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ھا  پيش با  داری جھانی از سال نظام سرمايه

اجتماعی و   -ھای پی در پی اقتصادی بحران
سياسی، ورشکستگی خود را آشکار نموده و 
نشان داده است که دوران اين نظم فرتوت و 
پوسيده به پايان رسيده و بايد جای خود را به 

ھای   نظمی سوسياليستی ، نظمی متشکل از انسان
ناتوانی اين نظم و فلج شدن .  آزاد و برابر بسپارد

آن در برابر ويروسی که تمام جھان را فراگرفته 
و ھر روز ھزاران تن از مردم جھان را به کام 

کشاند و تمام اقتصاد جھان را در يک  مرگ می
لحظه متوقف کرده است، دليل ديگری براين 
حقيقت است که بشريت در نظام مبتنی بر 

داری جز مرگ،  طبقات، سود و استثمار  سرمايه
ھای  کاری، جنگ، آوارگی، بيماری فقر، بی

واگيردار، دلھره و اضطراب و بی آيندگی، 
 .نصيبی نخواھد داشت

داری که اکنون چندين دھه است بر  نظم سرمايه
کند و به  روی يک بحران ساختاری حرکت می

ھای دوره ای بسيار  طور متناوب با بحران
مخرب مواجه است، ھنوز از عواقب بحران 

 آغاز گرديد، نجات ٢٠٠٧بزرگی که در سال 
نيافته که با شيوع جھانی کرونا با بحرانی بسيار 

 .تر مواجه شده است تر و عميق تر، وسيع بزرگ
البته، پيش از آنکه ويروس کرونا ضربه قطعی 
خود را به اين اقتصاد وارد آورد، از اواخر سال 

 ديگر آشکار شده بود که جھان ٢٠١٨
داری به زودی با يک بحران اقتصادی  سرمايه

ھای رشد  با کاھش نرخ.  جديد مواجه خواھد شد
المللی  ترين کشورھای جھان، صندوق بين در مھم

المللی جھان  پول و ديگر موسسات بين
داری، فرارسيدن يک بحران جديد را از  سرمايه

 .بينی کرده بودند  پيش٢٠١٩اواخر سال 

 اگرچه با ٩٨جنبش کارگری در سال 
ی اين جنبش  دادھای جديدی چه در محدوده روی

و چه در سطح کل جامعه روبرو شد اما در کليت 
.  بود٩٧خود، ادامه جنبش کارگری در سال 

طور عمده در  اعتراضات پرشمار کارگری به
شکل اعتصاب و تجمع و درمواردی تظاھرات و 

رغم احضار و  علی.  پيمايی خيابانی ادامه يافت راه
بازجوئی و بازداشت صدھا کارگر پيشرو، فعال 
اعتصاب و فعال سنديکائی اما روحيه اعتراضی، 

ھای سياسی در جنبش طبقه  شعارھا و خواست
فقط خصلت  نه.  ای داشت کارگر جايگاه برجسته

، ھمچنان در ايران بيداد می ١٩ويروس کوويد 
اعdم روزانه آمارھای رسمی و نرخ جھش .  کند

وار مبتdيان و جانباختگان اين بيماری، طی 
روزھای گذشته وحشتی فراگير را در جامعه 

ابر سياه کشتار و مرگ، آنچنان .  دامن زده است
آسمان ايران را فرا گرفته است، که حتا ھمان 
آمارھای جعلی و رسمی نھادھای دولتی نيز از 
سير شتابان و شيوع بيشتر اين بيماری در جامعه 

تا جاييکه فقط طی روزھای شنبه .  خبر می دھند
 نفر ۵٩٧٧ فروردين، تعداد ١٠ و ٩و يکشنبه 
بر اساس .   نفر نيزجان باخته اند٢۶٢مبتd و 

اعdم خبر رئيس مرکز روابط عمومی و اطdع 
 ١٠رسانی وزارت بھداشت، تا روز يکشنبه 

  نفر ٢۶۴٠ نفر مبتd و ٣٨٣٠٩فروردين، تعداد 
 . نيز جان باخته اند

٧درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۶٣شماره    ٩٩  فروردين ١١ –سال  چھل و دوم 

 ٩٨يک ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 

مبتdيان به ويروس کرونا، در رنجی روز افزون 
گرفتارند، ھر روزه با آمارھای سه رقمی در 
تنھايی خود جان می بازند، بی آنکه يار و آشنايی 

با تنھايی خود در مکان ھای .  در کنارشان باشند
دور افتاده دفن می شوند، بی آنکه دولت مرھمی 

منحنی .  بر دردھای آنان و خانواده ھايشان بگذارد
آمار مبتdيان و کشته شدگان با شيبی تند ھمچنان 
رو به باiست، بی آنکه جمھوری اسdمی تا 
کنون يک اقدام موثر برای مھار و غلبه بر اين 

ھمه شواھد .  ويروس ويرانگر برداشته باشد
بيانگر اين امر است که ھيئت حاکمه ايران، از 
ھمان ابتدا با پنھان کاری و کتمان آمار دقيق 
مبتdيان و جانباختگان آشکارا سياست کشتار 
کنترل شده و تدريجی توده ھای مردم ايران را 

 خطرات جانی و معض<ت معيشتی کارگران 
 با شيوع کرونا

 
باختگان و بيماران در ايران، جمھوری اسdمی مجبور شد تصميمات  با گسترش کرونا و افزايش جان

در راستای قرنطينه کردن شھرھا   -ھر چند دير، بسيار ناقص و ھمراه با اشکاiت اساسی   –جديدی 
کسب و کارھا به غير از .  ھايی برقرار کند اتخاذ کرده و برای عبور و مرور افراد بين شھرھا محدوديت

ھای مواد غذايی و بھداشتی و دارويی تعطيل شد و حمل و نقل عمومی درون شھری از حرکت  فروشگاه
ھا که به  ھا که مجبور به کار کردن ھستند و چه آن در اين ميان اما وضعيت کارگران چه آن.  باز ايستاد

تفاوتی کامل حکومت اسdمی  اعتنايی و بی چنان با بی اند، ھم دليل شيوع کرونا از کار بيکار شده
 .روبروست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 کشتار کنترل شده  مردم ايران به جای 
 مبارزه جدی با ويروس کرونا

بيانيه شورای ھمکاری 
 نيروھای چپ و کمونيست

 
  فاجعه جھانی کرونا 

 نشانه شکست و درماندگی 
  نظام سرمايه داری
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١از صفحه   

 ٢٠٠٧بحرانی بزرگتر از بحران 

  ۶درصفحه 

المللی پول در گزارش آوريل سال  صندوق بين
"   گفته بود٢٠١٩ فعاليت اقتصادی جھانی به : 

 ٢٠١٨ای در نيمه دوم سال  مdحظه نحو قابل
رشد چين زير فشار جنگ تجاری و .  کاھش يافت

کنترل بانکی، کاھش يافت و اقتصاد منطقه يورو 
 .تحرکش را از دست خواھد داد

المللی از اوضاع اقتصادی  ارزيابی صندوق بين
جھان حاکی بود که رشد توليد ناخالص داخلی 

داری که در سال  کشورھای پيشرفته سرمايه
يافته بود، در سال   درصد کاھش٢ /  ٢ به ٢٠١٨
 ١ /  ٨ درصد، اتحاديه اروپا از ١ /  ٨ به ٢٠١٩

/  ٣به   متحده که وضعيت   درصد و اياiت١ 
اقتصادی آن بھتر از کشورھای ديگر است نيز از 

٩  / /  ٣ به ٢  در .   درصد کاھش خواھد يافت٢ 
اين گزارش آمده بود که نرخ رشد توليد ناخالص 
داخلی ژاپن به يک درصد و نرخ رشد توليد 

 درصد ۶ /  ۵تر از  ناخالص داخلی چين نيز به کم
 . خواھد يافت کاھش

در ھمين حال گزارش کنفرانس توسعه و تجارت 
سازمان ملل حاکی بود که قروض جھانی، اکنون 

 و بيش از سه برابر ٢٠٠٨سوم باiتر از  يک
ھا در  اين بدھی.  توليد ناخالص داخلی جھان است

 تريليون دiر رسيد که ١٩٣ به ٢٠١٧سال 
 درصد توليد ناخالص داخلی جھان ٣١٨معادل 

گزارش تاکيد داشت که اين بدھی کdن .  است
فقط يک ريسک مالی بزرگ  کشورھای جھان، نه

پذيری جدی به ھنگام  است، بلکه سرمنشأ آسيب
 .نزول اقتصادی است

بنابراين مستثنی از شيوع ويروس کرونا،  وقوع 
آنچه که کرونا .  بحران جديد، اجتناب ناپذير بود

انجام داد، اين روند را تسريع و تشديد و به آن 
با شيوع کرونا به سراسر .  ابعادی جديدی داد

جھان، در نتيجه چشم انداز رکودی عميق،  از 
. اواخر فوريه بازار سھام پی در پی سقوط کرد

برآوردھا نشان داد که ارزش سھام مورد مبادله 
 ٧در بورس ھای جھان در موج اول آن،  طی 

 ھزار ميليارد دiر سقوط ٧روز در مجموع 
 .کرد

در ماه مارس، موج ديگری از سقوط بھای سھام 
اين در حالی بود که بانک مرکزی .  فرارسيد

آمريکا نرخ پايه بھره بانکی را در اين کشور به 
نزديک صفر رسانده بود و از يک بسته محرک 

 ميليارد دiری خبر داد و اعdم ٧٠٠اقتصادی 
کرد که در طی چند  فقره عمليات، مجموعاً 

 ميليارد دiر بدھی شرکت ھای آمريکايی ١۵٠٠
ھمچنين اعdم شد که .  را خريداری خواھد کرد

 . ميليارد افزايش خواھد يافت۴٠٠٠اين رقم تا 
 ٢٣به رغم تمام تdش دولت آمريکا، روز 

مارس، شاخص ھای عمده بورس وال استريت  
برای سومين دوشنبه متوالی با کاھش ھای چشم 

 .گير روبرو شدند
اما اقدامات موسسات مالی و پولی دولت آمريکا 

 .برای مقابله با بحران کارساز نشد
 ميليارد دiری ٢٠٠٠سرانجام ترامپ بسته مالی 

را به تصويب کنگره و سنا رساند تا مانع از 
قرار شد از اين بسته مالی که يک .  رکود گردد

سناتور حزب دمکرات آن را بزرگترين بسته 

 ميليارد به ٣۵٠نجات تاريخ آمريکا ناميد 
 ميليارد ۵٠٠صورت وام به موسسات کوچک،

کمک به شرکت ھای ھواپيمائی و ديگر شرکت 
 دiری برای افراد بالغ و ١٢٠٠ھای  ھا، و چک

 دiر برای اطفال به عنوان محرکی برای ۵٠٠
 .رونق بازار، اختصاص يابد

با اين ھمه گرچه در يک لحظه بازار سھام 
ظاھراً رونق گرفت، اما ادامه نيافت و روند 

قدرتمندترين اقتصاد جھان .  سقوط ادامه يافت
 .داری وارد رکود شد سرمايه

ھنوز چند روزی از آغاز اين رکود نگذشته بود 
که اداره کار آمريکا در گزارش جديد خود اعdم 

  ميليون نفر درخواست حمايت از ٣ / ٢٨کرد که 
براساس برآورد انجمن ملی .  اند بيکاری ثبت کرده

بينی شده است که  ھای آمريکا نيز پيش رستوران
 ٧در سه ماه آينده تنھا در اين بخش، نزديک به 

 .ميليون نفر کار خود را از دست خواھند داد
 درصدی ٢٤آمريکائی نيز سقوط    اقتصاددانان

توليد ناخالص داخلی اين کشور را در سه ماھه 
اگر اين .  اند بينی کرده  پيش٢٠٢٠دوم سال 

بينی به واقعيت تبديل شود، اين سقوط  پيش
ای  ماھه اقتصادی، سه برابر بزرگتر از سقوط سه

