از بین بروند
آوا آرمان

جهان این روزها تحت سیطره شوم کروناست .هزاران نفر جانشان
را از دست دادهاند و زندگی میلیاردها انسان در شرایط بیسابقه
یا کمسابقهای قرار گرفته اســت .کرونا عامل این شرایط است اما این
تمام ماجرا نیست .ترکیبی از تضادهای تشدید شده ،حوزههای سالمت،
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی  ،ایدئولوژیــک و ...جهان را دربر گرفته
است و واقعیتهای بیشتری را از کارکرد جهان موجود رو میکند .در
کنار رشد آمار مبتالیان و قربانیان کرونا ،افکار و رفتارهای نژادپرستانه،
خرافی و ضد علمی ،شونیستی و فاشیستی هم در حال افزایش است.
دولتهایی مثل جمهوری اســامی با دست بردن در آمار مبتالیان و
قربانیان و «نرمال» نشــان دادن آن ســعی میکنند بر بیکفایتیها و
ناکارآمدی خود پرده بیفکنند .سیستم درمانی ایران در چنین روزهایی
مهاجرین افغانســتانی مریض را نمیپذیرد .درحالیکه ازیکسو تعداد
کیتهای تســت تشخیص کرونا در ایران بسیار کم است و حتی علت
واقعی مرگ بســیاری از قربانیان کرونا ثبت نمیشــود چون تستی از
آنها گرفته نشده ،ازسوی دیگر عدهای از ثروتمندان جامعه با پرداخت
پول بهآســانی و در خانه خود تست میشوند تا بتوانند «کرونا پارتی»
خود را برگزار کنند .حکومت ،سیاست اپیدمی گلهای را در پیش گرفته
و اقشار ضعیف و کمدرآمد را بدون هیچ حمایت حفاظتی به خیابانها
و کارها برمیگرداند تا «چرخ اقتصاد» بهقیمت جان انســانها بچرخد.
علی خامنهای ،دونالد ترامپ ،بوریس جانســون و ژائیر بولســونارو در
انکار خطر کرونا و بیتوجهی به آن همصدا میشــوند .رییس جمهور
بالروس میگوید« :ویروس کرونا را ندیدم ،پس وجود ندارد»! در آمریکا
درصد باالی ابتال و مرگ و میر ســیاهان آمریکا-آفریقایی خیرهکننده
اســت و شرایط نامناســب اقتصادی تنها دلیل این فاجعه نیست بلکه
ریشه در ساختار سیاســی و اجتماعی نژادپرستانه این کشور دارد .در
بریتانیا هم از هر سه بیمار مبتالی بستری در بخش مراقبتهای ویژه،
یک نفر از مهاجرین آن کشور است؛ مهاجرینی با اکثریت بنگالدشی،
پاکستانی و آفریقایی.
رهبر کلیســای ارتدوکس روسیه ،شمایل به دست در خیاباهای مسکو
حرکت میکند تا شــهر را از بالی کرونا حفظ کند .دونالد ترامپ یک
روز را بهعنوان «روز ملی دعــا و نیایش» برای حفاظت در برابر کرونا
اعالم میکند .در رومانی با قاشــق مشــترک به مردم «نان مقدس»
میدهند تــا از کرونا محفوظ بمانند .مقتدی صدر از رهبران شــیعی
عراق ،کرونا را «پیام آســمان علیــه همجنسگرایان» میخواند .علی
خامنهای کرونا را بیوتروریســم آمریکا علیه «نژاد» ایرانی میخواند و
از همدســتی «جن» با دشمنان ایران خبر میدهد .نماینده ولی فقیه
در ســپاه قدس ،آمریکا را مقصر اصلی شیوع کرونا در دنیا وهدف این
حرکت را مبارزه با ایران و چین میداند.
دولتهای رســمی کشورها محمولههای ماســک و تجهیزات پزشکی
دیگر کشــورها را ســرقت و مصادره میکنند .برخی ایالتهای آمریکا
مراکــز و کلینیکهای ســقط جنین را تعطیل کردند .آمار خشــونت
خانگی بر زنان در دوران قرنطینه در سراســر جهان ،افزایش معناداری
پیدا کرده است.
