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بار آن برای مردم   با تمام عواقب فاجعه٩٨سال 

 توده ھای ٩٨در سال .  رسد ايران به پايان می
بار طبيعی  مردم ايران با اتفاقات و حوادث فاجعه
در ھمان .  و اجتماعی متعددی رو به رو بودند

نخستين روزھای اين سال، مناطق وسيعی از 
 ١۴مردم .  ايران با سيلی ويرانگر مواجه شد

استان کشور دچار خسارات جانی و مالی سنگينی 
ده ھا تن از مردم ايران در جريان اين .  شدند

 نفر کشته و ٧۶.سيل، جان خود را از دست دادند
 در  ھزاران خانه.  صدھا تن مصدوم شدند

روستاھا و حتی شھرھای چندين منطقه ويران 
ھزار خانه آسيب ديد ١۵١ فروردين، ١٨تا .  شد

 ھزار خانه به کلی تخريب ۵۴که از اين تعداد 
 ھزار تن از مردم آواره و بيکار ۶٨٠.   شدند
. روستاھا، مزارع و باغ ھا زير آب رفتند.  شدند

در مناطق روستائی، دھقنانان آنچه را که داشتند 
 . از دست دادند

سالی که گذشت مردم ايران در برخی مناطق و 
از اين .  ھای مکرر مواجه بودند شھرھا با زلزله

بابت نيز خسارات بزرگ مالی و جانی به مردم 
 .ايران وارد آمد

ھای شمالی ايران  سالی که گذشت مردم استان 
چندين روز در محاصره برف قرار گرفتند و چند 

 .تن جان خود را از دست دادند
سالی که گذشت صدھاتن از مردم ايران ، مرد و  

ماه توسط رژيم آدم کش  زن و کودک در آبان
 . ھا کشتار شدند حاکم بر ايران در خيابان

سالی که گذشت ھزاران تن از کارگران و 
زحمتکشان ، دانشجويان، معلمان، زنان در 

  ھای قرون وسطائی رژيم به بند کشيده گاه اسارت
شدند و صدھاتن با اتھامات سياسی و غير سياسی 

 .ھای اعدام سپرده شدند به جوخه
سالی که گذشت، صدھاتن از مردم بيدفاع  

ھواپيمای مسافری با موشک سپاه پاسداران به 
 . قتل رسيدند

 مردم ايران با يکی از مرگبارترين ٩٨در سال 
از .  بيماری ھای يک صد سال اخير مواجه شدند

بھمن ماه که ويروس کرونا در ايران گسترش 
يافت، تا کنون ھزاران تن از مردم ايران جان 
خود را از دست داده و در حالی که آخرين 

شود، چشم انداز  روزھای اين سال سپری می
فوری برای پايان اين بيماری مرگبار وجود 
ندارد، بلکه با گذشت ھر روز دامنه شيوع 

تر و بر تعداد مردمی که جان  بيماری گسترده
 . شود دھند، افزوده می خود را از دست می

چرا؟ .  بار و وحشتناک بود  سالی فاجعه٩٨سال 
که مردم "  طبيعی"ھمه فاجعه به اصطbح  آيا اين

جلسات شورای عالی کار برای تعيين حداقل 
ی  دستمزد کارگران پس از بارھا تعويق به بھانه

 اسفند ٢۶ويروس کرونا قرار است روز دوشنبه 
بار جلسه تشکيل  که اين فارغ از آن.  برگزار شود

که در اين چند روز مانده به  بشود يا نه، و يا اين
پايان سال به نتيجه برسند يا نه، مشخص است که 

 کارگران در رابطه با ميزان حداقل  خواست
. شود دستمزد در اين جلسات در نظر گرفته نمی

 .ست که بر ھمگان روشن است اين موضوعی
شورای عالی کار تنھا اسمی از سه جانبه 

بودن )  نمايندگان کارگری، کارفرمايی و دولت(

آمار .  بحران کرونا در ايران بيداد می کند
مبتbيان و کشته شدگان اين بيماری، در روندی 

اخبار فاجعه بار، و .  پر شتاب رو به افزايش است
مرگ روز افزون مبتbيان ويروس کرونا جامعه 

ترس و .  را در بحرانی فراگير فرو برده است
نگرانی از وضعيت اسفبار موجود و شيوع 

. ھرچه بيشتر آن، تمام کشور را فرا گرفته است
شھرھا يکی پس از ديگری به طرز حيرت آوری 

ھيچ گروه و .  به ويروس کرونا آلوده می شوند
قشری از توده ھای مردم ايران از حمbت بی 

حتا .   در امان نيست١٩محابای ويروس کوويد 
  ١٠درصفحه 

  اسفند روز ٢۵
 !جانفشانان فدائی گرامی باد

 ٨۶١شماره    ٩٨ اسفند ٢۶ –سال  چھل و دوم 

٣درصفحه   

 مبارزه برای افزايش دستمزد به با7ی خط فقر

بحران ويروس کرونا روز به روز گسترده تر 
شده و شمار مبتbيان به بيماری کرونا و ھمچنين 

. شمار فوت شدگان پيوسته درحال افزايش است
 ٢۴درآمارھای رسمی عنوان شده تنھا درظرف 

ساعت، ھزار نفر برتعداد مبتbيان افزوده 
ھا شمار بيماران   مطابق اين آمار.  شود  می

کرونائی از دوازده ھزار و شمار فوت شدگان از 
آمار واقعی اما بسيار .   نفر گذشته است٧٠٠

بيشتر ازاين ھا و تعداد کسانی که دراثر اين 
بيماری فوت کرده اند حدود سه ھزار نفر تخمين 

با اين وجود دولت جمھوری .  زده می شود

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

در طول تمام اين "  شورا"اين .  را با خود دارد
دار  ھای طبقه سرمايه ھا جز عمل به خواست سال

ايران از جمله در رابطه با پايين نگاه داشتن 
ی ديگری نداشته   کارگران ھدف و وظيفه دستمزد

نتيجه و حاصل عملکرد شورای عالی کار .  است
چيز پنھانی نيست و کارگران ايران آن را 

تر شدن مداوم سفره خود با  خوبی در کوچک به
تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود 

 .کنند حس می
به اصطbح نمايندگان کارگری حاضر در اين 

 راه کار کارگران در مبارزه عليه کرونا

خامنه ای، روحانی و ديگر دزدان و چپاولگران 
و آدمکشان جمھوری اسbمی نيز اينروزھا از بيم 
ابتb به ويروس کرونا، در اتاق ھای پر زرق و 

بی کفايتی و ناoيقی .  برق شان خلوت گزيده اند
مسئوoن حکومتی در مقابله با ويروس کرونا، 
بيش از ھر زمان ديگری برای عموم توده ھای 

از شعارھای .  مردم ايران آشکار شده است
دروغين و مسخره وار خامنه ای و روحانی که 
در روزھای آغازين شيوع ويروس کرونا در 
ايران با لودگی از سيمای جمھوری اسbمی پخش 

 زنان کارگر، زنانی که اينروزھا تنھاتر از ھميشه اند

 اط�عيه برگزاری نشست نمايندگان
  شش نيروی چپ و کمونيست



 ٢ ٨۶١ شماره  ٩٨  اسفند ٢۶    ٢

١از صفحه   

 سالی که جمھوری اس�می فجايع بيشمار آفريد

٣درصفحه   

. ايران گرفتار آن شدند، جبر و تقدير بود؟ ابداً 
جا بی  ھای ساده لوح، خرافاتی از ھمه فقط آدم

. خبر ممکن است چنين باوری داشته باشند
. گيری بود ھا قابل پيش برعکس ھمه اين فاجعه

 .توانست رخ ندھد می
پس جرا رخ داد و مسئول آن کيست؟ اين نظم  

اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران است -اقتصادی
احمقانه است که .  که فاجعه به بار آورده است

کند پی آمد بارش باران و برف بايد  کسی تصور 
سيل و ويرانی گسترده در سراسر کشور، مرگ 
مردم و نابودی خانه و کاشانه صدھا ھزارتن 

 . باشد
بينی  بسته به شرايط جوی که آن ھم قابل پيش

تواند بارش برف و باران کم يا زياد  است، می
اما اگر در کشوری اندکی حساب و کتاب .  باشد

شود پيشاپيش برای ھر شرايطی  در کار باشد، می
آماده بود، حادثه طبيعی را تحت کنترل گرفت و 
به جای اين که برف و باران زندگی مردم را 

 . نابود کنند در خدمت رفاه آنھا قرار گيرند
 سالی که جمھوری ۴٠اما در طول متجاوز از 

تنھا کمترين گامی  اسbمی بر ايران حاکم است، نه
در اين جھت برداشته نشد، بلکه برعکس، آنچه 

تمام .  انجام گرفت در جھت تخريب و ويرانی بود
ھای طبقه حاکم به روند تخريب و فاجعه،  سياست

دار حاکم بر  آنچه که طبقه سرمايه.  ياری رساند
ايران ھمواره در پی آن بوده و ھست، کسب 

آنھا .  بيشترين سود، دزدی و چپاول بوده است
حتی برای کسب اين سود، مناطق جنگلی و 

ھا را نيز تخريب کردند و به جای آن ويb  مسيل
. سازی کردند تا سودھای ھنگفت عايد خود سازند

نيروھای نظامی رژيم استبدادی در ھر گوشه 
ايران ھر آنچه را که خواستند بی توجه به عواقب 

در جمھوری .  کارشان برای طبيعت، انجام دادند
اسbمی نه تنھا امکاناتی برای مقابله با سيل، 

ھا را نيز  تدارک ديده نشد، بلکه حتی رودخانه
ھای  روشن است که سياست.  oيروبی نکردند

.  جمھوری اسbمی فاجعه آفريد و نه باران
اما در کشوری که .  زمستان فرا رسيد و برف آمد

طبقه حاکم آن ھرگز در فکر مردم و امکانات 
ای ديگر  ھا نبوده است، اين نيز به فاجعه برای آن
ھای شمالی که ظاھراً  کافی بود در استان.  انجاميد

از مناطق پيشرفته ايران ھستند، دو روز برف 
ببارد، اما مردم اين منطقه در محاصره برف به 

در سرمای کشنده زمستان از آب .   شوند کلی فلج
و برق و گاز محروم گردند و ارتباطشان با ھمه 

