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 زنده باد اراده بازنشستگان 

 تامين اجتماعی برای تغيير
 

پس از تجمع پرشکوه بازنشستگان تامين 
اجتماعی در برخی از شهرهای کشور به تاريخ 

ماه  دی ٢١و  ١۴آذرماه، در روزهای يکشنبه  ٢٣
بار ديگر بازنشستگان تامين اجتماعی با 

 ٢٣تر از تجمع  برگزاری تجمعاتی حتا پرشکوه

های برحق  ها آمده و خواست آذرماه به خيابان
های  چنين در شبکه هم.  خود را فرياد زدند

های متعددی برای تجمع  اجتماعی فراخوان
بهمن منتشر شده و  ٧سراسری ديگری در روز 

در تهران قرار است اين تجمع در برابر سازمان 
تامين اجتماعی واقع در خيابان آزادی برگزار 

 .گردد

ماه براساس فراخوان  دی ٢١در روز يکشنبه 
های بازنشستگان، در تهران،  برخی از تشکل

قزوين، کرج، شيراز، شوش، رشت، اراک، 
آباد و  اصفهان، اسفراين، مشهد، تبريز، خرم

برخی ديگر از شهرهای کشور بازنشستگان 
در تهران .  دست به تجمع اعتراضی زدند

 ٣٠بازنشستگان تامين اجتماعی از ساعت ده و 

دقيقه در برابر مجلس اسالمی تجمع خود را آغاز 
 .کردند

فرياد فرياد از اين همه بيداد، خواسته اصلی ما 
ميرد ذلت  حقوق طبق تورم، بازنشسته می

پذيرد، هم مجلس هم دولت بس است فريب  نمی
ملت، شعارما اين زمان معيشت است ودرمان، 

مون، از جمله  آد حق فقط کف خيابون بدست می
 . شعارهای بازنشستگان در اين تجمع بودند

ماه نيز بازنشستگان در  دی ١۴در روز يکشبنه 
چون تهران،  بسياری از شهرهای کشور هم

تبريز، يزد، اهواز، اراک، مشهد، شيراز، 
سنندج، اصفهان، شوش، بجنورد، کرمانشاه، 
شوشتر، رشت، همدان و قزوين دست به تجمع 

درتهران اين تجمع در .  اعتراضی زده بودند
و سی دقيقه در برابر سازمان کار و  ١٠ساعت 

تامين اجتماعی در خيابان آزادی برگزار شد، 
جايی که تجمع بازنشستگان توجه و حمايت 
عابران و مسافران وسايل نقليه را به خود جلب 

چون حقوق ما  بازنشستگان با شعارهايی هم.  کرد
ها دالريه، فقط کف خيابون به دست  رياليه هزينه

مون، کشتی بازنشسته ديگه به گل نشسته  مياد حق
. های برحق خود را فرياد برآوردند خواست

چنين خواستار استعفای رئيس  بازنشستگان هم
سازمان تامين اجتماعی و وزير تعاون، کار و 

های    در برخی از شهرها گروه .  امور اجتماعی شدند 
آهن به بازنشستگان    ديگری از نمونه کارگران راه 

غذا نيست، ترس  "درمشهد جمعی با شعار  .  پيوستند 

آمريکايی در "  دموکراسی"کنگره آمريکا و 
 دوره رياست جمهوری های پايانی  هفته

جمهور آمريکا دونالد ترامپ،  ترين رئيس جنجالی
رويدادی را تجربه کرد که در تاريخ دموکراسی 

ترامپ که در انتخابات .  سابقه بود آمريکا بی
از جو بايدن )  ٢٠٢٠نوامبر (رياست جمهوری

خورده بود، در آخرين تالش  رقيب خود شکست
خود برای برهم زدن نتيجه بازی، در جمع 

) دی ١٧(  هواداران خود روز ششم ژانويه 

 تواند  با به بند کشيدن جوانان نمی جمهوری اسالمی 

 ای را مهار کند اعتراضات توده

 

 تپه  احضار کارگران مبارز هفت

 کنيم به دستگاه قضايی را محکوم می

 

 عليه گسترش اختناق و سرکوب؛ 

 مقاومت سازمانيافته را شکل دهيم

  ١٠درصفحه 

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠۴شماره  ٩٩دی  ٢٩ –سال  چهل و دوم 

 راست افراطی و رؤيای سرکردگی آمريکا

، سيد جواد حسينی، ١٣٩٩دی ماه  ٢٠روز شنبه 
معاون وزير آموزش و پرورش جمهوری 

هر دانش آموز (اسالمی در نشست طرح هدايت 
يک تبلت، هر تبلت يک کالس درس و يک 

درصد دانش آموزان ايران  ٣٠:  گفت)  مدرسه
هيچگونه وسيله ارتباطی جهت اتصال به شبکه 
شاد ندارند و اين امر موجب نابرابری ديجيتالی 

 *.آموزشی شده است

جواد حسينی که عالوه بر پست معاون وزير، 

رياست سازمان آموزش و پرورش استثنايی 
کشور را نيز عهده دار است، در ادامه با اشاره 
به نابرابری نظام آموزشی کشور از جمله 

" شبکه شاد"نابرابری موجود در استفاده از 

ميليون دانش آموز بی بهره از  ٣يک آماِر : "گفت
ابزار هوشمند بارها اعالم شده، اما در کنار آن 

ميليون دانش آموز هم هستند که به علت  ٢حدود 
شغل پدر و مادر تنها می توانند تا يک ساعت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 نابرابری نظام آموزشی ايران در آئينه کرونا

 دوزخی سوزان به نام جمهوری اسالمی
 

ويروس کرونا از زمان پيدايش و شيوع در کشورهای جهان هزاران جهش داشته است، اما چند گونه از 
ای که ابتدا در انگليس شناسايی  از جمله نمونه.  ها توجه و نگرانی جدی دانشمندان را برانگيخته است آن

شود روند رو به افزايش ابتال به کرونا، به  گفته می.  شد و بعداً در بسياری از ديگر کشورها يافت شد
ای که گويا به ايران نيز  نمونه.  يافته است تر اين نمونه جهش ويژه در اروپا، ناشی از سرعت سرايت بيش

 . وارد شده است

ست، برخالف سير افزايشی ابتال به کرونا در سراسر جهان، "ها معجزه"جايی که ايران کشور  اما از آن
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١از صفحه   

 زنده باد اراده بازنشستگان تامين اجتماعی برای تغيير

  ۶درصفحه 

به جمع بازنشستگان تامين اجتماعی که "  نيست
 .ای خالی پهن کرده بودند پيوستند سفره

دی بازنشستگان در برابر مجلس  ٢١در تجمع 
نماينده "اسالمی و در حالی که برخی شعار 

سر داده شده بود، داود "  مجلس حمايت حمايت
رضوی از اعضای سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران و يکی از بازنشستگان 

کننده در اين تجمع از پشت بلندگو  شرکت
توضيحاتی در مورد عملکرد مجلس و ديگر 

. ها داد نهادهای حکومتی در طول تمام اين سال

سال گذشته نه تنها  ۴٠مجلس در طول: "وی گفت
کاری برای ما نکرده بلکه منابعی رو هم که 

سال  ۴٠توی اين ... داشتيم به مرور از ما گرفتن 
تا بيمارستان نتونستند بسازند با اين همه  ۴

شرح حال امروز ما نشان گر اين هست ...  بودجه
که ما يک نماينده مستقل نداشتيم برای همين ما 

تا  ۵مون می تونيم به  بايد پشت هم باشيم هر کدوم
همکار و بازنشسته بگيم در اين اجتماعات 

تنها راه رسيدن به حقمون همين .  شرکت کنه
تونيم به کمک همديگر  اجتماع است که می

سخنانی ".  همبستگی و اتحادمون رو نشون بديم
کنندگان در اين  که مورد تشويق و حمايت شرکت

 .تجمع قرار گرفت

چنين يکی از زنان بازنشسته  در اين تجمع هم
تامين اجتماعی در مورد تبعيض بين 

سازی اعالم  بازنشستگان، پوشالی بودن همسان
شده از سوی دولت، دزدی دولت از جيب 
کارگران و بازنشستگان و غيره سخنانی ايراد 

"وی گفت.  کرد حقوق بازنشستگان تامين : 
هزار تومان تا يک ميليون  ١٠٠اجتماعی تنها از 

دولت نه تنها پول تامين ...  تومان افزايش پيدا کرد
گروهی که بايد از  ٢۶دهد بلکه  اجتماعی را نمی

سوی دولت مورد حمايت قرار بگيرند به صندوق 
سازمان تامين اجتماعی وصل کردند در حالی که 

ها صندوق حمايتی از سوی دولت  بايد برای اون
تشکيل شود و اين وظيفه دولت است نه اين که از 

با نرخ دالر سال ...  جيب ما بازنشستگان بردارند
آينده که قرار است در مجلس تصويب شود تورم 

کند و حقوق و مستمری  چند برابر افزايش پيدا می
ما نه ساالنه بلکه بايد ماهانه و مطابق با افزايش 

 ".تورم افزايش يابد

ها و اجرای کامل و صحيح  افزايش مستمری
های  ترين خواست سازی از مهم همسان

بازنشستگان تامين اجتماعی است که عموما زير 
در واقع بازنشستگان با .  کنند خط فقر زندگی می

اين مطالبه، خواستار حقوقی باالی خط فقر 
رغم  ها به هستند، بازنشستگانی که بسياری از آن

. نشين هستند چنان اجاره ها کار و تالش هم سال

مساله درمان رايگان و امکانات درمانی مناسب 
های مهم  برای بازنشستگان يکی ديگر از خواست

