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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 های تمام سران رژيم دست

 خون آغشته است به 

 آبان ادامه دارد
 

با وجود گذشت نزديک به يک سال و چند ماه از 
، آبان تمام نشده است نه برای ٩٨قيام آبان 

های مردم و نه برای رژيم جمهوری  توده
چنان  تأثيرات سهمگين اين حادثه هم.  اسالمی

را  ٩٨گرچه آتش اعتراضات آبان .  پابرجاست
اعالم ناگهانی افزايش قيمت بنزين برافروخت، 

ابر  ای در آسمانی بی اما اين خيزش عظيم، حادثه
گسترش اعتراضات وسيع کارگری، به :  نبود

، تجمعات و اعتصابات معلمان، ٩۶ويژه از سال 
بازنشستگان، دانشجويان، زنان، اعتراضات 

و  ٩٧، تير و مرداد ٩۶ای سراسری دی  توده
اعتراضاتی که پيش از وقوع .  موارد بسيار ديگر
اندرکاران رژيم بارها و بارها  نيز، سران و دست

زيرا .  دادند ها هشدار می درباره احتمال وقوع آن
ای از فقر، بيکاری،   خود واقف بودند چه گستره

های اجتماعی را به  عدالتی وبحران تبعيض و بی
اند و  های مردم تحميل کرده مدد سرکوب بر توده

 .جامعه به نقطه انفجار رسيده است

های رژيم از همان  ی اصلی سران و جناح مشغله
گيری، تقسيم و بازتقسيم  های اوليه قدرت سال

قدرت سياسی و اقتصادی و غارت دسترنج 
ها بين  بر اين بستر شکاف.  های مردم بود توده

ها و گرايشات  شد و به جناح ها گسترده می آن
گوناگون تقسيم شده و به کشمکش با يکديگر 

با وجود اين، آنان اشتراکاتی نيز .  مشغول بودند
دستی در برپايی و استقرار هيوالی  داشتند؛ هم

جهل و جنونی به نام جمهوری اسالمی؛ دستياری 
گی بر خوان  سفره های اين رژيم؛ هم در تبهکاری

پراکنی و  پيشگی در کذب غارت و فساد؛ هم
نمايی حقيقت؛ و سرانجام عدم پذيرش  وارونه

مسئوليت و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی رقبا 
 .ها در هنگام آشکاری پليدی

به وقوع پيوست، يکی  ٩٨جنايتی که در آبان ماه 
رخدادی که تنها طی چند روز به .  ها است از آن

ها، اسارت  جان باختن صدها نفر در خيابان
. های رژيم انجاميد گاه هزاران تن در شکنجه

بانان رژيم اجساد  شدگانی که زندان بازداشت
چندين تن از آنان را در گوشه و کنار رها کردند؛ 
آنان را برای اعترافات اجباری شکنجه کردند، 

کرد و   قوه قضاييه چند تنی را به اعدام محکوم
همان زمان .  هنوز بسياری از آنان در بندند

" گر اشرار و تخريب"های مردم را  ای توده خامنه

خواند و دستور سرکوب شديد آنان را صادر 
دفاع سخت و نيمه "در پی آن نيز برای .  کرد

های  بازگشت کميته"از رژيم طرح "  سخت
را به ميان "  ها در قالب بسيج انقالب به محله

نظام سالمت،علی رغم آن دستآوردی که مرگ "
ها را بُرد به سمت تک رقمی، ما آمديم روی 

بعد از آن مدت ها .  پنجاه و خورده ای دوباره
جون کندن شبانه روزی، گفتيم آقا تمام عضالت 
ما درد می کنه، افسار اين اژدها را به سادگی 

با ]  منحنی نزول مرگ را[نکشيديم، ما اين را
اين بچه ها دارند بال بال ...فتوشاپ نشان نمی ديم

می زنند تا اين منحنی سر به نزول ميآره، 
نگذاريد دوباره اين افسار از دست ما در بره، 

 مبارزه پيگير و استوار بازنشستگان تأمين اجتماعی

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩١۵شماره  ١۴٠٠فروردين    ٢٣ –سال  چهل و سه 

 وزير جنايتکاری که مردم را به قتلگاه فرستاد

بازنشستگان، استوار و پيگير به مبارزه برای 
از سال .  دهند تحقق مطالبات برحق خود ادامه می

گذرد که  گذشته تا به امروز، کمتر ماهی می
سرا   بازنشستگان تأمين اجتماعی چندين مبارزه

اين مبارزات، .  سری را سازمان نداده باشند
ترشده و در سال  تر و راديکال پيوسته متشکل

. تر شده است جديد خصلت سياسی آن نيز برجسته

گذرد،  در طول چند روزی که از سال جاری می
بازنشستگان سه تجمع اعتراضی و تظاهرات 

اتحاد  به گزارش .  اند سرا سری برپا کرده
 ١۵سراسری بازنشستگان ايران، روز يکشنبه 

شهر ايران ازجمله  ٢٢ماه ، در  فروردين
سنندج، مشهد، تبريز، شوش، شوشتر، يزد، "

نيشابور، کرمان، رشت، گرگان، قزوين، ايالم، 
شيراز، اصفهان،  ساری، اهواز، اراک، 

" آباد، کرمانشاه، اردبيل، کرج و تهران خرم

تجمعات اعتراضی بازنشستگان و 
بگيران تأمين اجتماعی برای تحقق  مستمری

در اين تجمعات عالوه بر .  مطالباتشان برپا گرديد
تا حق خود نگيريم ؛ آروم "شعارهای پيشين، 

" حقوق ما رياليه؛ هزينه ها دالريه""  نمينشنيم

شعارهای "  فقط کف خيابون بدست مياد حقمون"
" اسماعيل گرامی آزاد بايد گردد"جديدی از جمله 

" کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد بايد گردد"

"  تهديد،زندان، ديگر اثر ندارد" خيلی دروغ " 
در .  سر داده شد"  شنيديم ، ما ديگه رأی نميديم

تهران برای نخستين بار از قابلمه خالی با قاشق 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ١٩امروز مهار اژدهای کوويد .  امروز در رفت

. چموِش سرکش فعال از دست ما در رفته است

حاال کی دوباره ما اين مرگ سه رقمی را بياوريم 
؟ بهر حال آالن زير سه رقمی، نمی دونم کی

شرايط ما، شرايط بسيار سنگين و دشواری 
 تاکيد از ما است". است

سطور باال بخشی از سخنان  سعيد نمکی، وزير  
 ١۵بهداشت جمهوری اسالمی در روز يکشنبه 

 مبارزات کارگران 

بخش توزيع برق و 

 ضرورت اتحاد با

  کارگران برق فشارقوی
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١از صفحه   

 خون آغشته است های تمام سران رژيم به دست

 آبان ادامه دارد

که در اوايل "  های انقالبی کميته"همان .  آورد
گيری رژيم در شناسايی و سرکوب  قدرت

ها نقش  مخالفان و معترضان در محله
جمهور رژيم اين  رئيس.  ای ايفا کردند عمده

ملت "خواند که "  آزمون تاريخی"واقعه را 
های سپاهی و انتظامی و  بخوان گله" [ايران

"بسيجی و "  از آن سربلند بيرون آمدند] 
؛ "آب به آسياب دشمن ريخته شود"نگذاشتند 

وزير کشورش در پاسخ برخی مجلسيان با 
تنها به سر و قلب معترضان :  افتخار گفت

شليک به پا هم انجام !  خب"شليک نشده، 
" افزايش قيمت بنزين"اش  ؛ وزير دفاع"شده

موجب انسجام ملت "و کشتار معترضان را 
بخوان طرفداران "[و مسئولين نظام اسالمی

خواند؛ مسئولين قوه ]  و اوباش پيرامون رژيم
اراذل و اوباش و "قضاييه مردم معترض را 

ها و  وابسته به سرويس"و "  گر اغتشاش
خواندند؛ "  خرابکار"و "  های بيگانه رسانه

نظامی مردم را به کشتن   –مسئولين امنيتی 
متهم کردند؛ دمحم "  شان مأموران"يکديگر و 

