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 ، "انتخاباتی"با مناظره های 
 سقوط رژيم آشکارتر شد

 
 ٢٨هرچه به تاريخ برگزاری مضحکه انتخاباتی 

نزديکتر می شويم، عمق و ژرفای  ١۴٠٠خرداد 
رسوايی و کثافات درونی نظام جمهوری اسالمی 

ورشکستگی جمهوری .  بيشتر ظاهر می شود
اسالمی به لحاظ سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 
حتی اخالقی به حدی رسيده است که برگزاری 
مناظره های تلويزيونی از پيش طراحی شده 
برای کانديدای سيزدهمين دوره رياست جمهوری 
نيز نتوانست کمترين کورسويی بر تاريکخانه 

اين مناظره های به .  رژيم  بتاباند"  انتخاباتی"
اصطالح انتخاباتی در شرايطی برگزار شدند که 

همراه با شعار "  انتخابات"صدای بلند تحريم فعال 
سرنگونی جمهوری اسالمی هر روز بلند و 

اين روزها، ننگ و رسوايی .  بلندتر می شود
خيمه شب بازی انتخاباتی رژيم، آنچنان از پرده 
بيرون افتاده است که اکثريت مطلق توده های 
مردم ايران که از پيش بر بی مايگی، 
دروغگويی، الف زنی و دادن وعده های توخالی 
عناصرمفلوک شرکت کننده در اين شوهای 
تلويزونی آگاه بودند، حتی زحمت ديدن و شنيدن 
ياوه های کانديدای منصوب رياست جمهوری 

 . شورای نگهبان را نيز به خود راه ندادند
نظر سنجی های رسمی رژيم حاکی از آن است 

درصد مردم ايران اين مناظره های  ٧٠که 
به عبارت ديگر، .  را نگاه نکرده اند"  انتخاباتی"

توده های رنج کشيده مردم ايران که در دی ماه 
اصالح طلب "، با شعار ٩٨و آبان  ٩۶

، در گستره ای به "اصولگرا، ديگه تمام ماجرا
وسعت ايران و در ابعادی ميليونی سرنگونی 
نظام جمهوری اسالمی را فرياد زدند، اکنون در 
ادامه مبارزات خود به تحريم فعال نمايش 
انتخاباتی روی آورده اند و حاضر نيستند وقت 
خود را برای شنيدن اراجيف هفت مزدور 

هفت عنصر فاسدی .  جمهوری اسالمی تلف کنند
که بيش از چهار دهه در تمامی جنايات و آدم 
کشی های جمهوری اسالمی شريک بوده اند، اما 

، روز جهانی مبارزه با )  خرداد٢٢(ژوئن  ١٢
به اين مناسبت سازمان جهانی .  کار کودکان است

کار و صندوق کودکان ملل متحد، مشترکاً 
گزارشی در مورد کودکان کار در جهان، انتشار 

در اين گزارش برآورد شده است که تعداد .  دادند
ميليون رسيده که  ١۶٠کودکان کار در جهان به 

ميليون کودک کار را در چهار  ٨/    ۴افزايش 
 ۶٣.  دهد نشان می ٢٠٢٠سال گذشته منتهی به 

گذرد و  سال از عمر آن می مجلس يازدهم که يک
تر از  ای مفتضحانه سال کارنامه در طول اين يک

مجلس قبلی داشته است، در حال بررسی و 
تر  زمان دو طرح در راستای محدود تصويب هم

 .کردن فضای مجازی و تشديد جو امنيتی است
خرداد حسن نوروزی نائب رئيس  ١۵روز شنبه 

: کميسيون قضايی و حقوقی مجلس اسالمی گفت
بررسی طرح تشديد مجازات همکاری کنندگان "

با اقدامات کشورهای متخاصم عليه امنيت و 
شنبه اعضای  منافع ملی در دستورکار روز سه

اين طرح روز ".  کميسيون قضايی قرار دارد
ارديبهشت از سوی هيات رئيسه  ١٩يکشنبه 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢۴شماره  ١۴٠٠خرداد    ٢۴ –سال  چهل و سه 

 ها کودک کار ايران کشوری با ميليون

نارضايتی و روحيه اعتراضی درميان پرستاران 
ها که تا پيش  و ساير نيروهای خدماتی بيمارستان

از شيوع کرونا نيز بسيار باالبود، در جريان 
. ازپيش تشديد شده است شيوع اين بيماری بيش

سو افزايش  سرمنشأ اين نارضايتی، از يک
فرسا و مضاعفی  ساعات کار و فشار کار طاقت

است که بردوش پرستاران قرارگرفته و از سوی 
ديگر وضعيت وخامت بار حقوقی و معيشتی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

ميليون پسر  ٩٧ميليون از اين کودکان دختر و 
درصد اين کودکان کار در بخش  ٧٠.  هستند

 ١٠درصد در بخش خدمات، و   ٢٠کشاورزی، 
تا پايان .  درصد در بخش صنعت مشغول به کارند

ميليون تن ديگر درنتيجه کرونا  ٩،  ٢٠٢٢سال 
گزارش .  بر تعداد کودکان کار افزوده خواهد شد

اگر کودکانی که در معرض خطر :  افزايد می

 بار تحميلی طبقه حاکم رهايی پرستاران از شرايط مشقت

 مضحکه انتخاباتی
 رژيم را  

 فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست !فعاالنه تحريم کنيم
 بساط نمايش انتخاباتی رژيم را با  شکست روبرو کنيم

 .مجلس اعالم وصول شده بود
ای يکی از راهکارهای  ماده ٧تصويب اين طرح 

مجلس اسالمی برای تشديد جو امنيتی در جامعه 
برای نمونه در ماده يک اين طرح آمده .  است
از تاريخ تصويب اين قانون، جاسوسی يا : "است

با دول متخاصم از جمله دولت اياالت  همکاری
متحده آمريکا برخالف امنيت کشور يا منافع 
ملی، افساد فی االرض محسوب شده و مشمول 

قانون مجازات )  ٢٨۶(مجازات مندرج در ماده 
در تبصره اين ماده نيز آمده ".  اسالمی است

ها و نهادهای پوششی  همکاری با سازمان: "است

 دستور کار رژيم برای تشديد فضای امنيتی و
های اجتماعی محدودتر کردن شبکه   

 اعضا و هواداران سازمان
 داخل کشور –) اقليت(فدائيان  
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١از صفحه   

 ،"انتخاباتی"با مناظره های 
 سقوط رژيم آشکارتر شد 

اکنون طوری سخن می گويند که انگار از کره 
 ۴٢مريخ آمده اند، آدم های منّزهی هستند که از 

سال کشتار و جنايات و قتل عام های جمهوری 
اسالمی به دور بوده اند و اکنون در اين روزهای 

پا به ميدان گذاشته و با وعده آزادی "  خطير"
برای زنان، تامين  نان و کار برای بيکاران، 
رسيدگی به معاش زنان خانه دار و سرپرست 
خانواده و دادن وعده های دروغين ديگری از 

  ۴۵٠ هزار تومان به    ۴۵ قبيل افزايش يارانه ها از  
هزار تومان در ماه می خواهند توده های مردم  

يک مشت وعده  .  ايران را به رای دادن ترغيب کنند 
های دروغين و توخالی، که در طی بيش از چهار  
دهه، هر چهار سال يکبار به صورت مشمئز کننده  
ای تکرار می شوند و هر بار نيز در مواجهه با  
ديوار بلند استبداد مطلقه دينی حاکم به جمهوری  
اسالمی در پستوی فراموشی و انکار سپرده می  

 .شوند 
از  "  رعايت حقوق شهروندی زنان "شنيدن وعده  

جمله دروغ های بزرگی ست که در هر دوره  
با آب و تاب توسط ياوه گويان کانديدای  "  انتخاباتی "

در اين  .  رياست جمهوری تکرار و شنيده شده است 
دوره نيز هر يک از هفت کانديدای منصوب  
شورای نگهبان در مناظره های تلويزيونی با تاکيد  

