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 ھمسان سازی 
حقوق بازنشستگان به 
 شيوه جمھوری اس#می

 
 تيرماه صدھا تن از ٢۵روز چھارشنبه 

 شھر کشور ١١بازنشستگان تامين اجتماعی  در 
از جمله تھران، اصفھان، تبريز، اھواز، 
کرمانشاه، مشھد، اراک، البرز، کرج در مقابل 

 و  ھای اداره کار و تامين اجتماعی تجمع ساختمان
تظاھرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات 

ھا، افزايش  ترين آن خود، به ويژه فوری
ھای زندگی، ھمسان  ھا متناسب با ھزينه مستمری

سازی حقوق بازنشستگان با شاغIن ھم رديف و 
ارتقای سطح خدمات درمانی و بی نيازی از بيمه 

 . تکميلی شدند
اين اعتراضات در شرايطی صورت گرفت که 
بيماری واگيردار کرونا در سراسر ايران کشتار 

کند و ھر روز صدھاتن از مردم ايران را به  می
پوشيده نيست که اين بيماری .  کشاند کام مرگ می

کند و اگر  بيش از ھمه افراد مسن را تھديد می
بازنشستگان به رغم خطر مرگبار کرونا بار 
ديگر به خيابان آمدند و برای تحقق مطالبات خود 
فرياد سردادند، نشان دھنده شرايط بسيار وخيم 
معيشتی و فقر غير قابل تحملی است که با آن رو 

اين واقعيتی است که عموم .  به رو ھستند
بازنشستگان تامين اجتماعی خواه اکثريت آنھا که 

امين روز اعتصاب و اعتراض خيابانی  در سی
تپه، فرمان بازداشت تنی  کارگران مبارز ھفت

چند از کارگران پيشرو اين مجتمع برای درھم 
 ٢۴شنبه  روز سه.  شکستن اعتصاب صادر شد

 ابراھيم عباسی منجزی، مسلم چشمه ٩٩تير 
خاور، محمد خنيفر و يوسف بھمنی در پايان 

پيمايی و تجمع روزانه، توسط نيروھای  راه
سرکوب و امنيتی بازداشت و روانه زندان دزفول 

جو0ی در محکوميت صدور حکم ١٣گزارش آکسيون 
 اعدام برای معترضان آبان ماه

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٩شماره    ٩٩  تير ٣٠ –سال  چھل و دوم 

 تپه، حمايت از کل کارگران است  حمايت از ھفت

 را بايد به خاطر ١٣٩٩ تيرماه ٢۴سه شنبه، 
، روزی که ٩٨ ديماه ١٧آنگونه، که .  سپرد

 سرنشين توسط ١٧۶ھواپيمای اوکراينی با 
شليک موشک سپاه پاسداران ايران سرنگون شد، 

 ١۵٠٠آنگونه، که کشتار .  فراموش شدنی نيست
 از ٩٨نفر از جوانان و مردم ايران در آبان 

آن گونه، که به خاک و .  خاطره ھا نخواھد رفت
، در ذھنيت ٨٨خون کشيده شدن اعتراضات 

آنگونه، که سرکوب .  جامعه ماندگار شده است
، در يادھا ٧٨خونين قيام دانشجويی در تيرماه 

آنگونه، که فاجعه کشتار ھزاران .  مانده است
، در جسم و جان ۶٧زندانی سياسی در تابستان 

آنگونه، .  توده ھای مردم ايران خانه کرده است
، ۶٠که اعدام ھای گسترده سال ھای نخستين دھه

آنگونه، که يورش .  ھرگز فراموش نخواھد شد
سرکوبگران جمھوری اسIمی به مردم 
کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا در بھار و 

آنگونه، .  ، در يادھا مانده است۵٨تابستان و پائيز 
 سال کشتار و ۴١که تک تک روزھای 

 سال جنايت و سرکوب و ۴١بيدادگری، 
ويرانگری در جای جای حافظه مردم ايران نقش 

 .  بسته است
 را بايد به خاطر ١٣٩٩ تيرماه ٢۴سه شنبه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 "ما بسياريم، طناب کم می آوريد"

 جمھوری اس#می در دست خونين 
 ھا کشتار کادر درمانی بيمارستان

 
چنان  ھای حکومت اسIمی ويروس کرونا در ايران ھم  ماه در اثر سياست۶که با گذشت حدود  در حالی

. دھد، کمبود کادر درمانی در اين روزھای دشوار به يک معضل بزرگ تبديل شده است جوhن می
مقامات جمھوری اسIمی در اين ميان سعی دارند کمبود کادر درمانی، بويژه پرستاران و گسترش 

 در نتيجهاز سوی مردم و "  ھای بھداشتی پروتکل"ھا را به عدم رعايت  ويروس کرونا در ميان آن
کنندگان به بيمارستان نسبت دھند،   افزايش مراجعهبدين ترتيبگسترش ويروس کرونا در جامعه و 

 مردم  سال حکومت اسIمی سعی کرده است تا به ويک ھايی که چھل مانند ديگر دروغ دروغی بيشرمانه به
 .قالب کند

" باشگاه خبرنگاران جوان"وگو با  در گفت"  رئيس کل سازمان نظام پرستاری"محمد ميرزابيگی 
ھای بھداشتی مانند  شد و مردم ھم بيشتر به  پروتکل سرعت  برداشته نمی ھا به اگر محدوديت: "گويد می

 بازداشت فعالين کارگری 
 نيشکر ھفت تپه را

 کنيم  شديداً محکوم 

اط#عيه شورای ھمکاری 
: نيروھای چپ و کمونيست

 عليه حکم اعدام و
  رژيم جنايتکار

 جمھوری اس#می بايستيم
٧درصفحه   



 ٢ ٨٧٩ شماره  ٩٩  تير ٣٠    ٢

١از صفحه   

 ھمسان سازی حقوق بازنشستگان به شيوه جمھوری اس#می

بگير ھستند و خواه آنھائی که مستمری شان  حداقل
فراتر از يک حداقل بگير است، زير خط فقر به 

داند، امروز در  اين را ھرکس می.  برند سر می
يابد و  شرايطی که ارزش لایر روزانه کاھش می

با افزايش پی در پی بھای دhر، قيمت کاhھا به 
حسب برابری دhر در حال افزايش است و ديگر 

 ميليونی نيز جوابگوی ١٠ تا ۵ھای  حتی حقوق
ھای يک خانواده کارگر و  متوسط ھزينه

زحمتکش نيست، بازنشستگان عموماً و 
بازنشستگان تامين اجتماعی به طور خاص، در 

 .برند شرايط بسيار وخيمی به سر می
با اين ھمه و به رغم مبارزات پی درپی 

بار  بازنشستگان، پاسخ رژيم به شرايط اسف
زندگی بازنشستگان چه بوده است؟  حقوق 
مستمری بگيران حداقل بگير تامين اجتماعی 

 درصدی در سال جاری که ٢۶حتی با افزايش 
در بھترين حالت تنھا حدود نصف نرخ تورم سال 

 ھزار ٨٠ ميليون و ٢گذشته بود و تمام مزايا 
اين مبلغ حتی خورد و خوراک .  تومان است

روزمره دو نفر را نيز نمی تواند تامين کند، تا 
چه رسد به خانواربازنشستگانی که در يک 

کنند، ھنوز فرزندانی  ای زندگی می مسکن اجاره
اند و يا بايد  در خانه دارند که مشغول تحصيل

 . ھزينه فرزندان بيکار خود را نيز تامين کنند
اکنون اما پس از آن ھمه مبارزه و پس از گذشت 
ده سال از ھنگامی که قرار بود دولت قانون 
ھمسان سازی  حقوق بازنشستگان با شاغلين ھم 
رديف و ھم طراز را اجرا کند، مقامات دولتی 

 ٩ھياھو به راه انداخته که با واگذاری سھام  
کارخانه دولتی به سازمان تامين اجتماعی در 
ازای بدھی خود به اين سازمان،  ھمسان سازی 

 درصدی حقوق بازنشستگان و شاغIن ٩٠
اما آيا .  تراز از مھر ماه اجرائی خواھد شد ھم

واقعاً اين ھمان ھمسانسازی است که بازنشستگان 
ھا برای آن مبارزه کردند و آيا تغييری در  سال

 آورد؟  شرايط زندگی بازنشستگان پديد می
دولت که به گفته مدير عامل سازمان تامين 

 ھزار ميليارد تومان به اين ٢٣٠اجتماعی 
 کارخانه را به ٩سازمان بدھکار است، سھام 

 ھزار ميليارد تومان در ازای بدھی ٣٢ارزش 
خود به سازمان تامين اجتماعی واگذار کرد که 
اين سھام را در بازار بفروشد و منبع مالی تامين 

اما با اين ھمسان سازی  چه .  ھمسان سازی شود
مبلغی قرار است به مستمری بازنشستگان افزوده 

 شود؟
: به گفته  مدير عامل سازمان تامين اجتماعی

ميانگين رقم اضافه شده به حقوق بازنشستگان "
 ھزار ۶٠٠حداقل بگيرسازمان تأمين اجتماعی، 

تومان است، اما با فرمول مورد توافق با کانون 
بازنشستگان کشور، نھايتاً اين موضوع در 
سنوات مختلف اعمال شد و درباره کسانی که 

گرفتند ھم  حداقل بگير نبودند و حقوق بيشتری می
 .اين افزايش حقوق شامل حالشان شده است

 ٣٠حقوق بازنشستگان حداقل بگير با :  او افزود
 ھزار ٨٠٠ ميليون ٢سال سابقه بيمه پردازی به 

 سال سابقه بيمه ٣۵تومان و برای افراد دارای 
 . "رسد  ميليون تومان می٣پردازی به 
 :ای سازمان تامين اجتماعی نيز گفت معاون بيمه

 سال سابقه ٣۵ افراد دارای ٩٩در سال 
 ميليون تومان ٣بگير، دريافتی شان به   حداقل

 .خواھد رسيد
 ٢ سال سابقه به ٣٠ھمچنين حقوق افراد با 

 .رسد  ھزار تومان می٨٠٠ميليون 
 ٢ سال سابقه و حداقل بگير به ٢۵حقوق افراد با 

 ٢٠ ھزار تومان و حقوق افراد با ۴٩١ميليون و 
 ھزار خواھد ۴٢١ ميليون و ٢سال سابقه به 

 .رسيد
 ميليون و ٢ سال سابقه  به ١۵حقوق افراد با 

 سال ١٠ ھزار تومان و حقوق  افراد با ٣۴٨
 .رسد  ھزار تومان می٣۴٣ميليون و ٢سابقه به 

کند، نه فقط افزايش  البته مبالغی که وی ذکر می
 درصدی حداقل حقوق در سال جاری، بلکه ٢۶

رقم بن خوار و بار و مسکن را نيز در بر 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی در .  گيرد می
"باره توضيح داد اين رقم بن خواربار و مسکن : 

افزايش خواھد يافت و حقوق مرداد ماه 
بازنشستگان تأمين اجتماعی با احتساب رقم 
ھمسان سازی و افزايش بن خواربار و مسکن 