چرا؟ چون .  برق قطع است.  جا قطع شود
ھا  اند و چھل سال از عمر آن تاسيسات فرسوده

ھاھزارتن از  بارد، ده دو روز برف می.  گذرد می
ھا و  مردم در جاده.  مردم آب و برق ندارند

روستاھا و حتی در شھرھا در محاصره برف 
چرا؟ چون .  دھند ای جان می گرفتار شده اند و عده

ھای  جاده.  امکانات برای برف روبی نيست
  مناطق روستائی ھمان جاده ھای قرون وسطائی

اند و مردم روستاھا حتا دسترسی به  بافی مانده
.  يکديگر ندارند، تا چه رسد به ارتباط با شھرھا

رسانی، آب و برق نيست، چون دولت  امکان برق
ھا را  وسائل و امکانات oزم  دسترسی به آن

روشن است که مسئول تمام فاجعه ناشی از .  ندارد

برف و باران در سالی که گذشت، نظم ارتجاعی 
. و طبقه حاکم بر ايران است و نه برف و باران

در کشوری که فقط يک قلم از درآمد منابع 
اش در ھر سال متجاوز از صد ميليارد  طبيعی

دoر است، طبقه حاکم تمام اين درآمد ھنگفت را 
ھا و نھادھای  يکجا غارت کرده، يا صرف ارگان

ھای  طلبی انگلی دولتی و مذھبی يا ھزينه جاه
ھای  طلبانه خود و کمک به گروه توسعه
. گرای مرتجع در سراسر ايران کرده است اسbم

ھای زير  ماند که صرف ھزينه چيزی باقی نمی
 ١٠اين رژيم ھر سال oاقل .  بنائی در کشور شود

ميليارد دoر از حاصل دسترنج مردم ايران را 
گرايان  فقط صرف کمک به رژيم سوريه و اسbم

وضعيت مسکن، بھداشت و .  يمنی کرده است
ھا ميليون تن زحمتکش در ايران چنان  رفاه ده

 ميليون از جمعيت کشور ٢٠وخيم است که حدود 
اما .  ھا ھزار تن، کارتن خواب اند و ده نشين حاشيه

گرايان لبنانی  ثروت اين کشور به جيب اسbم
ھا، مدارس و  رود و برای آنھا بھترين خانه می

روشن است که .  شود مراکز درمانی ايجاد می
روشن است که چرا ھر .  چرا امکانات نيست

حادثه طبيعی برای مردم ايران به يک فاجعه 
 . گردد تبديل می

دھد،  در ھرسال چندين زلزله در ايران رخ می
ھا گروھی از مردم  در نتيجه اين زلزله ھمه ساله 

دھند، مساکن شان  ايران جان خود را از دست می
شود و ھست و نيست خود  بر سرشان خراب می

 نيز ھمين ٩٨دھند؟ در سال  را از دست می
آيا اين يک جبر و تقدير است .   ھا رخ داد زلزله

که مردم در جريان ھر زلزله جان بدھند و 
 !ھا ويران گردد ؟ به ھيچ وجه ھای آن خانه

گرچه ھنوز علم و دانش بشريت به آن حد  
پيشرفت نکرده که بتوان وقوع زلزله را از قبل 

بينی کرد، اما اين پيشرفت به آن درجه  دقيقا پيش
. شناسيم رسيده که اکنون مناطق زلزله خيز را می

اما اگر کسی اين را ھم نمی دانست، علم و دانش 
بشريت در آن حد پيشرفت کرده  که بتواند 
امکاناتی را فراھم آورد که حتی با شديدترين 

ای ويران  ھا نه کسی کشته شود و نه خانه زلزله
پس چرا در ھرسال، زلزله برای مردم .  گردد

ايران يک فاجعه است؟ به اين علت ساده که 
ھا از مقاومت oزم و استاندارد  ھا و ساختمان خانه

در کشوری که  .  در برابر زلزله برخوردار نيستند
دستمزد کارگر حتا کفاف نان خشک و خالی 

دھد يا در روستاھائی که   اش را نمی خانواده
مساکن دھقانان با خشت و گل و چوپ سر 

توان انتظارداشت مردم از  پاھستند، چگونه می
مسکن مقاومی برخوردار باشند که در مقابل ھر 

 ای قدرت ايستادگی داشته باشد؟ زلزله
جمھوری اسbمی در طول متجاوز از چھل سال  

به جای بھبود شرايط معيشتی کارگران و  
ھا را فقيرتر کرده و  زحمتکشان، روز به روز آن

اين .  ھای حاشيه شھرھا رانده است به آلونک
ای فرو  ترين زلزله ھا در مقابل کوچک آلونک

ھا ھزار انسان را از نمونه بم  ريزند و گاه ده می
بنابراين آشکار است که    .کشانند  به کام مرگ می

زلزله با سطح کنونی پيشرفت و تمدن بشری 
-فاجعه آفرين نيست، بلکه اين نظم اقتصادی

اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران است که ھر 
 . کند ای را به يک فاجعه در ايران تبديل می زلزله
 برای مردم ايران ٩٨بارترين فجايع سال  فاجعه

شيوع کرونا و مرگ ومير و خسارات متعدد 
ای  آيا وقوع چنين فاجعه.  مادی و معنوی آن است

 .برای مردم ايران محتوم بود؟ ابداً 
آشکارتر از تمام فجايع ديگر، نقش رژيم حاکم  

بر ايران در آفريدن اين فاجعه مرگبار ديده 
ترين مردم  مانده امروز ديگر حتی عقب.   شود می

دانند که مسبب اين فاجعه وحشتناک،  ايران می
طبقه ارتجاعی حاکم برايران و جمھوری اسbمی 

 . است
علت چه بود که از ميان تمام کشورھای خاور 

 ميانه، کرونا از ايران سر برآورد؟ 
منافع اقتصادی و سياسی طبقه ارتجاعی حاکم بر 
ايران بود که اين ويروس مرگبار را به ايران 

. ای به وسعت سراسر ايران آفريد آورد و فاجعه
بر کسی پوشيده نيست که در اوج شيوع کرونا 
در چين نه فقط در ايران ھيچ اقدام احتياطی و 

ای صورت نگرفت، بلکه برعکس،  گيرانه پيش
مرتجعينی که ھرگز در فکر جان مردم ايران 

ترين مناسبات و رفت آمدھا را با  اند، بيش نبوده
به خاطر اين منافع اقتصادی و .  چين داشتند

سياسی بود که حتی به بھای جان مردم ايران اين 
رفت و آمدھا را ادامه دادند و اين بيماری 

نه .  وحشتناک را در سراسر ايران اشاعه دادند
اين که اين جنايتکاران واقعا نمی دانستند چه 
خطری در ادامه اين رفت و آمدھا و مناسبات 

.  دانستند و از آن آگاه بودند ھا می آن.  نھفته است
دو روز پيش بود که يکی از معاونان وزارت 
بھداشت افشا کرد که چندين بار از مقامات باoتر 
خواسته شد اين رفت و آمدھا را به چين قطع کنند 

ھا پيش از آن که کرونا در  از مدت.  و نکردند
گير شود، سران و مقامات جمھوری  ايران ھمه

اسbمی واقعاً از آن آگاه بودند، اما آن را پنھان 
ھا در اوايل بھمن ماه مردمی را که در  آن.  ساختند

شبکه ھای اجتماعی در مورد شيوع کرونا خبر 
رسانی کردند، به اتھام پخش اکاذيب بازداشت 

 بھمن ماه يک زن مبتb به کرونا ٢١در .  کردند
در تھران مرد و خبر آن را بيمارستانی در تھران 
تاييد کرد و در روزنامه ھا نيز درج شد، اما 

 بھمن و ٢٢تکذيب کردند تا مراسم فرمايشی 
کار به .  شان را برگزار کنند نمايش انتخاباتی

جائی رسيد که کرونا در قم چنان گسترش يافت 
که به مرگ تعدادی از مردم انجاميد و ديگر نمی 

با اين ھمه، انگارھيچ .  شد آن را پنھان ساخت
اتفاقی رخ نداده و برخورد با اين بيماری مرگبار  

ھيچ اقدام جدی .  به روال گذشته ادامه يافت
. بازدارنده صورت نگرفت و قم قرنطينه نشد

حسن روحانی اصرار مردم و متخصصين را 
برای قرنطينه، تbش دشمنان برای تعطيل کشور 

از مردم خواست که از روز شنبه ھمه .  ناميد
. سرکار بروند و روال عادی ادامه خواھد يافت

معاون مزدور وزارت بھداشت، قرنطينه را بی 
ای جنايتکار  خامنه.  فايده و کھنه شده اعbم کرد

اين بb آنچنان بزرگ نيست و :"   نيز گفت
و مردم را "  تر از آن نيز وجود داشته است بزرگ

با گذشت ھر روز تعداد .  پی خواندن دعا فرستاد
بيشتری از مردم جان خود را از دست دادند،  اما 

عاقبت .   تعداد واقعی تلفات را  نيز پنھان کردند
کرونا به سراسر ايران و حتی .  کار روشن است
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 اط�عيه برگزاری نشست نمايندگان
  شش نيروی چپ و کمونيست

 
 نشست  مشترکی با حضور ھيئت ھای 2020 بدينوسيله به اطbع می رسد که در تاريخ اول مارس

حزب کمونيست کارگری " ،"حزب کمونيست ايران" ،"سازمان اتحاد فدائيان کمونيست" نمايندگی 
در شھر کلن آلمان  "ھسته اقليت" و "سازمان فدائيان اقليت" ،"سازمان راه کارگر" ،"حکمتيست

 .برگزار شد
اين جلسه ضمن ارزيابی و برشمردن نفاط قوت و ضعف ھمکاری ھای مشترک اين شش جريان  از 

 .فعاليت ھای اين جمع  تاکيد نمود ضرورت ارتقا و گسترش کنفرانس استکھلم تاکنون، روی
 
دستاوردھا و کاستی ھای اين ز  با ارزيابی انمايندگان احزاب و سازمان ھار بخش اول اين جلسه د

ھمکاری در پاسخ به نيازھا و ضرورت ھای مبارزاتی دوره کنونی که در آن جامعه ايران در آستانه 
ارزيابی مشترک برسند که بر اساس آن بتوانند تحوoتی سرنوشت ساز قرار دارد، تbش کردند به يک 

ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست را در ايفای وظيفه و نقش شان در اوضاع خطير کنونی ارتقا 
 .دھند