  در ٢٠٠٨است که اقتصاد آمريکا در سال 
 .بحبوحه بحران مالی و اقتصادی متحمل شد

گران ارشد مورگان استانلی می  يکی از تحليل
گسترش  اپيدمی کرونا به شدت اقتصاد «:  گويد

بحران .  آمريکا و جھان را تخريب خواھد کرد
اقتصادی ناشی از اين اپيدمی بسيار بزرگ تر از 

.  خواھد بود٢٠٠٨بحران مالی و اقتصادی سال 
اين بحران می تواند منجر به پائين ترين ميزان 

 سال اخير در آمريکا ٧٤رشد اقتصادی طی 
 ».شود

وقتی که قدرتمندترين اقتصاد جھان اينچنين در 
زند،  تکليف ديگر کشورھا  برابر بحران زانو می

قدرتمندترين اقتصاد اروپا، آلمان .  روشن است
 .نيز با وضعيت مشابھی روبه رو است

به محض سقوط بازارھای سھام ، دولت آلمان 
برای نجات موسسات آلمانی از ورشکستگی مبلغ  

اما اين مسکن .   ميليارد يورو اختصاص داد۵۵٠
 .نيز کارساز نبود

وزير اقتصاد آلمان روز دوشنبه ھفته گذشته 
برآورد کرد که سطح توليد اين کشور در سال 
جاری ميdدی و تحت تاثير شيوع ويروس کرونا 

 درصد کاھش می يابد و اين کشور را با ۵حدود 
ای از بحران مالی سال  سابقه رکود اقتصادی بی

 .کند  تا کنون مواجه می٢٠٠٨
انستيتوی تحقيقات (  يک موسسه پژوھشی 

در آلمان برآورد کرده است که زيان )  اقتصادی
تواند تا  اقتصادی بحران کرونا برای آلمان می

اين بحران به .   ميليارد يورو افزايش يابد٧٢٩
رکود توليد و بيکاری خواھد انجاميد و بودجه را 

درصورتی .  به شدت تحت فشار قرار خواھد داد
ھای توليدی و  که ادامه توقف بخشی از فعاليت

اقتصادی به ماه سوم کشيده شود، اين وضعيت، 
 ميليارد يورو خواھد ٧٢٩ تا ٣۵۴ای بين  ھزينه
در چنين شرايطی حجم اقتصاد آلمان بين .  داشت
 .رود  درصد تحليل می٢١ تا نزديک به ١٠

کلمنس "ھای دولتی آلمان،  به گزارش رسانه
گويد  فوست، رئيس موسسه مستقر در مونيخ می

شيوع کرونا برای اقتصاد آلمان، رکود، بيکاری 
وقت  ھای کامل به پاره و تبديل بسياری از اشتغال

را به دنبال خواھد داشت و بودجه ساليانه را با 
 .کند مشکdت عظيمی مواجه می

وی ھشدار داد که بحران کرونا تاثيرات 
ناخوشايندی بر بازار کار و اشتغال در آلمان 

رود به بيکاری يک  خواھد داشت و احتمال می
 ھزار نفر و پاره وقت شدن شش ۴٠٠ميليون و 

 ."ميليون شاغل منجر شود
تر از  اوضاع در ديگر کشورھای اروپائی وخيم

در اين کشورھا نيز با کاھش .  آلمان خواھد بود
شديد نرخ بھره، مقادير کdنی پول برای مقابله با 

ھا و کمک به موسسات توليدی و  ورشکستگی
ھا  ھا و شرکت خدماتی، خريد بدھی دولت

 .اختصاص يافته است
.  ميليارد يورو٧۵٠تا کنون بانک مرکزی اروپا 

 ميليارد ٣٣٠انگليس .   ميليارد يورو٣۴۵فرانسه 
 ۵ مبلغ ٢٠پوند، کشورھای عضو گروه 

 .اند در نظر گرفته.... تريليون، 
ھای پولی و بانکی تا کنونی، تزريق پول،  سياست

کاھش نرخ بھره بانکی و کمک به کسب و 
بنيه و کسانی که درآمدشان را از  کارھای کم
اند، حتی در حد يک مسکن اثر نکرده  دست داده

 يا در  اقتصاد تمام کشورھا وارد رکود شده.  است
 .اند آستانه اين رکود بزرگ قرار گرفته

ھای  توسعه و ھمکاری مدير کل سازمان 
ھای آينده  اقتصادی ضمن تاکيد بر اين که در ماه

برخی از اقتصادھای بزرگ جھان وارد رکود 
کشد که آسيب  ھا طول می شوند و سال می

افزايد، ضربه   اقتصادی کرونا جبران شود، می
گيری اخير بيش از بحران جھانی  اقتصادی ھمه

 . بوده است٢٠٠٨سال 
سرانجام، رئيس صندوق بين المللی پول ھفته 

اکنون آشکار است که ما : "پيش رسماً اعdم نمود
 و ٢٠٠٩با ھمان وخامت .  ايم وارد رکود شده

...  شايد بدتر مسئله نگران کننده اما تاثير دراز . 
مدت توقف ناگھانی اقتصاد جھانی و خطر موج 

ھا و اخراج است که نه فقط می تواند  ورشکستگی
مانع از بھبود گردد، بلکه می تواند بافت جوامع 

 ."ما را از بين ببرد
صندوق بين المللی پول تقاضای کمک برای 

/  ۵اختصاص   تريليون دiر به بازارھای به ٢ 
اصطdح نوظھور از نمونه ھند و برزيل را کرده 

 .است
در آسيا نيز مھم ترين کشورھا با بحران اقتصادی 

در چين توليد ناخالص داخلی در .  اند جدی مواجه
 ١۶ درصد و صادرات ١٣دو ماه نخست سال 

در کره جنوبی و ژاپن .  درصد کاھش يافته است
ھای مالی کdن دولتی برای  نيز به رغم بسته

آن .  نجات اقتصاد، اوضاع بر ھمين منوال است
دسته ازکشورھائی که فعاليت ھای مرتبط با 

ھا بوده است  توريسم يکی از منابع مھم درآمد آن
به ويژه کشورھائی نظير تايلند و سنگاپور که 

ھا وابسته به گردشگری است تا ھمين  اقتصاد آن
در برخی .  اند لحظه متحمل  لطمات جدی شده

ديگر از کشورھای جھان که فروش نفت منبع 
گردد، با  ھا محسوب می اصلی درآمدھای آن

کاھش بھای ھر بشکه نفت با وضعيت وخيمی 
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اتحاد ميان کارگران کشاورزی و کارگران غير 
در جريان اين .  کشاورزی را به نمايش گذاشتند

اعتصاب بود که شمار بيشتری از کارگران 
پيشرو پا پيش گذاشتند و اعتصاب را رھبری و 

تپه، تعداد  اعتصاب مھرماه ھفت.  ھدايت کردند
بيشتری از کارگران پيشرو را به صحنه مبارزه 
فرستاد و رھبران عملی بيشتری را در مکتب 
خود آموزش داد و اين از دستاوردھای مھم 

تپه ھمچنين  در اعتصاب ھفت.  اعتصاب بود
گرايش معينی از درون کارگران که از بيرون ھم 

شد، تحت ھر عنوان و توجيه  حمايت و تقويت می
ای، مدام بر استمداد طلبی از رئيسی جdد  و بھانه

ورزيد و با جريان  رئيس قوه قضائيه اصرار می
ای که در اطراف  شده ريزی سيستماتيک و برنامه

وی به راه "  انصاف گرايی"و "  خواھی عدالت"
اين گرايش اما در عمل .  شد افتاده بود ھمراه می

 .جايی نبرد و ايزوله شد راه به
 در ٩٨تپه، ھپکو و آذرآب نيز سال  ھمپای ھفت

کارگران ھپکو .  جنبش کارگری خوش درخشيدند
و آذرآب در چند نوبت، ازجمله در ارديبھشت و 

طور گسترده و يکپارچه دست  شھريور و مھر، به
ھای شھر  به اعتصاب زدند و بdفاصله در خيابان

عdوه .  پيمايی پرداختند اراک به تظاھرات و راه
موقع دستمزد و حق بيمه و ضمانت  بر پرداخت به

شغلی، خواست اصلی کارگران لغو 
 ھزار ٣بيش از .  سازی شرکت بود خصوصی

کارگر در اين دو واحد، گاه مجّزا از ھم،  گاه 
اتفاق و بازو در بازو ، پس از اعتصاب  به

. ھای شھر رژه رفتند روزھای متوالی در خيابان
شعار فراموش .  آھن را مسدود کردند خطوط راه

بار ..."  کنيم زندگی زير بار ستم نمی"  ناشدنی 
کشان  فقط  در ميان کارگران و زحمت ديگر نه

اراک بلکه در مقياس تمام کشور و کل جنبش 
مشکل ما حل نشه شھر . " انداز شد کارگری طنين
ھشدار کارگران ھپکو و آذرآب "  قيامت می شه

ھپکو از آذرآب .  در اعتراضات خيابانی بود
کرد و آذرآب با شعارھايی چون  حمايت می

برقرار "و "  پاينده ھپکو"  ، "باد ھپکو زنده"
حمايت و ھمبستگی خودرا با ھپکو اعdم "  ھپکو
 .کرد می

 که اعتراضات ٩٧در شرايط بعد از پاييز سال 
تپه فروکش کرده  خيابانی کارگران فوiد و ھفت

ای  بود، اين اعتراضات  از اھميت ويژه
برخوردار بود و درواقع گويای تداوم اعتراضات 
کارگری در شکل تظاھرات خيابانی و مبين 

رغم  به.  پيشتازی کارگران در اين زمينه بود
بار دستگاه حکومتی  رحمانه و خشونت مقابله بی

با کارگران، اما پيگيری و استمرار اعتصاب و 
مبارزات پرشور خيابانی کارگران ھپکو و 
آذرآب، عزم و اراده واحد کارگران به ادامه 

ھای خود، پس از سه  مبارزه تا تحقق خواست

تری به مناسبت روز  ھای مستقل کوچک مراسم
جھانی کارگر برگزار نموده بود و ازجمله در 
چند سال اخير با حمل بنر بزرگ گرامی داشت 
اول ماه مه و پخش تراکت و گل و شيرينی در 

رانی، به استقبال روز جھانی  ھای اتوبوس پايانه
ھا با  يک از اين مراسم اما ھيچ.  کارگر رفته بود

. مقايسه نبود و نيست  قابل٩٨مراسم اول ماه مه 
درست در لحظاتی که ارتجاع حاکم تصور 

وقمع و صدای  کرد جنبش کارگری را قلع می
کارگران را برای ھميشه خفه ساخته است، پرچم 

اول ماه مه تمام .  اول ماه مه به اھتزاز درآمد
. فضای سياسی جامعه را تحت تأثير خود قرارداد

اول ماه مه به يک معنا اعdم حضور سياسی 
در اول ماه مه يک .  طبقه کارگر در جامعه بود

اقدام اعتراضی و يک حرکت جمعی متشکل از 
کش جامعه بر  کارگران و ديگر اقشار زحمت

محوريت طبقه کارگر رقم خورد و اتحاد 
بار  اول ماه مه يک.  بخشی را سازمان داد اميد

 ٩٧که مبارزات پاييز چنان  -ديگر نشان داد 
 -تپه نيز نشان داده بود کارگران فوiد و ھفت

ھرآينه طبقه کارگر پرچم مبارزه را برافرازد، 
کنند و با  کشان نيز از آن استقبال می ساير زحمت

اول ماه مه .  زنند شوق و اميد برگرد آن حلقه می
نشان داد که طبقه کارگر و بخش پيشرو آن، 
پيشگام و پيشتاز مبارزه عليه نظم موجود است و 

بديل و رسالتی  آرام در راستای ايفای نقش بی آرام
که بر عھده اين طبقه است، گام برداشته و از 
تdش و تمرين اوليه و کسب تجربه استقبال 

 .کند می
 در ٩٨درخشش ديگر جنبش کارگری در سال 
تپه تجلی  مبارزات و اعتصابات کارگران ھفت