 سال ٣٠فرد حداقل بگير با .  شود واريز می
سابقه، اگر تا اسفند ماه سال گذشته يک ميليون و 

 ٢۶کرده با اعمال   ھزار تومان دريافت می۵٠٠
 ميليون ٢ حدود ٩٩درصد افزايش حقوق سال 

کند که اکنون با احتساب رقم  تومان دريافت می
متناسب سازی و افزايش بن خواربار و حق 

 ھزار تومان ۶٠٠ ميليون و ٢مسکن بيش از 
يعنی کل افزوده رقمی در .  دريافت خواھد کرد

 ."  ھزار تومان خواھد بود۵٠٠حدود 
وقتی که به اين ارقام نگاه شود، روشن است آنچه 
که با سروصدا تحت عنوان ھمسان سازی جا زده 

شود، اندکی ترميم مستمری است و نه ھمسان  می
سازی واقعی حقوق بازنشستگان با شاغIن ھم 

ھمسان سازی بدون اين که .  رديف و ھم طراز
بگير، با زمان برقراری  قدرت خريد مستمری

ھای  اش ھم طراز شود و افزايش ھزينه مستمری
پس از بازنشستگی متناسب با افزايش نرخ تورم 
در نظر گرفته شود، يک ھمسان سازی واقعی 

 .ساختگی و قIبی است. نيست
برای نشان دادن اين واقعيت در نظر بگيريم که 
قانون ھمسان سازی ده سال پيش به تصويب 

فرض .   اجرائی شود٨٩رسيد و قرار شد از سال 
کنيد که در آن زمان يک کارگر با سابقه 

 سال باز نشسته شده و آنچه که ٣٠پردازی    بيمه
کرد  تحت عنوان حقوق بازنشستگی دريافت می

در حداقل ممکن، معادل حداقل دستمزد يک 
 حداقل ٨٩در سال .  کارگر در آن ايام باشد

 لایر تعيين شد ١٠١٠٠٠دستمزد روزانه کارگر 
که بدون در نظرگرفتن مزايا، اين کارگر در ھر 

در سال .  کرد  تومان در يافت می٣٠٣٠٠٠ماه 
.  تومان بود١٠٠٠ بھای دhر در بازار آزاد ٨٩

 ٣٠٣يعنی حقوق ماھانه اين بازنشسته معادل  
 ١٠دhر در ھر ماه  و ھر روز کمی بيش از 

اکنون اما ھمان مستمری بگير اگر در .  دhر بود
 ميليون تومان نيز در يافت کند، با نرخ ٣ھر ماه 

 تومان در بازار آزاد، حقوق ٢۵٠٠٠ھر دhر 
 ۴ دhر و ھر روز به ١٢٠اش در ھر ماه به 

يعنی نه فقط در اين ده .  دhر کاھش يافته است
سال چيزی به عنوان برابر سازی بر حقوق فرد 
بازنشسته افزوده نشد، نه فقط معادل نرخ تورم، 
حقوق اين بازنشسته افزوده نشد ، بلکه حتی 

کرد به حدود  حقوقی که ده سال پيش دريافت می
اين است شيوه .  يک سوم کاھش يافته است

ھمسان سازی قIبی رژيم شارhتان و غارتگری 
خواھد اندکی ترميم حقوق بازنشستگان را  که می

که در شرايط تورم افسارگيخته کنونی عددی ھم 
آيد، به نام ھمسان سازی که يکی  به حساب نمی

 . ھای مھم بازنشستگان است جا بزند خواست
روشن است که بازنشستگان ھمانگونه که در 

 تير ماه نشان دادند، اين ترفند ٢۵اعتراضات 
رژيم را بر نمی تابند و برای يک ھمسان سازی 
واقعی که نه فقط شامل قدرت خريد زمان 
بازنشستگی باشد، بلکه منطبق با افزايش ھزينه 

ھای بازنشستگی باشد به مبارزه  ھا در طول سال
 . دھند خود ادامه می

بازنشستگان در مبارزات پيگير خود در اين چند 
اند که به رغم تمام فشارھا و  سال اخير نشان داده

ای از ادامه مبارزه  سرکوب ھای رژيم لحظه
بازنشستگان ھمانگونه که در .  اند دست بر نداشته

 تير ماه ٢۵تجمعات و تظاھرات گسترده خود در 
اعIم کردند، خواھان اجرای فوری يک ھمسان 

ھا متناسب با  سازی واقعی، افزايش مستمری
ھای زندگی و ارتقای سطح خدمات درمانی  ھزينه

تحقق اين .  و بی نيازی از بيمه تکميلی ھستند
به ويژه .  طلبد تری را می مطالبات، مبارزه جدی

آنچه که کمبود آن در مبارزات کنونی 
ھای مستقل و  بازنشستگان محسوس است، تشکل

سراسری بازنشستگی است که بتواند توده ھای 
وسيع بازنشسته را بسيج کند و برخIف 

ھای  بازنشستگی کنونی که وابسته به  کانون
دولت اند و ابزاری برای منحرف ساختن 
مبارزات، به شکلی راديکال اين مبارزات را 

 . رھبری و از مطالبات بازنشستگان دفاع کنند
 

 :تصحيح و پوزش
 

 ستون ١١  نشريه کارصفحه ٨٧٨شماره 
سازمان "  سوم پاراگراف آخر، درجمله 

برای پايان دادن به تمام فجايع )  اقليت(فدائيان
و معضIتی که رژيم جمھوری اسIمی 

..."  روزمره درايران به بار می آورد
جمھوری اسIمی جا افتاده است که ضمن 
پوزش ازخوانندگان نشريه، بدين وسيله 

 .اصIح می شود



 ٣ ٨٧٩ شماره  ٩٩  تير ٣٠    ٣

۴درصفحه   

١از صفحه   

اسIمی خود را جلو انداخته و بيھوده تIش کرد 
تپه جا بزند که  خود را نماينده کارگران ھفت

کارگران اين شرکت برای ھزارمين بار اعIم 
شناسند  نمودند اين تشکل دولتی را به رسميت نمی

در اثر مبارزات .  اند و ھرگز به رسميت نشناخته
و اعتراضات خيابانی و پرشور کارگران 

تپه، دستگاه قضايی مجبور شد اگرچه به قيد  ھفت
 ٢۵شده را روز  وثيقه، ھر چھار کارگر بازداشت

کارگران با حفظ اتحاد و يکپارچگی .  تير آزاد کند
شدگان، نيت شوم  و پشتيبانی وسيع از بازداشت

دستگاه قضايی را که قصد داشت از دستگيری 
عنوان  ھا به اين چھار کارگر و اعمال فشار بر آن

اھرم فشاری برای درھم شکستن و پايان 
برداری کند نيز خنثی نموده و آن  اعتصاب بھره

 .را ناکام گذاشتند
اما اين ھنوز تمام ماجرا و پيچيدگی اعتصاب 

خطر بزرگی که اعتصاب را .  تپه نيست ھفت
اعتنائی  کند، خطری است که در پِس بی تھديد می

ھای مقابل کارگران  سابقه تمام طرف مطلق و کم
ھای  تپه در قبال اين اعتصاب و خواست ھفت

دولت اسIمی حافظ منافع .  کارگران نھفته است
دار حاکم و دستگاه قضايی ان نيز  طبقه سرمايه

. پاسدار مناسباتی است که اين منافع را تأمين کند
ھا و  که به تمام دارايی قوه قضايی درحالی

ھای بانکی اسد بيگی کارفرمای  نقدينگی و حساب
رغم  به)  و دارد(  تپه دسترسی داشت اصلی ھفت

دزدی و اختIس ميليارد دhری اين قاچاقچی 
رغم   روزه و نيز به٣۵ارز، به رغم اعتصاب 

ھای شھر شوش طی بيست روز  که خيابان آن
تپه آکنده  گذشته از فرياد گرسنگی کارگران ھفت

ھای شوش  که کارگران  راھی خيابان پس از آن
شده و اعتراضات خيابانی را سازمان داده بودند، 

ی بخشی از  افتاده تنھا يک ماه حقوق عقب
حال عمال و  درعين.  کارگران را واريز کرد

ھای  حاميان کارفرما در شرکت و در رسانه
وابسته به دولت تبليغات دروغين وسيعی را مبنی 

تپه واريزشده  براين که حقوق تمام کارگران ھفت
ھدف کارفرما و حاميان وی از .  به راه انداختند

اين اقدام اين بود که در صف اعتصابيون شکاف 
کردند کارگرانی که  ھا تصور می آن.ايجاد کنند

کنند  افتاده را دريافت می يک ماه حقوق عقب
برای ادامه اعتصاب متزلزل خواھند شد و به 
سرکار بازخواھند گشت و بدين طريق در 

کنند و آن را  صفوف اعتصابيون شکاف ايجاد می
اما اين ترفند کارفرما و .  کشانند به شکست می

حاميان وی نيز خيلی سريع با واکنش اعتراضی 
تپه با  فعاhن کارگری ھفت.  کارگران روبرو شد

افشای پيگيرانه اين دروغ، اين نقشه موذيانه را 
 .نيز افشا و خنثی ساختند
ھای کارفرما و  ھا و نقشه اما اين ھنوز تمام ترفند

حاميان او برای به شکست کشاندن اعتصاب 
امين روز اعتصاب   تير سی٢۴شنبه  روز سه.نبود

رانان  بود که چھار تن از فعاhن اعتصاب و سخن
ھای رکيک و خشونت  تپه، با فحش تجمعات ھفت

پرونده اين .  نيروھای امنيتی شوش بازداشت شدند
 دادياری دادستان عمومی ۵چھار کارگر به شعبه 

دادگستری .  و انقIب شھرستان شوش ارجاع شد
فقط از پذيرش فيش حقوقی و سند و  شوش نه

شدگان امتناع  وثيقه برای آزادی فوری بازداشت
ھا را به زندان افکند، بلکه درخواست  نمود و آن

کارگران برای تماس و ديدار با وکيل خود
را نيز نپذيرفت و اين کارگران )  فرزانه زيIبی(  

اين در حالی بود که دو تن از اين . را زندانی کرد
کارگران؛ يوسف بھمنی و محمد خنيفر به بيماری 

ھدف دستگاه قضايی از .  کرونا مبتI شده بودند
اين اقدامات زورگويانه، مرعوب ساختن 

شده و ساير کارگران اعتصابی  کارگران بازداشت
فقط  تپه نه اما کارگران ھفت.  و معترض بود

مرعوب اين اقدامات سرکوبگرانه نشدند، بلکه 
 تير نيز متحد و يکپارچه به خيابان آمدند ٢۵روز 

و با شعار کارگر زندانی آزاد بايد گردد، از 
رفقای زندانی خود قوياً حمايت نموده و خواھان 

که با اين  مسئولين قضايی وقتی.  ھا شدند آزادی آن
تپه و  اعتراض يکپارچه و پرشور کارگران ھفت