دزدی دولت از سازمان تامين .  هاست و برحق آن
اجتماعی که تمامی اموال آن متعلق به کارگران و 
بازنشستگان است، اداره اين سازمان توسط دولت 

و عدم امکان دخالت و نظارت بازنشستگان بر 
اموال سازمان تامين اجتماعی يعنی اموالی که 

هاست، از ديگر اعتراضات مهم  متعلق به خود آن
دولتی که .  بازنشستگان تامين اجتماعی است

داران است و بار معضالت  مدافع منافع سرمايه
مالی خود را بر دوش کارگران شاغل و 
بازنشسته انداخته و به اشکال گوناگون دست در 

کند که در سخنان بازنشستگان در  ها می جيب آن
دولتی .  هايی از آن بيان شد دی نمونه ٢١تجمع 

فاسد که تصميم دارد حتا از ميزان عيدی 
گونه در چنگال فقر اسير  بازنشستگان که اين

 .اند بدزدد شده

همگان بياد دارند که وقتی تضادهای درونی 
حاکميت به مرحله اعتراض به رياست مرتضوی 
بر سازمان تامين اجتماعی کشيده شد، برخی از 

حساب مديران وقت و قبلی اين  های بی دزدی
نوار .  ای شد سازمان از جيب کارگران رسانه

ديدار مرتضوی با برادر الريجانی را نيز همگان 
های طاليی را که  طور سکه به ياد دارند و همين

از جيب کارگران و بازنشستگان توسط مرتضوی 
و ديگر روسای سازمان تامين اجتماعی به 

در واقع .  شد نمايندگان مجلس و ديگران اهدا می
اهميت نشستن بر کرسی رياست سازمان تامين 

سال به دليل  ۴٠اجتماعی در طول تمامی اين 
چنگ انداختن بر ثروت سازمان تامين اجتماعی 

 .گيری از آن بوده است و چپاول و بهره

تجمع  ٣ای که در رابطه با  ترين نکته اما شايد مهم
اخير بازنشستگان تامين اجتماعی بايد بر روی آن 

که نه  با وجود آن چراانگشت گذاشت اين باشد که 
کند، بلکه  تنها کرونا در شهرهای ايران بيداد می

هوای تهران نيز در طول اين روزها بويژه در 
ها ناسالم و  روز آن برای همه گروه ١٣دی ماه 

های حساس ناسالم بوده  روز آن برای گروه ١١
ها آمده و  بار به خيابان ٣است، بازنشستگان 

چنان تا رسيدن به  خواهند اين تجمعات را هم می
 !شان ادامه دهند؟ های خواست

گر آن هستند که تحمل شرايط  اين اعتراضات بيان
کنونی برای بازنشستگان ديگر غيرممکن شده 

بازنشستگان که عموما از نظر ميزان .  است
های پرخطر قرار دارند با  سالمت در ميان گروه

ها آمدند تا فرياد بزنند  وجود اين شرايط به خيابان
که ديگر حاضر به تحمل شرايط کنونی نيستند و 

. فرسا ديگر قابل تحمل نيست اين شرايط طاقت

چنين نشان دادند که راه خود را انتخاب  ها هم آن
های  کرده و مصمم هستند تا رسيدن به خواست

ها که سال از پی  آن.  خود به مبارزه ادامه دهند
گردند در  ور می تر غوطه سال در فقری عميق

ها کار و زندگی و مبارزه به  جريان عمل و سال
اين نتيجه درست رسيدند که هيچ تغيير مثبتی در 

شان رخ نخواهد داد مگر آن که  شرايط کنونی
ها  طور که خودشان فرياد زدند به خيابان همان

شان تداوم بخشيده و اين گونه  آمده به مبارزات
شان را پيگيری کنند و اين تنها راه تحقق  مطالبات

اين که هر بار .  شان است های خواست
ای بيشتر و  بازنشستگان با انرژی و اراده

ها گذاشته و حق خود را  تر پا به خيابان مصمم
اين که .  است   گر همين واقعيت طلب کردند بيان

بازنشستگان هر بار از پی اعتراض خيابانی 
کنند و دست  تاريخ اعتراض بعدی را مشخص می

گر همين  گذارند نيز بيان در دست يکديگر می
 .واقعيت است

اما جدا از اين مساله، يک نکته بسيار مهم ديگر 
که مبارزات پيگير و  نيز وجود دارد و آن اين

اراده بازنشستگان در تداوم اعتراضات خود 
ها و  تواند الگويی باشد برای ديگر گروه می

های  ترين خواست مهم.  های اجتماعی جنبش
ست که ديگر  هايی بازنشستگان همان خواست

اعتراض به .  های اجتماعی نيز دارند گروه
 ٨٠شرايطی که باعث شده است امروز حداقل 

درصد جامعه زير خط فقر بسر برند، شرايطی 
ها انسان گرسنه سر بر  که باعث شده است ميليون

بالين بگذارند، شرايطی که در يک سو 
داران و مقامات حکومتی قرار دارند که  سرمايه

از همه امکانات مالی و غيره برخوردارند و در 
های آن  کنند که در دنيا نمونه هايی زندگی می کاخ

محدود است و از سوی ديگر مردمی که برای 
ترين نيازهای خوراکی خود  تامين ابتدايی

درمانده، از امکانات درمانی و بهداشتی مناسب 
کنند امروز را به فردا  اند و تنها سعی می بهره بی

 .برسانند به اميد فردايی بهتر

جاست که با تداوم وضعيت کنونی  فاجعه اما اين
ها از بدتر شدن شرايط دهشتناک  همه ارزيابی

حتا به اعتراف اقتصاددانان .  دهند کنونی خبر می
 –انداز بحران اقتصادی رکود  حکومتی نيز چشم

تر از سال جاری است  تورمی در سال آينده تيره
اين  ١۴٠٠و البته تنها نگاهی به بودجه سال 

اما اين تمام ماجرا .  کند موضوع را تاييد می
اصل ماجرا اين است که در چنين .  نيست

است تا حقوق و مستمری   شرايطی دولت مصمم
درصد افزايش دهد و اين  ٢۵و دستمزدها را تنها 
تر برای کارگران، معلمان،  يعنی فقری دردناک

بگيران زحمتکش  بازنشستگان و ديگر حقوق
 .جامعه در سال آينده

طور که بازنشستگان تامين  بنابراين همان
اجتماعی در عمل به اين نتيجه رسيدند که تداوم 

و فقری کشنده است   شرايط کنونی مرگ تدريجی
شان، مبارزه  و تنها راه برای بهبود شرايط زندگی

در کف خيابان است و نه فقط مبارزه در کف 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

 .از دست دادند

در سياست خارجی نيز ترامپ سعی کرد از 
گرچه .  های دولت آمريکا بکاهد هزينه

های مالی و نظامی در  درزمينٔه کاهش هزينه
های  خارج از آمريکا نيز ترامپ موفقيت

ناچيزی به دست آورد و برای نمونه از سهم 
پرداختی آمريکا در پيمان ناتو و برخی 

کلی آن را قطع  المللی کاست يا به نهادهای بين
کرد، اما توفيقات آمريکا در جنگ تجاری با 

المللی خود از جمله  چين و اروپا  رقبای بين
آمريکا با ايجاد موانع .تر بود از اين هم ناچيز

های سنگين، ورود  گمرکی و وضع تعرفه
کاال از چين را تا حدی محدود ساخت و 

اما اين نيز .  امتيازات کوچکی به دست آورد 
داری آمريکا را از بحران  نتوانست  سرمايه

های  در نتيجه، تضادهای قدرت.  نجات دهد
بزرگ امپرياليست و جنگ تجاری ميان 

گسترش سيطره .  ها مدام تشديد شده است آن
اقتصادی چين در بازار جهانی، به يک تهديد 

ترامپ و .  شده است جدی برای آمريکا تبديل
فقط نتوانستند قدرت زوال  دارو دسته او نه

يافته امپرياليسم آمريکا و سرکردگی آن را 
احيا کنند، بلکه موقعيت اقتصادی آمريکا 

تر و مناسبات دولت آمريکا در دوره  شکننده
 .ترامپ با چين و اروپا نيز بدترشد

ها پيش آشکارشده بود که  اين واقعيت از مدت
با ورود چين به عرصه بازارهای جهانی و 
درنتيجه ضعف قدرت اقتصادی آمريکا و 
تغييراتی که در توازن قوای اقتصادی و 
سياسی جهان به وجود آمده، آمريکا هژمونی 
و سرکردگی خود را در اردوگاه امپرياليستی 

دولت آمريکا تا مدتی .  داده است ازدست
تالش کرد بلکه از طريق برتری نظامی 

اما .  خود، اين سرکردگی را حفظ کند
درپی نظامی آمريکا در  های پی شکست

خاورميانه ازجمله سوريه، عراق و 
افغانستان و ناکارايی آن در قبال کره شمالی 
و ترکيه و غيره، برای هميشه براين 

 .سرکردگی نقطه پايان گذاشت

ترامپ و همه حاميان عظمت طلب وی در 
فقط منشأ هيچ عظمتی برای آمريکا  آمريکا نه

برنده و رقيب او، تفاوت بزرگ و 
 .داری نداشت معنی

ترامپ البته بر زمينه شرايط عينی و 
داری حاکم ، در رأس قدرت  نيازهای سرمايه

بحران اقتصادی عميقی .  سياسی قرار گرفت
از آمريکا آغاز شد ،  ٢٠٠٧که سال 

داری را  سرعت سراسر جهان سرمايه به
داری آمريکا پيش از آنکه   سرمايه.  فراگرفت

يافته  از عواقب اين بحران بزرگ  نجات
ترامپ .باشد، در کام بحران ديگری فرورفت

های نو ليبرال و از  در پی شکست سياست
داری  درون بحران حاد اقتصادی سرمايه

عنوان نماينده  آمريکا سر برآورد و به
داری آمريکا در  ترين جناح سرمايه راست
ترامپ .  به قدرت رسيد)  ٢٠١٧(  ٩۵سال 