ارزيابی ھا  و مباحثات و راھکارھای مختلف ارائه شده  توسط شرکت کنندگان اين نشست  از  طريق 
سمينارھای تلويزيونی و نشست ھای حضوری و يا نوشتاری به منطور مشارکت و  ھمکاری ھای  
وسيع تر بين ھمه نيروھای چپ و کمونيست به بحث گذاشته خواھد شد و اين جمع از اين رھگذر 
تbش خواھد کرد برغم برخی اختbف نظرھا، گفتمان و ھمنگری بيشتری در بين ھمه نيروھا و انسان 
ھای چپ و کمونيستی که به سرنگونگی انقbبی جمھوری اسbمی و جايگرينی آلترنايتوی 

 . باور دارند، فراھم سازدسوسياليستی برای فردای جامعه ايران
 

شورای ھمکاری " در بخش دوم اين نشست تصميم گرفته شد که از اين به بعد اين جمع تحت عنوان
فعاليت مشترک خود را پيش برد و کوشش  با امضاء نيروھا،  ھمکاری و  "نيروھای چپ و کمونيست

خواھد کرد بازتاب اين ھمکاری ھای جمعی، بيشتر از گذشته در قالب موضع گيری ھای مشترک، 
ھمکاری ھای عملی در ھر محلی که نيروھای اين شورا حضور دارند و بھره گيری از ساير 
ابزارھای ميديايی که بتوان از طريق آنھا صدای حق طلبی و مبارزاتی کارگران، زنان، جوانان، 

 . معلمان و کليه محرومان و تھيدستان جامعه را رساتر سازد
 
 می شود، اما اين جمعی بسته نيست و  اگرچه با امضاء نيروھای معينی شناخته »شورای ھمکاری«

 .در جريان ھمگامی و ھمکاری بين نيروھای چپ و کمونيست می تواند  تقويت شود
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زحمتکشان ايران بايد  برای نجات از تمام 
اند، به نبرد  فجايعی که تا کنون با آن مواجه بوده

نھائی برای تسويه حساب قطعی با نظم موجود 
مردم ايران ھرگز فجايع وحشتناکی را .  برخيزند

که جمھوری اسbمی در ايران به بار آورده و 
تنھا يک نمونه آن فاجعه کشتار مردم در نتيجه 

اميد به .  کنند شيوع کروناست، فراموش نمی
ترين و دشوارترين  ای بھتر حتی در سخت آينده

باری که اکنون مردم  شرايط  نظير شرايط فاجعه

ھمه جا را .  کشورھای ھمسايه گسترش يافت
آلوده کرد و تا به امروز جان ھزاران تن از مردم 

اين يک جنايت ھولناک .  ايران را گرفته است
آنچه که .  جمھوری اسbمی عليه مردم ايران است

می توانست در ايران رخ ندھد و حتی به فرض 
رخ دادنش، به فوريت مھار شود، در کشوری که 

ھا  منافع اقتصادی طبقه حاکم بر جان ميليون
انسان تفدم دارد، در کشوری که حکومت اين 
طبقه بر سرنيزه، دروغ و فريب بنا شده است و 
در شرايط فقدان امکانات بھداشتی و درمانی 
ضروری، در مدتی کوتاه به يک فاجعه ملی در 

 . ايران تبديل شد
 به بار ٩٨فجايعی که جمھوری اسbمی در سال 

. آورد ، البته به آنچه که گفته شد، محدود نيست
در .  ھای ديگر نيز فجايع متعدد آفريد در عرصه

تن ديگر از کارگران و  ھا   ميليون٩٨سال 
زحمتکشان در نتيجه بحران اقتصادی نظم 

داری حاکم بر ايران و سياست اقتصادی  سرمايه
ارتجاعی جمھوری اسbمی به اعماق فقر و 

با تشديد رکود و تعطيل .  گرسنگی سوق داده شدند
بسياری از واحدھای توليدی و خدماتی ميليون تن 
از مردم کارگر و زحمتکش و جوانان جويای 
کار به صفوف ارتش بيکاران و گرسنگان 

 روز به روز بھای کاoھا ٩٨در سال .   پيوستند
ھای  افزايش يافت و سطح زندگی عموم توده

با اين اوصاف، .  بارتنزل کرد زحمتکش فاجعه
ھای  جمھوری اسbمی تbش نمود فشار بحران

اقتصادی و مالی خود را ھر چه بيشتر برگرده 
دولت که در نتيجه .  مردم زحمتکش قرار دھد

ھای سران و مقامات حکومتی  ھای و غارت دزدی
طلبی با  ھای کbن نظامی و توسعه و ھزينه

ای تھی مواجه شده است، برای تامين  خزانه
مخارج خود، بھای کاoھای انحصاری دولتی را 
گاه به چند برابر افزايش داد که يک نمونه آن سه 
برابر شدن بھای بنزين و در پی آن قتل عام 

فجايعی که جمھوری .  وحشيانه مردم معترض بود
 . آفريد بسيارند٩٨اسbمی در سال 

سالی .   چھره ديگری ھم داشت٩٨اما سال 
سرشار از مبارزات قھرمانانه کارگران و 
زحمتکشان برای برانداختن جمھوری اسbمی 

ترين تجسم آن در قيام آبان ماه در  بود که عالی
 ٩٨مبارزات سال .  سراسر ايران انعکاس يافت

تر و  دارای چنان اھميتی است که بحث مفصل
چرا که در اين سال، .  طلبد ای را می جداگانه

کارگران و زحمتکشان و تمام ستمديدگان ايران با 
مبارزات خود نشان دادند که ديگر نمی خواھند و 

توانند نظم سر تا پا ارتجاعی موجود را تحمل  نمی
کنند و طبقه حاکم نيز با تمام بحران ھائی که اين 

ھايش در تمام  نظم را فراگرفته و شکست سياست
اجتماعی و سياسی کامb   -ھای اقتصادی عرصه

آشکار ساخت که ديگر نمی تواند به شکل و شيوه 
 بحران ٩٨در سال .  گذشته بر مردم حکومت کند

. سياسی به عميق ترين شکل خود بروز کرد
ھمين بحران تعيين کننده رويدادھا و تحوoت 

 .  سياسی است که در سال آينده رخ خواھد داد
 با تمام مصائب آن برای مردم ايران ٩٨سال 

گذشت، سالی جديد در پيش است که کارگران و 

سالی که جمھوری اس�می 
 فجايع بيشمار آفريد

ايران در نتيجه شيوع کرونا با آن رو به 
روھستند، ھمواره يکی از خصائل برجسته 

. ھای ستمديده در سراسر جھان بوده است توده
کنند، آن را  مردم ايران بر اين فاجعه نيز غلبه می

ای بھتر به  گذرانند و با اميد به آينده از سر می
مبارزه برای دگرگونی تمام نظم فاجعه بار 

با اميد و آرزوی سالی .  موجود ادامه خواھند داد
 و موفقيت برای کارگران و  سرشار از شادی

 .ھای ستمديده مردم ايران زحمتکشان و تمام توده
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 مبارزه برای افزايش دستمزد به با7ی خط فقر

شورا کسانی ھستند که در طول دوران حاکميت 
ھای دولتی  جمھوری اسbمی با حضور در تشکل

ای  وظيفه"  خانه کارگر"شوراھای اسbمی کار و 
ھای  جز سرکوب کارگران و ھمکاری با ارگان

سرکوب و امنيتی در دستگيری و اخراج 
در ھمين جلسات .  اند کارگران پيشرو نداشته

شورای عالی کار نيز اثبات شده است که اين 
دست طبقه حاکم بوده و تنھا برای  نمايندگان آلت

مھيّج نشان دادن نمايش مضحک تعيين حداقل 
دستمزد در شورای عالی کار و کbه گذاشتن بر 

شوند که  ھايی می زنی سر طبقه کارگر وارد چانه
نمايشی که ھر .  نتايج آن از قبل مشخص است

شود و ديگر  سال برای کارگران تکرار می
ھاست که اعتباری در ميان طبقه کارگر  سال

 .ندارد
دار در  برای امسال نيز ھدف طبقه حاکم سرمايه
سقف .  مورد تعيين حداقل دستمزد مشخص است

خوبی  حداکثری افزايش حداقل دستمزد را به
توان در سخنان فرامرز توفيقی رئيس کميته  می

دستمزد کانون شوراھای اسbمی کار و عضو 
وگو با خبرگزاری ايلنا  شورای عالی کار در گفت

وی با اشاره به .   اسفند ديد٢۵به تاريخ يکشنبه 
 که دو ٩٩سقف حداقل حقوق کارمندان در بودجه 

ميليون و ھشتصد ھزار تومان تعيين شده است و 
با توجه به ميزان سبد معاش خانوار که در 

 ميليون ۴حدود (شورای عالی کار تصويب شده 
و فاصله يک ميليون و )   ھزار تومان٩٠٠و 

 ھزار تومانی آن با سبد معاش خانوار در ١٨٠
سال گذشته، از پيشنھاد به اصطbح نمايندگان 

 ميليون و ھفتصد ٢کارگری برای حداقل دستمزد 
البته او در ادامه به .  دارد ھزار تومانی پرده برمی

اين کف پيشنھاد "گويد  گويی پرداخته و می گزافه
دانند  ، اما ھمه می"ما برای ورود به مذاکره است

که اين سقف ميزان حداقل دستمزدی خواھد بود 
اگرچه .  که شورای عالی کار اعbم خواھد کرد

ی ھزينه مسکن، فرزند و  حتا ممکن است به بھانه
شود، سقف  غيره که به حداقل دستمزد اضافه می

 .حداقل دستمزد از اين مبلغ ھم کمتر تعيين شود
 ٧٠٠ ميليون و ٢اما اگر ھمين حداقل دستمزد 

ھزار تومانی را ھم در نظر بگيريم، نه فقط 
يابد بلکه  فاصله دستمزد با خط فقر کاھش نمی

گردد، اين  تر می چنان اين فاصله بزرگ ھم
ھای کميته دستمزد  ست که حتا ارزيابی واقعيتی

 کانون شوراھای اسbمی
در حالی که شورای .  گذارد کار بر آن صحه می
اصطbح نمايندگان کارگری  عالی کار با توافق به

 ميليون و ٣ سبد معاش خانوار را ٩٧در اسفند 
 ھزار تومان تعيين کرده بود، در فروردين ٧۶٠