شدگان مواجه شدند اعIم  خواست آزادی بازداشت
شده  شرط آزادی کارگران بازداشت"  کردند
تپه اين است که کارگران به اعتصاب و  ھفت

.تجمع خود در مقابل فرمانداری خاتمه دھند
 -تپه  اطIعيه سنديکای کارگران نيشکر ھفت(

تپه و سنديکای  کارگران مبارز ھفت) ٩٩  تير ٢۵
گيری را  ھا اما اين گروکشی و گروگان مستقل آن

تر از  تر و منسجم شدت محکوم کردند و مصمم به
روزھای قبل وارد خيابان و خواستار آزادی 

ناگفته .  قيدوشرط رفقای خود شدند فوری و بی
ويژه پس از  نماند که در تمام اين دوره به

تپه، شورای   فعال کارگری ھفت۴بازداشت 

کارگزاران استانی دولت که ھمواره در .  شدند
دست کارفرمای دزد و قاچاقچی  کنار و ھم

 روز تماشاچی صحنه اعتراضات ٣٠تپه و  ھفت
و فرياد گرسنگی کارگران بودند چنين تصور 

گيری فعاhن  کردند که با اين يورش و گروگان می
توانند صدای اعتراض  تپه، می کارگری ھفت
گرسنگی و .تپه را خاموش کنند کارگر ھفت

تپه اما تبی نبود که با  خواھی کارگران ھفت حق
برعکس با .  ھا فرونشيند ھا و ارعاب اين بازداشت

اين اقدام کارگزاران ارتجاع و سرمايه، خشم و 
خروش کارگران فزونی گرفت و فرياد رسای 

ھای  تمام خيابان"  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"
تپه با استمرار و  ھفت.  شوش را درنورديد

پيگيری مبارزه و حمايت جدی از رفقای 
ھا را آزاد ساخت و رھا  بازداشتی خود، آن

يافتگان بدون فوت وقت، به تجمع اعتراضی و 
دستگاه امنيتی و .  جمع رفقای خود پيوستند

بار ديگر نيز بخت خود را در  سرکوب رژيم، يک
تپه آزمود و آزمونی  رابطه با کارگران ھفت

اعتصاب و .  خورده را تکرار کرد شکست
پيمايی خيابانی و سخنان  راه.  اعتراض پايان نيافت

تپه نيز ادامه  شورانگيز فعاhن کارگری ھفت
 .يافت

تپه از لحظه نخستی که  اعتصاب کارگران ھفت
 کليد خورد تا امروز يکشنبه ٩٩ خرداد ٢۶روز 
 که سی و پنجمين روز خود را پشت ٩٩ تير ٢٩

سر گذاشت، با مشکIت و موانع متعددی چنگ 
ھای پرخطری را که بر  در چنگ شد و گذرگاه

ھا پرتگاھی درکمين نشسته بود،  ھريک از آن
 .باافتخار و سربلندی پشت سر گذاشت

از ھمان آغاز، عوامل مديريت و کارفرما تIش  
نمودند مانع اتحاد و ھمبستگی کارگران شوند و 

ای را برای ايجاد نفاق و  ھای مذبوحانه کوشش
اين .  دودستگی در ميان کارگران سازمان دادند

ھای عينی وجود  ھا که بعضاً بر زمينه کوشش
نارضايتی شديد در ميان کارگران امکان بروز 
يافت و در شکل و محل مبارزه و نيز تقليل 

ھا صرفاً به خواست پرداخت دستمزدھای  خواست
طور موقت  معوقه انعکاس يافت و توانست به

توجه بخش کوچکی از کارگران را جلب کند، اما 
ھا و  رانی با ھوشياری اکثريت کارگران و سخن

تپه،  ھای مداوم فعاhن کارگری ھفت روشنگری
موقع سنديکای کارگران  ھای به گيری موضع

انديشی و  ويژه با اتکا به ھم تپه و به نيشکر ھفت
اتحاد .  خنثی شد"  خرد جمعی"استفاده از 

کارگران و حفظ آن، نقش مھمی در اين اعتصاب 
کارگران .و ادامه آن تا به امروز داشته است

تپه با حفظ ھوشياری در قبال دسيسه چينان و  ھفت
تپه  کارگر ھفت"  افکنان و با طرح شعار نفاق

اين دسيسه را خنثی و خطر نفاق را "  اتحاد اتحاد
 .از سرخود دور ساختند

ھای کارفرما و حاميان وی  يکی ديگر از ترفند
برای شکست اعتصاب، نحوه پرداخت يک ماه 

اسدبيگی کارفرمای اصلی .  حقوق کارگران بود
 ماه کارگران را گروکشی ٣تپه که دستمزد  ھفت

کرده بود،ھجده روز پس از اعتصاب و دو روز 

 تپه، حمايت از کل کارگران است  حمايت از ھفت
 



 ۴ ٨٧٩ شماره  ٩٩  تير ٣٠    ۴

٣از صفحه   

 تپه، حمايت از کل کارگران است  حمايت از ھفت
 

گونه اقدامی hاقل در مورد  بوده است، اما ھيچ
پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران از محل 

ھا و نقدينگی اسد بيگی انجام نداد و افزون  دارايی
ای نسبت به اعتصاب و  سابقه بر آن به نحو کم

اعتنا و  تپه بی  ھزار کارگر ھفت۵اعتراض 
ھيچ مقام دولتی نه در سطح .  توجه بوده است بی

شھرستان شوش، نه در سطح استان خوزستان و 
نه در سطوح باhتر ، حاضر نشد به ميان 
کارگران برود و برای ظاھرسازی يا حتی برای 

ھا و  سازی کارگران ھم که شده، به خواست آرام
مدت کارگران  دhيل اعتصاب و اعتراض طوhنی

تپه  دولت و کارفرمای ھفت!  حتی گوش فرا دھد
اعتنايی نسبت به  اند با بی درواقع درصدد اين بوده
ھای خيابانی، کارگران  اعتصاب و اعتراض

تپه را خسته و فرسوده و مستأصل سازند تا  ھفت
که ببينند به  که توده کارگران در عمل وقتی اين
 روز اعتصاب و تظاھرات ۴٠ روز٣۵ روز ٣٠

شود،  ھا ترتيب اثری داده نمی خيابانی آن
فايده  گيری کنند که اعتصاب و اعتراض بی نتيجه

 .است و دست از اعتصاب و اعتراض بکشند
اين واقعيتی است که اعتصاب ھرقدر ھم 

نھايت ادامه  تواند تا بی مدت، اما نمی طوhنی
اعتصاب اگر منجر به نتايج مثبتی به .  داشته باشد

ی  سود کارگران نشود ، اگرکارگران به ھمه
ھای  کم به برخی از خواست ھا يا دست خواست

خود نرسند، ممکن است دچار خستگی و 
ھا کشش ادامه   ھايی از آن فرسودگی شوند و بخش

بنابراين اگرچه .  اعتصاب را نداشته باشند
کنند  کارفرما و حاميان دولتی آن آگاھانه تIش می

فايده جلوه دھند تا کارگران را  اعتصاب را بی
فرسوده و مستأصل سازند، اما يک سر ديگر اين 
ماجرا خود کارگران ھستند که بايستی ھوشياری 

شناسی خود را حفظ کنند و در ھمه  و موقعيت
حال ارزيابی دقيق و روشنی از توانائی خود 

نشينی  برای ادامه اعتصاب، حدود و دامنه عقب
احتمالی کارفرما وحاميان دولتی آن و پذيرش 

گفتن ندارد که در .  ھا و غيره داشته باشند خواست
ھر اعتصابی بسيار مھم است که سازمان گران 
اعتصاب ديد روشنی از حدود ادامه اعتصاب يا 
لحظه و شرايط مناسب برای توقف موقت 
اعتصاب برای تجديدقوا و ادامه مبارزه و کسب 

دھی اعتصاب  آمادگی برای تدارک و سازمان
اين بر عھده کارگران آگاه و .  بعدی داشته باشند

تپه است که ارزيابی نسبتاً دقيق و  پيشرو ھفت
روشنی از اوضاع عينی ھم در سمت کارگران و 

دريک .  ھم در سمت کارفرما داشته باشند
ھای اعتصاب  اعتصاب ممکن است تمام خواست

اما اگر .  برآورده شود که اين بھترين حالت است
اين نيست و ارزيابی ما به فرض اين است که در 

ھای  توان ھمِه خواست اين لحظه معين نمی
اعتصاب را محقق کرد، آنگاه بايد با کسب 

ھا، پيش از  ای امتيازات و بخشی از خواست پاره
که خستگی و فرسودگی توده کارگران را از پا  آن

طور موقت به اعتصاب پايان داد و  درآورد به
دھی اعتصاب بعدی آماده  خود را برای سازمان

بدترين حالت اين است که اعتصاب بدون .  ساخت
گونه  ھا و کسب ھيچ يک از خواست تحقق ھيچ

البته با توجه به شرايط فعلی .  امتيازی پايان يابد
گر  که افتضاح و آبروريزی کارفرمای اختIس

دزد و قاچاقچی ارز درجريان دادگاه فاش شده 
ھا انعکاس يافته و  وبه شکل وسيعی در رسانه

حقانيت کارگران ھفت تپه بيش از پيش به اثبات 
رسيده است، چنين به نظر می رسد که بھترين و 

ترين لحظه برای وارد آوردن فشار حد  مناسب
اکثری و ضربه نھايی برای خلع يد از اسدبيگی و 

تپه فرا  سازی ھفت رستمی و لغو خصوصی
ازاينرو اتحاد کارگران و استمرار .  رسيده است

مبارزه در لحظه کنونی از ھر زمان ديگری 
 .تر است مھم

تپه  يکی از نکات بسيار مثبت اعتصاب اخير ھفت
اين است که کارگران ھوشياری و اتحاد خود را 
حفظ کرده اند و نمونه درخشانی از ھمبستگی، 
پشتيبانی از نمايندگان خود و ھمچنين توانائی 

ھای مبارزه را به  خويش در گذار از پيچ و خم
اتحاد، استمرار مبارزه و .  نمايش گذاشته اند

ايستادگی دربرابر زور و فشار و انواع ترفند 
ھای کارفرما و حاميان دولتی آن و خنثی ساختن 

ھا و تIش ھای فريبکارانه دشمن اگرچه  نيرنگ
سابقه  تپه بی درتاريخچه مبارزات کارگران ھفت

اين آن .  نيست، اما درھرحال قابل تحسين است
است که امکان پيروزی اعتصاب را تقويت  چيزی

کند و بنابراين بايد آن را حفظ و تقويت و  می

 .تحکيم کرد
دربيست و پنجمين روز اعتصاب، سپھر، فرزند 

تپه  يکی از کارگران و قھرمان کوچک اندام ھفت
به صف اعتراض کنندگان پيوست و به شعار 

عينيت "  فرزند کارگرانيم کنارشان می مانيم"
ھا در  حضور فرزندان و کل خانواده.  بخشيد

اعتراضات کارگری می تواند به پيشرفت مبارزه 
رو تا  ازاين.  تپه و اثرگذاری آن کمک کند در ھفت