کرونا ،تبدیل به محملی شــده برای نشــان دادن پتانسیلهای شنیع
سیســتم در زمانهای بحران .اما این جهانی است که قبل از کرونا هم
چهره زشتی داشت و این زشتی ،عریانتر شده است .این جهانی است
که قبل از کرونا هم کودکان از گرســنگی میمردند ،تجاوز وحشیانه و
گروهی به زنان وجود داشــت ،پرستش پول و فخر فروشی ثروتمندان
را تبلیــغ میکرد« ،اول من» و ارتقای شــغلی و اجتماعی به قیمت پا
گذاشتن بر ســر و زندگی دیگران اصلی اساسی بود ،نفسهای محیط
زیســت و تمام موجودات به شــماره افتاده بود ،جنگهای ناعادالنه و
خانمانســوز رمقی برای اغلب مردم خاورمیانه و سراســر جهان باقی
نگذاشــته بود ،بنیادگرایان دینی هم نوع اســامی و هم نوع مسیحی
در گوشــه و کنار جهان بدن و هســتی زن را لگدمال تثبیت ایدههای

ارتجاعی خود کرده بودند و نســخههای ایدئولوژیک و سیاســی برای
کننترلش میپیچیدند ،زنان به جرم ســقط جنین محکوم و شرمسار
میشــدند ،پورنوگرافی و تجارت سکس تبدیل به یکی از سودآورترین
صنعتهای دنیای مدرن شده بود ،زندگی هزاران و میلیونها کشاورز
و روســتایی در اثر تغییر در کارکرد سرمایهداری جهانی و برای سود
بیشتر و چرخیدن چرخ سرمایه نابود شد،زاغههای گسترده با شرایط
غیر انسانی در اطراف زرق و برق شهرها ایجاد شده بود ،دین و خرافه
بهجای واقعیت و اصول علمی به خورد مردم داده میشــد و دولتها
و مراکز دینی دست در دســت یکدیگر در کار تحمیق تودهها بودند.
انســانها بهخاطر رنگ پوســت و عقایدشــان مورد آزار و ستم قرار
میگرفتند ،الجیبیتیکیوها مورد شــدیدترین حمالت و آزارها قرار
میگرفتند .چه انسانهایی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم و حتی
توالت بهداشــتی ندارند ،کودکانی که کودکیشان را در کار و خیابان
گذراندند و یا تحت کودکهمسری مورد تجاوز قرار گرفتند و تحصیلی
که حق همه کودکان جهان نبود .این گوشههایی از تصویر دنیای پیشا
کروناست .نژادپرستی و شوونیسم ملی و دیگر رفتارهای چندشآوری
که در دوران کرونا تشدید شدهاند به یکباره و از خال بیرون نیامدهاند
و ناشــی از شرایط استثنایی نیســتند .باید از کسانی که منتظر پایان
دوران «غیر عادی» کرونا و بازگشــت به دوران «عادی» پیشــا کرونا
هستند پرسید که چه چیز چنین جهانی را عادی میدانند؟ چگونه و
چرا باید جهانی را تحمل کرد که در کشــوری که رییس این دنیاست
و کشور «فرصتها و آرزوها» خوانده میشود یک حکومت فاشیستی
هراسی
به ســرکردگی ترامپ بر ســر قدرت اســت و با تکیه بر بیگانه
ِ
افراطی «ارزشهای سنتی»
ناسیونالیستی ،نژادپرســتی و اســتقرار
ِ
ســتمگرانه ،عصاره جان میلیاردها انسان را در سراسر جهان میمکد
و فاشیســم را تبدیل به بخشــی قابل قبول و قانونی در جهان کرده
اســت .فراموش کردهایم که جهان ،هنوز در وحشت عملکرد فاشیسم
هیتلری و از یادآوری خاطراتش بر خود میلرزد؟ این پدیدهای جدی
اســت که بهآرامی در جهان میخزد و قدرتهای دســت راستی را از
اروپا گرفته تا برزیل و ...بر سر کار میآورد .چه آیندهای میتوان برای
چنین جهانی متصور بود؟
رهبران سیستم همواره گوش جهان را پر کردهاند از اینکه تمام انسانها
در یک دنیای برابر زندگی میکنند و این معجزه «دموکراســی» است
و بدون این دموکراســی ،زندگی کردن ممکن نیســت اما این معجزه
چیزی نیســت جز قدرت و امتیازاتش برای قشــر و طبقهای کوچک
و فالکت و نیســتی برای اکثریت مردمان جهــان .این جهان ،جهان
سرمایهداری امپریالیســتی و ساختارهای سیاسی آن است .آنچه در
جهان اشــاعه دارد حکومت اقلیت بر اکثریت به شــکل نژادپرستی،
سفیدساالری ،مردساالری،عظمتطلبی (آمریکایی) است.