جاری کميته دستمزد کانون شوراھای  سال
اسbمی کار اعbم کرد که با توجه به تورم ماه 

 درصد و تنھا در ۵٧فروردين سبد معاش خانوار 
 ميليون و ۵طول يک ماه افزايش يافته و به 

در ارديبھشت .  نھصد ھزار تومان رسيده است
ماه ھمين کميته اعbم کرد که سبد معاش يک 
خانوار نسبت به ماه فروردين بار ديگر افزايش 

 ھزار تومان ۴٨٢ ميليون و ۶پيدا کرده و به 
جاری  اين روند تا شھريور ماه سال.  رسيده است

 ٩که سبد معاش از نظر اين کميته به حدود 
پس از .  ميليون تومان رسيده بود ادامه يافت

شھريور نيز اين کميته رقم جديدی برای سبد 
معاش خانوار اعbم نکرد چرا که با توجه به 
ادامه روند افزايش بھای کاoھا و نرخ تورم، 

حتا از نظر   –ھای اخير، اين سبد  بويژه در ماه
بايست ھم اکنون مرز ده ميليون  می  –اين کميته 

 .کرد تومان را نيز به راحتی رد می
 ميليون تومان را که در ٩اما اگر حتا ھمين 

شھريور ماه از سوی کميته دستمزد کانون 
شوراھای اسbمی کار اعbم شد در نظر بگيريم، 

شويم که فاصله دستمزد با خط فقر در  متوجه می
طول يک سال براساس برآوردھای اين کميته، 

 ميليون تومان افزايش يافته است، ۵بيش از 
 ھزار تومانی ١٨٠بنابراين افزايش يک ميليون و 

اما .  تر برای کارگران يعنی فقری بدتر و دردناک
جاست که ھمين افراد که بر خود نام  جالب اين

اند،  نمايندگان کارگری شورای عالی کار گذاشته
در جلسات شورای عالی کار و برای رضايت 

دار دو ھفته پيش بر سبد معاش  طبقه حاکم سرمايه
 ھزار تومانی ُمھر تاييد ٩٠٠ ميليون و ۴

زنند، يعنی نيمی از آن مبلغی که کميته  می
ی ھمين  اش برعھده ھا که رياست دستمزد آن

 -فرامرز توفيقی عضو شورای عالی کار است 
 !!!تعيين کرده بود -ھم تازه در شھريورماه  آن

دار حاکم که شورای عالی کار يکی  طبقه سرمايه
ھای وابسته به آن است، ھمواره به دنبال  از ارگان

ای برای پايين نگاه داشتن و کاھش دستمزد  بھانه
ھا نمايندگان اين طبقه  سال.  واقعی کارگران است

در دولت مدعی بودند که در صورت افزايش 
دستمزد تورم باo خواھد رفت و اين به ضرر 

در عمل ھمگان فھميدند که .  خود کارگران است
ی طبقه حاکم برای پايين نگاه داشتن  اين تنھا بھانه
رفت بدون  تورم ھر سال باo .  دستمزدھاست

. که دستمزد کارگران به اندازه تورم باo رود اين
نتيجه آن ھم پايين آمدن قدرت خريد کارگران و 

کاھش .  ھا به زير خط فقر بود رانده شدن آن
ھا  دستمزدھای واقعی کارگران در طول اين سال

قدر تداوم يافت تا در عمل دستمزد را به  آن

ای رساند که نيروی کار کارگران در  مرحله
ترين نيروھای کار در  ايران به يکی از ارزان

جھان تبديل گرديد و سھم دستمزد از ھزينه توليد 
 . بسيار کاھش يافت
ی طبقه حاکم برای کاھش  امروز نيز بھانه

دستمزدھای واقعی، بحران و رکود اقتصادی و 
ھای  ناتوانی کارفرمايان برای پرداخت دستمزد

. ای بيش نيست اين ھم در واقع بھانه.  باoتر است
که بحران و رکود اقتصادی چيز جديدی  اول اين

نيست و بيش از چھار دھه است که اقتصاد ايران 
که در حالی که ھزينه  دوم اين.  به آن دچار است

ديگر عوامل توليد از جمله مواد اوليه در اثر 
 درصد ۶٠بيش از (تورم بسيار باo رفته است 

و قيمت کاoھای )  براساس گزارش مرکز آمار
 oتوليد شده نيز به ھمين نسبت و حتا بيشتر با
رفته است، تنھا کاoيی که بھايش نسبت به ديگر 
کاoھا افزايش نداشته است ھمان نيروی کار 

 . است
عليرضا محجوب نماينده مجلس اسbمی و دبير 

 با بيان ٩٧در ارديبھشت "  خانه کارگر"کل 
ی تمام شده کاo بايد  که سھم دستمزد در ھزينه اين

 درصد باشد، سھم دستمزد در ١٨ تا ١٣بين 
 ۶ تا ۵ھزينه تمام شده کاo در ايران را بين 

از آن زمان تا امروز با .  درصد اعbم کرده بود
توجه به نرخ باoی تورم از جمله در مواد اوليه، 

ای و ديگر عوامل توليد، سھم  کاoھای واسطه
دستمزد در کل ھزينه توليد کاo به روند نزولی 

به عبارت ديگر حتا اگر .  خود ادامه داده است
 برابر افزايش يابد تازه سھم ۵سال آينده دستمزد 

رسد که حتا   در ھزينه توليد به ميزانی می آن
عليرضا محجوب، اين عنصر ضد کارگر، 

 !!!گويد بايد به آن برسد می
علی ابراھيمی ديگر نماينده مجلس اسbمی است 
که به نازل بودن بھای نيروی کار در ايران 

وگو با خبرگزاری  او نيز در گفت. کند اعتراف می
"گويد  ماه گذشته می ايلنا در بھمن در شرايط : 

تواند با درآمد کمتر از  ای نمی کنونی ھيچ خانواده
وی در ادامه "   ميليون تومان در ماه زندگی کند۴

که حتا بھای کاoھای اساسی که  با تاکيد بر اين
 تومانی وارد ۴٢٠٠ست با ارز  دولت مدعی

شوند ھيچ تفاوتی با بھای آن کاoھا در ديگر  می
اکنون در ھر نقطه از : "گويد کشورھا ندارد، می

جھان که حقوق کارگران را بررسی کنيم، در 
 دoر است، ۶٠٠کمترين حالت حداقل دستمزد 

شايد در مشاغل پست که نمونه آن بسيار کم است 
شود،  ھا اجحاف می يا کارگرانی که در حق آن

 دoر باشد اما اين ميزان دستمزد را ۴۵٠حقوق 
 "توان زياد مشاھده کرد نمی

 دoری در حالی ۶٠٠اعتراف به دستمزد حداقل 
مصوب شورای (که دستمزد کارگران در ايران 

  نخستين شماره نشريه کار انتشار يافت١٣۵٧ اسفند سال ١٩

 وقفه انتشار يافته است واز آن تاريخ تاکنون بی

 .نشريه کار اکنون چھل و دومين سال انتشار خود را آغاز می کند
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 راه کار کارگران در مبارزه عليه کرونا

اسbمی کماکان تماشاچی صحنه است وجز 
دروغ و فريب و وعده و برخی کارھای جزئی و 

. گونه اقدام اساسی انجام نداده است  نمايشی، ھيچ
بی توجھی و بی مباoتی رژيم درقبال محافظت 
از جان کارگران و عموم شھروندان، ناکارآمدی 
و تعلل آن درقبال پيشگيری و مقابله با ويروس 
کرونا، عbوه برخسارت ھا و تلفات انسانی تا 
کنونی، جان ميليون ھا کارگر و اعضای خانواده 
کارگران را نيز درمعرض خطر جدی مرگ 

. ھيچکس به فکر کارگران نيست.  قرار داده است
درحاليکه خطر ابتbء انبوه کارگران به بيماری 

ست و   کرونا در محيط ھای کار يک خطر جدی
ھم اکنون نيز دربرخی مراکز کارگری شماری 
ازکارگران به اين بيماری مبتb شده اند که اين 
مراکز به فوريت بايد تعطيل و قرنطينه و از جان 
کارگران محافظت شود ، اما نه سرمايه داران و 
کارفرمايان و نه دولت که خود کارفرمايی 
بزرگ و حافظ منافع طبقه سرمايه دار است، 
اقدامی دراين جھت و برای جلو گيری ازابتbء 

حتی .  کارگران به بيماری کرونا انجام نداده اند
درمناطقی که وضعيت قرمز اعbم شده بازھم 
کارگران بايد ريسک باoی ابتbء به بيماری و 

بپذيرند و درمحل کار حاضر   خطرمرگ را 
ھرجا کارگری درخانه مانده است، حتی .  شوند

کارگری که به بيماری کرونا مبتb شده، کارفرما 
به فوريت حکم اخراج وی را صادر نموده 

برای .  وکارگر جديدی جايگزين وی ساخته است
کارخانه ايران پوبلين "مثال کار وفعاليت در 

مانند صد ھا کارخانه ديگر ادامه دارد و "  رشت
کارفرما که تنھا درفکر سودآوری خويش است 
به وضعيت قرمز وقعی نگذاشته و به جان 

يکی از مسئولين .  کارگران اھميتی نمی دھد
کاريابی استان گيbن درمورد فشار کارفرمايان 

فشاری که به کارگران "....برکارگران می گويد
توانند زير  آيد واقعا سھمگين است و آنھا نمی می

ھا در  تھديد به اخراج  ھا و  فشار اين تعديل
". صورت نيامدن به سرکار کمر راست کنند

ھيچگونه کنترل يا نظارتی نه دراستان گيbن ونه 
درساير استان ھا، نه درسطح کارخانه ھای 
بزرگ ونه درسطح کارگاه ھای کوچک، 
رستوران ھا، اغذيه فروشی ھا، چايخانه ھا و 

صاحبان اين واحد ھا صريحاً .  غيره وجود ندارد
به کارگران گفته اند درصورت ماندن درخانه و 

سميرا کارگر زنی .  اند  نيامدن به سر کار اخراج

که دريکی از آب ميوه فروشی ھای رشت کار 
می کند ضمن اشاره به وضعيت بحرانی اين شھر 

برای "و نبود کنترل و نظارت می گويد 
ليسانس  ماھيانه و با فوق  ھزار تومان حقوق  ٧٠٠