ھا را به صحنه مبارزه  حد ممکن بايد خانواده
ھا به صحنه مبارزات  ورود خانواده.  کشاند

کارگری درھمه جا، ازجمله در فوhد، 
سنگ کرمان، معادن سنگ آھن و خود  زغال
تپه، نتايج مثبتی درپی داشته و جبھه  ھفت

ھای  پيمائی در راه.  کارگران را تقويت نموده است
توان  تپه به روشنی می خيابانی کارگران ھفت

دردی را درچھره  حمايت معنوی و ھم
کشان شوش مشاھده کرد که گاه با عمل  زحمت

بايد درجھت جلب .  مشخص نيز ھمراه شده است
اين حمايت ھا و گسترش آن بيش ازاين تIش 

 .کرد
سنديکای مبارز و مستقل کارگران نيشکر 

تپه درجريان اعتصاب، درچند نوبت  با  ھفت
صدور اطIعيه و بيانيه، ازدرد مشترک، از 
اتحاد و ھمبستگی و از ضرورت تقويت رزم 
طبقاتی سخن گفت، براتحاد و ھمبستگی کارگران 
تأکيد نمود و عموم کارگران را به حمايت از 

اگرچه عIوه بر .کارگران ھفت تپه فراخواند
ھای موجود  کارگران فوhد،اغلب تشکل

ھايی از دانشجويان  کارگری، بازنشستگان و جمع
و معلمان باصدور اطIعيه ھايی از کارگران 

تپه حمايت نموده اند که اين حمايت ھا  ھفت
شک ضروری و مفيد ھستند، اما صرف  بی

اين نحوه .  صدور اطIعيه و بيانيه  کافی نيست
ھای عملی مشخصی ھمراه  حمايت، بايد با اقدام

شود که چند و چون و حد و حدود آن، به امکانات 
 .گردد می و ابتکارات حمايت کننده بر

توانند نسبت به  تپه نيز می کارگران پيشرو ھفت
جلب حمايت کارگران و ديگر اقشار زحمتکش 
جامعه تIش کنند و بخشی از انرژی و مبارزه 
. روزانه خود را به اين امر اختصاص دھند

توان در حين اعتصاب، با کارگران ساير  می
ھا تماس گرفت يا حتی با  ھا و شرکت کارخانه

اين .  ھا را جلب نمود اعزام نماينده، حمايت آن
ازاين در  سابقه نيست و پيش تپه بی ابتکار در ھفت

در شرايط .   عملی شده است٩٧اعتصابات سال 
تپه را  حساس کنونی نبايد کارگران مبارز ھفت

فراموش نکنيم که نارضايتی .  تنھا گذاشت
تپه، اعتصاب و اعتراض کارگران  کارگران ھفت

ھا عليه ظلم و بيداد و استثمار  تپه، مبارزه آن ھفت
و ايستادگی در برابر زورگويی کارفرما و 
حاميان دولتی آن، جدا از مبارزه ساير اقشار 

کش نيست و با مبارزه و مقابله با ظلم و  زحمت
ستمی که در عمق جامعه جاری است پيوند 

بنابراين معلمان، دانشجويان، .  خورد می
پرستاران، بازنشستگان، نويسندگان، زنان و 
جوانان و ساير زحمت کشان نبايد نسبت به آنچه 

حمايت .  تفاوت باشند گذرد بی تپه می که در ھفت
تپه، حمايت از کل کارگران و  از کارگران ھفت

ای است که  ايستادن در برابر ظلم و ستم طبقه
 .کش را به انقياد کشيده است عموم مردم زحمت
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 جمھوری اس#می در دست خونين 
 ھا کشتار کادر درمانی بيمارستان

گذاری اجتماعی، نرفتن به  زدن ماسک، فاصله
توانستيم به  مسافرت توجه داشتند، حتما می

وی با ".  سرعت با اين ويروس کشنده  مقابله کنيم
تشريح برخی از مشکIت کادر درمانی 

ھا و  شيوع گسترده کرونا در ميان  بيمارستان
"گويد ھا می آن چنان به  با اين تعاريف مردم ھم: 

ھای بھداشتی ادامه  رعايت نکردن پروتکل
دھند که کادر درمان بيشتر در معرض کرونا  می

 ".قرار بگيرند
مقامات جمھوری اسIمی به اين وسيله 

خواھند مانند ھميشه از بار مسئوليت خود  می
بار  ھای فاجعه شانه خالی کرده و نتايج سياست

ھايی  جا کشاند، سياست حکومت که کار را به اين
اش مستقيما با اين نظام جبّار است  که مسئوليت
ھايی چون عدم قرنطينه، عدم  سياست.  کتمان کنند

حمايت مالی از کارگران و زحمتکشان و 
گويی و پنھان  بيکاران در برابر کرونا، دروغ

ی زمان ورود ويروس به ايران و  کاری درباره
 .ابعاد شيوع آن

ھای جمھوری  يک نمونه بسيار مھم ديگر سياست
اسIمی در امر بھداشت و درمان است که نتايج 

بار آن امروز و با شيوع ويروس کرونا  فاجعه
بيش از گذشته در برابر چشمان ھمگان قرار 

بار از چند  نتايج اين سياست فاجعه.  گرفته است
جھت قابل بررسی است اما ابتدا به ميزان شيوع 
کرونا در ميان کادر درمانی و بويژه پرستاران 

ھای  بپردازيم که يکی از نتايج مستقيم سياست
جمھوری اسIمی در امر بھداشت و درمان 

 .است
اگرچه تعداد زيادی از پزشکان و ديگر کادرھای 
درمانی که به ياری بيماران کرونايی برخاسته 
بودند جان خود را در راه کمک به مردم از 
دست دادند، اما وضعيت پرستاران به عنوان آن 
بخش از کادر درمانی که بيشترين ارتباط نزديک 

بارتر از ديگر  با بيمار را دارند به مراتب فاجعه
 .کادرھای درمانی بوده و ھست

شھدای "رضا جليلی خشنود رئيس بيمارستان 
و از اعضای ستاد مقابله با "  تجريش تھران

 تير در يک ٢۶ شنبه ۵کرونا در تھران روز 
"گفتگوی راديويی گفت در بيمارستان شھدای : 

منظور ( نفر از نيروھای خودمان ١٧٢تجريش 
درگير شدند و خود بنده )  وی کادر درمانی است

من خودم بستری .  ھا ھم درگير شدند و معاونت
.  درصد درگير شده است۴٠ام  ھستم و ريه

معاونت درمان و بھداشت بيمارستان ھم بستری 
 ".ھستند

رئيس کل سازمان نظام "محمد ميرزا بيگی 
باشگاه "وگو با  در ھمان گفت"  پرستاری

آماری که به دست : "گويد می"  خبرنگاران جوان
 ھزار نفر از ٩ما رسيده اين است که حدود 

 ٧٠حدودا .  پرستاران ما مبتI به کرونا شدند
 ھزار تخت دولتی داريم ١۴٠ھزار پرستار برای 

 ٠/  ٨که به ازای ھر تخت بيمارستانی حدود 
(نيروی پرستار در حال خدمت به بيماران ھستند

 درصد اين پرستاران ٧٠ تا ۶٠بالغ بر .  )١
ھای خود  ھاست که به ديدار خانواده مدت
اند، تا بتوانند موجب قطع زنجيره انتقال  نرفته

چند    مقيم بودن...  ويروس کشنده کرونا شوند
رو  ماھه پرستاران در بيمارستان به معنی روبه

خستگی زياد جسمی، روحی و روانی و    شدن با
چنين گذراندن بيشترين زمان در کنار بيماران  ھم

 ٩ ھمين امر موجب شده است تا .کرونايی است
مبتI  ١٩کوويد  ھزار نفر از اين پرستاران به
در حال .  رو شويم شوند و ما با کمبود نيرو روبه

 ھزار نفر ۴ ھزار نفر، بالغ بر ٩حاضر از اين 
ھستند که با اين بيماری دست و پنجه نرم می کنند 

وی ".  و عمI از چرخه خدمت خارج شده اند
در حال حاضر که مجوز استخدام "دھد  ادامه می

 ھزار پرستار از طرف سازمان برنامه و ٣
بودجه داده شده است به سرعت مورد بررسی 

 ھزار نفری ۴تا بتوان جای آن    قرار می گيرد
 ".که از گردانه خدمت خارج شده اند را پر کرد

" دبيرکل خانه پرستار"اما محمد شريفی مقدم 
معتقد است که تعداد پرستاران مبتI به کرونا 
بيشتر از تعداد ذکر شده از سوی محمد 

"گويد وی در ادامه می.  ميرزابيگی است در : 
ابتدای شيوع کرونا شاھد کمبود شديد امکانات 

ھر چند اين .  مراقبتی برای پرستاران بوديم
ھايی وجود  ھا کمتر شده، اما ھمچنان کمبود کمبود

دارد و اين عاملی است که خطر ابتI به کرونا را 
 جز اين، دو عامل مھم ديگر در .برد باh می

ابتIی پرستاران به کرونا دخيل است که کمتر 
عامل اول کمبود :  مورد توجه قرار گرفته است

به صورت ميانگين به ..  .کادر پرستاری است
ازای ھر ھزار نفر بايد پنج تا شش پرستار وجود 

ھای توسعه يافته  اين نسبت در کشور.  داشته باشد
 به ھزار نفر است و کف آن سه به ھزار نفر، ١٠

  به ھزار نفر است١/  ۵اما در ايران اين نسبت 
ھا بی توجھی به تامين نيروی  که نتيجه سال
 وقتی با اين ميزان کمبود پرستار .پرستاری است

مواجه باشيم اين باعث تحميل اضافه کار به 
نيروی پرستاری، خستگی بيشتر و مواجھه بيشتر 

آزمايشی در آمريکا ..  .پرستاران با خطر است
نشان داد که نسبت مستقيمی بين کار زياد و 

ای دو  در برھه.  خطای پرستاری وجود دارد
ساعت به ساعت کار پرستاران اضافه شد و 

ھا افزايش   درصد خطای آن١۴نتيجه اين شد که 
يابد،  وقتی خطای پرستاری افزايش می.  يافت

مراقبت از خود ھم به مخاطره 
(افتد می اما واقعيت ).    تير٢۵خبرگزاری ايلنا " 

تر از اين آمارھاست وقتی که  بسيار دردناک
بدانيم پرستارانی که به صورت خفيف به بيماری 

چنان مجبور به کار و  اند، ھم کرونا مبتI شده
مراقبت از بيماران کرونايی بستری در 

)  تير٢٩خبرگزاری ايلنا !!! (ھا ھستند بيمارستان
ھا  دھد که تا چه حد بيمارستان اين مساله نشان می

با کمبود کادر درمانی بويژه پرستار روبرو 
ھستند، موضوعی که در کم تر کشوری ديده شده 

 !!!است
طور  و به(ھای ايران  کمبود پرستار در بيمارستان

البته موضوع )  ھای دولتی خاص بيمارستان
برای رسيدن به ميانگين جھانی .  ای نيست تازه

