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بحران کرونا و تشديد تضاد در 
 درون %يه ھايی از طبقه حاکم

 
از تاريخ پذيرش رسمی وجود کرونا در ايران 

در اين مدت، .  نزديک به دو ماه گذشته است
گسترش اين بيماری خطرناک به صورت اپيدمی 
. تمام استان ھا و مناطق کشور را فرا گرفته است
ورود ويروس مرگبار کرونا به ايران، به رغم 
اينکه از طريق پاره ای از گزارش ھای پزشکی 
و کادر درمانی بيمارستان ھا در اواسط ماه بھمن 
در جامعه درز پيدا کرد، اما دولت و طبقه حاکم 
تا چند ھفته با اصرار و پنھانکاری، منکر وجود  

بعد از پنھانکاری .  ويروس کرونا در ايران بودند
 بھمن، کشته ٣٠ھای اوليه، وقتی ھم در تاريخ 

 در قم ١٩شدن دو تن از مبتKيان ويروس کوويد 
تاييد شد، باز ھم با شدت بيشتری به 
دروغپردازی ھای خود ادامه دادند، تا شايد 
. بتوانند آب و آبروی رفته را به جوی باز گردانند
اوج اين سمفونی ھماھنگ دروغپردازی در آنجا 
بود که ھمه مسئوRن حکومتی از خامنه ای گرفته 
تا حسن روحانی، از وزير بھداشت گرفته تا 

اين وزارتخانه، "امنيتی "سخنگو و معاونان 
جملگی بر راستگويی و شفافيت دولت و نظام 
جمھوری اسKمی در خبر رسانی به موقع به 

 . مردم و جامعه تاکيد و ياوه سرايی کردند
حسن روحانی در ھر فرصتی که به دست آورد، 

 ٣٠دولت به محض اينکه در تاريخ :  اعKم کرد
بھمن از وجود ويروس کرونا در ايران باخبر 

مجموعه .  شد، ھمان روز خبرش را به مردم داد
ھيئت حاکمه ايران در شرايطی به اين دروغ 
بزرگ متوسل شدند که در روزھا و ھفته ھای 

 بھمن، گزارش ھا و ويدئوھايی در ٣٠پيش از 
شبکه ھای اجتماعی پخش شده بود که جملگی، نه 
فقط از ورود ويروس کرونا به قم، که از شيوع 

واکنش .  آن به استان ھای ديگر ھم خبر می داد
دولت، دستگاه قضايی و نيروھای امنيتی 
جمھوری اسKمی اما از ھمان ابتدا، تھديد 

و "  شايعه سازان"پزشکان، پرونده سازی برای 
بعضا بازداشت کسانی بود که در مورد ورود 
ويروس کرونا به ايران اطKع رسانی کرده و 

 . نسبت به شيوع آن ھشدار داده بودند
اکنون که ويروس کرونا سرتاسر ايران را فرا 
گرفته، دروغ بافی ھا و پنھانکاری ھای دولت و 
طبقه حاکم بيش از پيش برای توده ھای مردم 
روشن شده است، به يکباره Rيه ھا و نھادھايی از 
درون حاکميت به جدال با يکديگر برخاسته و ھر 
کدام به شکلی با برمK کردن گوشه ھايی از 
حقيقت، سعی دارند گريبان خود را از فاجعه 
مرگباری که اين روزھا بر سرتوده ھای مردم 

شورای " فروردين نھاد دولتی ٢٠چھارشنبه 
حداقل دستمزد کارگران در سال "  عالی کار

 درصد افزايش مبلغ يک ميليون ٢١جاری را با 
چنين ميزان  ھم.   ھزار تومان تعيين کرد٨٣۵و 

افزايش دستمزد کارگرانی که باRتر از حداقل 
 درصد به ١۵کنند  تعيين شده مزد دريافت می

براساس .   ھزار تومان تعيين گرديد٩١اضافه 
 ۴٠٠بن خواربار "  شورای عالی کار"مصوبه 

 ھزار تومان، حق ١٨٣ھزار تومان، حق اوRد 
 ١٧۵ ھزار تومان و پايه سنوات ١٠٠مسکن 

 .ھزار تومان تعيين شدند

 نظمی که در برابر يک ويروس زانو زد

۴در صفحه   

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 جنگی که پيروزی در آن
 طلبد  اتحاد و مبارزه کارگران را می

مطابق آخرين آمارھای رسمی، تعداد کل 
فرھنگيان کشور که زيرپوشش وزارت 

بگير دولت ھستند   وپرورش و حقوق آموزش
ميليون نفراست که از اين تعداد  نزديک به يک

اين .  معلم ھستند)   ھزار نفر٧۵٠(   درصدشان٧۵
که به کار   آموزش کودکان و  معلمان درحالی

ی  اند و در زمره نوجوانان مشغول
ترين اقشار جامعه  کش ترين و زحمت کوش سخت

شوند، اما در شرايط معيشتی دشوار  محسوب می
کش  معلمان زحمت.  کنند ای زندگی می و فقيرانه

که به کار سخت و پرمسئوليت تدريس در 
ھای شلوغ و فاقد تجھيزات ضروری و  کKس

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ١۵ درصدی حداقل دستمزد و ٢١افزايش 
درصدی ساير سطوح مزدی، اعKم جنگ طبقه 

دار و دولت آن عليه طبقه کارگر است،  سرمايه
جنگی که طبقه کارگر تنھا با مبارزه و اتحاد 

نتيجه شو مضحک و .  تواند در آن پيروز شود می
شورای عالی "آور تعيين حداقل دستمزد در  تھوع
اثبات اين موضوع است که طبقه کارگر تا "  کار

زمانی که اجازه دھد طبقه حاکم بدون مداخله 
مستقيم کارگران، ميزان دستمزد را تعيين کند، 

تر محکوم خواھد  روز به روز به فقری ھولناک
 .شد

 ترين نيروی کار ، ارزان" آزاد"معلمان 

 افزايش خشونت خانگی،
  بحران کرونا و سرمايه داری نئوليبرال

 
عواقب اپيدمی ھای سار، سيکا و ابوR که در سال ھای گذشته، عمدتا در کشورھای آسيايی، آفريقايی و 
. آمريکای Rتين روی دادند، تنھا به مرگ ميليون ھا نفر در اثر ابتK به اين ويروس ھا منجر نشد
پيامدھای فاجعه باراين اپيدمی ھا، از جمله افزايش مرگ و مير مادران و بيمارانی که در اثر عدم امکان 
دسترسی به امکانات پزشکی فوت کردند و نيز دختران جوانی که در نتيجه ی خشونت جنسی حامله شده 
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 بحران کرونا و تشديد تضاد در درون %يه ھايی از طبقه حاکم

ايران آوار شده رھا ساخته و ديگری را مسبب کم 
کاری، بی تدبيری و فاجعه حاصل از ويروس 

 . کرونا در ايران معرفی کنند
تازه ترين افشاگری، مصاحبه خبرگزاری فارس 

او در اين .  با رئيس سازمان نظام پزشکی قم است
مصاحبه که اخيرا قسمت ھايی از آن در شبکه 
ھای اجتماعی انتشار يافته، اعKم کرده است، در 
بھمن ماه بيمارانی داشتيم که مبتK به ويروس 

بيمارستان "  آی سی يو"کرونا بودند و در بخش 
 استان کشور ما کيس ١۵در .  ھای ما فوت کردند

ھای متفاوت داشتيم ، ولی قم اين آزمايش را 
درخواست کرد و ما اقدام کرديم و به اين نتيجه 
رسيديم که آنان بر اثر ابتK به ويروس کرونا 

البته اين به اين معنا نيست که .  فوت کرده اند
 . اولين بيماری در قم بوده است

اين اعتراف صريح رئيس سازمان نظام پزشکی 
قم که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسدارن 
آن را منتشر کرده، اولين نشانه ھای بروز شکاف 
و کشمکش بر سر بحران کرونا در درون 

شکاف و کشمکش ھايی که با .  حاکميت است
 Kگذشت زمان و در پی کشتار بيشتر مردم محتم

 . شدت بيشتری خواھد يافت
حال با توجه به سخنان رئيس سازمان نظام 
پزشکی قم، روشن شده است ھمه آن کسانی که 
در روزھای بھمن ماه با ادعای جعلی ابتK به 
آنفوRنزا دفن می شدند، جملگی جان باختگان 
ويروس کرونا بودند که دولت و کل حاکميت با 
پنھانکاری و بدون آزمايش تست کرونا، مرگ 
آنان را بر اثر آنفوRنزا اعKم می کرد تا شرايط 

 ٢٢را برای حضور بيشتر مردم در راه پيمايی 
 . بھمن فراھم سازند

آنچه اکنون در درون ھيئت حاکمه ايران شتاب 
گرفته، فراتر از افشاگری در حد اثبات وجود 
ويروس کرونا در ھفته ھای پيش از اعKم رسمی 

بيشترين جدالی که اين روزھا در .  دولت است
درون طبقه حاکم بازتاب رسانه ای يافته است، 
نحوه مديريت بحران کرونا و جدال بر سر 
پيشبرد دو سياست در مقابله با ويروس کرونا در 

خامنه ای و دولت جمھوری اسKمی .  کشور است
بدون توجه به ميزان روزانه مبتKيان و 
جانباختگان ويروس کرونا و بدون توجه به 
سKمت ميليون ھا نفری که ھمچنان در معرض 
خطر ابتK به ويروس کرونا قرار دارند، مدام بر 
بازگشايی مراکز اقتصادی، خدماتی و توليدی 

در حالی که جناح ھايی در درون .  پافشاری دارند
حاکميت و حتا عناصری در درون دولت، بر 
قرنطينه شدن جامعه و يا دست کم تعطيلی موقت 
يک ماھه يا دو ماھه مراکز توليدی و خدماتی 

دستورالعمل حسن روحانی برای .  تاکيد دارند
بازگشايی و شروع به کار بخش ھايی از مرکز 

 فروردين، عKوه ٢٣توليدی و خدماتی از روز 
بر انتقاد شديد گروه ھای اجتماعی و عناصر 
سياسی درون جامعه، Rيه ھايی از درون 

 .  حاکميت را نيز به واکنش وا داشته است
 تن از نمايندگان مجلس در ارائه طرحی ٨٠اقدام 

سه فوريتی برای تعطيلی يک ماھه تمام مراکز 
آموزشی، توليدی و خدماتی و نيز جدال ميان 
وزرای وزارت خانه ھای بھداشت و صنعت بر 
سر بازگشايی مراکز توليدی، نمونه ھای ديگری 
از تشديد بحران کرونا و کشيده شدن اين بحران 