" ناجی "، سعی کردند خود را  "حقوق زنان "بر  
اينبار اما با وضعيت  .  زنان ايران معرفی کنند 

انقالبی حاکم بر جامعه و از بام به زير افتادن تشت  
زنان و  "  آزادی "رسوايی وعده های دروغين  

اصالح  "آنان توسط  "  حقوق شهروندی "رعايت  
حکومتی، شنيدن اينگونه وعده های پوچ و  "  طلبان 

توخالی، آنچنان مضحکه عام و خاص شده است که  
ديگر حتی ريشخند تمسخر را نيز بر لبان زنان و  

 . عموم توده های مردم ايران خشکانيد 
بی حقوقی محض زنان در جمهوری اسالمی نياز به  

ساله ارتجاع    ۴٢ در حاکميت  .  هيچ توضيحی ندارد 
اسالمی، بی حقوقی محض زنان، اعمال تبعيضات  
جنسيتی، تحميل حجاب اجباری، سرکوب بی وقفه  
آنان و اعمال ديگر محروميت های سياسی،  
اقتصادی و اجتماعی زنان آنچنان عريان و آشکار  
است، که رهايی از همه گند و کثافات جمهوری  
اسالمی به خواست عمومی زنان ايران تبديل شده  

عمومی شدن مطالبه رهايی و نجات زنان از  .  است 
بربريت جمهوری اسالمی به حدی رسيده است که  
هر يک از مزدوران و فريبکاران کانديدای رياست  

نيز  "  انتخاباتی "جمهوری اسالمی در اين دوره  
حقوق  "وضعيت زنان و رعايت  "  گشايش "وعده  

آنان را هرچند نه به گستردگی دفعات  "  شهروندی 
پيشين، اما تاحدودی که برايشان ممکن بود، تکرار  

 .  کردند 
، برای  "آزادی زنان "اگر در دوران خاتمی، وعده  

فمينيست جذابيت داشت، اگر طرح    -زنان بورژوا 
" حقوق شهروندی "شعار وسوسه برانگيز تامين  

زنان توسط خاتمی، بخش وسيعی از زنان خرده  
بورژوای مرفه را برای سال های متمادی به حمايت  

حکومتی کشانيد، اگر  "  اصالح طلبان "همه جانبه از  
پس از خاتمی، حسن روحانی نيز در مضحکه  

رعايت  "، با توسل به سراب  ١٣٩٢ انتخاباتی سال  
اصالح  "، بار ديگر به جناح  "حقوق شهروندی زنان 

حکومتی نيرو بخشيد و خون دوباره ای در  "  طلبان 
" اصالح پذيری نظام "رگهای خشک شده سراب  

دميد، اکنون اما زنان جامعه و عموم توده های مردم  
ايران به تجربه دريافته اند که با بودن نظام  
جمهوری اسالمی، نه تنها کمترين گشايشی در  
وضعيت آنان رخ نخواهد داد، نه تنها بهبودی در  
شرايط اجتماعی و سياسی آنان حاصل نخواهد شد،  
که شرايط برای آنان باز هم سخت و سخت تر  

حقوق  "از اين رو طرح شعار رعايت  .  خواهد شد 
های انتخاباتی اين    زنان در مناظره "  شهروندی 

دوره، نه فقط گوشی برای شنيدن و چشمی برای  
ديدن نيافت، بلکه به رسوايی بيشتر نظام و مفتضح  
شدن کامل کانديداهای فريبکار رياست جمهوری  

 . دوره سيزدهم نيز تبديل شد 
دروغ پردازی کانديداهای منصوب خامنه ای البته  

زنان  "  حقوق شهروندی "فقط به دادن  وعده تامين  
وعده بهبود شرايط معيشتی، رعايت  .  خالصه نشد 

حقوق زنان خانه دار، رسيدگی به وضعيت زنان  
سرپرست خانواده و به طور کلی وعده افزايش  

هزار تومانی يارانه ها، از جمله وعده های    ۴۵٠ 
دروغين دهان پرکنی بودند که هر کدام از  
فريبکاران به اصطالح کانديدای رياست جمهوری  

 . به تناسب قد و قواره ای که داشتند، مطرح کردند 
اينکه چرا در اين دوره، به جای متمرکزشدن بر  

زنان، همه کانديداها  "  حقوق شهروندی "وضعيت  
سعی کردند روی شرايط معيشتی اقشار پايينی  
جامعه و بطور اخص روی زنان خانه دار و زنان  
سرپرست خانوار متمرکز شوند، برخاسته از شرايط  
اقتصادی بسيار وخامتبار حاکم بر زندگی عموم  
زنان، بخصوص تنگناهای معيشتی زنان سرپرست  

اينبار، مشکالت اقتصادی زنان ايران  .  خانوار است 
و به طور اخص انبوه معضالت معيشتی زنان  
سرپرست خانوار سبب شد تا هر يک از دغلکاران  
منصوب خامنه ای با دادن وعده های دروغين  
معيشتی، سعی کنند دست کم اين بخش از زنان  

 . جامعه را به پای صندوق های رای بکشانند 
بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار و اطالعات  
راهبردی وزارت کار که به بررسی وضعيت زنان  

تا    ٩٠ سرپرست خانوار در بازه زمانی سال های  
پرداخته است، تعداد زنانی که خرج خود و    ٩٨ 

خانواده تحت سرپرستی شان را تامين می کنند با  
هزار    ٧٧٣ ميليون و    ٢ درصدی از    ٢٧ يک افزايش  

هزار نفر افزايش يافته    ۵١٧ ميليون و    ٣ نفر به  
در چنين وضعيتی با مردانه بودن بازار کار  .  است 

ايران، تشديد سرسام آور گرانی و تورم، و افزايش  
بيشتر نرخ بيکاری زنان بر اثر شيوع کرونا،  
اوضاع برای زنان و به طور خاص برای زنان  
سرپرست خانوار بسيار وخيم و تهديد آميز شده  

 . است 
حال در چنين وضعيتی که موج تحريم فعال  

تمام کشور را فرا گرفته است، در  "  انتخاباتی "
شرايطی که ضرورت برپايی يک انقالب اجتماعی  
راستين به امری اجتناب ناپذير در جامعه تبديل شده  
است، و در عين حال توده های مردم ايران برای  
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی خيز بر داشته  
اند، روشن است که تکرار وعده های دروغين دوره  
های قبل همانند گشودن روزنه های اميد در  
وضعيت سياسی، حقوقی و اجتماعی زنان و تکرار  

زنان به آنان،  "  حقوق شهروندی "وعده باز گرداندن  
در  .  کمترين محلی از اِعراب نداشته و نخواهد داشت 

وضعيت انقالبی حاکم بر فضای سياسی ايران، حتی  

اصالح  "همان بخش از زنانی که تا پيش از اين به  
حکومتی دل بسته بودند، به تاسی از   "  طلبان 

مبارزات پر شور توده های مردم ايران و به تاسی  
اصالح طلب اصول گرا، ديگه تمام  "از شعار  

، به صف تحريم کنندگان نمايش انتخاباتی  "ماجرا 
در اين ميان اما، وعده های  .  خرداد پيوسته اند   ٢٨ 

هزار تومانی    ۴۵٠ دروغين معيشتی و افزايش  
يارانه ها، دست کم برای سه و نيم ميليون از زنان  
سرپرست خانوار و انبوه زنان خانه دار شهری و  
روستايی می تواند انگيزه ای برای کشاندن آنان به  

نکته ای که اينبار از  .  پای صندوق های رای باشد 
چشم فريبکاران و شيادان اين دوره از نمايش  
انتخاباتی رژيم دور نمانده و آنان را بر آن داشت تا  
در مناظره های تلويزيونی خود بر روی اينگونه  

وعده های دروغينی  .  وعده ها بيشتر متمرکز شوند 
که از همين حاال توخالی بودن آن برای عموم زنان  