خواھی  اگر نمی  گويد  کارفرما می...بايد اينجا باشم
 ."در اين وضع بيايی ديگر نيا

 نمونه ھای متعددی ھست که کارگران به بيماری 
کرونا مبتb شده اند اما کارفرما ھيچ اقدامی نه 
برای اين کارگران و نه برای جلوگيری از شيوع 

. بيماری درميان ساير کارگران انجام نداده است
به گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوس رانی تھران و حومه، درسامانه ھای 

متاسفانه کارگران بيمار "  مختلف شرکت واحد 
ھمچنان در محيط ھای کار خطرناک مشغول 

   واحد بکار ھستند و مديران سامانه ھا ی شرکت
ھم با بی توجھی به دستور العمل و بخشنامه 
شھرداری تھران و بی توجھی به وضعيت 

جسمانی اين کارگران، ھيچ تمھيداتی و تدابيری  
ھم برای رعايت حال اين کارگران بيمار که در 

شرايط سخت ودشواری کار ميکنند در نظر  چنين
يکی از کارگران راه آھن اراک می ".  نگرفته اند

ھيچگونه امکانات و تجھيزات حفاظت "  گويد
فردی ازخودمون نداريم و شرکت ھيچ اقدامی 

او ميگويد در روستاھای "  واسمون انجام نميده
 نفر به علت مبتb شدن ١٠نزديک محل کار وی 

به اين بيماری فوت کرده اند و اضافه می کند که 
ازھمان روستاھا چند تا کارگر ميان و ما "

اoنم ...باھاشون سروکارداريم نميدونيم چکار کنيم
 اسفندماھه و ھيچ خبری از حقوق عيدی و ٢٠که 

مدير پروژه ھم که اصb منطق نداره ...  بن نيست
". و فقط ميگه بريد سر کار وگرنه اخراجيد

که خبر فوت   درايران خودرو نيز با وجود آن
دست کم يک کارگر در اثر ابتbء به ويروس 
کرونا و توقف برخی خطوط توليد اعbم شده، اما 
بخش زيادی ازکارگران ازجمله کارگران بخش 

 .خدمات فنی ھنوز دراين کارخانه مشغول کارند
ھمين چند نمونه  برای نشان دادن وضعيت 
عمومی کارگران در شرايطی که کرونا دارد 

سرمايه .  ست  دفاع را درو می کند، کافی  مردم بی
داران و کارفرمايان تنھا درفکر سودخويش و 

. افزايش آنند و به جان کارگران اھميت نمی دھند
درست درشرايطی که بايد بسياری از کارخانه ھا 
و کارگاه ھا رابطور مقطعی تعطيل کرد ويا 
باشيفت بندی و اقداماتی ديگر ازتراکم کارگران 

درمحل کار کاست و ھمزمان ماسک و دستکش 
ولوازم بھداشتی دراختيار کارگران قرارداد و کل 
محيط کار را بطور مرتب ضدعفونی کرد، 

به "  دربرخی واحدھای توليدی رشت، کارگران 
جای سه شيفت در يک شيفت کار می 

کارفرما درواقع باعث ازدياد تراکم  ).  ايلنا"(کنند
انسانی در سالن ھا و رستوران و سرويس ھای 
بھداشتی و غيره شده و کارخانه را به محل 

تری برای شيوع بيشتر و توزيع آسان   مناسب
درھفت تپه نيز .  ترکرونا تبديل نموده است

کارفرما به جای تجھيز کارگران نی بر به 
دستکش و روپوش و ماسک و ضد عفونی کردن 
محيط کار کارگران، با استفاده از دستگاه سمپاش 
آلوده به سموم دفع آفات گياھی، سرو صورت و 

بعداً اعbم شد آن .  بدن کارگران را سمپاشی کرد
چه به عنوان ماده ضد عفونی کننده در دستگاه 

. سمپاش ريخته شده محلول وايتکس بوده است
البته اين اقدام به غايت جاھbنه و اھانت بار، 
فوراً مورد اعتراض اسماعيل بخشی ، سنديکای 
کارگران نيشکر ھفت تپه، کانال مستقل کارگران 
ھفت تپه و بسياری ديگر ازکارگران اين شرکت 

 .قرارگرفت
دولت حاکم نيز که ھمواره حافظ  منافع سرمايه 
داران و حامی کارفرمايان بوده است، نه خود 
اقدام جدی مستقلی در زمينه حفاظت از جان 
کارگران انجام داده و نه کنترل و نظارتی در 
محيط ھای کارگری و اجبار کارفرمايان برای 

. محافظت از جان کارگران برقرار نموده است
ھم اکنون جان ميليون ھا کارگر و اعضای 

شان در سرتاسر کشور درمعرض خطر   خانواده
 ٣١ شھر و ١۶٠ويروس کرونا از قم به .  است

استان تسری يافته و رقم بيماران و فوت شدگان با 
سرعت و بطور تصاعدی درحال افزايش و 

 .فاجعه بزرگ تری در راه است

 ترين رويداد تاريخ جنبش کارگری  مارس مصادف است با بزرگ١٨

 داد و پرولتاريای قھرمان پاريس، کمون پاريس که در فرانسه رخ

 .يا نخستين حکومت کارگری جھان را برپا داشت

* 

 !گرامی باد ياد کمون پاريس نخستين حکومت کارگری جھان
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تر، تما م   برای جلو گيری ازيک فاجعه بزرگ
کارخانه ھا و کارگاه ھای بزرگ جز آن ھا که با 
نياز ھای ضروری و روزمره مردم 
سروکاردارند، بايد بطور موقت و مقطعی تعطيل 

ماسک ، دستکش، مواد ضد عفونی کننده .  شوند
بايد به اندازه کافی و رايگان دراختيار کارگران 

ھرکار خانه و .  و خانواده ھايشان قرار گيرد
صورت   مؤسسه ای که تعطيل نمی شود بايد به

شيفتی اداره شود ، ساعات کار آن کاھش يابد 
. ومحيط کار بطور کامل، مرتباً ضد عفونی شود

تمام لوازم بھداشتی ضروری با يد بطور رايگان 
دراختيار کارگران و ساير پرسنل اين کارخانه ھا 

کارفرمايان چنانکه تا .  و مؤسسات قرار گيرد
کنون نيز نشان داده اند نسبت به سbمتی و جان 

. و به آن اھميت نمی دھنداند   تفاوت  کارگران بی
کارگران بايد بطور متحد و يکپارچه دست به 
اعتراض و اعتصاب بزنند و کارفرما را وادار به 
تھيه ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده 
سازند و حتی با ايجاد کميته ھای ويژه، خودشان 

 .ضد عفونی کامل محيط کار را بر عھده بگيرند
انبوه عظيمی از کارگران کارگاه ھای کوچک،  

کار و امثال آن   کار، گچ  کارگران ساختمانی برق
از کاربيکارشده اند که نه کارفرماھا و نه 

يک از نھاد ھای دولتی از نمونه وزارت   ھيچ
دولت .  کار، اعتنائی به اين موضوع نکرده اند

بايد o اقل در دوره تعليق فعاليت کارگاه، دستمزد 
پردازد و معيشت آن ھا را   اين کارگران را به

بسياری از دست فروشان، زنان .  تأمين کند
سرپرست خانوار، کارگران اغذيه فروشی ھا، 
مغازه ھا، کودکان کار و خيابان و امثال اين ھا 

 تا ١٠که بنا به گزارش ايلنا جمعيتی بين 
ميليون را تشکيل می دھند از ھيچگونه بيمه ١١

تمام اين اقشار که ھمگی .  ای برخوردار نيستند
شان   درمعرض بيماری کرونا ھستند و زندگی

مختل شده است، بايستی تحت حمايت دولت قرار 
بگيرند، ازخدمات بيمه ای برخوردار شوند و 

بسياری از دولت .  سbمتی آن ھا تضمين شود
ھای سرمايه داری در شرايط بروز فجايعی مانند 
شيوع بيماری کرونا، به ياری مردم برمی خيزند 
و عموماً ازسbمتی و حفظ جان شھروندان غفلت 

درچين بbفاصله بعد از شيوع بيماری، .  نمی کنند
. کارخانه ھای صنعتی بزرگ تعطيل شد

طور   که ساoنه به"  ھيوندای موتور"درکارخانه 
 ميليون خودرو توليد می کند، ھمينکه ۵متوسط 

آزمايش کرونای يک کارگر مثبت اعbم شد، تمام 
طور موقت   خطوط توليد متوقف و کارخانه به

کارگران کارخانه به مرخصی رفتند .  تعطيل شد
درايتاليا، .  و مراقبت از انان درخانه ھا دامه يافت

دانمارک، نروژ و برخی کشورھای سرمايه 
داری ديگر نيز اقدامات پيشگيرانه ای انجام شده 

درفرانسه رئيس جمھور .  يا درشرف انجام است
اين کشور اعbم کرد، دولت از کليه شرکت ھای 
بزرگ و کوچک که با کاھش فعاليت اقتصادی 

رو می شوند حمايت خواھد کرد وپرداخت   روبه
دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان اين شرکت 
ھا را که ناگزير از کار باز می مانند، برعھده 

 .خواھد گرفت
درجمھوری اسbمی اما که برپايه دروغ و فريب 
و کتمان حقايق و ظلم و استثمار بی حد وحصر 

بناشده و جنايات بی شماری درحق توده ھای 
مردم مرتکب شده است، ھيچگونه اقدام جدی 
برای جلوگيری از خطر ابتbء کارگران به 
بيماری کرونا و محافظت از جان آن ھا صورت 

حق سbمت و حق زندگی، حق .  نمی گيرد
غيرقابل انکار کارگران و عموم مردم است که 
جمھوری اسbمی عمbً ان را نقض و از 

. کشان سلب نموده است  کارگران و زحمت
سرمايه داران و کارفرمايان نيز که مورد حمايت 

اند ،   رژيم قراردارند، تنھا درفکر کسب سود
اقدامی برای محافظت از جان کارگران انجام 
نمی دھند و باتعطيل و توقف حتی مقطعی 

بنابر .   کنند  کارخانه ھا و کارگاه ھا مخالفت می
اين، کارگران بايد خود و با ابتکار عمل خود به 
جنگ با کرونا برخيزند و ازجان خويش محافظت 