 . به درون طبقه حاکم است
 فروردين،  طرح سه فوريتی ١٩روز سه شنبه 

 نفر از نمايندگان مجلس ارتجاع اسKمی برای ٨٠
کشور تحويل ھيئت "  تعطيلی و قرنطينه کامل"

مسعود پزشکيان، نماينده موثر .  رئيسه مجلس شد
حکومتی و نايب رئيس اول "  اصKح طلبان"

مجلس که در غياب علی Rريجانی رياست مجلس 
را به عھده داشت، در مخالفت با اين طرح سه 

"فوريتی اعKم کرد اصK ھيئت رئيسه مجلس : 
نبايد اين طرح را می پذيرفت؛ زيرا دولت بايد با 
فراھم کردن ساز و کارھای آن جھت تعطيلی 
". کشور، Rيحه ای به مجلس ارائه می داد

عبدالکريم حسين زاده، از امضا کنندگان اين 
طرح اما در باره حواشی رخ داده در مجلس به 

"روزنامه شرق گفته است در حرکتی باور : 
نکردنی بر خKف آيين نامه و قانون اساسی 

اين نماينده مجلس در ادامه ".  اتفاقات عجيبی افتاد
"با انتقاد از نحوه پيشبرد سياست دولت گفت به : 

مردم می گوييم از خانه بيرون نرويد، مگر می 
شود در خانه بمانند و درآمد نداشته باشند، اما 
پول آب و برق  و گاز بدھند؟ دولت بايد اين ھا 
را رايگان در اختيار مردم بگذارد؛ چون جزء 

ھيئت رئيسه و آقای ...  ثروت ملی ھستند
 ". پزشکيان به مردم جفا کردند

روشن است که جدال درون مجلس ارتجاع، 
بازتاب بخشی از جدال بزرگتری بر سر مديريت 
بحران کرونا است که اکنون در درون طبقه حاکم 

از آنجايی که خامنه ای و دولت .  ايجاد شده است
جمھوری اسKمی از ھمان ابتدا با طرح شعار 

بر بازگشايی مراکز "  قرنطينه بی قرنطينه"
توليدی و خدماتی کشور تاکيد داشته و تعطيلی 

توطئه "مراکز اقتصادی کشور را بخشی از 
قلمداد کرده اند، طرح "  دشمنان جمھوری اسKمی

سه فوريتی نمايندگان مجلس نيز با يک حکم 
 .حکومتی اعKم نشده در نطفه خفه شد

بحران کرونا و بحران بازگشايی مراکز اقتصادی 
اما صرفا در حد ارائه طرح سه فوريتی قرنطينه 

 تن از نمايندگان مجلس ٨٠کردن کشور توسط 
اين جدال، در ھفته گذشته به درون .  باقی نماند

سعيد نمکی، وزير .  کابينه روحانی ھم کشيده شد
بھداشت جمھوری اسKمی طی نامه ای ھشدار 

"آميز به حسن روحانی نوشت ھرگونه تصميم : 
آتش به اختيار توسط ھر دستگاه دولتی، غير 
دولتی، فرھنگی، مذھبی و غيره که مورد تائيد 
نباشد، شعله ھايش به سرعت دامن نظام سKمت 
". و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواھد گرفت

سعيد نمکی که خود يکی از عناصر اصلی 
پنھانکاری و آمار سازی ھای جعلی در اعKم 
تعداد مبتKيان و کشته شدگان ويروس کرونا در 
ايران است، اکنون که دامنه شيوع ويروس کرونا 
سراسر ايران را فرا گرفته و شرايط برای توده 
ھای مردم ايران مرگبارتر شده، در نامه خود به 

کوچک ترين حرکت : "روحانی ھشدار داده است
نسنجيده و غير منطبق با نظر کارشناسی آسيب 

 ". در پی خواھد داشتغير قابل جبرانیھای 
پوشيده نيست کشمکش ھای کنونی درون طبقه 
حاکم، جدال بر سر پيشبرد دو سياست در ارتباط 

ھيئت حاکمه ايران با .  با ويروس کرونا است
" مملکت را نمی شود تعطيل"تاکيد بر اينکه، 

کرد، قبل از ھر چيز، راه نجات اقتصاد 

ورشکسته خود را بر سKمت و جان توده ھای 
آنھم .  مردم ايران مقدم و ارجح دانسته است

 سال گذشته نه ۴١اقتصادی ويران شده که طی 
برمحور رفاه، امنيت، آموزش، بھداشت و درمان 
رايگان توده ھای مردم ايران، که عموما برای 
دزدی مسئوRن حکومتی، رانت خواری، 
تسليحات اتمی و موشکی، گسترش خرافات 
مذھبی، تقويت نھادھای سرکوبگر و توسعه 
سياست پان اسKميستی در عراق و سوريه و 

روشن است، .  لبنان و يمن  در گردش بوده است
صدھا ھزار نفری که در پی دستورالعمل دولت 

 فروردين به سر کار رفته اند، ٢٣از روز شنبه 
عمK مجبور به تردد و حضور در خيابان ھا 

آنان مجبورند در متروھا، تنگ ھم .  ھستند
بنشينند، مجبورند با ديگر وسايل حمل و نقل 
جمعی در داخل شھرھا جابجا شوند، در خيابان 
ھا و پارکينگ ھا در کنار ازدحام خودرو و 

 .  سرنشينان آنان قرار گيرند
در وضعيتی که ويروس کرونا ھمچنان در ايران 
بيداد می کند، در شرايطی که عليرضا زالی، 
فرمانده مديريت و مقابله با کرونا در تھران، 
وضعيت اين شھر را فاجعه بار و درصد کشته 

 در تھران را نسبت به ١٩شدگان بيماری کوويد 
 دھم ٣ تا ٢مبتKيان بستری شده در بيمارستان ھا 
 دھم ٣ تا ١و نسبت به کل مراجعه کنندگان 

درصد عنوان کرده است، دولت جمھوری 
. اسKمی فرمان شروع به کار را صادر کره است
پوشيده نيست، بخشنامه وزير صنعت و 
دستورالعمل حسن روحانی جھت شروع به کار 
بخش ھايی از مراکز توليدی و خدماتی کشور از 

 فروردين، دقيقا ادامه ھمان سياست ٢٣روز 
طبقه حاکم از آغاز شيوع ويروس کرونا تا به 

سياستی که تا کنون با شعار .  امروز است
پيش رفته و عواقب "  قرنطينه بی قرنطينه"

مرگباری ھم برای کارگران و توده ھای 
ھدف دولت از .  زحمتکش ايران داشته است

پيشبرد اين سياست مرگبار، ايمن سازی و ايجاد 
در .  مصونيت گله ای در درون جامعه است

پيشبرد اين سياست مخرب، بخش ھای بزرگی از 
مردم بدون پشتوانه ھای تامين معاش و درمان و 

به "  در خانه بمانيد"دارو و بيمه بيکاری با شعار 
حال خود رھا شده اند و بخش ھای ديگری ھم به 
کار روزانه دعوت شده اند، تا بدين وسيله يک 
سوم جمعيت کشور به تدريج به ويروس کرونا 
مبتK شده و امر ايمن سازی گله ای مورد نظر 

 . طبقه حاکم، محقق گردد
روشن است که نتيجه پيشبرد اين سياست مورد 
نظر طبقه حاکم در امر ايمن سازی گله ای، آنھم 
در شرايطی که ھيچ واکسنی برای مقابله با 
ويروس کرونا وجود ندارد، يعنی فرستادن 
آگاھانه صدھا ھزار نفر از توده ھای مردم ايران 

اين است سياست رسمی .  به کام مرگ و نيستی
جمھوری اسKمی در مقابله با ويروس مھلک 

اين است سياست دولت و .  کرونا در ايران
حاکميتی که خطر وجود و استمرار آن برای توده 
ھای مردم ايران دو صد چندان مرگبارتر از 

پيشبرد اين سياست که .   است١٩ويروس کوويد 
ھم اکنون در درون Rيه ھايی از ھيئت حاکمه 
ايران شکاف ايجاد نموده است، با تداوم بحران 
کرونا و مرگ و مير بيشتر ناشی از آن، اين 
شکاف عميق تر شده و جدال و کشمکش ھای 
بيشتری را در درون طبقه حاکم تقويت خواھد 

 . کرد
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١از صفحه   

دھد که  ھا نشان می  اما بررسی.درھم آميخته است
در اقتصاد ايران سھم دستمزد در قيمت تمام شده 

ھا به طور ميانگين رقمی در  کاRھا و ھزينه بنگاه
ای از  حدود پنج درصد است و سھم تعيين کننده

 ".ھای کلی بنگاه بر دوش دستمزدھا نيست ھزينه
ھای جمھوری  جواد نوفرستی از اساتيد دانشگاه

اسKمی نيز در رابطه با دستمزد کارگران با 
 ۴٠٠اشاره به مطالعات خود بر اساس اطKعات 

شرکت بورسی در گفتگو با خبرنگار ايلنا 
"گويد می به استناد اطKعات و ارقامی که : 

کرده است،  سازمان بورس اوراق بھادار منتشر
ھای مديران،  با احتساب سھم دستمزد، پاداش

حقوق مديران و اعضای ھيات مديره، سھم حقوق 
ی کاRھای توليدی،  و دستمزد در قيمت تمام شده

اما اگر بخواھيم به تنھايی   درصد است؛٨زير 
ھای کارگران که حقوق انسانی آنھا   ھزينه سھم

سھم دستمزد  شود را ارزيابی کنيم، رعايت نمی
 درصد ۴ی کاRھا به کمتر از  در قيمت تمام شده

 درصد ١٠٠با اين حساب، حتا اگر    .رسد می
حداقل دستمزد افزايش يابد، ھزينه نيروی انسانی 

 درصد افزايش ٣در قيمت تمام شده کاRھا حدود 
با اين حال کارفرمايی که در چند نوبت .  يابد می

دھد، بر  از سال قيمت کاRی خود را افزايش می
 درصد افزايش قيمت تمام شده کاRی ٣سر 

 ".کند توليدی خود مقاومت می
 ھزار ٨٣۵تعيين حداقل دستمزد يک ميليون و 

ھای  ست که تعدادی از تشکل تومانی در حالی
مستقل کارگری و بازنشستگان چند ماه پيش با 

 ٩ھايی خواستار حداقل دستمزد  صدور بيانيه
پس از اعKم اين رقم .  ميليون تومانی شده بودند

