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 مبارزه در پيش است
 

بينی  موج مبارزات زودتر از آنچه که پيش
شد، نه با پايان بحران کرونا، بلکه ھمراه با آن  می

در حالی که ھزاران تن .  از سر گرفته شده است
از مردم ايران در نتيجه مخفی کاری و خودداری 
رژيم از قرنطينه کردن فوری شھرھای آلوده و 
ادامه اين سياست ضدانسانی تا به امروز، کشتار 

ھا تن از  اند و ھنوز بيماری کرونا روزانه ده شده
کشد، کارگران و  مردم ايران را به کام مرگ می

ای را که بيماری فراگير  زحمتکشان ايران مبارزه
ای در آن ايجاد کرده بود، از  کرونا وقفه

 .اند سرگرفته
که  از نيمه دوم فروردين ماه، به محض اين 

آمد،  نخستين فرصت برای اعتراض پيش 
دستانی که زندگی روزمره خود را با  تھی

کنند و حدود دو ماه در  دستفروشی سپری می
چنگال فقر و گرسنگی گرفتار بودند، تجمعات 

ھا آغاز  اعتراضی خود را در مقابل شھرداری
در پی آن موجی از مبارزات کارگران بر .  کردند

ھای معوقه،  سر مطالبات رفاھی و دستمزد
تجمعات و اعتراضات بازنشستگان، پرستاران و 
ديگر مردم زحمتکش، در شھرھای مختلف رخ 

ترين جنبش اعتراضی در اين مدت  بزرگ.  داد
 کارگر معادن ٣۵٠٠نيز، اعتصاب و تظاھرات 

اين مبارزات فقط .  زغال سنگ کرمان بوده است
ھای  پيش درآمدی بر امواج بزرگ جنبش

ھای  اند که ضرورت وقوع آنھا را بحران ای توده
 ٩۶ماه  ای دی عميق جامعه ايران ، تظاھرات توده

ھای زحمتکش مردم در آبان  و قيام قھرمانانه توده
د_ئل .   ،  از پيش آشکار ساخته است٩٨ماه 

عينی وقوع يک چنين امواجی از مبارزه، آن 
پردازان و  چنان واضح است که حتی  نظريه

برخی مقامات رژيم نيز ھم اکنون از احتمال 
وقوع شورش ھائی بزرگ تر از آنچه که تا کنون 

بنابراين بی دليل .  گويند رخ داده است، سخن می
ھای سرکوب پليسی و  نيست که سران ارگان

امنيتی رژيم نيز، پيشاپيش به تھديد متوسل شده و 

رغم تشديد خفقان و فضای سرکوب و ارعاب  به
ھا و موانع ناشی از  شرايط  رغم دشواری و به

ھا و فشارھای  شيوع بيماری کرونا و سختی
مضاعف تحميلی بازدارنده بر کارگران، اما 
اعتراضات و اعتصابات کارگری ادامه يافته و 

اعتصابات و اعتراضات .  درحال افزايش است
توانند به خاطر کرونا  توانستند و نمی کارگری نمی
بردار نيست و  مبارزه طبقاتی تعطيل.  تعطيل شوند

طبقه کارگر حتی برای تأمين نيازھای ضروری 
که با  زندگی روزمره خود نيز راھی ندارد جز آن

ھا چنگ در چنگ شود  داران و دولت آن سرمايه

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٠شماره    ٩٩  ارديبھشت  ٢٩ –سال  چھل و دوم 

٣درصفحه   

 ی کرونايی را از ھم گسست سنگ، زنجير بازدارنده زغال

پرستارانی که در روز جھانی 
 پرستار جان می بازند 

 
" آی سی يو"مھناز مستعدی، پرستار بخش 

بيمارستان لبافی نژاد علوم پزشکی دانشگاه 
 ١٢( ارديبھشت ٢٣بود که )  ملی سابق(بھشتی 
در روز جھانی پرستار بر اثر ايست قلبی ) ماه مه

در لحظات استراحت شيفت کاری خود جان 
مھناز مستعدی، اولين پرستار از مجموعه .  سپرد

کادر پزشکی و درمانی ايران نبود که در حين 
 lش و جانفشانی برای نجات جان بيماران مبتlت
به کرونا، جان خود را از دست داد و مسلما 

 .آخرين آنان نيز نخواھد بود
از ميان مجموعه پزشکان، پرستاران و کادر 

چی و  دولت قاچاق
 چی داران قاچاق سرمايه

 
 ارديبھشت گزارش کميسيون ٢٣دوشنبه 

تحقيق و تفحص از "اقتصادی مجلس درباره 
بررسی سياست ھای دولت در مقابله با قاچاق و 

در جلسه علنی مجلس "  د_يل ناکارآمدی آن
براساس اين گزارش، کا_ی قاچاق .  خوانده شد

 درصد از کل کا_ھای وارداتی در ٣٣ تا ٢٢
براساس اين .  شود ھای اخير را شامل می سال

 ٩۶ و ٩۵ھای  تحقيقات ميزان قاچاق کا_ در سال
در .   ميليارد د_ر بوده است٢۵/  ۵ تا ٢١/  ۵بين 

ھای  اين گزارش اعتراف شده است که در پرونده
قضايی مربوط به قاچاق، عموم احکام صادره 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  از مبارزات کارگران
 سنگ  معادن زغال

  کرمان حمايت کنيم

  زنان در گروی استقرار حکومت شورايی است تحقق مطالبات

 طبقه کارگرو پسا کرونا
 فعا_ن کارگری جنوب  

 
اغلب مطالباتش .  طبقه کارگر ايران چندين سال است که با مشکlت شناخته شده ای روبرو بوده  است

ورشکستگی کارخانجا ت، صنايع و تعطيلی مراکز .  بدون پاسخ مانده وھمچنان روی ھم انباشته می شوند
برخی صنايع، .  کارگری مشکلی بود که روزانه برخيل بيکاران جامعه وکارگران جويای کار می افزود 

 درصدی و دستمزدھای چند برابر زير خط فقر، ۴٠تورم .  نيمه فعال و دچار بيکاری پنھان بودند
کارگران، زحمتکشان و توده ھای کم درآمد و حقوق بگير، درتھيه مواد موردنياز و مايحتاج روزانه 

حقوق ھای عقب افتاده کارگران،  قراردادھای يکطرفه، عدم امنيت شغلی،  .  زندگی با مشکل روبرو بودند 
 .بعlوه مشکlت عمومی جامعه که کارگران در محل کار و در محل زندگی با آنھا روبرو بودند 
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گری خود را به رخ   قدرت سرکوب و وحشی
از اين نمونه است تھديدات .  کشند  مردم می

فرمانده يگان ويژه نيروی پليس، که نقش اصلی 
را در کشتار صدھا تن از مردم ايران در آبان 

 . ماه، برعھده داشت
گری رژيم حاکم   فرمانده اين يگان کشتار و وحشی

 ارديبھشت در ٢۴بر ايران، روز چھارشنبه 
 ٩٩گفتگو با خبرگزاری جمھوری اسlمی، سال 

 : ھا ناميد و گفت يد  را سال افزايش تھد
يگان ويژه به دليل کارنامه درخشانی که در  " 

 و ساير ٩۶  داشت و ھمچنين ٩٨آبان سال  
حوادث از جمله موضوع آب در استان 

در اجرای راھبردھای بازدارنده و ....اصفھان، 
استفاده از تجھيزات پيشرفته برای کنترل صحنه 

 " ھای آشوب مصمم تر شده است
حمايت ھای بسيار خوبی از سوی : "  وی افزود 

مسئو_ن از يگان ويژه می شود و تجھيزات و 
امکانات خوبی در اختيار اين يگان قرار می 

ھايی که از اين يگان شده در  گيرد و پشتيبانی
حوزه زيرساخت ھا در سطح کشور، اعم از 
تکميل و توسعه پادگان ھا، ابزار و امکانات 
آموزشی مورد نياز پادگان ھا و تامين تجھيزات 

 ٩٩تخصصی مورد نياز و نيروی انسانی، سال 
را برای ما متناسب با افزايش تھديدھا سال مھمی 

 .قرار داده است
اين پشتيبانی و حمايت ھا بار مسئوليت ما را 
سنگين تر می کند و بايد خود را در حدی از 
آمادگی قرار دھيم که دشمن را از ھر گونه تھديد 
و ايجاد نا امنی در داخل کشور منصرف کند و 

 ."جرات اين کار را نداشته باشد
"فرمانده واحدھای ضد شورش پليس گفت طی : 

ھايی که در اين يگان خدمت کردم، می توانم  سال
 بيشترين پشتيبانی از اين يگان شد ٩٩بگويم سال 

و امسال در اوج آمادگی از نظر آموزشی، 
تجھيزات و اشراف اطlعاتی نسبت به تھديدات 

 ." دشمن در حوزه ھای مختلف قرار داريم
جمھوری اسlمی اکنون ناگزير است آشکارا 
اعlم کند که دشمنی جز کارگران و زحمتکشان 

فرمانده يگان ويژه سرکوب ارتجاع،  .  ايران ندارد
گويد،  پوشيده نگذاشت دشمنی که از آن سخن می

ھای کارگر و زحمتکشی ھستند که به   توده
اعتراض و قيام عليه نظم ستمگر حاکم بر ايران 

اين "  کارنامه"  بودن "  درخشان"اند و  برخاسته
تن از ھمين   ارگان سرکوب، در کشتار صدھا

او مردمی را که به مبارزه عليه .  دشمنان است
کند،  اند تھديد می رژيم ضد انسانی حاکم برخاسته

دھد که واحدھای سرکوب به علت  ھشدار می
برای کنترل "ھای بی دريغ سران رژيم  حمايت

و در "  صحنه ھای آشوب مصمم تر شده است
 با آمادگی بيشتری برای سرکوب اقدام ٩٩سال 

 . خواھد کرد
البته ترديدی نيست که رژيم شبه فاشيست 

گری  جمھوری اسlمی، به ھر جنايت و وحشی
برای بقای خود متوسل خواھد شد، اما تجربه نيز 
در ھمه جا به وضوح نشان داده است، ھيچ تھديد 

تواند مردمی را که برای رھائی    و سرکوبی نمی
اند،  از چنگال ستمگران خون آشام به پا خاسته

چرا که نيروھائی .  مرعوب و از نبرد باز دارد
ھای  ھای کشتار مرتجعين، توده قدرتمند از سlح

مردم ايران را به نبرد و ادامه آن سوق خواھد 
 . داد

 در ايران ٩۶تحو_ت سياسی که از دی ماه سال 
رخ داد، به وضوح نشان داده است که جنبش 

ھای مردم ايران، ديگر از نوع  ھای کنونی توده
ای  ، يا اعتراضات توده٧٨قيام دانشجوئی سال 

 نيستند و بر مدار قانونگرائی شکل ٨٨سال 
ھای کنونی،  نيروی محرکه جنبش.  اند نگرفته
ھا کارگر و زحمتکشی ھستند که برای  ميليون

سرنگونی نظم موجود به پا خاسته و در طول دو 
ای رژيم مرتجع حاکم بر ايران  سال گذشته لحظه
بنابراين روشن است که چرا .  اند  را آرام نگذاشته

ھا در سال  فرمانده يگان کشتار به افزايش تھديد
کند و از آمادگی اين يگان پليس،   اعتراف می٩٩

برای مقابله با امواج نوين جنبش يا به قول وی 
 .   گويد سخن می" ھا شورش"

دھد که  تا کنون تمام  اين خود نشان می
 دستگاه سرکوب رژيم استبدادی برای  گری وحشی

اگر اين .  مھار جنبش، نقش بر آب شده است
ھای آدم کشی و به بند کشيدن ھزاران انسان  شيوه

بود، نمی بابيستی شاھد  امواج  مبارز کار ساز می
 تا به ٩۶ماه سال  پی در پی مبارزات از دی

 .امروز باشيم
آن نيروی قدرتمندی که تمام اقدامات  

سرکوبگرانه رژيم را نقش برآب ساخته، 
تضادھائی است که تمام ارکان نظم موجود را فلج 

ھائی شکل داده است که محرک  کرده و به بحران
نيرومند مبارزه نيروھای مخالف نظم موجود 

چيزی است  اين آن.  برای دگرگونی اين نظم اند
که نه فقط پليس کله پوک مزدوری که تصور 

ماند، بلکه  کند، نظم با باتوم و تفنگ مستقر می می
رھبران سياسی مرتجع آنھا نيز نمی توانند آن را 

 . بفھمند
تر اين  مبارزه عليه نظم حاکم و اشکال عالی

مبارزه برای سرنگونی نظم مستقر، نتيجه جبری 
تضادھائی است که در جامعه سرمايه داری و 
استبدادی ايران به نقطه جوشش و انفجار رسيده 

ھای زحمتکش را به  و طبقه کارگر و عموم توده
عرصه مبارزه علنی و مستقيم  با طبقه حاکم 

 . سوق داده است
ھا  اين واقعيتی است برھمگان روشن که از مدت

پيش از شيوع بيماری کرونا، اين تضادھا به 
درجه ای از حدت و ستيز رسيده بودند که به 

ھای اقتصادی و سياسی شکل  ترين بحران عميق
ای  پيامد اين بحران ھا نيز امواج مبارزه.  دادند

بود که نقطه آغاز آن تظاھرات توده ھای 
زحمتکش، جوانان بيکار و تھيدست در دی ماه 

اين مبارزه پيوسته اعتl يافت و به .   بود٩۶
.  انجاميد٩٨با_ترين نقطه خود در قيام آبان ماه 

وقوع بيماری کرونا به عنوان مانعی خارج از 
ای در اين  مبارزه طبقاتی باعث گرديد که وقفه

ھا را  مبارزه رخ دھد، اما تضادھا و بحران
تخفيف نداد و نمی توانست بدھد، بلکه برعکس 