پيش از آنکه بخواهد يا بتواند گامی در 
راستای حل بحران بردارد در کام بحران 

شروع  ٢٠١٨اقتصادی ديگری که از اواخر 
شد و با شيوع کرونا به اوج خود رسيده 

 .است، گرفتار آمد

" اول آمريکا"ترامپ که با شعار محوری 

هايی درزمينٔه افزايش  روی کارآمد، وعده
اندازی معادن، ايجاد کار،  دستمزد، راه

های توليدی که به خاطر  بازگرداندن شرکت
اندازی شده بودند و  تر در چين راه دستمزد کم

های مردم  بهبود وضعيت اقتصادی توده
ها آمريکايی را به  توانسته بود آرای ميليون

دست آورد و البته اقدامات محدود و 
مدتی نيز در برخی از اين موارد انجام  کوتاه

 .داد

های ترامپ،  وجه ديگر تبليغات و سياست
شعارهای ناسيوناليستی و نژاد پرستانه عليه 

اين شعارها نيز .  التين تبارها و مهاجرين بود
هايی از اقشار پايين  مورد استقبال گروه

بورژوازی که از فقر و  جامعه و خرده
. اند قرار گرفت شدت در رنج بيکاری به

ترامپ محور اصلی سياست خود را مسائل 
داخلی آمريکا قرارداد و سياست خارجی 

های  خود را نيز در انطباق با منافع و نقشه
اگرچه در عرصه مسائل .داخلی تنظيم کرد

داخلی ترامپ برخی کارهای محدود و 
مدتی انجام داد اما نتوانست از عمق و  کوتاه

بحران اقتصادی .  شدت بحران بکاهد
تر و  روز حاد داری آمريکا روزبه    سرمايه

که بوی گنديدگی  نحوی به.  شديدتر شد
جا زودتر در  داری آمريکا از همه سرمايه

ازپيش  توليد ناخالص داخلی بيش.  فضا پيچيد
ای  سابقه نرخ بيکاری به نحو کم.سقوط کرد

ها نفر شغل خويش را  افزايش يافت و ميليون

گفت وی .  فرمان يورش به کنگره را صادر کرد
و "  مردم رأی خود را پس خواهند گرفت"

که ترکيبی از سفيدپوستان "  مردم"اين 
طلب ضد مهاجر و نيروهای راست  برتری

. افراطی بود را به سمت کنگره هدايت کرد

ور و  اين نيروها نيز به ساختمان کنگره حمله
ً بدون مانع و مقاومت وارد ساختمان  تقريبا
کنگره شدند و آن را به تسخير خود 

هدف شورشيان برهم زدن کار .  درآوردند
کنگره در جلسه تأييد رأی مجمع انتخاباتی

و درنهايت باطل کردن )  الکترال کالج(  
انتخابات نوامبر بود که ترامپ بازنده شده 

تسخير پارلمان آمريکای نمونه .  بود
دموکراسی، درواقع ورشکستگی بزرگی 
برای دولت آمريکا و لکه ننگی بر دامان 

. دموکراسی پارلمانی اين کشور بود

خواهان،  ها و حتی برخی جمهوری دموکرات

" تروريسم داخلی"يورش به کنگره را 

نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان .خواندند
تشويق به "آمريکا، استيضاح ترامپ به اتهام 

را مطرح کرد و ترامپ را فاقد "  شورش
مجلس نمايندگان .  تعادل روانی دانست

آمريکا خواهان استعفای وی با استفاده از 
 .قانون اساسی آمريکا شد ٢۵متمم 

که فقط حدود دو  اگرچه مشخص بود وقتی
مانده،  هفته به پايان دوره ترامپ باقی

کدام از اين تهديدات و اقدامات جامه  هيچ
عمل نخواهد پوشيد، اما نفس اين ماجرا 

ها بود و  حاکی از تشديد تضادها و کشمکش
در اين توازن و رقابت، ترامپ راه ديگری 
نداشت جز آنکه باخت را بپذيرد و صندلی 

 .رياست جمهوری را ترک کند

پايان رياست جمهوری ترامپ البته به معنای 
های  داخلی آمريکا  پايان تضادها و کشمکش

بازی را  ترامپ در شرايطی زمين.  نيست
کند که در باخت اخير خود بيش از  ترک می

ميليون رأی آورد و آرای وی با آرای  ٧٠

 راست افراطی و رؤيای سرکردگی آمريکا

 زنده باد سوسياليسم 
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 راست افراطی و رؤيای سرکردگی آمريکا

ازپيش تضعيف  نشدند بلکه آمريکا بيش
فقط گامی جدی در راستای  ترامپ نه.شد

بهبود وضعيت اقتصادی کارگران و 
زحمتکشان و تهيدستان جامعه برنداشت، 

دولت .  تر شد  روز وخيم بلکه اوضاع روزبه
های غلط خود در بحران  آمريکا باسياست
هزار نفر را به کام  ٢٠٠کرونا، بيش از 

کرونا بحران اقتصادی نظم .  مرگ فرستاد
داری آمريکا را  داری ازجمله سرمايه سرمايه

به اوج رساند و پوسيدگی و ورشکستگی اين 
کرونا تضاد .  نظم را به همگان نشان داد

ميان توده مردم و دولت حاکم و همچنين 
در .  های حکومتی را تشديد کرد نزاع جناح

های  ها و بحران دوره ترامپ کشمکش
 .ازپيش تشديد شدند اجتماعی بيش

مردم ناراضی آمريکا در اعتراض به  
های نژادپرستانه ترامپ و در  سياست

اعتراض به وضع موجود، بارها و بارها 
تکيه زدن ترامپ بر رأس .  وارد خيابان شدند

قدرت سياسی آمريکا از همان لحظه نخست 
فقط  با اعتراضات پرشور و وسيع نه

های زيادی از مردم در آمريکا، بلکه  بخش
در ساير کشورها ازجمله کشورهای اروپايی 

چهار سال پيش در روز .  روبرو گرديد
مراسم تحليف رياست جمهوری ترامپ 

ها تن از مردم آمريکا  ، ميليون٢٠١٧ژانويه 
و سراسر جهان عليه دونالد ترامپ و 
مواضع نژادپرستانه و زن ستيزانه وی دست 

در دوره .  به اعتراض و راهپيمايی زدند
رياست جمهوری ترامپ، مردم آمريکا بارها 

های نژادپرستانه  ها و سياست عليه صحبت
وی و اقدامات پليس فاشيست آمريکا دست به 

در )  ٩٩(خرداد سال جاری.  اعتراض زدند
واشنگتن پايتخت آمريکا و چندين شهر ديگر 
تظاهرات بزرگی در گرامی داشت جورج 
فلويد که به دست پليس فاشيست آمريکا به 

اين اعتراضات ضد .قتل رسيد، برگزار شد
) ٢٠٢٠مه  ٢۵(  ٩٩خرداد  ۵نژادپرستی که 

روز ادامه يافت و  ۵آغازشده بود به مدت 
. شهر آمريکا را دربرگرفت ١۴٠بيش از 

غارتگر،اوباش، چپ "ترامپ معترضين را 
خواند و از " های پست و آشغال افراطی و آدم

" هزاران هزار نيروی سرتاپا مسلح"اعزام 

قتل جورج .  برای مقابله با مردم سخن گفت
ای بود که انفجار بزرگ انبار  فلويد جرقه

نارضايتی عميق کارگران، زحمتکشان، 
بيکاران و تهيدستان جامعه را که به اعماق 

شده بودند، در پی  فقر و بدبختی پرتاب

بار ديگر تبعيض  اين اعتراضات يک.  داشت
و نابرابری شديد اقتصادی و اجتماعی و 
عمق نارضايتی مردم از وضع موجود و 

حال بحران داخلی آمريکا را به  درعين
 .نمايش گذاشت

موازات تعميق و تشديد  در دوره ترامپ به
بحران اقتصادی، نژادپرستان سفيدپوست، 
نيروهای نئونازيست ضد مهاجرين، 

های عظمت طلب و راست افراطی  شونيست
انواع .  آمريکا نيز رشد يافته و تقويت شدند

های نژادپرست و راست افراطی از  گروه
فدراسيون اصالحات مهاجرت "  نوع

پسران "، "بنياد هريتيج"، "آمريکا
انديشکده مؤسسه "  ، )پرايد بويز"(  مغرور

گذاری  شورای مشاوره قانون"، "کيتو
کوکلوس "، "رايت آلترناتيو" ، "، "آمريکايی

و "  حزب آزادی آمريکا"، "ها کالن
حزب "  ، "اتحاد ملی"نئونازيست هائی چون 

جنبش ناسيونال "  ، "  ها نازی آمريکايی
و صدها گروه ريزودرشت "  سوسياليست

ديگر که در جريان حمله به ساختمان کنگره 
مشارکت داشتند  ٢٠٢١ژانويه  ۶امريکا در 

" عظمت امريکا را دوباره برگردانيم"و 

يکی از شعارهايشان بود، در دوره ترامپ و 
های وی تقويت  ها و حمايت در سايه سياست

خواست باخت خود را  ترامپ که نمی.شدند
سابقه دست زد و  قبول کند به قماری بی

های مسلح و ساير حاميان  نئونازی
نژادپرست خويش را به خيابان و آشوب 

بذرهای اين آشوب و عمل مجرمانه .  کشاند
بر طبق معيارهای قانونی آمريکا، البته قبل 
از آن توسط جمهوری خواهان و شخص 