ای اين  ھای جداگانه ھا در اطKعيه نيز اين تشکل
تصميم را محکوم و خواستار مبارزه برای 

 . ميليون تومانی شدند٩دستمزد حداقل 
ای  تپه در اطKعيه سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ما : " فروردين منتشر کرد نوشت٢١که به تاريخ 
کارگران ضمن رسوا کردن بيشتر چھره  کثيف 
اعضای متشکل در شورای عالی کار، بايد به اين 
توھين و تحقير آشکار مدافعان سرمايه داری در 

  اعتراض کرده و ٩٩تعيين دستمزد سال 
 ميليون تومان ٩)  حداقل (  ھمزمان خواستار مزد 

 ". باشيم١٣٩٩برای سال 
تپه نيز  علی نجاتی کارگر بازنشسته نيشکر ھفت

طی يادداشتی که در کانال تلگرامی سنديکا 
"نويسد منتشر شد می عنوان يک  می خواھم به: 

: کارگر بازنشسته نيشکر ھفت تپه اعKم بدارم
اگر ويروس کرونا جان صدھا و ھزاران تن را 
در جھان سرمايه داری و ايران ما ھرروز می 
گيرد، دستمزد حداقل اعKم شده  دولت و 
کارفرمايان طی دو روز گذشته؛ ھمين کار را در 

ھا ميليون کارگر و اعضای  سطح ده
شان نه طی چند ھفته يا چند ماه، بلکه  ھای خانواده

ھای متوالی کارگری انجام  در طول زندگی نسل
برای ما کارگران يگانه ابزار برای !  می دھند

 درصد افزايش يافت ۴٠کمتر از شش ماه حدود 
که تاثير مستقيمی بر بھای بسياری از کاRھا 

ھای  اما ھمين افراد در نشست.  گذاشت
در اسفند ماه، "  شورای عالی کار" "کارشناسی"

 ھزار ٩۴٠ ميليون و ۴سبد معاش خانوار را 
فرامرز توفيقی حتا پا را !!!  تومان تعيين کردند
گذارد و با اشاره به مصوبه  از اين ھم فراتر می

"گويد می"  شورای عالی کار"  ٢ما به رقم : 
ميليون و ھشتصد ھزار تومان برای حداقل مزد 

گونه مشت نمايندگان  و او اين"  قانع بوديم
او از رقمی .  کند اصطKح کارگری را باز می به

کند که حتا در صورت تصويب،  صحبت می
چيزی جز محکوم کردن کارگران به گرسنگی 

 !! محض نبود و نيست
در پی تصويب اين مصوبه، محمد شريعتمداری 

با وقاحت در "  تعاون کار و رفاه اجتماعی"وزير 
"جمع خبرنگاران حکومتی گفت نسبت به سال : 

قبل روند مثبتی طی شد که اميدواريم اين تصميم 
ھای توليدی کشور و ھم مجموعه  برای فعاليت

او در حالی به "!!!  کارگران مبارک باشد
گويد که نرخ  کارگران اين مصوبه را تبريک می

تورم رسمی اعKم شده از سوی بانک مرکزی 
/ ٢)  که از نرخ تورم واقعی بسيار کمتر است(

 درصد يعنی حدود دو برابر افزايش حداقل ۴١
تر خط فقر  دستمزد کارگران است و از اين مھم

شورای " برابر حداقل دستمزد مصوب ۵حداقل 
جا  شريعتمداری البته در ھمان.  است"  عالی کار

" ۵۵/  ۶"کند که اين دستمزد تنھا  اعتراف می
 ٣/  ٣درصد سبد معاش يک خانوار کارگری 

 !!کند نفری را تامين می
" شورای عالی کار"اصطKح مذاکرات  در به

طبقه حاکم برای افزايش ناچيز دستمزدھای اسمی 
و در واقع کاھش دستمزد واقعی (کارگران 
بر وضعيت اقتصادی کشور انگشت )  کارگران

گذاشته بود در حدی که حتا مساله فريز کردن 
دستمزد کارگران تا پايان بحران شيوع کرونا از 
سوی طبقه حاکم مطرح گرديد، اما از سوی ديگر 

ھا را  ترس طبقه حاکم برای اتخاذ اين تصميم، آن
توسل به .  وادار به اجرای نمايش فوق کرد

وضعيت اقتصادی کشور و بحران کرونا در 
ست که اساسا با کاھش دستمزدھای واقعی  حالی

ھا، دستمزد کنونی حتا  کارگران در طول اين سال
ھای حکومتی  براساس اعترافات مقامات و رسانه

 .ھای توليد ندارد نقش چندانی در کل ھزينه
خبرگزاری دولتی ايلنا در گزارش خود از جريان 

" شورای عالی کار"تصويب حداقل دستمزد در 
"نويسد می ترين استدRل کارفرمايان برای  مھم: 

مقاومت در برابر افزايش دستمزد کارگران به 
ميزان نرخ تورم، توان محدود آنھا برای پرداخت 

تواند حتا  ھا می اين دستمزدھاست که به گفته آن
 .منجر به توقف توليد يا بيکاری کارگران شود

 با بحران ناشی از ١٣٩٩اين استدRل در سال 
ھا و مشکKت  کرونا و ديگر محدوديت
ھای اقتصادی نيز  کارفرمايان و صاحبان بنگاه

يک نھاد دولتی متشکل از "  شورای عالی کار"
نمايندگان رسمی دولت، نمايندگان رسمی 
کارفرمايان و نمايندگان قKبی طبقه کارگر است 
و برای ھمين است که ھر سال و در سايه فقدان 
مبارزه دسته جمعی طبقه کارگر برای افزايش 
دستمزد به باRی خط فقر، ميزان حداقل دستمزد 
را حتا کمتر از معياری که در قانون کار 
جمھوری اسKمی آمده تعيين کرده و نتيجه آن 
شکاف عظيم دستمزد و خط فقر است يعنی 

نيازھای ضروری و شکاف عظيم دستمزد با 
 . يک خانوارپوشی غيرقابل چشم

اصطKح  در جريان تصويب حداقل دستمزد، به
نمايندگان کارگری با علم به اين که عدم امضای 

ھا تغييری در تصويب آن  مصوبه از سوی آن
کند مصوبه فوق را امضا نکرده و  ايجاد نمی

اعKم کردند که عليه تصميم شورای عالی کار به 
اين اقدام .  ديوان عدالت اداری شکايت خواھند برد

ھا در اين  ھا نيز در راستا و ادامه نقش آن آن
اصطKح  وظيفه به.  سيستم تبھکارانه است

نمايندگان کارگری در شورای عالی کار گرفتن 
ھا تنھا اين  حق طبقه کارگر نيست، وظيفه آن

است که با اجرای شو و پوشيدن لباس دفاع از 
کارگر، افکار عمومی را منحرف و در راه 
مبارزه واقعی کارگران برای افزايش دستمزد 

ھمين داستان .  اندازی کرده و سد ايجاد کنند سنگ
شکايت به قوه قضاييه و ديوان عدالت اداری آن 
نيز چيزی نيست جز خريدن زمان و در نھايت به 
فراموشی سپردن اين موضوع اساسی برای طبقه 

اما مساله معيشت و حق حيات يک .  کارگر
 .موضوع اساسی برای طبقه کارگر است

ھا  ھايی ھستند که در تمام اين سال اين افراد ھمان
امضای خود را بر پای مصوبه شورای عالی کار 

ھمان مصوباتی که باعث گرديد تا .  اند گذاشته
امروز شکاف عظيمی بين دستمزد و خط فقر 

اصطKح نمايندگان  اما اگر اين به.  بوجود بيايد
اند، فقط  کارگری امسال به اين حربه متوسل شده

نتيجه فشار شديد و نارضايتی عميق کارگران از 
وضعيت دستمزدی خود است که باعث گرديد 
طبقه حاکم با احساس خطر از گسترش 
اعتراضات کارگری، نمايش تعيين حداقل دستمزد 
را طوRنی کرده و حتا ادامه اين نمايش را در قوه 

ھايی توخالی برای فريب  وعده.  قضاييه اجرا کند
 .کارگران

شورای "اين نمايندگان به اصطKح کارگری در 
شان برای  فريبکارانی ھستند که دست"  عالی کار

فرامرز .  کارگران ايران کامK رو شده است
توفيقی يکی از اين افراد است که در ضمن رئيس 

کميته دستمزد کانون عالی شوراھای اسKمی "
 مھرماه در گفتگو با ١۵وی .  باشد می"  کار

براساس برآوردھای "خبرگزاری ايلنا گفته بود 
 ٨اين کميته سبد معاش خانوار در شھريور ماه به 

".  ھزار تومان در ماه رسيده است٧۴ميليون و 
چنان در حال  ھا ھم از آن زمان تاکنون قيمت

افزايش است و از جمله نرخ دRر آزاد در طول 

 طلبد جنگی که پيروزی در آن اتحاد و مبارزه کارگران را می

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ترين نيروی کار ، ارزان" آزاد"معلمان 

پردازند و بايستی  المللی می ھای بين استاندارد
از يک آسودگی خاطر ولو نسبی و موقعيت 

روز کردن  مناسب برای تجديدقوا و به
اطKعات و دانش خود برخوردار باشند، اما 

اند،  فقط از چنين شرايط و امکاناتی محروم نه
بلکه در استرس دائمی تأمين معاش و در 

ای زندگی  شرايط معيشتی دشوار و فقيرانه
دريافتی و حقوق ماھانه معلمان در .  کنند می
. ترين سطح کارمندان دولتی است پايين

نظر از يک تعداد مديران و رؤسای  صرف
مناطق و برخی ديگر از کادر اداری که 

گيرند،   ميليون تومان می۴-۵حقوق باRی 
اما متوسط دريافتی معلمان، دو الی دو و نيم 
ميليون تومان است که با توجه به ھزينه سبد 