 . تر کرد ھا را عميق اين تضادھا را تشديد و بحران
برکسی پوشيده نيست که در طول سه ماھی که از 
شيوع کرونا در ايران می گذرد، بحران اقتصادی 

 آن را در تمام  ای تعميق يافته که نمونه به درجه
توان  دوران موجوديت جمھوری اسlمی نمی

بيماری کرونا، بحران اقتصادی را تشديد .  يافت

بخش بزرگی از موسسات توليدی و .   کرد
خدماتی را که به رغم رکود مشغول به کار 

ھای  بسته شدن و يا محدوديت.  بودند، فلج کرد
مرزی،  صادرات و واردات را به حد اقل ممکن 

تعداد زيادی از واحدھای توليدی و .  رساند
ويژه کوچک، ورشکست و تعطيل  خدماتی به

دو تا سه ميليون بيکار بر جمعيت چندين .  شدند
زمان با آن،  ھم.  ميليونی بيکاران ايران افزوده شد

سقوط آزاد بھای نفت و کاھش صادرات، درآمد 
ای که  ناشی از صدور نفت را در ھمان محدوده

در شرايط تحريم امکان فروش آن وجود داشت 
اين کاھش بھای .  به حدود يک سوم کاھش داد

نفت، درآمد دولت از فروش گاز و نيز فروش 
محصو_ت پتروشيمی را نيز تحت تاثير قرار 

کاھش درآمدھای دولت نه فقط اوضاع .  داد
اقتصادی را وخيم تر ساخت، بلکه رژيم را با 

بودجه دولتی .  بحران مالی جدی مواجه ساخت
ھزار ميليارد ١٣٠سال جاری که با کسری 

 ٣٠٠تومانی بسته شده بود، اکنون با يک کسری 
ھزار ميليارد تومانی مواجه شده و مخارج 

ھای  ھای بودجه بر ھزينه جديدی عlوه بر ھزينه
دولت، راه حل سھل و .  دولت افزوده شده است

ھای خود، فروش  ته  ساده را برای تامين ھزينه
مانده موسسات و سھام دولتی قرار داد و چوب 
حراج را به موسسات دولتی که متعلق به عموم 

اند زد و در حال واگذاری اين موسسات به  مردم
اين .  سرمايه داران بخش خصوصی است

تواند بخشی از کسری بودجه را  واگذاری البته می
تامين کند، اما مشکل بحران را حل نخواھد کرد 

ايم،  ھای آن را ديده و چنانچه پيش از اين ھم نمونه
ھای جديدی مواجه  اين موسسات را با بحران

خواھد کرد که يکی از عواقب آن بيکاری 
بی دليل نيست .  کارگران اين موسسات خواھد بود

ھا را در پی واگذاری اخير  که نخستين مخالفت
موسسات دولتی، در ميان کارگران زغال سنگ 

 .بينيم می
داران  دولت در عين حال در زد و بند با سرمايه 

بخش خصوصی دستمزد واقعی کارگران را 
يعنی در حالی که بانک مرکزی نرخ .  کاھش داد

 درصدی را اعlم کرده است، دستمزد ۴٠تورم 
در ھمين .   درصد افزايش يافت٢٠اسمی تنھا 

حال کابينه روحانی در تدارک صدور اوراق 
ھای بی پشتوانه  ھا اسکناس قرضه و به جای آن

از سوی بانک مرکزی است که عامل ديگری 
برای افزايش نرخ تورم و افزايش نارضايتی و 

اما اين ھنوز تمام ماجرا .  اعتراض خواھد بود
ھای   ارگان دولت برای تامين ھزينه.  نيست

نظامی دستگاه دولتی و نيز ھزينه   -بوروکراتيک
طلبانه و کمک به دولت  سياست خارجی توسعه

ھای ارتجاعی از جمله سوريه و کمک به 
ھای اسlم گرای لبنانی، فلسطينی، يمنی،  گروه

گرا نياز  ھا گروه ريز و درشت اسlم عراقی و ده
ھا تومان دارد و در انتظار است که با  به تريليون

گشايش دوره جديد  مجلس ارتجاع اسlمی، 
ھای  ھارا کاھش دھد که عمدتا شامل پروژه ھزينه

به اصطlح عمرانی، بھداشتبی ، آموزشی خواھد 
ای را  البته اين اقدامات نيز نارضايتی توده.   شد

بنابراين روشن است که با .  افزايش خواھد داد
ترشدن بحران اقتصادی و در نتيجه سياست  عميق

آمد آن، افزايش فقر ،  ھای ارتجاعی دولت، که پی
گرسنگی و بيکاری است، تضادھا تشديد و 
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٢از صفحه   

           از مبارزات کارگران
 سنگ کرمان حمايت کنيم  معادن زغال

 
 
 
 

در معادن "  معادن زغال سنگ کرمان" کارگر شرکت ٣۵٠٠دور دوم اعتصاب و اعتراضات 
 ٢٢ ارديبھشت آغاز شده است، امروز دوشنبه ١۵شھرھای زرند، کوھبنان و راور کرمان که از 

 .ارديبھشت ادامه يافت
ھای کارگران، کارگران  ھای مقامات دولتی و مديران شرکت مبنی بر رسيدگی به خواست در پی وعده

اما با گذشت .  معترض نيز با دادن يک مھلت ده روزه به اعتصاب و اعتراضات خود پايان داده بودند
ھای کارگران توجھی  نشد بلکه مقامات دولتی، از مقامات استان و نماينده  ده روز نه تنھا به خواست

و "  دا_ھو"کرمان و راور در مجلس اسlمی تا مديران شرکت، بر واگذاری شرکت به ھلدينگ 
 . درصد از سھام شرکت در بورس تاکيد کردند۴۵عرضه 

مديرعامل "و "  خوايم سازی نمی خصوصی"کارگران نيز با اعتصاب و تجمع و سردادن شعار 
گويان و  سازی شرکت تاکيد کرده و پاسخ دروغ بر عزم خود در مخالفت با خصوصی"  گو دروغ

 .شيادان حکومتی را دادند
سازی برابر با اخراج  اند که خصوصی به تجربه دريافته"  سنگ کرمان معادن زغال"کارگران شرکت 

کارگران عlوه بر .  و بيکاری، استثمار بيشتر، عدم امنيت شغلی و بدتر شدن ايمنی محيط کار است
سازی، خواستار انعقاد قراردادھای دائمی، افزايش دستمزد، اجرای کامل طرح  مخالفت با خصوصی

، اعمال ضريب شغلی بازنشستگی در مشاغل )٩٢ و ٧مواد (  بندی مشاغل، اجرای قانون کار طبقه
 ٢٠ تا ١۵که  رغم آن بسياری از اين کارگران به.  آور و ھمچنين ضمانت شغلی ھستند سخت و زيان

 .کنند ساله کار می سال سابقه کار دارند اما با قراردادھای موقت و يک
 

 !کارگران مبارز
 

وضعيت کنونی کارگران و .  داری جمھوری اسlمی دولتی به غايت ضد کارگر است دولت سرمايه
 درصد ٧٠اگر امروز حداقل .  ديگر زحمتکشان جامعه و فاصله عجيب طبقاتی گواه اين مدعاست

داران و عوامل حکومت، در آستانه  غير از سرمايه جامعه در زير خط فقر قرار دارند و سايرين نيز به
ھای سراسری  ھای مستقل و بويژه تشکل خط فقر، نتيجه سرکوب کارگران، ممانعت از ايجاد تشکل

 .است
ھای مستقل خود را داشته باشند و اگر  داند که اگر کارگران تشکل خوبی می رژيم جمھوری اسlمی به

از .  ھای ضد کارگری خود را پيش ببرد گونه سياست متحد شوند، ھرگز نخواھد توانست  به سادگی اين
حمايت کرده و "  سنگ کرمان معادن زغال"ھمين روست که بايد ھمگی از مبارزات کارگران شرکت 

ھای  ست به اين نکته دقت کنيم که خواست کافی.  مبارزات طبقه کارگر را عمق و شدت بخشيم
صدھا ھزار کارگر در .  ھا نيست ھای آن تنھا خواست"  سنگ کرمان معادن زغال"کارگران شرکت 

سنگ کرمان ، بخشی از  ھای کارگران معادن زغال خواست.  ھای مشابھی دارند سراسر کشور خواست
 .ھای کل طبقه کارگر ايران است خواست

سنگ  معادن زغال"ھای کارگران شرکت  ضمن حمايت از مبارزات و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
ھا فرا خوانده و  ، ديگر کارگران و بويژه کارگران ساير معادن را به حمايت از اعتصاب آن"کرمان

 .کند بر اھميت ھمبستگی کارگری و اتحاد سراسری کارگران ايران تاکيد می
 

 برقرارباد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسJمی
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١٣٩٩ ارديبھشت ٢٢

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

حقوق .  يک مشت مزدور چيز ديگری نيستند
 .کشی کنند گيرند که آدم می

البته اين واقعيت بايد بر ھر مبارزی روشن باشد 
که جمھوری اسlمی ھر آنچه ھم پوسيده باشد، 

حتی تظاھرات .  خود بخود سرنگون نخواھد شد
ھای پراکنده به تنھائی برای  ای و قيام توده

سرنگونی رژيمی به غايت ضدانسانی و بيرحم، 
راه نجات مردم ايران، برپائی .  کافی نيست

اعتصابات سراسری سياسی و قيام مسلحانه برای 
 .   سرنگونی جمھوری اسlمی است

  

 . نارضايتی گسترده تر خواھد شد
جمھوری اسlمی حتی پيش از کرونا به يک 

ھای مردم  رژيم مفتضح و رسوا در ميان توده
کرونا جمھوری اسlمی را در .  تبديل شده بود

مردم ايران بار ديگر .  ميان مردم رسواتر ساخت
ھا، ناتوانی و  ھا، کتمان واقعيت با دروغ پردازی

خشم مردم از سياست .  پوسيدگی آن مواجه شدند
ھای ارتجاعی رژيم که در جريان قيام آبان ماه و 
سقوط ھواپيمای اوکراينی به اوج رسيد، در 

دولت دينی جمھوری .  جريان کرونا شديدتر شد
ای از گنديدگی رسيده که فساد و  اسlمی به درجه

. دزدی سر تا پای دستگاه دولت را فراگرفته است
اين فساد و دزدی ھای کlن در شرايطی که 

ترين شرايط معيشتی  ھای مردم با وخيم توده
اند، خشم از نظم موجود را در ميان مردم  مواجه

 . افزايش داده است
اجتماعی و   –ھای اقتصادی  به تمام عرصه

تر  ھا عميق جا بحران سياسی که نگاه کنيم در ھمه
شده و تضاد کارگران و زحمتکشان با رژيم و 

 . نظم حاکم تشديد شده است
بنابراين با استناد به تمام شواھد عينی ترديدی 

تر مبارزه  تر و اعتl يافته نيست که امواج گسترده
 . در پيش است و تھديدات رژيم کارساز نيست

ھای کشتار  ھای سرکوب رژيم البته سlح ارگان 
ھا در برابر  اما اين سlح.  اند خود را آماده ساخته

ھای  ھای قدرتمندتر طبقه کارگر و توده سlح
زحمتکش مردم ايران، کارائی خود را از دست 

ترين سlحی که طبقه کارگر،  مھم.  دھند می
سرانجام در اين مرحله به آن متوسل خواھد شد، 
. برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی است

فرمانده يگان ويژه سرکوب از افزايش تعداد 
ھای پيشرفته سخن  نفرات و تحرک و سlح

اما وقتی که يک اعتصاب سرتاسری .  گويد می
برپا شود،  تمام نيروھای مسلح رژيم ھم برای 
کنترل مبارزه سراسری کارگران و زحمتکشان 

عlوه بر اين در پی اين .  کافی نخواھد بود
اعتصاب ديگر پولی برای پرداخت به نيروھای 

شان سرکوب،  انگل و مفت خور نظامی که وظيفه
ھای مردم است،  کشتار و به بند کشيدن توده

ديگر نيروی مسلح رژيم .  وجود نخواھد داشت
نمی تواند به سادگی مردم غير مسلح و بی دفاع 

چرا که مردم .  ھا به گلوله ببندد را در خيابان
ايران از وحشی گری رژيم در آبان ماه آموختند 
که بايد ھمراه با اعتصاب سرتاسری خود را 

بايد با توسل به سlح در دل نيروھای .  مسلح کنند
بايد در ھر کوچه و .  مسلح رژيم ھراس افکند

ای زندگی را برای عوامل سرکوب و  محله
اين حق تخطی ناپذير .  ھا تنگ کرد ھای آن خانواده

مردم  يک کشور است که با استفاده از سlح، با 
قيام مسلحانه، رژيم ستمگری را که مردم کشور 

 .کند، سرنگون کنند ھا کشتار می را در خيابان
وقتی مردم مسلح شوند ھمه خواھند ديد که سران  

نيروھای نظامی رژيم از جمله ھمين فرمانده 
يگان ويژه  ضد شورش که مردم را تھديد و 

کند، اولين کسانی خواھند بود که فرار  کشتار می
ھا جز  چرا که آن.  را بر قرار ترجيح خواھند داد

 تھديد کارساز نيست، 
 امواج بزرگ 

 مبارزه در پيش است
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ی کرونايی را از ھم گسست سنگ، زنجير بازدارنده زغال

و برای ادامه حيات و بھبود شرايط زندگی 
خود، دست به اعتراض و اعتصاب بزند و يا 

اعتراضات و اعتصابات .  وارد خيابان شود
ھای اخير نيز گويای  متعدد کارگری در ھفته

کارگران در شھرھا و .  ھمين واقعيت است
ھا مورد دست  ھای مختلف کشور درده استان

به اعتراض و تجمع و اعتصاب زدند که 
: توان به موارد زير اشاره نمود ازجمله می

اعتصاب کارگران معدن کروميت فارياب، 
 گلگھرسيرجان، ٣اعتصاب کارگران معدن

اعتراض و تجمع کارگران روغن نباتی 
 زنجان، تجمعات ١۵جھان واقع در کيلومتر 

و اعتراضات مکرر کارگران کنتور سازی 
قزوين در مقابل دادگستری اين شھر، 
اعتصاب کارگران پتروشيمی رجال واقع در 
منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر، اعتراض 
صيادان بندرعباس، اعتراض کارگران 