جهان بدون کرونا هم دســتخوش آشــوب و تغییر بود و بوی خوشی
از اوضاع جهان شــنیده نمیشــد .این واقعیتی است که باید دید و بر
رویش دست گذاشت .نژادپرستی ،شوونیسم ملی ،انقیاد زن و استثمار
و ســایر ســتمها در تار و پود این جهان تنیده شــدهاند .نهتنها نباید
به ایــن جهان تن داد بلکه باید فعاالنه و با قــدرت با آن مقابله کرد.
سیستم سرمایهداری-امپریالیستی را نمیتوان اصالح کرد .این فجایع
ریشــه در تضادهایی دارند که بخش الینفکی از کارکرد این سیستم و
روابط و ساختارهای آن هستند .کرونا یا هر بحران دیگری نباید باعث
«عادی» جلوه دادن این سیستم و شرایطش باشد.
چنین بحرانهایی فرصتی اســت تا بیشتر و بیشتر دینامیکهای این
سیستم را روشن کند و پیش چشم مردم قرار دهد و افراد بیشتری از
خود بپرسند چرا باید این اوضاع را تحمل کرد؟
در چنین شــرایط پرتالطمی باید از خود پرسید چه چیزی و چرا به
این ســاختار ،مشروعیت و انسجام و ماندگاری میبخشد و باید با چه
چیزی جایگزین شود؟
تشــدید تضادهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،ایدئولوژیک
و ...در جهــان ســرمایهداری و نتایــج و تبعات آن بهســمتی میرود
که هرگونه ســکوت و انفعال در برابر آن بهمعنی همدســتی در تمام
جنایتها و تبهکاریهای آن است§ .

آزاده صمیمی

تنها جاییکه ویروس کرونا نتوانســته به تعطیلی بکشاند ،سیستم سرکوب و زندان و
کشــتار دولتها است .علیرغم اظهارمقامات مبنی بر عدم ورودی به زندان در دوران
کرونا ،صدوراحکام و احضاربه زندان بهخصوص در مورد فعالین سیاســی در جریان
است .زندان ،ازمکانهای خطرناک برای انتشار این ویروس است .خانوادهها و نهادهای
حقوقبشــری از دولتها خواســتند برای ایندوران خاص به همه زندانیان مرخصی
بدهند ،ولی جزتعدادی اندک ،اکثریت همچنان در زندان هستند .در آمریکا ،دوسوم
زندانیان را سیاهپوستان تشکیل میدهند؛ فقط در شهر لوسآنجلس  22هزار زندانی
دارد که تنها  600نفرازآنها آزاد شــدند .به دلیل قطع شــدن مالقاتها و محدود
شدن ارتباط تلفنی زندانیان با بیرون ،جزدر مواردی محدود ،اخباردرستی از ابتالی
زندانیان به کووید 19به بیرون درز پیدا نمیکند .شــرایط ســخت و غیرانسانی در
زندانها و ترس و وحشت از ابتال به این بیماری ،موجب شورش در زندانهای ایران
و چند کشوردیگر شد .زندانیان  27زندان در ایتالیا شورش کردند و تعدادی کشته
و زخمی شــدند .زندانیان شهر آنورادپورا در ســریالنکا هم دست به اعتراض زدند.
اولین شــورش درایران 29 ،اسفند سال  98در زندان پارسیلون خرمآباد اتفاقافتاد.
 27زندانی موفق به فرار شدند .دومین شورش بزرگ در  8فروردین امسال در زندان
سقزرخداد که  70زندانی از جمله مصطفی سلیمی موفق به فرار شدند .خبرها حاکی
از آناســت ،زندانبانان در فرار زندانیان دست داشتهاند .این شورشها به زندانهای
دیگرازجمله همدان ،الیگودرز ،میاندوآب ،شــیراز ،اهواز و تبریز هم رسید .در اهواز
در دو زندان ســپیدار که زندانزنان است و سپس شیبان ،شورش بزرگی اتفاق افتاد
که با تیراندازی و آتشســوزی همراه بود .اعتــراض زندانیان به دلیل ابتالی یکی از
پاســیارهای زندان به کرونا بود .در جریان این شــورش ،حداقل ســه زندانی کشته
شدند.