 ھزار ٣٠٠ھای ايران با کمبود حدود  بيمارستان
 ۴ يا ٣بنابراين مساله .  پرستار روبرو ھستند

ھزار پرستار نيست که محمد ميرزابيگی از آن 
شود،  ھا می گويد و خواستار استخدام آن سخن می

 .تر و فراتر از اين است موضوع بسيار عميق
علت اصلی !!  شود؟ اما چرا پرستار استخدام نمی

دولت .  در عدم تخصيص بودجه کافی است
جمھوری اسIمی که بر دريايی از نفت و گاز و 

ھا   معدن چنگ انداخته است، در طول اين سال
ھای انگلی را که از بودجه دولتی  ھزينه دستگاه
يک .  شدت افزايش داده است کنند به ارتزاق می

نمونه بارز آن سپاه پاسداران است که بودجه آن 
نھادھای .  مراتب بيشتر است حتا از ارتش نيز به

خور مذھبی يک نمونه ديگر ھستند که  مفت
ھزينه ساخت .  بلعند بخشی از بودجه را می

در اين .  تسليحات جنگی يک نمونه ديگر است
ھا با کاھش  ميان آن چه که در طول اين سال

ھايی ھستند  واقعی بودجه روبرو بوده ھمان بخش
مانند .  که برای جامعه مفيد و حتا ضروری ھستند

بھداشت و درمان، آموزش و پرورش، و مانند 
 .ھا آن

ھای دولتی که يک  بار بيمارستان وضعيت فاجعه
نمونه آن کمبود فاحش پرستار است نتيجه ھمين 
سياست دولت جمھوری اسIمی است، دولتی که 
پول دارد تا لشکر فاطميه و زينبيه برای جنگ 
در سوريه راه بياندازد، پول دارد تا بيمارستان و 
مدرسه و پارک و غيره در عراق و لبنان بسازد 

هللا قرار دھد،  هللا و کتائب حزب و در اختيار حزب
ھا موشک و غيره  پول دارد تا برای حوثی

بفرستد، پول دارد تا به دولت بشار اسد کمک کند 
و جنگ را از نظر مالی پشتيبانی کند، اما برای 

 .بھداشت و درمان پولی ندارد
جدا از عدم استخدام پرستار به اندازه مورد نياز 
و استانداردھای امروزی، وضعيت شغلی و 
معيشتی پرستاران شاغل نيز يک موضوع بسيار 
مھم ديگر است که باعث رانده شدن بسياری از 

 .پرستاران از اين شغل  گرديده است
دولت جمھوری اسIمی برای پايين نگاه داشتن 

ھا، نه فقط از استخدام پرستار به اندازه نياز  ھزينه
که از دادن حقوق کافی به  زند، بل سر باز می

ھای  بيمارستان.  ورزد پرستاران نيز خودداری می
شان برای  ھای دولتی و خصوصی يکی از روش

پرداخت ناچيز حقوق و دستمزد به پرستاران را 
اند، راھی که  ھا يافته ی آن  روزه٨٩در استخدام 

ھا باز کرده  قوانين جمھوری اسIمی برای آن
ماه سال گذشته خبرگزاری ايلنا  در ھفتم دی.  است

دبير اجرايی خانه "زاده  به نقل از ھادی رضا
از پرستارانی خبر داد که در ازای "  کارگر آمل

 ھزار تومان ٧٠٠صد ساعت کار در ماه فقط 
 ھزار تومان ٧٠٠گيرند که از اين  حقوق می

شود و در   ھزار تومان بابت بيمه کسر می٢٢٠
 ھزار تومان برای پرستاران ۴٨٠نھايت ماھی 

ماند که در برخی مواقع حتا کمتر از  باقی می
ھا از خانه به محل کار و  کرايه ماشين آن

 .برعکس است
ھمين مساله باعث گرديده تا خواست استخدام 

ھای محوری پرستاران  رسمی به يکی از خواست
ھا آن را فرياد  تبديل شده و ھر بار در خيابان

در ھمين دوران کرونايی بارھا پرستاران .  بزنند
ھا  ھای خود ازجمله پرداخت حقوق برای خواست

افتاده و استخدام رسمی دست  و دستمزدھای عقب
به اعتراض زدند و باز در ھمين دوران کرونايی 

 ٨٩برخی از پرستاران حاضر به تمديد قرارداد 
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 دست خونين
 جمھوری اس#می 
 در کشتار کادر 
 ھا درمانی بيمارستان

حمله  .  روزه نشده و نشستن در خانه را ترجيح دادند 
وحشيانه نيروی انتظامی به تجمع پرستاران در  

 تيرماه، آن ھم  ١١ برابر دادگستری مشھد در روز  
در شرايطی که ھمين پرستاران جان خود را بر کف  
دست گرفته و در صف اول مبارزه با شيوع  

گر چيزی نيست جز    ويروس کرونا قرار دارند نشان 
دارانه جمھوری    ماھيت جنايتکارانه و سرمايه 

شک آخرين بار نيز    اين اولين بار نبود و بی .  اسIمی 
نخواھد بود که جمھوری اسIمی به تجمع پرستاران  

اين به بخشی از ماھيت وجودی اين  .  کند   حمله می 
کار تبديل شده است که    حکومت فاشيست و جنايت 

ای را با سرکوب خفه    طلبانه   ھر گونه صدای حق 
يادمان نرفته است که در اسفند سال گذشته و  .  کند 

زمانی که کرونا اوج گرفته بود، پرستاران بسياری  
ھای اجتماعی از وضعيت وحشتناک    در شبکه 
باختگان خبر    ھا و آمار باhيی جان   بيمارستان 

دادند، اما جمھوری اسIمی با دستگيری تعدادی    می 
ھا و اعمال فشار و ايجاد جو پليسی در    از آن 

ترتيب بتواند    ھا مانع تداوم آن شد تا بدين   بيمارستان 
اخبار دروغ و جعلی خود را در جامعه منتشر سازد  
که اتفاقا يکی از دhيل گسترش ويروس کرونا نيز  

 .ھمان اخبار دروغ و جعلی است 
در اين جا بد نيست به اين موضوع نيز اشاره شود  

وابسته به  "  آنا "که براساس گزارش خبرگزاری  
ھای    در برخی از بيمارستان "  دانشگاه آزاد اسIمی "

دولتی و خصوصی زمانی که پرستاری مبتI به  
اش در    شود، برای درمان و بستری شدن   کرونا می 

در طول  .  ھمان بيمارستان بايد ھزينه درمان بپردازد 
ھا    نه تنھا برای آن )  و يا قرنطينه (مدت درمان  

شود بلکه از حقوق    مرخصی تشويقی صادر نمی 
ھا نيز بابت حاضر نبودن بر سر کار کاسته    آن 
ھای خصوصی تنھا    در برخی از بيمارستان .  شود   می 

  ۵۵٠  برای تشخيص کرونا مبلغ  PCRبرای تست  
 .کنند   ھزار تومان از پرستاران دريافت می 

ھای جمھوری اسIمی،    يکی ديگر از نتايج سياست 
تبديل عرصه بھداشت و درمان به عرصه جوhن  

بھداشت و درمان يک حق است، حق  .  سرمايه است 
يابد    ھا و تنھا زمانی اين حق تحقق می   تمامی انسان 

که بھداشت و درمان به معنای کامل کلمه برای  
اما وقتی بھداشت و  .  ھمگان رايگان و برابر باشد 

شود،    درمان به عرصه جوhن سرمايه تبديل می 
کند  و اھميت    سرمايه به تنھا چيزی که فکر می 

دھد سود و سود بيشتر است، برای سرمايه    می 
نه در ايران  .  ھاست   چيزی که مھم نيست جان انسان 

بلکه در تمام کشورھای دنيا وقتی پای سرمايه به  
بھداشت و درمان باز شد، چيزی جز ويرانی و  
لگدمال کردن حق زحمتکشان جامعه در داشتن  

 .بھداشت و درمان مناسب به ھمراه نداشته است 
به ھمين دليل است که امروز ثروتمندان جامعه از  

ترين    بھترين امکانات درمانی در پيشرفته 
،  "ھتل بيمارستان گاندی "ھا مانند    بيمارستان 

و غيره در ھمان  "  بيمارستان تخصصی عرفان "
ھا    شھر تھران برخوردار ھستند، در حالی که ميليون 

نشينان آن از    ساکن تھران از جمله حاشيه 

ترين امکانات درمانی محروم بوده و حتا پول    ابتدايی 
آيا نتيجه  !!!  ويزيت يک دکتر معمولی را ھم ندارند 

اين تفاوت و فاصله بين فقر و ثروت، چيزی جز  
گسترش کرونا در ميان محرومان و زحمتکشان  

ھا که حتا قادر به تامين و    آن !  جامعه نبوده و نيست؟ 
خريد وسايل بھداشتی مورد نياز و ضروری خود  

اين است نتيجه مناسبات طبقاتی و خشن  !!  نيستند 
 .داری   سرمايه 

ايمنی  "اگر حسن روحانی جنايتکار اين ھمه بر  
در مقابله با شيوع ويروس کرونا تاکيد  "  جمعی 

کند، بيانگر تفکر فاشيستی اين جنايتکار حافظ    می 
" ايمنی جمعی "اين که  .  داری است   مناسبات سرمايه 

پذير است يا نه بحث    در مقابله با کرونا امکان 
طلبد، اما اين تفکر که قربانی شدن    ديگری را می 

مردمان محروم جامعه را ھدف قرار داده آن قدر  
ھای    جنايتکارانه است که حتا بسياری از دولت 

داری به دليل ترس از افکار جمعی و حتا    سرمايه 
شکستگی اقتصادشان    برای جلوگيری از تعميق درھم 

اما برای  .  از آن دوری جسته و آن را نفی کردند 
ترين    جمھوری اسIمی که امروز يکی از خشن 

داری را در ايران حاکم    اشکال مناسبات سرمايه 
ست که در برابر شيوع ويروس    کرده است، طبيعی 

ترين سياست را پی بگيرد که    کرونا نيز جنايتکارانه 
 .عام کادر درمانی يک نتيجه آن است   قتل 

 :پی نوشت 
اگر آمار محمد ميرزابيگی را درنظر بگيريم    –  ١ 

 ھزار  ١۴٠  ھزار پرستار برای  ٧٠ يعنی وجود  
 ساعت  ٢۴ که ھر    تخت بيمارستانی و با توجه به اين 

سادگی حساب    توان به    شيفت است، می ٣ شبانه روز  
کرد که برای ھر تخت بيمارستانی برخIف گفته  

 تخت  ۶  پرستار بلکه برای ھر  ٠ /  ٨ ميرزا بيگی نه  
حال اگر  .  بيمارستانی تنھا يک پرستار وجود دارد 

ھا را ھم    روزھای مرخصی پرستاران و مريضی آن 
توان نتيجه گرفت که برای ھر    در نظر بگيريم، می 

ھای دولتی حتا يک پرستار     تخت در بيمارستان ۶ 
 .دطور واقعی وجود ندار   نيز به 

 
 
