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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

  ۵درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

منازعه بر سر مذاکرات و 
 توافقات با دولت آمريکا

 
که پيروزی بايدن در انتخابات آمريکا،  رغم اين به

ھای طبقه حاکم بر ايران  آرزوی قلبی تمام جناح
کردند، اما اين  شماری می بود و برای آن لحظه

ھا يک برداشت  واحد  بدانمعنا نبود که ھمه جناح
از پيروزی بايدن برای تحقق اھداف و 

لذا پوشيده نبود که وقتی .  ھای خوددارند سياست
پای مذاکره و بده و بستان پيش آيد، اختCفات بر 

ھا  سر منافع جناحی و  پيشبرد اھداف و سياست
گردد و تضادھای درونی باندھای طبقه  آشکار می

اما اين اتفاق در .  حاکم تشديد خواھد شد
. رفت رخ داد ای زودتر ازآنچه انتظار می محدوده

ھنوز نه بايدن زمام امور اجرائی را در دست 
گرفته و نه حد و حدود سياست وی در قبال 

شده است که باندھای  بازگشت به برجام روشن
درون ھيئت حاکمه به جدال لفظی با يکديگر 

 . اند برخاسته
ھای  تا جايی که به مواضع حسن روحانی و گروه

گردد، پوشيده نيست  طلب برمی موسوم به اصCح
ھا خواھان مذاکره و حصول به حداکثر  که آن

توافق با دولت آمريکا در پی پيروزی بايدن 
 .ھستند

درنگ  از ھمين روست که حسن روحانی،  بی
پس از روشن شدن نتيجه انتخابات آمريکا اعCم 

سياست ما تعامل با جھان و به تعبير "کرد 
 ."رھبری تعامل گسترده با جھان است

"وی سپس گفت  ما ھر جا ببينيم شرايط آماده : 
. کنيم لغو تحريم است از اين فرصت استفاده می

کس در اين زمينه حق فرصت سوزی  ھيچ
اين مسائل حزبی و جناحی نيست و مربوط .ندارد

البته ھر گامی که بخواھيم .  کل ملت است به
برداريم حتماً از رھنمودھای مقام معظم رھبری 

 . "کنيم استفاده می
تر از سوی  ھمين مواضع به شکلی علنی

ھای وابسته به جريان موسوم به  گروه
تر از سوی ديگر مقامات  طلب يا پوشيده اصCح

جھانگيری، معاون .  کابينه وی اتخاذ گرديد
"روحانی نيز گفت حاd ما برای رسيدن به : 

بايد .  پيشرفت نيازمند دادوستد با دنيا ھستيم
بسترھای dزم فراھم شود تا ملت ايران طعم 

 ."آوری خود را بچشد شيرين مقاومت و تاب
در جناح مقابل اما، حسين شريعتمداری 

ای در کيھان، در  مديرمسئول و نماينده خامنه
ھمان حال که از رفتن ترامپ استقبال کرد، اما 

ھای  تندترين حمله را به روحانی و گروه
"او نوشت.  طلب داشت اصCح برخی از :  

 به مناسبت سالروز قيام آبان ماه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان

١٠درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩۵شماره    ٩٩  آبان ٢۶ –سال  چھل و دوم 

ای در  سازمان تأمين اجتماعی اخيراً بخشنامه
مورد کارگران ساختمانی صادر و برای اجرا 
ابCغ نموده است که بر طبق آن اگر کارگر 

در بيمه پردازی "ساختمان تحت ھر عنوانی  
، پرونده "خود بيش از سه ماه وقفه داشته باشد

بيمه وی مختومه اعCم و از زيرپوشش بيمه 
ذکر است که  شايان.  شود تأمين اجتماعی خارج می

ازاين، کارگران ساختمانی تا شش ماه  پيش
 درصدی حق بيمه خود را ٧فرصت داشتند سھم 

به سازمان تأمين اجتماعی بپردازند  که با اين 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

    قيام آبان ماه،
  رويدادی بزرگ 

 و
  افتخارآفرين

 تيشه برريشه

 زنان سرپرست خانوار و تامين اجتماعی

شعله ور شد و وحشتی فراگير در دل ھيئت 
اعتراضاتی وسيع و .  حاکمه ايران انداخت

پردامنه که خواِب آرامش و بی خيالی حاکمان 
آن چنان .  آدمکش جمھوری اسCمی را بر آشفت
 .برآشفتنی که تا به امروز ھم ادامه دارد

 ١۵٠٠قيام آبان ماه، اگرچه با کشتار بی رحمانه  
کودک و جوان و زن و مرد، ھمراه با زخمی 

 ھزار نفر ٧شدن صدھا تن و دستگيری بيش از 
از معترضان خيابانی به شدت سرکوب شد، اما 

 زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد گردد

در روزھای نخستين سالگرد قيام سلحشورانه 
.  ھستيم١٣٩٨ آبان ٢۴توده ھای مردم ايران در 

يک سال پيش، درست در چنين روزھايی بود که 
جوانان دلير و سلحشور، زنان و مردان قھرمان 
و توده ھای جان به لب رسيده مردم ايران در 
اعتراض به سه برابر شدن قيمت بنزين به خيابان 

اعتراضی وسيع و ھمه جانبه که به .  ھا ريختند
سرعت به شکل يک قيام شکوھمند و تحسين 

قيامی که .  برانگيز سراسر ايران را فرا گرفت
 استان کشور ٢٨ آبان، در ٢٩ تا ٢۴روزھای 
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١از صفحه   

 منازعه بر سر مذاکرات و توافقات با دولت آمريکا

مدعيان اصCحات و شماری از دولتمردان چرا 
! بگيرند؟!  اصرار دارند آمدن او را به فال نيک

تنھا پاسخ اين سؤال آن است که قصد دارند از 
اين رھگذر، بر ناکارآمدی ھفت سال و چندماھه 

ھای فراوانی  خود در اداره امور کشور و خسارت
اند سرپوش بگذارند و ھمه  که به ملت تحميل کرده

حساب ترامپ فاکتور  اند را به مشکCتی که آفريده
شود و از  البته داستان به اين نقطه ختم نمی!  کنند

توان حدس زد در پی  ھا می وبيگاه آن اظھارات گاه
آنند که بار ديگر پای مذاکره با آمريکا را پيش 
بکشند و فاجعه ديگری نظير برجام را به ملت 
تحميل کنند که در اين خصوص بايد گفت آب در 

کوبند، چراکه مذاکره با آمريکا  ھاون می
وجه اتفاق نخواھد افتاد و بازگشت آمريکا  ھيچ به

اند تنھا با سه  بسته به برجام که بعضاً به آن دل
پذير خواھد بود؛ اول آنکه تمامی  شرط امکان

ھای بلوکه ايران  ھا لغو شود و ثانياً دارايی تحريم
ھای وارده جبران  بازگردانده شود و ثالثاً خسارت

رفت و بدون  شود، يعنی آنچه از برجام انتظار می
آن اساساً برجامی وجود ندارد و مانند امروز فقط 

و صدالبته مجازات .  يک جسد متعفن است
قصاص برای ترامپ و ساير عوامل شھادت 
شھيد سليمانی و شھيد ابومھدی که جای خود دارد 

 ."نظر کردنی نيست و ھرگز صرف
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نيز به 

تر  شکلی ديگر ھمين موضع را اما محتاطانه
اين خبرگزاری در مطلبی تحت .  اتخاذ کرد

طلبان و دولت زير  فرش قرمز اصCح"عنوان  
از تدوين سياست پساترامپی تا چراغ /  پای بايدن

با حمله به مواضع روحانی و "  سبز مذاکره مجدد
 :طلب نوشت ھای اصCح گروه

ھنوز ُمھری بر حکم رياست جمھوری جوزف "
طلبان و دولت رسماً  بايدن زده نشده، اينجا اصCح
جمھور پيام فرستادند  به کاخ سفيد خالی از رئيس
 .که تھران آماده مذاکره است

جمھور در جلسه اخير ھيئت دولت، دولت  رئيس
را ملزم کرده برنامه جامع اقتصادی، سياسی، 
اجتماعی و خارجی متناسب با تحوdت جديد 

وزيران  المللی  را سريعاً تدوين و به ھيئت بين
 .ارائه دھد

. تا اينجای ماجرا سناريو تقريباً مشخص است
 ١٤٠٠ھای آتی و تا انتخابات  دولت در ماه

ھر «خواھد ھمان شعار قديمی خود يعنی  می
 را عملی »توافقی بھتر از توافق نکردن است

 ."کند
اين مواضع گرچه بازتاب تشديد تضادھا بر سر 

ھای کابينه روحانی با دولت  مذاکره  و توافق
آمريکاست، اما ھنوز انعکاس مواضع تمام 

تا .  گرا نيست باندھای وابسته به جناح اصول
گردد،  ای برمی جايی که مسئله به خود خامنه

گرچه او ھنوز رسماً اعCم موضع نکرده است، 
رسد که  اما از ھمين واقعيت چنين به نظر می

. صبرانه در پی آغاز مذاکره است برعکس، او بی
اوضاع اقتصادی و .  ھم پوشيده نيست علت آن

ھا تا به آن  ورشکستگی مالی رژيم درنتيجه تحريم
درجه است که بدون اين مذاکرات و حداقل 

ھا، رژيم حتی  ھا بر سر رفع تحريم توافق
ھای روزمره دستگاه نظامی و  تواند ھزينه نمی

بوروکراتيک خود را که پاسدار نظم موجود 
 . است، تأمين کند

ھای مذاکرات  موسويان که زمانی در بندوبست
ای حضور داشت،  سری بر سر پرونده ھسته

اخيراً در گفتگو با روزنامه ھمشھری، در پاسخ 
ای به  ھا در مورد مواضع خامنه به اين گروه