اکنون در شرايط  .  و مردان آگاه جامعه روشن است 
ورشکستگی اقتصادی رژيم، بر کسی پوشيده نيست  

هزار تومانی يارانه ها حرف    ۴۵٠ که وعده افزايش  
مفتی بيش نيست که فقط از دهان شارالتان های  

از ميان  .  منصوب شورای نگهبان بيرون می آيد 
ميليون    ۶٠ ميليونی کشور، اگر فقط به    ٨۴ جمعيت  

هزار تومانی پرداخت    ۴۵٠ نفر در هر ماه يارانه  
  ٢٧ شود، با يک حساب سرانگشتی برای يک ماه  

هزار ميليارد تومان و برای يک سال رقمی معادل  
. هزار ميليارد تومان بايد يارانه پرداخت گردد   ٣٢۴ 

درصد کل بودجه عمومی    ٨٠ رقمی معادل تقريبی 
کشور، روشن است که پرداخت چنين رقمی برای  
هر دولت ورشکسته جمهوری اسالمی امری محال  

 .و غير ممکن است 
عالوه بر وعده های معيشتی، وعده های بهداشت و  
درمان نيز همانند وعده بهبود شرايط معيشتی زنان  
خانه دار و سرپرست خانوار، مشتی حرف های  
مفت و مجانی بودند که هر کدام از ياوه گويان  

منصوب خامنه ای، برای  "  انتخاباتی "کانديدای  
خالی نبودن عريضه و پيشی گرفتن از رقبای خود،  

 . تکرار کردند " انتخاباتی "در مناظره های  
به رغم اينکه چهارچوب اين مناظره های تلويزيونی  
و خط قرمزهای آن برای هفت کانديدای برگزيده  
نظام از قبل توسط خامنه ای مشخص شده بود، اما  
در بخش هايی از اين مناظره ها به خصوص در  
مناظره سوم، در پی سخنان افشاگرانه ای که هفت  
مزدور خامنه ای مدام عليه يکديگر تکرار کردند،  
مشخص شد نظام جمهوری اسالمی تا چه حد به  

 . گسيختگی درونی و سقوط نزديک شده است 
  ۴٢ اکنون در اين روزهای پر تالطم،  نتيجه تجربه  

سال مبارزات خونين توده های مردم ايران عليه  
جمهوری اسالمی به عينه در مقابل چشمان عموم  

اين تجربه مبارزاتی به  .  توده های مردم ايران است 
همه زنان و مردان، به کارگران و معلمان، به  
بازنشستگان و دانشجويان و عموم توده های مردم  

، فقط  "انتخابات "ايران آموخته است که تحريم وسيع  
يک گام کوچک در مسير براندازی جمهوری  

،  "انتخاباتی "اکنون که با مناظره های  .  اسالمی است 
چشم انداز سقوط رژيم از هر زمان ديگری  
آشکارتر شده است، الزم است با گسترش مبارزات  
خيابانی و اعتصابات وسيع کارگری راه سرنگونی  
جمهوری اسالمی را بيش از پيش تسريع کرده و در  
نهايت با سازماندهی اعتصاب عمومی سياسی و قيام  
مسلحانه توده ای، کل طبقه حاکم و نظام سياسی  
پاسدار منافع آن را ساقط و بر ويرانه های اين نظم  
طبقاتی استثمارگرانه حکومت شورايی کارگران و  

 .زحمتکشان را مستقر سازيم 
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۴درصفحه   

١از صفحه  هم  ها و آن همين کودکانی هستند که در خيابان 
شوند   بيشتر در تهران و شهرهای بزرگ ديده می

زنند، شيشه  کنند، واکس می فروشی می که دست
گيری  فروشی و فال کنند، گل اتومبيل را تميز می

کنند و برای پيمانکاران  کنند، زباله گردی می می
آوری ضايعات فلزات و  شهرداری به جمع

اما اين .  اند ها مشغول پالستيک در ميان زباله
کودکان در ميان جمعيت ميليونی کودکان کار که 

کنند و  های توليدی و خدماتی کار می در بخش
ها  بيند و صحبتی از آن ها را نمی کسی ظاهراً آن

. در ميان نيست، تعداد بسيار اندکی هستند
بيشترين آماری را که بهزيستی در مورد تعداد 
کودکان کار خيابانی در سراسر کشور ارائه داده 

اين آمار را معاون اجتماعی .  هزار بوده است ٧٠
،  ١٣٩۶مرداد  ٢۶سازمان بهزيستی کشور، در 

شود که آمار اين  همچنين گفته می.  ارائه داد
هزار نفر تخمين زده  ٢٠کودکان در تهران 

 .شود می
ها و  جمعيت ميليونی کودکان کار اما در کارگاه

کنند که از شمول  واحدهای زير ده نفر کار می
قانون کار برکنارند و هيچ کنترل و نظارتی بر 

 . شود ها اعمال نمی آن
ميليون واحد  ٣به گفته رئيس اتاق اصناف ايران 
ها  درصد آن ۵٠صنفی در کشور وجود دارد که 

در بخش خدمات قرار دارند و در بخش توليد 
هزار واحد صنفی توليدی در حوزه  ۶۶٠

محصوالت موردنياز صنايع بزرگ فعاليت 
 .کنند می

بر کسی پوشيده نيست که در تعداد زيادی از  
واحدهای صنفی خدماتی و توزيعی ايران الاقل 
يک کودک کار، تحت عنوان شاگرد مشغول به 

ترين کودکان کار در  اما بيش.   کار است
واحدهای صنفی توليدی مشغول به کار هستند که 

هزار واحدی که به آن اشاره  ۶۶٠يا از نمونه 
شد،  تکثير قطعات صنعتی و محصوالت 

کنند، يا  موردنياز صنايع بزرگ را توليد می
های توليدی از نمونه  کارگاه

بافی، مواد  پوشاک،بافندگی،دوزندگی، قالی
بندی و صنايع تبديلی کشاورزی،  غذائی، بسته

سازی،  کفاشی ، کيف دوزی، نجاری و مبل
شيرينی سازی، نانوائی ، ساختمان، شيشه و 
بلورسازی ، نجاری، و غيره هستند که 
ً برای فروش در  محصوالت خود را مستقيما

در هريک از اين واحدهای .  کنند بازار توليد می
عالوه .  توليدی گاه چندين کودک مشغول به کارند

براين  در بخش کشاورزی، دامداری،  پرورش 
و فراوری طيور، شيالت و آبزيان، کوره پز 

های آجرپزی، معادن، کول بری و امثال  خانه
وقت يا  ها نيز، صدها هزار کودک کار، تمام آن

بخشی از کودکان کار نيز .  کنند وقت  کار می پاره
های غيررسمی يا زيرزمينی مشغول به  در کارگاه

ها  کار هستند که حتی دولت نيز نام و نشانی از آن
مجموع اين کودکان کار در بخش توليد و .  ندارد

اين .  دهند خدمات رقمی چندميليونی را تشکيل می
ساله  ١٨تا  ۵حسب نوع  کار  کودکان کار به

تر از  اما برای ارائه يک تصوير دقيق.  هستند
توان به کودکان بازمانده از  تعداد کودکان کار می
 . تحصيل نيز اشاره کرد

ساله در  اين واقعيتی است غيرقابل کتمان که همه
. مانند ايران صدها هزار کودک از تحصيل بازمی

ها کودکانی هستند که يا از همان ابتدا به  اين

شده  ممنوع  اعالم   )پسر و دختر(سال تمام  ١۵از 
"   است اين تمام آن چيزی است که جمهوری . 