 ١٠که تا (  معيشت يک خانوار در ماه 
تنھا )  شود ميليون تومان تخمين زده می

رو  ازاين.  تواند يک ھفته دوام آورد می
ھاست که معلمان برای تأمين نيازھای  سال

آورده  زندگی خود به شغل دوم و سوم روی
 سال سابقه کار در مورد ٢٧يک معلم با .  اند

ناچيز بودن حقوق معلمان و اجبار به شغل 
امروز ھيچ معلمی نيست که "  گويد دوم می

ذکر  شايان".   بدون شغل دوم اموراتش بگذرد
ست  است که اين وضعيت عمومی معلمانی

وپرورش  که در استخدام رسمی آموزش
ھستند و حقوق خود را نيز از دولت 

ھا  اما افزون براين معلمان، صد.  گيرند می
ھزار تن ديگر نيز ازجمله تحت عنوان 

التدريسی، خريد خدمتی،  حق
دبستانی،آموزشيار نھضت سوادآموزی،  پيش

شرکتی، سرباز معلم و غيره، به کار تدريس 
که از ھمان  و معلمی اشتغال دارند بدون آن

حداقل حقوق و مزايای يک معلم رسمی که 
. خود بسيار ناچيز است، برخوردار باشند

که در  اين گروه از معلمان در عين اين
وپرورش ھستند و  ارتباط با وزارت آموزش

گيرند اما استخدام رسمی  از دولت حقوق می
دولت نيستد و وضعيت حقوقی و دريافتی 

تر از معلمان رسمی  ھا بسيار وخيم ماھانه آن
رغم  حقوق اين گروه از معلمان به.  است
ھا کار تدريس نموده و ھمان  که سال آن

دھند  وظايف معلمان رسمی را  انجام می
 ٨٠٠ تا ٣٠٠بسيار پايين و چيزی بين 

بيشتر اين معلمان حتی .  ھزارتومان است
بيمه نيستند و دفترچه بيمه معدود کسانی که 

اند، از شروع تا پايان سال تحصيلی  شده بيمه
اعتبار دارد و در تعطيKت تابستان ضمن 

پردازند،  ھا نمی گونه حقوقی به آن که ھيچ آن
ھزينه درمان را نيز بايد از جيب 

 .خودپرداخت کنند
ھا  که عموم معلمان با دشواری عKوه بر اين

و تنگناھای شديد معيشتی و اقتصادی روبرو 
ھستند، اما وضعيت معلمان غيررسمی که 

ازقضا در مناطق و روستاھای دورافتاده  
اند،  کشند و به کار تدريس مشغول زحمت می
تر و اسفناک تر است که وزارت  بسيار وخيم

وپرورش نه اين گروه از معلمان را  آموزش
کند و نه حتی آمار دقيق تعداد اين  استخدام می

وضعيت عمومی .  دھد می معلمان را انتشار 
يک از کشورھای  فقط با ھيچ معلمان ايران نه

داری اروپا و آمريکا، بلکه حتی با  سرمايه
کشورھای منطقه از نمونه عربستان، اردن، 
امارات، قطر، عراق و ترکيه نيز قابل قياس 
نيست و حقوق ماھانه دريافتی معلمان ايران 

. تر است تر و پايين ی اين کشورھا کم از ھمه
اما اين ھنوز تمام جوانب فاجعه در 

وپرورش و آنچه بر سر معلمان آوار  آموزش
 .شده نيست

توجھی از  در جمھوری اسKمی بخش قابل
معلمان که به کار تدريس در مدارس 

" مدارس غيرانتفاعی"غيردولتی يا 
 ھزار نفر را تشکيل ٢٠٠بر  اند و بالغ مشغول

دھند، ازلحاظ شرايط کار و دريافتی  می
. بار تر دارند مراتب اسف ماھانه وضعيتی به

اين گروه کثير از معلمان که اصطKحاً به 
شود و در  نيز گفته می"  آزاد"ھا معلمان  آن

کنند، پس از  مدارس خصوصی تدريس می
انعقاد قرارداد ساعتی با صاحبان يا مسئوRن 

کنند و فقط  اين مدارس، شروع به کار می
درازای ساعات کار، دستمزد دريافت 

ھا معلمانی ھستند که درازای  اين.  کنند می
فروش ساعتی نيروی کار فکری خود، از 
کارفرما يا ھمان صاحبان و مسئوRن مدارس 

شدت استثمار اين کارگران .  گيرند مزد می
" آزاد"معلمان.  فکری بسيار زياد است

 ساعت تدريس ھفتگی، تمام ١  ٧ /  ۵درازای 
کند فقط  مزد و مزايايی که در ماه دريافت می

البته اين کارگر .   ھزارتومان است٣٠٠
فکری برای افزايش دريافتی، ساعات 

 ًKساعت در ھفته ٢۴بيشتری در ھفته مث 
کند اما درھرحال سقف دريافتی او از  کار می
يک .  کند  ھزارتومان تجاوز نمی۶٠٠
سال سابقه ١٠از استان قزوين با "  آزاد"معلم
. کند  ھزارتومان دريافت می۵٠٠کار
پولی را که درازای ھر ساعت "  آزاد"معلم

کند از نصف  مبلغی که به  کار دريافت می
. تر است شود نيز کم معلم رسمی پرداخت می

اين در حالی است که ازلحاظ وظيفه و حجم 
. دھد کار، ھمان کار را انجام می

ديگر تقريباً تمام پولی را که  عبارت به
کارفرما برای خدمتی که کارگر فکری ارائه 

گيرد، جز  آموزان می دھد از والدين دانش می
دھد باR  ھمان مبلغ ناچيزی که به کارگر می

اين کارگر فکری تنھا زمانی مزد .  کشد می
تعطيKت تابستانی، .  گيرد که کار کند می

نوروزی و ديگر روزھای تعطيل مزدی 
که مدرسه تعطيل  وقتی.  کند دريافت نمی

در ھمين .  است، از مزد خبری نيست
ماجرای کرونا و اعKم تعطيلی مدارس، 

ھايی که در مورد پرداخت  رغم وعده به
دستمزد اين کارگران داده شد، اما تا اين 

نشده بلکه  ھا پرداخت فقط ريالی به آن لحظه نه
درمواردی که معلمان اعتراض نموده و 
خواھان پرداخت مزد زمان تعطيلی اجباری 

اند اخراج و يا تھديد به اخراج  مدارس شده
افزون براين، اين گروه از معلمان .  اند شده

معدود کسانی که .  عموماً بيمه نيستند
صورت ساعتی  ھا به اند، بيمه آن شده بيمه
شود  حساب تأمين اجتماعی واريز می به
که در ظرف يک سال حدود دو ماه  نحوی به

يک .  شود ای وی محاسبه می در سابقه بيمه
از استان قزوين در مورد "  آزاد"معلم

باده سال سابقه "  گويد وضعيت بيمه خود می
کار در مدارس غيرانتفاعی مختلف، 

زحمت دو سال سابقه بيمه داشته باشم که  به
ليK متعارفی ".  ھم منقطع و بافاصله است آن

معاون اداره کل حق بيمه تأمين اجتماعی 
 ھزار معلم غيردولتی بيمه ٨٠گويد حدود  می

ای که توصيف آن از زبان معلم  بيمه.  ھستند
 .قزوينی بيان شد

وضعيت اين گروه بزرگ از معلمان که با  
فقط  کنند نه فروش نيروی کار خود زندگی می

با ساير معلمان قابل قياس نيست بلکه حتی با 
ھا  وضعيت کارگران در صنايع و کارخانه

کارگر کارخانه عموماً .  مقايسه نيست نيز قابل
کم تا مدتی  بيمه ھست و اگر بيکار شود دست

. تواند از مزايای بيمه بيکاری استفاده کند می
کارگر کارخانه دفترچه بيمه دارد و برای 

تواند در فصل تعطيل و غير  درمان می
کارگر کارخانه .  تعطيل از آن استفاده کند

تحت پوشش قانون کار است و تعيين ميزان 
دستمزد او تابع قانون کار و آن مبلغی است 

اما .  کند که شورای عالی کار تصويب می
 ھزار کارگر فکری ٢٠٠، اين "آزاد"معلمان

که ظاھراً تحت پوشش قانون کار ھستند، از 
نه زمان تعطيلی مزد .  اند"آزاد"ھا  ھمه اين

گيرند، نه بيمه ھستند، نه مقررات قانون  می
ھا  کار درزمينٔه حداقل دستمزد در مورد آن

شود و نه از بيمه بيکاری  رعايت می
ھا البته آزاد ھستند نيروی  آن.  برخوردارند

دار بخش  کار خود را به قيمتی که سرمايه
ترين بھای  کند، به نازل خصوصی تعيين می
ھای  ھا آزادند  سود آن.  ممکن به او بفروشند 

داران  ھنگفتی عايد اين گروه از سرمايه
سازند که سرمايه خود را در عرصه خدمات 

 . اند آموزشی به جريان انداخته
البته مديران و مسئوRن ارشد حکومتی مانند 
مجتبی زينی وند و سعيد صالح، مديرکل و 
رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتی، 

دھند  در حرف تأکيد نموده و وعده می
دستمزد اين معلمان در دوره تعطيKت 

گويند  در حرف می.  کرونائی پرداخت شود
اند  صاحبان مدارس خصوصی موظف
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۴از صفحه   

 ،"آزاد"معلمان 
 ترين نيروی کار  ارزان

دستمزد اين کارگران را مطابق قانون کار 
ھا اما ھمه  اين.  ھا را بيمه کنند بپردازند و آن

گونه  ھايی که ھيچ حرف.  فقط حرف است
ھا  ھمين.  پشتوانه و ضمانت اجرايی ندارند

بيمه معلمان "  که  اما در عوض به بھانه اين
 ھزارتومان ۵٠٠مدارس غيردولتی باRی 

عنوان  است که از عھده مديران مدارس به
اقدام کارفرمايان و "  کارفرما خارج است

ھا از بيمه کردن اين کارگران  امتناع آن
داران  فکری را توجيه و تأييد و از سرمايه

وپرورش حمايت  فعال در عرصه آموزش
حمايت از مدارس خصوصی و .  کنند می
ھا،  داران صاحب آن و سرمايه"  غيرانتفاعی"

 ۵٠٠البته فقط به اين اظھارنظر که در ماه 
رساند خKصه  ھا منفعت می ھزارتومان به آن

تنھا بسياری از مدارس،  دولت نه.  شود نمی
ھا، تجھيزات و امکانات  ھا، ساختمان زمين

داران بخش خصوصی  آن را به سرمايه
ھای حمايتی مختلفی  واگذار نموده بلکه بسته
تر  ھا قرار داده و مھم را نيز در اختيار آن

که شرايط استثمار وحشيانه کارگران  اين
 . فکری را برايشان فراھم ساخته است

سازی  از دھه ھفتاد خورشيدی که خصوصی
ای در دستور کار رژيم  طور ھمه جانبه به

قرار گرفت، جمھوری اسKمی تمام تKش 
خود را برای اجرای کامل سياست اقتصادی 
نو ليبرال ازجمله واگذاری مؤسسات و 