ويژه در تحت  اين مبارزات و اعتصابات به.  يافت
شرايط تشديد سرکوب و خفقانی که پس از 
بازداشت و شکنجه اسماعيل بخشی نماينده 

ھا  تپه و نيز احضار و بازداشت ده کارگران ھفت
تپه، در اين شرکت برقرار شد اھميت  کارگر ھفت

اعتصابی که در اول مھر .  کند دوچندانی پيدا می
 کارگر اخراجی ٢٠با خواست بازگشت به کار 

آغاز شد، بdفاصله با خواست ھای ديگری 
سازی شرکت، آزادی و  ازجمله لغو خصوصی

شعار .  بازگشت به کار اسماعيل بخشی تکميل شد
که "  اسماعيل رو گرفتن ما ھمه بخشی ھستيم"  

تپه  نشان از رشد آگاھی سياسی کارگران ھفت
داشت، از ھمان روزھای نخست اعتصاب و 

رانی کارگران پيشرو و  تجمع توأم با سخن
نمايندگان کارگران، به يکی از شعارھای اصلی 

 کارگر، ٢٠بازداشت و حبس .  کارگران تبديل شد
تعقيب و پيگرد تعداد ديگری از کارگران و 

ھا، حتی يورش به منازل کارگران و  نمايندگان آن
 کارگر ديگر در بين راه و مسير ١١ربودن 
تھران نيز نتوانست اعتصاب را درھم   -شوش

بشکند و خللی در اراده کارگران به ادامه 
اين اعتصاب در دو مرحله .  اعتصاب ايجاد کند

تپه با  کارگران ھفت.   روز ادامه يافت٧٠بيش از 
ھای  ھا و ترفند ھوشياری خود، تمام تdش

کارفرما و حاميان دولتی آن را برای ايجاد 
شکاف و دودستگی در ميان کارگران خنثی 
ساختند و نمونه مھم ديگری از اتحاد طبقاتی، 

سياسی مبارزات کارگری پررنگ بود، بلکه 
ھای سياسی و ضد دولتی شعارھا و  جنبه

اما اگر فراتر از .  ھا نيز برجسته بود شعارنوشته
 را ٩٨شرايط عمومی، جنبش کارگری سال 

تری به آن  موردبررسی قرار دھيم و نگاه دقيق
ھا و رويدادھای مھمی در  بيندازيم، با درخشش
 .شويم اين جنبش روبرو می

 ٩٨ترين رويداد جنبش کارگری در سال  برجسته
) يازده ارديبھشت (برگزاری مراسم اول ماه مه 

در مقابل مجلس است که تأثير بسيار مھمی بر 
کل جنبش کارگری ايران وبر فضای سياسی 

طبقه حاکم با سرکوب .  جامعه بر جای گذاشت
تپه، بازداشت و شکنجه و  خشن کارگران ھفت

حبس اسماعيل بخشی، علی نجاتی ، احضار و 
ارعاب تعداد زيادی از کارگران فوiد، ھپکو، 

تپه، بازداشت و شکنجه سپيده قليان  آذرآب، ھفت
تپه در نشريه گام،  و ساير حاميان کارگران ھفت

مدت برای  ھای طوiنی ھمچنين با بريدن حبس
فعاiن سنديکای کارگران شرکت واحد، بر اين 
. تصور بود که کارگران را مرعوب ساخته است

کرد با تشديد سرکوب، از  ارتجاع حاکم خيال می
کارگران زھرچشم گرفته است و پرچم مبارزه 

تپه به   در ھفت٩٧مستقل طبقه کارگر که پاييز 
اھتزاز درآمد و تمام عرصه سياسی جامعه را 

کشان را حول خود  تسخير نمود و ساير زحمت
بسيج کرد، برای ھميشه به زير کشيده و کارگران 

رژيم .  ھا فرستاده است را به پستوی خانه
کرد با تشديد  سرکوبگر و ارتجاعی حاکم خيال می

سرکوب و بگيروببند و اعمال خشونت و 
رحمی، توانسته است طبقه کارگر را از  بی

اما مراسم اول .  عرصه سياسی جامعه حذف کند
 پوچ بودن و باطل بودن تمام اين ٩٨ماه مه سال 

 .تصورات را به اثبات رساند
 ارديبھشت برای برگزاری ۴فراخوانی که  

مراسم اول ماه مه توسط سنديکای کارگران 
رانی تھران و حومه انتشار  شرکت واحد اتوبوس

يافت مورد استقبال و حمايت کارگران و ساير 
عdوه برتشکل .  ھای اجتماعی قرار گرفت گروه

ھای فعاiن کارگری،  ھای کارگری و تشکل
دانشجويان، معلمان و بازنشستگان نيز با صدور 

ھايی به فراخوان سنديکای  ھا و بيانيه اطdعيه
کارگران شرکت واحد لبيک گفتند و خود نيز، 
. سايرين را به شرکت در مراسم دعوت نمودند

جمعيت نسبتاً  )  ٩٨يازده ارديبھشت (  اول ماه مه
زيادی مرکب از کارگران، دانشجويان، معلمان، 
بازنشستگان، زنان و جوانان در مقابل مجلس 

ھا و  دست به تجمع زدند و با حمل پرچم
نان "  ھا و سردادن شعارھايی چون  شعارنوشته

تشکل تجمع حق "  ، "کار آزادی حق مسلم ماست
بيکاری استثمار منطق "  ، "مسلم ماست

، بر "کارگر دانشجو معلم اتحاد"  و"   دار سرمايه
کش تأکيد  اتحاد کارگران و ديگر اقشار زحمت

ابتکار عمل سنديکای کارگران شرکت .  کردند
شناسی فعاiن اين سنديکا  واحد، آگاھی و موقعيت

و ديگر کارگران پيشرو، توانست حمايت 
کش را جلب کند و  کارگران و ساير اقشار زحمت

سنديکای .  اول ماه مه متفاوتی را رقم زنَد
تر نيز  ھای قبل کارگران شرکت واحد سال

 ٩٨يک ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 
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 ٩٨يک ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 

وقفه، سرانجام برای نخستين بار  سال مبارزه بی
يد و  دولت پذيرفت از مالک خصوصی ھپکو خلع

. سازی واگذار کند آن را به سازمان خصوصی
دولت و برخی مقامات دولتی ھمچنين پذيرفتند که 

ھا اشکاiت جدی وجود  سازی درروند خصوصی
. اند بوده"  اھليت"داشته و برخی خريداران فاقد

نشينی دولت تا آنجا پيش رفت که  عقب
شريعتمداری وزير کار فعلی و ربيعی وزير کار 
قبلی کابينه روحانی، رسماً از ضرورت 

ھا و حتی از  گونه واگذاری بازنگری اين
ھا  ضرورت بررسی و تغيير قانون واگذاری

اگرچه دولت و وزرای .  سخن به ميان آوردند
ھای خود عمل نکردند و پس از  روحانی به وعده
 ٧٠دست شدن ھپکو، سرانجام به چند بار دست

درصد سھام آن به بخش خصوصی واگذار شد، 
اما اين موضوع از اھميت مبارزات پيگيرانه 
ھپکو و آذرآب و مخالفت کارگران باسياست 

 .کند سازی دولت کم نمی خصوصی
 ٩٨بايد اضافه کرد که جنبش کارگری درسال 

درحالی از اين درخشش ھا برخوردار شد  که 
ارتجاع اسdمی و کل طبقه حاکم سياست سرکوب 

ھای مستقل  کارگران و فعاiن کارگری و تشکل
کارگری را تشديد کرد و در ابعادی وسيع و 

تر به اعمال قھر و  ھای قبل تر از سال بسيار فزون
 .خشونت و ارعاب و زندان متوسل شد
آميز اول ماه  در يورش وحشيانه به تجمع مسالمت

کنندگان با خشونت و  مه، تعداد زيادی از اجتماع
ھا  رحمی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ده بی

 عضو سنديکای کارگران ٧تن ديگر ازجمله 
 عضو کانون ٢ دانشجو،٩شرکت واحد، 

نويسندگان ايران، چند فعال کارگری، چند تن از 
خواه و فعال حقوق اجتماعی  زنان مبارز و آزادی

. و چندين نفر ديگر بازداشت و روانه زندان شدند
ھای  تعداد زيادی از اين افراد مورد شکنجه

جسمی و روانی قرار گرفتند و پس از چند ماه 
مدت محکوم  ھای طوiنی بdتکليفی، به حبس
ھای  ھا، تنھا با سپردن وثيقه شدند و پس از ماه

 . طور موقت از زندان آزاد شدند سنگين به
تپه نيز درھمان  درجريان اعتصاب مھره ماه ھفت

 تن از کارگران و فعاiن اعتصاب ٢٠آغاز 
بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند و ده ھا 
تن ديگر به کرات احضار و مورد بازجوئی و 

عdوه براسماعيل بخشی .  ارعاب قرار گرفتند
کارگر مبارز و نماينده کارگران ھفت تپه و علی 
نجاتی عضو باسابقه سنديکای کارگران ھفت تپه 
و سپيده قليان از حاميان کارگران ھفت تپه که 
مورد انواع  آزارھا و شکنجه ھای جسمی و 

تپه  روانی قرار گرفتند، ساير متھمان پرونده ھفت
نيز مورد آزار و "   گام"در نشريه اينترنتی 

ھا به  ی آن شکنجه واقع شدند و سرانجام ھمه
مدت و بعضا شdق محکوم  ھای طوiنی حبس
 .شدند

درھپکو و آذرآب نيز اعتصابات و اجتماعات 
کارگران مورد يورش وحشيانه مزدوران سرمايه 

سختی مجروح  ھا کارگر به قرار گرفت که ده
آور،  سرکوبگران عdوه بر گاز اشک.  شدند
ای  ھای ساچمه ھای پdستيکی و حتی گلوله گلوله

که  درحالی.  به روی کارگران شليک کردند
آذرآب چند روز در محاصره نيروھای سرکوب 

ھا کارگر اين شرکت بازداشت  قرار داشت ده
شدت مورد ارعاب  شدند که در زير بازجوئی به

و تھديد قرارگرفته به زندان افتادند و تنھا پس از 
ھای سنگين از  گذشت مدتی ، با سپردن وثيقه

احضار و بازجوئی و زندان و .  زندان آزاد شدند
سازی عليه کارگران پيشرو و فعاiن  پرونده

افزون .  شود اعتصاب به موارد باi خdصه نمی
تپه و   کارگر ھپکو، ھفت٢٠٠بر متجاوز از 

ھا و  ھا کارگر ديگر در کارخانه آذرآب، ده
ھای مختلف ازجمله فوiد، سيمان کارون،  شرکت

کاغذسازی پارس، پتروشيمی کيميا، شرکت واحد 
به دادگاه احضار شده، مورد بازجويی و ارعاب 

ھا  قرارگرفته بخشا به زندان افتاده يا از ورود آن
درتشديد .  آمده است عمل به محل کار ممانعت به

فشار برکارگران زندانی و مدافعان طبقه کار گر 
ھمين بس که گفته شود برخی وکdيی  که وظيفه  

ھا را برعھده گرفته بودند نيز خود به  دفاع از آن
 .دادگاه احضار شدند و مورد تھديد قرار گرفتند

اگر کميت و حجم بزرگ احضار و بازداشت و 
آزار و شکنجه ھای  وحشيانه کارگران و مدافعان 

 کم سابقه بود، درعوض ٩٨ھا در سال  حقوق ان
اعتراض و مقاومت در زندان ھا نيز پرحجم و 

سوی ديگر تمام فشار ھا و .  بسيار پراھميت بود
ھا، مقاومت و ايستادگی شجاعانه  شکنجه

تمام متھمان پرونده ھفت تپه .  شدگان بود بازداشت
و اول ماه مه و ساير کارگران پيشرو و فعاiن 

شده، در زير فشار ھا، شکنجه  سنديکائی بازداشت
ھای گوناگون  ھا، محروميت ھا و محدوديت