ای در  ، از خامنه"پدر اصالحات"خاتمی، 
ستايش کرد؛ برخی " برخورد با اعتراضات"

گرايان ژست  طلبان و اصول مجلسيان اصالح
استيضاح وزير کشور را به خود گرفتند، اما 
بعد از تشری از سوی رهبرشان سکوت 

بنا به آمار (طلب  فرمانداران اصالح.  کردند
درصد فرمانداران را  ٩٠حکومتی بيش از 

طرفداران موسوی و کروبی تشکيل 
در سرکوب مردم سنگ تمام )  دهند می

گذاشتند، از جمله اين فرمانداران 
طلب ليال واثقی، فرماندار شهر قدس  اصالح

" دستور تير"بود که سرافرازانه از صدور 

وقوع "به معترضان خبر داد؛ کروبی 
برپايی انقالب "  خدای نخواسته"و "  انفجار

موسوی اين جنايت را به .  بينی کرد را پيش
ای بر دامان  ای نسبت داد تا مبادا لکه خامنه

جمهوری اسالمی، نه يک کلمه کم نه يک "
ش بنشيند؛ به همين ترتيب ريز و "کلمه زياد

و " کارشناس"طلب،  درشت، آخوند و اصالح
متعلق به اپوزيسيون راست "  متخصص"

داخل و خارج کشوروارد معرکه شدند تا 
را محکوم کرده و مردم را "  گران  تخريب"

در برابر شليک "  مسالمت"و "  صبوری"به 
 . های مستقيم دعوت کنند گلوله

اکنون با وجود گذشت يک سال و اندی از 
اين جنايت عظيم،  کذب و قلب واقعيت 

کارشناسان و مسئولين .  چنان ادامه دارد هم

رژيم، افزايش ناگهانی قيمت بنزين را 
مديريت "و "  تدبيری بی"چنان حاصل  هم

کنند؛ يکی از  معرفی می"  اشتباه طرح
های وزير کشور  دست"گرايان، تنها  اصول

های  داند تا دست  می"  را آلوده به خون مردم
شان پنهان  تک آلود رهبرشان و تک خون

گويد  شود؛ يکی از نمايندگان سابق مجلس می
شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی 
درباره کشتار معترضان در خيابان گفته 

اگر معترضان خيابان را ترک نکنند :  است
؛ گويی اولين باری است که قتل "زنيم ما می"

و کشتار مردم معترض به دست نيروهای 
اش خورده  امنيتی رژيم به گوش  –نظامی 

ای را نشنيده  گويی فرمان کشتار خامنه.  است
است؛ گويی در زمان نمايندگی از سرکوب 

 !اعتراضات پيش از آن خبردار نبوده است

های مذبوحانه برای  تمامی اين تالش
به .  کنند نمايی چند هدف را دنبال می وارونه

جز تالش برای سوءاستفاده از اعتراضات 
 –های سياسی  مردم در جهت تسويه حساب

جناحی، هدف اصلی معرفی چند مقصر 
. برای تبری کليت رژيم و فريب مردم است

های بروز خيزش عظيم آبان  چرا که زمينه
، از آن زمان تاکنون نه تنها ازميان ٩٨ماه 

پس از .  تر نيز گشته است نرفته بلکه بغرنج
قيام آبان ماه و سرنگونی هواپيمای 
اوکرائينی، داليل ديگری نيز در راستای 

شيوع :  لزوم سرنگونی آن افزوده گشت
اپيدمی کرونا در بهمن ماه همان سال، عدم 
کنترل گسترش اين اپيدمی و پيگيری سياست 

از سوی حاکميت، افزايش "  کشتار جمعی"
گيری تورم و گرانی، تعميق  بيکاری، اوج

شکاف بين دستمزدها و خط فقر، رانده شدن 
های مردم به  تری از توده اقشار هر چه بيش

در چنين شرايطی، .  ورطه فقر و فالکت
تری بر مسئولين  بديهی است که هراس بيش

و وابستگان جمهوری اسالمی چيره گردد و 
 .شان را حدت بخشد های تضاد

بست قرار  رژيم جمهوری اسالمی در بن
دارانه  بستی که بنا به ماهيت سرمايه بن.  دارد

. رفتی از آن ندارد اش راه برون و مذهبی

های حکومتی ديگر کاربرد خود  سازی دوگانه
اند؛ توهم و  را در ميان مردم از دست داده

تری جای  ها نزد اقشار گسترده اميد به وعده
خود را به واقعيت داده است؛ حنای 

" خونخواهی مردم"و "  طرفداری از مردم"

کار  نزد مردم رنگ باخته است؛ تنها راه

موجود رژيم، همان پاسخی است که در آبان 
 . طلبانه مردم داد به مطالبات حق ٩٨

گواه آن .  آبان برای سران رژيم ادامه دارد
هايی است که پس از آن برای  نيز تالش

تقويت نيروهای سرکوبگر خود به اجرا 
درآورد؛ از جمله افزايش سهميه کلت و باتوم 

های  بسيج محالت، توسعه و تجهيز پايگاه
های امنيتی و اطالعاتی  بسيج، آموزش

افکنی در  نيروهای بسيج، تالش برای تفرقه
های دولتی،  ميان کارگران به مدد تشکل

آموزش و تجهيز بسيج ادارات، سلطه جو 
امنيتی بر شهرها و روستاها، افشای نقش 
ارتش در سرکوب مردم معترض، افزايش 

ها و صدور احکام سنگين عليه  دستگيری
فعالين کارگری، زنان، روشنفکران، محيط 
زيست، و هر عرصه اجتماعی ديگر، 

هايی برای ارعاب، گسترش  اجرای رزمايش
کنترل و نظارت بر فضای مجازی، کشتار 
خاموش مردم با کرونا و عدم تأمين واکسن و 

 . ی ديگر اقدام سرکوبگرانه

های کارگر و  از سوی ديگر، آبان برای توده
های معترض  توده.  زحمتکش نيز ادامه دارد

در آبان ماه، کليت رژيم را نشانه رفتند نه 
تنها در شعارهای سياسی بلکه در عمل و با 

ها، به  ها، به فرمانداری حمله به بانک
ها، به دفترهای  های بسيج و کالنتری پايگاه

ای، به مراکز  آخوندها و نمايندگان خامنه
اعتراضات سراسری آبان ماه نشانی .  مذهبی

بود از همبستگی سراسری و بلوغی سياسی 
های  در ضمير خودآگاه و ناخودآگاه توده

های  پس از آن نيز، با وجود زخم.  مردم
عميقی که هنوز بر تن و جان دارند، مسلماً 

به رغم . ها گرفتند از خيزش عظيم خود درس
تشديد سرکوب و به رغم اپيدمی کرونا، از 

ها پا پس  اعتراض و حضور در خيابان
اعتصابات کارگری و مبارزات .  اند نکشيده

های  خانواده.  بازنشستگان ادامه يافته است
. اند باختگان از دادخواهی دست نشسته جان