سازی بھداشت و  صنايع دولتی، خصوصی
وپرورش و کاھش تعھدات  درمان  و آموزش

اجرای اين سياست، .  دولتی بکار بسته است
بيکارسازی وسيع کارگران، محروميت 
گسترده توده مردم از تأمين اجتماعی و 
خدمات دولتی را شدت بخشيده، فقر و 
فKکت و گرسنگی را تشديد نموده و فجايع 
اقتصادی و اجتماعی بزرگی را در پی داشته 

وپرورش  سازی آموزش خصوصی.  است
يکی از اھداف اوليه اين سياست، طی يک 

انگيز و در سطح  دھه اخير با سرعتی شگفت
شده  و  ای به مرحله اجرا گذاشته گسترده

ازپيش  جنبه طبقاتی آموزش و تحصيل بيش
اجرای اين .  تشديد و نمايان گشته است

سياست، نيروی کار فکری ارزان و آماده را 
روانه بازار کاری ساخته است که سرمايه 
بخش خصوصی به ياری دولت آن را به راه 
انداخته تا کارگر فکری را با خشونت و 

رحمی حتی بدون پرداخت مزد رايج در  بی
در .  ھای کارگری استثمار کند ساير بخش

وپرورش حتی در آنجا که ھنوز به  آموزش
بخش خصوصی واگذار نشده، دولت سعی 
کرده است بدون قرارداد و استخدام و با 

ترين ھزينه از خدمات نيروی کار  صرف کم
مقامات و مسئولين .  فکری بھره جويد

بنای "  گويند صراحت می وپرورش به آموزش
و "  وپرورش بر استخدام نيست آموزش

کسانی که تحت "  تعھدی برای استخدام"
و عناوين گوناگون "  سرباز معلم"عنوان 

ھا به تدريس و کار معلمی  ديگری مدت
در حال حاضر نيز بجای .  اند، ندارد پرداخته

ھا ھزار معلم موردنياز  استخدام ده
ھا و  وپرورش و رفع کمبود آموزش

اختصاص بودجه Rزم و کافی برای آن، از 
التدريسی،  معلمان خريد خدمتی، حق

دبستانی، آموزشيار نھضت سوادآموزی،  پيش
کند و  سرباز معلم و امثال آن استفاده می

توانست براين بخش  ای را که می بودجه
ھای علميه ،  ھزينه شود، صرف حوزه

طKب و مراکز مذھبی و تحميق معنوی 
ھای  ھای سرکوب و گروه مردم يا ارگان

هللا لبنان و  گرای شيعی از قماش حزب اسKم
 .کند امثال آن می

مشغول به کار در بخش "  آزاد" ھزار معلم ٢٠٠ 
 ھزار نيروی کار فکری، در ٢٠٠خصوصی، 

پناھی، برای زنده ماندن،  خاموشی و سکوت و بی
ترين بھای  مجبورند نيروی کار خود را به ارزان

اين .  شدت استثمار شوند ممکن بفروشند و به
کش، بخشی از طبقه  معلمان محروم و زحمت

کارگر ايران ھستند که شرايط کار و بھای نيروی 

تنھا در قياس با ساير کشورھا بسيار  ھا نه کار آن
بار است، بلکه در قياس حتی با کارگران  فاجعه

آميز و  شدت فاجعه ھا نيز به ايران در ساير بخش
کار ساعتی و بردگی مزدی و .  بار است اسف

محروميت از ھرگونه بيمه اجتماعی و ظلم و 
ستمی را که براين گروه از معلمان اعمال 

توان  داری می تر کشور سرمايه شود در کم می
 .سراغ گرفت

که حتی از شمول قانون کار و "  آزاد"معلمان 
اند و در معرض  بيمه تأمين اجتماعی نيز محروم

شديدترين تبعيضات و فشارھای اقتصادی و 
داران بخش  معيشتی قرا دارند و توسط سرمايه

شوند، راه ديگری  شدت استثمار می خصوصی به
ھای  که باھم متحد شوند، تشکل ندارند جز آن

طور متشکل عليه  خاص خويش را ايجاد کنند و به
. وضع موجود دست به اعتراض و مبارزه بزنند
خواست پرداخت دستمزد مطابق قانون کار و 

ترين  برخورداری از بيمه تأمين اجتماعی از اوليه
ھای اين بخش از طبقه  ترين خواست و بديھی

کارگر است که بايستی مورد پشتيبانی وسيع ساير 
ھای مستقل  ھای طبقه کارگر و تشکل بخش

بدون اتحاد و بدون مبارزه، .  کارگری قرار گيرد
اوضاع به ھمين شکل ادامه خواھد يافت و حتی 

تنھا با اتحاد و مبارزه .  تر از اين نيز خواھد شد بد
توان  نيروی کار متشکل است که می

ھا را وادار به  داران و دولت حامی آن سرمايه
 .نشينی کرد عقب
 

  پوزش و تصحيح 

، رکود و تورم در ابعادی بی "جھش توليد"به جای "  مقاله٨۶۴در کار شماره 
" سابقه رخ خواھد داد  

  کابينه خاتمی اشتباه است، صحيح آن کابينه ١١ ستون دوم، سطر ۶صفحه 
.روحانی است  

  کابينه خاتمی اشتباه است، صحيح آن کابينه ٣٣ ستون دوم، سطر ۶صفحه 
.روحانی است  
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 افزايش خشونت خانگی،
  بحران کرونا و سرمايه داری نئوليبرال

٧درصفحه   

و جان خود را در حين زايمان از دست دادند، در 
. آمار کشته شدگان اين اپيدمی ھا منعکس نگرديد
ھمچنين پيامدھای اقتصادی  پس از گذار از اين 
اپيدمی ھا اقشار وسيعی از جامعه را فراگرفت و 
ميليون ھا نفر به ويژه زنان را به ورطه ی 
بيکاری، گرسنگی و تشديد محروميت ھا و 

اين اپيدمی ھا .  ناھنجاری ھای اجتماعی سوق داد
و پيامدھای آنان، در مجموع از سوی کشورھای 
سرمايه داری پيشرفته مورد بی اعتنايی قرار 

بر ھمين مبنا، به رغم ھشدارھای مراجع .  گرفتند
معتبر بھداشتی، ھيچ اقدامی جدی برای پيشگيری 
از شيوع يا سرايت و مقابله يا درمان ويروس 
کرونا که سال ھا قبل نيز شناخته شده، و انتظار 
. جھش بيولوژيکی آن می رفت، انجام نگرفت
دليل اين بی توجھی، ناباوری يا يک اشتباه 
محاسباتی ساده در رابطه با امکان شيوع جھانی 

بلکه اصوR اين بربريت .  ويروس کرونا نبود
نظام سرمايه داری و بی تفاوتی به جان انسان 
ھا، به سرنوشت تمدن بشری و به ادامه ی حيات 
زيستی و طبيعت، ناشی از اين است که نظام 
سرمايه داری به ويژه در مرحله ی نئوليبراليستی 
آن که اکنون بر جھان حاکم است، تنھا تامين 

 .منافع آنی خود را در نظر دارد
اما کشورھای سرمايه داری غربی اکنون ديگر 
نمی توانند در مواجھه با ويروس کرونا ھمان بی 
اعتنايی را پيشه کنند که از ديدگاھی مستعمراتی 

!" عقب افتاده"با اپيدمی ھای ديگر در کشورھای 
اکنون ويروس کرونا، بی توجه به .  اِعمال کردند

طول و عرض جغرافيايی، تقريبا تمام مرزھای 
جھان را درنورديده، درب ھر خانه ای را در ھر 

تنھا . "کجای دنيا می کوبد و طلب قربانی می کند
اين آن راه حلی ".  راه نجات، ماندن در خانه است

است که اکنون در تمام کشورھا، رسانه ھا تبليغ، 
توصيه و دولت ھا حتی به شکل قرنطينه ھای 
اجباری به مردم تحميل می کنند و البته عمدتا 
بدون اين که امکانات مادی و معيشتی آن را 

اما ماندن در خانه نيز، به معنای .  تامين کنند
عدم امنيتی .  برخورداری از امنيت کامل نيست

که افزايش خشونت خانگی نشانه ی بارز آن است 
و اين وضعيتی است که در کشورھای سرمايه 
داری پيشرفته با ادعای برابری حقوقی زنان و 
مردان و با آمار رسمی باRی اشتغال زنان وجود 

رسانه ھای اين کشورھا از آمار سی .  دارد
درصدی افزايش خشونت در حين بحران کرونا 

 . گزارش می دھند
در اين مورد که پديده ی خشونت خانگی بايد در 
جامعه طرح شود و دولت و نھادھای اجتماعی 
بايد قادر به محافظت از زنان و کودکان و ھر 
کسی که مورد خشونت فرد ديگری قرار می 

اما شيوه ی طرح .  گيرد، باشند، ترديدی نيست
خشونت خانگی عليه زنان در حال حاضر از 
سوی رسانه ھا و ارگان ھای رسمی و دولتی در 
اين کشورھا، به نحوی است که علت اصلی 

افزايش خشونت خانگی، بحران کرونا و قرنطينه 
در .  ھا يا ماندن اجباری در خانه ھا القا می گردد

واقع موقعيت در خانه ماندن که به خودی خود 
ھيچ ربطی به افزايش خشونت خانگی ندارد، به 
عنوان علت اصلی اين وضعيت معرفی می 

با به کار بستن اين روش پرداختن به مساله .  گردد
ی خشونت خانگی در دوران بحران کرونا، به 
کار بردن خشونت عليه زنان از سوی مردان، 

شمرده می شود که "  مردھا"امری طبيعی و ذاتی 
تنھا با کنترل دستگاه پليس و نھادھای اجتماعی 
می تواند مھار گردد و طبيعی است که در فقدان 
. اين ارگان ھا خشونت خانگی افزايش می يابد
ھمانطور که مرگ و مير ميليون ھا نفر بر اثر 

به اين .  ويروس کرونا امری طبيعی می نمايد
ترتيب در اين مورد اين واقعيت  که نه در خانه 
ماندن و نه بحران کرونا، مسئول تمام فجايع 
انسانی که روی می دھد، نمی باشند، سکوت 

فقر و گرسنگی، نگرانی و ترس .  اختيار می شود
از بيکاری، از دست دادن پس اندازھا، بی 
خانمانی در صورت نپرداختن وام ھا يا کرايه 
خانه ھا و ھزاران معضل مادی ديگر که سKمت 
روانی انسان ھا را به خطر می اندازند، از 
عواملی می باشند که ھمواره به افزايش خشونت 