اسالمی به لحاظ حقوقی در مورد نفی کار کودک 
ً پذيرفته است آمده،  که در عمل چه پيش اين.  رسما

در همين قانون کار اما استثنائاتی .  فعالً به کنار
کلی  را به ٧٩وجود دارد که در عمل حتی  ماده 

، سنين  ٨٠ازجمله، ماده .  سازد اثر می نفی و بی
سال را از شمول ضوابط حاکم بر کار  ١٨تا  ١۵

"  گويد کودکان بيرون دانسته و می کارگری که : 
سال تمام باشد، کارگر  ١٨تا  ١۵سنش بين 

که درواقع فرقی با "  شود نوجوان ناميده می
تنها تفاوت در اين است که . کارگران ديگر ندارد 

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت "  
."  کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است

اما .  اين هم موکول به توافق با کارفرما شده است
 ١۵در همين قانون کار چه بر سر کودکان  زير 

ها ممنوع  آيد که ظاهراً به کار گماردن آن سال می
قانون کار  ١٨٨استثنای نخست، ماده .  شده بود

 :   گويد است که می
های خانوادگی که انجام کار  کارگران کارگاه"

همسر و   کار، ها منحصراً توسط صاحب آن
شود،  يک انجام می خويشاوندان نسبی درجه

مورد ."  باشد مشمول مقررات قانون کار نمی
نفر بر  ١٠های زير  بعدی خارج شدن کارگاه

، است که عمالً  هرگونه  ١٩١اساس ماده 
ممنوعيت و محدوديت بر استفاده از کار کودکان  

ها کودک  چراکه ميليون.  را از ميان برده است
ً در همين کارگاه هايی مشغول به کارند  کار دقيقا

بنابراين .  اند که از شمول قانون کار برکنار شده
گونه مانع و  روشن است که در ايران عمالً هيچ

محدوديتی در مورد کار کودکان و استفاده 
 .کارفرمايان از آن وجود ندارد

حال ببينيم چه تعداد کودک کار در ايران وجود 
گاه آمار  دارد؟ مقامات و مؤسسات دولتی هيچ

دقيقی از تعداد کودکان کار ارائه نداده و البته 
توانند بدهند، چراکه در آن صورت جمهوری  نمی

های  اسالمی  الاقل بايد در برابر همين سازمان
ها پاسخی داشته  المللی و امضای مقاوله نامه بين

بنابراين، هر فرد و نهاد دولتی به ميل خود .  باشد
آور اين که، گاه حتی  حيرت.  دهد آماری ارائه می

دولتی،   مقامات يک وزارتخانه يا يک موسسه
دهند که اختالفات بزرگی ميان  آمارهايی ارائه می

 . هاست آن
مرکز آمار و اطالعات وزارت کار در گزارشی 

 ۴١٠انتشار داد، اعالم کرد  ٩۶که در سال  
ساله رسماً مشغول به  ١٧تا  ١٠هزار کودک کار 

. اند هزار نفر در جستجوی کار بوده ٨٩کار و 
اين آمار رسمی کودکان کاراست که به سازمان 

اما سؤال اين است .  شده است المللی کار داده بين
که آمار غيررسمی  و واقعی کودکان کار چقدر 

هزار،  ٩٠٠:  گويد است؟ يک مقام بهزيستی می
ميليون برآورد  ٢گران اين تعداد را تا  پژوهش

های مجلس نيز اين تعداد   مرکز پژوهش.  اند کرده
 . ميليون اعالم کرده است ٧تا  ٣را بين 

های رژيم نيز که  های روزنامه به تمام گزارش 
شود  نگاه شود، هرگاه که از کودکان کار بحث می
يابد،  يا گزارشی در مورد اين کودکان انتشار می

شود که گويا کودکان کار  طوری صحبت می

قرار دارند از پوشش حمايت اجتماعی ضروری 
 ۴۶تواند به  برخوردار نشوند، اين تعداد می

 . ميليون افزايش يابد
آماری که در اين گزارش از کودکان کار 
انتشاريافته البته بيانگر تمام واقعيت کودکان کار 

تر  چون يک برآورد است و مهم.  در جهان نيست
ها  های سازمان جهانی کار، ده که با تبصره اين

 . ميليون کودک کار در اين آمار جای ندارند
سال که  ١٧تا  ١۵که کودکان بين  ازجمله اين

دهند و  خطر انجام می ساعت کار کم ۴٣کمتر از 
 ١۴سال که کمتر از  ١۴تا  ١٢کودکان بين 

دهند، در  خطر انجام می ساعت در هفته، کار کم
همچنين بدترين .  اند حساب نيامده اين آمار به

های  اشکال کار کودک، از نمونه فعاليت
درواقع آمار .  شود غيرمجاز را نيز شامل نمی

ً کودکان زير  ارائه سال را در  ١٢شده عمدتا
 .گيرد برمی

دهد که چرا در چهار سال  گزارش توضيح نمی
گذشته چندين ميليون بر تعداد کودکان کار 

تشديد .  اما دليل آن پوشيده نيست.  شده است افزوده
داری، افزايش  بحران اقتصادی جهان سرمايه
داران به استفاده  بيکاری و فقر و اشتياق سرمايه

از نيروی کار ارزان کودکان که بدون هرگونه 
ترين  های طوالنی زير شديد وحقوقی ساعت حق

شوند و دستمزد  کنند، استثمار می فشارها کار می
ترين داليل  کنند، اصلی بسيار ناچيزی دريافت می

 . آن هستند
اجتماعی است که -داری آن نظم اققتصادی سرمايه

هرچه پيشرفت کرده است، سرمايه و ثروت را 
قطب و فقر و بدبختی را در قطب  بيشتر در يک

در جريان هر بحران .  ديگر انباشت کرده است
ادواری که اکنون بر زمينه يک رکود درازمدت 

گيرند، يا در جريان هر پيشرفت  شکل می
تکنولوژيک ، گروه کثيری از کارگران  بيکار و 

نتيجه .  اند شده به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده
که اکنون در اغلب کشورهای جهان، تمام  اين

خانواده کارگری از زن و مرد و کودک ناگزيرند 
کار کنند، تا بتوانند هزينه زندگی خود را تامين 

در اين ميان استفاده از کار کودکان  که .  کنند
گيرند، برای  دستمزد بسيار ناچيزی می

. داران سودآورتر از هميشه شده است سرمايه
های عينی شيوه توليد  ها واقعيت اين

المللی و  اند که با هيچ مقاوله نامه بين داری سرمايه
ها برای  های بشردوستانه و تعهد دولت کمک

گونه که سازمان  مبارزه با کار کودک، آن
ها را  توان جلو آن دهد، نمی المللی وعده می بين

های  از همين روست که نتيجه وعده.  گرفت
المللی کار در مورد کاهش مداوم  سازمان بين

تعداد کودکان کار برای برانداختن کار کودکان 
شود که اعالم کند در چهار سال گذشته  اين می

شده و  جای کاهش بر تعداد کودکان کار افزوده به
اين احتمال هست که اين افزايش در دوره بيماری 

 .  ميليون نيز برسد ۵٠کرونا به حدود 
آنچه که در مقياس جهانی شاهد آن هستيم، در  

تر و  داری ايران در شکلی عريان سرمايه
 .  تر وجود دارد گسترده

ظاهراً در قانون کار جمهوری اسالمی  مطابق 
به کار گماردن افراد کمتر "قانون کار،  ٧٩ماده 

 ها کودک کار ايران کشوری با ميليون
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٣از صفحه   

 ها کودک کار ايران کشوری با ميليون

روند و يا در دوره ابتدائی، متوسطه  مدرسه نمی
تعداد اين .  کنند اول و دوم، تحصيل را رها می

کودکان بازمانده از تحصيل در هرسال چه ميزان 
نشان داد که   ٩۵است؟ سرشماری سال 

تا  ۶ميليون نفر در بازه سنی  ٢درمجموع حدود 
در .  اند سال، تحصيل خود را ادامه نداده ١٩

نيز مديرعامل انجمن  ١٣٩٩شهريور سال 
حمايت از حقوق کودکان در گفتگو با روزنامه 

"خراسان گفت ما معتقديم کودکان بازمانده از : 
و نيم  ۶هايی را که در بازه سنی  تحصيل همه بچه