های رژيم  مقاومت و مبارزه حتا به زندان
دوباره راه يافته است؛ برخی با به دست 

"نوشته گرفتن دست نان نيست، ترس : 
، ترس از سرکوب را به سخره "نيست
اين همه نشانی است از شکست .  اند گرفته

از دهشت .  سياست سرکوب وحشيانه رژيم
ای که روشن نيست چه نتايجی  رژيم از آينده

دهشتی که .  را برايش به بار خواهد آورد
 .اند های مردم نيز به آن پی برده توده

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه   
و حاال اين سياه چال برای ".  کار دشواری است

 .مردم ايران ايجاد شده است

سعيد نمکی، با بيان اينگونه عجز و البه و 
التماس که هر چند وقت يکبار تکرار می کند، در 
صدد است تا بر عملکرد جنايتکارانه خود و 
وزارتخانه بهداشت سرپوش گذاشته، دستان خود 
را از جنايت و کشتار بشويد و خود را از جايگاه 

" مظلوم"و "  قربانی"به جايگاه "  قاتل و جانی"

 . بنشاند

وزير بهداشت جمهوری اسالمی به اين تباهی و 
او، در موضوع حياتی .  کشتار بسنده نکرد

واکسيناسيون توده های مردم ايران نيز خود را به 
بند کفش های فرمانده خود، يعنی خامنه ای گره 

وقتی خامنه ای جنايتکار ورود واکسن های .  زد
فايزر، مادرنا و اکسفورد را به ايران ممنوع 
کرد، سعيد نمکی بال فاصله از جايگاه مقام 
وزارت بهداشت و با اتکا به علم پزشکی به تاييد 
نظر خامنه ای برخاست و دستور منع خريد و 
واردات واکسن های معتبر و مورد تاييد سازمان 

 . بهداشت جهانی را صادر کرد

نتيجه همه اقدامات جنايتکارانه اين کهنه سرباز 
واليت، که به اشتباه نام وزير بهداشت بر خود 
نهاده است، نه پاسداری از سالمت و جان مردم، 
که مجيزگويی تهوع آور از سياست ايمن سازی 

سياستی مخرب .  جمعی روحانی و خامنه ای شد
و ويرانگر که از همان آغار ورود ويروس 
کرونا به ايران شروع شد و تاکنون هم ادامه 

محروم کردن توده های مردم ايران .  داشته است
در برخورداری از واکسيناسيون سريع، رايگان 
و همگانی، ادامه همان سياست کلی نظام در 

است، که  ١٩فرستادن مردم به مسلخ کوويد 
اکنون با اوج گيری دور چهارم شيوع کرونا و 

نفر در روز  ۶٠٠اعالم اينکه کشتار مردم به 
از شروع .  خواهد رسيد، تجلی بيشتری يافته است

در .  واکسيناسيون، حدود چهار ماه گذشته است
اين مدت اغلب کشورهای جهان در سرعت 
بخشيدن به واکسينه کردن رايگان شهروندان خود 

در جمهوری اسالمی اما تا کنون . شتاب گرفته اند
ميليون نفری  ٨۴فقط نيم درصد از جمعيت 

در اين مدت حتی همه پرستاران .  واکسينه شده اند
و کادر درمانی نظام سالمت که در خط مقدم 
مبارزه با کرونا قرار دارند و از اين نظر با 

 .   بيشترين خطر مواجه هستند واکسينه نشده اند

در واقع آنچه سبب شد تا توده های مردم ايران 
اين چنين در چنبره کشتار بيماری کرونا گرفتار 
شوند، همانا عملکرد جنايتکارانه نظام جمهوری 
اسالمی بوده است که اجرای اين سياست هم 
توسط سعيد نمکی و وزارت بهداشت عملی شد و 
اکنون با کابوس گسترش مرگ، سراسر ايران را 

فروردين  ١۵درست از روز .   فرا گرفته است
که سعيد نمکی اعالم کرد، مهار کرونا از دست 
او در رفته است، به فاصله سه روز، بيش از 

شهر از جمله همه مراکز استان ها و کالن  ٢۵٧
. شهرهای ايران در وضعيت قرمز قرار گرفتند

شهرها يکی پس از ديگری به سرعت برق و باد 
از زرد به نارنجی  و از نارنجی به قرمز تبديل 

نيز هرگز در مسير تک  ١٩مبتاليان کوويد 
آنچه در اين مدت اتفاق افتاد، .  رقمی قرار نگرفت

همانا دستکاری دولت در کم و زياد کردن آمار 
مبتاليان ويروس کرونا و ميزان مرگ و مير 

دوره .  ناشی از آن در دوره های متفاوت بود
هايی که به فراخور پيشبرد سياست های مورد 
نظر دولت در ايام برگزاری کنکور، وقت 
بازگشايی مدارس، فرا رسيدن ايام محرم، 

فاطميه، دهه فجر و انتخابات کاهش می يافت،  
در عوض با نزديک شدن به چهارشنبه سوری، 
ايام نوروز و ديگر مراسم های شادمانی مردم، 

 . دوباره باال می رفت

ادعای وزير بهداشت مبنی بر اينکه موج چهارم 
کرونا بعد از تعطيالت نوروزی شروع شد و 
پيامد آن مهار اژدهای کرونای انگليسی از دست 
او و وزارت بهداشت خارج شده است نيز ادعايی 

اپيدمی کرونا در .  پوچ و حرف بی ربطی است
ايران هيچ وقت مهار نشد تا چه رسد به اينکه 

وزير "  رستم دستان"دوباره افسار آن از بازوان 
بر اساس ادعای سعيد .  بهداشت خارج شود

نمکی، موج چهارم کرونای جهش يافته انگيسی 
، که ١۴٠٠فروردين  ١۵از روز يکشنبه 

ساعت با  ٢۴کشتگان اين روز در کمتر از 
. نفر هم گذشت، شروع نشد ٩٠شتابی تند از مرز

اين موج يک ماه و نيم پيش از آن، درست در 
زمانی که مردم خوزستان يکسره در تب 
ويرانگر کرونا می سوختند و جان می دادند، 

از همان زمانی که بيمارستان های .  آغاز شد
خوزستان ديگر تختی برای پذيرش مبتاليان 
نداشتند، از همان روزهايی که مرگ و مير 

. کرونايی به کابوس مردم خوزستان تبديل شد

درست در زمانی که کادر درمانی بيمارستان 
های اهواز با خستگی و تن فرسودگی همچنان 

برای نجات بيماران به صورت شبانه روزی  
تالش می کردند، اما سعيد نمکی، اين وزير 
بهداشت مزدور، که از سوگند پزشکی فقط سوگند 
وفاداری به خامنه ای جالد را ياد گرفته است، 
باز هم خوزستان را قرنطينه نکرد، باز هم با بی 
توجهی به خستگی و فرسودگی کادر درمانی 
بيمارستان های اهواز، با وقاحت تمام اعالم کرد، 

من نمی توانم پرستاران مناطق غير آلوده را به "
 . اعزام کنم" مناطق آلوده

از وزير بهداشتی که بارها و بارها در هر 
من "مناسبتی با صدای بلند اعالم کرده است 

، انتظاری بيش از اين "سرباز خامنه ای هستم
در  ١٣٩٩مهر  ٢٩او، پيشتر نيز در .  نبايد داشت