زندانی در جمهوریاســامی هیچ حق و حقوقی ندارد .عدم رســیدگی پزشکی به
موقع ،عدم امنیتجانی ،نداشــتن حقمرخصی ،نبود امکانات اولیه مناسب از جمله
امکانات بهداشــتی ،تغذیــه و  ...گویی مجازاتی مضاعف برای آنهاســت .وضعیت
زندانیان غیرسیاســی و با جرائم دیگر به مراتب بدتر اســت .اکثر زندانیانی که فرار
کردند ،متعلــق به طبقاتتحتانی جامعه هســتند وعلیرغــم هرجرمی که مرتکب
شدهاند ،بخشی از قربانیان این جامعه محسوب میشوند .از سویی دیگر یک موضوع
در حرکت زنجیرهای زندانیان هم قابلتوجه اســت که چگونه این تعداد توانستند با
اینهمه نگهبان و مامور مسلح فرارکنند .آیاتزلزل و شکافهای درونی در بخشهای
مختلف حکومــت از جمله قضا و اطالعات که از قبل موجود بود و احتماال با بحران
کرونا تشدید پیداکرده در این موضوع تاثیر داشتهاست؟
ایــن حکومت پایههایش را در ســیالبی از خون و مرگ بر پا و تثبیت کردهاســت.
فاشیســممذهبی و استبدادسیاســی لحظهای از رصد و شناســایی مخالفینش باز
نمیایســتد .این خاصیت مشــترک همه حکومتهای مرتجع و فاشیســت اســت.
مصطفی ســلیمی ،زندانیسیاسی که  17سال به خاطر مبارزه و رهاییملی در زندان
بود و طی این مدت حتی یکروز به مرخصی نرفتهبود ،توانست به همراه  70زندانی
دیگر از زندان سقز فرارکرده و به کردستان عراق برود ،ولی متاسفانه توسط ماموران
اطالعات اقلیم کردســتان دستگیر و به جمهوریاسالمی تحویل دادهشد .او یکروز
بعد ،به دار آویختهشد .حکومت اقلیم کردستان در این جنایت سهیم است .حکومتی
که خود باعث و بانی فقر و ستم های مختلف است ،حق مجازات هیچ فردی را ندارد.
کسانی که امروز زندانهای کشور را پر کردهاند باید محاکمه شوند و جواب  40سال
ستمگری علیه کلیه اقشار جامعه را بدهند.
به امید روزی که درهای زندان ها توسط مردم بازشود و هیچ انسان شریف ودردمندی
به خاطر فقر و تنگدستی و به خاطر افکار و عقایدش در زندان نباشد.
یادش گرامی باد§ .

بخش سوم
مقاله ارسالی
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به یاد مصطفی سلیمی که طلوع خورشید
روز  23فروردین را ندید و اعدام شد.
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درهای زندان شکسته باد!

انقالب چین ،مائوتسه دون
و رهایی زنان در چین

جنبشزنان پیش از تشــکیل حزبکمونیســت و
راهافتادن انقالب تحترهبری کمونیستها
آغاز جنبش زنان چین به  1912بر میگردد .انقالب 1911
پادشــاهی  2000ساله را ســرنگون کرد و یک جمهوری
بورژوایی به رهبری سون یاتسن تاسیس شد .سازمانهای
زنان مانند کلوب اجتماعی شــانگهای برای حقرای زنان،
جامعه زنان مبارز ،اتحاد مونث ،ســازمان زنان برای صلح،
جامعه زنان شــهروند و غیره تشکیلشد .در  11مه 1912
پیشنویس قانون اساســی تصویب میشــود بدون اینکه
صحبتی از برابری زن و مرد در آن شــود .سون یاتسن هم
وعده میدهد که ایــن را اصالح کند ،اما کاری نمی کند.