 
 

 عليه حکم اعدام و رژيم جنايتکارجمھوری اس#می بايستيم
 

در ادامه  .  ماشين کشتار جمھوری اسIمی از بدو تولد تاکنون دمی از کشتار معترضان باز نايستاده است 
کشتارھا اخيرا دستگاه قضايی بعنوان يکی از اصلی ترين عوامل اين کشتار معترضيين ودستگيرشدگان  

 به اعدام  »مفسد فی اhرض « تن از آنھا تحت عنوان  ١٢ بيش از  .   را نشانه رفته است ٩٨  و  ٩۶ سالھای  
 تير دو زندانی سياسی به اسامی دياکو رسول زاده و صابر شيخ  ٢۴ و در روزدوشنبه  .  محکوم شده اند 

اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی سه تن از  .  عبدهللا را در زندان اروميه اعدام کردند  
 .دستگيرشدگان آبان ماه ھستند که حکم اعدامشان تاييد و به اجرا نزديک شده است 

جمھوری اسIمی در چنگ بحران ھای متعدد و استيصال روزافزون درمقابل کارگران و زحمتکشان که در  
فقر و بی حقوقی دست وپا ميزنند بوحشت افتاده ومثل ھميشه جز کشتار معترضين راھی در مقابل خود نمی  

ديگر نمی توان  .  سالھاست که معجزه ترساندن وسرکوب آخرين ذخيره ھايش را نيز شليک کرده است .  بيند 
. با گلوله وزندان واعدام پاسخ گرسنگی و فقروبی حقوقی وتبعيض را داد و آنرا به سکوت وادارکرد 

عIوه  .  بيکاران، کارگران و زنان و باز نشستگان بارھا به خيابان آمده اند وتا پای جان ايستادگی کرده اند 
 نفر درآبانماه برسنگفرشھا باقی است وھزاران دستگيری  ١۵٠٠ برکشتارھای تاکنونی ھنوز خون تازه  

وصدھا ناپديد شده نه تنھا کسی را خانه نشين نکرده است، بلکه ھمه به روشنی می دانند که کابوس رژيم  
دستگيری و زندانی کردن کارگران واحکام شIق واعدام گواه اين وحشت از  .  عروج مجدد معترضين است 

در تمام اين مدت کارگران لحظه ای از اعتراضات خويش عقب نشينی نکرده اند و ھمچنان  .  مرگ است 
اعتراض قدرتمند کارگران ھفت تپه در سی و يکمين روز مبارزه  .  غول اعتراض مھيای خيابان است 

 ساعت چھار فعال کارگری دستگير شده را آزاد  ٢۴ پرشورشان، سرکوبگران را مجبور کرد، در کمتر از  
اعتراض گسترده و جھانی به حکم اعدام اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی تحت نام  .  کنند 

فشاری را بر جمھوری اسIمی وارد کرده، که صحبت از بررسی مجدد پرونده آنھا مطرح  "  اعدام نکنيد "
فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر ھنوز hزم است تا  .  اما ترفندھای اين رژيم شناخته شده است .  است 

 .   مجازات اعدام به طور اساسی و حکم اعدام اين سه نفرلغو شود 
شورای ھمکاری مجازات اعدام را عملی جنايتکارانه ميداند وھمه آزاديخواھان را به مقابله عليه اين اقدام  

از ھمه کارگران و  .  غير انسانی وبرای رھايی ھمه زندانيان سياسی وکارگران زندانی فراميخواند 
 .زحمتکشان ميخواھد بھر طريق ممکن در مقابل اين احکام انزجار خودرا اعIم و برای الغاء آن تIش کنند 

  
در ھرکجا ھستيد در سازمانيابی اعتراض عليه  :  آزاديخواھان و نيروھای انقIبی ورفقای شورای ھمکاری 

 اين جنايات فعاhنه شرکت و کوشش کنيد  
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس#می 
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

 ٢٠٢٠  جو0ی  ١۵ 
 

حکمتيست، سازمان راه    -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا 
 و ھسته اقليت  ) اقليت (کارگر، سازمان فداِئيان  
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گزارشی از تجمع اعتراضی 
در محکوميت صدور احکام 

 اعدام جوانان زندانی
 ١٣٩٨ قيام آبان ماه 

  در استکھلم سوئد 

قبلی شورای حمايت از    بنابر فراخوان
مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران 

 تيرماه ٢٣ جوhی برابر با ١٣دوشنبه    روز
شماری از اعضا و دوستداران احزاب و 

ھای چپ و کمونيست و ھمچنين  سازمان
ھا و آزاديخواھان  کمونيست   تعدادی از

مستقل در اعتراض به صدور احکام قرون 
جنايتکار برای    جمھوری اسIمی   وسطايی

سه تن از معترضان آبان ماه، يک اکسيون 
اعتراضی در ميدان سرگل توريت استکھلم 

در اين تجمع .   برگزار گرديد 
رغم قانون وضع شده سوئد در  به   اعتراضی

ھای کرونايی، ده ھا  رابطه محدوديت
با اين حال پليس رضايت . شرکت داشتند  نفر

داد که اين تجمع اعتراضی فقط به مدت 
شرکت کنندگان در .  يکساعت برگزار گردد

اين تجمع ضمن اعIم انزجار عميق از 
صدور و تأييد حکم اعدام برای امير حسين 
مرادی، محمد رجبی، سعيد تمجيدی و ديگر 

، ٩٨ و آبان ٩۶متھمان اعتراضات دی ماه 
خواھان لغو اين احکام و آزادی بی قيد و 
شرط کليه دستگير شدگان اعتراضات 

خاطر نشان می شود که .  ھای اخير شدند سال
سوئد نيز در )  اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

اين آکسيون حضور فعال داشتند و توسط 
در    ای يکی از فعاhن اين سازمان اطIعيه

 .اين رابطه قرائت گرديد
 
 
 
 

گزارشی از تجمع اعتراضی 
در محکوميت صدور احکام 

 اعدام جوانان زندانی
 ١٣٩٨ قيام آبان ماه 

  در آمستردام ھلند 
 

برابر فراخوان کميته حمايت از مبارزات 
کارگران و زحمتکشان ايران در ھلند و 
فراخوان حمايتی فعالين سازمان فدائيان 

در ھلند، درارتباط با صدور حکم )  اقليت(

 و ساير ��اعدام جوانان دستگير شده آبان 

بازداشت شدگان و زندانيان سياسی،در تاريخ 

 يک آکسيون �� تا �� ژوhی از ساعت ��

اعتراضی در محل ميدان دام آمستردام 
نصب چادر و پIکارد کشته .  برگزار شد

شدگان قيام آبانماه و عکس ھای امير حسين 
مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی ، شعار 
عليه رژيم جمھوری اسIمی و پخش 
موزيک و ترانه سرود مورد توجه مراجعين 

ايرانيان زيادی در اين تجمع .  قرار گرفت
دراين تجمع بيانيه .  اعتراضی شرکت داشتند

کميته حمايت از مبارزات کارگران و 
زحمتکشان ايران در ھلند به زبان ھلندی و 
انگليسی در محکوميت صدور احکام اعدام 

)  اقليت (  فعالين سازمان فدائيان.  خوانده شد
اطIعيه کميته خارج کشور سازمان  به 
زبان انگليسی در رابطه با محکوميت صدور 

 .احکام اعدام را پخش کردند
 

 سرنگون باد جمھوری اس#می
  برقرار باد حکومت شورايی 

 
 ھلند -) اقليت ( فعالين سازمان فدائيان

 
 

گزارشی از تجمع اعتراضی 
در محکوميت صدور احکام 

 اعدام جوانان زندانی
  ١٣٩٨قيام آبان ماه 

 در کپنھاک دانمارک 

برطبق فراخوان نيروھای چپ و کمونيست 
و فراخوان حمايتی فعالين سازمان فدائيان 

 ژوئيه ١٨در دانمارک روز شنبه )  اقليت(
 يک اکسيون ١۵ تا ١۴، ساعت ٢٠٢٠

اعتراضی نسبت به صدور حکم اعدام برای 
سه تن از مبارزان آبان در ميدان 

Gammeltorv در اين  .برگزار گرديد
ھائی از اعدام  مراسم با نشان دادن عکس

شدگان و پIکارد کشته شدگان قيام آبان ماه و 
ھای امير حسين مرادی، سعيد تمجيدی  عکس

و محمد رجبی به ھمراه شعارنوشته ھايی از 
جمله زندانی سياسی آزاد بايد گردد و پخش 
موزيک و ترانه سرود مورد توجه مراجعين 

ھا تن از نيروھای چپ و  ده .قرار گرفت
کمونيست در اين تجمع اعتراضی شرکت 

بيانيه کوتاھی به زبان دانمارکی  .داشتند
در )  اقليت(توسط فعالين سازمان فدائيان 

. محيط بين مراجعين اين آکسيون پخش گرديد
اين تجمع با سخنرانی کوتاھی از سوی يکی 
از شرکت کنندگان دانمارکی و پخش سرود 

 .انترناسيونال به پايان رسيد
 

 حکومت شورائی –کار، نان، آزادی 
 –) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 دانمارک
 ٢٠٢٠ ژوئيه ١٨

 

 جو0ی در محکوميت صدور حکم اعدام برای معترضان آبان ماه١٣گزارش آکسيون 
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بتوانيم با درخواست اعاده "اميدواری کرد 
بعد از ".  دادرسی حکم مزبور را نقض کنيم

اطIع رسانی اوليه مصطفی نيلی، فضای جامعه 
 تير، ٢۴زمانی ملتھب تر شد، که روز سه شنبه 

سخنگوی قوه قضاييه از تاييد حکم اعدام حسين 
. مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی خبر داد

اسماعيلی، سخنگوی دستگاه قضايی جمھوری 
اسIمی، ھمزمان با تاييد حکم اعدام اين سه 

ممکن "جوان در ديوان عالی کشور اعIم کرد، 
 قانون آيين ۴٧٧امکان اعمال ماده "  است

نتيجه پرونده را توام با تغيير "دادرسی کيفری، 
 ".  کند

پس از بيان اين سخنان سخنگوی قوه قضاييه بود، 
ھمانند توفانی سھمگين "  اعدام نکنيد"که ھشتک 

فضای توئيتر را فرا گرفت و در اندک زمانی 
يک .  فضای مجازی ايران و جھان را تسخير کرد

روز بعد از شروع کارزار کم سابقه کاربران 
شبکه ھای اجتماعی و تIش آنان برای لغو حکم 
اعدام حسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد 
رجبی، دستگاه قضايی جمھوری اسIمی در يک 
موضع گيری شتاب زده اعIم کرد، در صورت 

نتيجه "درخواست وکيل متھمان، ممکن است 
ھمزمان با اين اعIم موضع .  تغيير کند"  پرونده

جديد دستگاه قضايی، وکIی اين پرونده نيز 
 تير، به آن ھا ٢۵اعIم کردند، روز چھارشنبه 