تنھا با مبارزه متشکل و تنھا با اعتصاب و .  کنند
خواباندن چرخ ھای توليد است که می توان به 
سرمايه داران و دولت آن ھا ضرورت محافظت 
از جان کارگران را يادآوری نمود و آن را به 

روحيه اعتراضی و خشم .  مرحله اجرا گذاشت
کارگران نسبت به بی اعتنائی کارفرمايان و 
دولت حامی آن ھا به جان و سbمت کارگران 

اين .  فوق العاده افزايش يافته و متراکم شده است
روحيه و خشم، دربسياری از واحد ھا و کارخانه 

. ھا به مرحله انفجاری نزديک شده است
کارگران راه کار ويژه خود را برای مبارزه با 

آنان خود وارد عمل شده و .  اند  کرونا ارائه داده
برای حفظ سbمت و نجات جان خويش به 
اعتراض و اعتصاب روی آورده اند و بيش 

 .ازاين روی خواھند آورد
کارگران مجتمع فوoد اھواز بارھا خواھان 
دستکش و ماسک و ضد عفونی کردن محل کار 
شده و خطر بيماری کرونا را ھشدار داده بودند، 
اما مديريت شرکت نسبت به اين خواست ھا و 
ھشدار ھا توجھی نکرد، ازاين رو دراعتراض به 
نبود امکانات پيشگيری از بيماری کرونا و بی 
توجھی کارفرما به جان و سbمت کارگران، 

. پارچه ای را تدارک ديده بودند  اعتصاب يک
مديريت شرکت که از تصميم کارگران باخبر شده 
بود، اين تصميم را به اطbع مقامات بلند پايه 

مديران شرکت .  دولتی دراستان خوزستان رساند
و حاميان دولتی آن ھا برای جلوگيری از انعکاس 
صدای اعتصاب فوoد و تأثير آن بر ساير 

تا اطbع "کارخانه ھا و مؤسسات، اين مجتمع را 
کارفرما متعھد شد .  تعطيل اعbم کردند"  ثانوی

دستمزد کارگران درايام تعطيل اين مجتمع 
تعطيلی فوoد اھواز .  طور کامل پرداخت شود  به

و پذيرش پرداخت دستمزد ايام تعطيل، يک 
موفقيت بزرگ نه فقط برای کارگران فوoد 
اھواز که تا کنون نقش پيشتازانه ای درجنبش 
کارگری ايفا کرده اند، بلکه برای کل کارگران 

کارگران فوoد راه محافظت از جان .  ايران است
و سbمت کارگران دربرابر کرونا را به ساير 

 .کارگران نشان دادند
البته فقط فوoد نيست که با اسلحه اعتصاب به  

جنگ کرونا و بی تفاوتی کارفرما و دولت رفته 
درھپکو نيز کارگران به اشکال مختلفی .  است

زمزمه ھای اعتصاب در اين .  اعتراض نموده اند
روحيه و زمينه .  واحد نيز شنيده می شود

در نفت، .  اعتصاب در ھپکو بسيار باoست
. اوضاع ازاين ھم بحرانی تر و جدی تر است

وزارت نفت طی بخشنامه ای تأکيد کرده بود که 
آمار بيماران کرونائی شرکت نفت و زير 
مجموعه ھای آن صرفاً بايد به اين وزارت خانه 

. اعbم گردد و به ھيچ عنوان نبايد رسانه ای شود
اين بخشنامه اعتراض وسيع کارگران نفت و 

وزارت نفت ھمچنين .  پتروشيمی ھا را برانگيخت
با کاھش ساعات کار کارگران مخالفت کرده بود 
که اين موضوع نيز مورد اعتراض کارگران 

که تعطيلی موقت و مقطعی شرکت   درحالی.  بود
ھای نفتی خواست کارگران و مورد تأييد 
کارشناسان اين رشته بود، اما وزير نفت به شدت 

. نفت اما خاموش نماند.  باآن مخالفت می کرد
اعتراض و نارضايتی کارگران نسبت به بی 
تفاوتی کارفرما و دولت به سbمتی وجان 

چراغ نفت تازه داشت شعله .  کارگران باo گرفت
می کشيد و زمزمه اعتصاب باo و باoتر می 
رفت که وزير نفت عقب نشست و با تعطيلی فاز 

 نيروی ٣٠٠٠ پاoيشگاه نفت آبادان با حدود ٢
 .کار شاغل موافقت کرد

کارگران راه آھن نيز با يک اعتصاب سراسری 
کارگران .  به مصاف کارفرما و دولت رفته اند

راه آھن با انتشار فراخوانی برای اعتصاب از 
آنا ن در .   اسفند، کار را تعطيل کردند٢٢روز 

اطbعيه ھا و بيانيه ھای خود به درستی مطرح 
نموده اند شرکت ھای گوناگونی که راه آھن را 

اند حقوق کليه کارگران   اداره می کنند، موظف
روز مزد ، رسمی و غير رسمی را دست کم به 

دولت و شرکت .   روز پرداخت کنند١۴مدت 
ھای متعددی که درارتباط با خطوط آھن فعاليت 

اند ماسک و دستکش و   می کنند ھمچنين موظف
مواد ضد عفونی کننده و ساير تجھيزات بھداشتی 
را به رايگان دراختيار تمامی کارگران و خانواده 

فراخوان کارگران راه آھن و .  ھايشان قرار دھد
روی آوری آنان به اعتصاب، ضرورت حفظ 
سbمت و محافظت از جان کارگران و خطر 
ابتbء به  بيماری کرونا را به کارفرمايان و 

به دنبال آن، .  دولت حامی آن ھا يادآور شد
مديريت خط و ابنيه فنی منطقه زاگروس وادار 
شد  محل کار پرسنل ستادی، اداری، جوشکاری، 
و ساير بخش ھا را روزانه ضد عفونی کند و از 
ترس گسترش اعتصاب برخی لوازم بھداشتی را 

 .نيز دراختيار کارگران قراردھد
 اسفند ٢٢ تا١٩درشرکت واحد نيز کارگران از 

يک اعتراض جمعی در شکل رانندگی با چراغ 
براساس اطbعيه .  روشن را سازماندھی نمودند

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
تھران و حومه، کارگران اين شرکت بدون 
ھيچگونه امکانات حفاظتی و بھداشتی مانند 
ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده، حتی 
با وجود بيماری ھای مختلف و خاصی که برخی 
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کارگران بدان مبتb ھستند، دراين شرايط بحرانی 
ناکارآمدی مديريت و عدم .  ھمچنان بايد کارکنند

تأمين لوازم بھداشتی برای جلوگيری از ابتbء به 
کرونا و حفاظت ازجان کارگران و ھمچنين عدم 
پرداخت حقوق و عيدی، از دoيل اصلی حرکت 
اعتراضی کارگران شرکت واحد بود که ازجمله 

 ۴ و ٣رانندگان خطوط بی ار تی در سامانه ھای 
گاه و   کارگران توقف.   درآن شرکت داشتند٧و 

 نيز درھمين رابطه با تجمع ۶تعمير گاه و سامانه 
درمقابل ساختمان اداری شرکت، دست به 

 .اعتراض زدند
اين ھا شمه ای از مبارزات و اعتراضات اخير 

کار مبارزاتی آنان درنبرد   کارگران و يگانه راه
عليه کرونا وبرای حق حيات و زندگی بوده 

به اين اعتصابات بايد اعتراضات کوچک .  است
ی آن ھا بی   ديگری را نيز افزود که درھمه

توجھی دولت و کارفرما نسبت به جان و سbمت 
کارگران موضوع اصلی اعتراض و ماسک و 
دستکش ومواد ضد عفونی يا کاھش ساعات کارو 
تعطيلی مقطعی از جمله خواست ھای کارگران 

اعتراض کارگران و کارکنان شرکت .  بوده است
ھای  اقماری زير مجموعه وزارت نفت، 
کارگران حفاری ھا، پتروشيمی ماھشھر، 
کارگران عسلويه و کنگان، خودروسازی استان 
ھای تھران و البرز، ايران خودرو بجنورد، 
کارگران معدن زغال سنگ طزره، معدن طbی 
زرشوران، کارگران مترو، کارگران حمل و نقل 

جاده ای بيرجند، کارگران و کارکنان مخابرات،  
کارخانجات شيشه قزوين، مبل سازی بجنورد، 
کارگران شھرداری، کارگران فروشگاه ھای 
زنجيره ای، کارگران جايگاه سوخت سنندج، 
کارگران oستيک پارس، فنرسازی خاور، پارس 
فنر، و چندين کارخانه ديگر در شھر صنعتی 
ساوه، ازجمله کارگران و واحدھايی بوده اند که 

 ٢۵ تا ١٠درارتباط با کرونا و تنھا درفاصله 
اين اعتراضات .  اسفند دست به اعتراض زده اند

درواقع ضمن بيان روحيه اعتراضی کارگران، 
نشان از آمادگی آن ھا برای روی آوری به 
اعتصاب و استفاده از اشکال مؤثر تر مبارزه 

 .است
وقتی که کارفرمايان و دولت حامی ان ھا طبقه 

بار کرونا   کارگر را در دامان بحران مرگ
گرفتار و آنان را در معرض خطر مرگ قرار 
داده و نسبت به سbمت و جان کارگران بی 

اند، کارگران نيز می توانند و بايد به روش   توجه
خود با کرونا مبارزه کنند و به مقابله با 

کار حامی آن ھا که اين  کارفرمايان و رژيم جنايت
ويروس را به جان مردم انداخت برخيزند که تا 
ھمين لحظه نيز گام ھای اوليه را دراين زمينه 

 .برداشته اند
ازياد نبريم که تعطيلی مقطعی کارخانه ھا و 
مؤسسات صنعتی و خدماتی، تنھا گام نخست 
حفاظت از نيروی کار در مقابل بيماری 

دنبال آن اقدامات ضروری بھداشتی   به.  کروناست
و پزشکی  نيز بايد انجام شود و مقدم بر 
ھرچيزتمام لوازم بھداشتی از ماسک و دستکش 

 ١١٠به نرخ واقعی دoر چيزی حدود )  عالی کار
 ماست که  دoر درماه است تاييدی بر مدعای

ھای حکومت  نيروی کار ايران در اثر سياست
ھای  اسbمی که شورای عالی کار يکی از ارگان

ترين نيروھای کار  آن است، به يکی از ارزان
oزم به توضيح است که .  جھان درآمده است

تر  حداقل دستمزد کارگری در کشورھای پيشرفته
 برابر مبلغی است که ٣داری حدود  سرمايه