ھای متعددی از نقش وی در مذاکرات پشت  نمونه
"  پرده با دولت آمريکا استناد کرد و گفت آقا : 

اند اگر آمريکا به برجام برگردد در  گفته
توانيم داشته   ھمان روابط را می۵+١چارچوب 

ای ايشان يک خال  باشيم، حتی در مذاکرات ھسته
تر زدند و برای اينکه حسن نيت ايران را  بزرگ

نشان بدھد گفتند اگر توافقی بشود و آمريکا دقيق 
توانيم درباره ساير موضوعات  اجرا کند می

 ." فکر کنيم ھم
اگر اين واقعيتی بديھی است که در شرايط کنونی 

ترين مسئله برای جمھوری اسCمی برافتادن  مھم
ھاست، در آن صورت  يا dاقل تعديل تحريم

روشن است که اصCً بدون مذاکره و توافقات 
پشت پرده که شايد در ھمين لحظه نيز در جريان 
باشد، بحث بازگشت آمريکا به برجام ناممکن 

اين را عباس .  ھا است، تا چه رسد به تعديل تحريم
عراقچی معاون وزير خارجه از افراد مورد 

ای،  اخيراً  ای در مذاکرات ھسته اعتماد خامنه
"صراحت مطرح کرد و گفت به طبيعتاً نياز به : 

ھايی  يک سری مقدمات و گفتگوھا و صحبت
وجود دارد که به يک تفاھمی برای چگونگی 

 ." بازگشت به برجام داشته باشيم
با توجه به تمام معضCتی که جمھوری اسCمی با 

ای  توان گفت که خامنه ھا مواجه است، حتی می آن
نوعی  بيش از ھمه برای آغاز مذاکره و رسيدن به

توافق در اين چند ماھی که از دوره رياست 
جمھوری  حسن روحانی باقی است، عجله دارد 

جايی  تا کابينه روحانی بتواند توافقات را به
برساند، اما ھمانند دوره توافق برجام، دستش 

طرفدران خود باز باشد و    برای پاسخ گوئی به
بگويد نظر من چيزی ديگری بود، اما 

ھا از خط قرمزی که تعيين کرده بودم  کننده مذاکره
اکنون اجازه  که از ھم يعنی درحالی.  فراتر رفتند

نوعی توافق را صادر کرده  مذاکرات و رسيدن به
کند،  و از مذاکرات و توافقات روحانی حمايت می

ای  خامنه.  خود را برکنار از اين روند نشان دھد
سادگی پس از رفتن روحانی، با توجه  تواند به نمی

ھای قدرت مطلقه را  که قصد دارد ارگان به اين
 . يکدست کند، ھمين سياست را پيش ببرد

که ميان جمھوری اسCمی و  البته گذشته از اين
تواند فعCً توافقی اساسی بر سر  دولت آمريکا نمی

مسائلی نظير نقش جمھوری اسCمی در منطقه 
خاورميانه صورت گيرد، اين را نيز بايد مدنظر 
قرارداد که  برگشت به نقطه توافقات برجام نيز 
دشوار و طوdنی خواھد بود، اما روحانی می 

مشکل .  ای پيش ببرد تواند آن را تا مرحله
ای و جناح رقيبش درواقع وقتی حاد خواھد  خامنه

شد که روحانی برود و جای او را حتی يک 
چراکه از .  فرمان تر بگيرد گرای گوش به اصول

سو او بايد ھمچنان روی خط قرمزھای خود  يک
در مورد سياست پان اسCميستی جمھوری 
اسCمی بايستد و از سوی ديگر با مواضع 

تر جناح رقيب مواجه باشد که خواھان  تعرضی
برخی .  توافقات بيشتر با دولت آمريکاست

ازاين نيز  طلب پيش ھای موسوم به اصCح گروه
ھايی است  ای مسئول تحريم گفته بودند که خامنه

که رژيم را ازنظر اقتصادی و مالی فلج کرد، 
ھا وی با متوقف ساختن روند  چراکه به گفته آن

توافقات با اوباما،اجازه نداد در پی توافق برجام، 
اين مذاکرات برای حصول به توافقات ديگر و به 
قول خودشان برجام دو و سه ادامه يابد و منازعه 

رو  ازاين.   آمريکا و جمھوری اسCمی حل گردد
با کنار رفتن روحانی است که جناح رقيب 

يک  طور واقعی ھيچ ای، در شرايطی که به خامنه
از معضCت اقتصادی، اجتماعی و سياسی رژيم 

نشده، نارضايتی و اعتراض ھمچنان گسترده  حل
ای بر مواضع خط قرمزی پيشين  است و خامنه

بست  ورزد و توافقات را به بن خود اصرار می
گيرد  تری قرار می کشاند، در موضع تعرضی می

ھای ھيئت حاکمه حاد  و تضادھای درونی جناح
بنابراين گرچه پيروزی بايدن و به .  خواھد شد

قدرت رسيدن جناح حزب دمکرات در آمريکا 
گشای معضل  تواند در بھترين حالت، گره می

ھا برای رژيم باشد، اما اين نتيجه را  برخی تحريم
نيز در پی خواھد داشت که تضادھای درونی 

 .ھای آن را تشديد کند طبقه حاکم و جناح
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۴درصفحه   

 به مناسبت سالروز قيام آبان ماه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
    قيام آبان ماه، رويدادی بزرگ و افتخارآفرين

 
 

 !مردم ستمديده ايران! کارگران و زحمتکشان
  

داری حاکم بر ايران  سالروز قيام قھرمانانه و افتخارآفرين آبان ماه عليه رژيم ستمگر پاسدار نظم سرمايه
   .فرا رسيده است

  
 آبان ماه سال گذشته بود که خشم ٢۴روز

ھای کارگر و زحمتکش،  متراکم انقCبی توده
عليه    بيکاران و تھيدستان، زنان و جوانان

رژيمی که تمام موجوديتش با ستمگری، 
گری،  کشتار و وحشی   استبداد و بی حقوقی،
ھای زحمتکش در  توده.  عجين است، منفجر شد

 ١٣٠ استان و بيش از ٢٨   ابعادی ميليونی در
رژيم ستمگر    شھر کشور برای سرنگونی

حاکم به قيامی سراسری روی آوردند که تا 
رئيس .  آخرين روزھای آبان ماه ادامه يافت

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
ارتجاع اعتراف کرد که در دومين روز قيام، 

 نقطه در تھران و بيش از ١۴٧ آبان، در ٢۵
 نقطه در سراسر کشور درگيری وجود ٧٠٠
به گفته وزير کشور رژيم ، عCوه بر .  داشت

اين قيام چنان وحشتی در .  ای شھرھای بزرگ در اين قيام شرکت داشتند  درصد در مناطق حاشيه۵٠بيش از ”شھرھای بزرگ 
ای، سران و فرماندھان مزدور نظامی و  ميان مرتجعين ايجاد کرد که سردسته جنايتکاران و راھزنان حاکم بر ايران، علی خامنه

نيروھای نظامی و پليس آدم کش و وحشی .  ھا خواست که به ھر شکل ممکن قيام را سرکوب کنند امنيتی خود را فراخواند و از آن
کنندگان به مدت  وجود، قيام بااين.  خالی چيزی نداشتند ھای مرگبار خود به مقابله با مردمی گسيل شدند که جز دست رژيم با سCح

داری  و نظم سرمايه   ھای ھار پاسدار حکومت اسCمی گری سگ نظير در برابر وحشی با ازخودگذشتگی و قھرمانی کم   پنج روز
عظمت .  ھا و بالگردھای خود را نيز عليه مردم به کار گرفتند، ايستادند و جنگيدند  که در برخی شھرھا از نمونه ماھشھر، تانک

جنگ :  فرمانده مزدور عمليات بسيج رژيم گفت   ھای مردم ايران در آن حد بود که پس از سرکوب قيام، آفرينی توده اين حماسه
قبCً فتنه ديده بوديم اما اين …دفعه کل کشور را فراگرفت  پديده عجيب و جديدی بود که يک…  عياری عليه نظام بود جھانی تمام

 . فتنه، فتنه ديگری بود
صدھا تن زخمی و مصدوم شدند و به گفته .   تن از زنان و مردان جان فشاندند١۵٠٠در جريان اين قيام حماسی مردم ايران، dاقل 

امنيت مجلس ارتجاع    سخنگوی کميسيون
 .  تن بازداشت شدند٧٠٠٠  اسCمی

قيام آبان ماه سرکوب شد، اما رژيم مرتجع حاکم 
از بحرانی که سرتاپای آن را فراگرفته است، 

بود که نشان    اين قيام نقطه عطفی.  نجات نيافت
داد تمام شرايط عينی برای برپائی انقCب و 

و در بطن    سرنگونی تمام نظم موجود فرارسيده
ای  است که از درون ھر جرقه   ھمين شرايط

قيام آبان ماه بيان .  تواند حريق انقCب برخيزد می
روشن اين واقعيت بود که جامعه ايران به 

ھای مردم ايران  ای واردشده که توده مرحله
توانند به شيوه گذشته  خواھند و نمی ديگر نمی

اند و  زندگی کنند، خواھان برافتادن نظم حاکم
و طبقه حاکم نيز ديگر    فشانی ھستند آماده جان
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٣از صفحه   

 به مناسبت سالروز قيام آبان ماه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
    قيام آبان ماه، رويدادی بزرگ و افتخارآفرين

قيام آبان .  تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند نمی
ماه نقطه اوج بحران سياسی بود که از دو سال پيش از آن 