بابک .  اجازه دسترسی به پرونده داده شده است
پاک نيا، يکی از وکIی متھمان، بعد از خواندن 

از پرونده در اينستاگرامش نوشت، "  بخش ھايی"
پيدا کرده "  ايرادھای فاحش بسيار"که در پرونده، 

است که بر اساس آن ھا مطمئن است اگر پرونده 
قطعا حکم "به يک قاضی مستقل سپرده شود، 

پاک نيا، قبI ھم اعIم کرده ".  نقض خواھد شد
بود که حکم اعدام اين سه نفر، در ديوان عالی 
کشور با نظر اکثريت تاييد شده و يکی از قضات 

 .با حکم اعدام مخالف بوده است
يک روز بعد از به راه افتادن توفان توئيتری با 

، "اعدام نکنيد" سال اعدام بس است، ۴١مضمون 
 تيرماه، خبرگزاری ٢۵عصر روز چھارشنبه 

فارس وابسته به سپاه پاسداران، از توقف حکم 
وقتی کاربران شبکه ھای .  اعدام خبر داد

اجتماعی، اين خبر را به عنوان موفقيت کمپين 
تلقی کردند، بIفاصله ميزان، "  اعدام نکنيد"

خبرگزاری قوه قضاييه، خبر توقف اعدام را 
 ۴٧٧تکذيب کرد اما گفت، امکان اجرای ماده 
ماده .  قانون دادرسی برای تغيير حکم وجود دارد

 قانون دادرسی چه می گويد؟ طبق ماده ۴٧٧
 قانون دادرسی، و آنگونه که سخنگوی قوه ۴٧٧

قضاييه گفته است، در موارد استثنايی اگر رئيس 
قوه قضاييه رای قطعِی صادر شده از ھر يک از 
مراجع قضايی را خIف شرع تشخيص بدھد، 
می تواند پرونده را به ديوان عالی کشور بفرستد 
تا در شعبه ای که خود رئيس قوه قضاييه 
تشخيص می دھد، دوباره به پرونده رسيدگی 

 .شود
تا اينجای قضيه، به نظر می آيد که خبرگزاری 
ھای امنيتی و دستگاه قضايی جمھوری اسIمی 

" اعدام نکنيد"ظاھرا در مقابل توفان توئيتری 
اين .  مجبور به يک عقب نشينی تاکتيکی شده اند

عقب نشينی می تواند بازی جديد  قوه قضاييه به 
منظور متوقف کردن توفان رو به افزايش 

اين بازی جديد .  کارزار مقابله با اعدام باشد
دستگاه قضايی جمھوری اسIمی با ھر نيتی که 
شروع شده بود، با جرقه خوردن اعتراضات 
خيابانی بھبھان و چند شھر ديگر در شامگاه 

.  تير، عمI با شکست روبرو شد٢۵پنجشنبه 
توپ "حضور اعتراضی مردم بھبھان با شعار 

 نفر ١۵٠٠"تانک فشفشه، آخوند بايد گم بشه، 
نه غزه نه لبنان، جانم فدای "، "کشته آبان ما

، شرايط بوجود "مرگ بر خامنه ای"و "  ايران
آمده را برای قوه قضاييه و نيروھای امنيتی 

چرا که .  جمھوری اسIمی سخت دشوار کرد
اينبار، حرکت اعتراضی توده ھای جان به لب 
رسيده مردم ايران، نه در خيابان ھای مجازی 
توئيتر و شبکه ھای اجتماعی، بلکه در زمين 
ناھموار جمھوری اسIمی و در سطح خيابان 

اعتراضی که .  ھای شھر بھبھان شکل گرفت
ترس از کشيده شدن آن به شھرھای ديگر، چنان 
خواب ھيئت حاکمه ايران را بر آشفت که فردای 
آن روز ابتدا دو روزنامه حکومتی، کارزار 

را در صفحات اول خود "  اعدام نکنيد"ھشتک 
 تير، تعداد ٢٧تيتر کردند و سپس در روز شنبه 

بيشتری از روزنامه ھای دولتی و به طور اخص 
در حرکتی "  اصIح طلب"روزنامه ھای سريالی 

ميليونی ھشتک ١٠ھماھنگ موضوع کمپين 
. را در صفحات اول خود تيتر زدند" اعدام نکنيد"

دست نگه :  روزنامه اعتماد با تيتر درشت نوشت
روزنامه شرق با ديدن توپ در زمين .  داريد

مردم در انتظار تصميم :  رئيس قوه قضائيه نوشت
. او برای لغو حکم و اعاده دادرسی ھستند

سير حقوقی يک پرونده "روزنامه صبح، با طرح 
روزنامه صبح .   را تيتر زد۴٧٧، ماده "حساس

امروز، اظھار اميدواری کرد که حکم به زودی 
روزنامه سازندگی، با اميد به تغيير .  تغيير کند

حکم ديوان عالی را :  حکم در صفحه اول نوشت
می شود تغيير داد و اين جوانان را از مرگ 

روزنامه فرھيختگان، با توجه به .  نجات داد
وضعيت شکننده جمھوری اسIمی در عرصه 

حکم اعدام، پاس گل به : "داخلی و خارجی نوشت
 .در جمھوری اسIمی است" کاسبان اعدام

ھمزمان با واکنش روزنامه ھای حکومتی، علی 
. ربيعی، سخنگوی دولت نيز وارد ميدان شد

 تير در يادداشت ھفتگی ٢٧ربيعی، روز شنبه 
برای جامعه ":  خود برای روزنامه ايران نوشت

امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی 
ھای ذھنی به ناآرامی ھای فيزيکی را کام# 

او ھمچنين يادآور )  تاکيد از ما است (".متصورم
شده، آنچه در دنيای مجازی طرح شده است، 

يک خواست طبيعی افکار عمومی است که به "
با وضعيت ".  اعتقاد من بايد به آن احترام نھاد

پيش آمده به نظر می رسد جمھوری اسIمی و 
دستگاه قضايی آن در بد مخمصه ای گير کرده 

مخمصه ای که نه راه پيش دارند و نه راه .  اند
 . پس

" اعدام نکنيد"ترديدی نيست که توفان توئيتری 
يکی از جلوه ھای بزرگ ھمبستگی ميليونی 
گروه ھا و hيه ھای مختلف اجتماعی مردم ايران 
است، که به صورتی کم سابقه در مقابله با احکام 
اعدام و به طور اخص اعدام سه تن از مبارزان 

اين توفان .  ، تجلی يافته است٩٨قيام آبان ماه 
بزرگترين "توئيتری که اکنون از آن به عنوان 

ياد شده است، در "  راھپيمايی در خيابان توئيتر
شرايطی رخ داد که چند روز پيش از اين، دياکو 
رسول زاده و صابر شيخ عبدهللا، دو زندانی 
. سياسی کرد، در سکوت و بی خبری اعدام شدند

دو ھفته پيشتر نيز، رئيس دادگستری اصفھان از 
 تن از دستگيرشدگان ٨صدور حکم اعدام برای 

 خبر داد، اما آب از آب تکان ٩٨ و آبان ٩۶ديماه 
حسين ريحانی، يکی ديگر از .  نخورد

، به گفته ٩٨دستگيرشدگان اعتراضات آبان 
خودش تنھا به دليل ارسال يک پيامک که در تلفن 
. ھمراھش پيدا کرده اند، حکم محاربه گرفته است

حکمی که در صورت تاييد منجر به اعدام او 
 ساله ۵١وحشتناک تر اعدام مردی .  خواھد شد

 ١٨روز "  ُشرب َخمر"در مشھد بود، که به جرم 
در کنار ھمه اين اتفاقاتی .  تير به دار آويخته شد

که در روزھای اخير رخ داد، ھنوز ھزاران تن 
، ھمراه ٩٨ و آبان ٩۶از دستگيرشدگان دی ماه 

با بازداشت شدگان ديگری از گروه ھای مختلف 
اجتماعی در زندان ھای جمھوری اسIمی بسر 

زندانيانی که امنيت ندارند و مدام با .  می برند
شکنجه و اعتراف گيری بازجويان آدمکش 

 . جمھوری اسIمی مواجه اند
در چنين شرايطی که سرکوب و شکنجه و اعدام 
بر زندان ھای جمھوری اسIمی سايه افکنده 
است، به دور از شأن انسانی است که نسبت به 
. مقوله اعدام با نگاھی گزينشی واکنش نشان دھيم

يعنی در مواردی سکوت کنيم، در مواردی بی 
خيال شويم، در مواردی اعدام را برای متھمانی 
با جرائم خاص، جايز بدانيم و در مواردی ديگر، 

راھپيمايی بزرگ "به تأسی از فضای موجود در 
شرکت کنيم و دو فردای ديگر، با "  خيابان توئيتر

فروکش کردن تب و تاب روزھای پر التھاب 
کنونی، دوباره برای يک دوره  طوhنی به 

فراموش .  پستوی سرد خانه ھای خود باز گرديم
نکنيم، آنچه به اين ھمدلی گسترده نسل جوان 
برای متوقف کردن اعدام امير حسين مرادی، 
سعيد تمجيدی و محمد رجبی رنگ و بوی خاص 
داده و موضوع اعدام اين سه جوان را از ھر 
جھت منحصر به فرد کرده است، حضور بخش 

اعدام "وسيعی از ھمين کاربران کارزار ھشتک 
جوانانی که .   است٩٨در اعتراضات آبان "  نکنيد

اينک سرنوشت خود را در آئينه نگاه اين سه 
 .جوان ايستاده در پای چوبه دار می بينند

، "اعدام نکنيد"اينکه توفان کارزار ھشتک 
حرکتی ارزنده و اقدامی کامI به جلو است، ھيچ 

 سال ۴١اينکه پس از .  ترديدی در آن نيست
سرکوب و کشتار و اعدام، اکنون حرکتی اين 
چنين وسيع و ھمگانی عليه اعدام شکل گرفته 
است، بايد آن را به فال نيک گرفت و در سوق 
دادن آن از فضای مجازی به سطح خيابان ھای 

اين توفان .  سنگIخ جمھوری اسIمی کوشيد
توئيتری، با ھمه اعتباری که اين روزھا کسب 
کرده است، با ھمه شوق و اميدی که در دل ھا 
نشانده است، اگر نتواند راھپيمايی ده ميليونی 
کاربران خود را در خيابان ھای فضای مجازی 
به يک راھپيمايی نفس گير دست کم چند ده ھزار 
نفری در زمين سخت و شوره زار جمھوری 
اسIمی بکشاند، بی ھيچ ترديدی با فروکش کردن 
موج ايجاد شده، ھمگان دوباره به پستوی خانه 

 ما بسياريم،"
 " طناب کم می آوريد

١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ٨٧٩ شماره  ٩٩  تير ٣٠    ٩

فراموش نکنيم، آن .  ھای خود باز خواھند گشت
دسته از جوانان و توده ھای معترضی که در 

 نفر، ١۵٠٠" تير، با شعار ٢۵شامگاه پنجشنبه 
در خيابان ھای بھبھان حضور "  کشته آبان ما