ای استان قزوين و  ونقل جاده راھداری و حمل
تجمع در مقابل وزارت راه و شھرسازی در 

ونقل  تھران، اعتراض کارگران ناوگان حمل
شھری قم و تجمع در مقابل سازمان  درون

رانی، اعتصاب رانندگان تاکسی در  اتوبوس
سنندج، اعتراض کارگران شرکت قطارھای 
مسافری و باری جو پار، تجمع اعتراضی 

شده قند ياسوج،  کارگران کارخانه تعطيل
تجمع کارگران شرکت گاز فاروج در 
خراسان شمالی، تجمع کارگران سايت زباله 
سفيره اھواز در مقابل سازمان پسماند 
شھرداری اھواز، اعتراض کارگران 
بازيافت قزوين، اعتصاب کارگران 

ھا ازجمله کارگران شھرداری  شھرداری
شھر و  منجيل، ياسوج، تبريز، حميديه، خرم

روزه کارگران  تجمع و اعتصاب يازده
شھرداری کوت عبدهللا که منجر به بازداشت 

 ٩٩ ارديبھشت ٢٣ھفت تن از کارگران در 
گرديد که روز بعد با قيد کفالت و سپردن 
فيش حقوقی توسط آشنايان خود از زندان 

 .آزاد شدند
ھا تنھا بخشی از  ذکر است که اين نمونه شايان

ھم فقط  اعتصابات و اعتراضات کارگری آن
 ٩٩ ارديبھشت ٢۵ تا ١۵ی زمانی  در بازه

 ٣۵٠٠در اين ميان اما اعتصاب .  است
سنگ کوھبنان، زرند و  کارگر معادن زغال

. ای است راور کرمان نمونه بسيار برجسته
سنگ در قلب  پرچمی که در معادن زغال

فقط نمونه  کرمان به اھتزاز درآمد، نه
ای از اعتراض و اعتصاب يکپارچه  برجسته

کارگری است بلکه ھمچنين نمودار روشنی 
بر تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری 

رغم شرايط تحميل کرونايی بر جنبش  به
 .طبقه کارگراست

 کارگر معادن ٣۵٠٠دور دوم اعتصابات 
سنگ کوھبنان، زرند و راور کرمان  زغال

 ١٠ ارديبھشت آغاز شد، بيش از ١۵که از 
ھا به  با پيوستن خانواده. روز ادامه يافته است

کارگران اعتصابی، جبھه اعتراض و روحيه 
. شده است جوئی کارگران تقويت مبارزه

کارگران اين معادن مخالف واگذاری شرکت 
سنگ کرمان  که درحال حاضر  معادن زغال

زير نظر صندوق بازنشستگی فو_د اداره 
شود، به بخش خصوصی و ھلدينگ  می

ی سھام آن در بورس  دا_ھو و يا عرضه
اين کارگران در تمام طول روزھای .  ھستند

اعتصاب، پيگيرانه خواستار افزايش 
دستمزد، انعقاد قرارداد دائمی، افزايش 

/۵ضريب سختی کار از ، ضمانت ٢  به ١ 
بندی  شغلی و اجرای نافذ و مؤثر طرح طبقه

بيست و دوم ارديبھشت يعنی .  اند مشاغل بوده
در ھفتمين روز اعتصاب، رضا مسرور 
رئيس صندوق بازنشستگی فو_د، خود را به 

ای با حضور وی  کرمان رساند  و در جلسه
و فرمانداران شھرھای کوھبنان، زرند و 

سنگ  راور کرمان، مديران شرکت زغال
کرمان، مديرعامل شرکت دا_ھو و برخی از 

ھايی به کارگران  کارگران، در ظاھر وعده
ھای اصلی  يک از خواست داده شد، اما ھيچ

وعده داده .  کارگران پذيرفته و اجرايی نشد
شد حقوق فروردين و روزھای اعتصاب 

بندی مشاغل  پرداخت  و اجرای طرح طبقه
ھمچنين مطرح شد با .  شود پيگيری می

 سال سابقه ١٠کم  کارگرانی که دست
 تا ۵پرداخت حق بيمه داشته باشند قرارداد 

حال  شود و درعين  ساله منعقد می١٠
سازی شرکت نيز در  موضوع خصوصی

. ، منتفی اعlم شد"اطlع ثانوی"حرف تا 
عنوان  پس از پايان جلسه اما اين خبر به

ھای حکومتی  نامه کارگران در رسانه توافق
ھای دولتی،  برخی مقامات و رسانه.  درج شد

يابی کارگران به بخشی از  از دست
دروغ از  ھای خود خبر داده و به خواست

پايان اعتصاب و بازگشت به کار کارگران 
اين در حالی بود که تمام . صحبت کرده بودند

ھای اصلی کارگران مانند افزايش  خواست
دستمزد، افزايش ضريب سختی کار، انعقاد 

مانده  پاسخ قرارداد دائمی، و تضمين شغلی بی
حال تمامی شواھد حاکی از آن  درعين.  بود

 ۴۵کم  بود که تصميم بر آن است که دست
درصد سھام شرکت از طريق بورس عرضه 

بنابراين ھيچ بحثی از پايان .  و واگذار شود
اعتصاب .  توانست باشد اعتصاب نبود و نمی
 ارديبھشت با حضور ٢٣و تجمع از روز 

ھا ادامه يافت و تجمعات  فعال خانواده
 . کارگران شور و حال بيشتری به خود گرفت

 ًlاين درک بسيار درست و تاکتيک کام
صحيحی بود که کارگران تشخيص داده 

ھای خود را نيز به عرصه  بودند بايد خانواده

ھا و  اعضای خانواده.  مبارزه بکشانند
ھمسران دلير کارگران با شجاعت و نترسی 

تحسينی به حمايت از کارگران برخاستند  قابل
و خواستار افزايش دستمزد معدن کاران و 

تجمعات .  استعفای مديرعامل شرکت شدند
روزانه کارگران در مقابل دفتر شرکت، به 

ھمسر يکی از .  روزی بدل شد تجمعات شبانه
کارگران در حمايت از معدن کاران و 

واقعيت اين است "  گفت ھايشان می خواست
وجه کفاف  ھيچ که حقوق کارگران به

تازه اگر ھمان حقوق .  دھد شان را نمی زندگی
موقع پرداخت کنند، اگر کارگر  را ھم به

امنيت شغلی داشته باشد و قراردادھای 
 .مدت و بدون بيمه با او بسته نشود کوتاه

مردم در تنگنا قرار دارند، وگرنه کسی دلش 
خواھد با وضعيت خطرناک احتمال ابتl  نمی

 .به کرونا در چنين تجمعاتی شرکت کند
ھای مافيايی  چپاول منابع کشور توسط گروه

و نيز صرف کردن بودجه برای اھداف 
ايدئولوژيک نظام و_يی طی ساليان، صنعت 

 حا_، .کشور را فرسوده و ناتوان کرده است
ی  نگران آينده.  ھا نگران ھستند خانواده

فرزندانشان و برای ھمين ھم به خيابان 
 ..."اند آمده

ھای کارگری که از ظلم و ستم  خانواده
که  داران به ستوه آمده اند، درحالی سرمايه

کردند که  پارچه نوشته بزرگی را حمل می
حقوق کارگران را "  شده بود روی آن نوشته

باخشم توفنده و عصيان گونه "  رعايت کنيد
زدند و  عليه مديريت شرکت فرياد می
روز .  خواھان احقاق حقوق کارگران شدند

 ارديبھشت محسن شفيعی مسئول بسيج ٢۴
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کارگری استان کرمان ھمراه مديرکل کار 
فريبی و شکستن  قصد عوام استان کرمان به

اعتصاب در ميان کارگران حاضر شدند و 
اما کارگران .  خواستار پايان اعتصاب شدند

ھای  بر ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواست
خود پای فشردند و ھشدار دادند اگر به 

ھايشان رسيدگی نشود، تجمع  خواست
. اعتراضی خود را به تھران خواھند کشاند

در ھمين روزافزون بر تجمع در مقابل دفتر 
سنگ کرمان، معدن کاران  شرکت زغال

معترض تجمع ديگری نيز در مقابل 
کارگران .   استانداری کرمان برپا کردند

ھای  سنگ کرمان با مشت متحد زغال
 -ميريم مانيم، می می"  دادند کرده شعار می گره

 "پذيريم ذلت نمی
مقامات دولتی و مديران شرکت تا اين لحظه 

ھای کارگران طفره  از پذيرش خواست
مريم آبشاھی مدير روابط کار اداره .  اند رفته

کل کار استان کرمان که حامی مديرعامل 
سنگ کرمان است، در  شرکت معادن زغال

برای توجيه "  راه آرمان کرمان"گفتگو با 
ھای کارگران و  پاسخ گذاشتن خواست بی
 کارگر ٣۵٠٠"  گويد  توجھی به آن می بی

او که با ".   خواسته دارند٣۵٠٠سنگ  زغال
خواھد اتحاد  طرح موضوع به اين شکل می

ھای  کارگران را ناچيز قلمداد کند  و خواست
دار سازد،  واحد و مشخص آنان را خدشه

درواقع از ھوشياری کارگران معدن و 
خواست استعفا و برکناری مديرعامل شرکت 
برآشفته شده است و اين خواست را 

 .داند می" غيرقانونی"

ھای کارگران  ھرکس که اعتصاب و خواست
سنگ کرمان را دنبال کرده باشد  معادن زغال

روشنی ديده است که کارگران از روز اول  به
ھای خود را در چند  اعتصاب، کل خواست

اند و در  بند فرموله و اعlم نموده
ھا  روزھای اعتصاب نيز براين خواست تمام

بديھی است که اگر .  اند تأکيد ورزيده
مديرعامل شرکت در جريان اعتصاب از 

ھا سر باز زند، برکناری  پذيرش اين خواست
ھای اوليه کارگران اضافه  وی نيز به خواست

 .شده است شود و اضافه
اضافه  واقعيت اين است که مديران شرکت به

رؤسای صندوق بازنشستگی فو_د و ھمه 
ھا اعم از فرمانداران  حاميان دولتی آن

کوھبنان و راور و زرند و استاندار کرمان تا 
رؤسای اداره کل کار استان کرمان، از 

موقع  ھوشياری کارگران معدن و اعتصاب به
ھای مشخص عصبانی  ھا و طرح خواست آن

کارگران معادن .  و ناراحت ھستند
سنگ کوھبنان، راور و زرند کرمان با  زغال

. اند سازی اين معادن مخالف خصوصی
ھا واحد صنعتی و توليدی  سرنوشت ده

تپه  خصوصی شده مانند ھپکو، آذر آب، ھفت
رو  و مانند آن جلو چشم کارگران است، ازاين

در برابر تصميم به واگذاری اين معادن 
اکنون اين موضوع فاش .  اند محکم ايستاده

شده است که مديريت شرکت و مقامات 
دولتی حامی آن درصدد بودند اين معادن را 
يواشکی و در بحبوحه شيوع بيماری کرونا 

ھا در  آن.  به بخش خصوصی واگذار کنند
نظر داشتند به بھانه شيوع ويروس کرونا اين 
معادن را به مدت سه ماه تعطيل اعlم کنند و 
در ھمين بازه زمانی اين معادن را به 
ھلدينگ دا_ھو واگذار کنند تا بعد از سه ماه، 

که کارگران برای شروع کار به معدن  وقتی
شده  برگردند، در مقابل يک عمل انجام

قرارگرفته و با شرايط جديدی که کارفرمای 
کند روبرو شوند و به آن تن  جديد تعيين می

 اسفند ٢۵در پی ھمين ھدف بود که از .  دھند
 اين معادن تعطيل ٩٩ فروردين ٢۵ تا ٩٨

اما کارگران ھوشياراين معادن، .  اعlم شد
قبل از اجرای اين توطئه، به ماجرا پی بردند 
و با حضور در محل کار و سپس دست 

کارفرما .  کشيدن از کار، مانع اين کار شدند
زمان (  ھنوز حقوق فروردين کارگران 

را نپرداخته است و )  تعطيلی اجباری معادن
پرداخت حقوق اين دوره نيز يکی ديگر از 

کارگران آگاه و .  ھای کارگران است خواست
سنگ کرمان بسيار  پيشرو معادن زغال

موقع دست به اعتراض و اعتصاب زدند و  به
نقشه شوم مديران شرکت و ھلدينگ دا_ھو و 

 .ھا را خنثی کردند حاميان دولتی آن
رغم  رغم اين موفقيت کارگران و علی علی

حفظ اتحاد و يکپارچگی کارگران معادن 
ھا در بسيج  سنگ کرمان و توفيق آن زغال

ھا به عرصه مبارزه،  ھا و کشاندن آن خانواده
 معدن کار ٣۵٠٠اما اعتصاب بزرگ 

طور که بايد و شايسته است، موردتوجه  آن
ويژه موردحمايت علنی ساير کارگران  به

قرار نگرفته و جای يک ھمبستگی فعال 

ترديدی نيست که امواج . کارگری خالی است
تر اعتصابات کارگری از راه خواھد  بزرگ

رسيد و اعتصابت کارگری از حد اعتصاب 
کارگران معادن فراتر خواھد رفت و جنبش 
طبقه کارگر با فرازھای جديدی از ھمبستگی 

اما در شرايط .  کارگری روبرو خواھد شد
سنگ کرمان  کنونی کارگران معادن زغال

بايد به ھر طريق ممکن از .  اند تنھا مانده
سنگ کرمان حمايت و  کارگران زغال
برای جلب حمايت ساير .  پشتيبانی کرد