بارھا نسبت به .  سرفرازانه مقاومت کردند
بازداشت خود دراشکال گوناگون اعتراض کردند 
و حتی دست به اعتصاب غذای خشک و تر 

قدمی مرگ پيش رفتند و تا پای جان  زدند، تا يک
 .ايستادند

ھای نافرجام رژيم برای سنديکا  در ادامه تdش
ھای مستقل  اعتبار ساختن تشکل سازی و بی

 عdوه بر ٩٨کارگری، جنبش کارگری در سال 
ھای رژيم برای تخريب کارگران پيشرو و  تdش

ی  ھا از عرصه فعاiن سنديکايی و حذف آن
ی ايجاد و  ھای کارگری و سياسی با پديده فعاليت

تقويت شوراھای اسdمی کار توسط کارفرمايان 
جنبش کارگری .  ھا روبرو بود و حاميان دولتی آن

کارگران .  ھا ھوشيار بود البته نسبت به اين تdش
ھای مستقل کارگری و  نيز با حمايت از تشکل

ھا و  که ترفند نمايندگان واقعی خود، چنان
ھای رنگارنگ پيشين رژيم را خنثی و با  توطئه

شکست روبرو ساخته بودند، اين تاکتيک 
شان را نيز خنثی  کارفرمايان و حاميان دولتی

 .ساختند
 اگرچه ازاواخر آبان ٩٨جنبش کارگری درسال 

تا حد زيادی تحت الشعاع قيام آبان و سپس روی 
دادھای مھم ديگری مانند شليک موشک به 
ھواپيمای مسافربری اوکراين و بعد از آن 
اعراضات دانشجوئی در آذر ماه  ودرادامه 
تظاھرات توده ای دی ماه و سرانجام شيوع 

 را ٩٨ويروس کرونا قرار گرفت، اما بيشتر سال 
پرجوش و خروش  بود و درادامه جنبش طبقه 

 .  گام برداشت٩٧کارگر درسال 
ھمه جنبش طبقه کارگر از يک ضعف  با اين

بزرگ در رنج بوده است که اين نقص و کمبود و 

.  نيز آشکار تر شد٩٨نقطه ضعف، درسال 
صرف نظر از اعتصابات بزرگ و طوiنی مدت 
و راه پيمائی و تظاھرات در ھپکو و آذرآب و 

تپه و کنتورسازی و واحد ھای مشابه که  ھفت 
ھا گرفتار مشکdت  بسياری از ان

سازی شده و درمعرض تعطيل قرار  خصوصی
گرفته اند اما صدای اعتراض و اعتصاب در 

اگر از .  واحد ھا و صنايع بزرگ شنيده نشد
معدود اعتصابات کوتاه مدت در برخی 

ھای ماھشھر و يا کارگران پيمانی  پتروشيمی
پاiيشگاه نفت آبادان و برخی ديگر از شرکت ھا 
درمنطقه پارس جنوبی و عسلويه و امثال آن 
بگذريم، اما صنعت نفت و ساير صنايع بزرگ  
مانند خودروسازی، صنايع پتروشيمی اساساً 

اعتصاب و اعتراض در .  خاموش بودند
ھا بسيار اندک و به ھيچ وجه با چند  پتروشيمی

در ايران خودرو، .  سال گذشت قابل مقايسه نيست
ھا  اعتراض و  سايپا و ساير خورو سازی

تپه و  اعتصاب قابل توجھی از نوع ھپکو و ھفت
صنايع بزرگ که نقش .  شود آذرآب ديده نمی

بسيار مھمی در اقتصاد کشور دارند و خواباندن 
توليد در اين صنايع بدون شک نقش و تأثير 
مھمی بر روند تحوiت سياسی جامعه خواھد 

تپه و  گذاشت، متأسفانه از شرکت ھايی چون ھفت
ھپکو و اذرآب که اگاھی سياسی کارگران بسيار 

اين .  تر ھستند باiست به نحو دردآوری عقب
ست که کارگران صنايع خودروسازی در  درحالی

ھمين چند سال گذشته اعتصابات بزرگی داشته 
دار تجمعات و  ھا، پرچم ويژه پتروشيمی اند به

درحال حاضر .  اند اعتصاب سراسری بوده
درشرايطی که در برخی شرکت ھا و کارخانه ھا 

تپه  از نمونه فوiد اھواز، ھپکو، آذرآب و ھفت
آگاھی سياسی کارگران به حدی افزايش يافته 
است که آلترناتيو کارگری و شورائی را دربرابر 
نظم حاکم قرار داده اند و اعتصابات بزرگ و 

ھا و شعارھای  تظاھرات پرشوری با خواست
داری را  سياسی و ضد دولتی و حتی ضدسرمايه

اند، اما در نفت و ساير صنايع  سازمان داده
بزرگ حتی اعتراض و اعتصاب اقتصادی قابل 

جنبش طبقاتی کارگران از .  شود  توجھی ديده نمی
که چرا و به  اين.  برد يک ناموزونی شديد رنج می

ھايی کارگران صنايع بزرگ وارد  چه علت
کارزار مبارزاتی و اعتصاب نشده اند، بايد مورد 

ھای آن  واکاوی و بررسی قرار بگيرد و ريشه
واکاوی علل و عوامل اين .  تجزيه و تحليل شود

موضوع، از جمله بررسی دقيق شرايط کار، 
ميزان دستمزد و مزايا و غيره، موضوع اين 
مقاله نيست و نوشته جداگانه ای بايد به ان 

درھرحال اما روشن است که اين .  اختصاص داد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 کشتار کنترل شده  مردم ايران به جای مبارزه جدی با ويروس کرونا

جلسه ھيئت دولت، از مردم خواست تا از فردا 
او در توضيح .  برای سختگيری بيشتر آماده شوند

: سختگيری ھای مورد نظر دولت گفت
تصميمات برای مردم سخت خواھد بود و ممکن "

است پارک ھا و بوستان ھا بسته شود و سيزده 
بدر مانند سال ھای قبل نباشد، مردم بايد به 
شرايط سخت تر قناعت کنند زيرا چاره ای جز 
اين نداريم و حفظ جان مردم برای ماه بسيار مھم 

 ". است
پس از يک ماه نيم از شيوع رسمی !  عجبا

ويروس کرونا در ايران، که تا کنون ھزاران 
مبتd و ھزاران نفر ديگر جان خود را از دست 
داده اند، دولت جمھوری اسdمی تازه به فکر 

افتاده است تا با محدود کردن "  حفظ جان مردم"
تردد ميان شھرھا و بستن پارک ھا به حفظ جان 

حسن روحانی در .  توده ھای مردم کمک کند
حفظ جان مردم "ابتدای سخنان خود، با گفتن 

مردم بايد به "و اينکه "  برای ما بسيار مھم است
، آنچنان به سخنان "شرايط سخت تر قناعت کنند

خود آب و تاب داد که ابتدا به ساکن، ھمه نگاه ھا 
معطوف به اقدامات عملی دولت در قرنطينه 

اما از آنجا .  کردن تعدای از شھرھای ايران شد
قرنطينه بی "که استراتژی دولت بر مبنای اصل 

است، با ادامه صحبت ھای او روشن "  قرنطينه
شد که اساسا قرنطينه ای در کار نيست و ھرگز 

توضيحات بعدی علی .  ھم در کار نخواھد بود
ربيعی، سخنگوی دولت نيز نشان داد که نه تنھا 
قرنطينه ای در کار نيست، بلکه تصميمات 

سختگيرانه دولت، در راستای ھمان سياست "
قبلی، صرفا اقدامی برای جلوگيری از سرعت 
فراگيری ويروس کرونا و کنترل شتاب مرگ و 

 . مير حاصل از آن است
: علی ربيعی در توضيح اقدامات جديد دولت گفت

. سفرھای جديد و خروج از شھرھا ممنوع است"
اين که چه کسانی برای چه کارھايی می توانند از 
شھرھايشان خارج شوند آئين نامه آن در وزارت 

با اين ".  کشور تصويب و ابdغ خواھد شد
توضيحات علی ربيعی، کامd روشن است که 

مورد نظر دولت، "  سختگيری ھای جديد"
اقداماتی صرفا برای ايجاد يک سری محدوديت 
ھای کنترل شده در مسير اجرای ھمان سياست 

 درصدی توده ھای مردم ايران به ٧٠مبتd کردن
اينکه با گذشت يک ماه و .  ويروس کرونا است

نيم از تائيد رسمی وجود کرونا در ايران، اکنون 
دولت به فکر ايجاد محدوديت تردد ميان شھرھا و 
بستن پارک ھا افتاده است، ناشی از افزايش غير 
معقول مبتdيان و کشته شدگان ويروس کرونا از 
نگاه دولت است، که اين روزھا با شيب تندی 

موضوعی که پيشبرد سياست .  شتاب گرفته است
تا کنونی جمھوری اسdمی در مقابله با ويروس 
کرونا را با چالش ھای درونی و بيرونی مواجه 

 .کرده است
عملکرد تا کنونی ھيئت حاکمه ايران در مبارزه 
با ويروس کرونا، انتقادھای تند و تيزی را در 

در عرصه .  داخل و خارج بر انگيخته است
پنھانکاری ھای "داخلی، موجی فزاينده عليه 

، ارائه آمارھای جعلی و بی کفايتی "عامدانه
دولت در مبارزه با ويروس کرونا به راه افتاده 

روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی .  است
شھرھای مختلف، پزشکان و کادر درمانی 
بيمارستان ھا و حتا تعدادی از نمايندگان مجلس 
ارتجاع اسdمی تا کنون به دفعات نسبت به اعdم 
آمارھای دروغين دولت واکنش نشان داده و با 
تاکيد بر آمار بسيار باiی مبتdيان و جانباختگان 

عdوه .  نسبت به وضعيت موجود ھشدار داده اند
بر نمايندگان قم و رشت، اخيرا رضا شيران، 
نماينده مشھد نيز آمار کشته شدگان را دست کم 

اين .  ھشت برابر آمارھای رسمی دانسته است
 فروردين، با ٨نماينده مجلس ارتجاع، روز جمعه 

انتقاد از آمار وزارت بھداشت به خبرگزاری ايلنا 
"گفت يک بيماری شيوع پيدا کرده که اسم : 

خارجی اش کرونا ويروس است و در داخل 
بعد می .  می شود"  بيماری حاد تنفسی"نامش 

 نفر بر اثر بيماری ۴٠٠گويند مثd در خراسان 
 نفر بر اثر کرونا فوت کرده ۵٠حاد تنفسی و 

نمونه ديگر، واکنش انجمن اسdمی ".  اند
مھندسان ايران، به دبير کلی ابراھيم اصغرزاده 

اين .  است که خود از حاميان روحانی بوده است
انجمن که از سری تشکل ھای سياسی موسوم به 

 اسفند ٩اصdح طلبان حکومتی است، روز شنبه 
طی نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، ضمن 
واکنش به عملکرد تاکنونی جمھوری اسdمی، 

برای منع کامل تردد شده "  دستور قاطع"خواھان 
تصورات توطئه "و "  گروه ھای واپسگرا"و از 

در باره شيوع کرونا در ايران انتقاد "  محورانه
جدای از موارد فوق، اظھار نظر .  کرده است

اخير علی اکبر حق دوست، رئيس کميته 
اپيدميولوژی ستاد ملی کرونا است، که آشکارا 
پرده از پنھانکاری بی شرمانه جمھوری اسdمی 
در مورد اعdم تاريخ ورود ويروس کرونا به 

پس از يک ماه و نيم .  ايران برداشته است
پنھانکاری و تاکيد مکرر مقامات حکومتی که در 

 بھمن از وجود رسمی کرونا در ايران باخبر ٣٠
شده اند، اکنون علی اکبر حق دوست، رئيس 
کميته اپيدميولوژی ستاد ملی کرونا گفته است، که 

اوايل بھمن بسيار آرام و خزنده "اين ويروس از 
و بی سر و صدا در چند شھر در حال گردش 