از .  و ناھنجاری ھا در جامعه منجر می گردند
منظر روانشناسی، معضKت مادی که موجب 
افسردگی، استرس و ترس از فقر و گرسنگی  و 
بيکاری می توانند  روان انسان ھا را چنان 
پريشان کنند که اين حالت منجر به بروز خشونت 
عليه خود مانند خودکشی يا اِعمال خشونت عليه 

اما عامل اين وضعيت تنھا ويروس .  ديگران شود
کرونا نيست، بلکه اين پاندمی به وضعيت موجود 
که نتيجه ی سودجويی و حرص و آز بی حد و 
حصر نظام سرمايه داری و استثمار طبقه ی 
کارگر و زحمتکش است، در اثر بحران کرونا 

 . تنھا تشديد گرديد
عقيم ساختن تفکر از پرداختن به جنبه ھايی که 
ساختارھا و مناسبات موجود را زير سوال می 
برند، تنھا يک ھدف دارند و آن، انحراف از 
ريشه ھای خشونت در جامعه، پذيرش وضع 
موجود و در نتيجه عدم درک ضرورت تحول 

اگر .  انقKبی اين ساختارھا و مناسبات است
دغدغه و نگرانی ھای ابراز شده، در رابطه با 
وضعيت زنان پايه و اساسی واقعی داشت، جنبه 
ھای بسياری از عواقب ديگر اين اپيدمی بر 
زندگی زنان نيز بايستی مورد توجه قرار می 
گرفت، از جمله عواقب دراز مدت بحران 
اقتصادی موجود که سايه ی شوم آن پيش از 
کرونا وجود داشت، در حين گسترش اين پاندمی 
تشديد شد و در آينده نيز بر تمام ابعاد زندگی 
اقتصادی و اجتماعی زنان تاثيرات منفی خود را 

بيکاری ميليون ھا زن، .  خواھد گذاشت
فروريختن ستون ھای اقتصادی زندگی زنان در 

بخش اشتغال به ويژه برای کسانی که در بخش 
ھای غير رسمی کار می کنند، در بخش ھای کم 
درآمد اشتغال دارند، پاره وقت کار می کنند و 
افزايش بی حد و حصر فقر و ناھنجاری ھای 
اجتماعی از جمله خشونت و خشونت خانگی 
ھمگی در يک مجموعه می گنجند و جدايی پذير 

 . نمی باشند
تفکيک خشونت خانگی از اين مجموعه ی به ھم 
پيوسته اين سوال اساسی را مطرح می کند، که 
آيا مردان با خشونتی ذاتی عليه زنان به دنيا می 
آيند يا اين امر حاصل نظام مردساRرانه و 

 مناسبات خشونت آميز طبقاتی حاکم می باشد؟ 
در مناسبات طبقاتی و تبعيض آميز که دستمزد 
مرد از دستمزد ھمسرش در مقابل کار برابر 
بيشتر است، مردی که تربيت خانوادگی، فرھنگ 
و مذھب و تمام نھادھای جامعه به او فرودست 
بودن زن را القا می کنند، مسلم است که در 
صورت نداشتن آگاھی و فرھنگی مترقی و 
اخKق انسانی و نيز فقدان کنترل از سوی جامعه، 
به خود اجازه می دھد،  زنی را که ضعيف تر از 

اما .   خود می يابد در معرض خشونت قرار دھد
اين به آن معنا نيست که خشونت ذاتی انسان 

در رابطه با اين سوال که ذات انسان ھا .  ھاست
چگونه است، تحقيقات علمی بسياری به ويژه بر 
روی کودکان در اين مورد صورت گرفته است 
که نشان می دھند، انسان ذاتا موجودی اجتماعی 
است و با احساس ھمدردی و حتی عدالتخواھی 

اما نظام سرمايه داری .  به دنيا می آيد
. نئوليبراليستی چنين انسان ھايی را نمی خواھد
اين نظام خواھان انسان ھايی است که خودخواه 
باشند، به انسان ھای ديگر به چشم رقيب يا حتی 
دشمن نگاه کنند، که بويی از ھمبستگی نبرده و 
اتميزه شده باشند، انسان ھايی بی اخKق، بی 
آرمان و غيرسياسی، تا ھمه ی اين صفات که 
توليد خود اين سيستم ھستند به عنوان ذات انسان 
ھا عرضه شوند و نظام سرمايه داری به اين 
ترتيب خود را منطبق بر ذات انسانی قلمداد کرده 

به ھمين دليل است .   و به خود مشروعيت بخشد
که خشونت عليه زنان نيز امری ذاتی مرد و 
بديھی شمرده می شود، به ھمان اندازه بديھی که 
 . نظام سرمايه داری جھانی، خود را ابدی می داند

ھمين نوع برخورد در مورد ويروس کرونا نيز 
صورت می گيرد و سواRتی از اين قبيل که آيا 
اگر ويروس کرونا تحت شرايط ديگری رخ می 
داد، در شرايطی که انسان ھا از امکانات 
پزشکی، بھداشتی، تغذيه ای کافی و شفاف بودن 
سياستگذاری ھا از طريق مشارکت مستقيم در 
سرنوشت خود برخوردار بودند، و مھم تر از 
ھمه تحت مناسبات اقتصادی ديگری غير از 
سرمايه داری و بربريت نئوليبراليستی قرار 
داشتند، تعداد قربانيان بسيار کمتر نبود؟ يا مطرح 
نمی گردند و يا پاسخ نظام سرمايه داری به اين 

شايد اينجا و آنجا انتقادی .  می باشد"  نه"سوال ھا 
به خود يا ديگران شنيده شود، اما به ھمه اين ھا 
در مجموع به عنوان نتايجی طبيعی از يک حادثه 

ھمانطور که اِعمال .  ی طبيعی برخورد می شود

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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مان، تشکل  بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم
". مستقل و پيشرو و مبارزه متحدانه است

تپه که به  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت
ھای  اش دستگير و تحت شکنجه دليل مبارزات

شديد قرار گرفت در يادداشتی پيرامون اين مساله 
اصطKح مذاکرات  با انگشت گذاشتن بر نتيجه به

و تجربه تمام اين "  شورای عالی کار"مزدی 
آيا : "نويسد ھا از مذاکرات با طبقه حاکم، می سال

ای جز متشکل شدن و  برای کارگران چاره
 ".ماند؟ اعتصاب باقی می

داود رضوی از اعضای سنديکای شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه نيز در يادداشتی در 

"نويسد کانال تلگرامی سنديکا می ما کارگران : 
ھای  تنھا با اعتراضات مستمر و ايجاد تشکل

توانيم از  مستقل  واقعی کارگری و سنديکاھا می
اين شرايط اسفبار رھائی پيدا کنيم  و ھرگز با 

مان و اضافه کردن  ھای تر کردن سفره کوچک
مان  تغييری  ساعات کاری شرايط معيشت زندگی

نخواھند کرد و تحمل شرايط موجود فقط جيب 
ھم ".  داران را پر خواھد کرد کارفرماھا و سرمايه

ھای کارگری و يا  چنين تعداد ديگری از تشکل
ھايی خواستار  فعالين کارگری با صدور اطKعيه

 .اتحاد و مبارزه برای افزايش دستمزدھا شدند
ھای متعدد  عKوه بر کارگران، تشکل
ھايی بر ھمين  بازنشستگان نيز با صدور اطKعيه

گروه اتحاد بازنشستگان با .  مساله پای فشردند
"ای نوشت صدور اطKعيه ما کارگران و : 

مدافعان طبقه کارگر را به مقابله با تصميمات 
ضد کارگری دولت سرمايه داری، کارفرمايان و 
کارگزاران سرمايه که نام نمايندۀ کارگر بر آنان 

داران  نھاده شده و شريک جرم دولت و سرمايه
ابزار کارگران برای .  خوانيم ھستند، فرا می

بدست آوردن مطالبات خود، تشکل مستقل و 
اين مبارزه بويژه .  پيشرو و مبارزه متحدانه است

در شرايط کنونی که سرمايه داران ھارتر از 
اند  ھميشه به سطح زندگی کارگران ھجوم آورده

شورای بازنشستگان ايران نيز ".  ضرورت دارد
"باره نوشت در اطKعيه خود در اين اعKم : 

تحقيرآميز افزايش حداقل مزد، نه تنھا زندگی 
ھا بازنشسته را ھم  شاغلين بلکه معيشت ميليون

خشونت نيز امری طبيعی محسوب می شود، 
حق حيات قوی تر و بی !  مطابق قانون طبيعی

اين ھمان .  حقوقی يا انقراض کامل  ضعيف تر
ايدئولوژی نئوليبراليسم است که در شکل 
تئوريک خود مخترع نظريه ی سوسيال 
با (داروينيسم، به معنای تعميم قوانين طبيعی 

. به قوانين اجتماعی است)  برداشت نئوليبراليستی
اما اکنون به نظر می آيد سرمايه داری نئوليبرال 
در مرحله ای تازه از تکوين خود در دوران 
کرونا منطق خود را واژگون کرده و در حال 
تعميم قوانين اجتماعی ايدئولوژيک خود به قوانين 

از ھمين روی است که به ما .  طبيعی می باشد
تلقين می شود، بپذيريم که سالمندان و افراد 

که شاھد اين .  مريض محکوم به مرگ ھستند
باشيم که يک پزشک به دليل کمبود دستگاه 
اکسيژن، مجبور شود بين زندگی و مرگ دو 
انسان تصميم بگيرد و سپس در جلوی دوربين از 

پدران و .   عذاب وجدان به ھق ھق گريه بيافتد
مادران پيرمان را در خانه زندانی کنيم يا از 
فرزندمان، خواھر و برادرمان، صميمی ترين 
دوست مان يا ھمسايه مان از ترس فاصله 

شاھد باشيم که فردی در کف خيابان جان .  بگيريم
... می کند و قادر نباشيم کمکی به او بکنيم

خشونت عليه زنان را امری طبيعی بدانيم و در 
نھايت به انحطاط اخKقی فردی و اجتماعی سقوط 
کنيم و به اقتدارگرايی و بربريت نظام سرمايه 
داری سر تعظيم فرود آوريم، حتی آن را ستايش 

 . و پرستش کنيم
اما تفاوت بين نظام سرمايه داری و ويروس 
کرونا در اين است که اگر پيدايش و گسترش اين 
ويروس را پديده ای تنھا طبيعی درنظر بگيريم و 
نقش سرمايه داری صنعتی و تخريب محيط 
زيست و عوامل موثر اقتصادی و سياسی در 
پيدايش و گسترش آن ھا را به کلی ناديده بگيريم، 
به ھر روی، چنين ويروس ھايی می آيند و می 
روند، ھمانطور که در مراحل مختلف تاريخی در 