نماينده مجلس بيان کرده است، آن ھم در حالی که 
حتا در اين کشورھا نيز بھای بسياری از اقbم 

 .کند خوراکی با ايران برابری می
شود که با توجه  حال اين سوال اساسی مطرح می

به تمام مطالبی که در باo آمد، طبقه کارگر ايران 
چه راه حلی برای افزايش دستمزدھا دارد و چه 

 !!!تواند و يا بايد بکند؟ می
واقعيت اين است که مبارزه برای افزايش 

ست که از آغاز پيدايش نظام  ای دستمزد، مبارزه
. چنان ادامه دارد داری وجود داشته و ھم سرمايه

افزايش دستمزد، کاھش ساعات کار، تامين 
ھايی بودند که  ترين خواست اجتماعی از جمله مھم

داری مبارزه  در طول حيات نظام سرمايه
اقتصادی و حتا سياسی کارگران بر حول و 

ست  دستمزد سھمی.  ھا شکل گرفته است محور آن
که کارگران از ارزش نوينی که در کاoی جديد 
تبلور يافته و محصول کار است، با فروش 

در جامعه .  آورند نيروی کار خود بدست می
داری در ظاھر کارگران در حالتی برابر  سرمايه

دار و آزادانه نيروی کار خود را به  با سرمايه
ی اين مناسبات  رسانند، اما اگر پوسته فروش می

را شکافته و به ھسته آن نزديک گرديم متوجه 
شويم که کارگران برای ادامه حيات راه  می

حال .  ديگری جز فروش نيروی کار خود ندارند
ھر قدر سھم دستمزد از ارزش جديدی که نيروی 
کار آفريده است کمتر باشد به اين معناست که 

اين يک .  شود داران بيشتر می سرمايه)  سود(سھم 
. داری است واقعيت اساسی و مھم نظام سرمايه

بنابراين مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد 
مبارزه برای کسب سھمی بيشتر از ارزش آفريده 

 .شده توسط نيروی کار است
گيری از  داران نيز با بھره اما در آن سو سرمايه

دستگاه دولتی، بيکاری کارگران و عوامل ديگر 

کنند تا  تbش می  -چون نبود تشکل کارگری  ھم  –
نيروی کار کارگران را که در مناسبات 

داری به کاo تبديل شده است ھر چه  سرمايه
 .تر بخرند ارزان

خوبی و  برای نمونه در ايران اين مساله را به
توان ديد و درک کرد که چرا در  بسيار آشکار می

ھا بھای نيروی کار کارگران تا اين  طول اين سال
بيکاری و عدم امنيت .  حد کاھش يافته است

شغلی، قراردادی بودن بخش بسيار بزرگ 
سو به  ست که کارگران را از يک کارگران عاملی

رقابت با يکديگر برای بدست آوردن کار وادار 
کرده و از سوی ديگر دست کارفرما را برای 

. کند ھای خود به کارگران باز می تحميل خواست
نداشتن تشکل يک معضل بسيار بزرگ ديگر 

داران و  زنی با سرمايه کارگران برای چانه
در تمام اين .  مبارزه برای افزايش دستمزد است

موارد نيز نقش دولت را در تحکيم مواضع 
قراردادی کردن .  داران شاھد ھستيم سرمايه

سرکوب معدود .  کارگران يک نمونه است
ھای مستقل کارگری و ممانعت از گسترش  تشکل

ست که   ھا يک نمونه ديگر، آن ھم در حالی آن
کارفرمايان از ھمه گونه تشکل برخوردار بوده و 

ھای سرکوب  تر از ھمه دولت و تمامی ارگان مھم
 .آن نيز در خدمت اين طبقه است

بنابراين مبارزه برای افزايش دستمزد 
ست که در يک طرف آن طبقه کارگر  ای مبارزه

دار و  قرار دارد و در برابر آن طبقه سرمايه
ست که تا زمانی که  اين واقعيتی.  دولت حامی آن

طبقه کارگر به يک مبارزه جانانه و متحد برای 
افزايش دستمزد دست نزند و اجازه دھد طبقه 

چون شورای  ھايی ھم دار در ارگان حاکم سرمايه
عالی کار دستمزدھا را تعيين کند، به ھدف خود 

 . در رابطه با افزايش دستمزد نخواھد رسيد
بايد برای افزايش دستمزد خود  کارگران می

مبارزه کنند، اما تا وقتی که يک جنبش کارگری 
برای افزايش دستمزد شکل نگيرد و اتحاد 
کارگران با ساير زحمتکشان حول خواست 

خود  زندگی باoی خط فقر صورت عملی به
دار خواھد توانست  نگيرد، طبقه حاکم سرمايه

چنان مانع افزايش دستمزدھا شود و فقری  ھم
 .تر به طبقه کارگر تحميل کند شديدتر و دردناک

 راه کار کارگران در مبارزه برای افزايش دستمزد به با7ی خط فقر
  مبارزه عليه کرونا

رايگان و مواد ضد عفونی کننده بطور 
دراختيار کارگران و خانواده ھای کارگری 

 .قراربگيرد
ارتجاع حاکم که بی کفايتی، بی مسئوليتی و 
ندانم کاری خود را نخست سعی کرد با 

و "حمله بيولوژيکی"مھمbتی ازقبيل 
توجيه "  دشمان"ازطرف "  بيوتروريستی"

کند، اکنون با طرح اين موضوع که بيماری 
کرونا درآغاز با آنفbنزا اشتباه گرفته شده، 
سعی می کند بی تدبيری ھا و جنايات خود را 
توجيه کند و تمام تقصير ھا را به گردن 

اما اين حرف ھا و .  کادرپزشکی بياندازد
ترفند ھا، نظر کارگران و توده ھای 
زحمتکش مردمی را که به ماھيت کثيف 

رژيم فريبکار حاکم و جنايات بزرگ آن پی 
برده اند تغيير نمی دھد جز آن که اراده آن 
ھا را برای تعيين تکليف قطعی با اين رژيم 

 .تر سازد محکم
ھيچ چيز طبيعی تر و بديھی تر و قابل 
پذيرش تر ازاين نيست که کارگران برای 
سbمت و حفظ جان خويش دست به مبارزه 

اعتصاب برای حفظ .  و اعتصاب بزنند
سbمتی، اعتصاب برای حق حيات و 

اين است يگانه راه کار مبارزاتی !  زندگی
مؤثر طبقه کارگر درلحظه کنونی عليه 

 !کرونا
باسازماندھی اعتصاب، عليه وضع موجود 

 !پا خيزيم و از حق حيات خويش دفاع کنيم به
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ی امکانات پزشکی،   خيمه زده اند و ھمه
بھداشتی و درمانی کشور را به طور کامل 
در انحصار خود و نزديکان شان گرفته اند، 
طبيعتا در مواجھه با ابتb به اين ويروس و 
خطر مرگ ناشی از آن در امنيت بسيار 

در عوض، عموم توده .  باoتری قرار دارند
ھای زحمتکش مردم ايران، خاصه زنان 
کارگر که بدون برخورداری از کمترين 
امکانات مالی، پزشکی و درمانی اينروزھا 
به حال خود رھا شده اند، ھمواره با شدت 
بيشتری در معرض مرگ و مير و تبعات 

 .  ناشی از ابتb به ويروس کرونا قرار دارند
در بحران مرگبار ناشی از شيوع بيماری 
کرونا در ايران، از ميان ده ھا ميليون نفری 
که اکنون با تبعات فاجعه بار ويروس کرونا 
دست به گريبانند، کارگران و در جمع آنان، 
زنان کارگر از جمله کسانی ھستند که تنھاتر 
از ھر زمان ديگری اينروزھا به حال خود 

ميليون ھا تن از زنانی که در .  رھا شده اند
کارگاه ھای کوچک کار می کنند، زنانی که 
سرپرست خانوار ھستند، زنانی که در 
فضای اقتصاد غير رسمی يا اقتصاد زير 
زمينی يا زير پل ھا، خارج از چتر قوانين 
اشتغال و حمايتی دولت مشغول به کار 
ھستند، با بيشترين تبعات ويروس کرونا 

زنانی ھمانند دستفروشان، .  مواجه اند
فرما ھستند و   فروشندگان خرده پا که خويش

برای خودشان کار می کنند، زنانی که در 
کارھای مختلفی انجام می دھند منزل،  
محصوoت خانگی و غذايی نظير ازجمله  

ترشی و مربا توليد ميکنند، زنانی که برای 
بقاء و امرار معاش، محصوoت و خدمات 
خودساخته خانگی را به تنھايی به بازار 
عرضه می کنند، اکنون بدون کمترين 

 .درآمدی به حال خود رھا شده اند
عbوه بر اين بخش از زنان، زنان کارگر 
ديگری ھم ھستند که در بخش ھای عمومی 
اقتصاد کشور، بدون داشتن حق بيمه 
بيکاری، بدون برخورداری از حمايت ھای 
اجتماعی و بدون داشتن قرارداِد مشمول 

ھمانند زنانی که .  قانون کار فعاليت می کنند
بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط علی 

وزير وقت تعاون، کار و رفاه (ربيعی 
 ٢۵، بيش از ٩۶در ارديبھشت )  اجتماعی

 ميليونی شاغbن غير ١٠درصد از جمعيت 
يعنی .  رسمی کشور را تشکيل می دھند

جدای از جمعيت سه ميليونی زنان سرپرست 
خانوار و زنانی که به کارھای شخصی در 

 ٢خانه اشتغال دارند، دست کم بيش از 
ميليون زن کارگر نيز در اشتغال غير رسمی 

. بخش ھای صنعت و خدمات وجود دا رند
زنان کارگری که بدون برخورداری از 
کمترين حق و حقوق بيمه ای و چتر حمايتی 

زنانی که به طور .  مشغول به کار ھستند
واقعی و بر اساس آمارھای غير رسمی بيش 

 ميليون زن ٣.   ميليون نفر ھستند٣از 
کارگری که بر اساس داده ھای مرکز 
پژوھش ھای عالی تامين اجتماعی، از 
خدمات درمانی و دفترچه ھای درمانی 
محرومند، از حق بازنشستگی و بيمه 
بيکاری برخوردار نيستند، و در نھايت از 
ھمه قوانين حمايتی و قوانين ايمنی کار نيز 