 ٩۶ماه سال  ای دی اعتراضات توده.  آغازشده بود
پی .  فرارسيدن يک دوران انقCبی را در ايران اعCم کرد

آمد آن موج وسيع و اعتCی روزافزون جنبش طبقاتی 
 به ھمراه اعتراضات بيکاران در ٩٧کارگران در سال 

در اين روند، بحران .  تعدادی از شھرھای ايران بود
ھای  سياست.  تر شد پيوسته عميق   سياسی فراگير،

ھای طبقه حاکم بر ھمگان آشکار  خورده تمام جناح شکست
فقر، .  تر شد  بحران اقتصادی پيوسته ژرف.  گرديد

فساد مالی .  تری به خود گرفت بيکاری، تورم ابعاد گسترده
درون دستگاه دولتی و طبقه حاکم ازنظر سياسی و 

ھای  توده.  اعتبار کرد تمام نظم موجود را بی اخCقی، 
کارگر و زحمتکش دريافتند که جز دگرگونی نظم موجود 

آوری به قيام  ای برای انفجار و روی در يک چنين شرايطی است که افزايش بھای بنزين جرقه.  ھا قرار ندارد راھی در برابر آن
اما ھر قيامی الزاماً .  ديگری بيانجامد   ھای ای به انفجارات سياسی و قيام تواند، ھر مسئله ھرلحظه می   در بطن ھمين شرايط،.  شد

شرايط عينی در .  قيام آبان ماه فقط نشان داد که در ايران يک موقعيت انقCبی پديد آمده است.  انجامد به انقCب و پيروزی نمی
ايران ازھرجھت برای انقCب آماده است، اما آنچه مانع پيروزی اين قيام شد، عامل ذھنی ، فقدان رھبری و 

اين ضعفی است که جنبش ھنوز با آن مواجه .  کننده بود ھای قيام فشانی توده آفرينی و جان رغم تمام حماسه جنبش به   يافتگی سازمان
 .ای است که در برابر طبقه کارگر ايران قرارگرفته است بايد برطرف گردد و اين وظيفه. است
بستی است که در  آوری طبقه کارگر به اعتصابات عمومی و سرا سری ، تنھا راه برای حل اين معضل و نجات جنبش از بن روی

يک  يافته سرا سری و ھمراه با آن تواند يک جنبش سازمان چراکه تنھا در بطن اين اعتصابات است که می.  آن گرفتار آمده است
تواند معضل عاملی  اين تنھا راھی است که ھم می.  ھای زحمتکش و ستمديده شکل بگيرد رھبری مورد اعتماد و حمايت توده

با رژيمی را داشته باشد که    تواند قدرت مقابله سرا سری حال آن شکلی از مبارزه است که می ذھنی را برطرف سازد و درعين
گاھی  کند، تکيه اين شکل از مبارزه در ھمان حال که رژيم را در سراسر ايران درگير می.  تمام اتکای آن به نيروی مسلح است

به قيام    آوری سازی تمام شرايط برای روی ای و آماده ھای قدرتمند مبارزه، ازجمله تظاھرات توده شود برای ديگر شکل می
 . مسلحانه سرا سری، برای در ھم شکستن قدرت مسلح رژيم و سرنگونی نظم حاکم

ھای اعتصاب ، ارتباط با  نقشی که بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر بايد در اين مرحله از طريق تCش برای تشکيل کميته
شرايط عينی در    .کننده است ھای ھم آھنگی اعتصاب ايفا کنند، تعيين ھای مختلف و تCش برای ايجاد کميته ھا و رشته کارخانه

ھای وسيع  ايران به آن درجه آماده است که بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر بتواند اين وظيفه سنگين را بر عھده گيرد و توده
 . ساز رھبری کند ای سرنوشت سوی يک اعتصاب سرتاسری سياسی و مبارزه کارگر را به

 .بايد برافتد و بر خواھد افتاد. نظم پوسيده حاکم بر ايران راھی برای نجات ندارد
 
. 

 افتخار بر تمام زنان و مردان قھرمانی که در قيام آبان ماه عليه ستمگران نبرد کردند و جان فشاندند
 برافراشته باد پرچم سرخ قيام عليه ستمگران و استثمارگران

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩آبان ماه 
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه    

 تيشه برريشه

يافته  بخشنامه، اين مھلت به نصف کاھش
باور کردن اين موضوع مشکل است .  است

که ھمزمان با صدور اين بخشنامه، ھر جا 
وقفه پرداخت سھم بيمه کارگر بيش از سه 

. شده است ماه بوده، بيمه وی نيز درجا قطع
برای نمونه تنھا در شھر مشھد، در ظرف 

 روز پس از صدور اين بخشنامه، ١٢حدود 
 کارگر بدون اطCع و آمادگی قبلی ٢٧۶بيمه 
 .شده است قطع

اين بخشنامه و تصميم زورگويانه سازمان 
تأمين اجتماعی در شرايطی است که ھمه 

سازی و مسکن دچار  دانند بخش ساختمان می
که کار  نظر از اين صرف.  رکود است

ساختمانی در ايران يک کار غيردائمی و 
ای است و کارگران ساختمانی  فصلی و دوره

در شرايط عادی که کار ھست، حداقل 
گيرند  فصل سال را بيکارند و مزدی نمی يک

 درصد سھم بيمه خود را ٧که بخواھند 
داند که بحران  بپردازند، ھرکس اين را می

کرونا رکود موجود در بخش مسکن را 
ھا کارگر ازجمله  تشديد نموده  و ميليون

صدھا ھزار کارگر ساختمانی کار خود را 
رئيس  ھادی ساداتی نايب.  اند داده ازدست

ھای صنفی کارگران ساختمانی  کانون انجمن
 آبان ١٣شنبه  سه(وگو با ايسنا  در گفت

١٣٩٩  (  ٣٠گويد درحال حاضر تنھا  می 
درصد کارگران ساختمانی مشغول کار 
ھستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی 
از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و 

 کارگری که  از .معيشتی دچار مشکل شوند
که کار  گيرد، وقتی پی کار روزانه مزد می

تواند سھمی  نيست و مزدی نيست چگونه می
از مزد نا گرفته را به سازمان تأمين 
اجتماعی بپردازد؟ مگر روشن نيست که اين 

گيرد حتی  کارگر وقتی کارنيست و مزد نمی
توانائی تأمين نياز غذائی روزانه و نان خالی 
خود و خانواده را ندارد؟ بيکاری کارگر 
ساختمانی در شرايط رکود بسيار بيشتر از 
شرايط معمولی و در شرايط  کرونائی بسی 

تر و بسيار بيشتر از  شديدتر و طوdنی
رئيس انجمن صنفی .  فصل است يک

کارگران گچ کار مشھد در اين مورد 
کارگر ساختمانی که از برج ده "  گويد می

پولی بوده و  پارسال، درگير بيکاری و بی
بيشتر از يک ماه يا دو ماه کارنکرده، 
چطور حق بيمه خود را مرتب بپردازد؟ اين 

خانه بدھد، برنج و روغن و  کارگر، کرايه
نان بخرد، برای فرزندش گوشی ھوشمند 

موقع واريز  بخرد يا حق بيمه سازمان را به
طبيعی است که در اين شرايط، !  کند؟

کارگران ساختمانی نتوانند حق بيمه خود را 
 ) ٩٩ آبان ١٩ايلنا ".(موقع بپردازند به
آور است بحران کرونا و شرايط  شگفت 

ھای  تحميلی بر کارگران که حتی دولت
اند برخی تسھيCت  داری نيز پذيرفته سرمايه

درزمينٔه امکانات مالی و اجتماعی برای 
بگيران قائل شوند، در  کارگران و حقوق

ای برای تشديد  پناه به حربه جمھوری اسCم
ھای  فشار بر کارگران و حتی حذف حداقل

 !شده است حقوقی و امکانات اجتماعی تبديل
ترين  کش کارگران ساختمانی در زمره زحمت

اين .  ترين کارگران ايران ھستند و بی حقوق
رغم کار سخت و دشوار و  کارگران به

ترين حقوق  استثمار شديد، اما از ابتدايی
کارگری ولو در حد و اندازه ساير کارگران 

اند و در معرض اجحافات  نيز محروم
ھا  داران و دولت آن گوناگون و مداوم سرمايه

فقط از بيمه  اکثر اين کارگران نه.  قرار دارند
اند، بلکه بسياری از  تأمين اجتماعی محروم

ھايشان حتی از يارانه مرسوم  ھا و خانواده آن
گيرد  کش تعلق می ھای زحمت که به خانواده

 ١٨به گزارش ايلنا مورخ . نيز محروم ھستند
 درصد کارگران ساختمانی ٨۵ ، ٩٨آذر 

 درصد کارگران ساختمانی ۵٠تھران و 
) يارانه(خراسان جنوبی از حمايت معيشتی

 .اند محروم بوده
گرچه آمار دقيقی در مورد تعداد کارگران  

شود  نشده اما تخمين زده می ساختمانی اعCم
 ميليونی را ۴اين کارگران يک جمعيت 

اين جمعيت کثير و ميليونی .  تشکيل دھند
فقط از بيمه بيکاری و بازنشستگی  نه

ھايشان  ھا و خانواده اند، بلکه اکثر آن محروم
. اند حتی از بيمه تأمين اجتماعی نيز محروم

ھای گذشته  آن عده معدودی که در طول سال
اند نيز،  شده خوان رستم بيمه و با گذر از ھفت

با بخشنامه سازمان تأمين اجتماعی، عمCً از 
زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعی خارج 