ويروس .  گوشه و کنار جھان اين اتفاق افتاده است
آن ھا در طبيعت .  ھا را نمی توان نابود کرد

حضور دارند و به خودی خود تغيير شکل پيدا 
تنھا می توان با اقدامات پيشگيرانه و .  می کنند

تدارکات درمانی کافی، پيامدھای منفی آن را به 
شدت کاھش داد، اما نظام سرمايه داری را می 
توان و بايد يک بار برای ھميشه متKشی و از 
صحنه ی تاريخ محو و نابود ساخت، برای نجات 
طبيعت، برای نجات تمدن بشری، برای تو، برای 
من، برای فرزندان مان و پدر و مادر پيرمان، 
برای آن پزشک که می گريد و آن جوانی که کف 
خيابان جان می کند، برای زنی که از فرط درد  
مشت و لگدھای مرد در چارديواری خانه  به 

 . خود می پيچد
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پذيرد،  که مستقيما از تعيين حداقل مزد تاثير می
 طبقه .دھد تحت فشار و رياضت بيشتری قرار می

کارگر ايران اعم از شاغلين و بازنشسته اين 
نمايش مضحک افزايش مزد را تحمل نخواھد 

تر از قبل پاسخ مستقل و متحدانه  کرد و مصمم
 ". خود را به آن خواھد داد

ی شورای بازنشستگان بر اين حقيقت   اطKعيه
گذارد که مستمری بازنشستگی  انگشت می

طور مستقيم از ميزان  ھا بازنشسته نيز به ميليون
ھم اکنون .  پذيرد حداقل دستمزد کارگری تاثير می

 ھزار بازنشسته سازمان تامين ۵٠٠ ميليون و ٣
اجتماعی در انتظار اعKم ميزان افزايش 
مستمری خود ھستند که با توجه به تصميم 

نتيجه آن از ھم اکنون "  شورای عالی کار"
 .مشخص است

مساله مھم اين است که امروز نه فقط کارگران 
شاغل بلکه کارگران بازنشسته نيز در فقر 

ور ھستند؛ و باز نه فقط کارگران شاغل و  غوطه
بازنشسته، بلکه معلمان و پرستاران و ديگر 
زحمتکشان شاغل و بازنشسته نيز با ھمين 
معضل روبرو ھستند که حداقل حقوق و مستمری 

 ٢جاری   برای سالاما و اگرھايیھا البته با  آن
 . ھزار تومان اعKم شده است٨٠٠ميليون و 

ھای ضد کارگری و  جمھوری اسKمی با سياست
طور که در بيان خود  ضد مردمی خود، ھمان

کارگران و بازنشستگان نيز آمده است، حق 
معيشت، حق .  خطر انداخته است ھا را به حيات آن

مسلم انسان است، ھر انسانی بايد بتواند نيازھای 
ضروری خود از غذا، پوشاک، مسکن تا 
تفريحات و آموزش خود و فرزندان را برآورده 

ھا گرفته  سازد، حقی که جمھوری اسKمی از آن
ھای  طور که معدود تشکل و باز ھمان.  است

مستقل کارگری و بازنشسته و غيره بر آن تاکيد 
کردند، تنھا راه برای کارگران اتحاد و مبارزه 

طور که در ابتدای اين مقاله آمد، تا  است و ھمان
داران  زمانی که طبقه کارگر اجازه دھد سرمايه

بدون مداخله مستقيم کارگران دستمزدھای 
کارگری را تعيين کنند، شکی نبايد کرد که روز 

تر خواھد  به روز شرايط برای کارگران سخت
 .شد
 

 طلبد جنگی که پيروزی در آن اتحاد و مبارزه کارگران را می
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ناشی از ويروس کرونا به طور بالقوه به 
ھای اجتماعی و خشونت  افزايش ناآرامی

شود و توانايی ما در مبارزه با اين  منجر می
بيماری .  کند بيماری را به شدت تضعيف می

کرونا تھديدی است که اعتماد به نھادھای 
 ."عمومی را از بين خواھد برد

 آوريل با انتشار گزارشی ٩آکسفام روز 
در صورتی که اقدام فوری برای :"ھشدار داد

کمک مالی به کشورھای در حال توسعه 
صورت نگيرد، تبعات اقتصادی ناشی از 

تواند نيم ميليارد  شيوع ويروس کرونا، می
 ."نفر را به زير خط فقر بکشاند

 ١٩۵:  المللی کار نيز ھشدار داد سازمان بين
وقت در سه ماھه دوم سال  ميليون کارگر تمام
 شوند ميKدی بيکار می

  ۶ /٧المللی کار،  برطبق گزارش سازمان بين
درصد از ساعت کار موجود در سراسر 

 از ميان ٢٠٢٠جھان طی سه ماھه دوم سال 
 ميليون ۵خواھد رفت که معادل بيکاری 

 ١٢کارگر تمام وقت در کشورھای عربی، 
ميليون نيروی کار تمام وقت در اروپا و 

 ميليون شاغل تمام وقت در آسيا و ١٢۵
 .اقيانوسيه است
 که نقطه اوج ٢٠٠٨-٢٠٠٩در فاصله 

 ميليون بيکار ٢٢ بود، حدود ٢٠٠٧بحران 
 ماه،  ٣اين رقم اکنون در کمتر از .  شدند
 .شود بينی می  ميليون پيش١٩۵

تبعات رکود اقتصادی :  گويد اين سازمان می
گير شدن ويروس کرونا بيش از  ناشی از ھمه

 است و ٢٠٠٨-٩بحران اقتصادی سال 
 :افزايذ می
٢۵  /   ميليارد کارگر در جھان در ١ 

ھايی شاغل ھستند که با خطر باRی  بخش
اخراج، کاھش دستمزد و ساعت کار 

 ميليارد نفر ٢گذشته از اين حدود .  اند مواجه
نيز در کشورھای درحال توسعه و 

ھای غيررسمی  اقتصادھای نوظھور در بخش
مشغول به کار ھستند که در شرايط بحران 

رو  به اقتصادی با خطر باRتر بيکاری رو
 .خواھند شد

دھد که نيروی کار شاغل  گزارش ھشدار می
داری،  در بخش مسکن و ھتلداری، رستوران

ھای اداری و  خرده فروشی، توليد و فعاليت
ھا در معرض  تجاری بيش از ساير بخش
 .بيکاری قرار خواھند داشت

در حال حاضر به دليل اجرای سياست 
قرنطينه در بسياری از کشورھا، بيش از 

نيروی کار جھان )   درصد٨١(چھار پنجم

 ميليارد نفر با توقف و کاھش ٣/٣معادل 
اند و  فعاليت مراکز شغلی خود مواجه شده

تواند ھشداری نسبت به احتمال باRی  اين می
ترين بحران اقتصادی پس از  وقوع بزرگ

 .جنگ جھانی دوم باشد
در جريان بحران بزرگ که از ماه اوت سال 

 سال ادامه ١٠ آغاز شد و حدود ١٩٢٩
 ماه نخست، نرخ بيکاری در ۴٣داشت، طی 

 . درصد رسيد٢۵سطح جھان به نزديک 
المللی کار که معموR آمار  سازمان بين  

ھا را انتشار  خوشبينانه و رسمی دولت
دھد، در برابر تھديدات سنگين بحران  می

اش از ابعاد بزرگ بيکاری  کنونی، ارزيابی
 .تر شده است بينانه در جھان واقع
 ١۶بيند تنھا در طول سه ھفته  چرا که می

ميليون کارگر در آمريکا کار خود را از 
دست دادند و به زودی نرخ بيکاری در اين 

 . درصد خواھد رسيد١۵کشور به 
 مارس ٢۴بانک فدرال رژرو سن لوئی در  

بينی کرد که در جريان بحران کنونی،  پيش
 درصد ٣٢بيکاری به اوج رکود بزرگ 

 . ميليون تن بيکار شوند۴٧برسد و 
به رغم اين که در اروپا ھزاران موسسه 
کوچک و بزرگ فقط در دو کشور آلمان و 
اند  فرانسه تقاضای کمک مالی از دولت کرده

تا گويا تعدادی از کارگران را فعKً اخراج 
ھا حاکی است که تا ھمين  نکنند، ارزيابی

 درصد ١٠لحظه نرخ بيکاری به حدود 
 . رسيده است

/  ۵در اسپانيا ھم اکنون    ميليون بيکار ٣ 
 ھزار نفر نيز موقتا ۶٢٠.  ثبت نام کرده اند

در ايتاليا و ديگر کشورھای .  اند بيکار شده
جنوب اروپا که پيش از بحران کنونی  نيز 

درصد را  نرخ ھای بيکاری بيش از ده 
داشتند، با توجه به نقش توريسم در اشتغال 
اين کشورھا، اکنون بيکاری ابعاد بی 

 . ای به خود گرفته است سابقه
در انگليس فقط طی چند روز يک ميليون 

در آسيا و آقيانوسيه . بيکار تقاضای کار دادند
 .تر است اوضاع از اين ھم وخيم

 ميليون نفر در طول دو ماه ٨در چين Rاقل 
شود که ھم اکنون  ارزيابی می.  بيکار شدند
در .  اند  ميليون بيکار شده٢٢حداقل 

کشورھای آسيائی که درآمد آن ھا عمدتا 
متکی به توريسم است، از نمونه تايلند، ھم 

. اند ھا بيکار تقاضای کار کرده اکنون ميليون
فاجعه بارتر از ھر جای ديگر ھند است که 
 ٩تا اوايل مارس نرخ بيکاری آن حدود 

 درصد رسيده ٢٣درصد بود، اکنون اما به 
شود با توجه به اشتغال  ارزيابی می.  است

صدھا ميليون کارگر در اقتصاد غير رسمی، 
 ميليون تن بيکار و به اعماق فقر و ۴٠٠

در ديگر .   گرسنگی سوق داده شوند
کشورھای جھان نيز کم و بيش، وضع بر 

 .ھمين منوال است
بيماری کرونا، بحران اقتصادی نظام  

داری را در چنان مقياسی تشديد کرده  سرمايه
که تا ھمين لحظه چند صد ميليون کارگر 
بيکار شده و چنانچه اين بيماری به درازا 