استان آذربايجان غربی با عجز و البه ای مشابه 
. به داد من برسيد"  ايهاالناس"هفته پيش گفته بود، 

بال شکسته ما را ترميم نکنند، اپيدمی در "اگر 
اين مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه بايد 

هر شب آمارهای ...جنازه و زخمی جمع کنيم
استان ها را می خوانم يکی از اضطراب هايم اين 
است که به سياه چاله ای بيفتيم که در آمدن از آن 

فروردين است که به صورت زنده از تلويزيون 
نمکی، در مقام وزير .  شبکه خبر ايران بخش شد

بهداشت که مسئول اصلی جان و سالمت توده 
های مردم ايران است، در شرايطی از ناتوانی 
خود و وزارت خانه مربوطه اش در مهار 

فغانش به  ١٩اژدهای چموِش سرکش کوويد 
آسمان بلند شده است، که خود يکی از مسببان 

. اصلی شيوع بی رويه کرونا در ايران است

وزير بهداشت کابينه روحانی، که سوگند پزشکی 
در مقابل حفظ جان و سالمت مردم خورده است، 
از همان بدو ورود ويروس کرونا به ايران، هم 
صدا با کل کابينه، حقيقت ورود کرونا به ايران 

دروغ بافی، پنهانکاری و .  را از مردم پنهان کرد
جعل آمار کشته شدگان و مبتاليان کرونا که تا 
امروز هم ادامه يافته است، از جمله سياست رايج 

. ماه گذشته بوده است ١۴وزارت بهداشت در 

سعيد نمکی، به جای اينکه به فکر جان و سالمت 
توده های مردم ايران باشد، به جای اينکه تمام 
توان و امکانات وزارت بهداشت و نظام سالمت 

هدايت کند، از همان  ١٩را در مسير مهار کوويد 
ابتدا، در مقام سرباز واليت پر طنين تر از خامنه 
ای و روحانی بر طبل فريب و پنهانکاری کوبيد 
و سخنگويان وزارت بهداشت نيز هر روز با 
اعالم مشتی جعليات در سيمای جمهوری اسالمی 

سعيد نمکی به عنوان باالترين مقام .  ظاهر شدند
بهداشتی کشور، به جای اينکه بر امر قرنطينه 
کردن مناطق آلوده به کرونا، اصرار ورزد، تمام 

مورد نظر "  ايمنی گله ای"قد به اجرای سياست 
او، در پيشبرد .  هيئت حاکمه ايران همت گماشت

، يعنی اجرای کشتار جمعی "ايمن سازی گله ای"
توده های مردم ايران در هم صدايی با خامنه ای 
و حسن روحانی سنگ تمام گذاشت، ورود کرونا 
به شهر قم را به مدت يک ماه کتمان کرد، خود و 

قرنطينه بی "معاونانش، به تأسی از شعار 
عمال  راه ورود ويروس کرونا به "  قرنطينه

سرتاسر ايران را هموار کردند، در برابر فرمان 
بازگشايی مدارس مقابله نکردند، در برگزاری 
کنکور سراسری با کابينه همصدا شدند، به تاسی 
از خامنه ای و روحانی بر طبل هرچه با شکوه 

برای .  تر برگزار شدن مراسم ماه محرم کوبيدند
در .  چند ماه تمام اماکن زيارتی را باز گذاشتند

عوض، اگر صدای اعتراض و هشداری از 
طرف عناصری از درون وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی، روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی يا ستادهای مقابله با کرونا 
برخاست، با امنيتی کردن فضای کرونايی 

 . کشور، هر صدای اعتراضی را سرکوب کردند

سعيد نمکی، وزير بهداشت جمهوری اسالمی، 
اکنون در شرايطی با آه و ناله و فغان فرياد می 

نگذاريد مهار اژدهای چموِش سرکش "زند، 
، که "دوباره از دست ما در برود ١٩کوويد 

ماه گذشته هيچ  ١۴اپيدمی ويروس کرونا در 
وقت در ايران مهار نشد و آمار مرگ و مير 

 وزير جنايتکاری که مردم را به قتلگاه فرستاد

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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٣از صفحه   

 وزير جنايتکاری که مردم را به قتلگاه فرستاد

طبق جديدترين رنگ بندی های .  شدند
شهر از جمله  ١١ويروس کرونا، اکنون فقط 

شهرهايی در سيستان و بلوچستان در 
آمار کشته شدگان و .  وضعيت آبی هستند

مبتاليان نيز طی سه روز به طور سرسام 
تعداد رسمی جان باختگان .  آوری باال رفت

که در يک ماه گذشته همواره بين  ١٩کوويد
نفر گزارش می شد، در روز  ٧٠تا  ۵٠

تن رسيد و با  ٩٣فروردين به  ١۵يکشنبه 
نفر هم  ١٧٠ساعت از مرز  ٢۴فاصله 
فروردين، وزارت  ١۶روز دوشنبه .  گذشت

 ١٧٢بهداشت آمار رسمی جان باختگان را 

اين رقم در روز سه شنبه، .  نفر اعالم کرد
فروردين،  ١٨نفر و روز چهارشنبه  ١٧۴
سخنگوی وزارت .  نفر اعالم شد ١٩٣

فروردين تعداد  ٢٢بهداشت روز يکشنبه 
 ٢۵٨کشته شدگان در شبانه روز گذشته را 

آمار قطعی مبتاليان نيز که .  نفر اعالم کرد
هزار نفر در  ٨تا  ۶در يک ماه گذشته بين 

نوسان بود، طی سه روز آن چنان شتاب 
فروردين،  ١٨گرفت که در روز چهارشنبه 

نفر رسيد و پس از  ٩۵۴هزار  ٢٠به رقم 
نفر   ۵٨۶هزار و  ٢٢ساعت، با اعالم  ٢۴

بيمار جديد مبتال به کرونا، رکورد شکست و 
بدين صورت موج چهارم کشتار و مرگ 
کرونايی در سرتاسر ايران با طنينی پر طبل 

. تر از موج های گذشته به صدا در آمد

کشتار و مرگی فجيع که شوربختی آن در 
تهران با پر شدن تخت بيمارستان ها و باال 
رفتن آمار کفن و دفن کرونايی در بهشت 
زهرای تهران که به گفته محسن هاشمی، 

نفر در  ۶٠رئيس شورای شهر تهران به 
روز رسيده است، بيشتر از مناطق ديگر به 

کشته شدگانی که به گفته .  گوش می رسد
 ٨۵عليرضا زالی از کودک يک ساله تا مرد 

شهری اسير .  ساله در ميان آن ها بوده است
، که وضعيت آن ١٩در تالطم امواج کوويد 

اکنون ديگر در رنگ بندی کرونايی وزارت 
بهداشت هم نمی گنجد و به گفته مينو محرز، 
عضو کميته علمی ستاد ملی مبارزه با 

. رسيده است"سياه"کرونا، به  وضعيت 

وضعيت بسيار حاد و کشنده ای که طی هفته 
گذشته منجر به علنی شدن بحران کرونا در 
درون کابينه و وزارت بهداشت هم شده 

تا جاييکه رسانه های داخل ايران در .  است
فروردين گزارش دادند که  ١٧روز سه شنبه 

وزارت بهداشت در اطالعيه ای کم سابقه 
را "  دو هفته تعطيلی کامل سراسری"

ضروری دانسته و هشدار داده است، اگر 
هزار  ٢٠حداقل "چنين نشود، "  بالفاصله"