زنان به مجلس حمله میکنند .چشــم جهانیان با بهت و
حیرت به چین دوخته میشود .زنان مناطق دیگر از اینکار
الگوبرداری کــرده و تکرارش میکنند .ایدههای جمهوری
شکســت میخورد و زنان موفق نمیشوند اما مبارزه ادامه
پیدا میکند .زنان میان احزاب مختلف سیاســی تقسیم
میشوند .نشــریههای گوناگون شروع به انتشار میکنند.
جنبش جوانان معروف به جنبش  4مه  1919افکار برابری
زن و مــرد را اتخاذ میکند .فعالیت فمینیســتی در میان
دانشجویان هونان بسیار شدید بود و نشریه «جوان نوین»
در این زمینه تابوشکنی جسورانه میکرد.
مائوتسه دون یکی از این جوانان و از حامیان محکم جنبش
زنان برای کسب آزادی و برابری بود .وی در سال  1919با
انتشار برخی مقاالت در اینمورد معروف میشود .در سال
 1917مائو و یکی از دوســتانش «جامعهی مطالعه مردم
نوین» را برای مبارزه با ســلطه خانواده بر زن ،کونکوبیناژ
(صیغه) ،فحشا و باالبردن آگاهی زنان در مورد شرایطشان
و کمک به آنان برای کشــف مقام اجتماعیشان و مبارزه
برای اصالح چین و جهان را بنیان گذاشــت .مانیفســت
این تشــکیالت را مائو نوشت .برای مقابله با سنن قدیمی
ازدواج و شــورش علیه آن ،اعضای گروه تصمیم گرفتند
ازدواج نکنند .یکی از فعالیتهای گروه فرســتادن جوانان
چینی به ویژه دختران به فرانســه برای تحصیل بود .مائو
یکــی از مروجین این برنامه بــود و هنگامی که یکگروه
را میفرســتادند به فرانسه به آنان گفت :امیدوارم که شما
بتوانید رفقای زن را که در خارج هســتند رهبری کنید و
هر یــک زن را که با خود همراه کنیــد یک زن را نجات
دادهاید .اکثر زنان این انجمنهــا تبدیل به اعضای حزب
کمونیست چین شدند.
قبل از تاسیس حزب کمونیست چین ،مشغلهی علنی مائو
جنبش فمنیســتی بود و این جنبــش برایش حکم راهی
رادیــکال برای تغییــر جامعه را داشــت و در این جهت
کارزار تبلیــغ و ترویجــی را در خدمت حقوق زنان به راه
انداخت" .روکســان ویتکی" آثار مائــو را که در فاصله ی
 1919تا  1920در این مورد نوشته بررسی کردهاست .در
اولین شــماره مجله "رودخانه چیانگ" مائو مقالهای دارد
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با امضای «ارتش انقالبی زنان» و در شماره های  2و
 3و  4در مقاالتی دیگر میگوید که زنان اغلب اوقات
 8از افکار کهنه حمایت میکنند و آنان را فرا میخواند
که همراه با تمام نوع بشــر (که کنفسیوس با پستتر
از انسان خواندن از زمره نوع بشر بیرونشان گذاشته است)
وارد مبارزه با اخالق ضدانســانی فئودالی شوند و میگوید:
اگر همه ما انســان هســتیم چرا نباید بتوانیم رایدهیم؟
اگر همه انســان هســتیم چرا نباید بتوانیــم آزادانه با هم رابطه
داشتهباشیم؟ هیچ وقت کســی از مردان بکارت نخواستهاست و
چطور است که زنان را ملزم به آن میکنند؟
وقتی این مجله غیرقانونی شــد مائو در جایدیگــر به تبلیغ و ترویج
نوشــتاری در مجله «هونان نوین» و به مبارزه با اســارت زنان توسط
ارباب ،پدر و شوهر ادامهداد و باالخره وارد همکاری با مجله دبیرستان
دخترانه چونان به نام «زنگ زنان» شد که شعارش چنین بود« :معنای
رهایی و برابری این است :مبارزه ،خالقیت و راهحلی زنانه برای مسائل
زنان» .در اینجاســت که مائــو مقاالتی را در مورد خودکشــی زنان
نوشت .نه مقاله از اینها در روزنامهی معروفی چاپ شد و به این دلیل
دردســت است .همهی این  9مقاله در مورد خودکشی «دوشیزه ژائو»
اســت که در عروسیاش رگ دستش را میزند و در  14نوامبر 1919
در بیمارســتان میمیرد .این واقعه زمانی رخداد که موج خودکشی در
چین راه افتادهبود .در این مقاالت او میگوید ،فشــارهای خانوادگی و
اجتماعی و اخالقیات کنفسیوسی و دیگر سنتهای منسوخ اجتماعی
کــه در تضاد با آزادی فردی و حق زن در تصمیمگیری برای زندگیش
اســت ،مسئول این مرگ اســت .البته در تقابل و تضاد با این تحلیل،
نشریات پر از تحلیل در مورد بیماری روحی و روانی دوشیزه ژائو بود.