دونالد ترامپ آخرين .ترامپ پاشيده شده بود
تير ترکش خود را در همين روز به سوی 

عنوان نماينده شاخص  او به.  کنگره رها کرد
ها در افتضاحی که  راست افراطی و نئونازی

بارآورد، نقش  دموکراسی پارلمانی آمريکا به
 .کننده داشت تعيين

ترامپ در بازی دموکراسی آمريکايی مردود 
باخت او در قمار اخير، باخت قبلی را .  شد

تکميل کرد و دوران رياست جمهوری وی 
هواداران ترامپ قرار است .  پايان يافت
ژانويه، روز مراسم تحليف  ٢٠چهارشنبه 

رياست جمهوری جو بايدن، در پنجاه ايالت 
آمريکا دست به تجمع و تظاهرات 

نيروهای امنيتی آمريکا درباره وقوع .بزنند
اين تجمعات .  اند احتمالی خشونت هشدار داده

و تظاهرات به هر شکلی و با هر کميت و 

ی  کيفيتی برگزار شود، تأثيری درنتيجه
ترامپ راهی جز قبول باخت . انتخابات ندارد

 .و ترک کاخ سفيد ندارد

پايان رياست جمهوری ترامپ اما پايان  
فراموش نکنيم ترامپ با شعار .  ماجرا نيست

طلبانه  توانست توهمات عظمت" اول آمريکا"
هايی از مردم  و شوينيستی را درميان بخش

های نسبتاً  او توانست بخش.  آمريکا دامن زند
های ناآگاه را حول اين شعار  بزرگی از توده

ميليون رأی به ترامپ  ٧٠بيش از .  بسيج کند
در پايان چهار سال زمام داری وی در 

ی آن شد، اين واقعيت تلخ  انتخاباتی که بازنده
ای فقر  کند که تا چه ميزان گسترده را بيان می

هايی  و تهيدستی و بيکاری و ناآگاهی و زمينه
که بستر رشد راست افراطی است در آمريکا 

هيچ ترديدی  بنابراين بی.  فراهم است
های بورژوازی در آمريکا  کشمکش جناح

از سوی ديگر جناح ديگر .  پايان نيافته است
بورژوازی آمريکا که جو بايدن نماينده آن بر 
کرسی رياست جمهوری می نشيند نيز قادر 
به حل بحران اقتصادی و صدها مشکلی که 
کارگران، زحمتکشان و تهيدستان آمريکا در 

مشکالت و .  آن غوطه ورند، نخواهد بود
. های اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد بحران

در سوی .  اين اما هنوز تمام ماجرا نيست
های مردم ناراضی  ديگر جامعه نيز توده

های اقتصادی و اجتماعی،  مخالف نابرابری
های نژادپرستانه و مخالف  مخالف سياست

وضع موجود نيز پيوسته تقويت گشته و 
نارضايتی و اعتراض .  تر شده اند متراکم

بيشتری در صفوف کارگران و زحمتکشان 
هايی از بروز  نشانه.  گيری است درحال شکل

های چپ و سوسياليستی در  و تقويت گرايش
ها صيقل يافته  بندی قطب.  شود جامعه ديده می

رسد که مبارزه طبقاتی  و چنين به نظر می
شده  آشکار و علنی به امری ناگزير تبديل

 .است

جو )    ٢٠٢١بيست ژانويه (٩٩اول بهمن 
ترامپ از .شود بايدن وارد کاخ سفيد می

صحنه سياسی آمريکا ناپديد و از اذهان محو 
رؤيای احيای سرکردگی آمريکا اما .شود می

در ذهن عظمت طلبان و شوينيست ها و 
 .راست افراطی آمريکا همچنان زنده است

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 دوزخی سوزان 

 به نام جمهوری اسالمی

باره و  در ايران آمار مرگ و مير و ابتال به يک
تر از دو ماه کاهشی باورنکردنی يافته  طی کم

آذر آمار رسمی مرگ و  ۴برای نمونه در .  است
نفر رسيده بود، اما  ۵٠٠مير روزانه به نزديک 

در .  نفر کاهش يافت ٩۶دی، اين تعداد به  ٢٧در 
مورد بود  ١۴٠٠٠آذر آمار ابتالی روزانه  ١٣

در پی .  تن رسيد ۶١٠٠دی به  ٢٧که در 
آمار، شهرهای قرمز به سرعت رنگ "  کاهش"

های زرد و نارنجی و آبی  باختند و به رنگ
 .درآمدند

ناگفته پيداست که اين ارقام، آمار رسمی هستند و 
 ۴تا  ٣به اعتراف مقامات رژيم آمار واقعی 

مقامات جمهوری .  برابر آمار رسمی است
دی  ٢٧نفر در  ٩۶اسالمی در حالی از مرگ 

دهند که برای نمونه، کشور آلمان با  خبر می
ً معادل ايران از آمار ابتالی  جمعيتی تقريبا

نفر در  ۴۴١هزار نفر و مرگ  ١٢نزديک به 
 . دهد همان روز خبر می

دی مدعی شد، يکی از علل  ١٣روحانی در 
با رجوع به .  ها است ما افزايش تست"  موفقيت"

همان مقايسه پيشين، بايد گفت ميزان تست در 
ميليون مورد و در  ٣۶کشور آلمان، بيش از 

. ميليون مورد بوده است ٨ايران اندکی بيش از 

کادر درمانی "  قدرت"وی دليل ديگر را به 
با آن که در فداکاری و از .  نسبت داد

ای  گذشتگی کادر درمانی ايران شک و شبهه جان
وجود ندارد، اما بر همگان روشن است که 
امکانات و تجهيزات پيشرفته درمانی و بهداشتی 

وجه با امکانات ناچيز موجود در  آلمان، به هيچ
از سوی ديگر، با آن .  ايران قابل مقايسه نيست

که هنوز دوران کرونا به سر نرسيده و افزايش 
کادر درمانی از ضروريات سيستم درمانی ايران 
حتا پيش از اين بيماری بوده است، نه تنها اين 
نياز برطرف نشده است، بلکه مکرر با 
اعتراضات و تجمعات کادر درمانی 

های مختلف روبروييم که يا به علت  بيمارستان
اند يا خواهان  اتمام مهلت قرارداد اخراج شده

افتاده خود  های عقب حقوق و مزايا و کارانه
طبق آمار اعالم شده تنها تهران با کمبود .  هستند

هزار پرستار روبروست؛ عالوه بر آن، به  ٧
گفته دبير کل خانه پرستار، مهاجرت پرستاران 

از هم .  درصد افزايش يافته است ٣٠٠از ايران 
اکنون هم مسئوالن وزارت بهداشت از 

کادر درمان صحبت "  فرسودگی و خستگی"
کادر "  توان و انگيزه الزم"کنند و از عدم  می

 . درمانی

مردم عنوان "  پذيری مسئوليت"وی علت سوم را 
"صفتی بسيار کشدار.  کرد " پذيری مسئوليت. 

نسبت مستقيمی دارد با اعتماد به دولت و 
دستورهای بهداشتی و ايمنی مقامات بهداشتی و 

. درمانی؛ اعتمادی که در ايران وجود ندارد

نسبت مستقيمی دارد با "  پذيری مسئوليت"
امکاناتی چون تأمين معيشت، دسترسی به بيمه 
درمانی همگانی رايگان، نظام تأمين اجتماعی، 

های  برقراری فوری حقوق بيکاری، ارائه بسته
معيشتی دوران کرونا، دسترسی به وسايل 
بهداشتی و پيشگيرانه مانند ماسک و مواد 

کننده و شوينده و دسترسی به آب سالم،  ضدعفونی
گذاری اجتماعی، وجود  امکان رعايت فاصله

های مجازی برای  ها و وسايل تماس زيرساخت
ً در .  کار و آموزش و موارد پرشمار ديگر واقعا

ايران کدام يک از اين امکانات در اختيار مردم 
قرار دارد؟ مردمی محروم از حداقل معيشت که 
ناگزيرند برای مطالبه اين حق، هر روز در 

مردمی که .  برابر اين يا آن نهاد دولتی تجمع کنند
بايستی بين مرگ بر اثر گرسنگی يا کرونا يکی 
را برگزينند؟ مردمی که در بسياری از شهرها با 
آلودگی شديد هوا روبرويند که به خودی خود 
آمار مرگ و مير را حتا بدون يک بيماری 

 .برد مسری باال می

روشن است که روحانی و ساير مقامات دولت 
بافند و  جمهوری اسالمی طبق معمول اراجيف می

مردم .  دهند آمارهای جعلی به خورد مردم می
اند که در آغاز شيوع اين بيماری  فراموش نکرده

، مقامات رژيم آگاهانه و هدفمندانه از ٩٨در سال 
اعالم خبر ورود بيماری به کشور و شيوع آن 

و سپس "  انتخابات مجلس"خودداری کردند تا 
خبری مردم برگزار  بهمن در بی ٢٢مراسم 

 .شوند

 اين بار، هدف آنان از آمارسازی چيست؟

اجتماعات "مقامات رژيم مرتب در مورد خطر 
دهند و   هشدار می"  ها دورهمی"و "  خانوادگی

حتا روحانی از مردم خواست مراسم شب يلدا را 
. برگزار کنند"  از طريق تلفن و فضای مجازی"

ستاد ملی "دی در جلسه  ٢٧با وجود اين، در 
کاهش آمار ابتال و "با اشاره به "  مقابله با کرونا