قدم  کارگران، معدن کاران خود بايد پيش
شوند و با تماس و ايجاد ارتباط با کارگران 
پيشرو در ساير معادن و واحدھای توليدی و 
خدماتی، حمايت ساير کارگران را به دست 

اين وظيفه طبقاتی ساير کارگران .  آورند
ھای مستقل کارگری است که  ويژه تشکل به

ھای کارگران معادن  از اعتصاب و خواست
سنديکای .  سنگ کرمان حمايت کنند زغال

رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس
تپه  حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھای مستقل و  اند تشکل که تاکنون نشان داده
پيشتازی ھستند، در اينجا نيز بايد پيشتازی 
خود را نشان دھند و نبايد در مورد اين 

عملی  موضوع مھم کارگری ، سکوت و بی
به ھر طريق ممکن بايد به ياری .  پيشه کنند

سنگ کوھبنان، راور   کارگران معادن زغال
ھا حمايت  و زرند کرمان شتافت و از آن

 .کرد
باد  باد اتحاد و ھمبستگی کارگری، زنده زنده 

سنگ  مبارزات کارگران معادن زغال
 .کرمان

  
 

۴از صفحه   

 ی کرونايی را از ھم گسست سنگ، زنجير بازدارنده زغال
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١از صفحه   

 پرستارانی که در روز جھانی پرستار جان می بازند 

  ٨درصفحه 

٧درصفحه   

درمانی بيمارستان ھای ايران که تا کنون جان 
 ساله ٢۵باخته اند، نرجس خانعلی زاده، پرستار 

، در ٩٨ اسفند ۵گيlنی، اولين پرستاری بود که 
بيمارستان _ھيجان در حين انجام وظيفه و 
محافظت از بيماران کرونايی، به ويروس کرونا 

مرگ .  مبتl شد و جان خود را از دست داد
نرجس خانعلی زاده، آنچنان سنگين بود که جامعه 

در .  پزشکی و غير پزشکی ايران را تکان داد
ھمان موقع و در شرايطی که خبر درگذشت اين 
پرستار جوان در شبکه ھای مجازی بازتاب 
گسترده ای داشت، مقامات رسمی اما تا يک ھفته 
 lگزارش ھای مربوط به جان باختن او بر اثر ابت

در .  به ويروس کرونا را تکذيب می کردند
روزھای بعد، زمانی که خبر جان باختن نرجس 
خانعلی زاده انتقاد ھای شديدی را متوجه دولت و 
وزارت بھداشت کرده بود، سازمان نظام پزشکی 

 ١٢شرق گيlن با يک ھفته تاخير، در روز 
 تائيد کرد که مرگ نرجس خانعلی زاده ٩٨اسفند 

 . بر اثر کرونا بود
از آن زمان تا به امروز، طبق آمارھای رسمی و 

 نفر از کادر پزشکی و ١١٠دولتی، دست کم 
درمانی کشور در اثر ابتl به ويروس کرونا جان 

محمد رضا ظفرقندی، رئيس سازمان .  باخته اند
 طی ٩٩ ارديبھشت ٢٠نظام پزشکی ايران، روز 

گفتگويی با روزنامه شرق، مجموعه مبتlيان 
 ۴٢٠کادر پزشکی، درمانی و خدماتی را حدود "

 ١١٠نزديک به "و تعداد جانباختگان را نيز "  نفر
 .اعlم کرد" نفر

اگرچه مرگ تک تک پزشکان، پرستاران و 
خدمه درمانی که با حداقل تجھيزات _زم به طور 
شبانه روز برای نجات جان مبتlيان ويروس 
کرونا مبارزه می کنند، بسيار غم انگيز است، اما 
غم انگيزتر، مرگ مھناز مستعدی است که در 
. روز جھانی پرستار، قلبش از حرکت باز ايستاد

پرستاری که به ھنگام انجام وظيفه و محافظت از 
بيماران کرونايی، بر اثر استرس ھای شديد ناشی 
از کار، طو_نی بودن شيفت کاری، خستگی ھای 
شبانه روزی، بی خوابی ھای ممتد و فشار 
مضاف ناشی از کمبود پرستار و نبود تجھيزات 

مرگ .  _زم درمانی، به کام مرگ فرو رفت
مھناز مستعدی از آن جھت اندوھبارتر از مرگ 
ديگران است، که اين حادثه در حين انجام وظيفه 
در زمان استراحت شيفت کاری انھم برای 
لحظاتی که به خواب رفته بود، بر اثر ايست قلبی 

مرگی اندوھبار که در روز جھانی .  جان باخت
روزی که برای قدردانی از زحمات بی   -پرستار

 . رخ داد -دريغ پرستاران ثبت شده است
 ٢٣( ماه می ١٢در تقويم سازمان ملل، روز 

، به عنوان روز جھانی پرستار ثبت )ارديبھشت
روزی که ھرساله در مقياس جھانی به .  شده است

پاس زحمات بی دريغ و شبانه روزی پرستاران، 
اين روز، به خاطر .  از آنان قدردانی می شود

سالروز تولد فلورانس نايتينگل، آمارشناس و 

. بنيانگذار حرفه پرستاری نوين انتخاب شده است
زمانی )  ١٨٢٠ می ١٢متولد (نام فلورانس 

برجسته شد که او به عنوان مدير و مربی، تربيت 
سازمان يافته از سربازان مجروح در سال ھای 

 )١.(جنگ کريمه  را به عھده گرفت
فلورانس نايتينگل، در سال ھای جنگ کريمه، به 

با تحمل بی خوابی "  زنی چراغ بدست"عنوان 
ھای شبانه، در ميان انبوه مجروحين گشت می 
زد و ضمن درمان و پرستاری از مجروحان، به 

فلورانس، با .  آنان دلداری و اميدواری می داد
فعاليت ھای مستمر و شبانه روزی اش به 
شخصيتی مھم در بھبود وضعيت سlمتی 
سربازان مجروح در دوران جنگ کريمه بدل شد 
و تاثيری عميق در سطح جھانی بر جای 

 .گذاشت 
از زمان جنگ کريمه که نام فلورانس نايتينگل، 
اعتبار ويژه ای به پرستاران بخشيد، تا به امروز 
که آنان در مقياسی جھانی در صف اول مبارزه 
با ويروس کرونا قرار گرفته اند، ھرگز نام و 
اعتبار پرستاران تا بدين حد که در اين روزھای 
کرونايی به شکل افسانه ای در قلوب  مردم جای 

 . گرفته اند، نبوده است
 ۴ويروس کرونا ھم اينک در سراسر جھان، 

صدھا ھزار نفر .  ميليون نفر را آلوده کرده است
ديگر بر اثر ابتl به اين ويروس مرگبار جان 

بيمارستان ھا در سراسر جھان از .  باخته اند
روزانه .  مبتlيان به ويروس کرونا پر شده اند

ھزاران نفر در مقابل تlش پزشکان و فعاليت 
زحمات .  شبانه روزی پرستاران جان می بازند

پرستاران، کار طاقت فرسای آنان در مراقبت و 
محافظت از بيماران کرونايی سبب شده است که 
نام آنان به طرز شگفت انگيزی در کانون توجه 

اکنون، در تمام کشورھای .  ھمگانی قرار گيرد
دنيا، پرستاران به صورت تمام قد در صف اول 
مبارزه با ھمه گيری جھانی ويروس کرونا 

کار طاقت فرسا و شبانه روزی .  ايستاده اند
پرستاران به سlمت روانی و فيزيکی آنان 
لطمات شديدی وارد کرده و تعداد زيادی ھم به 
دليل نزديکی شبانه روزی با بيماران کرونايی 

 . جان خود را از دست داده اند
به رغم اينکه شرايط کرونايی موجود، به 
پرستاران و کار شبانه روزی آنان در عرصه 
جھانی اعتبار ويژه ای داده است، در حاکميت 
جمھوری اسlمی اما شرايط برای پرستاران به 

 ۴٢٠ابتlی .  شکل تاسف باری رقم خورده است
نفر از کادر پزشکی و درمانی بيمارستان ھای 
ايران به ويروس کرونا و کشته شدن دست کم 

 نفر ديگر از آنان که در مقايسه با ١١٠
کشورھای ديگر رقم بسيار با_يی است، بيانگر 
کمبود تجھيزات درمانی و بی توجھی آشکار 
مسئولين جمھوری اسlمی به شرايط طاقت 
فرسای کار پرستاران در مواجھه با ويروس 

 . کشنده کرونا است

پرستاران در ھمه کشورھا، به شکل ويژه ای کار 
مراقبت و محافظت شبانه روزی از بيماران را 

بيماران را تميز می کنند، می .  به عھده دارند
شويند، به آنان غذا می دھند و به صورت دائمی 
عlئم حياتی شان را زير نظر دارند؛ با اين  حال 
در بسياری از نقاط جھان از جمله ايران، 
پرستاری شغلی کم درآمد است و به کار آنان 

شرايط دشوار شغل .  اھميت زيادی داده نمی شود
پرستاری به خصوص در اين روزگار ناخوشايند 
کرونايی که آنان به دليل مراقبت ھای دائمی از 
بيماران، خود نيز در معرض ابتl به ويروس 
کرونا قرار دارند، بيش از ھر زمان ديگر به 

دلگرمی، .  تشويق و قدردادنی ھمگانی نياز دارند
تامين امنيت شغلی و افزايش چشمگير حقوق 
پرستاران، حداقل کاری است  که از طرف  

اقداماتی تشويقی .  دولت ھا می بايست انجام گيرد
که می توانست خستگی و استرس ھای مرگ آور 
ناشی از مواجھه با بيماران کرونايی را تا 

تا دست کم، پرستارانی .  حدودی کاھش می داد
ھمچون مھناز مستعدی، زير فشار و استرس 
ھای شديد ناشی از کار و محيط پيرامونی آن، 

 . دچارايست قلبی نمی شدند
در اين دوران مرگبار کرونايی، دورانی که نام و 
آوازه و اعتبار پرستاران به شکل ويژه ای در 
ھمه جا پيچيده است، بسياری از دولت ھا برای 
تشويق و قدردانی از زحمات پرستاران، اقدامات 
ويژه ای از قبيل دعوت به کار پرستاران 
بازنشسته، استخدام پرستاران بيکار و افزايش 

 درصدی حقوق پرستاران شاغل را انجام ١٢٠
در ايران تحت حاکميت جمھوری .  داده اند

اسlمی اما، در اين دوران وحشت و مرگ 
کرونايی نيز اوضاع برای پرستاران به گونه ای 

دولت .  رنج آورتر از پيش رقم خورده است
جمھوری اسlمی نه تنھا ھيچ گونه اقدام خاصی 
برای بھبود شرايط زندگی پرستاران و تامين 
امنيت شغلی آنان در اين دوران کرونايی انجام 
نداده است، نه تنھا مبلغی بر حقوق آنان افزوده 
نشده است، بلکه شرايط کاری، تامين معاش و 
امنيت شغلی پرستاران در بسياری از بيمارستان 
ھا حتا از دوران پيش از شيوع بيماری کرونا ھم 

 . وخيم تر شده است
اوضاع در ايران به لحاظ ميزان حقوق، امنيت 
شغلی و تامين حداقل معاش مناسب برای 
پرستاران و بخش ھايی از کادر درمانی، آنچنان 
وخيم است که گروھی از آنان، حتا در ھمين 
دوران مرگبار کرونايی برای احقاق حقوق معوقه 
و تامين معاش خود مجبور به برپايی تجمعات 

 . اعتراضی شده اند
نمونه اش، تجمع اعتراضی کادر درمان 
بيمارستان صنايع پتروشيمی واقع در منطقه 
صنعتی ممکو است، که پرستاران و کادر 
درمانی اين بيمارستان به دليل عدم رسيدگی و 

 ارديبھشت جلوی درب ٢٣دريافت حقوق، روز 
نمونه .  بيمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند

ديگر، اعتراض گروھی از پرستاران است که 
 ارديبھشت، ھمزمان با ٢٣آنان نيز روز سه شنبه 

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه   

حبس تبديل به جزای نقدی بوده و جرائم وصولی 
/٢۵ تنھا حدود ٩۶ تا  ٩٢از سال   درصد از ٠ 

باشد، به عبارت ديگر  کل حجم قاچاق می
چيان بسيار کمتر از يک درصد از ارزش  قاچاق

ی خود جريمه مالی پرداخت  قاچاق سا_نه
 !!!اند کرده

اين اولين بار نيست که مجلس اسlمی در ارتباط 
. کند می"  تحقيق و تفحص"با قاچاق کا_ در ايران 

ای به   مجلس اسlمی کميسيون ويژه٨٩در سال 
ای  اين منظور تعيين کرد که البته ھيچ نتيجه

در آن زمان مصطفی مطورزاده نماينده .  نداشت
اسبق مجلس اسlمی از خرمشھر و عضو 
کميسيون اقتصادی مجلس اسlمی ارزش د_ری 

ھا و مبادی  کا_ھای قاچاق تنھا از اسکله
 ميليارد د_ر اعlم کرده ٢٠غيرقانونی را معادل 

 .بود
تر حتا آمارھای با_تری از حجم  ھای قبل در سال

قاچاق کا_ منتشر شده بود که مانند گزارش 
اخير، ھمگی حکايت از ارتباط حکومت و 

. چيان داشتند نھادھای حکومتی با قاچاق و قاچاق
 ٨٣براساس گزارش مجلس اسlمی در خرداد 

 درصد کل واردات کا_ ۶٨واردات قاچاق کا_ 
ای   اسکله٨٠شد که بخشی از آن از  را شامل می
گرفت که در دست نھادھای نظامی و  صورت می

 خبرگزاری ٩٠در سال .  انتطامی قرار داشتند
 اسکله غيرمجاز را در ٨٠ايسنا اسامی 

ھای ھرمزگان، بوشھر، خوزستان، سيستان  استان
و بلوچستان و مازندران منتشر کرد که در دست 