موارد "البته اين فرد ، با گفتن اينکه ".  بوده است
اول، بی عdمت بوده اند يا عdيم اختصاصی 
نداشته اند، به ھمين علت ما نتوانستيم در آن 

، سعی کرده تا ھم "زمان آن را شناسايی کنيم
حريم امنيت شغلی خود را حفط کند و ھم راه 
فراری برای ادامه پنھانکاری و دروغ بافی ھای 

 . پيشين جمھوری اسdمی باز گذاشته باشد
در عرصه بين المللی نيز پيشتر ريک بريان، 
مسئول خاورميانه ای بخش اورژانس سازمان 
بھداشت جھانی، ميزان واقعی مبتdيان و کشته 
شدگان را دست کم پنج برابر آمار رسمی دولت 

در وضعيتی که جمھوری .  اعdم کرده بود
اسdمی به دليل پنھانکاری، ارائه آمار جعلی و 
قرنطينه نکردن شھرھای کامd آلوده به ويروس 
کرونا از ھر طرف با انتقاد و فشار مواجه است، 
اخراج و ممانعت از کار تيم پزشکی سازمان 
پزشکان بدون مرز که طبق گفته علی ربيعی 
سخنگوی دولت، با توافق و ھماھنگی دولت 

 .   در دستور کار خود قرار داده اند
خامنه ای از ھمان ابتدا با تکرار اينکه اگرچه 

است، اما نبايد آن را "  بdيی"ويروس کرونا 
کرد، نشان داد که کمترين ارزشی "  بزرگ"

. برای جان توده ھای مردم ايران قائل نيست
حسن روحانی ھم، که باiترين مقام اجرايی 
کشور است و به ھمين اعتبار در راس ستاد ملی 
مبارزه با ويروس کرونا جا خوش کرده است، با 
اصرار بر عدم قرنطينه کردن شھرھای آلوده به 

 درصد ٧٠ويروس کرونا و با تاکيد بر اينکه 
 dتوده ھای مردم ايران بايد به اين بيماری مبت
شوند تا ايمنی جمعی بوجود آيد، به وضوح نشان 
داده است که به غير از برنامه ريزی برای قتل 
عام تدريجی مردم ايران، ھيچ راه حل ديگری 

 .  برای مقابله با ويروس کرونا در سر ندارد
راھبرد استراتژيک جمھوری اسdمی در قتل عام 
تدريجی و کنترل شده مردم ايران، اگرچه از 
ھمان آغاز تا حدود زيادی برای ھمه آگاھان 
روشن بود، اما با گذشت ھر روز و در پی بی 
عملی آشکار ھيئت حاکمه ايران در مبارزه جدی 
و ضربتی با ويروس کرونا، اکنون برای ھمگان 
روشن شده است که جمھوری اسdمی چه اھداف 
شوم و نقشه ھای جنايتکارانه ای برای مردم 

سخنان .  گرفتار به ويروس کرونا در سر دارد
اخير خامنه ای و نيز آخرين اعdم راه کار عملی 
روحانی جھت مقابله جدی تر با شيوع بيماری 
کرونا در ايران، بيان روشنتری از ادامه ھمان 
سياست کشتار تدريجی توده ھای مردم ايران در 

 .مواجھه با شيوع مرگبار ويروس کرونا است
خامنه ای در ادامه موضع گيری ھای قبلی خود 
که ھمواره بر کم اھميت جلوه دادن ويروس 
کرونا در ايران تاکيد داشته است، اينبار نيز 
وقيحانه تر از پيش طی جمdتی جنجالی، بر 

عليه "  اِنسی"و "  جنی"ھمدستی دشمنان 
جمھوری اسdمی  در شيوع بيماری کرونا تاکيد 

او روز سوم فروردين، طی پيامی ضمن .  کرد
: با حکومت ايران گفت"  دشمنی ھا"اشاره به 

ھم دشمنان جنی، ھم دشمنان اِنسی وجود دارند "
و اين ھا به ھم کمک می کنند، سيستم ھای 
اطdعاتی خيلی از کشورھا عليه ما با ھمديگر 

رھبر جمھوری اسdمی با ".  ھمکاری می کنند
اين ھذيان گويی و iطائdت خود، بجای يک 
اقدام جدی برای مبارزه با ويروس کرونا، نشان 
داد که تا چه حد در چنبره توھم تئوری توطئه و 

اين اظھارات .  خرافات اسdمی خود گرفتار است
خرافاتی  خامنه ای، آنچنان مايه بی آبرويی نظام 
شد، که اغلب خبرگزاری ھای حکومتی که اين 
پيام را منتشر کرده بودند، ساعاتی بعد به طور 

را از "  دشمنان جنی"ھمزمان جمله مربوط به 
 .خبرھای خود حذف کردند

 ٣٠عdوه بر خامنه ای، حسن روحانی نيز که از 
بھمن تا به امروز، مدام با گفتار درمانی دروغين 
خود سعی کرده است تا ابعاد اين فاجعه مرگبار 
را کوچک، و اوضاع را برای مردم ايران عادی 
جلوه دھد، اکنون از سختگيری بيشتر دولت در 
ممانعت از تردد بين شھرھا و استان ھا خبر داده 

 . است
 فروردين، در آخرين ۶روحانی، روز چھارشنبه 
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 کشتار کنترل شده  مردم ايران به جای 
 مبارزه جدی با ويروس کرونا

۴از صفحه   

٢از صفحه   

صورت گرفته بود، خود مزيد بر علت شد تادر 
عرصه جھانی نيز واکنش ھای انتقادی بيشتری 
نسبت به عملکرد جمھوری اسdمی صورت 

 برنده ١۴تازه ترين نمونه اش، واکنش .  گيرد
علمی و پزشکی جايزه نوبل است، که در 
واکنشی علنی دولت ايران را به جدی نگرفتن 
مبارزه با شيوع ويروس کرونا و رھا کردن 

 . مردم به حال خود، متھم کرده اند
گفته ھای سخنگوی دولت، اخراج و ممانعت از 
کار تيم پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز و 
موارد ديگری از اين دست که اين روزھا بازتاب 
رسانه ای پيدا کرده اند، عمd بيانگر وجه ديگری 
از اختdفات درونی ھيئت حاکمه ايران در 
مبارزه با ويروس کرونا و سياست عملی دولت 

 . در بھره برداری از اين بحران فاجعه بار است
چنانچه شاھد بوده ايم، برای پيشبرد اين سياست 
از دو ھفته پيش، ظريف راه افتاد و با استفاده از 
تمام روزنه ھای ديپلماتيک از جامعه جھانی در 

مدام در ھمه جا جار زد، .  خواست کمک کرد
جمھوری اسdمی تحت تحريم است، امکانات ما 
کم است، تخت بيمارستانی به اندازه کافی نداريم 

ھمه اين .  و پزشک و وسايل درمانی ما کم است
جار و جنجال ھا با ھدف ايجاد روزنه ھايی در 
به تعليق درآوردن تحريم ھا حتا به صورت 

در واقع دولت با استفاده از فرصت .  موقت بود
پيش آمده از فاجعه ويروس کرونا و عدم قرنطينه 
کردن شھرھای کامd آلوده در صدد بوده است تا 
با گسترش مراوده ھای سياسی با دولت ھای 
غربی و درخواست کمک از صندوق بين المللی 
پول، گام ھای موثری در مسير ايجاد شکاف در 

اما درست زمانی که راه ھای .  تحريم ھا بردارد

ورود کمک ھای جھانی به سوی جمھوری 
اسdمی باز شد و امکانات درمانی، دارويی 
ھمراه با تيم پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز 
وارد ايران شدند، خامنه ای وارد ميدان شد و با 

مانع از "  دشمنان جنی و انسی"اعdم ھمدستی 
 .اجرای اين بخش از سياست ھای دولت شد

پيشبرد سياست کشتار تدريجی و کنترل شده مردم 
ايران آنچنان آشکار است که حتاعباس عبدی از 
حاميان سفت و سخت رژيم ھم به آن واکنش نشان 

عباس عبدی از عناصر تاثير گذار در .  داده است
جمع اصdح طلبان حکومتی که مراوده ھايی ھم 

 فروردين، در ٨با اصولگرايان دارد، روز جمعه 
يادداشتی که در کانال  تلگرامی خود منتشر 
کرده، نوشته است، به نظر می رسد يکی از علت 
ھای عدم رغبت دولت برای اتخاذ تصميمات 

اعdم قرنطينه برای مھار [سخت در اين مورد 
اين است که حسن ]  شيوع ويروس کرونا

گمان می کند که اکنون بھترين "روحانی، 
فرصت برای حل مسئله تحريم ھا و سپس آغاز 

به نظر می رسد که ...  است]  با آمريکا[گفتگوھا 
اين وجه از سياست برای رئيس دولت در اولويت 

 ".قرار دارد
تمام تصميمات و عملکرد تا کنونی دولت 
جمھوری اسdمی، از پنھانکاری گرفته تا دادن 
آمارھای جعلی و دروغين در مورد تعداد 
مبتdيان و جان باختگان، از مخالفت شديد دولت 
در قرنطينه کردن شھرھا گرفته تا گفتار درمانی 

 ٧٠وقيحانه حسن روحانی در گرفتار گرفتن 
درصد مردم ايران به ويروس کرونا، تماما در 
انطباق با پيشبرد سياست کشتار کنترل شده و 

 . تدريجی توده ھای مردم ايران است
 

نقص و کمبود ، يک نقطه ضعف بزرگ جنبش 
اين درست است که درچند .  طبقه کارگر است

ھای مھمی به جلو  سال اخير جنبش کارگری گام
برداشته و پيوسته در صحنه سياسی حاضر و 
پيشتاز بوده است، اين نيز حقيقتی ست که طبقه 

ست که از ظرفيت و  ای کارگر يگانه طبقه
ھای اجتماعی  شايستگی ھدايت مجموعه جنبش

که  برخوردار است، اما طبقه کارگر برای اين
بتواند اين وظيفه و نقش و رسالت خود را با 

ست که کارگران  موفقيت انجام دھد، ضروری
صنايع بزرگ که درعين حال بخش قابل توجھی 
از کارگران را تشکيل می دھند نيز وارد عرصه 
مبارزه شوند تا اين ناموزونی و نقطه ضعف 
بزرگ جنبش طبقه کارگر در لحظه فعلی 

 .برطرف گردد
ای  در قيام چندروزه آبان، در اعتراضات توده

کش و  ماه صدھا ھزار تن از مردم زحمت دی
تھيدست جامعه برای سرنگونی نظم موجود 

ترديدی نيست که .  پاخاستند و به خيابان آمدند به
طور فردی در اين اعتراضات و  کارگران نيز به

ھا حضور داشتند، اما غيبت حضور  خيزش
دادھای بزرگ را  متشکل کارگران در اين روی

شکی نيست که با پيشرفت .  توان انکار نمود نمی
جنبش و اعتdی بيشتر آن، کارگران صنايع 
بزرگ نيز اعتصابات اقتصادی و سياسی را 
سازمان خواھند داد و نقش خود را در تحوiت 

توان و نبايد در  اما نمی.  سياسی ايفا خواھند نمود
بايد ھرچه زودتر .  انتظار روز موعود نشست

ھای اعتصاب را در تمام  به کار شد، کميته دست
صنايع بزرگ ايجاد کرد، اعتصابات اقتصادی و 
سياسی سرا سری را سازمان داد و اعتصاب 

انجام اين وظيفه .  عمومی سياسی را تدارک ديد
مھم و مبرم، قبل از ھرکس بردوش کارگران آگاه 

 .و بخش پيشرو و متشکل طبقه کارگر است
 

يک ارزيابی از جنبش طبقاتی 
 ٩٨کارگران در سال 

بھای ھر بشکه نفت به کمتر .  مواجه خواھند شد
 . دiر کاھش يافته است٣٠از 

 ھم ريختگی اوضاع اقتصادی  آنچه که از به
آيد، اين است  جھان در طول يک ماه اخير بر می

داری با بحرانی بزرگتر از  که جھان سرمايه
اين بحران يک .   مواجه خواھد بود٢٠٠٧بحران 