از کرونا جان خواهند باخت و آمار "  نفر
در "  نفر ۶٠٠باالی "فوت ممکن است به 

اگرچه چند ساعت بعد، وزارت .  روز برسد

بهداشت اعالم کرد هيچ بيانيه ای در باره 
ضرورت تعطيلی دو هفته ای کشور و 

نفر  ۶٠٠احتمال افزايش فوتی های کرونا تا 
در روز را صادر نکرده است، اما سيما 
سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت در 

فروردين اعالم کرد،  ١٨روز چهارشنبه 
اگر کشور به مدت دو هفته تعطيل نشود، 

نفر در  ۶٠٠شمار مرگ و مير به باالی 
عالوه بر سيما الری، ايرج .  روز می رسد

حريرچی، معاون کل وزارت بهداشت و پيام 
طبرسی، رئيس بخش اورژانسی بيمارستان 
مسيح دانشوری نيز نسبت به باال رفتن آمار 

نفر در روز  ۶٠٠جانباختگان کرونا تا 
هشدارهايی که سرانجام به .  هشدار داده اند

اعالم تعطيلی ده روزه دولت در تهران و 
 ٢١ديگر مناطق قرمز از روز شنبه 

 .فروردين شده است

روشن است طرف اصلی همه اين هشدارها 
خامنه ای، روحانی و سعيد نمکی، وزير 

. بهداشت و کل رژيم جمهوری اسالمی است

وزيری که خود را سرباز خامنه ای معرفی 
کرده و از اين نظر، وظيفه اصلی خود را نه 
در حفظ جان و سالمت مردم، که اجرای نعل 
به نعل دستورات جايتکارانه خامنه ای و 

وزير بهداشتی که مستقيم .  نظام دانسته است
و غير مستقيم شريک جرم خامنه ای و 

هزار نفر  ٢٠٠روحانی در کشتار بيش از 
از توده های مردم ايران توسط ويروس 

مجرمی که اکنون دريافته .  کرونا بوده است
نه فقط در نزد توده های مردم، که در نزد 
جامعه پزشکی ايران نيز به عنوان فردی 
جنايتکار شناخته می شود در همراهی با 
خامنه ای و روحانی مردم را به قتلگاه کرونا 

اينکه او در روز چهارشنبه .  فرستاده است
فروردين، سه روز بعد از شکل گيری  ١٨

موج چهارم کرونا، طی نامه ای سرگشاده 
"اعالم کرده است ما ملت امام حسينيم، : 

، "پايدارتر از آن هستيم که استعفا بدهيم
واکنشی به موقعيت ناپايدار او در درون 
وزارت بهداشت و جامعه پزشکی ايران 

سعيد نمکی با آگاهی از دست داشتن .  است
در سرعت بخشيدن به شيوع ويروس کرونا 
و نقشی که در همراهی با نظام در کشتار 
توده های مردم ايران داشته است، اکنون در 
نامه ای گاليه آميز خطاب به معاونان و 
روسای دانشکده های علوم پزشکی و تمام 
کادر درمانی کشور با عجز و البه هميشگی 

اينجانب به شيوه مکتوب : "خود نوشته است
و گفتمان آکنده از اعتراض و تقاضا و 
التماس، هر چه بايد، قبل از تعطيالت 
منعکس کردم؛ می دانستم که کوچکترين بی 
احتياطی چه موج سخت و طاقت فرسای 
ديگری خواهد آفريد که با همه امواج قبلی 

 کمک های مالی
 

 

 سوئيس

 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 

 دانمارک

 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی

 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )مارس(خروش 

 کرون ٢٠٠  )آوريل(خروش 

 

 هلند

 

 يورو ٣٠  داريوش کوهی 

 

  

اينجانب با شناختی که از ...  متفاوت است
قدرت سرايت، بيماری زايی و مرگ و مير 
ويروس جديد داشتم با مکاتبات عديده از 
بخش های مختلف درخواست کردم تا 
موضوع را جدی بگيرند و بتوانيم در حد 
امکان ويروس را در استان خوزستان زمين 

ها را از مناطق  گير کنيم، تقاضا کردم راه
آلوده به ديگر نقاط از زمين و هوا و دريا سد 
کنيم و نگذاريم منابع آلوده به يکی از 

زا جابجا  ترين عوامل بيماری  سهمگين 
تقاضاهايی که جملگی در هوا ماند، ".  شوند

نه راه های زمينی و نه راه های هوايی 
کشور بسته شدند و نه محدوديت های رفت و 

 .آمد شهری ايجاد شد

سعيد نمکی، مثل همه جانيان جمهوری 
اسالمی، اين همه را گفته تا خود را تبرئه 
کند، تا دستان خون آلود خود را پنهان سازد، 
تا همچنان سر سپردگی و مزدوری خود را 

او از .  به خامنه ای و روحانی نشان دهد
فرهنگ روضه خوانی و مرثيه گويی رژيم 

"مبنی بر اينکه ما ميراث دار سرزمين : 
هايمان  تابی بی.  ما ملت امام حسينيم.  شهيدانيم

نيز برای حفظ جان و موقعيت و آبروی 
بهره گرفته تا به مردم ايران "  خودمان نيست

و جامعه پزشکی بگويد، به کوری چشم 
هزار نفر ديگر هم کشته  ٢٠٠شماها، اگر 

ما پايدارتر از آن هستيم که استعفا "شوند 
 ".بدهيم
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١از صفحه   

 مبارزه پيگير و استوار بازنشستگان تأمين اجتماعی

های خالی  برای به صدا درآوردن به نشانه سفره
 . شده بود بازنشستگان استفاده

ای در مورد  در پايان اين تجمع سرا سری، بيانيه
در اين .  های بازنشستگان انتشار يافت خواسته

 :بيانيه ازجمله آمده است

 ٩٩حق بازنشستگان که از سال  مطالبات به

ها در  شده تا تحقق خواست صورت جدی شروع به
بازنشستگان .  نيز ادامه خواهد داشت١۴٠٠سال 

بگيران در اين بيانيه خواستار اجرای  و مستمری
 .  اند موارد زير شده

سازی بر روی فيش  اجرای مرحله دوم متناسب
 .ماه حقوق فروردين

 ١١١و  ٩۶افزايش ساليانه حقوق بر اساس مواد 

همچون کارگران و شاغلين و اجرای آن از 
 .١۴٠٠ماه  فروردين

معيشت، حق  پرداخت مزايای شغلی نظير کمک
مندی و اوالد به بازنشستگان و  مسکن، حق عائله

بگيران تأمين اجتماعی متناسب با  مستمری
 . شاغلين

 ١۴٠٠سازی حقوق بازنشستگان   اجرای همسان

هزارميلياردی مصوب  ٨٩بر اساس بودجه 
مجلس شورای اسالمی دقيقاً طبق فرمول محاسبه 

متأسفانه حتی .  لشکری و کشوری در اوايل سال
وضعيت بازنشستگان تأمين اجتماعی از 

 .بازنشستگان کشوری و لشکری هم بدتر است

پرداز اجباری  درمان کامل بازنشستگان بيمه 
 .قانون تأمين اجتماعی ۵۴طبق ماده 

حذف کلمه سنوات ارفاقی از احکام و جايگزين 
 .آور شدن سنوات استحقاقی سخت و زيان

قلم داروی پرمصرفی که از  ٨۵احياء و برگشت 
 .شده است ها حذف دفترچه

های مرزی به  پرداخت حق منطقه جنگی استان
همه بازنشستگانی که دران مناطق هنگام جنگ 

 .اند مشغول خدمت بوده

قانون وبر  ٩۶افزايش حقوق ساليانه طبق ماده 
اساس اعالم نرخ تورم بانک مرکزی که آالن به 