بعد از تشکیل حزب کمونیست چین در سال  1921فعالیت ضد ستم
برزن ادامهیافت .اما این کار در میان مردم و همچنین در میان مردان
حزب با مقاومت روبرو میشد( .کتاب جولیو کریستوا .ص  )116کمیته
مرکزی در ســال  1926قطعنامهای تصویبکرد به نام «درباره جنبش
زنان» .این قطعنامه تعداد کم اعضای زن در حزب را مورد انتقاد شدید
قــرارداد ،فراخون کار در میان زنان از هر طبقه و قشــری را داد و بر
نقش زنان کارگر و دهقان تاکید گذاشت و بر ضرورت انتشار نشریهای
مخصوص زنان انگشت گذاشت( .جولیو کریستوا ص )116
در ســال  1922چیان جیگیو ،مســئول دفتر زنــان کمیته مرکزی
حزب شــد .وی به شوروی رفت و دو سال در مسکو در مدارس حزبی
شــرکتکرد و پس از بازگشت ،کامال کار در میان زنان را به نفع «کار
در میان پرولتاریا» کنار گذاشــت و کارگــران صنعتی از زن و مرد را
ســازماندهی میکرد .او پس از دستگیری در سال  1927از خودش با
ایده آلهای انقالب فرانســه دفاع کرد :آزادی ،برابری ،برادری و اعدام
شد( .کریستوا ص )117
در این زمان حزب  300هزار عضو زن داشت( .همانجا) .با این وجود تا
ســال  1949فقط یک زن عضو کمیته مرکزی حزب بود (به نام :کای
چان( ).کریستوا ص )117
در سال  1931حکومت ِ
وقت چین ،قانونی تصویبکرد که به اصطالح
حمایــت از زنان بود .در این قانون خانواده فئودالی ملغی و حق ازدواج
و طالق برابر اعالم شد .حق مالکیت به زن هم دادهشد اما مدیریت آن
بر عهده شــوهر گذاشتهشد .این قانون در واقع واکنشی بود به انقالبی
که تحت رهبری حزب کمونیســت چین در روســتاها در جریان بود
و در روســتاها قدرت سیاســی و اقتصادی و فرهنگی نظام فئودالی را
ســرنگون میکرد و یکی از ستونهای فئودالیسم که خانواده پدرساالر
بود نیز طبق برنامه حزب ،آگاهانه واژگون میشــد .در سال  1930در
مناطق آزاد شدهی «حکومت شــورایی ژیانکسی» قانونی تصویبشد
کــه خانواده فئودالی را ملغی اعالمکرد .به علت قدرت ارتش ســرخ و
حزب کمونیســت ،این قانون روی کاغذ نماند .بلکه بالفاصله در رابطه
بــا میلیونها زن و مردی که در آن منطقه پایگاهی زندگی میکردند،

به اجرا درآمد .قانون ازدواج که توســط خــود مائو برای این حکومت
شورایی نوشته شد ،می گوید« :هر مرد بدون همسری میتواند آزادانه
هــر چه زودتر زنی را بگیرد و هر زن بدون همســری می تواند آزادانه
هرچه زودتر شوهری بگیرد».