نژاد نيز تيرماه  احمدی.  ھمين نھادھا قرار داشتند
:  با طعنه زدن به سپاه پاسداران گفت٩١سال 

 ميليارد نخ سيگار در ايران ۶٠ تا ۵۵بين "
 ھزار ميليارد ٢مصرف می شود که معادل 

اين رقم ھمه قاچاقچيان درجه يک .  تومان است
دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران 

در آن زمان ارزش د_ری ".  خودمان قاچاقچی
 ٣٠قاچاق براساس آمارھای رسمی سا_نه 

 .ميليارد د_ر اعlم شده بود
نقش نھادھای حکومتی .  اما اين تمام ماجرا نيست

در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به ديگر کشورھا 
يک طرف ديگر موضوع قاچاق است که تاکنون 

ھای قضايی متعددی عليه  باعث تشکيل پرونده
افرادی شده است که با حکومت ايران و بويژه با 

جدا از کشور .  سپاه پاسداران در ارتباط بودند
آذربايجان که درآن بارھا اخباری از دستگيری 
افرادی مرتبط با حکومت ايران در رابطه با مواد 
مخدر منتشر شده، حتا در کشوری مثل نيجريه 
نيز شاھد دستگيری افرادی در رابطه با جاسازی 
مواد مخدر در ميان کانتينرھای صادراتی از 
ايران به اين کشور بوديم که البته مقصد نھايی آن 

ھا  دولت آمريکا نيز سال.  کانتينرھا اروپا بودند
پيش يکی از فرماندھان سپاه قدس به نام سردار 
باغبانی را که مسئوليت کنترل مرزھای ايران با 

اش در  افغانستان را برعھده داشت به دليل نقش
ھای خود قرار  قاچاق مواد مخدر در ليست تحريم

که کنترل مرزھای سيستان و  جالب آن.  داد
بلوچستان و مرزھای آبی خليج فارس و دريای 

ھای قاچاق در کابينه  عمان برای کشف محموله
روحانی به سپاه پاسداران محول شده است که 

 .باشد خود متھم اول در قاچاق کا_ می
براساس گزارش اخير مجلس اسlمی بسياری از 
کا_ھای قاچاق البته از گمرکات رسمی کشور 

واردکنندگان اين کا_ھا .  شوند وارد می
دارانی ھستند که با زدوبند با مقامات   سرمايه

حکومتی و يا اساسا به دليل نقشی که در ساختار 
 تومانی به ۴٢٠٠قدرت دارند، حتا با گرفتن ارز 

جای کا_ھای اساسی کا_ھايی را وارد کشور 
بوده و يا از تعرفه گمرکی " ممنوع"کنند که يا  می

داران واردات  اين سرمايه.  با_يی برخوردارند
خود را عموما با جعل مدارک با عنوان کا_ی 

تری دارد و يا جزء  ی پايين ديگری که تعرفه
کا_ھای اساسی است، از گمرکات رسمی کشور 

ماه سال گذشته فردی به نام  در آبان.  کنند وارد می
 سيمای ١زاده در برنامه پايش که از شبکه  سليمی

شود به عنوان  جمھوری اسlمی پخش می
: کارشناس اقتصادی شرکت کرد و گفت

 ھزار ١٣٨براساس ادعای گمرک بيش از "
ميليارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته 

 ۶٠٠طبق تحقيقات ميزان قاچاق کشور بيش از 
 ھزار ١٧از اين مقدار .  ھزار ميليارد تومان است

شود اما از آن مقدار  ميليارد تومان آن کشف می
اش  نيز محکوميت برای ھزار ميليارد تومان

 "!!!.شود صادر می
زاده و  گزارش مجلس اسlمی، سخنان سليمی

تمامی شواھد ديگر، دو نکته را کامl روشن 
 .سازند می

چيانی که از چنين قدرتی  که قاچاق اول اين
برخوردارند تا اين حجم وسيع از قاچاق کا_ را 

رسانند،  به راحتی وارد کشور کرده و به فروش 
بايد مستقيم يا غيرمستقيم از حمايت حکومت  می

يا خود بخشی از قدرت حاکم .  برخوردار باشند
دارانی که  ھستند مانند سپاه پاسداران يا سرمايه

در فساد مقامات دولتی شريک بوده و با زدوبند با 
بری از رانت ارزی، بخشی از  ھا ضمن بھره آن

سود حاصل از قاچاق کا_ را تقديم ھمان مقامات 
 .کنند دولتی می

که اگر ميزان قاچاق کا_ را براساس  نکته دوم اين
 ميليارد د_ر يا ٢۵گزارش مجلس اسlمی سا_نه 

 ھزار ميليارد ۶٠٠زاده بيش از  گفته سليمی به
يابيم که درآمد  می تومان در نظر بگيريم، در

ای در اين کار ھست، پولی که تماما  بادآورده
داران و مقامات و نھادھای دزد و  نصيب سرمايه

اگر سود حاصل از .  شود فاسد حکومتی می
کا_ھای قاچاق با توجه به رانت ارزی بيشتر از 

 درصد نباشد کمتر از آن نيست، يعنی ١٠٠

حداقل سود سا_نه واردات قاچاق کا_ برای 
داران و نھادھای حکومتی درگير در آن  سرمايه
و !!!   ھزار ميليارد تومان است۶٠٠ تا۴٠٠بين 

تواند دو تا سه  کنيم که سود می اين را تاکيد می
 .برابر اين مبلغ ھم باشد

اما اگر ھمين سود صددرصدی را ھم در نظر 
بگيريم، اين سود به بيان ديگر بيش از ده برابر 

، بيش از ) ھزار ميليارد تومان۴۵(يارانه نقدی 
ده برابر بودجه سا_نه آموزش و پرورش، بيشتر 

 ھزار ميليارد ۴٨۵از بودجه سا_نه کل کشور که 
 ١۶تومان است، و با_خره يعنی دسترنج سا_نه 

 ميليون تومان ٢ ميليون کارگری که ماھانه ٢۴تا 
 !!!گيرند دستمزد می

بيھوده نيست که در ايران ما شاھد پيدا شدن 
نظير ميان  نظير، حداقل کم شکاف اگر نگوييم بی

داران که  در يک سو سرمايه.  فقر و ثروت ھستيم
کنند اما در سوی ديگر  ھمه چيز را غارت می

کارگران و زحمتکشان که عموما در زير خط 
ھا کولبران و  کنند و بخشی از آن فقر زندگی می

سوختبرانی ھستند که به خاطر يک لقمه نان و 
فقط به خاطر يک لقمه نان جان خود را با شليک 
ماموران ھمان قاچاقچيان بزرگ، و براساس 

قاچاق "چيان بزرگ، به جرم  قانون ھمان قاچاق
دھند، يا از ارتفاعات پرت  از دست می"  کا_
زنند و يا درتصادف  شوند، يا در سرما يخ می می
 .از مرد و زن، از پير و کودک. ای جاده

در ھمين روزھای گذشته شاھد از دست رفتن 
" مرزبانان"جان کولبرانی بوديم که توسط 

چرا که .  جمھوری اسlمی در خون خود غلطيدند
چيان بزرک نه پول دارند و نه در  برخlف قاچاق

کولبران و سوختبرانی که .  قدرت حاکم دستی
بيکارند، ھيچ درآمدی ندارند و مجبورند با پول 
خون خود لقمه نانی برای خانواده خود با تحمل 
رنج و درد بسيار بدست آورند و اين ھمه تنھا 

داری حاکم  ای از چھره نظام کثيف سرمايه گوشه
 !!!است
 اردبيھشت کامران مو_نيا پدر ٢٣شنبه  سه

 ساله با شليک ٣٢ ساله، جوانی ۵کودکی 
ھای  جمھوری اسlمی در کوھستان"  مرزبانان"

پان به قتل  سردشت در اطراف روستای برده
اين شھر "  _ن وه گه"او خود اھل روستای .  رسيد
" مرزبانان" اردبيھشت ٢۴چھارشنبه .  بود

" وکيل"جمھوری اسlمی در نزديکی روستای 
 تن را ٣به سوی کولبران تيراندازی کرده و 

 اردبيھشت ٢٠روز شنبه .  کنند مجروح می
جمھوری اسlمی در حوالی "  مرزبانان"

در شھرستان خوی به "  سور سلفی بله"روستای 
سمت کولبران شليک می کنند که يک کولبر به 

کشته و دو کولبر ديگر "  لقمان چھارگوشه"نام 
 .شوند زخمی می
 ساله ٢۵ اردبيھشت آرام مولودی ٢۶روز جمعه 

ی  کولبر اھل اشنويه با اسب خود به رودخانه
سقوط کرده و جان خود را از دست "  گادر"

ست که در  کيوان کوثری کولبر ديگری.  دھد می
 سالگی و براثر سقوط از ارتفاع در مسير ٢٩

 چی داران قاچاق چی و سرمايه دولت قاچاق

٨درصفحه   

 رژيم جمھوری اسJمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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۶از صفحه   

٨ 

جان خود را از دست داده " چومان"رفتن به مرز 
 .گذارد اش را تنھا می  ساله٢و کودک 

" مرزبانان"ماه گذشته بود که شليک   بھمن٢٧
جمھوری اسlمی در سه نقطه مرزی منجر به 

 شدن تعدادی ديگر  کشته شدن دو کولبر و زخمی
جنايتی که منجر به درگيری مردم نوسود .  گرديد

با نيروھای انتظامی و اعتصاب در شھر پاوه به 
اعتراضات و اعتصاباتی که .   بھمن شد٢٨تاريخ 

درست دو .  ای طو_نی دارد در کردستان سابقه
دو کودک کولبر، دو برادر )   آذر٢۶(تر  ماه قبل

 ساله، فرھاد و آزاد خسروی در ١٧ و ١۴
در مسير سروآباد "  ته ته"ارتفاعات گردنه 

. کردستان در ميان کو_ک و برف يخ زده بودند
مرگی که انعکاس وسيعی يافت، از جھانگيری 

ھا دادند،  معاون روحانی تا نمايندگان مجلس وعده
ھای  ھايی که خيلی زود مانند تمام وعده وعده

خمينی و دارودسته پليد او، به فراموشی سپرده 
 .شد

کنندگان در  در مراسم خاکسپاری فرھاد، شرکت
مراسم با در دست گرفتن تکه نانی شعار مرگ 

 ساله ١۴ھا برای فرھاد  بر ديکتاتور سر دادند، آن
به خيابان آمده بودند که در نظم کثيف 

 !ای نان يخ زده بود داری تنھا برای لقمه سرمايه
براساس آمارھای شبکه حقوق بشر کردستان در 

 کولبر در اثر شليک ۵٧، ٢٠١٩سال 
جمھوری اسlمی جان خود را از "  مرزبانان"

 کولبر ديگر نيز در اثر حوادثی ٢٢دست داده و 
زدن، سقوط از ارتفاع، ريزش بھمن،  چون يخ ھم

در اثر تعقيب نيروھای نظامی (ای  تصادفات جاده
جا مانده  ھای به و انفجار مين)  جمھوری اسlمی

از جنگ ايران و عراق جان خود را از دست 
 کولبر نيز ١۶۵در ھمين بازه زمانی .  اند داده

 .اند مجروح شده
ھا نيز تنھا برای  اما حکايت سوختبران که آن

ای نان و نبود کار به اين کار کشيده شدند حتا  لقمه
در آبان ماه گذشته يک جوان .  تر است دردناک

بلوچ در حالی که تنھا دو گالن خالی سوخت در 
دست داشت در منطقه _شار توسط ماموران 

ی  گفته به.  نظامی جمھوری اسlمی به قتل رسيد
" خانه کارگر"حسينعلی اکبری دبير اجرايی 

سيستان و بلوچستان روزانه يک تا دو نفر در 
بری به  ھای استان و در جريان سوخت جاده

ی  گفته دھند، به پاکستان جان خود را از دست می
او اغلب سوختبران کارگرانی ھستند که کار خود 

. اند  و مجبور به سوختبری شده را از دست داده
سالی و کاھش کار کشاورزی و صيادی  خشک

موجب افزايش تعداد بيکاران و در نتيجه 
سوختبران در اين منطقه و در ساليان اخير شده 

 .است
ی واقعی مناسبات  ای از چھره ھا تنھا گوشه اين

ھمين نمايندگان مجلس که .  حاکم بر ايران است
اند، خود  گزارشی از وضعيت قاچاق تھيه کرده

براساس اسناد .  ھمگی در فساد غرق ھستند
ھای منتشره در جمھوری  منتشره در رسانه

اسlمی تنھا دريافتی ماھانه نمايندگان مجلس 
 ٣٠بابت عضويت در مجلس اسlمی با_ی 

ميليون تومان است و اين صد البته تنھا بخش 

ناچيزی از امتيازات نمايندگی مجلس در حکومت 
 .اسlمی است

واقعيت اين است که نظم موجود کامl پوسيده 
است و فسادی که تمام وجود آن را گرفته و يک 

ی اين پوسيدگی  نمونه آن قاچاق است يک نشانه
باشد، نظمی که ھر روز برای مردم ايران  می

روش مقابله با شيوع ويروس .  آفريند فاجعه می
کرونا يک نمونه است که حی و حاضر در برابر 

دارانی که حکومت  سرمايه.  چشمان ما قرار دارد
ھاست صدھا ھزار ميليارد تومان تنھا از  حامی آن

زنند و باز ھمين  قاچاق کا_ به جيب می

روز جھانی پرستار، در اعتراض به نداشتن 
امنيت شغلی و عدم رسيدگی به مطالباتشان در 

 .مقابل ساختمان وزارت بھداشت تجمع کردند
معضlت و مشکlت شغلی پرستاران ايران، 

آنان چندين دھه .  مربوط با امروز و ديروز نيست
است که برای تحقق مطالبات خود مبارزه می 
کنند، اما دولت جمھوری اسlمی ھرگز گوشی 
. برای شنيدن صدای اعتراض آنان نداشته است