سازمان تأمين اجتماعی و کل دولت . شوند می
دانند که تمام ھست و  حاکم اين را خوب می

نيست و ادامه زندگی کارگر ساختمانی به 
مزدی وابسته است که در پايان کار روزانه 

کند و اگر مزدی دريافت نکند،  دريافت می
. تواند بابت پرداخت سھم بيمه اقدام کند نمی

فقط به معنای قطع  بيکاری و قطع مزد، نه
سھم بيمه، بلکه قطع شريان زندگی کارگر و 

خواه بيکاری در اثر .  خانواده کارگراست
رکود باشد، خواه کرونا باشد، خواه 
ازکارافتادگی در اثر سانحه کاری و بيماری 

نتيجه .  باشد و خواه کھولت سن و امثال آن
يکی است، نابودی و تباھی زندگی کارگر و 

در جمھوری اسCمی، کارگر !  اش خانواده
ساختمان در قبال حادثه کاری، 

گونه  ازکارافتادگی، بيکاری و بيماری ھيچ
پشتيبان و پناه گاه قانونی ندارد، از ھرگونه 

ای محروم است و در فقر و  پوشش بيمه
 .گرسنگی و بيماری بايد بميرد

ھای  فريبی برخCف تبليغات گسترده و عوام
رژيم طی ساليان گذشته درزمينٔه بيمه 
اجباری کارگران ساختمانی، اما تمام شواھد 

چھارم  تر از يک حاکی از آن است که کم
کارگران ساختمانی زيرپوشش بيمه تأمين 

اند که با بخشنامه اخير  اجتماعی قرارگرفته
سازمان تأمين اجتماعی، بيمه تعداد زيادی از 

شود و بخشا  اين کارگران نيز قطع می
 .شده است قطع

 سال است که ١۴ تاکنون بيش از ٨۶از سال 
ھای حکومتی  در مجلس و کابينه و رسانه

مرتباً پيرامون بيمه اجباری کارگران 
ساختمانی اظھارنظر شده و توأم با آن 

شده  شده و قوانينی نيز وضع ھايی داده وعده
ھا و مقررات در عمل  اما اين وعده.  است

منتفی شده و موضوع بيمه دائمی و اجباری 
کارگران ساختمانی ھمچنان dينحل مانده 

 dيحه بيمه اجباری کارگران ٨۶سال .  است
 ماده در مجلس به ١۴ساختمانی مشتمل بر 

اين قانون اما به بھانه تدقيق و . تصويب رسيد
اصCح و رفع نواقص يک سال مسکوت 

 دوباره موردبررسی قرار ٨٧آذر .ماند
گرفت و اصCح شد و قرار بود از اول 

اما دوباره به بھانه .   اجرايی شود٨٨سال
پس از .  نامه اجرايی معطل ماند تدوين آئين

نامه اجرايی سرانجام در  تدوين آئين
 برای اجرا ابCغ شد و ٨٩ارديبھشت سال 

البته اجرای آن به شناسايی کارگران 
ساختمانی شاغل و گذراندن دوره آموزشی و 

. اخذ کارت مھارت فنی و غيره موکول شد
دار و مبھم بود که  قدری کش اين موضوع به

 قانون ديگری به نام ٩١ /٩ /  ٢٩در تاريخ 
ھای  قانون رفع موانع اجرائی قانون بيمه

اجتماعی کارگران ساختمانی تصويب شد که 
بر طبق آن سازمان تأمين اجتماعی مکلف 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 تيشه برريشه

شد کليه کارگران شاغل در کارھای  می
دو سال بعد در تاريخ .  ساختمانی را بيمه کند

١۶  /  ٩  /  اين قانون اصCح و ۵ ماده ٩٣ 
منبع تأمين ھزينه بيمه کارگران تدقيق و 

 ٧مقررشد سازمان تأمين اجتماعی با دريافت 
 ١۵، )کارگر(شده درصد حق بيمه سھم بيمه

که تا )  مالک(درصد از محل صدور پروانه
 درصد ٣ درصد بCمانع خوانده شد، و ٢٠

. سھم دولت، کارگران ساختمانی را بيمه کند
عوارض توسط شھرداری ھنگام صدور 

شود و به سازمان  پروانه تعيين و اخذ می
 . شود تأمين اجتماعی پرداخت می

ھا و ابھامات  ھا و پيچيدگی جويی اما بھانه 
موجود برطرف نشد به نحوی که اکثر 
کارگران از بيمه تأمين اجتماعی محروم 
ماندند و بخش اندکی که  با سختی و دشواری 
بسيار بيمه شدند، با اجرای بخشنامه جديد 

جای اول  سازمان تأمين اجتماعی به
نام  ھای شناسايی و ثبت روش.  گردند بازمی

ھا از بيمه  کارگران و شرايط برخورداری آن
ھا چنان  تأمين اجتماعی در طول اين سال

بندی استانی چنان  مشکل و سيستم سھميه
پيچيده و پر ابھام بوده که ھمواره مورد 

ضوابط .  اعتراض کارگران قرار داشته است
سخت و آمارھای نادقيق، ھمواره بخش 
بزرگی از کارگران را از گردونه بيمه تأمين 

ای  معاون بيمه.  اجتماعی حذف کرده است
 ٩۶سازمان تأمين اجتماعی اواخر سال 

 ھزار ١٠٠ميليون و  اعCم کرد بيش از يک
کارگر ساختمانی تحت پوشش بيمه تأمين 

ی  اند که از اين تعداد،  بيمه اجتماعی بوده
شده   ھزار تن مختومه اعCم١٨٣بيش از 

 ھزار کارگر در اين ۵٠٠وی گفت؛ .  است
ايسنا .  شغل مشغول به کارند که بيمه نيستند

رئيس کانون   از قول نايب٩٨ مرداد ١۵
ھای صنفی کارگران ساختمانی  انجمن

ميليون و  نوشت؛ بر اساس آخرين آمار، يک
ھزار کارگر ساختمانی مشمول بيمه ٢٠٠

 ٩۴٠تأمين اجتماعی ھستند که از اين تعداد 
مسعود رضايی .  ھزار نفر بيمه ھستند

 ٢٢رئيس کميسيون اجتماعی مجلس  نايب
 ھزار ٢٠٠ميليون و   گفت؛ يک٩٩آبان 

کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از 
 ھزار نفر تحت پوشش بيمه ٨۵٠اين تعداد، 

وی گفت برخی از .  تأمين اجتماعی ھستند
کارگران که تحت پوشش بيمه بودند، به دليل 

اند،  که چند ماه حق بيمه خود را نپرداخته اين
اکبر شوکت، رئيس .  شده است ھا قطع بيمه آن

ھای صنفی کارگران ساختمانی  کانون انجمن
جز کارگران مھاجر، بيش از  به:  گويد می

چھار ميليون کارگر ساختمانی در کشور 
ميليون از  مشغول به کارند و بيش از سه

حوادث کار به بخش ساختمان اختصاص 
 درصد فوتی ھای سانحه کاری ۵٠دارد و 

ماھانه بيش .  نيز مربوط به ھمين بخش است
. دھند  کارگر جان خود را ازدست می٨٠از 

ميانگين مرگ و مير ساdنه کارگران 
رو  از اين.   نفر ذکر شده است٩٠٠ساختمانی 

ھا و کارھای ساختمانی و  در کليه بنگاه
يافته  ساخت مسکن می بايستی کنترل سازمان

. بھداشتی و ايمنی محيط کار برقرار شود
دارند از خدمات  کارگران ساختمانی حق

. بھداشتی و درمانی رايگان برخوردار شوند
در دوران بيکاری بايد حقوق کامل به 

دولت وظيفه دارد .  کارگران پرداخت شود
برای ھمه بيکاران و جويندگان کار، ازجمله 

ھا کارگر ساختمانی در تمام فصول  ميليون
سال شغل ايجاد کند، در غير اين صورت 
موظف است به بيکاران، بيمه بيکاری معادل 

 نفره کارگری در ۴مخارج يک خانوار 
ھا نيز  ھرماه  پرداخت کند و ايام بيکاری آن

 .بايد جزء سابقه کار کارگران محاسبه شود
تجربه بيش از چھار دھه حاکميت جمھوری 

اسCمی نشان داده است که باوجوداين رژيم  
يک از  و ادامه حاکميت ارتجاع حاکم،ھيچ

مطالبات رفاھی و اقدامات اجتماعی فوق به 
بايد دست .  سود کارگران محقق نخواھد شد

به ريشه برد و ريشه نظم موجود را 
 نخستين گام برای تحقق اين اھداف .ازجاکند

و اقدامات، سرنگونی انقCبی رژيم جمھوری 
اسCمی و استقرار يک حکومت شورايی 

تنھا دريک حکومت شورايی است که .  است
رشته اقدامات فوری  طبقه کارگر با انجام يک

تواند کارگران و عموم  انقCبی و رفاھی می
کشان را از زير بار فشارھای  زحمت

گوناگون اجتماعی و اقتصادی موجود رھا 
سازد و رفاه و آزادی را به ارمغان آورد و با 

داری،  ھای نظم سرمايه خشکاندن ريشه
 .سوسياليسم را مستقرسازد

کارگران ساختمانی بيمه تأمين اجتماعی 
 .ندارند

آشفتگی وضعيت بيمه کارگران ساختمانی و 
ھا و  جويی برای  بيمه نکردن بيمه نشده بھانه

ھا، کماکان ادامه دارد و  شده ی بيمه قطع بيمه
با بحران کرونا و افزايش بيکاری 

نه تنھا بھبودی .  ازپيش تشديد شده است بيش
در وضعيت بيمه ای کارگران ساختمانی 
ايجاد نشده، بلکه سازمان تأمين اجتماعی با 
اقدام اخير خود عمCً تيشه بر ريشه آن حد 