"گفت"  مرگ مير معموالً در اين ايام به دليل : 
احترام به حضرت صديقه کبری و يک سنت، 

کرديم، امسال هم  همواره عزاداری را اجرا می
 ."کنيم اجرا می

مراسم مذهبی :  ها آشکار گرديد پس يکی از علت
 .بهمن ٢٢و پس از آن، مراسم " دهه فاطميه"

طبق : "روحانی در اين جلسه همچنين اذعان کرد
هايی که در جلسه داده شد، در برخی   گزارش

های دينی، مذهبی و گردشگردی همه  شهر
ضوابط و اصول مراعات نشده و اظهار نگرانی 

ً هم جای نگرانی دارد وزير ."  شد که واقعا
" احتمال"اش هم از پيش درباره  بهداشت

. دهد گيری کرونا در بهمن و اسفند هشدار می اوج

ً با  پس می دانند برگزاری مراسم مذهبی که مسلما
های بهداشتی همراه نخواهد بود،  رعايت پروتکل

باری به دنبال خواهد داشت،  چه عواقب فاجعه
های مربوط به  همچون برگزاری مراسم

روز اول ماه  ١٠های مذهبی از جمله  عزاداری
های گذشته که در پی آن آمار شيوع  محرم در ماه

 .کرونا در سراسر کشور به سرعت باال رفت

توان در توجيه سياست  علت ديگر را می
های آمريکايی و  ممنوعيت خريد واکسن"

 . جست" انگليسی

کاهش "دی علت ديگر  ۴روحانی در سخنان 
وی در .  را فاش ساخت"  آمار مرگ و مير و ابتال

"اين زمينه گفت ايران پيش قدم مهار اين موج : 
ها قبل از کشورهای پيشرفته دنيا بوده و امروز 
که آمار فوتی ها و شمار مبتاليان در بسياری از 
کشورهای مدعی، در حد نگران کننده قرار دارد، 
ايران موفق به مديرت موج سوم شده است و در 

ها اکنون با موضوع  همين راستا اين رسانه
واکسن درصدد جوسازی هستند که مردم آگاه 
قطعا اسير اين جوسازی نخواهند شد چرا که ما 

هم در زمينه توليد و هم در زمينه تأمين اقدامات 
 ."مؤثر را دنبال می کنيم

از زمان اعالم کشف واکسن و تأييد سازمان 
بهداشت جهانی و نهادهای بهداشتی کشورهای 

دانستند، مردم منتظر  مختلف، سران رژيم که می
اقدامات دولت در زمينه خريد و واکسيناسيون 

روحانی همه .  گويی شدند هستند، دچار تناقض
های آمريکا  تقصيرها را به گردن تحريم

نثار "  هر چه لعنت داريد"گفت  انداخت و می می
آمريکا کنيد و مدعی بود که امکان انتقال پول را 

مقامی ديگر اعالم کرد که اين امکان .  نداريم
يکی، از عدم امکانات الزم برای .  وجود دارد

زد، ديگری  حمل و ورود واکسن حرف می
گفت ما امکانات  کرد و می ادعای او را رد می

گو آن که خود شرکت فايزر برای .  الزم را داريم
 .حمل و نقل واکسن تدارکاتی را مهيا کرده بود

بعد از مدتی که ديدند حنايشان ديگر رنگی ندارد، 
واکسن از کووکس و استفاده از "  خريد"وعده 

کشور يا کشورهای "  های ديگر برخی واکسن"
 ۴رئيس بانک مرکزی در .  نامعلومی را دادند

ميليون  ١۶/    ٨دی اعالم کرد ايران حواله خريد 
. دوز واکسن را از سه طريق ارسال کرده است

ساخت "ها، مکرراً نويد  ی سرسام دروغ در ميانه
دی  ۴روحانی در .  شد ايرانی داده می"  واکسن

"مدعی شد واکسن عليرغم شرايط تحريمی و : 
تراشی آمريکا حتما تأمين و در اختيار  اشکال

وزارت بهداشت "و "  مردم گذاشته خواهد شد
مکلف شده است که واکسن مورد تأييد و نياز را 

اين همه ."  در اسرع وقت تأمين نمايد
پردازی برای آن بود که مردم را فريب  دروغ

اگر بودند .  ای را اجرا کنند دهند تا فرمان خامنه
 ١٩ها را باور کردند، در  کسانی که اين دروغ

. ای آب پاکی را روی دست همه ريخت دی خامنه

های  او اعالم کرد که از اول هم با خريد واکسن
مورد تأييد جهانی مخالف بوده است و به 
مسئوالن هم گفته است و اکنون آشکارا و علنی 
رو به مردم فرمان خود را تکرار کرد که خريد 

از آمريکا و انگليس فرانسه ممنوع است   واکسن
" مايه افتخار و عزت کشور"و واکسن داخلی 

واکسنی که قرار بود در مرحله اول تنها .  است
نفر آزمايش شود و به روال معمول، تا  ۵٠روی 

به همين جا هم همچون ساير عملکردهای رژيم، 
ای است که کسی از جزئيات آن  راز سرناگشوده

ای درباره  گويی خامنه باری، فاش.  اطالع ندارد
های آمريکايی و  ممنوعيت خريد واکسن"

از يک سو خشم مردم را چندان "  بريتانيايی
های اجتماعی هشتگ  برانگيخت که در رسانه

به ترند اول ايران تبديل شد؛ و "  واکسن بخريد"
" خريد واکسن"از سوی ديگر غريو و هياهوی 

مورد تأييد سازمان بهداشت جهانی خاموش شد و 
" مضرات"و " واکسن داخلی"تعريف و تمجيد از 

برای "  های دشمن توطئه"های خارجی و  واکسن
تالش "و "  درصدی جمعيت جهان ٢٠کاهش "

روی مردم ايران در صدر "  برای تست واکسن
 . های مقامات قرار گرفت سخنان و مصاحبه

" مديريت"اما گويا مقامات رژيم نه تنها در 

های اقتصادی و اجتماعی و سياسی  نابسامانی
" های مديريت دروغ"اند، بلکه حتا در  لياقت بی

با آن که واکسيناسيون در اکثر .  خود نيز عاجزند
کشورهای جهان، حتا در کشورهای همسايه مانند 
عراق و افغانستان و ترکيه، کم و بيش، آغاز شده 
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واکسن  "است، مردم ايران حتا به فرض تأثير  
گو  .  ها منتظر توليد و توزيع آن بمانند   بايد ماه "  ايرانی 

در  "  انجمن ايمونولوژی و آلرژی ايران "آن که  
نياز به زمان  "دی اعالم کرده است،    ١٣ بيانيه  

کارآزمايی    ٣ و    ٢ ،  ١ طوالنی برای تکميل مراحل  
بالينی و نيز ظرفيت محدود توليد انبوه واکسن در  
کوتاه مدت، اين انجمن بر خريد فوری واکسن به  

های    درگيری ."  کند   ميزان مورد نياز تأکيد می 
مقامات وزارت بهداشت نيز برخی رازها را از  

از جمله يکی از مقامات  .  پرده بيرون انداخت 
بهداشتی مستعفی ادعای ساخت واکسن ايرانی توسط  

" غيرعلمی و ناشی از شتابزدگی "وزير بهداشت را  

عدم  "ای بر    داروساز نيز در نامه   ١۶٧ .  خواند 
و ادعاهای توليد  "  توانايی مدعيان توليد واکسن 

توهين به شعور علمی  "واکسن داخلی را  
" ای برای عدم تأمين واکسن   بهانه "و  "  داروسازان 

 .توصيف کردند 

همچنين اکنون روشن شده است امتناع روحانی و  
مقامات بهداشتی ايران از پذيرش تست واکسن روی  

در حالی که  .  مردم ايران، دروغی بيش نبوده است 
در آمريکا و کشورهای اروپايی واکسيناسيون مردم  

دی مدعی    ٢٢ آغاز شده است، ابراهيم رئيسی در  
" ايران آزمايشگاه واکسن آمريکايی و انگليسی : "شد 

نيست، اما گويا آزمايشگاه واکسن کوبايی هست که  
 . هزار ايرانی تست شود   ۵٠ قرار است روی  

باری، اما هدف رژيم از عدم خريد واکسن را نه در  
چرنديات مقامات رژيم بلکه بايد در منافع مافيای  
دارو، قاچاقچيان دارو، نهادهای وابسته به رهبری و  

 .سپاه پاسداران جست 

ترين واکسن دنيا برای    ها خريد گران   بنا به تخمين 
ميلياد دالر    ۵ ميليونی ايران فقط به    ٨۴ تمام جمعيت  

های    رو، با آن که خريد واکسن   از اين .  نياز دارد 
مورد تأييد سازمان بهداشت جهانی، در مقايسه با  

گذاری بر ساخت و توليد انبوه    های سرمايه   هزينه 
های    تری دارد، سران ايران به بهانه   واکسن هزينه کم 

از آن گذشته به نظر  .  زنند   واهی از آن سر باز می 
درصد از مواد اوليه    ٩٨ برخی کارشناسان بهداشتی  

واردات  .  واکسن ايرانی نيز واردات خارجی است 
دارو در ايران عمدتاً در دست مافيای دارويی به نام  

ستاد  "های    از زيرمجموعه "  گروه دارويی برکت "
است که خود سهامدار حداقل  "  اجرايی فرمان امام 

خريد مستقيم واکسن  .  شرکت دارويی ديگر است   ١٨ 
های سازنده يا کووکس مستلزم شفافيت در    از شرکت 