 .ده ميليون رسيده است 

بيانيه همچنين خواستار  تغيير ساختاری در 
سازمان تأمين اجتماعی و خلع يد و خارج نمودن 

 .دولت از صندوق تأمين اجتماعی شده است

فروردين،  بار ديگر بازنشستگان  در  ١٨روز 
تعدادی از شهرها ازجمله تهران، مازندران، 

تپه،  اصفهان، البرز، يزد، قزوين، شوش و هفت
آباد، اراک، شوش ، شوشتر،   رشت، ساری، خرم

اهواز ، کرمان، تبريز،ايالم،انديمشک، تجمعات 
ای را در مقابل ادارات سازمان تأمين  گسترده

اجتماعی سازمان دادند و با سخنرانی و شعار، 
ها ازجمله  آن.خواستار تحقق مطالبات خود شدند

شعار سر دادند، تا حق خود نگيريم از پا 
. کارگر زندانی آزاد بايد گردد.  نشينيم نمی

"اسماعيل گرامی آزاد بايد گردد سازی  همسان. 
 !کجا بود؟ دروغ بود و ريا بود

بگيران  در شوشتر، بازنشستگان و مستمری
ی  ی خالی در برابر اداره تٔامين اجتماعی سفره

 . تٔامين اجتماعی، پهن کردند

همه مبارزات که از سال گذشته  در پاسخ به اين
پيوسته در جريان بوده است، مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعی وعده داد که در چند روز آينده، 

 ١٣٠پرداختی به بازنشستگان تأمين اجتماعی 

 . درصد افزايش خواهد يافت

 ٩٨در اسفندماه :  فروردين گفت ١۴وی  در 

ميزان پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری 
درصد  ١٣٠بيش از  ١۴٠٠نسبت به فروردين 

افزايش يافت و سازمان تأمين اجتماعی نيز 
درصدد افزايشی مشابه باهدف برقراری عدالت 

 .شد

افزايش سنواتی حقوق بازنشستگان و ميزان 
سازی مرحله دوم در فيش حقوقی  متناسب

فروردين بازنشستگان لحاظ و واريز خواهد 
 ٢٠که در  وقتی.  اما در اين حد نيز عملی نشد.شد

فروردين بازنشستگان فيش حقوقی خود را 
دريافت کردند، ديدند که بازهم دروغ بود و فريب 

 . بود

وپاخت  اين ديگر چنان رسوايی حتی برای ساخت
های دولتی  با مديران سازمان تأمين  تشکل

اجتماعی بود که خبرگزاری ايلنا نيز ناگزير شد 
 : بنويسد

با صدور احکام، معلوم شد نه وعده آغازين "
لحاظ شدن افزايش سنواتی «مديرعامل يعنی 

سازی مرحله  حقوق بازنشستگان و ميزان متناسب
و نه وعده ثانی  »دوم در فيش حقوقی فروردين

 ١۴٠٠درصدی مستمری  ١٣٠يعنی افزايش 

. کدام واقعيت نداشته است ، هيچ٩٨نسبت به اسفند 

جای مبنا قرار  های حقوقی فروردين به در فيش
که شامل (گرفتن مستمری اسفند بازنشستگان 

سازی اجرايی در مردادماه نيز  اضافات متناسب
ها در تيرماه و قبل از اجرای  حقوق آن)  هست

سازی، مبنای افزايش قرارگرفته است و  متناسب
سازی دور دوم  خبری هم از افزايش متناسب

نيست؛ درنتيجه برای حداقل بگيران، کل افزايش 
درصدی حقوق تيرماه  ٣٩محدودشده به افزايش 

و برای بازنشستگان ساير سطوح نيز حقوق 
اضافه يک عدد ثابت  درصد به ٢۶تيرماه 
برای بازنشستگان سخت و .  يافته است افزايش

همه دوندگی برای اصالحات که  آور نيز آن زيان
در ماه پايان سال قبل به نتيجه منجر شد، ناديده 

ها قبل از  شده و حقوق ابتدايی و ناچيز آن گرفته
سازی مبنا قرارگرفته  اجرايی شدِن متناسب

 ."  است

های مستقل بازنشستگان که پيشاپيش  تشکل
ها نبايد اعتماد کرد،  دانستند به اين وعده می

 ٢٢فراخوان تجمعات اعتراضی را برای 

فروردين بار  ٢٢روز .  فروردين صادر کردند
ديگرهزاران بازنشسته در تهران، مقابل مجلس و 

ها شهر ديگر در مقابل ادارات تأمين  در ده
تجمع .  اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند

کنندگان خواستار برکناری مديران تامين 
های گذشته را  شعارهای تجمع.  اجتماعی شدند

در تهران شعار سر دادند، سفره ما .  تکرار کردند
ها بر عدم  در تمام تجمع.  خاليه، وعده وعيد کافيه
بازی انتخاباتی رژيم تاکيد  شرکت در خيمه شب

دهند  وضوح نشان می اين مبارزات پيگيربه.  شد
رغم تمام موانع و مقاومت مقامات دولتی  که به

برای پذيرش مطالبات برحق بازنشستگان، 
اقدامات سرکوبگرانه و ايذائی رژيم و تالش 
مزدوران و کارگزاران رژيم در خانه کارگر 
برای خرابکاری در مبارزات بازنشستگان، 

 . مبارزه تا تحقق کامل مطالبات ادامه خواهد يافت

که حتی برخی از مقامات دولتی اذعان  درحالی
دارند شرايط معيشتی بازنشستگان تأمين اجتماعی 

نيافته است، اما  ها تحقق آن  وخيم است و مطالبات
کوشند با وعده و وعيد با مبارزات  می

بازنشستگان مقابله کنند، در حالی که چند روز 
وبودجه حتی در  پيش، رئيس سازمان برنامه

ص همسان سازی حقوق بازنشستگان  خصو
طور  هم به لشکری و کشوری اعتراف کرد که آن

"کامل اجرانشده و گفت بايد قبول کنيم که : 
اشکاالتی در اين فرمول وجود دارد و کامل 

فقط انکار  ، مزدوران دولتی خانه کارگر نه"نيست
بگيران تأمين  کنند که  بازنشستگان و مستمری می

نيافته دارند،  اجتماعی انبوهی از مطالبات تحقق
ای  خواران حکومت که وظيفه عنوان جيره بلکه به

جز دفاع از استثمارگران و غارتگران و 
خرابکاری در جنبش کارگری ندارند، حتی 

رئيس .   کنند مبارزات بازنشستگان را تخطئه می
رسوای  اتحاديه دولتی پيشکسوتان، حسن صادقی 

فروردين ضمن دفاع از مديرعامل  ١٧، روز 
به نظر من "سازمان تأمين اجتماعی، ادعا کرد 

ی  نوعی تعارض با خواسته آمدن به کف خيابان به
شايد بتوان گفت که در حال حاضر .  صنفی است

ايم  و آن ده  ی خود رسيده درصد به خواسته٩٠ما 
درصد را هم اگر آقای نوبخت اقدامی انجام دهند، 

اين مزدوران وابسته به ."  به آن خواهيم رسيد
بار  خانه کارگر که خودشان در وضعيت فالکت