دولت وعده .  اقل ھای انجام شده زده است
 ھر کارگر ٩٨داده بود از اول سال 

نام  شده ثبت تعيين"  سامانه"ساختمانی که در 
. کند، بيمه خواھد شد اما چنين نشد

مديره کانون  محمدباقری عضو ھيئت
ھای صنفی کارگران  سراسری انجمن

ساختمانی سراسر کشور در اين مورد 
از ابتدای سال قبل وعده دادند که :  گويد می

ھر کارگری که در سامانه خدمات رفاھی 
نام کند و مراحل پاdيش آن توسط  ثبت

ھای صنفی طی شود، بيمه خواھد شد  انجمن
اما اکنون تعداد زيادی از کارگران ھستند که 

شده اما خبری  ھا تمام نام و پاdيش آن کار ثبت
جايی  از بيمه نيست؛ ھرچه پيگيری کرديم، به
 .کنند نرسيديم، ھرروز را به فردا موکول می

گرچه در ظاھر امر، سازمان تأمين اجتماعی 
 قانون بيمه اجتماعی ۵بر اساس ماده 

کارگران ساختمانی مکلف شده نسبت به 
اقدام "  تمام کارگران ساختمانی"  پوشش بيمه 

کند و بيمه کارگران ساختمانی اجباری است، 
داران  ھا، سرمايه اما اين سازمان، شھرداری

و مالکان و کل طبقه حاکم، تحت عناوين و 
ھای گوناگون از بيمه کارگران  بھانه

 ۵گويا رژيم مبلغ .  اند ساختمانی طفره رفته
ميليارد تومان برای پرداخت بيمه بيکاری 
کارگران بيکارشده در اثر شيوع کرونا 

اما اين بودجه ناچيز .  اختصاص داده است
شود که بيمه  نيز فقط شامل کارگرانی می

ھا کارگر ازجمله  اند و مشمول ميليون بوده
. شود کارگران  ساختمانی که بيمه ندارند نمی

چه دولت و چه سازمان تأمين اجتماعی که 
صدھا ميليارد تومان از دولت طلبکار است، 
حاضر نيستند فقط چند درصد بودجه و 
مبالغی را که  درراه تقويت ارتجاع مذھبی و 
شيعی و يا برای دستگاه بوروکراتيک نظامی 

ھای  و نھادھای مذھبی تحميق معنوی توده
شود، صرف تأمين ھزينه  مردم ھزينه می

ست که ھمه  اين درحالی.  بيمه کارگران کنند
کارگران ازجمله کارگران ساختمانی 

دارند از بيمه اجتماعی کامل شامل بيمه  حق
درمانی، بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، 
جراحت، کھولت، فرسودگی، ازکارافتادگی 

وفن برخوردار  و امراض ناشی از حرفه
شرايط بھداشتی و ايمنی محيط کار .  شوند 

بيشترين سوانح کاری .  فوق العاده وخيم است
 درصد ٢٠.  مربوط به بخش ساختمان است

 زنده باد 
 سوسياليسم 
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٩درصفحه   

 زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد گردد
 

ده ھا دانشجوی زندانی ديگری که در سال ھای 
اخير بازداشت شده اند نيز، کمترين خبری از 
کاھش مدت حبس و يا آزادی موقت آنان در دست 

اين بی خبری در شرايطی است که دست .  نيست
کم در وضعيت حاد کرونايی، ھمه زندانيان به 

 .  طور موقت ھم که شده بايد آزاد گردند
با اين ھمه و با وجود اينکه اين تعداد از زندانيان 
سياسی آزاد شده، قطره ای از دريای زندانيان در 
بند ھستند، اما از آزادی ھمين تعداد از زندانيان 

بايد آزادی .  سياسی بايد خوشحال و شادمان بود
آن ھا را جشن گرفت و به مبارزه ای پيگيرتر 

. برای آزادی ھمه زندانيان سياسی ھمت گماشت
چرا که با آزادی ھر زندانی سياسی، گل ھای 
شوق و شور و شادمانی در قلوب خانواده ھا و 

اين .  عموم توده ھای مردم ايران شکفته می شود
آزادی ھا، با توجه به ناامنی زندان ھا، بخصوص 
در شرايط کنونی که ويروس مرگبار کرونا در 
زندان ھای جمھوری اسCمی شيوع يافته است، 
بيشتر مايه شادی و خوشحالی خانواده ھا، انسان 
ھای آزادی خواه و عموم توده ھا مردم ايران 

در اين ميان اما فراموش نکنيم که .  خواھد بود
ھنوز ھزاران زندانی سياسی در زندان ھای 
مخوف جمھوری اسCمی با خطر مرگ مواجه 

از اين رو، شادمانی امروز ما، بايد پلی باشد .  اند
برای ورود به مبارزه ای پيگيرتر، ھمه جانبه تر 
و گسترده تر از پيش، برای آزادی بی قيد و شرط 

 . تمام زندانيان سياسی
خواست آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی، 
خصوصا آزادی دستگير شدگان اعتراضات ديماه 

، از جمله مطالباتی ست که ٩٨ و آبان ماه ٩۶
ھمواره در تجمعات خانواده ھای زندانيان و در 
مبارزات خيابانی توده ھای مردم ايران با فريادی 

خواست آزادی زندانيان، در .  بلند اعCم شده است
شرايط خطير کنونی که جان زندانيان در خطر 

اين .  است، به امری کامC فوری تبديل شده است
ضرورت را بيش از ھمه، گروھی از دستگير 

 که در زندان تھران بزرگ، ٩٨شدگان قيام آبان 
معروف به فشافويه زندانی ھستند، با صدای بلند 

 . فرياد کشيده اند
آنان، از دو ھفته پيش با روی آوری به اعتصاب 
غذا، پيام و صدای اعتراض شان را به گوش 

"جامعه رسانده اند ما با .  ما اعتصاب کرديم: 
اعتصاب ُمردن را، به مرگِ در اثر ابتC به 
ويروسی که به سيستم ستمگر و فاسد می ماند، 

اين اعتصاب در اعتراض به ...  ترجيح می دھيم
نقض حقوق زندانيان سياسی و اصرار بر به 
زنجير کشيدن مردم عدالت خواه در اين شرايط 
اسفناک بھداشتی و در اين زندان دور افتاده و 
فاقد استانداردھای dزم برای نگھداری انسان 

اصل مطلب اين است که ھيچ يک از ما .  است
مجرم آنھا .  مجرم نيستيم و اعتراض حق ماست

ھستند که باعث گرانی و اوضاع فاجعه بار 
ما حقوق خود و مردم آسيب ديده .  اقتصادی شدند

ما زندگی را مطالبه کرديم و .  را مطالبه کرديم
. محکوم به مرگ تدريجی در اين تبعيدگاه شده ايم

جايی که فاقد امکانات اوليه برای زيستن انسان 
 ".است

روشن است که اين فرياد اعتراض و دادخواھی 
. زندانيان فشافويه را بايد به گوش جان شنيد

زندان ھای کشور و شرايط زندانيان ھمواره 
وقتی .  انعکاسی از وضعيت حاکم بر جامعه است

دادگستری نيز با پشت سر گذاشتن چندين سال 
حبس و در شرايطی که در زندان قرچک به 

 آبان به ١٧کرونا مبتC شده است، روز شنبه 
 . طور موقت از زندان آزاد شد

آزادی اين تعداد از زندانيان سياسی در شرايطی 
صورت گرفته است، که ھزاران دستگيرشده 

، ھمچنان در ٩٨ و آبان ٩۶اعتراضات ديماه 
زندان ھای جمھوری اسCمی زير فشار و 
سرکوب و بی حقوقی، در انتظار محاکمات 

تمام ھياھوی بخشنامه پر سر و .  قضايی ھستند
صدای رئيس آدمکش دستگاه قضايی رژيم در 

 ھزار ۴مورد آزادی و بخشودگی احکام حدود 
زندانی، تنھا به آزادی چند تن از زندانيان سياسی 

شمار اندکی که خبر گزاری .  منجر شده است
ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاdن حقوق بشر 

. در ايران، اسامی آن ھا را گزارش کرده است
در ميان ھمين جمع اندک زندانيان آزاد شده، فقط 

 بوده ٩٨سه زندانی جزو دستگيرشدگان قيام آبان 
 .   آبان آزاد شدند٢٠اند، که روز سه شنبه 

بخشنامه جنجالی و تبليغاتی دستگاه قضايی 
جمھوری اسCمی، اما در مورد سرنوشت 

 سکوت اختيار ٩٨ھزاران بازداشت شده آبان 
بازداشت شدگانی که در زندان ھای .  کرده است

مخوف جمھوری اسCمی مدام تحت اذيت و 
آزارند و ھر از گاھی، اخبار محاکمات ظالمانه و 
صدور احکام حبس ھای سنگين، و نيز احکام 
اعدام شماری از آنان توسط دستگاه قضائی 

عCوه بر بی .  جمھوری اسCمی اعCم می شوند
خبری مطلق از سرنوشت ھزاران بازداشتی 

، که ھمچنان در زندان ھای ٩٨اعتراضات آبان 
جمھوری اسCمی بسر می برند، نه در بخشنامه 
رئيس قوه قضائيه و نه در نشست خبری 
سخنگوی قوه قضائيه، کمترين اطCعاتی در 
مورد پرونده تعليق موقت اجرای حکم اعدام 
محمد رجبی، اميرحسين مرادی و سعيد تمجيدی 

محمد رجبی، اميرحسين مرادی .  داده نشده است
و سعيد تمجيدی، سه تن از دستگيرشدگان 

 ھستند، که حکم اعدام آنان ٩۶اعتراضات ديماه 
در اوايل مرداد امسال توسط ديوان عالی کشور 