ها و    ها، شرکت   مبادالت مالی است که هلدينگ 
نهادهای اقتصادی ايران همواره از آن پرهيز  

گذشته از آن خريد مستقيم واکسن، دست  .  کنند   می 
کند که اين نيز به ضرر مافيای    ها را قطع می   واسطه 

دارويی است که از قِبل عقد قراردادها و دريافت  
ها    ای رسماً ميليون   تومانی در هر معامله   ۴٢٠٠ ارز  

ها    زنند و غير رسمی ميليون   دالر سود به جيب می 
رخدادی که در  .  کنند   دالر ارز دريافتی را غيب می 

تمامی معامالت غيرشفاف و غيرمستقيم بارها و  
 . ايم   بارها شاهد بوده 

های مؤثر و استاندارد وارد    ترديد مقاديری واکسن   بی 
ها نصيب سران    اما اين واکسن .  ايران خواهد شد 
طبق  .  ها و بستگان خواهند شد   رژيم و آقازاده 

مشاهدات از هم اکنون بازار سياه واکسن در ايران  
به وجود آمده است که تنها قشر مرفه از پس  

 .های هنگفت آن برخواهد آمد   قيمت 

گاه    واقعيت آن است که سالمت و بهداشت مردم هيچ 
. های رژيم جمهوری اسالمی نبوده است   در اولويت 

کوشد با آمارسازی و ناچيز    جمهوری اسالمی می 
جلوه دادن ميزان ابتال و مرگ و مير مردم را فريب  

کوشد از سويی اهداف سياسی و مذهبی    می .  دهد 
خود را پيش برد و از سويی ديگر با عدم خريد  

توجهی خود به جان و    کفايتی و بی   واکسن، بی 
اگرچه، کرونا برای  .  سالمت مردم را پنهان سازد 

ديگری نيز شده است،  "  نعمت الهی "آنان تبديل به  
و احتمال وقوع امواج    ٩٨ چرا که قيام آبان  

تری از اعتراضات و اعتصابات، سران    سهمگين 
اما اکنون در حالی که  .  رژيم را به لرزه انداخته بود 
دهد و هر روز آن را    رژيم به سرکوب ادامه می 

سازد، کرونا باعث گرديده بروز اين    تر می   گسترده 
هرچند، شرايط زيستی و معاش  .  امواج به تأخير افتد 

ناپذير گشته که بر    ای اسفناک و تحمل   مردم به درجه 
هراس از بيماری فائق آمده و هر روز شاهد  

 .تجمعات اعتراضی در گوشه و کنار کشور هستيم 

شيوع اين بيماری در کشور و نحوه مديريت و  
گويی رژيم جمهوری اسالمی، در کنار انبوه    پاسخ 

های اقتصادی، اجتماعی و    معضالت و نابسامانی 
دهد که تا اين رژيم در    سياسی بار ديگر نشان می 

ايران بر سرير قدرت تکيه زده است، جز مرگ و  
بيماری و فقر و تبعيض و محروميت چيزی نصيب  

دهد هر روزی که    نشان می .  شود   های مردم نمی   توده 
بار اين رژيم افزوده شود    بر عمر ننگين و نکبت 

تری از کارگران و زحمتکشان جان و    شمار بيش 
سالمت جسمی و روانی، رفاه و آزادی، شادی و  

 .دهند   کامی خود را از دست می   خوش 

بايد به اعتراض عمومی برخاست و به اين وضعيت  
کاران حاکم را به محاکمه کشيد    بايد جنايت .پايان داد  

ميليون    ٨۴ که به کدامين حق برای زندگی و سالمت  
گيرند و آنان را به کام بيماری و    نفر تصميم می 

بايد پرسيد به کدامين حق  .  دهند   مرگ سوق می 
ثروت و رفاه را بهره خود و فقر و محروميت را به  

تنها راه  .  کنند   اکثريت عظيم مردم تحميل می 
طلبی نيز اعتراضات و اعتصابات گسترده و    پاسخ 

گويان را بايستی با    دهان اين ياوه .  سراسری است 
ها، در    ها، در دانشگاه   های آهنين در کارخانه   مشت 

ها، در مدارس و در هر کوی و برزنی درهم    خيابان  
تر از دوزخ    کوبيد، چرا که دوزخی سوزان 

 .ی جمهوری اسالمی وجود ندارد   برساخته 

 

های اجتماعی  خيابان بلکه تداوم آن، ديگر گروه
توانند و بايد از اين تجربه که خود نيز  نيز می

اند بهره جسته و مانند  ها آن را زندگی کرده سال
ها  بازنشستگان مبارزه خود را به کف خيابان

آورده، تداوم بخشيده، متحد شده و در کنار ديگر 
 .های اجتماعی دست در دست يکديگر نهند گروه

هاست که فارغ از  اين حق تمامی انسان
های جسمی و روحی، جنسيت، مليت،  توانايی

رنگ، مذهب و غيره، از تمامی امکانات الزم 
کار، .  برای داشتن يک زندگی خوب بهره ببرند

مسکن، تغذيه مناسب، بهداشت و درمان مناسب، 
آموزش رايگان و برابر و با کيفيت، آزادی بيان 
و انديشه، آزادی تجمع و اعتصاب همگی بخشی 

ها  از حقوق اوليه و غيرقابل انکار تمامی انسان
ی دولت است که اين شرايط  اين وظيفه.  هستند

ی  يعنی يک زندگی خوب و آزاد را برای همه
ست که  آحاد مردم فراهم سازد، اما اين در حالی

ترين مانع برای  در ايران دولت خود به بزرگ
دستيابی به يک زندگی انسانی، خوب، آزاد و 

 .باالی خط فقر برای آحاد مردم تبديل شده است

بدون ترديد اتحاد و همبستگی کارگران و ديگر 
چون معلمان، پرستاران و  زحمتکشان جامعه هم

ی کنونی را که  تواند چرخه بازنشستگان می
حاصل حاکميت دزدان ، فاسدان و 

ساالران و در راستای منافع طبقه حاکم  سرمايه
ها، به نفع کارگران و  دار است به نفع آن سرمايه

 .شان تغيير دهد های برحق زحمتکشان و خواست

 

زنده باد اراده بازنشستگان 
 تامين اجتماعی برای تغيير



 ٧ ٩٠۴شماره   ٩٩دی    ٢٩    7

 

 جمهوری اسالمی      

 با به بند کشيدن       

 تواند  جوانان نمی      

 ای را مهار کند اعتراضات توده

 

 

در حالی که تشديد و عمق بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی، بر خشم 
ها شديدا افزوده و حتا بازنشستگان تامين اجتماعی را  و نارضايتی توده

تنها کف "ها آمده و با شعار  بار به خيابان ٣وادار ساخته تا در مدتی کوتاه 
سو  مطالبات خود را فرياد زنند، در آن"  مون آد حق خيابون به دست می

ای تالش دارد تا با  جمهوری اسالمی از ترس گسترش اعتراضات توده
های اجتماعی جو  صدور احکام ظالمانه و دستگيری جوانان و ديگر گروه

 .امنيتی را در جامعه حاکم سازد
 

نفر در شهرهای  ٣٢براساس اخبار منتشره طی روزهای گذشته حداقل 
کرج، مهاباد، مريوان، سنندج، بوکان، نقده، سروآباد و ربط توسط 

دستگيرشدگان که .  اند اطالعات سپاه پاسداران دستگير و يا احضار شده
عموما به اروميه )  از جمله دستگيرشدگان کرج(همگی کورد هستند 

تير واقع در قرارگاه المهدی متعلق به اطالعات  ٧گاه امنيتی  بازداشت
 .اند سپاه پاسداران منتقل شده

 

کار بردن  ها ضمن به دژخيمان و مزدوران رژيم هنگام دستگيری آن
تمام .  خشونت بسياری از لوازم شخصی دستگيرشدگان را نيز ربودند

های فرهنگی، محيط  شان محدود به فعاليت های دستگيرشدگان فعاليت
 .زيستی و دانشجويی بوده است

 

چنين اخباری از صدور احکام ظالمانه برای  در روزهای گذشته هم
دادگاه شهر دزفول سه جوان  بی. منتشر شد ٩٨کنندگان در قيام آبان  شرکت

تا  ٢٠ای جالد به  ساله را به دليل آتش زدن عکس خامنه ١٩و  ٢٠، ٢٣
 .سال زندان محکوم کرده است ١٠

 

های  ها به دليل عقايد و يا فعاليت دستگيری انسان)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .کند شان را شديدا محکوم می اجتماعی و سياسی

 

قيد و شرط تمامی  خواستار آزادی فوری و بی)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .زندانيان سياسی است

 

های اخير و صدور  بر آن است که دستگيری)  اقليت(سازمان فدائيان 
احکام ظالمانه در راستای ايجاد جو امنيتی و نشانه ترس رژيم از گسترش 

 ٩٨تر و شکوهمندتر از قيام آبان  ای و بروز قيامی وسيع اعتراضات توده

 .سياستی که بدون هيچ ترديدی محکوم به شکست خواهد بود. است

 

 

برقرار باد حکومت  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 شورايی

داری نابود باد نظام سرمايه  

باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده  

)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٩٩ماه  دی ٢۵  

 

حکومت شورايی –کار، نان، آزادی   
 

 

 

عليه گسترش اختناق و سرکوب؛  
 مقاومت سازمانيافته را شکل دهيم

 

به دنبال تعميق بحران های ساختاری، اقتصادی، سياسی و اجتماعی نظام 
سرمايه داری حاکم و ناتوانی جمهوری اسالمی در ارائه هرگونه راه 
برون رفت از آن، نارضايتی های اجتماعی و سياسی  تلنبار شده، زمينه 