شود و با اين حساب  سال هستند، شامل می ١٨تا 
ميليون  در سال تحصيلی گذشته حدود يک

 ." اند آموز از تحصيل بازمانده دانش
اين کودکانی که در هرسال تحصيل را رها 

کنند؟ روشن است که اکثريت  کنند، چه می می
. پيوندند ها به اردوی کودکان کار می بزرگ آن

ميليون از  طور متوسط يک اگر در هرسال به
کودکان از تحصيل بازمانده باشند، با مدنظر 
قراردادن يک دهه گذشته که مدام بر تعداد 

شده است، اين تعداد  بازماندگان از تحصيل افزوده
قطعاً از ده ميليون نيز بيشتر بوده است و اگر دو 

ها نيز مشغول به کار شده باشند، تعداد  سوم آن
ً  همان   ميليون  ٧کودکان کار در ايران تقريبا

کودک کاری خواهد بود که برآورد مرکز 
گرچه اين جمعيت .   های مجلس است پژوهش

ميليونی کودکان کار عمدتاً در شهرهای بزرگ و 
ی اين شهرها مشغول به کارند،  های حاشيه کارگاه

اما تا دورترين روستاها و معادن کشور نيز 
 .   ها را يافت توان آن می

پاسخ اين سؤال هم که چرا اين جمعيت انبوه  از 
کودکان از کودکی تحصيل را رها کرده و به 

بحران .  اند، برکسی پوشيده نيست دنبال کاررفته
اقتصادی، فقر و بيکاری ، افزايش روزافزون 

های زندگی، محروميت کودکان از هرگونه  هزينه
سوی بازار  ها را به حقوق اجتماعی است که آن

کرده  تا با فروش نيروی کار خود به  کار روان
خرجی برای خانواده  ترين قيمت، کمک ارزان

 .فقير و بيکار خود باشند
دستمزد ناچيز يک کارگر در ايران امروز کفاف  

دهد تا چه رسد به تأمين  اجاره خانه را هم نمی
. هزينه خوردوخوراک،  پوشاک، درمان و غيره

ای در برابر  های کارگری چاره بنابراين خانواده
که تمام اعضای خانواده از  بينند جز اين خود نمی

کوچک و بزرگ کاری پيدا کنند تا حداقل هزينه 
 .زندگی روزمره خود را تأمين کنند

های اخير با تشديد بحران اقتصادی ،  در سال 
های سنگين ،  تشديد فقر، گرانی، بيکاری و اجاره

ها تن از کارگران و زحمتکشان به حاشيه  ميليون
اگر سابق بر اين مقامات .  اند شده شهرها رانده
دادند،  نشين را می ميليون حاشيه ١۵رژيم آمار 

های اطراف شهرها از  نشين اکنون جمعيت حاشيه
اين .ميليون نيز تجاوز کرده است ٢٠

ها اغلب بيکارند و فقير، با چند  نشين حاشيه
نظم ستمگرانه حاکم بر ايران، راه ديگری .  فرزند

ها جز کار کردن از  برای کودکان اين خانواده
حتی آن .  همان سنين پائين قرار نداده است

روند،  ها به مدرسه می کودکانی که در اين خانواده
 .ناگزيرند که توأم با مدرسه درجايی کار کنند

کودکان کار در ايران  از صبح تا شب در 

ترين محيط کاری، در واحدهای توليدی  نامناسب
ايستند، يا  ها می کنند ساعت و خدماتی جان می

رحمانه  کنند و بی نشينند، بار سنگين حمل می می
ای که  شوند تا شايد دستمزد روزانه استثمار می

سوم دستمزد يک کارگر عادی  گاه به يک
فقط از  اين کودکان نه.  رسد، به دست آورند نمی

شوند، بلکه به انواع و اقسام  تحصيل محروم می
شوند، مورد سوءاستفاده و آزار  بيماری مبتال می
خورند و مورد  گيرند، کتک می جنسی قرار می

اين کودکان .  گيرند توهين و تحقير قرارمی
قربانيان حی و حاضر نظم ستمگرانه 

 .اند داری حاکم بر ايران سرمايه
گاه يک گام ولو  فقط هيچ جمهوری اسالمی نه

کوچک و ناچيز در حمايت از اين کودکان بی 
وحقوق برنداشته، بلکه در تمام دوران حيات  حق

های ارتجاعی خود، کاری  و موجوديتش باسياست
.  ها بيفزايد جز اين نکرده که مدام بر تعداد آن

ها و هياهوی تبليغاتی چند سال  رغم تمام جنجال به
اصطالح معضل چند هزار  اخيرحتی برای حل به

کودک کار خيابانی در تهران نيز هرگز نتوانست 
ها کودک  کاری انجام دهد، تا چه رسد به ميليون

اکنون نيز پس از آزمودن چندين  طرح .  کار
خورده ، بار ديگر تحت عنوان طرح  شکست

ترين  ساماندهی کودکان کار و خيابان به ارتجاعی
سياست سرکوب و بگيروببند روی آورده، 
کودکان کار خيابانی را در معابر عمومی دستگير 

کنند و بازور در مراکزی که برای اين  می
با .  کشند کودکان به زندان شبيه است، به بند می

ها نيز به عنوان مجرم برخورد  های آن خانواده
کنند، کودکان مهاجر را در سر مرز رها  می
خواهند حضور اين کودکان  کنند، از مردم می می

اطالع دهند، تا  ١٢٣ها به اورژانس  را در خيابان
گويا معضل کودک کار خيابانی در تهران را حل 

حل برای کودکان کار در يک  اين هم راه.  کنند
خواهد هر معضل  رژيم فوق ارتجاعی که می

 .  اجتماعی جامعه کنونی را بازور پليسی حل کند
شيوه برخورد پليسی يک رژيم فوق ارتجاعی را 

وی در .  از زبان مديرکل بهزيستی تهران بشنويد
رابطه با اجرای طرح جديد موسوم به ساماندهی 

:" ماه گفت کودکان کار و خيابان در ارديبهشت
اگر کودک دوباره در خيابان حاضر شود و 

واژه جذب ، (  توسط همکاران ما جذب شود
بر اساس )  معادل جديدی برای دستگيری است

اطالعاتی که از اين کودک در سامانه وجود 
شود که اين کودک برای بار  دارد، مشخص می
ها  شده و به دليل اينکه خانواده دوم است که جذب

اند که ديگر کودکان در سر چهارراه و  تعهد داده
معابر حاضر نشوند از طريق مراجع قضايی اين 

اگر اين کودک .  موضوع را پيگيری خواهيم کرد
شود، اما  از اتباع ديگر کشورها باشد رد مرز می

اگر از اتباع کشور خودمان باشد بر اساس 
شود و  نامه دادگاه مدنی به آن رسيدگی می آيين

پدر و مادر اين کودک متخلف و مجرم محسوب 
 ."شوند می

روشن است که رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی 
تواند يک  اش هرگز نمی بنا به ماهيت ارتجاعی

گام ولو کوچک در مبارزه با کار کودکان و 
ايران در .  ها کودک کار در ايران بردارد ميليون

زمره کشورهايی است که کودکان کار در 

گونه  تنها هيچ نه.  اسفبارترين شرايط قراردارند
آيد، بلکه  حمايتی از اين کودکان به عمل نمی

داران و کارفرمايان در استثمار اين  دست سرمايه
برنامه .  شده است کودکان کامالً باز گذاشته

ها  ساماندهی کودکان کار خيابانی و دستگيری آن
در تهران نيز برای آن است که اين پديده مختص 

داری، در همين حد هم علنی نباشد و  نظام سرمايه
های زيرزمينی پناه ببرند،  همه کودکان به کارگاه

اما چهره سرمايه .  تا گويا از انظار پنهان بمانند
تر از آن  داری ايران و دولت پاسدار آن، کريه