اما با شکل گيری يک کارزار وسيع .  تاييد شد
، اجرای حکم "اعدام نکنيد"جھانی با ھشتک 

اکنون اما با .  اعدام آنان به طور موقت تعليق شد
گذشت چند ماه از اين تعليق موقت، بررسی مجدد 
پرونده اعدام آنان در سکوت و بی خبری مانده و 
طناب دار ھمچنان بر باdی سرشان در حرکت 

 . است
عCوه بر بی خبری از وضعيت ھزاران جوان 
بی نام و نشان اعتراضات سال ھای اخير، که 
ھمچنان در زير فشار و شکنجه ھستند، از 
وضعيت زندانيان شناخته شده ای ھمانند بکتاش 

و کيوان باژن، سه )  مھابادی(آبتين، رضا خندان 
تن از اعضای کانون نويسندگان ايران که سه ماه 
پيش زندانی شدند، کمترين نشانی از آزادی آنان 

از وضعيت اسماعيل عبدی، .  در دست نيست
دبير کل سابق کانون صنفی معلمان، جعفر عظيم 
زاده، فعال کارگری، علی اسحاق، مجيد اسدی، 
پيام شکيبا، ھاشم خواستار، آتنا دائمی، زينب 
جCليان،  ياسمين آريايی،  منيره عرب شاھی و 

آنچنان ھراسی در دل حاکمان مرتجع اسCمی 
انداخت که يادآوری آن روزھای قد کشيدن توده 
ھای مردم ايران و دوباره شعله ور شدن 
اعتراضات و قيام ھايی از آن دست، به کابوس 
ماندگار طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع 

کابوسی مرگبار که تا به .  آن تبديل شده است
 .امروز ھم ادامه داشته است

حال، درست در آستانه فرا رسيدن سالگرد قيام 
 و در شرايطی که ھزاران نفر از ٩٨آبان 

 و تابستان ٩۶دستگير شدگان اعتراضات ديماه 
، ھمچنان در زندان ھای جمھوری ٩٨ و آبان ٩٧

اسCمی گرفتارند و شماری از آنان تا کنون اعدام 
شده و تعداد ديگری ھم با صدور احکام اعدام در 
انتظار روز شمار مرگ ھستند، دستگاه قضايی 
جمھوری اسCمی با صدور بخشنامه ای در روز 

، تقليل حکم و بعضا ١٣٩٩ آبان ٢٠سه شنبه 
را "  امنيتی  –زندانيان سياسی "آزادی تعدادی از 
 .صادر کرده است

ھمزمان با صدور اين بخشنامه، غCمحسين 
اسماعيلی، سخنگوی قوه قضاييه نيز در نشست 

 آبان خود، از عفو و اعمال تخفيف در ٢٠خبری 
 نفر از محکومين عادی و ٣٧٨٠خصوص 

به گفته اسماعيلی، از اين تعداد، .  خبر داد سياسی
در .   نفر در روزھای اخير آزاد شده اند٢٣٠١

ميان آمار و ارقام مورد نظر دستگاه قضايی که 
 نفر با ١۵٧قرار گرفته اند، تنھا "  عفو"مورد 

اتھامات سياسی وجود دارند، که شامل کاھش 
سال ھای محکوميت شده و تعداد اندکی از آنان 

 .  نيز آزاد گشته اند
محمد حبيبی، عضو ھيئت مديره کانون صنفی 
معلمان، از جمله زندانيان سياسی شناخته شده ای 

 ماه حبس، روز سه ٣٠ست که پس از تحمل 
.  آبان از زندان بزرگ تھران آزاد شد٢٠شنبه 

جواد بلند جاه و مجيد زره پوش، دو زندانی 
ديگری ھستند که ھمراه با محمد حبيبی از زندان 

جواد بلند جاه و مجيد زره .  فشافويه آزاد شدند
پوش، از جمله زندانيانی بوده اند که در قيام آبان 

مليکا .   بازداشت و به حبس محکوم شده بودند٩٨
نگاری از دانشگاه  قراگوزلو، دانشجوی روزنامه

عCمه طباطبايی، يکی ديگر از بازداشت شدگان 
 بود، که شامل ٩٨اعتراضات سراسری آبان 

بخشودگی محکوميت شده و به زندان نخواھد 
نادا صبوری، خبرنگار و از متھمين .  رفت

، ھمراه " *پنجشنبه سياه اوين"پرونده موسوم به 
با سھراب صالحين و ستاره داوری که ھم پرونده 
نادا صبوری بوده اند، از جمله زندانيانی ھستند 

محمد پارسی، .  که از زندان اوين آزاد شدند
 ٢٠نويس و فعال سياسی که از تاريخ  وبCگ
 ساله ٣ جھت تحمل دوران محکوميت ٩٨خرداد 

و به زندان اوين منتقل شده بود،  بازداشت خود
يکی ديگر از زندانيان است که با اتمام مرخصی 

 ماه حبِس باقيمانده خود به ١٨برای گذراندن 
زندان اوين مراجعه کرد و به وی گفته شد، 
مشمول اين بخشنامه شده و به زندان نخواھد 

پيش از اين نيز، نرگس محمدی، نايب .  رفت
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران پس از 

 سال حبس از زندان آزاد شد و چند ١٠تحمل 
روز بعدتر، نسرين ستوده، وکيل مبارز 
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 ۴امروز در کشور "اجتماعی مجلس اسCمی، 
(ميليون زن سرپرست خانوار وجود دارد  "١٨ 

 ٢حدود (پيش از وی ).  خرداد خبرگزاری ملت
معصومه ابتکار معاون حسن روحانی )  سال قبل

در امور زنان و خانواده نيز تعداد زنان 
با .   ميليون اعCم کرده بود۴سرپرست خانوار را 

 سال حدود يک ميليون ۴اين حساب در طول تنھا 
 .نفر به زنان سرپرست خانوار افزوده شده است

 درصد ۶٠براساس آمارھای رسمی، بيش از 
 سال سن دارند ۵٠زنان سرپرست خانوار باdی 

.  سال٣۵ تا ١٨ درصد از اين زنان بين ١١و 
 درصد از اين زنان ٣۵/  ٣براساس ھمين آمارھا 

مانند (دارای ھمسر ھستند اما به دdيل مختلف 
سرپرستی خانواده بر عھده )  زندانی بودن ھمسر

 درصد از ھمسر خود جدا ٣٢/  ٧.  زن است
 ١۴/  ۴ درصد ازدواج نکرده و ١٧/  ۶اند،  شده

درصد به دليل درگذشت ھمسرشان سرپرستی 
در ميان زنان .  اند خانوار را برعھده گرفته

 ساله حضور ١۴سرپرست خانوار حتا کودکان 
 .اند دارند که در کودکی مجبور به ازدواج شده

 ميليون از ٢براساس اعCم کميته امداد حدود 
اين کميته "  حمايت"زنان سرپرست خانوار تحت 

 درصد از زنان ٣۶ميانگين سنی .  قرار دارند
 ١٧ سال، ٧١اين کميته باdی "  حمايت"تحت 

 درصد بين ١٢/  ۵ سال، ۶٠ تا ۵٠درصد بين 
  ١۴ سال و ۵٠ تا ۴١

مقايسه آمار .   سال ھستند۴٠ تا ٢١درصد بين 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش با کل زنان 
سرپرست خانوار اين موضوع را نيز آشکار 

کند که زنان سرپرست خانوار که از سن  می
تری برخوردارند به ميزان کمتری تحت  پايين

گيرند در حالی که  پوشش اين نھادھا قرار می
ھا نيز با معضل بيکاری دست و پنجه نرم  آن

 .کنند می
، استان تھران با ٩۵براساس سرشماری سال 

 ھزار زن سرپرست خانوار ٢۴٠بيش از 
ھای  استان.  بيشترين تعداد اين خانوارھا را دارد

 ھزار و سيستان ١١١خراسان رضوی با بيش از 
 ھزار زن سرپرست خانوار ٨٢و بلوچستان با 

ست  ھای بعدی قرار دارند و اين در حالی در رده
که جمعيت سيستان و بلوچستان نه با تھران قابل 

 .ھای ديگر مقايسه است و نه با بسياری از استان
بيکاری يکی از معضCت بزرگ زنان سرپرست 

شھيندخت موdوردی معاون سابق .  خانوار است
 ٨٠ سال پيش از بيکاری بيش از ۵روحانی 

. درصد زنان سرپرست خانوار خبر داده بود
معصومه ابتکار معاون کنونی روحانی نيز تعداد 

 ٣زنان بيکار سرپرست خانوار را بيش از 
جمعيت زنان "ميليون نفر اعCم کرد و گفت 

کرده دو تا سه برابر مردان  بيکار تحصيل
 ).٩٧ تير ١۶خبرگزاری ايسنا " (است

يک عامل بيکاری گسترده در ميان زنان 
جدا از بخشی که به دليل (سرپرست خانوار 

ناتوانی جسمی و يا باd بودن سن قادر به کار 
توان به  برای نمونه می.  دولت است)  کردن نيستند

براساس سخنان .  کمبود پرستار و معلم اشاره کرد
ھای حکومتی  ھای مقامات و رسانه و نوشته

 ھزار ٣٠٠ تا ١٨٠مدارس کشور با کمبود بين 
 ٢٩روزنامه فرھيختگان (معلم روبرو ھستند 

ھا و ديگر مراکز  چنين بيمارستان ھم).  ٩٩مرداد 
درمانی برای رسيدن نه به کيفيت مطلوب بلکه به 

 ھزار پرستار رنج ١۵٠يک حداقل از کمبود 
ای را برای پرستاران  برند که مشکCت عديده می