کمبود کادر پرستاری، حقوق ناچيز، خستگی 
مفرط ناشی از ساعات کار طو_نی مدت که 

 ساعت ھم می رسد، از جمله ١٨بعضا تا 
معضlتی ھستند که جامعه پرستاری و به تبَع آن 
عموم توده ھای مردم ايران، به لحاظ بھداشت و 

با .  درمان، آسيب ھای بسيار جدی از آن ديده اند
توجه به چنين حجمی از فشار کاری، خصوصا 
در شرايط مرگبار کرونايی که بردوش پرستاران 
زحمتکش ايران است، حقوق آنان در مقايسه با 
ديگر کشورھا در نازل ترين سطح جھانی قرار 

طبق سخنان چند وقت پيش معاون .  دارد
حداقل حقوق "پرستاری وزير بھداشت، 

 ١پرستاران در بيمارستان ھای خصوصی 
 ھزار تومان به عlوه دريافت ۵٠٠ميليون و 

مبلغ کارانه، و حداقل حقوق پرستاران بيمارستان 
 ھزار تومان به ۴٠٠ ميليون و ٢ھای دولتی، 

که حداقل .  ھمراه کارانه و اضافه کاری است
 ھزار تومان ٨٠٠دريافت کارانه در بخش دولتی 

پيش از اين ايرج حريرچی، معاون کل .  است
وزارت بھداشت و درمان نيز در باره حقوق 

"پرستاران گفته بود متوسط درآمد پرستاران با : 
 ميليون ٣ ساعت اضافه کاری و حق کارانه، ٨٠
اين در حالی است که .   ھزار تومان است٣٠٠و 

اختlف درآمد يک پرستار در ايران نسبت به 
 . برابر است٢٠يک پزشک متخصص، 

در کنار اين حقوق ناچيز، تحمل سختی کار، 
انجام اضافه کاری اجباری، کمبود فاحش کادر 
پرستاری در سيستم بھداشت و درمان کشور، از 
جمله اساسی ترين معضل پرستاران طی سال 

٧از صفحه   

چی و  دولت قاچاق
 چی داران قاچاق سرمايه

 پرستارانی که در روز جھانی پرستار جان می بازند 

معضلی که مقامات بھداشت و .  ھای متمادی است
درمان ايران ھر ساله وعده رفع آن را با طرح 
استخدام جديد داده اند، اما ھر بار به بھانه ھای 
مختلف از جمله عدم تخصيص بودجه _زم، 
 . قدمی برای حل اين معضل اساسی بر نداشته اند
 ٩٧معاون پرستاری وزارت بھداشت در آبان ماه 

 ١۵٠: "  در گفتگو با خبرگزاری ايرنا اعlم کرد
ھزار پرستار در بيمارستان ھا و مراکز درمانی 
مشغول به خدمت ھستند، اما با توجه به 

 ھزار پرستار ١۵٠ تا ١٢٠استانداردھا به حدود 
 ". ديگر در اين مراکز نياز داريم

دولت جمھوری اسlمی، حتا در اين شرايط 
ھولناک کرونايی ھم حاضر به استخدام ھزاران 

تنھا اقدام .  نفر از پرستارانی که بيکار ھستند، نشد
 روزه با پرستاران ٨٩آن بستن قراردادھای 

بيکار بوده است که پس از انقضای قرار دارد، 
می تواند بدون پرداخت کمترين ھزينه ای آنان را 

اين است ماھيت پليد ھيئت حاکمه .  اخراج کند
ايران که در اين روزھای مرگبار کرونايی، بيش 

 .    از ھر زمان ديگری آشکار شده است
روشن است با چنين حجمی از کمبود کادر 
پرستاری، آنھم در دورانی که شيوع بيماری 
کرونا در ايران بيداد می کند، جامعه پرستاری، 
کادر درمانی و مبتlيان به ويروس کرونا با چه 

کمترين نتيجه .  معضlت مرگباری مواجه ھستند
عملکرد جنايتکارانه دولت جمھوری اسlمی، 
ھمان ايست قلبی مھناز مستعدی است، که در 

روزی که برای قدردانی از   -روز جھانی پرستار
زحمات و جانفشانی پرستاران در تقويم جھانی 

در زمان شيفت شب، در لحظات   -ثبت شده است
 . کوتاه استراحت به کام مرگ فرو رفت

 تا ١٨۵٣جنگ کريمه، به نبردھای اکتبر   -)١( 
 گفته می شود، که ميان امپراتوری ١٨۵۶فوريه 

روسيه تزاری از يک سو و امپراتوری دوم 
فرانسه، امپراتوری بريتانيا، پادشاھی ساردنی و 
امپراتوری عثمانی از سوی ديگر در شبه جزيره 

 .کريمه رخ داد
 

گيری از ويروس  داران با حيله و بھره سرمايه
کرونا برخی از اقlم مورد نياز و ضروری 

اند، اما در   درصد افزايش داده۵٠مردم را حتا تا 
آن سو دولت جمھوری اسlمی که حامی ھمان 

چی دزد و فاسد است، نه تنھا  داران قاچاق سرمايه
ای که در اثر شيوع ويروس  ھا خانواده به ميليون

شان چند برابر شده  کرونا مشکlت معيشتی
کند، بلکه با عادی نشان دادن وضعيت  کمکی نمی

. کند ھا می ھا را مجبور به بازگشت  به خيابان آن
تنھا با سرنگونی جمھوری اسlمی و برقراری 

توان نقطه پايانی بر تمامی  حکومت شورايی می
 .اين فجايع گذاشت

 زنده باد استقJل طبقاتی کارگران 



 ٩ ٨٧٠ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٩    ٩

١از صفحه   

 طبقه کارگرو پسا کرونا
 فعا_ن کارگری جنوب  

فعا_ن کارگری با فھم  و درک  .  آفتابی نمی شوند 
خود و تجربه ای که از کار تمام علنی دارند بايد  

اين به معنی محافظه کاری و بی تفاوتی  .  پرھيز کنند 
نيست، برای آزادی برای کار و برای نان بايد  

با شيوه ای برنده و کارسازتر، که کمتر در  .  جنگيد 
. ديدرس دشمن بود و عمر سياسی مفيد تری داشت 
ھسته ھای محکم کارگری را در محيط کار و  
زندگی  تشکيل بدھند، فعا_ن ورزيده در محيط کار  
با فن مخفی کاری می توانند در تشکل ھای خlق  
کارگری، ميان خود تقسيم کارکنند و افراد توانای  

مسائل  .  ديگری را در حايشه خود سازمان بدھند 
امنيتی را در محدوده جمع و مسائل کlن کارگری  
. را در ميان جمع کارگران به بحث وگفتگو بگذارند 
تشکل ھای جمع و جور گريز پا تشکيل بدھند ، تا  
ابد  نمی شود دست کارگر را گرفت و راه  يادش  
داد، کارگران بايد ياد بگيرند که چگونه خود و ديگر  
افراد يک جامعه را ھدايت کنند و به منزل مقصود و  

حاميان جنبش کارگری  .  سعادت ھميشگی برسانند 
جان، تlش و حيثيت خود را  .  بايد اعتماد سازی کنند 

زمان از خود گذشتگی و  .وثيقه مبارزه قرار بدھند 
جان بازی و صداقت در گفتار و مبارزه تمام عيار  

کافی است با برنامه از  .  تشکيlتی فرارسيده است 
پيش تعيين شده و برگرفته از مبارزه ای جدی را در  
پيش رو داشته باشيم، تا دچار موھومات ذھنی و در  
چنبره تاروپودھای  مصنوعی رژيم ساخته گرفتار  

رژيم جمھوری اسlمی يکی از رژيم ھايی  .  نشويم 
است که ھمواره با توطئه و پنھان کاری و سياست  
ھای  بغايت آلوده و مغرضانه به مسائل اجتماعی  
نگاه می کند وھدف بھره گيری سوءبرعليه مردم از  

امروز و بعد از گذشت چند ماه از  .   مسائل رادارد 
شيوع کرونا، نه وزير بھداشت و درمان در مقابله با  
بيماری وظيفه خود را می داند، نه رئيس دولت و نه  

رژيم با  .  استاندارھا و مسئولين زيربط  پايين تر 
توطئه و دستاويز قراردادن مسائل در جھت اھداف  
خودش ازھر کار غير انسانی و شيوه نامشروعی  

حتی می تواند با شل و سفت کردن  .  استفاده می کند 
موضوع بيماری کرونا ماه ھا و سال ھا جامعه را  
در ترديد و در وضعيت غيرعادی قرار بدھد، تا در  

درحاليکه مردم  .  کار خودش گشايشی ايجاد شود 
. شديد ترين فقر و محروميت ھا را تحمل می کنند 

اجتماعی و انقlبی که  –وظيفه سازمان ھای سياسی 
خود را حامی مردم می دانند، دفاع عملی سازمان  

دفاعی  .  يافته از توده ھا درمقابله با رژيم است 
تھاجمی در مقابله با ھجوم رژيم سرمايه داری که  
ھدفش گرفتن لقمه نان از دست بچه ھای خانواده  
کارگری است، ھدفش متزلزل کردن ارکان جنبش  

ھر دفاعی  .  کارگری و خانواده ھای آنان است 
تنھا دفاعی که پايگاھايش بايد در  .  بازدارنده نيست 

درون جامعه و در درون کارخانه و کارگاه و مراکز  
ايجاد دژھايی استوار بنا بر  .  کارگری ايجادگردد 

آگاھی و کارسازمانگری تشکيlتی، کاری که در  
وھله اول پيشگامان و عناصر فعال حرفه ای  
کارگری می توانند از عھده  و مسئوليت آن برخيزند  
واين يعنی دفاع از کارگران و توده ھای زحمتکش،  
که کمترين وظيفه سازمان ھای حامی کارگران  

 . است 
ھرچه برافراشته تر باد پرچم مبارزه مستقل  

ھرچه گسترده تر باد جنبش انقlبی  .  کارگری  
زنده باد انقlب ،  زنده باد  .   کارگران و زحمتکشان  

 .سوسياليسم  
 

 کريم نوروزی اصل  –فعا_ن کارگری جنوب   
 ٢١/٢/٩٩ 

 
 
 

تعيين مزد کارگران در آستانه سال جديد را با  
تصميمی يک طرفه، مزد ی چند  برابر زير خط   
. فقر برای کارگران تعيين و تصويب کردند 
مشکlت فرا روی جامعه  و جنبش کارگری در  

توده  .  محيط ھای کار و زندگی محدود نخواھد ماند 
طی چند ماھه ی  .  ھا سرازير خيابانھا خواھند گشت 

  lگرفتاری جامعه در ارتباط با بيماری کرونا عم
جامعه دارد از اين وضعيت خارج  .  رکود حاکم بود 

مردمی که نان می خواھند، کارمی  .  می شود 
خواھند، زندگی شايسته انسان امروزی را طلب می  

جوانانی که طی اين مدت اميال و خواسته ھای  .  کنند 
.  است    ھا به عناوين متفاوت سرکوب شده   قانونی آن 

افراد خانواده ھای گرسنه و بی چيز ی که در  
محروميت ھستند سرنوشت شان با جنبش اجتماعی  
. و جنبش کارگری فرا رو در ھم تنيده شده است 
حاميان و طرفداران جنبش کارگری در تشديد  
مبارزات پيش رو عlوه برمشکlت قبلی طبقه  
کارگر، با مسائل پيرامونی اين طبقه که زاييده وقفه  
و رکود چند ماھه ناشی از فاصله گذاری اجتماعی  

جنبش اجتماعی و  .  بوده بايد دست و پنجه نرم کنند 
جنبش طبقه کارگر با نيروھای فزاينده ای روبرو  

اين  .  خواھد بود که به صفوف اين جنبش می پيوندند 
آرايش جديد نيروھای اجتماعی و نيروھای  
پيرامونی و تحتانی طبقه کارگر را بايد شناخت و  

برای جبران رکود و وقفه چند ماھه  .  باز شناسی کرد 
در مسير مبارزه، جنبش کارگری نياز به تlش  
عملی منسجم و دوباره ای دارد که به راه کار ھای  

نبايد  .  مناسب تشکيlتی عمدتاً جدی برمی گردد 
غافل شد و يا گذاشت بعد از حدوث اتفاق به پيگيری  

راه ھای نفوذ رژيم به  .  و عlج آن پرداخت 
رژيم  .  تشکيlت ھای کارگری را بايد مسدود نمود 

از ھم اينک در تدارک رويارويی با جنبش ھای  
درتlش پنھانی و  .  پيش رو و جنبش کارگری است 

ضد انسانی خود طرح چگونگی خفه کردن جنبش و  
به شکل گسترده ای به پيگيری و  .  فعالين آن را دارد 

. جستجوی عناصر فعال اجتماعی اقدام نموده است 
برای ده ھا وصد ھا عنصرفعال اجتماعی وکارگری  
پيشاپيش حکم جلب صادر کرده يا برای آنان پرونده  
سازی  وقرارصادر نموده و بنوعی عناصر  
 .وفعا_ن اجتماعی وکارگری را گروگان گرفته است 

برای مقابله با شرايطی که با آن روبرو ھستيم ھيچ  
راھی غير از تشديد مبارزه انقlبی و تشديد  
مبارزات جنبش کارگری که جنبشی زنده و فعال  

جنبش کارگری با  .  است برايمان باقی نمانده است 
يک حرکت ھر چند موضعی و کوچک يک بخش  
خود، می تواند ذھنيت جامعه را دگرگون نمايد و در  

راه گفتگوی  .  مسير  مبارزه  و انقlب ھدايت کند 
کارگران با کارفرما و دولت که منتھی به حبس و  
زندان کارگران شده ،راھی است يک طرفه که  
عمl انتھايش به دادگاه ھای ضد کارگری رژيم ختم  