رسان رژيم ،   کنونی بازنشستگان، ياری
داران و غارتگران صندوق تأمين  سرمايه

بينند بازنشستگان  که می اند، اکنون اجتماعی بوده
ها پی برده  به ماهيت ارتجاعی و ضد کارگری آن

های مستقل از دولت به  و با ايجاد تشکل
يافته برای تحقق مطالبات خود  ای سازمان مبارزه

کنند که مبارزه متشکل در  اند، ادعا می برخاسته
های  کف خيابان برای تحقق مطالبات، با خواسته

اما رسواتر از اين، .  ها در تعارض است آن
که گويا  ادعای جعلی ديگری است مبنی بر اين

های خود  درصد خواسته ٩٠بازنشستگان به 
اين ادعاها البته رسواتر از آن هستند .  اند رسيده

که بتوانند کسی را فريب دهند، اما آشکارتر از 
هميشه، ماهيت ارتجاعی و ضد کارگری اين 

ها را حتی به  مزدوران و تشکيالت دولتی آن
ترين کارگران و  ترين و ناآگاه مانده  عقب

 . دهد بازنشستگان نشان می

بازنشستگان در عمل و در جريان مبارزه  
اند که راهی جز ادامه استوار و پيگير  دريافته

های سراسری  مبارزه  در خيابان از طريق تجمع
 .  و تظاهرات  ندارند

های  بازنشستگان مسير درستی را در ايجاد تشکل
مستقل از دولت و مبارزه در کف خيابان برای 

تنها اين .  اند گرفته تحقق مطالبات خود در پيش
همراه خواهد بود و   مبارزه است که با موفقيت

 .  نشينی ناگزير خواهد ساخت رژيم را به عقب
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٧درصفحه   

رو خواهان استخدام رسمی،  ازاين.  رسد نمی
ها،  سازی حقوق و مزايا با رسمی همسان

حذف آزمون تبديل وضعيت و حذف 
در .  های واسطه و پيمانکار هستند شرکت

فروردين نيز کارگران  ١٧تجمع سراسری 
استخدام "معترض با سردادن شعارهايی مانند

وزير بيا نگا "  ، "رسمی، حق مسلم ماست
و همچنين حمل "  کن، فکری به حال ما کن

های متعددی ازجمله  پالکاردها و کاغذ نوشته
نه امتحان نه "  ، "ما کارگريم برده نيستيم"

کار "  و "  تبديل وضعيت آسون  -آزمون
بار ديگر "  مساوی ولی حقوق نابرابر

خواهان رسيدگی به مطالبات خود و رفع اين 
 .تبعيض آشکار شدند

بيش از دو دهه است که وزارت نيرو، بخش 
های  زيادی از وظايف خود را به شرکت

های  شرکت.پيمانکاری واگذار نموده است
پيمانی طرف قرارداد وزارت نيرو، در تمام 

) و آب و فاضالب(  های صنعت برق بخش

کارگران مشغول به .  مشغول فعاليت هستند
ها تحت عناوين  کار در اين بخش

درآوردی نيروهای شرکتی، حجمی،  من
قراردادی، پيمانی و مانند آن در تحت 

داری ناگزيرند  شرايطی دشوار و شبه برده
ترين قيمت،  نيروی کار خويش را به ارزان

. داران بفروشند و استثمارشوند به سرمايه

توزيع برق، يکی از وظايف وزارت 
ها شرکت پيمانکاری توزيع  نيروست که به ده

. برق در سراسر کشور واگذارشده است

فقط در صنعت  هزاران شرکت پيمانکاری نه
برق بلکه در ساير صنايع مانند نفت و گاز و 
پتروشيمی و حفاری آب و فاضالب و غيره 

اعتراضات مکرر و روبه .  نيز فعال هستند
ها هزار کارگر تحت پوشش اين  تزايد ده

ای تحت  ها، دولت را واداشت اليحه شرکت
اليحه دائمی شدن قانون مديريت "عنوان 

. را به مجلس ببرد"  خدمات  کشوری

هايی درزمينٔه  همزمان با آن، وعده
دهی و تبديل وضعيت اين نيروها  سازمان
به  ٩۶اين قانون که در اسفند .  داده شد

تصويب مجلس رسيد اما در عمل روی کاغذ 
ماند و گرهی از مشکالت اين گروه بسيار 

 .بزرگ کارگران باز نکرد

سياست وزارت نيرو در قبال اين نيروها 
چندان دور چنين بود که هرساله  درگذشته نه

تعداد اندکی از نيروهای مشغول به کار در 
های غيردولتی وابسته به خود در  شرکت

بخش صنعت برق را از طريق آزمون، 
اين .  کرد تبديل وضعيت و استخدام می

سياست اما چندين سال است عمالً کنار نهاده 
قرار بود چند هزار تن  ٩٩سال .  شده است

از اين نيروها، ازجمله نيروهای شرکتی و 
های توزيع  حجمی مشغول به کار در شرکت

نيروی برق از طريق آزمون تبديل وضعيت 
توانستند در اين آزمون  کسانی می.   شوند

سال سابقه پرداخت  ۵شرکت کنند که حداقل 
های پيمانکاری طرف  بيمه در شرکت

اما پروسه .قرارداد وزارت نيرو داشته باشند
تهيه و تنظيم افراد مشمول و تقلب و 

بازی چنان آشکار و زياد  نفوذ و پارتی اعمال
بود که مورد اعتراض شديد کارگران قرار 

اين آزمون .  ريخت گرفت و کل ماجرا به هم
که قرار بود مهرماه برگزار شود به اسفند 

موکول شد که بازهم برگزار نشد و  ٩٩
 ١۴٠٠فروردين ٣١مطابق آخرين خبرها به 

اما کارگران شرکتی و .  موکول شده است
های توزيع  حجمی مشغول به کار در شرکت

برق، به تمام اين پروسه و کل سياست 
اند و خواهان حذف  وزارت نيرو معترض

فقط به خاطر اينکه  نه.  چنين آزمونی هستند
کشی همراه  بازی و حق اين ماجرا با پارتی

است و در بهترين حالت فقط تعداد بسيار 
شوند و  اندکی از کارگران تبديل وضعيت می

شود، بلکه آنان بعد از  مشکل اصلی حل نمی
چندين سال کار در اين بخش که درمواردی 

رسد استخدام  سال هم می ٢٠سال و ١۵تا 
 .دانند رسمی را حق مسلم خود می

چند تجمع سراسری کارگران توزيع برق 
فروردين اين  ١٧ازجمله تجمع سراسری 

تر  بخش ورود گسترده کارگران، نويد
کارگران برق به صحنه مبارزه متشکل و 

اين حق مسلم و بديهی .  فرامحلی است
کارگران توزيع برق است که به استخدام 

رسمی درآيند، ضمانت کافی شغلی داشته 
باشند، با مزد و مزايا و دريافتی ماهانه خود 

آور زندگی  های سرسام بتوانند از پس هزينه
های پيمانکاری رها  برآيند و از يوغ شرکت

 .شوند

ها بدون  روشن است که اين خواست 
. استمرار مبارزه متشکل تحقق نخواهد يافت

خوشبختانه، برق، ازلحاظ مبارزه کارگری و 
پيگيری و استمرار چندساله مبارزات 

اپراتورهای برق .  گسترده، بسيار غنی است
، تجارب مبارزاتی )ها کاله زرد(فشارقوی

بسيار مفيدی را در رابطه با تبديل وضعيت 
اکنون .  اند و استخدام دائمی از سر گذرانده