و نيز کيفيت رسيدگی به بيماران فراھم آورده 
ھای  اما دولت جمھوری اسCمی به بھانه.  است

ی ھميشگی کمبود  ھا بھانه مختلف که در راس آن
بودجه قرار دارد از استخدام معلم و پرستار 

مشاغلی که در عموم .  کند خودداری می
کشورھای جھان از جمله ايران بيشتر زنان در 

 .آن حضور دارند
تنھا نگاھی به وضعيت اشتغال زنان تاثير 
نابرابری جنسيتی و تبعيض را در گسترش فقر 

براساس آخرين .  سازد زنانه بھتر آشکار می
گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، در تابستان 

 ھزار ٢۶٧ ميليون و ۶٢جاری از مجموع  سال
 ١٢٨ ميليون و ٣١ سال، ١۵نفر جمعيت باdی 
 ھزار نفر زن ١٣٨ ميليون ٣١ھزار نفر مرد و 

 درصد از جمعيت ۶٩/  ۵در اين ميان .  ھستند
مردان جزء جمعيت فعال ھستند که از ميان 

 ھزار نفر ٨٧١ ميليون و ١٩جمعيت فعال مردان 
 ھزار نفر بيکار ٧۵١شاغل و يک ميليون و 

 ميليون و ۴اما از کل جمعيت زنان تنھا .  ھستند
 درصد زنان ١۴/  ١ ھزار نفر يعنی معادل ٣٩۵

 ٣جزء جمعيت فعال ھستند که از اين ميان نيز 
 ھزار نفر ٧٢۵ ھزار نفر شاغل و ۶٩٩ميليون و 

براساس اين آمار، از حدود يک .  بيکار ھستند
 ھزار نفری که نسبت به تابستان ٢١٠ميليون و 

اند، حدود  سال گذشته شغل خود را از دست داده
 ٧۵٠ درصد يعنی معادل ۶٢ درصد مرد و ٣٨

بار  جدا از وضعيت فاجعه!!!  ھزار نفر زن ھستند
ميزان اشتغال زنان و مردانه بودن بازار کار در 

دھند که با   آمارھا به خوبی نشان می ايران، اين
شيوع ويروس کرونا بيکاری در ميان زنان 

 .تر از قبل شده است گسترده
گزارش مرکز آمار از وضعيت اشتغال در بھار 

 ميليون نفری ٢دھد که از حدود   نيز نشان می٩٩
 از بازار کار خارج ٩٨که نسبت به بھار سال 

. اند  ھزار نفر زن بوده٢٠اند، يک ميليون و  شده
 ٩٨تنھا در کمتر از يک سال يعنی از پاييز سال 

 درصد ١٧/  ۵که ميزان مشارکت اقتصادی زنان 
 درصد رسيد ١۴/  ١بود، در تابستان امسال به 

آور  تعجب.   درصد کاھش يافت٣يعنی بيش از 
نيست که مشارکت اقتصادی زنان در ايران تنھا 

 کشور الجزاير، سوريه، اردن، عراق و يمن ۵از 
اگر ميانگين نرخ جمعيت فعال .  باdتر است

 درصد و در ايران ۶١اقتصادی در جھان 

 درصد است يک علت مھم ۴١/  ٨)  ٩٩تابستان (
 .آن بازماندن زنان از بازار کار است

ھا را  ھمين بازماندن زنان از بازار کار، آن
کند تا برای تامين حداقلی از نيازھای  مجبور می

معيشتی به ھر کاری که بتوانند تن دھند که يک 
نمونه آن افزايش زنان دستفروش در مترو بعد از 

چنين در بازارھای غير  زنان ھم.  شيوع کروناست
ای  رسمی به دستمزدھا و ساعات و شرايط کاری

ھای رسمی مثC حداقل  دھند که با حداقل تن می
ھای بسيار دارد و باز ھمين زنان  دستمزد فاصله

کسانی ھستند که با تشديد بحران اقتصادی پس از 
ھای خود را بسرعت از دست  شيوع کرونا شغل

دادند، زنانی که به دليل ھمان شرايطی که مجبور 
به تن دادن به آن ھستند عموما فاقد بيمه تامين 

البته سوءاستفاده از نيروی .  اجتماعی نيز ھستند
کار زنان تنھا در بازارھای کار غير رسمی 

ھای  داران در بخش دولت و سرمايه.  نيست
آموزش و پرورش و بھداشت و درمان حداکثر 
بھره را از اين وضعيت برده و با عناوين 

چون معلمان آزاد و غيره حق و  گوناگون ھم
 .کنند  حقوق معلمان و پرستاران زن را پايمال می

بدين ترتيب بازماندن زنان سرپرست خانوار از 
بازار کار و نبود يک سيستم تامين اجتماعی 

ھا را وادار ساخته است تا تCش کنند  کارآ، آن
کميته امداد و سازمان بھزيستی "  تحت حمايت"

ای ناچيز از اين  ترتيب صدقه قرار گرفته و بدين
ھای دولتی دريافت کنند، دولتی که زندگی  ارگان

ھا را به تاراج برده و مسبب وضعيت کنونی  آن
 .ھاست آن

 ميليون زن سرپرست خانوار که گفته ٢جدا از 
کميته امداد قرار دارند، "  حمايت"شود تحت  می

 ٢۵٠ی مسعودی فريد معاون بھزيستی  به گفته
ھزار زن سرپرست خانوار که با احتساب 

 ھزار نفر ۶٠٠ھا به  اعضای خانواده آن
رسند، تحت پوشش سازمان بھزيستی  می
 .باشند می

ميزان مستمری کميته امداد به يک زن سرپرست 
 ھزار تومان است که با ١٠٨خانوار يک نفره 

احتساب يارانه و سبد معيشتی کل مبلغ 
رسد،   ھزار تومان می٢٨٢اش به  دريافتی

 ھزار تومان ٢١۵مستمری يک خانوار دو نفره 
، يک ) ھزار تومان۴٩٢با يارانه و سبد معيشتی (

با يارانه و ( ھزار تومان ٢٨٩خانوار سه نفره 
، يک خانوار ) ھزار تومان۶۶١سبد معيشتی 

با يارانه و سبد ( ھزار تومان ٣٨۴چھار نفره 
 نفره ۵و يک خانوار )   ھزار تومان٨۵١معيشتی 

 ٩٨٧با يارانه و سبد معيشتی ( ھزار تومان ۴١۶
ھم در شرايطی که خط فقر  است، آن) ھزار تومان

 حتا ٩٩ نفره در آغاز سال ۴برای يک خانواده 
 ميليون تومان ھم گذشته بود چه برسد ١٠از مرز 

 .به اکنون که تورم سه رقمی شده است
ھا انسان محروم،  اين صدقه ناچيز برای ميليون

ھا زن سرپرست خانوار و اعضای  ميليون
ست که براساس آمارھای  شان، در حالی خانواده

 ٨٠که حداقل   و در حالی٩٨دولتی در سال 
درصد زنان سرپرست خانوار بيکار بودند، تنھا 

 زنان سرپرست خانوار و تامين اجتماعی
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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ھا تحت پوشش کميته امداد و يا  نيمی از آن
 .اند سازمان بھزيستی بوده
با چند تن از اين )  مھر٢٣(روزنامه دولتی ايران 

فريبا يک زن سرپرست .  زنان گفتگو کرده است
 ساله که ١۶ و ٢١خانوار است با دو فرزند 

.  سال پيش فوت کرد٢ھمسرش در اثر بيماری 
ھا در جبھه جنگ ايران و عراق  ھمسر او سال

جنگيده بود و به ھمين دليل دچار بيماری 
زمانی که ھمسر او .  اعصاب و روان شده بود

زنده بود، تحت پوشش بھزيستی بودند که بعد از 
ھا بسته شد و کميته امداد  ی آن فوت ھمسر پرونده

پيش از شيوع .  ھا را تحت پوشش قرار نداد ھم آن
عنوان دستيار پزشک طب  ويروس کرونا وی به

کرد و ماھانه حداقل يک ميليون و  سنتی کار می
 با ٩٨ اسفند ١۵.  پانصد ھزار تومان درآمد داشت

شروع کرونا از کار بيکار شد و اکنون به ھمراه 
ھای ساختمان را انجام  اش نظافت پله پسر کوچک

دھد که درآمد چندانی ندارد و به دليل کرونا  می
اين .  حتا اجازه کار در داخل خانه را ھم ندارند

 ھزار تومان کرايه ٩٠٠ست که ماھانه  در حالی
ھا  پسر بزرگ او نيز در آموزشگاه.  دھد خانه می

کرد که با شيوع کرونا  زبان انگليسی تدريس می
پسر .  آموزشگاه نيز تعطيل و او بيکار شد

آموز است به دليل نداشتن  اش ھم که دانش کوچک
تواند به صورت آنCين درس  گوشی تلفن نمی

 .بخواند
فاطمه زن سرپرست خانوار ديگری است با دو 
فرزند که پيش از شروع کرونا از سالمندان 

کرد ولی با شيوع کرونا کارش را  نگھداری می
تنھا منبع درآمد او مستمری ناچيزی .  از دست داد

است که بعد از فوت ھمسرش که راننده تاکسی 
 .کند بود دريافت می

اش تنھا زندگی   ساله١٧فرانک ھم با دختر 
 سال است که در ١٣کند چرا که ھمسر او  می

وی که ديپلم خياطی دارد از .  برد زندان بسر می
طريق بھزيستی در کارگاه خياطی به صورت 

کرد که با شيوع کرونا کارگاه  روزمزد کار می
 .تعطيل و او بيکار شد

 ساله دارد که بيکار ٢۴ و ١٩فرزانه نيز دو پسر 
کرد که به  خود او در يک توليدی کار می.  ھستند