حلی برای  راه.  است که با اين اقدامات پنهان بماند
داری ايران  تحت  پديده کودکان کار در سرمايه

اصوالً .  حاکميت جمهوری اسالمی  نيست
حلی برای آن ندارد،  داری جهانی راه سرمايه

ناپذيری از نظام  برعکس،  جزء جدائی
داران از نيروی کار  داری است و سرمايه سرمايه

ارزان کودک کار بيشترين بهره را برای افزايش 
اگر در برخی از . برند سود و  انباشت سرمايه می

کشورها نيز اين پديده محدودشده است، نه 
داران، بلکه نتيجه مبارزه طبقه  خواست سرمايه

در ايران .  کارگر متشکل و آگاه اين کشورهاست
اما هرگونه اقدامی برای برانداختن کار کودکان، 
مقدم بر هر چيز نيازمند سرنگونی جمهوری 

داری  اسالمی، اين پاسدار رسوای نظام سرمايه
 .است
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 دستور کار رژيم برای تشديد فضای امنيتی و
های اجتماعی محدودتر کردن شبکه   

های اطالعاتی اياالت متحده  وابسته به دستگاه
آمريکا از مصاديق جرم موضوع اين ماده 

  ".شود محسوب می
قانون مجازات اسالمی که در اين  ٢٨۶در ماده 

چون  ماده به آن اشاره شده برای جرائمی هم
حکم اعدام در نظر گرفته "  االرض افساد فی"

اکنون در  دانيم که هم همه می.  شده است
های ايران برخی از زندانيان با چنين  زندان

تواند به  اتهامی روبرو هستند، اتهامی که می
های گوناگون مورد استفاده  ها و روش بهانه

تری از  دستگاه قضايی برای طيف وسيع
. کار گرفته شود دستگيرشدگان سياسی نيز به

ايم که  دانيم و بارها ديده خوبی می طور مثال به به
که در اين طرح آمده "  همکاری"کلماتی مانند 

تواند با تفسير وسيعی که دستگاه قضايی از  می
آن بدهد، در موارد گوناگونی برای وارد کردن 

. اتهام به فعاالن سياسی مورد استفاده قرار گيرد
توان  طور که  از  تبصره اين ماده نيز می همان

تفاسير متعددی ارائه داد و هر تشکل يا سازمانی 
های اطالعاتی آمريکا و  را نهاد پوششی دستگاه

 .غيره ناميد
اين طرح نيز با هدف اقدامات قضايی  ٧ماده 

ست که با فيلم و خبر خود در  عليه کسانی
در .  کنند های اجتماعی خبررسانی می رسانه

"بخشی از اين ماده آمده است در صورت : 
های معاند يا  ارسال فيلم يا تصاوير فوق به شبکه

بيگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور 
 ".شود محکوم می

چنين خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه  هم
خرداد به نقل از رضا  ١۶پاسداران روز يکشنبه 

پور نماينده مجلس اسالمی از بررسی طرح  تقی
در کميسيون "  ساماندهی فضای مجازی"

"وی  گفت.  فرهنگی خبر داد اين طرح به : 
گيرد و  زودی در دستور کار پارلمان قرار می

پس از تبديل به قانون شدن اميدواريم اين حوزه 
در خبر خبرگزاری تسنيم ".  سامان خوبی پيدا کند

اين طرح به "پور آمده است که  و به نقل از تقی
نماينده مجلس رسيده و به اين  ١٧٠امضای 

ترتيب در صورت بررسی طرح در صحن 
 ". مجلس تصويب آن قطعی خواهد بود

های جمهوری  انعکاس اين خبر در رسانه
اسالمی و بازتاب شديدا منفی آن در ميان 

ها کاربر فضای مجازی، با توجه به  ميليون
اصطالح انتخابات  نزديکی به روز به

جمهوری، باعث شد تا خبرگزاری تسنيم  رياست
که هيچ توضيح منطقی  با حذف اين خبر، بدون آن
پور بنويسد  که از  ارائه دهد از قول تقی

برخالف آنچه القا "  اش سوءاستفاده شده و  سخنان
کس در مجلس به دنبال  شود هيچ و اغوا می

 "!!محدود کردن فضای مجازی نيست
اقدام ناشيانه خبرگزاری تسنيم در انتشار و سپس 

ست بر تالش جمهوری  حذف خبر، تاييدی
اسالمی برای محدودتر کردن فضای مجازی در 

های آينده و حساسيت و اهميت اين موضوع،  ماه

تالشی که وزير ارتباطات کابينه روحانی آن را 
: با توجه به واقعيات بيهوده دانست و گفت

دوران فيلترينگ با گسترش امکانات فنی به سر "
هايی که  ، تالشی از جنس همان تالش"آمده است

جمهوری اسالمی در تمام دوران موجوديت خود 
گاه به هدف خود نرسيد و از  کرده است و هيچ

های  مردم شکست خورد، از ممنوعيت دستگاه
 .های ويدئويی تا ممنوعيت ماهواره پخش کاست

پور که خود سه سال  که تقی نکته جالب توجه اين
نژاد وزير ارتباطات بود، از  در کابينه احمدی

سوی نيکزاد رئيس ستاد انتخاباتی ابراهيم رئيسی 
به عنوان مسئول )  و نائب رئيس اول مجلس(

فضای مجازی اين ستاد منصوب شده است و 
بعيد نيست که در کابينه بعدی بار ديگر به اين 

 .سمت منصوب شود
دنبال  اين اولين بار نيست که جمهوری اسالمی به

محدودتر کردن هر چه بيشتر فضای مجازی 
است و بارها در اين زمينه تالش کرده و حتا در 

های پيش اين موضوع مطرح  مجلس نيز از سال
هم يک "  تلگرام"ممنوعيت شبکه .  بوده است

نمونه است که هرگز نتوانست توفيق چندانی 
 . برای رژيم به همراه آورد

ماه  برای اولين بار خبرگزاری تسنيم بيستم دی
" سازماندهی فضای مجازی"متن کامل طرح  ٩٩

ماده و تعداد زيادی  ٢٠را که شامل چهار فصل، 
تنها نگاهی به اين طرح .  تبصره است، انتشار داد

خوبی  اهداف مجلس اسالمی را از تصويب آن به
 .سازد آشکار می

عرضه و ارائه : "طرح فوق آمده است ٢در ماده 
های اجتماعی داخلی و خارجی  رسان خدمات پيام

در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت 
های خارجی  رسان فعاليت پيام.  قوانين کشور است

و داخلی اثرگذار مشروط به تأييد هيات ساماندهی 
در غير اين صورت .  و نظارت خواهد بود

ها در کشور غيرقانونی است، وزارت  فعاليت آن
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است نسبت 

تعيين .  به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نمايد
های اثرگذار با هيات  رسان مصاديق پيام

هيات "اعضای ".  ساماندهی و نظارت است
های  نيز همگی از دستگاه"  ساماندهی و نظارت

سانسور و سرکوب رژيم هستند، نمايندگان 
وزارت ارتباطات، ارشاد، اطالعات، دادستان 
کل، کميسيون فرهنگی مجلس، صدا و سيما 
جمهوری اسالمی، اطالعات سپاه، سازمان 
تبليغات اسالمی، نيروی انتظامی، سازمان پدافند 

مرکز ملی فضای "غيرعامل و باالخره رئيس 
که سمت رياست هيات را برعهده "  مجازی

 .خواهد داشت
های  که شبکه های اين ماده جدا از اين در تبصره

اجتماعی مجبور به ثبت در ايران بوده و شرکتی 
ها را برعهده داشته و نيز  ايرانی بايد نمايندگی آن

پدافند "موظف به رعايت اصول و ضوابط 
اين  ۵باشند، در تبصره  می"  غيرعامل سايبری

"ماده آمده است های اجتماعی  رسان کليه پيام: 

های خارجی  رسان داخلی و همچنين نمايندگی پيام
ملزم به رعايت مصوبات کارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه و موارد ابالغی دبيرخانه 