فعا_ن و پيشروان جنبش کارگری بايد  .  می شود 
آموخته باشند که با تشکلھای علنی کارشان در  

ھمان قانونی که رسالت  .  محدوده قانونی باز می ماند 
مجريانش درسرکوب و حبس کارگران و در دفاع  

پرندگان و  .  از سرمايه داران خlصه می شود 
جانوران ھم از روی غريزه تشخيص می دھند در  
جاھايی که خطر را تجربه کرده اند و يا در کمين  
خطر قرار دارند برای بار دوم  در آن مکان ھا  

طبقه کارگر در يک بستر نيمه فعال بطور پيوسته  
ای در يک فضای پر طنش پيگير مطالباتش بود،   
درھمين بستر بود که بخش ھايی از طبقه کارگر  

کمتر  .  وارد مبارزات سياسی صنفی خود شدند 
روزی بود که شاھد خبری از اعتصاب و اعتراض  
. خيابانی کارگران در رشته ھای مختلف نباشيم  
کارگران به عنوان يک طبقه بلحاظ ساختاری ھر  
روزبا مبارزات پيگير خود ھرچه بيشتر به  
ھمبستگی طبقاتی و يک شالوده يک دست و واحدی  

در بخش ھايی از مراکز صنعتی،  .   نزديک شدند 
کارگران نوعی از تشکlت خود را به رژيم تحميل  

روبرو شدن و درگير با اعتصابات و  .  کردند 
اعتراضات ھر روزه کارگری موجب رشد و  

صنفی کارگران بوده    –افزايش آگاھی ھای سياسی 
امروز بجد می توان گفت که درھر صنعت،  .  است 

کارخانه و مرکز توليدی و کارگری عناصری از  
فعالين کارگری حضور دارند که در شرايط مقتضی  
و پيش آمدھای کارگری می توانند به سرعت وارد  

ھمبستگی و ارتباط برادرانه ای ميان  .  عمل شوند 
کارگران صنايع متوسط و بزرگ رشته ھای مختلف  

 .بوجود آمده است 
مبارزات کارگران در جدال با کارفرما و رژيم،  
تاثيرآگاھی بخش و خود باوری را روی ذھن  

آلترناتيو ھای غير  .  عمومی جامعه بجا گذاشت 
کارگری و بورژوايی در مقابل مبارزه پر تنش و  

خبرھای  .  خبر ساز جامعه کارگری رنگ می باخت 
اغلب رسانه ھای اجتماعی حاکی از مبارزات طبقه  

دادگاه ھا ی رژيم  .   کارگر و حاميان اين طبقه بود 
در شھرھای مختلف در جريان بررسی پرونده ھای  

ميدان داری طبقه کارگردر جامعه به  .  کارگری بود 
جنبش مبارزاتی  .  يک نرم رايج تبديل شده بود 

کارگران درجامعه بلحاظ تاريخی در يکی دو دھه  
اخير به عنوان يک جنبش ساختاری و تاريخی  

براثر  .  درمبارزت اجتماعی سھم بزرگی داشت 
مبارزات کارگری، جامعه مرتب ملتھب و بحرانی  

 .   بود 
در چنين بستر و شرايطی بوديم که بيماری ھمه گير  

بيماری که با فلج  .   ومسری کرونا شيوع پيدا کرد 
کردن سيستم اقتصادی واجتماعی جامعه را وارد  

مشکlت جامعه چند  .  مرحله بحرانی تری کرد 
بيکاری، گرانی، تعطيلی مراکز  .  برابر گرديد 

کارگری بخش ھای خدماتی بزرگ عمومی و  
کوچک، موجی از نيروی کار را آواره و بی شغل  

اين موج عظيم نيروی کار کمتر  .  و درآمد کرد 
ً به زير مجموعه جنبش   سازمان يافته که عمدتا
کارگری تبديل شده، چون جمعيت چشمگيری را  
نسبت به طبقه کارگر تشکيل می دھد، درروند  
مبارزات جاری تاثيرات خودرابرجنبش اجتماعی  

اين گرايش حامل بار  .  وکارگری باقی خواھد گذاشت 
خورده بورژوايی است که ميل سياسی  گوناگون و  
متفاوتی نسبت به رفتار و مشی جنبش کارگری،  
شعار ھای جنبش، و ھمين طور استراتژی جنبش  

رژيم سعی دارد تا  کليه مشکlت  .  خواھد داشت 
اجتماعی خصوصاً مشکlت و خواسته ھای حقوقی  
و سياسی جنبش کارگری را تحت شرايط کرونايی  

عليرغم صحبت ھايی  .  از اولويت جامعه خارج کند  
که روحانی و سران رژيم دارند، که کرونا به يک  
موضوع عادی جامعه تبديل شده، اما به ھمين بھانه  
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ھای  شد، در دھه آمد يا ادعا می به نظر می
اما شيوع يک .  اخير رو به کاھش رفته است

ھا در اين "پيشرفت"ويروس، شکنندگی تمام 
بديھی است که .  عرصه را به نمايش گذاشت

اين پيامدھا، ناشی از بيماری نيست، بلکه 
ناشی از تأثيراتی است که اين بيماری بر 

ھای مختلف از جمله اقتصاد بر جای  عرصه
 .گذاشته است

سازمان ملل و نھادھای تابعه آن ساليان 
ھا و کاھش  مديدی بود که از پيشرفت

اما .  دادند ھای جنسيتی آمار می نابرابری
ھا، آنتونيو گوترش،  آشکاری عمق نابرابری

دبير کل سازمان ملل را واداشت در پيامی، 
: تأثيرات منفی اين اپيدمی را چنين برشمرد

زنان از نظر شغلی به طور نامتناسب در "
درآمد و بدون  مشاغل کم

شوند، مشاغلی مانند  می   بندی دسته   مزايا
کارگران خانگی، کارگران معمولی، 
فروشندگان خيابانی و کارھای خدماتی 

المللی  سازمان بين.  کوچک مانند آرايشگری
 ٢٠٠کند که نزديک به  کار برآورد می

ميليون شغل تنھا در سه ماه آينده از بين 
ھا دقيقاً در اين  روند و بسياری از آن می

ھا ھستند و درست زمانی که زنان در  بخش
حال از دست دادن مشاغل رسمی خود 
ھستند، بسياری از آنان به دليل بسته شدن 

 ھای سlمت، و  مدارس، آشفتگی نظام
نيازھای افزون افراد مسن، با افزايش 

او ."   شوند  رو به رو می کارھای مراقبتی
در حال "تنھا درباره کشورھای به اصطlح 

بر اساس پژوھشی .  گويد سخن نمی"  توسعه
ھا  بحران کرونا نه تنھا نابرابری"در آلمان، 
ھای اقتصادی و اجتماعی را  در فرصت
سازد، بلکه آنھا را تشديد ھم  آشکار می

 ."کند می
اگر اين اپيدمی توانسته بر کشورھای 

داری چنين تأثيراتی بگذارد،  پيشرفته سرمايه
تر  مانده تکليف در کشورھای عقب

چون  داری و به ويژه کشورھايی ھم سرمايه
ايران که يک رژيم مذھبی عھد حجری بر 

 .آن حاکم است، روشن است
بنا به آمار رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی 
در ايران نسبت به ساير کشورھای جھان 

" مرکز آمار"طبق آماری که .  تر است پايين
در نيمه ارديبھشت منتشر کرده است، در 

 ١۵، نرخ بيکاری جمعيت ٩٨پاييز سال 
 درصد بوده است که ١٠ /  ٧تر   ساله و بيش

/  ۵، ١٣٩٧نسبت به سال   درصد کاھش ١ 
در ھمان ماه پاييز ، نرخ .  يافته است

/  ٣مشارکت اقتصادی کل جمعيت   ۴۴ 
با توجه به وضعيت .   درصد بوده است

اقتصادی و معيشتی مردم روشن است که 
نرخ مشارکت اقتصادی مردمی که اکثريت 
آنان با تنگناھای شديد معيشتی روبرو ھستند، 

گو .   درصد باشد۴۴تواند اندکی بيش از  نمی
آن که بسياری از کارشناسان ھم معتقدند که 

مجموع (پايين بودن نرخ مشارکت اقتصادی 
از آن )  جمعيت شاغل و بيکاران جويای کار

روست که بسياری نااميد از يافتن کار، به 
خود زحمت ثبت نام در ادارات و مؤسسات 

مقايسه ميانگين نرخ .  دھند کاريابی را نمی
 درصدی در ۶١جمعيت فعال اقتصادی 

 درصدی در ايران نيز گواه ۴۴جھان با نرخ 
در اين آمار غير واقعی .  اين موضوع است

درباره وضعيت زنان آمده است که نرخ 
 درصد  و در  ٧١مشارکت اقتصادی  مردان  

/  ۵ميان  زنان   درصد و با وجود اين، ١٧ 
/  ٩بيکاری در ميان مردان   درصد و در ٨ 

گرچه .   درصد بوده است١٧ /  ٣ميان زنان 
تفاوت در نرخ مشارکت اقتصادی در 
سراسر جھان وجود دارد، اما وضعيت در 

بار است که مشارکت  ايران چنان اسف
 کشور ديگر ۵اقتصادی زنان در آن تنھا از 

) الجزاير، سوريه، اردن، عراق و يمن(
 .با_تر است

نگاھی موشکافانه به ھمين آمار و اندکی 
ھای بسياری  مقايسه با ساليان پيش، واقعيت

ھر چند آمار (در اين آمار .  کند را آشکار می
سا_نه نيست و تنھا به پاييز سال گذشته 

ادعا شده است در پاييز سال )  گردد برمی
گذشته، با_ترين نرخ مشارکت زنان متعلق 

 درصد ٢٩ /  ۴به استان خراسان رضوی با 
 ٢ترين ميزان بيکاری نيز با  بوده است و کم

 . درصد متعلق به ھمين استان است٨/ 
خبرگزاری جمھوری "در خبری در 

: آيد  می١٣٩٨ مرداد ٧به تاريخ "  اسlمی
در نرخ اشتغال ] خراسان شمالی[اين استان "

ھا وضعيت  در کشور نسبت به ساير استان
در ھمين خبر ".  تری را داراست مناسب

/  ۶آيد در مقايسه با نرخ  می  درصدی ١٢ 
کشوری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 

/  ٢اين استان   درصد و نرخ بيکاری ١٣ 
يعنی در آن سال .   درصد است١٨ /  ۶زنان 

با وجود نرخ مشارکت اقتصادی با_ی زنان، 
نرخ بيکاری آنان با_تر از ميانگين کشوری 

نرخ باسوادی، در مقايسه با نرخ .  بوده است
 درصد ٧٨ /  ۶٧ درصدی کشوری، ٨۴ /  ٢

بوده، گرچه بسياری از دختران پيش از 
کنند چنان  مقطع متوسطه ترک تحصيل می

 درصد ٣٨ /  ۶که ميزان تحصيlت زنان از 
 درصد در مقطع ١٧ /  ٢در مقطع ابتدايی به 

ھای اين استان  از ديگر ويژگی.  رسد ديپلم می
آن است که جمعيت زنان سرپرست خانواده 
از ميانگين کشوری با_تر بوده است؛ از 
نظر بيمه شدگان مرد نسبت به زن خراسان 

 کشوری را دارا بوده و ٢۶شمالی رتبه 
 ١٣ /  ٨زايمان در سنين پايين در اين استان 

 درصد بوده است؛ ۵ /  ٢درصد و در کشور 
گذشته از آن اين استان در آن سال در اعتياد 

 ١٠رتبه چھارم در کشور را دارا بوده که 
در نھايت در تحليل .  درصد آنان زن بودند

"آمار آمده است ھای شغلی  عمده فرصت: 
ايجاد شده برای زنان با سطح سواد کم است، 
در حالی که سھم قابل توجھی از زنان بيکار 

اگر وضعيت ." دارای تحصيlت عالی ھستند
نرخ مشارکت "زنان در استانی که با_ترين 

" تری نرخ اشتغال مناسب"و "  اقتصادی
ھا را داشته است، چنين  نسبت به ساير استان

بوده است، وضعيت اشتغال زنان در ساير 
 ٩۵از سال .  توان گمان برد ھا را می استان

تاکنون نيز وضعيت اشتغال و بيکاری نه 
تنھا در اين استان، بلکه در سراسر کشور 

 . تر گشته است وخيم
رژيم جمھوری اسlمی با آن که ھمواره 
کوشيده است با وضع قوانين و مقررات 

ھای گوناگون، زنان را  بازدارنده در عرصه
از بازار کار رسمی بيرون براند، اما 

ھای جمھوری  واقعيت آن است که سياست
تر در راستای  ھا، بيش اسlمی در اين سال

رھاسازی گريبان خود از ھر گونه حمايت 
از اشتغال زنان و سپردن مھار کامل نيروی 

داران  کار آنان به دست حرص و آز سرمايه
بخش خصوصی بوده است تا ھرگونه و ھر 

خواھند از اين نيروی کار  اندازه که می
ھای قانونی  ارزان و محروم از حمايت

به قولی سنگ را بسته و .  کشی کنند بھره
از سويی ديگر، به .  سگ را رھا کرده است

جز تمايل به استقlل مالی، بيکاری و تورم 
و گرانی زنان را واداشته تا تمامی شرايط 

بار بازار کار سرمايه، از جمله  خفت
دستمزدھای ناچيز، قراردادھای موقت، عدم 
برخورداری از بيمه و بازنشستگی و مزايای 

ھای کlمی و  ھا و تعدی قانونی و حتا توھين
جسمی و جنسی را تاب آورند تا درآمدی 
ھرچند ناچيز برای خود و خانواده کسب 

تا پيش از شيوع کرونا، گمان زده .  کنند
 ميليون زن در اقتصاد ٣شد، بيش از  می

در ھمين مدت .  اند غيررسمی اشتغال داشته
کم از آغاز شيوع اين بيماری، بسياری از 

ھا اين  بينی زنان بيکار شده و طبق تمام پيش
ھای  مرکز پژوھش.  روند ادامه خواھد داشت