رژيم .  ساز گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان در جامعه شده است
مذهبی حاکم اما  در مقابل با سياست دستگيری، سرکوب   -سرمايه داری 

کند مانع بروز مجدد برآمد های  و احکام طوالنی مدت زندان، تالش می
  .توده ای شود

 

در روزهای گذشته اوباشان جمهوری اسالمی با هجوم  به معترضان 
جوان در چندين شهر از جمله مريوان، مهاباد، سنندج، بوکان، نقده، 

. تن از جوانان را احضار يا دستگير کرده اند ٣٢سروآباد، ربط و کرج 

دژخيمان با دستبرد به وسايل شخصی دستگير شدگان، آنها را روانه 
دستگيری و ضرب .  بازداشتگاه امنيتی سپاه پاسداران در اروميه کرده اند

و شتم اين جوانان به اتهام فعاليت های دانشجويی، محيط زيستی و 
چنين جوانان ديگری به اتهام شرکت در  هم.  فرهنگی صورت گرفته است

در شهر دزفول و آتش زدن عکس های  ٩٨خيزش انقالبی آبانماه 
. اند ساله زندان محکوم شده ٢٠تا  ١٠های طويل المدت  ای به حبس خامنه

عالوه بر اينها؛ آرش جواهری  فعال کارگری و اجتماعی که بيش از سه 
ماه در بازداشت بسر ميبرد بر پايه اتهامات پوچ و بی اساس در دادگاه به 

دامنه اين احکام ظالمانه به همين جا .  سال زندان محکوم گرديده است ١۶
بر اساس بيانيه کانون نويسندگان ايران، آرش گنجی به :  ختم نشده است

سال زندان محکوم  ١١اتهام  ترجمه کتابی در مورد تحوالت سوريه به 
 . روند سرکوب و دستگيری به اشکال مختلف تداوم دارد.  شده است

 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن دفاع از آزادی بی قيد 
و شرط سياسی و محکوميت دستگيری ها و صدور احکام طويل المدت 

اجتماعی و فرهنگی، سياست جمهوری اسالمی   -برای مخالفين سياسی 
جهت گسترش خفقان و هر چه امنيتی تر کردن بيشتر فضای جامعه را 

سياستی که بدون شک از روی استيصال است و تنها با .  کند محکوم می
های اجتماعی و مقاومت سازمانيافته کارگران و  به جلو آمدن جنبش

در اين راستا ضروری است فعاليتها و .  زحمتکشان در هم شکسته ميشود
 .های خود را متمرکز و گسترش دهيم تالش

 

  

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 

 زنده باد سوسياليسم   -زنده باد آزادی  

 

 ٢٠٢١ژانويه  ١۵ –   ١٣٩٩بيست و شش ديماه 

 
  

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاها
و )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کارگری

 هسته اقليت
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 احضار کارگران مبارز               

 کنيم تپه به دستگاه قضايی را محکوم می هفت
 

 

 

 

ماه، حدود بيست تن از کارگران اين مجتمع به  دی ٢٣تپه به تاريخ  براساس اطالعيه سنديکای کارگران مجتمع نيشکر هفت
 .اند احضار شده" دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش"شعبه اول 

 

ست که تا اين لحظه از  علت احضار و نام شاکی هيچ  ها، در حالی با ارسال پيامک به تلفن آن"  دادسرا"احضار کارگران به 
 !!اطالعی در دست نيست

 

يد از اسد بيگی دزد و فاسد و تالش وی  ست که در روزهای اخير عدم خلع احضار کارگران به دستگاه قضايی در شرايطی
برای اخراج، احضار به کميته انظباطی و آزار و اذيت نمايندگان کارگران، منجر به اعتراضات و گسترش نارضايتی در 

 .تپه شده است ميان کارگران هفت

 

های برحق خود توسط دستگاه  اين اولين بار نيست که کارگران از جمله کارگران هفت تپه به دليل مبارزه برای خواست
های اخير بارها توسط پليس جمهوری  کارگران ايران بويژه در سال.  شوند قضايی جمهوری اسالمی احضار و تهديد می

اسالمی، ماموران امنيتی و دستگاه قضايی رژيم دستگير، شکنجه و مورد توهين و تحقير قرار گرفته و بارها احکام 
 .ها توسط دستگاه جنايتکار قضايی صادر شده است ای عليه آن ظالمانه

 

های پليسی و قضايی حکومت در برابر  ی دستگاه دار، وظيفه در دولت جمهوری اسالمی به عنوان دولت حامی طبقه سرمايه
ای از جمله تهديد، ضرب و شتم، دستگيری، شکنجه و  اعتراضات کارگری چيزی نيست جز خواباندن اعتراضات با هر وسيله

ی آن چيزی نيست  های پليسی و قضايی بخش مهمی از دولتی هستند که وظيفه در واقع دستگاه.  باالخره صدور احکام زندان
 .جز پاسداری از نظم سرمايه و تداوم استثمار کارگران

 

های  تپه را محکوم کرده و خواستار پايان دادن به تمامی پرونده هرگونه تعقيب قضايی کارگران هفت)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .قضايی عليه کارگران هفت تپه و ديگر کارگران ايران است

 

شان، بر ضرورت اتحاد سراسری طبقه کارگر  های ضمن حمايت از کارگران هفت تپه و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .فشارد ايران برای پايان بخشيدن به نظم ظالمانه حاکم پای می

 

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩ماه  دی ٢۵

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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 . از ادامه تحصيل باز مانده اند

بر کسی پوشيده نيست شکاف طبقاتی موجود در 
جامعه، فقط در نظام آموزشی کشور نيست که در 

اين نابرابری .  ماه های گذشته شدت يافته است
های آزار دهنده که پيش از اين نيز در متن 
جامعه وجود داشتند، اکنون با ورود و شيوع 

به صورت آشکار نه فقط در  ١٩گسترده کوويد 
عرصه آموزشی کشور بلکه در تمام سطوح 
زندگی کارگران و زحمتکشان ايران تجلی 

 .بيشتری يافته است

در عرصه اقتصادی، کارگران و توده های 
محروم جزو اولين کسانی بودند که ويروس 
کرونا شديدا به روزنه های معاش شان رخنه 

اضافه شدن چند ميليون بيکار به مجموعه .  کرد
بيکاران قبلی، نخستين نشانه های دستبرد کوويد 

به معاش و سفره کارگران و توده های  ١٩
در عرصه سالمت و بهداشت و .  زحمتکش بود

درمان نيز، همين توده های محروم، کم درآمد و 
بی بضاعت جامعه بودند که از همان ابتدا در 

توده های .  مسلخ ويروس کرونا قربانی شدند
مردمی که عمدتا به دليل عدم برخورداری از 
ماسک رايگان، بی بهره بودن از مواد ضد 
عفونی کننده در محيط کار و زندگی، عدم امکان 
دستيابی به تست رايگان و در نهايت  بی بهره 
بودن از دارو و درمان و ديگر امکانات پزشکی 

، اغلب در چهارديواری ١٩الزم با ابتال به کوويد 
خانه، کف خيابان ها و يا پشت درب بيمارستان 

 .ها جان باختند

در چنين وضعيتی با توجه به واقعيات موجود و 
نظر به اينکه نابرابری اقتصادی و معيشتی، از 
روزگاران دور بر سفره کارگران و توده های 
مردم ايران حضوری عينی داشت، و باز نظر به 
اينکه که نابرابری و شکاف طبقاتی موجود در 
برخورداری از وسايل بهداشتی، دارو، درمان و 
ديگر امکانات پزشکی نيز از دوران پيش از 
شيوع کرونا راه نفس بر توده های مردم ايران را 
بسته بود، بسيار روشن بود که تبعات ويرانگر 

در دو عرصه اقتصادی و بهداشت و  ١٩کوويد 
درمان به سرعت همانند بختکی بر زندگی 

اما علنی .  کارگران و توده های مردم فرود آيد
شدن نابرابری نظام آموزشی، آنهم تا حد محروم 

ميليون دانش آموز از ادامه تحصيل،  ۵شدن 
دست کم به چند ماهی زمان نياز داشت تا چهره 
کريه نابرابری نظام آموزشی کشور در ابعادی 

. اين چنين وسيع در آئينه کرونا رونمايی گردد

عريان شدن زمخت نابرابری نظام آموزشی در 
، البته بدان سبب نبود که نابرابری ١٩آئينه کوويد 

فوق در نظام آموزشی کشور از ديرباز وجود 
نداشته است، بلکه بيشتر بدان سبب بود که اليه 
های تو در توی نابرابری نظام آموزشی همانند 
نابرابری معاش و درمان تا حدی که اکنون به 
شکل فاجعه باری عريان شده اند، پيش از اين 
برای عموم توده های مردم ايران تا اين حد 

 . روشن و آشکار نبود

نابرابری و تبعيضاتی که به سادگی می توان 
دريافت که بيشترين درصد آمار دانش آموزانی 
که به هر دليل از از ادامه تحصيل بازمانده اند و 
يا به طور کامل مجبور به ترک تحصيل شده اند، 

مربوط به مناطق محروم و اقشار زحمتکش 
مناطقی که در شرايط عادی و غير .  کشور است

کرونايی هم با آمارهای بااليی از ترک تحصيل 
به طرز  ١٩مواجه بودند و اکنون با شيوع کوويد 

تا جايی .  آشکاری دامنه اين روند شدت يافته است
، طی ٩٩که مرکز آمار ايران در دوم دی ماه 

دو برابر شدن نرخ ترک "يک گزارش رسمی از 
در ايران خبر داد، که استان خراسان "  تحصيل