وقت آن است که کارگران بخش توزيع برق، 
کارگران برق فشارقوی را به ياری و اتحاد 

ها  دعوت کنند و از تجارب مبارزاتی آن
 .مند شوند بهره

کم از اوايل  کارگران برق فشارقوی دست
ويژه از تابستان اين سال مبارزات  به ٩٣سال

شورانگيزی را آغاز کرده و تا پايان سال 
چندين اعتراض و تجمع سراسری را در  ٩۴

انواع فشارها و .  تهران سازمان دادند
تهديدات امنيتی و قضايی و حتی تبعيد 
تعدادی از فعاالن کارگری برق فشارقوی به 
نقاط دوردست نتوانست خللی در اراده 

اين .  اپراتورهای برق فشارقوی ايجاد کند
در .ادامه داشت ٩۶مبارزات تا پايان سال 

سرانجام وزارت نيرو مجبور شد به  ٩٧سال 
های کارگران تمکين کند و  بخشی از خواست

در همين رابطه شماری از کارگران برق 
فشارقوی، تبديل وضعيت شده و به استخدام 

هايی که به  رغم وعده اما علی.  دائمی درآمدند
 ۵٠٠٠شده بود، از حدود  کارگران داده

 ٣٠کارگر برق فشارقوی رقمی حدود 

. ها به استخدام رسمی درآمدند  درصد آن

بالتکليفی بقيه کارگران ادامه يافت و اکنون 

٨از صفحه   

 مبارزات کارگران بخش توزيع برق و

 ضرورت اتحاد با کارگران برق فشارقوی
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وضعيت استخدامی بخش اعظم اپراتورهای 
برق فشارقوی، همچنان نامشخص و در پرده 

"ابهام است شورای هماهنگی اپراتوری . 
ای که  در بيانيه"  های فشارقوی پست
درج )    ٩٩/  ١/  ١۶( هايی از آن درايلنا بخش

شد، از بالتکليفی و سردرگمی قريب به 
. اپراتور برق فشارقوی سخن گفت ٣۵٠٠

تاکنون،  ٩٧کارگران برق فشارقوی از سال 
تجمعات اعتراضی متعددی را در شهرها و 

های مختلف کشور ازجمله در مناطق  استان
جنوبی و غربی کشور سازمان داده و 
خواهان تبديل وضعيت و استخدام دائمی 

اين کارگران اگرچه به لحاظ .  اند شده
های کرونائی  ها و محدوديت ممنوعيت

های پيش از کرونا، از  نتوانستند مانند سال
شهرهای مختلف راهی تهران شوند و 
تجمعات سراسری برگزار کنند، اما در 

ها، چندين اعتراض  برخی از شهرها و استان
و تجمع بزرگ  داشته و بر خواست خود 

 .اند پافشاری کرده

های مبارزه فرامحلی هم  بنابراين زمينه
درميان کارگران بخش توزيع برق و هم 

. درميان اپراتورهای برق فشارقوی مهياست

فقط از اين بابت که طرف مقابل همه اين  نه
يابی  کارگران وزارت نيرو است، سازمان

مبارزه کارگران در مقابل کارفرما يا دشمن 
واحد امری بسيار بديهی است، بلکه خواست 
اصلی کارگران، هم در بخش توزيع برق و 
هم در برق فشارقوی نيز خواستی واحد 

معطلی بايد اين مبارزات  بنابراين بی.  است
را به هم گره زد و برای عقب راندن دشمن، 
اعتراض و اعتصاب و تجمعات متحد و 

 .يکپارچه را سازمان داد

کارگران پيشرو برق فشارقوی و شورای 
هماهنگی اپراتورهای برق فشارقوی، بايد به 
ياری رفقای خود در بخش توزيع برق 

کارگران بخش توزيع برق، .  برخيزند
های کرونائی، با  رغم موانع و محدوديت علی

چند حرکت و تجمع اعتراضی و سرتاسری 
خود، اين واقعيت را اثبات کردند که برای 
ايجاد هماهنگی درميان کارگران توزيع برق 

های مختلف کشور  در شهرها و استان
های مثبتی برداشته و تشکلی را سازمان  گام
اين، راهی است که قبل از آن .اند داده

کارگران برق فشارقوی، کارگران 
پتروشيمی، کارگران مخابرات و برخی 

گرچه در . اند کارگران ديگر نيز آن را پيموده
ها طی شده، در برخی ديگر  برخی، مسافت

پيمايی تازه آغازشده است، اما اين راهی  راه
است که خود کارگران به تجربه به آن رسيده 

 .اند و در عمل آن را اجرا نموده

تنها با استمرار اعتراض، اتحاد و مبارزه 

توانيم خواست تبديل  متشکل است که می
طور کامل  وضعيت و استخدام دائمی را به

اکنون اين شرايط  در برق هم.  عملی سازيم
کننده  شده است که تشکل هماهنگ فراهم

مبارزات کارگران بخش توزيع برق، و 
شورای هماهنگی اپراتورهای برق 
فشارقوی، با يکديگر پيوندهای محکمی 
برقرار سازند و با تعميق و تحکيم و گسترش 
اين پيوند، يک کميته ، يا شورای هماهنگی و 
تشکل هماهنگی فراگير در صنعت برق را 

گذاری کنند و اعتراضات، تجمعات و  پايه
. اعتصابات فراگير برق را سازمان دهند

برق که درزمينٔه ايجاد شورای هماهنگی 
دهی  اپراتورهای فشارقوی و سازمان

تجمعات و اعتراضات فرامحلی و سرتاسری 
پيشگام و سربلند بوده و تجربه اندوخته 

تواند گامی فراتر بگذارد و  است، اکنون می
با ايجاد يک تشکل و شورای هماهنگی 
فراگير، کل کارگران برق را به عرصه 
مبارزه بکشاند، استخدام رسمی را بر 

ی انواع  وزارت نيرو تحميل کند و بر همه
کارهای غيررسمی، شرکتی، حجمی، 
قراردادی، پيمانی و نظير آن در صنعت 

 .برق، نقطه پايان بگذارد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

فروردين سال جاری، چند صد نفر  ١٧روز 
و "  شرکتی"از کارگران و کارکنان 

های  مشغول به کار در شرکت"  حجمی"
پيمانکاری توزيع برق سراسر کشور، به 
نمايندگی از هزار تن از همکاران خود 
راهی تهران شدند و در مقابل مجلس تجمع 

اين کارگران .اعتراضی برپا کردند
نيز چند تجمع  ٩٩زحمتکش در اسفند

اعتراضی سرتاسری مشابهی برگزار نموده 
 .بودند

٨ 
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 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  

No 915 April 2021          

ها هزار کارگر در وزارت  هاست که ده سال
کاری تحت  های پيمان نيرو زيرپوشش شرکت

عناوينی چون نيروهای شرکتی و حجمی 
شدت استثمار  مشغول به کار هستند و به

که کار مشابه  اين کارگران درحالی.  شوند می
دهند،  و يکسان با کارگران رسمی انجام می

شان بسيار  اما دستمزد و دريافتی ماهانه
که به نصف و  نحوی تر و کمتر است به پايين

ها هم  سوم دريافتی رسمی گاه حتی يک

 مبارزات کارگران بخش توزيع برق و

 ضرورت اتحاد با کارگران برق فشارقوی 

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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