مجلس برآورد کرده است تا پايان سال جاری 
در .  دو تا شش ميليون نفر بيکار خواھند شد

اين ميان افراد فاقد بيمه و امنيت شغلی و 
ترين تعداد  دستمزدھای پايين، که زنان بيش

ھا  ترين آسيب دھند، بيش ھا را تشکيل می آن
ھای  موسسه"بر اساس آمار .  را خواھند ديد

، در "مالی سازمان پژوھشی تامين اجتماعی
 درصد شاغlن بدون ٨٠، زنان ١٣٩۶سال 

محروميتی که در .  دادند بيمه را تشکيل می

  زنان در گروی استقرار حکومت شورايی است تحقق مطالبات
١٢از صفحه   

  ١١درصفحه 



 ١١ ٨٧٠ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٩    ١١

١٠از صفحه   

تواند  دوران بيکاری و فقر و اپيدمی کرونا می
 .فاصله ميان مرگ و زندگی را معنا کند

اند که حتا در  شرم و گستاخ سران رژيم چنان بی
شرايطی که مردم با بيماری و مرگ، با فقر و 

اند و انفجار خشم و  گرسنگی دست به گريبان
طلبد، از  ای را می استيصال آنان تنھا جرقه

ستيزانه  گرانه و زن ھای تبعيض پيشبرد سياست
ھمين چند روز پيش .  کنند خود فروگذار نمی

آشکار شد، راھنمای آزمون پذيرش دستيار در 
ھای تخصصی دندانپزشکی حاوی تعھدی  رشته

جديد و الزامی شدن رضايت شوھر برای 
بر اساس اين .  گذراندن طرح پس از قبولی است

تعھدنامه، شوھر بايد رضايت دھد که ھمسرش 
پس از پايان دوره آموزشی، در ھر محلی که 
توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش 

در .  پزشکی تعيين شد، خدماتش را بگذراند
ھای اوليه خبرنگاران روشن شد که  وارسی

مسئو_ن امر از سازمان سنجش گرفته تا معاونت 
آموزشی وزارت بھداشت از اين موضوع 

"تا آن که سرانجام، ادعا شد.  خبرند بی اين : 
 سال ١۵تعھدنامه اساساً اتفاق جديدی نيست و از 

اما به گفته ."  پيش تا به امروز وجود داشته است
ھای متفاوت پزشکی، گرچه از  دانشجويان رشته

ھا ھم تعھدنامه گرفته شده، اما اين خود زنان  آن
اند و نه پدر يا  اند که پای تعھد را امضا کرده بوده

 .شوھرشان و اين امر جديدی است
ای شدن اين خبر، نيز  پس از انتشار و رسانه

سران وقيح رژيم به جای شرم از وضع تبعيضی 
ديگر و قرار دادن سدی ديگر در برابر ادامه 

ای شدن الزام شرط  رسانه"تحصيل زنان، از 
سران و مسئو_ن .  انتقاد کردند"  رضايت شوھر

: اند گرا، که در حرف مدعی رژيم مذھبی واپس
زن در اسlم از شرافت و منزلت خاصی "

، زن را نيمه انسانی ناعاقل و "برخودار است
 مردان  پندارند که بخشی از مايملک نابالغ می

اند که بايد در تمامی امور  ھستند و اين مردان
زندگی به جای آنان تصميم بگيرند يا بر 

اين ديدگاه .  ھا صحه بگذارند تصميمات آن
ھا و تصميمات  گذاری ستيزانه در تمام سياست زن

خزعبlتی .  آنان در عرصه زنان، انعکاس دارد
که جز معدود زنان وابسته به حاکميت يا زنان 
قشری، نزد توده زنان ايران خريداری ندارد و 
انزجار و نفرت آنان را برانگيخته و بيش از 

. اند ھا برخاسته چھار دھه است به چالش با آن
ستيز، در مجازات زنان به  البته، ھمين سران زن

پا خاسته عليه اين ھمه تبعيض و نابرابری، نه 
شوند، بلکه آنان را شديدتر  تنھا تخفيفی قائل نمی

کنند تا آنان را به جای  مجازات و مکافات می
خود نشانده و در غل و زنجير قوانين شرعی به 

" دار مياندار و ميدان"گاه که زنان  آن.  بند کشند
شوند، انگشت حيرت به  ای می اعتراضات توده

 .گزند دندان می
ھمين ديدگاھی که زن را در زمره دارايی و 

پندارد، دست تعدی و خشونت عليه  اموال مرد می
کند و  گذارد و آن را تئوريزه می زنان را باز می

گذشته از خشونت سيستماتيک .  دھد رواج می
ھای مختلف از جمله  دولتی عليه زنان در عرصه

ستيزانه،  تحميل فقر و بيکاری، وضع قوانين زن

گرانه،  عدم برخورداری زنان از قوانين حمايت
ھای متعدد  تحميل پوشش اجباری و محروميت

ھای  اجتماعی و سياسی، يکی ديگر از خشونت
. رايج در جامعه ايران، خشونت خانگی است

ھرچند در اين مورد نيز آمار دقيقی وجود ندارد، 
 درصد ۶۶ھای اخير  شود در سال اما گفته می

زنان متأھل دچار خشونت خانگی ھستند، اما 
ھای خانگی به   درصد از خشونت٣۵تر از  کم

يکی .  شود پليس يا اورژانس اجتماعی گزارش می
از د_يل آن، تابوھايی است که زنان را از روی 

ھايی که زن را  دارد يا سنت شرم، به سکوت وامی
اما دليل .  کنند به تحمل و بردباری دعوت می

ھای قانونی و اجتماعی از  تر نبود حمايت عمده
در نتيجه، بسياری از .  ديده است زنان خشونت

زنان مورد خشونت، در تنھايی و سکوت دچار 
شوند و چه بسا، بسياری به سوی  افسردگی می

 .شوند خودکشی سوق داده می
ھای خودکشی زنان که در برخی از  يکی از راه

اخيرا .  مناطق ايران رايج است، خودسوزی است
ويدئويی در فضای مجازی انتشار يافت که 
گزارشی از ديشموک واقع در استان کھگيلويه و 

در اين ويدئوی دردناک از .  بوير احمد بود
شود که بر  سرنوشت دختران و زنانی گفته می

اثر خشونت و اختlفات خانگی خود را به آتش 
شود تنھا در ھفت  در ويدئو گفته می.  کشند می

 زن و ١١، بنا به آمار رسمی ٩٨ماھه اول سال 
 زن خود ١۶به گفته فعا_ن اجتماعی ديشموک، 

 خودکشی از ٨اين به جز .  اند را به آتش کشيده
طريق طناب دار يا شال و روسری و قرص و 

سه خودسوزی نيز ناموفق بوده .  دارو بوده است
اين آمار تنھا متعلق به يکی از .  است

ھای کھگيلويه است که طبق سرشماری  شھرستان
، بخش موسوم به ديشموک آن ١٣٩۵سال 

اما با_ترين .   نفر جمعيت داشته است٢٠٧۴۶
آمار خودسوزی متعلق به اين استان نيست، بلکه 

ذکر اين نکته نيز .  به استان ايlم اختصاص دارد
ھا تحت  ضروريست که بسياری از خودکشی

طبق آمار .  شوند ثبت می"  سانحه"عنوان 
ای، در ميان کشورھای خاورميانه،  منطقه
 .ترين آمار خودسوزی به ايران تعلق دارد بيش

گران، انتخاب خودسوزی، يعنی  از نظر پژوھش
ترين روش خودکشی، راھی است برای  دردناک

اعتراض به !  انتقال پيام و ابراز اعتراض
خشونت روانی و جسمی عليه زنان، زيرا 

ھمسری، ازدواج  ھای اجباری، کودک ازدواج
زدن زنان و مواردی از اين  ای، کتک  طايفه

ھايی که  ناھنجاری.  شوند ھا گزارش می دست، بار
اگر پيش از اين نيز در جامعه وجود داشت، با 

گيری رژيم جمھوری اسlمی، به تمامی  قدرت
اند آن ھم در نبود  ھا دامن زده و حتا ترويج شده آن

. ديده ھرگونه حمايت قانونی از زنان خشونت
ايران در حال حاضر يکی از شش کشوری است 
که ھنوز به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان 

 موسوم به  گذشته از آن _يحه.  نپيوسته است
" _يحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت"

نزديک به ھشت سال است که با تمام کم و 
البته .  ھايش ھنوز به تصويب نرسيده است کاستی

در نظامی که رئيس شورای فرھنگی اجتماعی 

_يحه حمايت از زنان "زنان اين _يحه ابتر را 
و کارگروه زنان انجمن اسlمی "  روسپی

ی   _يحه"دانشجويان مستقل دانشگاه تھران آن را  
داند که با شکستن حريم  خشونت عليه خانواده می

شود که حل و فصل  خصوصی خانواده باعث می
ترين امور خانواده نيز به بيرون  شخصی و جزئی

و بسياری از "  از خانواده ارجاع داده شود
کنند، انتظار ديگری نيز  آخوندھا با آن مخالفت می

 .توان داشت نمی
ھای اقتصادی  اکنون نيز با تشديد تمامی نابسامانی

ھای اجتماعی در کنار شيوع  و ناھنجاری
بيماری، آمار افزايش خشونت خانگی عليه زنان 

در اين ميان .  در تمامی کشورھا با_ رفته است
در ايران نيز با آن که آمار دقيقی وجود ندارد، 

 .ھای حاکی از ھمين روند است اما گزارش
اين تنھا چند نمونه اخير از تشديد تبعيض و 

اما در برابر اين .  نابرابری و ستم عليه زنان است
ستيز، آزاده زنانی قرار دارند که چھل  رژيم زن

ھای رژيم به  سال است مصممانه در برابر تعدی
در .  اند شان مقاومت و مبارزه کرده حقوق

اعتراضات ساليان اخير، خواه مبارزات 
کارگران، خواه معلمان، خواه بازنشستگان، خواه 
دانشجويان و خواه جوانان، زنان در صف اول 

اند و تا براندازی اين رژيم و  مبارزه  جای داشته
. شان از پای نخواھند نشست يابی به مطالبات دست

آنان خواھان جدايی دين از دولت ھستند؛ آنان 
خواھان لغو ھر گونه ستم و تبعيض جنسيتی و 
برخورداری از حقوق کامل اجتماعی و سياسی 
برابر با مردان ھستند؛ آنان خواھان برخورداری 
از حقوق و مزايای کامل و برابر با مردان در 
ازای کار مساوی ھستند؛ آنان خواھان لغو کليه 
قوانين و مقرات ارتجاعی در حيطه قوانين 
خانواده ھستند؛ آنان خواھان آزادی انتخاب 
پوشش، و لغو جداسازی زن و مرد در مؤسسات 
و مراکز عمومی ھستند؛ آنان خواھان براندازی 
و ممنوعيت ھرگونه خشونت سياسی، اجتماعی و 
خانگی ھستند؛ آنان خواھان آزادی کامل در 
انتخاب شريک زندگی و مصونيت روابط 

اين .  خصوصی خود از ھر گونه تعرض ھستند
ھای  زنان که به جز ويژگی جنسيتی، خود به توده

اند که تحقق  کارگر و زحمتکش تعلق دارند، آگاه
شان در گروی دستيابی عموم   زنانه مطالبات

از .  شان است ھای ايران به مطالبات توده
سردمداری و "روست که جسورانه به  اين

ای  شان در مبارزات سراسری توده "داری ميدان
اند و تا سرنگونی جمھوری اسlمی و  برخاسته

استقرار حکومت شورايی از پای نخواھند 
و تمامی تھديدھا و بگيروببندھا و احکام .  نشست

تر خواھد کرد،  زندان آنان را در عزم خود راسخ
 . اند چنان که پيش از اين نيز نشان داده

  زنان در گروی استقرار حکومت شورايی است تحقق مطالبات

 ستم و تبعيض
 بر پايه جنسيت 
 ملغا بايد گردد



 ٨٧٠ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٩    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسJمی 

١٠درصفحه   

ھا تن از  شيوع کرونا نه تنھا سlمت ميليون
ھا را در سراسر جھان به مخاطره افکنده  انسان

است، بلکه به يکباره تمامی گند و کثافت نظام 
داری حاکم بر جھان را نيز برمl ساخته  سرمايه
اين اپيدمی، گذشته از بحران سlمت که ھم .  است

اکنون سراسر جھان را در کام خود فرو برده و 
ھا گرفته است،  قربانيان فراوانی از ميان انسان

ھای موجود در اجتماع  ھا و نابرابری تبعيض
انسانی را در ابعادی جھانی و انکارناپذير، در 

 . برابر چشم ھمگان قرار داده است
در عرصه سlمت، آمار تمامی کشورھا حاکی 

ترين قربانيان اين بيماری  از آن است که بيش
عمدتاً از ميان طبقات و اقشار فرودست و محروم 

١٢ 
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از تغذيه و مسکن مناسب و خدمات پزشکی و 
در عرصه اقتصادی باز .  اند درمانی کافی بوده

ھمين طبقات و اقشار تھيدست ھستند که با تشديد 
بحران اقتصادی، ھم اکنون به ورطه فقر رانده 

شود اين روند ادامه يابد تا  بينی می اند و پيش شده
ھا تن دچار گرسنگی و قحطی  جايی که ميليون

ھا تن، اما، ھستند  در ميان اين ميليون.  گردند
ھای اجتماعی که از پيامدھای منفی اين  گروه

 .گردند، از جمله زنان تر متأثر می بحران بيش
زنان که نيمی از جمعيت جھان را تشکيل 

دھند، در تمام طول تاريخ طبقاتی، ھمواره  می
تبعيضی که .  اند مورد تبعيض جنسيتی قرار داشته

  زنان در گروی  تحقق مطالبات
 استقرار حکومت شورايی است

 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
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