رشته عواقب فوری در پی خواھد داشت که 
ھا عواقب ھر بحران اقتصادی برای  ترين آن مھم

با اين تفاوت که ابعاد آن اين بار .  کارگران است
ھا ميليون  بيکاری ده.  تر خواھد بود بسيار وخيم

کارگر، تنزل سطح معيشت کارگران و گسترش 
در ھمين حال، آنچه که از ھم .  بی سابقه فقر

اکنون آشکار است، اين بحران منجر به تغييراتی 
المللی طبقه سرمايه دار  در سياست اقتصادی بين

 ورشکستگی سياست ٢٠٠٧بحران .  خواھد شد
. جھانی سازی و اقتصادی نئوليبرال را نشان داد

ھا زير فشار بحران، ناگزير به انجام  اکنون دولت

.  اقداماتی می شوند که مغاير اين سياست است
ھا ناگزير می شوند موسسات توليدی و  آن

خدماتی مھم را که دچار ورشکستگی می شوند 
در ايتاليا دولت .  به تملک دولت درآورند

بزرگيرين ايرiين اين کشور را به تملک خود در 
دولت اسپانيا بخش خدمات بھداشتی .  آورده است

 فرانسه  دولت.  و درمانی را دولتی کرده است
اعdم کرده آماده است موسسات بحران زده را 

دولت آلمان نيز اعdم کرده است .  ملی کند
سياست دولتی کردن را در مورد موسساتی که 
. قادر به ادامه حيات نيستند بر عھده خواھد گرفت

بحران کرونا منجر به تمرکز ھرچه بيشتر بر 
ھا و  داخل ھر کشور و تقويت نقش داخلی دولت

با اين .  ھای ناسيوناليستی شده است  گرايش
ھای  ھا مسير دولت بحران، تعداد بيشتری از دولت

. آمريکا و انگليس را در پيش خواھند گرفت
اتحاديه اروپا که حتی نتوانست يک سياست 

ھای آن  مشترک برای مقابله با کرونا و ھزينه
اتخاذ کند، از ھم اکنون خطر را احساس کرده و 
رئيس جمھوری فرانسه در مورد خطر فروپاشی 

در چنين شرايطی .  اتحاديه اروپا ھشدار داده است

. ھا نيز افزايش خواھد يافت تقابل ميان دولت
ترين کشوری که از جھانی سازی و  مھم

نئوليبراليسم نفع برده است، بيشترين زيان را از 
. ھرگونه تغيير در اين سياست، متحمل خواھد شد

نتيجه اين تحوiت تشديد تضادھا و مخاصمات 
اما شرايط وخيمی که .  ميان دولت ھا خواھد بود

بيماری کرونا و توام با آن بحران اقتصادی برای 
المللی  طبقه کارگر در ھر کشور و در مقياس بين

آورد، تشديد تضاد کار و  به بار آورده و می
سرمايه و اعتdی مبارزات طبقاتی را در 

داری به ھمراه  ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
ای  مانده ھای گرسنگان در کشورھای عقب شورش

که در نتيجه بحران بيشترين آسيب را خواھند 
داری ھيچ راه  سرمايه.  ديد، در پی خواھد داشت

ھای کنونی  حلی برای انباشت تضادھا و بحران
ھا استقرار  جھان ندارد و تنھا راه حل قطعی آن

 .  نظمی سوسياليستی است
 
 

 ٢٠٠٧بحرانی بزرگتر از بحران 
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 بيانيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست          
 

            فاجعه جھانی کرونا نشانه شکست و درماندگی 
                             نظام سرمايه داری

 
روز از جمله شيوع ويروس کرونا و تلفات تراژيک تاکنونی آن، يکبار ديگر نشان داد که نظام سرمايه داری با پايه ای ترين حقوق فردی و اجتماعی انسان ام

از قبل مشخص بود يعنی بايد مشخص می بود که نظام .  اين فاجعه، رعدی در آسمان بی ابر نبود.  حق سdمتی و حق حيات در تناقضی مھلک قرار دارد
. ل نيستسرمايه داری به دليل اولويت دادن به الگوی توسعه اقتصادی مبتنی بر کسب حداکثر سود، نه تنھا برای بشريت بلکه برای طبيعت نيز ارزشی قائ

ول اين را حتی کارشناسان محيط زيست و دانشمندان و اساتيد دانشگاھی ھمين نظام نيز اکنون اعتراف می کنند که ويروس ھای جديدی مثل کرونا محص
 .تحت فشار بودن محيط زيست حيوانات و طبيعت کره زمين است که سبب جھش ھای ژنتيکی و بسيار ھوشمندانه اين نوع ويروس ھا و ميکروب ھا می شود

جنون گاوی، آنفوiنزای خوکی، ابوi، سارس و :  در  دو سه دھه اخير، بشريت شاھد اپيدمی ھايی چون.  بحران کرونا پد يده ای غيرقابل پيش بينی نبود 
يی مرس بوده است، بنابراين ھر حکومت و جامعه ای که برای سdمت و معيشت شھروندان خود ارزشی قائل بود، بايد از قبل خود را برای چنين روزھا

اين سيستم بويژه کشورھای امپرياليستی برای نابودی کره زمين و ھمه مردمان .  اما اين آينده نگری با ذات نظام سرمايه داری در تضاد است.  آماده می کرد
 از فراھم آن با بمب و گلوله، نه يکبار بلکه برای چندين بار، ذخيره در زرادخانه ھای خود دارند، اما برای حفظ سdمت شھروندان و کادر درمانی، حتی

 .ناتوان است... ماسک، روپوش مخصوص، الکل پزشکی، ژل ضدعفونی، دستگاه اکسيژن مصنوعی، تخت بيمارستانی کافی و : کردن امکانات ابتدايی چون
ترديدی نيست که در برخی از کشورھا نظير ايران درماندگی سرمايه (بحث ابداَ اين نيست که گويا اين دولت ھا و کشورھا با ضعف مديريت روبرو ھستند 

، معضل اساسی ھمانا اين است که نظام سرمايه داری برای حفظ سdمت مردم و )داری با بحران مديريت و تعدد مراکز تصميم گيری نيز عجين شده است
بويژه حفاظت از محيط زيست، ارزشی قائل نيست و اگر اينجا و آنجا برخی محدوديت ھا و عقب نشينی ھا را پذيرفته، ناشی از فشار جنبش ھای اجتماعی 

 .جنبش مبارزه برای ارزش ھای سوسياليستی طبقه کارگر بوده است
واند از پس نتيجه اين درماندگی و اولويت دادن به سود سھام کمپانی ھا و ابر سرمايه داران، اين شده که سيستم درمانی حتی در پيشرفته ترين کشورھا نت

 .اپيدمی ھايی از نوع کرونا  برآيد
شکار شد فرصت داشتند که با اولويت دادن به سdمت آچين "  ووھان"اين دولت ھا از زمانيکه درماه دسامبر نخستين عdئم شيوع وسيع ويروس کرونا در 

اما ھم از طريق پنھانکاری و ھم از طريق اصرار بر گردش چرخ سرمايه، موجبات آلودگی صدھا .  مردم و نه منفعت سرمايه، امکانات خويش را بسيج کنند
فاجعه ای که تا اين لحظه دست کم جان بيست و چند ھزار انسان را در سراسر .  ھزار نفر را فراھم کردند که قطعا به ميليون ھا نفر افزايش خواھد يافت

 .جھان گرفته است
در يمن جنگ زده و ھائيتی زلزله "  وبا"دمار از روزگار کشورھای آفريقايی در می آورد و يا ھمين حاi بيماری پيش پا افتاده "  ابوi"اگر در گذشته بيماری 

ايش می زده دارد جان ھزاران نفر را می گيرد، اکنون کرونا در قلب آمريکا و اروپای پيشرفته دارد رکوردھای جديدی از جانباختن شھروندان را به نم
 علناَ اعdم می کنند که راھی جز کشيدن لوله اکسيژن از دھان G7نتيجه اين درماندگی ساختاری اين شده که در ايتاليای عضو باشگاه امپرياليستی .   گذارد

 ايجاد افراد مسن و فرستادن عمدی آنھا به گورستان ھا ندارند و يا نخست وزير بريتانيا با وقاحت صحبت از ضرورت ابتdی ھفتاد درصد از مردم برای
ھمين نوع سياست ھا در ساير .  می کرد و حاضر نبود بدون فشار کادر زحمتکش درمانی و مردم، تن به سياست پيشگيری و قرنطينه بدھد"مصونيت گله ای"

 .کشورھا نظير آمريکا نيز پيش گرفته شده که اکنون دارند عواقب وحشتناک آنرا به چشم می بينند
 دارد در در ايران که عملکرد سيستم سرمايه داری با استبداد فاشيستی، تحجر مذھبی، درماندگی و تعدد مراکز تصميم گيری تلفيق شده است، بحران کرونا

 . ابعادی وسيع جان مردم  و کادر درمانی را می گيرد
 بھمن و انتخابات نمايشی دوم اسفند از شيوع ويروس کرونا در قم آگاه شده بود، عمداَ برای تحت تاثير ٢٢اين رژيم که از روزھا قبل از راھپيمايی دولتی 

درحاليکه سيستم بھداشتی قم سخن .  قرار نگرفتن اين دو نمايش دولتی، و نيز نگاه امنيتی رژيم به بحران ھايی از اين دست، به سياست پنھانکاری روی آورد
به مرکز صدور ويروس کرونا به سراسر ايران می کرد مقامات استانی و دولتی و متحجرين مذھبی با کفر دانستن چنين اھانتی به " مقبره معصومه"از تبديل 

در واقع جمله تاريخی کارل مارکس مبنی بر .  حرم معصومه، آنرا توطئه  دشمنان خارجی برای بی عصمت کردن امامان و امامزادھای شيعه تلقی کردند
 !بار ديگر حقانيت خود را به اثبات رسانيده است" دين افيون توده ھاست" اينکه 

 در »ترکيب سرمايه و دين و استبداد «ھم به خاطر ...  اکنون نه تنھا در ايران تحت حاکميت اسdمی، بلکه در مناطق و کشورھای مسيحی، يھودی، ھندو و 
گسترش تلفات حاکميت، فاجعه تلفات انسانی در حال گسترش است، به ويژه در ايران در بند استبداد دين و سرمايه، رژيم سعی دارد با ارايه آمارھای تقلبی 

 نفر اعتراف کرده است اما بسياری از کارشناسان و آگاھان و مردمان ساکن ايران ٢٣٠٠اين رژيم تنھا به ابتdی سی ھزار نفر و مرگ . انسانی را کتمان کند
 !از جمله سازمان بھداشت جھانی رقم واقعی را احتماiَ پنج برابر اين ميزان ارزيابی کرده اند 

ا کند رژيم  انسان ستيز حاکم حتی برای حدود سه ماه حاضر نشده برخی سياست ھا مبنی بر غربال گری و قرنطينه را در شھرھا و استان ھای ايران اجر 
حکومت درمانده سرمايه داری و مذھبی ايران .  درحاليکه کشورھايی نظير چين با اجرای قاطع و سريع اين سياست توانستند تا حدودی از ابعاد فاجعه بکاھند

روی آورده و درعين حال که از "!  توطئه دشمن برای توليد ويروس منطبق با ژن ايرانی"از زبان رھبرش حتی به بافتن خيال بافی ھای ماليخوليايی نظير
کمک "  تئوری توطئه "  ادامه سياست ھای تحريمی آمريکا می ناليد و آن را بھانه ای برای کتمان درماندگی خود قرار داده بود، حاضر نشد به بھانه ھمين 

را برای احداث يک بيمارستان صحرايی مجھز در اصفھان بپذيرد و عليرغم موافقت وزارت "  سازمان پزشکان بدون مرز"ھای يک سازمان مستقل نظير 
اين سياست در حالی عملی !  بھداشت با دريافت اين کمک، بعد از ورود امکانات اين سازمان، جلوی فعاليت آنھا را گرفتند که جھانيان را در بھت فرو برد