 در راستای پااليش مصاديق مجرمانهکارگروه 
اين ماده در  ۶که براساس تبصره "  باشند می

ها با دستگاه بگير و  صورت سروکار آن غيراين
سانسور و نظارت بر .  ببند قضايی خواهد افتاد

های اجتماعی، صدور مجوز فعاليت و  شبکه
ارجاع جرائم به دستگاه قضايی از جمله وظايف 

در .  خواهد بود"  هيات سازماندهی و نظارت"
"طرح آمده است ۴ماده  ۶تبصره  هيات : 

ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر 
گيری  های داخلی و خارجی و تصميم رسان پيام

درباره ادامه فعاليت آنها بر اساس مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی است و ضمن 
رسيدگی به تخلفات، در صورت اطالع از وقوع 
جرم، موارد را به قوه قضاييه جهت اقدام مقتضی 

 ".ارجاع خواهد داد
های اجتماعی موظف  براساس اين طرح شبکه

هستند هويت افراد را کامال شناسايی کنند و در 
صورت درخواست مقامات قضايی و پليسی 
مشخصات وی را همراه با تمام جزئيات فعاليت 

 .  کشی قرار دهند های آدم او در اختيار اين دستگاه
ماده چهار و ذيل عنوان وظايف  ١۴در تبصره 

: چنين آمده است هم"  هيات ساماندهی و نظارت"
سازی تلفن همراه  صدور مجوز واردات و فعال"

با تشخيص هيات ساماندهی و نظارت، منوط به 
صورت  های موثر داخلی به رسان نصب پيام

به عبارت ديگر موبايل وقتی "!!  پيشفرض است
يکی   شود که صاحب آن فعال و قابل استفاده می

های داخلی را که هدف آن استفاده از  رسان از پيام
مشخصات صاحب گوشی برای جاسوسی و 

های مجازی است،  اش در شبکه های کنترل فعاليت
 !!نصب کرده باشد

ها و مواد اين طرح به کرات بر  در تبصره
های اجتماعی  شبکه"  احراز هويت کاربران"

تاکيد شده است که دقيقا اهداف پليسی رژيم را از 
 .کند اين طرح اثبات می

های متعددی که  در اين طرح جدا از محدوديت
برای انتشار برخی از اخبار مشخص شده، برای 
اطمينان از تحت تعقيب قرار گرفتن فعاالن در 

"آمده ٢٠های اجتماعی در ماده  شبکه در : 
اجتماعی به عنوان   رسان مواردی که از پيام

وسيله ارتکاب جرم استفاده شود و در اين قانون 
بينی نشده باشد،  برای عمل مزبور مجازاتی پيش

ای و ساير قوانين و  مطابق قانون جرائم رايانه
 "!!مقررات جزايی مربوطه عمل خواهد شد

چنين نقش پُررنگی برای  اين طرح همدر 
های پليسی، امنيتی و قضايی برای کنترل  دستگاه

 ٧بينی شده و براساس ماده  فضای مجازی پيش
اند  های اجتماعی موظف به سانسور شده رسان پيام

و در صورت عدم سانسور مطالب مورد نظر 
چنين  هم.  ها متوقف خواهد شد رژيم، فعاليت آن

جرائم "ی  های پليسی و قضايی به بهانه دستگاه
به "بايد بتوانند "  عليه امنيت داخلی و خارجی

ها را  ها دسترسی داشته و آن محتويات تمامی پيام
 ".کنترل و تفتيش کنند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۵از صفحه   

کدام  ست که با توجه به مواد اين طرح، هيچ بديهی
چون اينستاگرام، توئيتر و  ی اجتماعی هم  از شبکه

هايی  شرط غيره حاضر به پذيرش چنين پيش
" تلگرام"طور که پيش از اين  نخواهند بود همان

های رژيم نشده و  نيز حاضر به پذيرش خواست
چنين مجلس اسالمی برای  هم.  فيلتر شده بود

های اجتماعی  که استفاده کنندگان از شبکه اين
اين  ١۶ممنوع شده را از زندان بترساند در ماده 

"طرح آورده است هر شخصی که اقدام به : 
معامله و انتشار يا در   توليد، تکثير، توزيع،

افزار يا  دسترس قرار دادن غيرمجاز هر نوع نرم
ان و  پی نظير وی(ای الکترونيکی  ابزار رايانه

های  که امکان دسترسی به پايگاه)  فيلترشکن
های غيرقانونی مسدود شده  رسان اينترنتی و پيام

را به طور مستقيم يا غيرمستقيم فراهم کند به 
 ".گردد محکوم می ۶حبس يا جزای نقدی درجه 

تر کردن فضای مجازی تنها  تالش برای محدود
ست که  به دليل ترس رژيم از تاثير و نقشی

فضای مجازی در شرايط  ساسی کنونی دارد و 
ساير داليلی که از سوی مقامات جمهوری 

. شود تنها حرف مفت است اسالمی مطرح می
های اجتماعی و کال اينترنت امکانی را  شبکه

امکان و بدون رسانه  اند که مردم بی فراهم کرده
شان را آزادانه و بدون سانسور  بتوانند نظرات

يابی را در  بيان کنند، مکانی که امکان حتا تشکل
تواند  کند، فضايی که می ای فراهم می محدوده

برای سازماندهی اعتراضات مورد استفاده قرار 
گيرد و اخبار اعتراضات و چگونگی آن را به 

از همين رو .  سرعت در اختيار همگان قرار دهد
رژيم اينترنت را  ٩٨بود که در جريان قيام آبان 

اين که .  طور کامل قطع کرد برای چند روز به
فضای مجازی "  ول بودن"ای اين همه از  خامنه

زند و حتا همين چند روز پيش در  حرف می
سالگرد مرگ خمينی جالد باز به فضای مجازی 

صورتی مضحک  آن طعنه زد و به"  ول بودن"و 
رد صالحيت شدن الريجانی توسط شورای 

فضای مجازی گره زد، "  ول بودن"نگهبان را به 
حکومتی که در تمامی .  دقيقا به همين دليل است

ها سعی کرد با سانسور و جهت دادن  اين سال
های خود، افکار عمومی  اخبار از طريق رسانه

های  گيری شبکه را شکل بدهد اما با شکل
اجتماعی اين امکان را تا حدود زيادی از دست 

 .داد
و "  انتخابات رياست جمهوری"ويژه بعد از  به

انتصاب ابراهيم رئيسی به عنوان رئيس 
جمهوری شکی نيست که تالش برای محدود 

علت .  کردن فضای مجازی سرعت خواهد گرفت
اساسا آمدن فردی مانند .  آن نيز روشن است

رئيسی و نشستن او بر صندلی رياست جمهوری، 
در حالی که در دنيا به عنوان يک جالد و 

گر عمق  آشام شناخته شده است، بيان خون
ست که جمهوری اسالمی با آن درگير  بحرانی

طور واقعی راه  اما جمهوری اسالمی به.  است
حلی هم برای بحران ندارد و اين روزها در حال 
دست و پا زدن، به آخرين اميدها برای بقا چنگ 

رياست جمهوری يک جالد به نام .  اندازد می
رئيسی که هنور به قدرت نرسيده از احکام زندان 

" مناظره سوم"در  ٩٨دستگيرشدگان قيام آبان 
کند به معنای آخرين اميد جمهوری  حمايت می

جمهور  رئيس"اسالمی برای بقاست، آمدن يک 
کشی دارد،  سال آدم ۴٠ی بيش از  که سابقه"  جالد

اش بارها از  فردی که در سخنان انتخاباتی
ضرورت بر سر کار آمدن يک دولت 

(مقتدر" سخن )  حتا برای پيش بردن برجام" 
 .گفت

طور که وزير کابينه حسن روحانی به  اما همان
آن اعتراف کرد، جمهوری اسالمی ابزار و 

ممکن است .  قدرت بستن فضای مجازی را ندارد
برای چند روز اينترنت را  ٩٨مانند قيام آبان 