کریســتوا مینویســد« :تاثیرات قانون فــوری بــود ... .بدین ترتیب
حکومت شــورایی ژیانکسی نه تنها آزمایشگاه شیوه تولید نوین یعنی
کلکتیویزاســیون و تعاونیها و غیره شــد ،بلکه تبدیل به آزمایشــگاه
اخالقیــات نوین شــد ... .پلنوم کمیته مرکزی حزب در ســوم مارس
 1931نقشــهای به نام نقشه عمل در رابطه با موضوع زنان را تصویب
کرد ... .این نقشــه میگوید که :اصول سیاســی شورا باید در رابطه با
زنان بهکار بستهشود تا شرایط قانونی جامعه کهنه نابودشود و با روابط
اســتثمارگرانه خانواده فئودالی مقابلهشود  ...برابری زنان با مردان را
تضمین کند و به آنان اجازه کسب حقوق مدنی را بدهد( » .ص )121
حکومت شورایی ،خانواده را ملغی نکرد .اما ازدواجاجباری چه در شکل
فئودالــی یا بورژوایی را غیرقانونی اعالمکرد« .قانون اساســی» که در
ســال  1931تصویب شد (برای مناطق آزاد شده) یک گام جلوتر رفته
و صحبــت از جامعهای میکند که در آن ،خانواده نخواهد بود« :آزادی
ازدواج به رســمیت شناخته میشود و اقدامات حمایت از زنان به آنان
امکان دسترســی به وسایل مادی ضروری را خواهد داد تا بتوانند گام
به گام یوغ خانواده را منحل کنند و کامال در حیات فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی شرکت کنند».
بعد از تصویب قانون اساســی ،قانون ازدواج تصویب میشــود و آزادی
بیسابقه برای زنان را تضمین میکند .به آنان امتیازاتی نسبت به مردان
داده میشود .بدین ترتیب دروازهها به روی محو خانواده پدرساالر باز
میشود .هرچند که هنوز خانواده پابرجا میماند .در این قانون یکی از
جذابترین بندها ،انتخاب آزادانه همسر و ممنوعیت ازدواج میان عمو
و دایی و عمه و خالهزادهها تا  5نســل اســت .این قانون برای ممانعت
از شــکلگیری طایفه بود که از طریق ازدواجهــای قراردادی فامیلی
تضمین میشــد :اتحاد خونی و اقتصادی و سیاسی برای حفظ طایفه
باید ضربه میخورد .بند مربوط به طالق نیز بســیار مهم است :آزادی
کامل در طالق ،امنیت اقتصــادی زن را تامین میکند .ضربه دیگری
که این قانون به خانواده پدرســاالر میزند ملغی اعالمکردن فرزندان
مشروع و غیر مشروع است .چیزی که قوانین فرانسوی چهل سال بعد
انجام دادند( .کریستوا )122
در اضافاتی که  4سال بعد بر این قانون اضافه شد ،سن ازدواج دختران
 18و پســران  20سال است که آزادانه میتوانند ازدواج کنند و طالق
بگیرند و قوانینی برای اعالم و ثبت ازدواج اعالم شد.
یکــی دیگر از تفاوتهای بزرگ این قوانین با قوانین ســنتی چین در
آزادیهای فردی بود که از این طریق اعالم میشــد .در قوانین کهنه
فئودالی «فرد» به رسمیت شــناخته نمیشد .در قوانین کهنه ،اقتدار
دولــت و طایفه و خانــواده حاکم بود و فرد صاحب هیچ حق و آزادی
نبود.
در واکنش به قوانین پیشــرفته و بی سابقهای که در مناطق آزاد شدۀ
کمونیســتی تصویب شده و اجرا میشــد ،حکومت کهنۀ چین یعنی
حکومت چیانکایشــک تبلیغات ضدکمونیســتی عظیمی راهانداخت.
رادیوهایــش مرتبا تبلیغ میکردند که کمونیســتها در هرجا قدرت
گرفتهانــد ،زنان را کلکتیویــزه و اخالق خانــواده و طایفه و ملت را
لگدمال کردهاند .چیانکایشــک ،همزمان با کارزار نظامی علیه مناطق
آزاد شده و حکومت شورایی ،کارزاری به نام «جنبش حیات نوین» به
راه انداخت که هدفش بازگرداندن اخالق کنفسیوسی بود.
در ســال  1934مائوتســه دون در گزارشــی به کنگره ملی حکومت
های شــورایی خاطرنشــان کرد که هرچند نظام جدید ازدواج یکی از
بزرگترین پیروزیهای تاریخ بشر است ،اما آزادی ازدواج زمانی تضمین
خواهدشــد که زن و مرد هر دو آزادی سیاســی و اقتصادی به دست
آورده باشند( .همانجا § )124
ادامه دارد