تخصص می شود که سيستم درمانی ايران حتی تا قبل از شيوع کرونا به اعتراف رسانه ھای داخل کشور از کمبود دويست ھزار پرستار و ھزاران دکتر و م
فشار طاقت فرسايی که بر کادر درمانی زحمتکش ايران وارد می شود تا کنون جان دھھا نفر از .  و تخت بيمارستان و امکانات اوليه ديگر رنج می برد

 .در ساير کشورھای حتی پيشرفته سرمايه داری نيز شاھد ھمين فشار طاقت فرسا بر سيستم درمانی ھستيم . پرستاران و پزشکان را گرفته است
تا کنون بازارھای بورس و اقتصاد سرمايه داری .  عdوه بر اين معضل، جھان شاھد يکی از عظيم ترين بحران ھای اقتصادی دو دھه اخير خود بوده است

صدھا ميليون نفر از کارگران و زحمتشکان در سراسر جھان شغل و درآمد خود را از دست داده اند يا به .  سقوط ھزاران ميليارد دiری را تجربه کرده اند
 ريختن تريليون ھا دiر از بودجه کشور و ٢٠٠٨واکنش دولت ھای سرمايه داری ھمچون بحران بزرگ .  موازات رشد بحران، در حال از دست دادن ھستند

حتی در پيشرفته ترين .  بانک ھا به حلقوم کمپانی ھای بزرگ است، ولی وقتی به بيکاران و زحمتکشان می رسند به سياست قطره چکانی روی می آورند 
 .کشورھا سخن از اعطای پنجاه تا ھفتاد درصد حقوق بيکاری به کارگران و شاغلين می کنند

"به ھمين خاطر بلند کردن پرچم کوبيدن بر خواست ھای .  بيش از ھر زمان اولويت پيدا کرده است!"  سdمت، معيشت، منزلت ، حق مسلم ماست: 
آموزش رايگان، درمان رايگان، بيمه بيکاری مکفی، و حق ھر انسان برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه،  و نيز :  سوسياليستی جنبش ما نظير



 ٨ ٨۶٣ شماره  ٩٩  فروردين ١١    ٨

 اسفند از کار اخراج شدند و کارفرما با اين ٢٩
حيله از پرداخت دستمزد کارگران در ايام 

 کارگر ٣٢٠چنين  ھم.  تعطيلی شانه خالی کرد
شرکت پيمانکاری جھان پارس شاغل در ميدان 

 کيلومتری شھرستان مھران در ٢۵نفتی آذر در 
اين .   اسفند از کار اخراج شدند٢٩استان ايdم 

ھای گذشته نيز با ھدف  شرکت پيمانکاری در سال
تضييع حق و حقوق کارگران و باi نبردن 
دستمزدھا در سال جديد کارگران را پيش از سال 

کرد که در سال جديد به بھانه کرونا  نو اخراج می
به راحتی و بدون دردسر اين کار را انجام داد و 
نکته مھم اين است که اين کار تقريبا توسط تمامی 

ھای پيمانکاری در پايان سال انجام  شرکت
اما با توجه به بحران عميق اقتصادی و .  گيرد می

معضل شيوع ويروس کرونا مشخص نيست که 
گونه آينده شغلی از کار  اين کارگران که بدون ھر

اند چه زمانی امکان بازگشت به کار را  بيکار شده
 .خواھند يافت

برخی از کارگران نيز به دليل تصميمات دولت 
به دليل شيوع ويروس کرونا از کار بيکار 

 کارگر ٢٣٠٠از آن جمله ھستند .  اند شده
ھای پيمانکاری تفکيک زباله طرف  شرکت

گونه  قرارداد با شھرداری تھران که بدون ھيچ
گردی و  زباله(ھا  حمايت مالی با ممنوعيت کار آن

به دليل شيوع کرونا از کار بيکار )  تفکيک زباله
صدھا ھزار کارگر ساختمانی نيز از جمله .  شدند

گونه  کارگرانی ھستند که با شيوع کرونا بدون ھر
حمايتی از سوی حکومت اسdمی به حال خود 

ھا بيکار   و در عمل به خيل ميليون رھا شده
 .پيوستند

طور کلی در شرايط کنونی با شيوع ويروس  به
کرونا بسياری از کارگران شاغل در کارھای 

ای که به دليل بحران اقتصادی تعطيل  پروژه
ھای کوچک،  اند، کارگران شاغل در کارگاه شده

که برخی از اين   -ھای خدمات و غيره  بخش
ھا به دليل بحران اقتصادی حتا در آستانه  شرکت

بدون حتا مقرری بيکاری   –ورشکستگی بودند 
اندازی برای  از کار بيکار شده و حتا چشم

 .بازگشت به کار ندارند
اما از سوی ديگر کارگرانی نيز ھستند که از 

چنان بايد بر سر کار حاضر  سوی کارفرمايان ھم
ھا در شرايط کنونی  شوند اگرچه کار آن

از آن جمله ھستند کارگران .  ضرورتی ندارد
و   –اين کارگران .  ھا و يا معادن خودروسازی
با توجه به عدم رعايت   -شان  ھای حتا خانواده

اصول ايمنی و بھداشتی در محيط کار با خطر 
آلوده شدن به ويروس کرونا روبرو ھستند و 
تاکنون گزارشات متعددی از مبتd شدن تعدادی 
از کارگران به ويروس کرونا و حتا درگذشت 

اين مساله باعث .  ھا منتشر شده است آن
برای .  اعتراضاتی در ميان کارگران شده است

نمونه کارگران برخی از کارخانجات استان 
" وارس خزر"و "  پارس شھاب"گيdن از جمله 
 فروردين دست به تجمع ٣روز يکشنبه 

ھا تا  اعتراضی زده و خواستار تعطيلی کارخانه
دبير اجرايی .  پايان بحران شيوع کرونا شدند

گيdن در ھمين رابطه با اشاره به "  خانه کارگر"
 فروردين کارگران بايد ۴که از روز دوشنبه  اين

"بر سر کار خود حاضر شوند، گفت خواست : 
غير از  کارگران و ما اين است که کارخانجات به

ھا که توليد بھداشتی و دارويی دارند، حداقل تا  آن
پايان تعطيdت عيد تعطيل باشند تا بحران کرونا 

 اسفند ماه نيز گفته ١٣وی ".  کمی فروکش کند
"بود ايران  ھای بزرگ مثل در گيdن کارخانه: 

فرآوری   کارگر، شرکت٨٠٠با بيش از  رادياتور
 سازنده اگزوز و کمک فنر ماشين با بيش ساخت،

ھای فوiدی در گيdن با   کارگر و شرکت۶٠٠از 
فوLد  بيش از دو ھزار نفر کارگر ازجمله

اند تا تعطيلی  خواسته فوLد اميرکبير و گي<ن
کارخانه يا حداقل کاھش ساعات کاری در دستور 

 ".کار قرار بگيرد
گھر سيرجان نيز در روزھای  کارگران معادن گل

در .  گذشته دست به اعتراضات متعددی زدند
 ١٩گھر سيرجان بيش از  مجموعه معادن گل

ھزار کارگر مشغول به کار ھستند که برای 
مقابله با شيوع کرونا در اين مجموعه ھيچ اقدام 

در يکی از .  موثری صورت نگرفته است
اعتراضات کارگران در برابر فرمانداری به 

گھر  کارگران گفته شد که تعطيلی معادن گل
. سيرجان منوط به دستور ستاد بحران است

کارگران معادن مس سونگون در شھرستان 
ورزقان آذربايجان شرقی نيز با اعتراض خود 

  ٢٢در تاريخ .  خواستار تعطيلی معدن شده بودند
اسفند و ھنگام ورود کارگران به معدن در شيفت 
عصر، در محل تب سنجی گيت ورودی معدن 
مشخص شد که چند نفر از کارگران به کرونا 

در پی اين مساله کارگران خواستار .  اند مبتd شده
تعطيلی کار شدند، اما در روز بعد نيروی 
انتظامی با شکايت کارفرما دو تن از کارگران را 
به بھانه تشويق کارگران به تعطيلی به اداره 

ايم که  از ياد نبرده.  آگاھی ورزقان منتقل کردند
جمھوری اسdمی و نماينده  حسن روحانی رئيس

تdش "دار ايران، در آن روزھا از  طبقه سرمايه
 .صحبت کرده بود" ضد انقdب برای تعطيلی کار

بنابراين طبقه کارگر ايران امروز با دو مساله 
روبروست اولين مساله امنيت اقتصادی و يا 

دار  کارگر برخdف سرمايه.  ھمان معيشتی است
ھای  اين امکان را ندارد که بدون دستمزد ھزينه

کارگر .  اش را تامين کند زندگی خود و خانواده
فروشد  دار می اگر نيروی کار خود را به سرمايه
از سوی ديگر .  دقيقا به خاطر ھمين مساله است

اما کار در شرايطی که ويروس مرگبار کرونا 

اش را تھديد  ه تواند کارگر و حتا کل خانواد می
 او را به خطر  کند، امنيت جانی کارگر و خانواده

 .اندازد می
ست که امروز در کل کشورھای  ای اين مساله

در برخی از اين . داری مطرح است جھان سرمايه
ھا با تعطيلی کار و قرنطينه  کشورھا دولت

شھرھا به مقابله با ويروس برخاستند و توانستند 
کشورھايی .  شيوع ويروس کرونا را مھار کنند

جنوبی از اين نمونه  چون چين، ژاپن و کره
کشورھايی که در صورت عدم مھار .  ھستند

توانستند با فاجعه بزرگی روبرو  اپيدمی کرونا می
ھا در مھار ويروس  موفقيت اين دولت.  شوند

ھا شرايط و  کرونا اما به اين دليل مھم بود که آن
بستر تعطيلی کار و قرنطينه شھرھا را فراھم 

بدين معنا که نيازھای مالی کسانی را که .  ساختند
از کار بيکار شده بودند تامين کردند و اگر شھر 

وآمد را ممنوع،  را قرنطينه کردند و رفت
نيازھای روزمره را حتا به محل زندگی ساکنان 

شھر ووھان چين نمونه شاخص . آن شھر رساندند
جا iزم است تا بر اين  در ھمين.  اين روش است

مساله انگشت گذاشته شود که در واقع اين 
اگرچه برای   –ھا با مھار ويروس کرونا  دولت

اما   –ھايی را به ھمراه داشت  ھا ھزينه آن
توانستند چرخه اقتصاد را دوباره به راه بياندازند 

دار به بھترين  و از اين جھت منافع طبقه سرمايه
 .شکلی تامين گرديد

داری اما تdش  ھای سرمايه برخی ديگر از دولت
شود کار تعطيل نشود و  جا که می کردند تا آن

. ھمين تعلل منجر به گسترش ويروس کرونا شد
ھا  ی اين دولت اغلب کشورھای اروپايی از نمونه

ھستند که اتفاقا ھمين مساله موجب بروز 
ھا در مھار  معضdت بسياری برای اين دولت

ای که تعداد جان  ويروس کرونا شد، به گونه
باختگان بيماری کرونا در برخی از اين کشورھا 

آمار جان باختگان ايتاليا و .  بسيار باi رفت
اسپانيا تا ھم اکنون نيز بسيار فراتر از چين با 
. جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفر است

اپيدمی کرونا در اروپا چنان گسترش يافت که 
سازمان بھداشت جھانی اعdم کرد بعد از چين 
اکنون اروپا به کانون شيوع ويروس کرونا تبديل 

تعداد قربانيان رسمی کرونا در ھلند .  شده است
 ٢٩ ميليون جمعيت تا روز يکشنبه ١٧کشوری با 

 . نفر گذشت٧٠٠مارس از مرز 
انگليس يک نمونه ديگر است که آمار مبتdيان و 
جان باختگان در اين کشور به سرعت در حال 
رشد است و شرايط وخيمی در اين کشور 

علت اصلی اين مساله نيز تعلل .  شود بينی می پيش
ھا  دولت دست راستی انگليس در ايجاد محدوديت