دليل شدت کار مريض شده و مجبور به رھا 
پسر بزرگ او نيز پيش از .  کردن کارش شد

کرد که او  شيوع کرونا در يک توليدی کار می
 .نيز با تعطيلی کارگاه بيکار شده است

 آبان گزارشی از ١٨خبرگزاری دولتی ايلنا نيز 
زنان دستفروش در مترو منتشر کرد که بعد از 

. ھا افزوده شده است شيوع کرونا بر تعداد آن
رغم ترس از آلوده شدن به ويروس  زنانی که به

کرونا، مجبورند برای تامين معاش خانواده خود 
خطر را بپذيرند، چرا که ديگر راھی برای زنده 

 سال که ۶٠از جمله زنی باdی .  ماندن ندارند
بافد و روزھا در مترو به فروش  ھا ليف می شب
"گويد رساند، زنی که می می شود کار  مگر می: 

توان خانه ماند و بيرون  مگر می!  نکرد؟
 !".نيامد؟

فقر زنان سرپرست خانوار موضوع جديدی در 
موضوع اين .  داری ايران نيست نظام سرمايه

است که سال به سال بر تعداد زنان سرپرست 
سال به .  شود ھا افزوده می خانوار و شدت فقر آن

سال فقر از جمله فقر زنان سرپرست خانوار 
اما در اين ميان دولت جمھوری . شود تر می کشنده

اسCمی ھيچ مسئوليتی به صورت واقعی احساس 
کنند اما وقتی  طرح و لوايح تصويب می.  کند نمی

شوند يا  رسند يا فراموش می که به عمل می
يکی از اين موارد بيمه .  ای نيست اصوd بودجه

زنان سرپرست خانوار از )  بيمه سCمت(درمانی 
ی  رغم ھمه ھا بود که به محل بودجه يارانه

ھای و نواقص بيمه سCمت در پرداخت  محدوديت
ھای درمانی، حتا آن ھم در عمل به دليل  ھزينه

عدم اختصاص بودجه dزم به صورت محدودی 
ھای درمانی  ست که ھزينه اين در حالی.  انجام شد

ھای کمرشکن برای زنان  يکی از ھزينه
سرپرست خانوار است، زنانی که به دليل ھمان 
فقرشان، از سCمت و توانايی جسمی کمتری 
برخوردار بوده اما مجبورند به کارھای سخت و 

ی خود  نوبه ھمين فقر به.  فرسا تن بدھند طاقت
زنان سرپرست خانوار و بويژه اعضای اين 

ھای اجتماعی  ھا را با انواع نابسامانی خانواده
ھا نيز فقرايی مانند  درگير کرده و از آن

 . سازد شان می مادران
جمھوری اسCمی اما نه فقط برای زنان 

 درصد مردمی ٨٠سرپرست خانوار، بلکه برای 
که امروز زير خط فقر ھستند، از کارگران تا 
بيکاران، معلمان، بازنشستگان و ديگر 

رژيمی .  ای ندارد زحمتکشان جامعه ھيچ برنامه
ی سياسی، اجتماعی  ھای عديده که خود در بحران

و اقتصادی در حال غرق شدن است، تنھا حاصل 
اش برای اين مردم از جمله زنان  ھای سياست

بويژه گسترش .  سرپرست خانوار فقر بيشتر است
تر کرده  شيوع کرونا شرايط را برای مردم سخت

ست که با گسترش ھر چه بيشتر  است و طبيعی
ھای بيشتری تنھا ممر معاش خود را  آن، خانواده

تر دچار  نيز از دست داده و به فقری کشنده
 .گردند

تامين اجتماعی از گھواره تا گور يک حق است، 
تامين اجتماعی نه يارانه است .  حق تمامی مردم

ست که  اين حقی.  نه صدقه است و نه سبد معيشت
. فھمد دولت جمھوری اسCمی چيزی از آن نمی

داری حاکم زير  ست که در دولت سرمايه اين حقی
ھيچ زنی و مادری نبايد .  پا لگدمال شده است

نگران نان شب باشد، ھيچ مادری نبايد نگران 
اما واقعيت .  مسکن، آموزش کودکان و غيره باشد

گريزناپذير اين است که تا زمانی جمھوری 
اسCمی بر سر کار باشد، زندگی برای اکثريت 
بسيار بزرگ جامعه از جمله زنان سرپرست 
خانواز که در ميان فقيرترين فقرا جا دارند 

حکومت شورايی اما با .  تر خواھد شد سخت
برقراری تامين اجتماعی از گھواره تا گور اين 

پس  .  معضل بزرگ اجتماعی را حل خواھد کرد
پيش بسوی سرنگونی جمھوری اسCمی و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 
زحمتکشان، پيش به سوی نابودی مناسبات 

 .داری و برقراری سوسياليسم سرمايه
 
 
 

٧از صفحه   

 زنان سرپرست خانوار و تامين اجتماعی

٨از صفحه   

زندانی سياسی بی قيد و 
 بی وثيقه آزاد بايد گردد

روزانه با احتساب ھمان آمارھای دولتی، دراثر 
 نفر در روز جان می ۴۵٠بيماری کرونا بيش از

بازند، وقتی شرايط درمان و امکانات بھداشتی 
برای مردمی که در بيرون از زندان ھستند، تا به 
اين حد فاجعه بار است، ديگر روشن است که 
اوضاع برای زندانيان و به طور اخص زندانيان 

 .سياسی تا چه حد فاجعه بارتر خواھد بود
حال در چنين وضعيتی از بی تفاوتی مرگبار 
ھيئت حاکمه نسبت به جان و زندگی توده ھای 
مردم ايران و مھمتر از آن، بی تفاوتی دستگاه 
قضايی فاسد و تبھکار جمھوری اسCمی نسبت به 
جان و زندگی مجموعه زندانيان است، که 
ضرورت مبارزه ای پيگير برای آزادی بی قيد و 
شرط زندانيان سياسی و يا دست کم مبارزه ای 
ھمه جانبه برای آزادی موقت آنان می بايست به 
خواست ھمگانی توده ھای مردم ايران تبديل 

لذا، dزم است ھمزمان با ابراز شادمانی از .  شود
آزادی زندانيانی که اين روزھا از زندان آزاد شده 
اند، مبارزه برای آزادی فوری ھمه زندانيان 

آزادی حق مسلم زندانيان .  سياسی را شدت بخشيم
زندانی سياسی بی قيد و "پس بيائيم با شعار .  است

، در کنار زندانيان "بی وثيقه آزاد بايد گردد
سياسی باشيم، در کنار خانواده ھای رنج کشيده، 
ھمدرد و ھمراه با آنان باشيم و در لحظه لحظه 
مبارزات طبقاتی، آزادی خواھانه، دمکراتيک و 
سوسياليستی، برای آزادی زندانيان سياسی 

 .مبارزه کنيم
 

 :پی نوشت
 "  فروردين ٢٨به روز  ،"شنبه سياه اوين پنج* 

 اشاره دارد، که گارد ويژه زندان به بھانه ١٣٩٣
 زندان اوين به زندانيان سياسی ٣۵٠بازرسی بند 

اين بند ھجوم برد و آنان را به شدت مورد ضرب 
در اين تھاجم وحشيانه  تعدادی .  و شتم قرار داد

زخمی شدند، گروھی به انفرادی و تبعيد انتقال 
يافتند و به پرونده سازی برای تعداد زيادی از 

 .زندانيان منجر شد
 



 ٨٩۵ شماره  ٩٩ آبان ٢۶     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 

٨درصفحه   

ھای  در روزھای گذشته مقامات و رسانه
جمھوری اسCمی از افزايش زنان سرپرست 
خانوار به عنوان يک معضل اجتماعی نوشتند و 
سخن گفتند، واقعيت اما اين است که افزايش زنان 

چه معضل  سرپرست خانوار معضل نيست، آن
فقری که .  است فقر زنان سرپرست خانوار است

ھا فقيرترين فقرا ساخته است، فقری که بر  از آن
پيشانی آن ُمھر تبعيض و نابرابری جنسيتی در 

داری ايران  سايه حکومت اسCمی و نظام سرمايه
 .حک شده است

مانند ديگر موارد، آمار دقيقی از تعداد زنان 
ی  به نوشته.  سرپرست خانوار وجود ندارد

خبرگزاری مھر براساس آمارھای رسمی شمار 
.  ميليون نفر است٣زنان سرپرست خانوار 

 درصد کل ١٢/  ٧براساس ھمين گزارش حدود 

١٠ 
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خانوارھای ايران زن سرپرست خانوار محسوب 
 ميليون نفر در ۶شود که در مجموع بيش از  می

کنند که زنان سرپرست  خانوارھايی زندگی می
 .خانوار ھستند

 ميليونی زنان سرپرست خانوار ٣اما آمار 
 است که براساس ٩۵مربوط به سرشماری سال 

 ۶٠آن تعداد زنان سرپرست خانوار سه ميليون و 
که براساس  جالب آن.  ھزار نفر اعCم شده بود

 تعداد زنان سرپرست خانوار ٩٠سرشماری سال 
 ھزار نفر، در سرشماری سال ۵٠٠ ميليون و ٢

 ٧۵ ھزار نفر و در سال ۶٠٠ يک ميليون و ٨۵
 ھزار نفر اعCم شده ٢٠٠کمتر از يک ميليون و 

 .بود
زاده رئيس کميسيون  ی مھدی عيسی گفته به

 زنان سرپرست خانوار و تامين اجتماعی

 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 
 عمودیپوdريزاسيون 

 
 :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 