اندازی که از عواقب بحران  بکشد، چشم
شود، بيکاری و گرسنگی  اقتصادی ارائه می

 . ميلياردی در مقياس جھانی است
داری که معموR در  مدافعان نظم سرمايه

جريان ھر بحران اقتصادی، دنبال مقصری 
گردند،  داری می خارج از شيوه توليد سرمايه

اين بار ھم تقصير را به گردن ويروس 
گويا اگر کرونائی وجود .   اند کرونا انداخته

نمی داشت، از بحران اقتصادی و عواقب 
. اجتماعی آن، فقر و بيکاری خبری نبود
نيازی به توضيح نيست که نظم 

داری، بدون کرونا، مکرر با  سرمايه
ھای وخيم ھمراه بوده ، يک چنين  بحران

فجايعی به بار آورده و ھرچه عمرش 
طوRنی تر شده است، اين فجايع در ابعاد 

بی ترديد کرونا بحران . اند بزرگتری رخ داده
داری جھانی را تشديد کرده  اقتصادی سرمايه

ای داده است، اما  است و به آن ابعاد بی سابقه
اساس و ريشه بحران، بيکاری و فقر در 

 .خود اين نظم است
اين چگونه نظمی است که ويروس کرونا  

می تواند چنين تاثيرات عريض و طويلی  بر 
مگر ھم اکنون نيروی مولده .  آن بگذارد

جامعه ھمچون گذشته بر جای خود قرار 
ندارند؟ پس چرا کارخانه ھا و مواد خام و 

که بخشا به علت شيوع کرونا  نيروی کاری
عاطل و باطل مانده اند،  بيماری کرونا به 
پايان ھم برسد، باز ھم رکودی ھمه جانبه 

نه آنقدر از .  حاکم است؟  پاسخ روشن است
بابت بيماری واگير دار، چون ھم اکنون 

اند، بلکه از  بخشی از کارگران مشغول توليد
چون .  آن رو که توليد فعK سودآور نيست

دار نمی تواند ھمچون گذشته سود  سرمايه
عايد خود سازد، يا اساسا ممکن است، ضرر 

. کند، بنابراين کارخانه بايد تعطيل شود 
پس .  نيروی کار تماماً اخراج يا تعديل شود

دار بر آن حاکميت  اين نظمی که سود سرمايه
آمدش بيکاری و فقر است و نه  دارد، پی

ھا از ھمين  داران سال اما مگر سرمايه. کرونا
توليد سود نبرده و سرمايه را افزون 

 نظمی که در برابر يک ويروس زانو زد
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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اند؟ حاR نمی شود چند ماه ھم به  نساخته
حساب کرونا سود نبرند و حتی ضرر کنند؟ 

ھا دRر ھم در  داران تريليون اگر سرمايه!  نه
گذشته سود برده باشند، به محض اين که اين 
سود کاھش يابد يا قطع شود، قربانی بايد 

ھائی باشند که در گذشته اين سود را  ھمان
کارگری .  اين منطق سرمايه است.  آفريده اند

که سود نيافريند، بايد بيکار بماند و از 
اين مسئله در مورد .  گرسنگی تلف شود

در مورد . موسسات توليدی فقط صادق نيست
بخش ھای خدمات ھم وضع بر ھمين منوال 

ھائی که ويروس کرونا  به رشته.  است
بيشترين تاثير را بر آنھا گذاشته از جمله 

ھای حمل  موسسات مرتبط با توريسم، شرکت
کسب و کار .  و نقل ھوائی و غيره نگاه کنيم

اين موسسات بی ترديد در نتيجه کرونا شديدا 
اما سوال اين است که آيا .  آسيب ديده است

ھای فعال در اين رشته،  موسسات و شرکت
اند؟  ھا سودھای ھنگفت به جيب نزده سال

ھر سال بر طبق .  قطعا چنين است
اند،  ھائی که خودشان اعKم کرده ترازنامه

اما به محض .  اند ميلياردھا سود کسب کرده
آنھا متوقف يا کاھش يافت، بی  اين که فعاليت 

اما . درنگ ميليون ھا کارگر را اخراج کردند
از آنجائی که سودی کسب .  فقط اين نيست

داری برای  اند، دولت ھای سرمايه نکرده
جبران اين سود نبردن، مبلغی که به عنوان 

اند يا بعدا خواھند  ماليات از مردم گرفته
گرفت، به حساب جبران زيانی که رخ نداده 

ھا می پردازند که بخشی از سودی را  به آن
ھمه .  که قرار بود به دست آورند، جبران کند

رسد که ميلياردھا دRر در  روزه خبر می
ھا کمک  کشورھای مختلف به اين شرکت

در .  کارگران اما بيکار می شوند.  شده است
بھترين حالت اگر از بيمه بيکاری برخوردار 
باشند، برای مدتی مبلغ ناچيزی دريافت 

کند و  ھا تنزل می کنند، سطح زندگی آن می
در بسياری از کشورھای جھان که از بيمه 
بيکاری نيز خبری نيست، گرسنه به حال 

پس مشکل از کرونا .  شوند خود رھا می
کرونا .   داری است از نظام سرمايه.  نيست

کاری که کرد، ناتوانی و پوسيدگی اين 
سيستم را بيشتر بر مK کرد و به ھمگان 
نشان داد که بايد در پی برپائی نظمی ديگر 

اگر با فرض رويداد ھمين کرونا، نظمی .  بود
بود که به جای حاکميت سرمايه و  برقرار می

ھا مد  سود، تعالی مادی و معنوی عموم انسان
نظر قرار داشت، در آن صورت ما زاد 

ھای ذخيره موجود  توليدی که در صندوق
ھا را  ھا  نياز انسان بود، حتی می توانست ماه

بدون گرسنگی و اضطراب در دشوارترين 

گرچه اين نيز واقعيتی .  شرايط تامين کند
ای که سKمت و  است که در چنان جامعه

ھای اصلی  ھا يکی از اولويت بھداشت انسان
ای انسانی ميان انسان و  جامعه است و رابطه

طبيعت خارج از او برقرار است،  ويروس 
چون خود اين .  کرونا وجود نخواھد داشت

ويروس کرونا ھم برخاسته از نظمی است 
اند  که در آن بھداشت و درمان تا جائی مھم
 . که سود ببار آورند، نه حفظ سKمتی انسان

داری در مقياس  آنچه که در مورد سرمايه
جھانی گفته شد، در مورد ايران در ابعادی 

ھا پيش که  از سال.  تر صادق است گسترده
داری  ھنوز از کرونا خبری نبود، سرمايه

ھا گرفتار يک بحران اقتصادی  ايران سال
ھا تن از مردم  اين بحران ميليون.  ژرف بود

. ايران را در چنگال بيکاری گرفتار کرد
 درصد مردم ايران را به زير ٨٠بيش از 

دستمزد کارگران چنان .  خط فقر سوق داد
کاھش يافت که تنھا پاسخگوی يک چھارم تا 

ھای يک خانوار کارگری  يک پنجم ھزينه
اکنون نيز کرونا و بحران اقتصادی .  است

اين که از .  اند جھانی نيز مزيد بر علت شده
. اين پس چه خواھد شد، ناگفته روشن است

تر شدن بحران اقتصادی و در نتيجه  عميق
در کشوری که ھم .  تر بيکاری و فقر گسترده

اکنون متجاوز از ده ميليون انسان محروم از 
ھرگونه حق و حقوق اجتماعی و امرار 

اکنون .  اند معاش، به حال خود رھا شده
 ۴سخنگوی کابينه روحانی خبر از بيکاری 

 :گويد دھد و می ميليون می
 ميليون نفر ٣.٣در حال حاضر نزديک به "

از شاغلين رسمی کشور به طور مستقيم در 
 ١.۵بيش از .  اند معرض آسيب قرار گرفته

ميليون کارگاه رسمی و غيررسمی دچار 
 ميليون شاغل ۴.  توقف فعاليت شدند

غيررسمی در کشور در معرض توقف يا 
کاھش فعاليت، کاھش دستمزد و اخراج 

 ميليون کارگر در بخش ١٢بيش از .  ھستند
خدمات مشغول به کارند و آثار اوليه بيکاری 

ای که بKفاصله با شيوع   رسته١٠در 
 .بيماری دچار تعطيلی شدند، ھويداست

دھد ايجاد اشتغال جديد در  مطالعات نشان می
ھای  صنوف توليدی کوچک و کارخانه

مقياس پايين حداقل تا دو سال پس از تعطيلی 
 ." پذير نيست امکان

داری را  کرونا بحران اقتصادی نظم سرمايه
به اوج رساند، پوسيدگی و ورشکستگی اين 

نظم .  نظم را به ھمگان نشان داد
داری در برابر کرونا زانو زد و  سرمايه

کرونا بار ديگر آشکار .  شکست را پذيرفت
ساخت که برای نجات کارگران و 
زحمتکشان از اين وضعيت فاجعه بار، ھيچ 
راھی جز اين باقی نمانده است که به انقKب 

داری را براندازند  روی آورند، نظم سرمايه
 .و نظمی سوسياليستی را مستقر سازند

 نظمی که در برابر يک ويروس زانو زد

٨از صفحه   



 ٨۶۵ شماره  ٩٩  فروردين ٢۵    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسVمی 

٨درصفحه   

سران .  رسد ھشدار از پی ھشدار فرا می
ھای  داری و سازمان کشورھای سرمايه

المللی وابسته به سرمايه مالی  يکی پس  بين
. دھند از ديگری از فرارسيدن فاجعه خبر می

ھا در نتيجه  البته نه فاجعه کشتار انسان
بيماری ناشی از ويروس کرونا که ھمه 

آورد،  روزه ھزاران تن را از پای در می
بلکه عواقب اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

 . کرونا
رئيس صندوق بين المللی پول ھشدار داد که 
جھان در معرض شديدترين بحران اقتصادی 

 قرار ١٩٣٠خود از زمان رکود بزرگ دھه 
ترين  اقتصاد جھان به قعر عميق.  گرفته است

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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 .رود  سال گذشته فرو می٨٠رکود 
سازمان غذا و کشاورزی ، سازمان بھداشت 
جھانی و سازمان تجارت جھانی با صدور 

ای مشترک درباره خطرھای ناشی از  بيانيه
بحران غذايی در جھان و قحطی ناشی از 

ھا در بازار توليدات کشاوری ھشدار  تKطم
 .دادند
بستن چشم ھا بر دسترس نبودن "ھا گفتند  آن

مواد غذايی، می تواند به موجی از محدود 
شدن صادرات و در نتيجه کاھش مواد غذايی 

 ."در بازار جھانی منجر شود
بيماری :"  دبير کل سازمان ملل ھشدار داد

 نظمی که در برابر يک ويروس زانو زد

 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 
 عمودیپوRريزاسيون 
 

 :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 