هزار دانش آموز رکورددار  ۴٠رضوی با 
. ميزان ترک تحصيل در سال جاری بوده است

مضافا اينکه آمار ترک تحصيل دختران نيز در 
 . تمام مناطق کشور بيشتر از پسران است

فراموش نکنيم آمار دانش آموزانی که در سال 
 ۵جاری ترک تحصيل کرده اند، جدای از آمار 

ميليون دانش آموزی است که به دليل نداشتن 
" شبکه شاد"گوشی هوشمند و يا عدم اتصال به 

ادعايی وزارت آموزش و پرورش از ادامه 
 ۵باز هم از ياد نبريم، .  تحصيل بازمانده اند

ميليون دانش آموز مورد نظر معاون وزير 
آموزش و پرورش که از تحصيل بازمانده اند، 
می تواند فقط مربوط به دانش آموزان مقاطع 
تحصيلی باالتر باشد نه دانش آموزان ورودی 
کالس اول که عموما در استفاده از گوشی 

درنتيجه برای .  هوشمند فاقد توانايی الزم هستند
کالس اولی های بازمانده از تحصيل بايد رقم 

رضوان رقمی که .  جداگانه ای را در نظر گرفت
حکيم زاده، معاون آموزش ابتدايی وزارت 
آموزش و پرورش به طور جداگانه از آن خبر 

ديماه  ٢۴حکيم زاده، روز چهارشنبه .  داده است
، در باره آمار بازماندگان تحصيلی در سال ٩٩

"اول ابتدايی گفت با آمارهايی که از سازمان : 
 ٨٩در سال جاری، حدود ...ثبت احوال گرفتيم 

هزار دانش آموز اول ابتدايی از تحصيل بازمانده 
 ". اند

در واقع، ورود و شيوع ويروس کرونا در ايران، 
به طرز آشکاری چهره زمخت نابرابری، ناتوانی 
و عدم کارآيی نظام آموزشی کشور را برای 

مطابق آمارهای منتشره تا .  همگان عريان تر کرد
پيش از اپيدمی کرونا، ساالنه نزديک به يک 
ميليون دانش آموز در مناطق مختلف کشور از 

طبق گزارش مرکز .  ادامه تحصيل باز می ماندند
پژوهش های مجلس ارتجاع اسالمی در سال 

نفر دانش آموز  ٣٩٩هزار و  ۶٩۶تعداد  ١٣٩٨
هزار نفر  ٢٣٧از تحصيل بازماندند و بيش از 

علت اصلی اين .  نيز ترک تحصيل کردند
بازماندگی از تحصيل نيز در گزارش نهادهای 
حکومتی، فقر اقتصادی خانوار و کوچک شدن 

در اين ميان، .  سبد معيشتی آنان عنوان شده است
شيوع کرونا و نبود حمايت های دولتی از اقشار 
کم درآمد، چهره فقر را در زندگی کارگران و 
توده های زحمتکش خشن تر کرد و به تبع آن 
شمار دانش آموزانی که در سال جاری از 
تحصيل باز ماندند يا در ميانه راه، مدرسه را رها 
کردند تا از بار مالی خانواده بکاهند، به شدت 

 .افزايش يافت

ميليون دانش آموزی که از ادامه  ۵جدای از 
تحصيل بازمانده اند، نظام آموزشی ايران، طی 

با فاجعه  ١٩همه دوره مرگبار اپيدمی کوويد 

بزرگتری همانند خودُکشی دانش آموزان مواجه 
دانش آموزانی که به دليل فقر مالی .  بوده است

خانواده و عدم برخورداری از ابزار هوشمند نه 
فقط از ادامه تحصيل باز ماندند، که برای رهايی 
از وضعيت نکبت بار موجود به زندگی خود نيز 

 ١۵در اين ميان، خودُکشی يک دختر .  پايان دادند

آبان که به دليل  ٢٢ساله رامهرمزی در تاريخ 
نداشتن موبايل از تحصيل بازماند بود، به شکل 

بعد از رسانه .  گسترده ای در جامعه بازتاب يافت
ساله، فرمانداری  ١۵ای شدن خودُکشی اين دختر 

رامهرمز طی گزارشی اعالم کرد که در سال 
دانش آموز به دليل عدم دسترسی به  ۶گذشته 

گوشی هوشمند و عدم امکان ادامه تحصيل دست 
دو مورد "به خودُکشی زده اند، که از اين تعداد 

 . شده است" منجر به فوت

عالوه بر خودُکشی های شهرستان رامهرمز، 
دمحم موسوی "، خبر خودُکشی ٩٩مهر  ٢٠روز 
ساله در شهرستان دير  ١١، دانش آموز "زاده

خبری .  استان بوشهر نيز انتشار رسانه ای يافت
که با واکنش گسترده شبکه های اجتماعی مواجه 

به گفته مادر دمحم، او به دليل نداشتن گوشی .  شد
هوشمند برای استفاده در شبکه شاد آموزش و 
پرورش و ناتوانی مالی خانواده برای خريد 

البته در همه خودُکشی .  خودُکشی کرد"  گوشی
های ياد شده، مسئوالن آموزشی، فرمانداری و 
حتی رياست دادگستری شهرهای مورد نظر نيز 
وارد ميدان شدند تا هم علت خودُکشی را انکار 
کنند و هم انتشار دهندگان خبر را تحت عنوان 

خبر، به تعقيب و بازداشت "  تکرار غير واقعی"
آنچه مسلم است ميزان .  و مجازات تهديد کردند

خودُکشی دانش آموزان بازمانده از تحصيل به 
خودُکشی .  مراتب بيشتر از موارد ياد شده است

هايی که به دليل تهديد ارعاب دستگاه های امنيتی 
 .بازتاب بيرونی نيافته اند

نتيجه اينکه، شکاف عميق طبقاتی، نابرابری 
اجتماعی و تبعيضات موجود در نظام آموزشی 
کشور آن چنان عميق و ريشه دارند که ورود و 
شيوع اپيدمی کرونا فقط به ظاهر شدن نوک قله 

آنچنان شتابی که راه .  اين نابرابری شتاب بخشيد
نيز )  شاد(اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان 

نتوانست مانع از آشکار شدن پر شتاب نابرابری 
 . فاجعه بار در نظام آموزشی کشور گردد

 زير نويس

شبکه اجتماعی دانش آموزان، نام اپليکيشن  *
آموزش رسمی و جديد وزارت آموزش و 

 ٩٩پرورش است که به ظاهر از نيمه فروردين 

برای تمام دانش آموزان در اقصی نقاط کشور 
سازمان دهی شد تا دانش آموزان با توجه به 
دوران قرنطينه و شيوع ويروس کرونا بتوانند به 

. صورت مجازی در کالس درس حضور يابند

در دستور کار  ٩۴اجرای اين پروژه ازسال 
آموزش و پرورش بوده و قرار بود تا پايان سال 

(شاد"تحت عنوان  ٩۵ شبکه اجتماعی دانش " 
با شيوع .  عرضه شود، که چنين نشد)  آموزان

ويروس کرونا راه انداری اين اپليکيشن شکل 
گرفت اما عمال فاقد کارآيی الزم برای تحت 

. ميليون دانش آموز بوده است ١۴پوشش دادن 

" شبکه شاد"ميليون دانش آموز به  ۵عدم اتصال 

خود به تنهايی بيانگر ناکارآمدی راه اندازی 
 .شبکه موجود در نظام آموزشی کشوراست
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١از صفحه   

محدودی از گوشی و تبلت والدينشان استفاده 
غير از جواد حسينی،  مشاور وزير ".  کنند

آموزش و پرورش نيز در اوسط مهر ماه يعنی 
در شروع سال تحصيلی، با اعالم آمار ديگری 
ميزان دانش آموزانی را که فاقد ابزار هوشمند 
بوده و يا اصال به اينترنت دسترسی ندارند، حدود 

 . ميليون نفر اعالم کرده بود ٣/ ۵

از تفاوت آماری مسئوالن آموزشی که بگذريم، تا 
 ۵اينجای کار بر اثر شيوع کرونا دست کم 

ميليون دانش آموز ايرانی از ادامه تحصيل باز 
دليل اصلی اين محروميت تحصيلی هم، .  مانده اند

عالوه بر اپيدمی کرونا که به آن شدت بخشيد، 
وجود نابرابری ريشه دار در نظام آموزشی 
کشور همراه با يک شکاف طبقاتی عميق در کل 
نظام سرمايه داری حاکم بر ايران است که از 
سال های دور گريبان عموم خانواده های کارگر 

١٠ 
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و مردم زحمتکش را گرفته و عمال  راه ادامه 
تحصيل بر بسياری از فرزندان آنان را سد کرده 

 .  است

خانواده هايی که به دليل فقر، بيکاری، گرانی، 
رشد سرسام آمر تورم همراه با دريافت حقوق و 
دستمزد ناچيز که عموما چند برابِر پائين تر از 
خط فقر رسمی اعالم شده است، دير زمانی است 

کارگران و توده .  به سختی روزگار می گذرانند
های زحمتکشی که با شيوع ويروس کرونا در 
ايران، فقر و تنگدستی شان شدت يافت و اکنون 
يکی از وجوه نشانه های اين تنگدستی روز 

ميليون دانش آموز از  ۵افزون، با محروم شدن 
ميليون  ۵.  ادامه تحصيل عريان تر شده است

دانش آموزی که به دليل فقر و تنگدستی خانواده 
از  تهيه يک گوشی هوشمند يا تبلت و به تبع آن 

 نابرابری نظام آموزشی ايران در آئينه کرونا

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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