يافتند، تنھا با فراخوان چند نفر از فعاhن 
اجتماعی بر زمين سخت جمھوری اسIمی پا 

ھمان فراخوان دھندگاِن جان بر کفی که .  گذاشتند
خود به دليل انگشت شمار بودن تعدادشان، به 
سرعت توسط نيروھای امنيتی جمھوری اسIمی 

معترضانی ھم که در .  شناسايی و دستگير شدند
خيابان حضور يافتند، جوانان مبارز و بعضا 

 جان باخته قيام ١۵٠٠برادران و خواھران ھمان 
آبان ماه بودند، که بعد از تظاھرات خيابانی 

 .توسط نيروھای امنيتی دستگير شدند
به راستی اگر بجای فراخوان آن چند نفر به تجمع 
اعتراضی در فضای مجازی، فراخوان اعتراض 
خيابانی در زمين سخت جمھوری اسIمی صادر 

 ميليون توئيت کنندگان فضای ١٠شد و نه  می
تر خطر  مجازی، که فقط  ھزاران نفر و حتی کم

شدند، آيا بازھم  کردند و راھی خيابان می می
نيروھای امنيتی رژيم قادر بودند به فاصله يک 
روزھمه فراخوان دھندگان و اعتراض کنندگان 

 را شناسايی و دستگير کنند؟
اين است تفاوت فاحش ثمر بخشی .  مسلما خير 

راھپيمايی اعتراضی چند ھزار نفری در خيابان 
ھای سخت جمھوری اسIمی با راھپيمايی چند 
ميليونی کاربران اينترنتی در خيابان مجازی 

 . توئيتر و ديگر شبکه ھای اجتماعی
پاسخ به ظاھر مثبت مسئوhن قضايی به توفان 

، و پس از آن واکنش "اعدام نکنيد"توئيتری 
ھراسناک ھيئت حاکمه ايران به حرکت 
اعتراضی بھبھان، يک بار ديگر نشان داد که 
جمھوری اسIمی در ضعيف ترين شرايط 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی دوران حيات خود 

ترديدی نيست که اين وضعيت، از .  بسر می برد
 با رويکرد توده ھای مردم ايران به ٩۶ديماه 

وضعيت .  مبارزات علنی و خيابانی شکل گرفت
جديدی که به شکل گيری يک دوران انقIبی در 

دورانی کامI متفاوت با دھه .  جامعه منجر شد
با شکل گيری دوران انقIبی در متن .  ھای گذشته

جامعه و به تأسی از اين دوران جديد، hيه ھای 
مختلف توده ھای مردم ايران با روحيه تعرضی 
به مبارزه علنی عليه جمھوری اسIمی روی 

اين روند مبارزاتی توده ھای مردم ايران .  آوردند
، تجلی بيشتری ٩٨در روزھای قيام آبان ماه 

با شروع کرونا، مبارزات علنی و .  يافت
سلحشورانه کارگران، جوانان، زنان، 
دانشجويان، معلمان و عموم hيه ھای مختلف 

با تشديد .  مردم ايران تا حدودی دچار رکود شد
بحران و بروز ناتوانی بيشتر جمھوری اسIمی 
در برون رفت از بحران ھای موجود، اکنون 
دوباره شاھد رشد مجدد مبارزات در کارخانه و 

 .  خيابان ھستيم
پوشيده نيست، آنچه اکنون در اعماق جامعه در 
غليان است، آنچه اکنون زمينه ساز توفان 
توئيتری نه به اعدام در فضای مجازی شده است، 

آنچه سبب شده تا تعدادی از کارشناسان حقوق 
بشر سازمان ملل و رؤسای پاره ای از 

، "اعدام نکنيد"کشورھای غربی به کمپين ھشتک 
بپيوندند، ھمه برخاسته از ھمين شرايط ويژه 

شرايطی که به روشنی در .  حاکم بر جامعه است
نگرانی علی ربيعی، سخنگوی دولت جمھوری 

برای جامعه، امکان بروز : "اسIمی با بيان اينکه

تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی ھای ذھنی به 
، تجلی "ناآرامی ھای فيزيکی را کامI متصورم

وضعيتی که در توفان توئيتری نه به .  يافته است
ما بسياريم، "اعدام، در پيام کاربرانی با جمله 

، به روشن ترين شکل ممکن "طناب کم می آوريد
 . آشکار است
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       بازداشت فعالين کارگری 
 کنيم نيشکر ھفت تپه را شديداً محکوم 

 
 
 

، چھار تن ١٣٩٩ تير ماه ٢۴بر اساس اطIعيه سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، امروز، سه شنبه 
از فعالين نيشکر ھفت تپه به اسامی يوسف بھمنی، ابراھيم عباسی منجزی، محمد خنيفر و مسلم چشم 
خاور، که بعد از اعتصاب  و راه پيمائی عازم منزل بودند، توسط پليس امنيت شھرستان شوش 

 تير نيز، امير محمدولی، خبرنگار ٢٣عIوه بر دستگيرشدگان فوق، ديروز، دوشنبه .  بازداشت شدند
مستقل به ھمراه ھمکار خود توسط نيروھای اطIعاتی و امنيتی شوش بازداشت شدند که تا کنون از 

 .وضعيت آن ھا ھيچ خبری در دست نيست
کارگران نيشکر ھفت تپه، يک ماه است که برای مطالبات برحق خود دست به اعتراض و اعتصاب 

، با شرکت  گروه ھای ١٣٩٩ خرداد ٢۶اعتصاب يکپارچه کارگران، از روز دوشنبه .  زنده اند
بزرگی از کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه، بخش ھای تجھيزات مکانيکی، زيربنايی، امور اداری، 

اين .  خوراک دام و کارگران بخش کشاورزی آغاز شد و در روزھای بعد ابعاد وسيعتری گرفت
اعتصاب در شانزدھمين روز خود با تظاھرات و راه پيمائی خيابانی ھمراه شد که تا به امروز ادامه 

 .يافته است
پرداخت دستمزدھای معوقه،  خلع يد از اسدبيگی و رستمی، لغو خصوصی سازی شرکت ھفت تپه، 
بازگشت به کاِر اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و ديگر کارگران اخراجی و تمديد دفترچه ھای بيمه 

 روزه کارگران، در ٣٠به رغم اعتصاب .  درمانی، از جمله خواست ھای کارگران اعتصابی است
 ماه از سال جاری گذشته است، تنھا يک ماه از دستمزد ھای معوقه آن ھم فقط به ۴حالی که نزديک به 

بی اعتنايی کارفرمای دزد و فاسد شرکت و بی توجھی مسئولين . بخشی از کارگران پرداخت شده است
استانی نسبت به مطالبات کارگران گرسنه و زحمتکش ھفت تپه، آنان را بر آن داشت تا ادامه اعتصاب 
خود را به صورت راھپيمايی ھای ھر روزه با حمل پIکاردھايی که خواست ھا و مطالبات شان  را 
در بر دارد، در سطح خيابان ھای شوش وسپس تجمعات اعتراضی در مقابل فرمانداری اين شھر 

 .دنبال کنند
تشديد فشارھای اقتصادی و معيشتی، گرسنگی و بی حقوقی کارگران ھفت تپه، برشی از وضعيت 

کارگرانی که از بام تا شام کار می کنند، استثمار می شوند، .  وخامت بار کل کارگران  ايران است
برای کارفرمايان سود و سرمايه توليد می کنند، اما خود از داشتن ابتدايی ترين امکانات يک زندگی 

کارگرانی که زير چرخ دنده ھای نظام وحشی سرمايه داری حاکم بر ايران له شده .  انسانی محرومند
اند، اما به خاطر مبارزه برای احقاق ابتدايی ترين حقوق خود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

کارگرانی که در اوج گرانی و تورم و نداری، از دريافت به موقع ھمان .  بازداشت و زندانی می شوند
حداقل دستمزدھای بخور و نمير ماھيانه خود نيز بی بھره اند و در اين وضعيت مرگبار شيوع ويروس 

 .کرونا، دفترچه ھای بيمه درمانی شان نيز تمديد نمی شود
حال با گذشت يک ماه  از اعتراض و اعتصاب  وراه پيمايی و در شرايطی که فرياد گرسنگی و اخبار 
اعتصاب و اعتراض کارگران قھرمان ھفت تپه در سراسر ايران پيچيده است، دستگاه اداری و قضائی 
و مقامات دولتی درسطح استان خوزستان در ھمدستی آشکار با کارفرمای دزد و فاسد نيشکر ھفت تپه 

 .  اقدام به دستگيری ناحق تعدادی از فعالين کارگری ھفت تپه کرده است
، ضرب و شتم و بازداشت فعالين کارگری ھفت تپه و خبرنگاران مستقل را )اقليت(سازمان فدائيان 

 .شديداً محکوم کرده و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه دستگيرشدگان است
ھای کارگران نيشکر ھفت  ، حمايت ھمه جانبه خود را از اعتصاب  و خواست)اقليت(سازمان فدائيان 
ی خواست ھا و مطالبات کارگران اعتصابی ھفت تپه  کند و خواستار تحقق فوری ھمه تپه اعIم  می

 .است
 

 تپه پيروزباد مبارزات کارگران ھفت
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس#می

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
 ١٣٩٩ تير ٢۴-)اقليت( سازمان فدائيان 

 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
 



 ٨٧٩ شماره  ٩٩  تير ٣٠    ١٠

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

٨درصفحه   

١از صفحه   

روزی که حکم اعدام امير حسين مرادی، .  سپرد
سعيد تمجيدی و محمد رجبی، سه تن از جوانان 

، توسط  ٩٨شرکت کننده در اعتراضات آبان ماه 
روزی که برآيند ھمه .  ديوان عالی کشور تاييد شد

اين سال ھای جنايت و کشتار و مرگ، به يک 
در فضای مجازی "  اعدام نکنيد"باره با ھشتک 

 ميليون ١١ تير با ٢٧شکل گرفت و تا روز شنبه 
زمينه .  بار توئيت، به ترند اول جھان تبديل شد

 ٢٠ھای مادی اين توفان توئيتری، از روز جمعه 
زمانی که مصطفی .   پايه ريزی شد٩٩تير ماه 

نيلی، وکيل سه متھم اعتراضات آبان ماه از تاييد 
حکم اعدام موکIنش در ديوان عالی کشور خبر 

: نيلی، روز جمعه در توئيترش نوشت.  داد
متاسفانه احکام اعدام موکلينم در مرحله فرجام "

".  خواھی در ديوان عالی کشور تاييد شده است
تا کنون اجازه "او، در ادامه با تاکيد بر اينکه 

، اعIم "ورود به پرونده به ما داده نشده است

١٠ 

ھای  نامaه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���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 

 
ھای مالی خود را به ش²م²اره حس²اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ²م²راه 
ھ²²ای  ک²²د م²²ورد ن²²ظ²²ر ب²²ه ي²²ک²²ی 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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 ما بسياريم،"
 " طناب کم می آوريد

 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 
 عمودیپوhريزاسيون 

 
 :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 