 . محروم و بی بھره اند
 ميليونی زنان کارگر ۶ تا ۵حال اين جمعيت 

و شاغل که بخشی از آنان خويشفرما ھستند 
و گروھی ديگر در بخش صنعت و خدمات 
کشور کار می کنند، جملگی بدون اينکه از 
کمترين حق بيمه بيکاری و درمانی 
برخوردار باشند، اين روزھا در تب و تاب 
شيوع بيماری کرونا، وادار به خانه نشينی 

زنانی که معاش و ھزينه ھای کمر .  شده اند
شکن زندگی شان، فقط و فقط با ھمان درآمد 

. محدود اشتغال روزانه شان تامين می شود
زنانی که به گفته سميه ُگلپور، رئيس کميته 
بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری، 
بدون بيمه در کارگاه ھای کوچک کار می 
کنند، از چک ھای سفيد امضا و سفته ھايی 
که کارفرمايان بدون رضايت خاطر از آنھا 
گرفته اند، رنج می برند و از استثمار و بھره 

زنان .  کشی شديد کارفرمايان مستاصل ھستند
کارگری که فاقد ھرگونه حمايت ھای دولتی 
ھستند؛ حمايت ھايی که بتواند از جان و 
سbمت و حقوق شھروندی آنھا محافظت 

خصوصا، زنان دستفروش فضاھای .  کند
عمومی و متروھا که در شرايط عادی اغلب 
از دستگيری ھای گاه و بيگاه و تنگتر شدن 
روز به روز فضای اشتغال و کار در رنج 
بوده اند، تا چه رسد به شرايط کنونی که 
باشيوع بيماری کرونا، درد و رنج روزھای 
کاری زندگی شان با خانه نشينی و عدم 

 . تامين معاش نيز وخامت بارتر شده است
در وضعيتی اين چنين بحرانی که گسترش 
ويروس کرونا جامعه را فلج کرده و تمامی 
شھرھای ايران به ويروس کرونا آلوده شده 
اند، ھنوز ھم در جمھوری اسbمی کمترين 

  ًbاراده ای برای قرنطينه کردن شھرھای کام

آلوده نظير تھران و قم و مشھد و رشت 
ھنوز ھم مسئوoن حکومتی .  وجود ندارد

نظير عليرضا زالی، مسئول مديريت بيماری 
قرنطينه "کرونا در تھران بر اين باورند که 

شھر نه مبنای علمی دارد و نه مناسب 
ھنوز ھم حسن روحانی در روز ".  است

 اسفند طی سخنانی شرم آور ٢۴يکشنبه 
چيزی به نام قرنطينه نداريم، : "کند  اعbم می

نه امروز و نه در ايام عيد و ھمه در کسب و 
 ". کار و فعاليت خود آزاد ھستند

حسن روحانی در شرايطی از عدم قرنطينه 
شدن شھرھا دفاع کرده است که شيوع 
ويروس کرونا به خصوص در تھران به 
شدت شتاب گرفته و منحنی آمار مبتbيان و 
کشته شدگان در تھران و سراسر ايران به 

آخرين آمار .  سرعت رو به افزايش است
 ١٣رسمی دولت در روز يکشنبه از تعداد 

 نفر ابتb به ويروس و کشته شدن ٩٣۶ھزار 
در حالی که .   نفر خبر داده است٧٢۴

آمارھای غير دولتی از چند برابر بودن 
سير صعودی .  آمارھای رسمی خبر می دھند

آمار مبتbيان و کشته شدگان سبب شده تا 
اختbف نظر ھای درونی حاکميت در مورد 

. عدم قرنطينه کردن شھرھا نيز افزايش يابد
اقدامی که از ھمان روزھای نخست شيوع 
ويروس کرونا در قم می بايست اين شھر را 

. بطور کامل قرنطينه می کردند، اما نکردند

 زنان کارگر، زنانی که اينروزھا تنھاتر از ھميشه اند
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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چرا که با اعbم قرنطينه شدن ھر شھری، 
طبق پروتکل بھداشت جھانی، دولت ملزم 
بود تا تمام ھزينه ھا و معاش زندگی مردمی 

اين .  را که قرنطينه شده اند، پرداخت کند
ھمان نکته کليدی است که باعث شده تا به 
امروز دولت جمھوری اسbمی از قرنطينه 

 .کردن شھرھا امتناع کند
از اين رو، ھيئت حاکمه ايران بجای  

قرنطينه کردن شھرھا، تنھا به دستورالعمل 
 oخانه نشينی مردم بسنده کرده است؛ تا او
حرفی زده باشد و در ثانی با پرھيز از 
بکارگيری لفظ  قرنطينه، عمb دولت و نظام 
را از التزام به پرداخت تمامی مزد و حقوق 
کارگران و شاغbن خانه نشين شده در امان 

نتيجه انجام اين ترفند و اقدامات  .  نگه دارد
ضد مردمی جمھوری اسbمی آن شده است، 
که اکنون کل کشور به ويروس کرونا آلوده 
گشته، صدھا نفر جان خود را از دست داده، 
ده ھا ھزار مبتb شده اند و ميليون ھا نفر 
ديگرھم در معرض ابتb به بيماری و خطر 

 . مرگ قرار دارند
درخواست خانه نشينی، آنھم بدون اينکه 
دولت کمترين اقدامی در جھت تامين معاش 
روزانه اين جمعيت چند ميليونی زنان کارگر 
و سرپرست خانوار کرده باشد، عمb به 
معنای خودکشی و گرفتار کردن آنان در 

ويروسی که .  چنگال ويروس گرسنگی است

اين روزھا پا به پای ويروس کرونا، بخش 
ھايی از جامعه از جمله زنان کارگر و 

رعايت .  سرپرست خانوار را تھديد می کند
دستورالعمل خانه نشينی دولت، دست کم 
برای آن دسته از زنانی که با فرا رسيدن 
شب عيد نه حقوق ماھانه منظم دارند و نه 
عيدی و پاداش و نه کمک معيشتی دريافت 
می کنند، عمb دستور العملی فاقد اجرا 

چرا که آن دسته از زنان کارگری که .  است
اکثر قريب به اتفاق آنان سرپرست خانوار 
ھستند و چرخه زندگی شان نيز به ھمان 
درآمد روزمزدی شان گره خورده است، اگر 
يک روز کار نکنند، برای آن روز درآمدی 

نبود درآمد روزانه ھم، .  ھم نخواھند داشت
يعنی در گرسنگی ماندن و از پا افتادن اين 

پس آنان ناچارند خطر .  بخش از زنان جامعه
کنند از خانه بيرون بزنند، خطر ابتbء به 
بيماری کرونا را بپذيرند  و دستورالعمل 
ھای اين چنينی دولت را ھم به ھيچ بگيرند، 
تا دست کم در شب عيد لقمه نانی بر سر 

 .ندسفره خود داشته باش
تنھايی زنان سرپرست خانوار و زنان 
کارگری که اينروزھا در تب تند ويروس 
کرونا، تنھاتر از ھر زمانی ديگری شده اند، 
دردناکتر از ديگر oيه ھای توده ھای مردم 

اين بخش از زنان کارگر، نه به .  ايران است
شکل فيزيکی در کنار ھم کار می کنند که 

دست به اعتراض جمعی بزنند و نه تشکلی 
دارند که برای برون رفت از وضعيت 

در چنين وضعيتی .  موجود اعتصاب کنند
نابسامان، که آنان تنھاتر از ھميشه ھستند، 

ست که از آن ھا   وظيفه ھرنيروی انقbبی
حمايت کند، صدای اعتراض بی حقوقی و 

  .روزمرگی آنان را پژواک دھد
 سال به دفعات ۴١جمھوری اسbمی طی 

نشان داده است که برای جان و زندگی و 
تامين معاش کارگران و زحمتکشان کمترين 

لذا جا دارد که طبقه کارگر .  نيستارزشی قائل 
ايران با استفاده از تمام ظرفيت ھای مبارزاتی 
خود، از اعتراض و اعتصاب گرفته تا ديگر 
اشکال مبارزاتی راديکال، پيگيرانه به دفاع از 
منافع طبقاتی خود، خاصه منافع زنان و مردان 
کارگر و شاغلی که اينروزھا به علت شيوع 
ويروس کرونا در تنھايی خود خانه نشين شده اند، 

 .برخيزد
 ◌ُ 

 
 
 
 

٨از صفحه   

 زنان کارگر، زنانی که اينروزھا تنھاتر از ھميشه اند
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٨درصفحه   

نه خامنه ای در .  می شد، ديگر خبری نيست
قبال اين فاجعه ھمگانی که خود از مسببين 
اصلی شيوع آن است، مسئوليت قبول می کند 
و نه دولت جمھوری اسbمی برای خدمات 
دھی به مردم گرفتار توجھی دارد و نه 
امکاناتی برای در امان ماندن توده ھای 
زحمتکش مردم ايران از ابتb به ويروس 

جامعه يکسره به حال . کرونا فراھم شده است
خود رھا شده و ھمگان بدون پشتوانه ھای 
حکومتی و بی بھره از ھرگونه امکانات 
دولتی، تنھا به ھمت پزشکان و نيروی 
ابتکار و خbقيت و امکانات شخصی خود در 
مواجھه با حمbت مرگبار اين ويروس 

١٠ 

ھای  نامXه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اره حسـاب  کمک ھای مالی خود را به شــم

راه  ـم بانکی زير واريز و رسيد آن را به ـھ
ھــای  کــد مــورد نــظــر بــه يــکــی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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ايستادنی که به دليل عدم امکانات .  ايستاده اند
oزم پزشکی، گستردگی و ھمگانی شدن 
شيوع اين بيماری، چندان ھم موثر و 

 .راھگشا نبوده است
با وجود اينکه کرونا بدون توجه به پايگاه 
طبقاتی و موقعيت اقتصادی و اجتماعی افراد 
به يکسان به سر وقت ھمگان می رود، اما 
اينگونه ھم نيست که تبعات مرگبار آن برای 

. تمام طبقات وoيه ھای جامعه يک سان باشد
مسئوoن رژيم، نھادھای دولتی و مجموعه 
ارگان ھای حکومتی، که طی دھه ھای 
متمادی بر جان و مال توده ھای مردم ايران 

 زنان کارگر، زنانی که اينروزھا تنھاتر از ھميشه اند

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوoريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