بود، دولتی که در راس آن بوريس جانسون مدل 
 .اروپايی دونالد ترامپ قرار دارد

نظر  تر به در اين ميان وضعيت در آمريکا بحرانی
سرعت شيوع کرونا در آمريکا .  رسد می
ای است که بعد از اروپا، سازمان بھداشت  گونه به

جھانی اعdم کرد اکنون آمريکا به کانون شيوع 
تا ھم اکنون نيز .  ويروس کرونا تبديل شده است

ميزان مبتdيان به ويروس کرونا در آمريکا با 

١٠از صفحه   

 خطرات جانی و معض<ت معيشتی کارگران 
 با شيوع کرونا

٩درصفحه   

 رژيم جمھوری اس<می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٩ ٨۶٣ شماره  ٩٩  فروردين ١١    ٩

عبور از مرز صد ھزار نفر از چين پيشی گرفته 
ست که بحران کرونا در آمريکا  و اين در حالی

تازه آغاز شده و براساس اخبار منتشره تمامی 
 .اند اياiت آمريکا به ويروس آلوده شده

ھا وقتی شيوع ويروس کرونا  اما ھمه اين دولت
به يک بحران بزرگ تبديل شد، مجبور شدند تا 

ھای  تمھيداتی برای مھار آن اتخاذ کنند حتا دولت
در آمريکا يک .  دست راستی انگليس و آمريکا

 تريليون دiری تصويب شد که بخشی از  ٢بسته 
براساس اين .  آن کمک مالی به مردم آمريکا است

 ١٢٠٠ تريليون دiری ھر آمريکايی بالغ ٢بسته 
 دiر کمک مالی دريافت ۵٠٠دiر و ھر کودک 

ھا برای حفظ نيروی کار خود  کرده و شرکت
 .کنند کمک مالی از دولت دريافت می
ھای کمک مالی  در کشورھای اروپايی نيز بسته

در .  برای مقابله با بحران کرونا تصويب شد
 ميليون يورويی ١٧۵آلمان يک بسته کمک مالی 

بينی کرد  به تصويب رسيد و دولت ھلند نيز پيش
 ميليارد يورو برای ۵٠تنھا در مرحله اول 

در .  جلوگيری از فروپاشی اقتصادی iزم است
اين کشور که بسياری از کارھا از جمله خدمات 

ھا و حتا  ھا، کافه ھا، رستوران توريستی، ھتل
بسياری از مراکز توليدی براساس تصمميات 

اند، دولت متعھد گرديده است تا  دولت تعطيل شده
. ھا را پرداخت کند  درصد دستمزد شاغلين آن٩٠

فرما بوده و در اثر  در مورد کسانی نيز که خويش
شيوع کرونا و در نتيجه تمھيدات دولت کار خود 

اند تا زمان حل بحران ماھانه  را از دست داده
در .  کنند  يورو از دولت دريافت می١٠۵٠

فرانسه نيز اقداماتی صورت گرفته است از جمله 
 .عدم لزوم پرداخت کرايه خانه و غيره

بنابراين، اين کشورھا نيز اگرچه با تعلل ولی 
دار   طبقه سرمايه ويژه به دليل منافع درازمدت به

طور به دليل فشار افکار عمومی  و البته ھمين
دست به اقداماتی ھم چون تعطيلی مراکز کار و 
قرنطينه زدند، اما در عين حال شرايط اين کار 

ھر دولتی که ديرتر اقدام .  را ھم فراھم کردند
تری روبرو شد و کرونا در  کرد، با بحران عميق

 .آن کشور قربانيان بيشتری گرفت
در اين ميان اما وضعيت شيوع ويروس کرونا در 
. ايران و عملکرد دولت يک استثنا در جھان است

زمانی ھم .  در ايران ابتدا وجود ويروس انکار شد
که مجبور به اعتراف شدند از قرنطينه کردن 
مراکز آلوده طفره رفته و بدين ترتيب ويروس به 

وقتی ھم که ديدند کار .  تمام کشور سرايت يافت
از کار گذشته است، با تحريف اخبار و جلوگيری 

گيری از  با بھره(از انتشار آمارھای واقعی 
سعی کردند بر عملکرد )  نيروی سرکوب

آميز خويش در سطح جھانی سرپوش  فاجعه
ويروس کرونا اما به اين چيزھا کاری .  بگذارند

چنان  اش گرفته نشود ھم ندارد و اگر جلوی
لياقتی، فساد و ھرج و مرج  بی.  يابد گسترش می

جا رساند که امروز  در دستگاه حاکم کار را به آن
دھد، کسی  ويروس کرونا در ايران جوiن می

ای برای مبارزه با  جلودارش نيست و ھيچ برنامه
ست که حتا مقامات  ای اين مساله.  آن وجود ندارد

ھای وابسته به  درجه دو و سه رژيم نيز در رسانه
ھای اجتماعی به آن اعتراف  حکومت و يا شبکه

چنان شيوع يافته که  ويروس کرونا آن.  کنند می
رژيم باiخره مجبور شد به نوعی قرنطينه تن 

اما .  داده و برخی از کارھا را تعطيل کند
داری، حتا  ھای سرمايه برخdف ديگر دولت

ھای دست راستی آمريکا و انگليس، ھيچ  دولت
خدماتی به کارگرانی که کار خود را از دست 

بدين ترتيب جمھوری اسdمی .  اند ارائه نداد داده
زمينه در خانه ماندن کارگران را مانند ديگر 

در ايران حتا برعکس .  کشورھا فراھم نساخت
دار  داری، طبقه سرمايه ديگر کشورھای سرمايه

ايران با ھمراھی حکومت دست نشانده خود از 
اين فرصت استفاده کرد تا به سفره محقر 
. کارگران بيشتر از گذشته دست درازی کند

اخراج کارگران بدون ھيچ پشتوانه مالی يک 
تفاوتی  نمونه است، تشديد استثمار کارگران و بی

ھای آنان  محض به سdمت کارگران و خانواده
عدم افزايش دستمزد اسمی .  يک نمونه ديگر

کارگران که در اسفندماه سالی که رو به پايان 
يک .  گيرد يک نمونه ديگر است صورت می

نمونه شايد کوچک آن اين است که در اين 
ھای  ھياھوی کرونا، دولت برخdف تمام سال
ھا و  گذشته عيدی کارگران شاغل در کارخانه

ھای وابسته به دولت را به مانند کارمندان  شرکت
دولت پرداخت کرد که عيدی بسيار ناچيزی 

 .گيرند می
جمھوری اسdمی در جريان شيوع کرونا بار 
ديگر نشان داد که در برخورد با کارگران از 

ھای  خوترين دولت ترين و درنده وحشی
خوتر  تر و درنده داری جھان نيز وحشی سرمايه

جمھوری اسdمی حکومت دزدان و .  باشد می
داران و دشمن سرسخت  فاسدان، حکومت سرمايه

طبقه کارگر است و تنھا راه برای کارگران 
مبارزه با جمھوری اسdمی و سرنگونی آن، 
ويروسی که صدھا و ھزاران بار بدتر از 
ويروس کروناست و تاکنون ھزاران بار بيشتر 

 . از کرونا از مردم ايران قربانی گرفته است
 
 
 
 

٧از صفحه   

خطرات جانی و معض<ت معيشتی 
 کارگران با شيوع کرونا

٨از صفحه   

گسترش مبارزه برای حفظ محيط زيست انسان ھا و حيوانات و گياھان و مبارزه با تبعيض و 
نابرابری ھای طبقاتی و عبور از نظام جھنمی سرمايه داری، بيش از ھر زمان به يک ضرورت 

 .عاجل تبديل شده است 
 در اين دوران حساس از تاريخ جھان، بايد بر ھمبستگی اجتماعی، خودياری و مددرسانی به اقشار 

 سالمندان و معلولين تاکيد وتوجه ويژه ای داشت: آسيب پذيرتر نظير
با ايجاد کميته ھای مردمی در ھر محله و منطقه به ياری کسانی بشتابيم که بحران کرونا مانع از 

البته  نشانه ھايی از خود .  دسترسی آنھا به اوليه ترين نيازھای غذايی و بھداشتی شده است
سازمانيابی را درايران و ساير کشورھا مشاھده می کنيم که ضروری است در ھمه عرصه ھا 

 .گسترش يابد
، ھمدردی عميق خود را با خانواده ھای جانباختگان "شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست"

کرونا اعdم می کند و ھمچون اکثريت مردم، به کادر درمانی زحمتکش ايران و سراسر جھان 
درود می فرستد که عليرغم درماندگی دولت ھای سرمايه داری دارند با چنگ و دندان و با به 

 .خطر انداختن سdمتی خود، از جان بيماران حفاظت می کنند
مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی وافشای ھرچه بيشتر چھره کثيف و انسان 
ستيز نظام سرمايه داری و ارتجاع مضاعف دينی وظيفه ايست که در برابر جنبش طبقاتی و 
نيروھای چپ و کمونيست قرار دارد و بايد تاکيد کرد که تنھا با عبور از جھنم سرمايه داری و 
گذار به سوسيالسم است که انسان ھويت انسانی و حقوق انسانی خود را به چنگ خواھد آورد و اين 
ممکن نيست مگر با سرنگونی انقdبی حاکميت ارتجاع مذھبی و سرمايه داری توسط طبقه کارگر 

 .و متحدين بيشمارش برای حاکميت اکثريت عظيم بر اکثريت عظيم
 

 نابود باد نظام درمانده سرمايه داری
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس<می

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
 ١٣٩٩ فروردين ٩ - ٢٠٢٠ مارس ٢٨

 
حکمتيست،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاھا

 ، ھسته اقليت)اقليت ( سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
com.gmail@ShorayeHamkari 

 بيانيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست          
 

            فاجعه جھانی کرونا نشانه شکست و درماندگی 
                             نظام سرمايه داری



 ٨۶٣ شماره  ٩٩  فروردين ١١    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس<می 

٨درصفحه   

١از صفحه   

برخی از کارخانجات که با بحران نيز روبرو 
بودند به بھانه کرونا از سوی کارفرمايان تعطيل 
شده و کارگران برای دريافت مقرری بيکاری که 

شود به سازمان  ھم تنھا چند ماه پرداخت می آن
تامين اجتماعی معرفی شدند، کارگرانی که در 
شرايط بحران اقتصادی رکود تورمی کنونی 

از آن جمله .  اميدی به يافتن کار جديدی ندارند
ھستند کارگران کنتورسازی قزوين که با تعطيلی 

ھا نيز  کارخانه دو سال دستمزدھای معوقه آن
ھر چند کارفرما گفته است که با .  پرداخت نشد

پايان يافتن مشکل ويروس کرونا کارگران به 
گردند، اما تجربه کارگران چيز  کارخانه بازمی

دانند که ھدف  ھا به خوبی می آن.  گويد ديگری می

١٠ 

ھای  نامTه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
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�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 

 
ھای مالی خود را به ش³م³اره حس³اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ³م³راه 
ھ³³ای  ک³³د م³³ورد ن³³ظ³³ر ب³³ه ي³³ک³³ی 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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کارفرما تعطيلی کامل کارخانه و عدم پرداخت 
 .افتاده است دستمزدھای عقب

زده ديگر  کارگران برخی از کارخانجات بحران
که  چون ھپکو و آذرآب نيز بدون آن ھم

به "افتاده خود را دريافت کنند  دستمزدھای عقب
به خانه فرستاده "  بھانه مقابله با شيوع کرونا

 . شدند
کارگران زيادی نيز که به صورت قراردادی و 
پيمانی و حتا سفيد امضاء به کار مشغول بودند 

به بھانه کرونا از کار )  با تشديد بحران اقتصادی(
 کارگر شرکت ٢٠٠برای نمونه .  اخراج شدند

پتروشيمی لردگان به بھانه شيوع کرونا در تاريخ 

 خطرات جانی و معض<ت معيشتی کارگران 
 با شيوع کرونا

 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 
 عمودیپوiريزاسيون 
 

 :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 