قطع کند اما حتا همين امکان را هم با 
ای که  های فنی از جمله اينترنت ماهواره پيشرفت

ها مشترک در سراسر جهان  هم اکنون ميليون
اگرچه شايد .  دارد، بزودی از دست خواهد داد

 .جا هم نرسد عمر جمهوری اسالمی به آن
 
 
 

 فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 بساط نمايش انتخاباتی رژيم را
 با  شکست روبرو کنيم    

 
 

ه  ه ب رداد  ٢٨هرچ ن ١٨(خ المی )ژوئ وری اس اتی جمه ضحکه انتخاب زاری م ، روز برگ
ود ی ش نيده م شتر ش راری بي ازی تک ب ب ا .  نزديک تر می شويم، طبل رسوايی اين خيمه ش ب

ر  ا ه اش و ب ر قم ت اسالمی از ه داران حکوم المی، پاس وری اس آشکار شدن رسوايی جمه
ستگی  شان کرده است، هايی که احاطه برچسب و ادعا، زير فشار بحران اً ورشک خودشان علن

ات اسالمی ار و ستمگر و خراف د و فرومايگی رژيم فريبک رده ان الم ک ام اع الء ع . را در م
دارد . برای نجات اين نظم رسوا و ستمگر، ديگر هيچکدام از ترفندهای تاکنونی آنان کاربرد ن

ا و  افع استثمارگران، ستمگران، دزده داری از من رای پاس ذهبی ب ات م ب و خراف ديگر فري
رمايه م س اولگران نظ ست چپ از ني ران، کارس ر اي اکم ب ر صحنه.  داری ح ش  ديگ ازی نماي س

ول طلبی انتخاباتی با ادا و اطوارهای اصالح ه و اص ش و دنبالچ بز و بنف ا  های آن گرائی، س ه
وی چراکه از مدت. دهد جواب نمی ر روی  ها پيش ب ت اسالمی ب ان حاکمي ت ناجي د و کثاف گن

رای  زمين چنان آزار دهنده شده است که ميليون ه ب بردی قهرمانان ه ن ران ب ردم اي ن از م ها ت
 .اند سرنگونی اين نظم گنديده و پوسيده روی آورده

 
 !مردم آزاديخواه، نيروهای چپ و کمونيست، سازمان های انقالبی و مبارز

 
وری  ای جمه زدوران و پادوه اتی، م ازی انتخاب ب ب ه ش ايش خيم ه نم دن ب در پی نزديک ش
ای  ارج از مرزه ود را در خ شی خ ساط نماي ا ب ددند ت ل در ص ای قب اسالمی، همانند دوره ه

دم . ايران نيز پهن کنند ا ع ران ب ردم اي ای م وده ه اق ت ه اتف ب ب ت قري ه اکثري در وضعيتی ک
رکت در ات"  ش ا راه "  انتخاب ان ه ف خياب تراض در ک صاب و اع ارزه و اعت سترش مب و گ

ارج از  د، در خ ده ان برچيدن بساط انتخاباتی و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را برگزي
ازی  ب ب ه ش ساط خيم کشور نيز نبايد به سفيران و مزدوران جمهوری اسالمی اجازه داد تا ب

 . انتخاباتی را در درون جاسوسخانه های رژيم برپا کنند
 

از اين رو، شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست که برای سرنگونی انقالبی جمهوری 
ای  ه نيروه د، هم اسالمی و برقراری حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان مبارزه می کن
دا  م ص راه و ه کمونيست و مبارز و آزادی خواه را فرا می خواند، در هر کجا که هستيم، هم

ادران  اوران، م ادران ٨٨با کارگران، زنان، بازنشستگان، معلمان، دانشجويان، مادران خ ، م
ادران ٩۶ دار  ٩٨، م ای داغ انواده ه ادران و خ ای  ١٧۶و م ه هواپيم ان باخت شين ج سرن

ازی  سرنگون شده اوکراينی و هم رای با عموم توده های مردم ايران، عليه بساط خيمه شب ب
 .انتخاباتی رژيم در خارج از کشور نيز فعاالنه شرکت کنيم

 
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠٢١ژوئن  ٩مطابق با  ١۴٠٠خرداد  ١٩

 
ضاها ارگری :ام ست ک زب کموني ست ايران،ح زب کموني ست، ح دائيان کموني اد ف ست،   –اتح حکمتي

 ، هسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 

 دستور کار رژيم برای
تشديد فضای امنيتی و   

محدودتر کردن   
های اجتماعی شبکه   
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 !مضحکه انتخاباتی رژيم را فعاالنه تحريم کنيم
 

 
" انتخاباتی. "و شوراهای شهرها باقی نمانده است)  ١۴٠٠(سيزدهمين دوره رياست جمهوری "  انتخابات "چند روزی بيشتر به 

بار تکرار شده اما اين بار با  درواقع انتصاباتی که هر چهار سال يک.  های مردم ربط  به منافع توده کلی بی فرمايشی و به
درستی  نام  دهند و به ای به آن نشان نمی که کمترين عالقه نحوی های مردم روبرو شده به تر توده تفاوتی و تحريم گسترده بی

 . اند مضحکه انتخاباتی بر آن گذاشته
ای که رژيم  صرف تدارک انتخابات فرمايشی خود نموده و تبليغاتی که برای جلب مردم به راه  گذاری و هزينه عليرغم سرمايه

های زحمتکش مردم را جلب و  ها و تبليغات روی ذهن مردم تأثير نگذاشته و هيچ بخشی از توده انداخته است، اما اين تالش
 . جذب نکرده است

صداوسيمای رژيم نيز غير از افزودن بر نفرت "  شو"اصطالح رقابتی نامزدهای رياست جمهوری در  های رسوای به بازی
ها  های صد تا يک غاز؟ اين پرسند، ما را چه به اين حرف مردم از خود می.  عميق مردم از رژيم  حاکم حاصلی نداشته است

گونه لياقت و قابليتی حتی در حد يک  گو، شارالتان، دزد و فاسد از طبقه حاکم هستند که دارای هيچ های دروغ همه يک عده آدم
همه نامزدها افرادی !.  البته تا آنجا که بتوان در يک دولت دينی از جمهوری و رياست آن سخن گفت.  جمهور نيستند رئيس

 .غايت ارتجاعی جمهوری اسالمی ای و رژيم به اراده ، کارگزار چشم و گوش بسته خامنه هستند بی
اند، دست رد به سينه  شدت ضد مردمی رژيم بوده های به مردمی که بيش از چهل سال شاهد عملکرد و سياست

. های ارتجاعی و ضد دمکراتيک رژيم  را تحمل کنند اند و ديگر حاضر نيستند سياست های انتخاباتی آن زده بازی شب خيمه
ودوساله رژيم که با دروغ و فريب، ، سرکوب و زندان و کشتار و تحميل فقر و  کارانه چهل کارنامه سياه و عملکرد جنايت

ای رسانده  که عمالً اکثريت مردم رو  بيکاری و مصائب متعدد اجتماعی بر مردم همراه بوده است، اوضاع را به چنان مرحله
های رژيم  همه مسيرهای ارتباطی با مردم عمالً مسدود شده ، به انسداد مطلق رسيده و سياست.  اند درروی آن قرارگرفته

های حاکميت رژيم جمهوری اسالمی، عمالً هيچ  های زحمتکش مردم ايران در طول سال توده.   باشکست روبرو شده است
ها کارگر و زحمتکش را  های اقتصادی، اجتماعی رژيم حاکم، زندگی ميليون سياست.  اند  نقشی  در تعيين سرنوشت خود نداشته

 . روزی سوق داده و  ابتدائی ترين حقوق دموکراتيک را از آحاد وسيع مردم سلب نموده است به فقر و سيه
اند، بلکه در  بازی انتخاباتی رسوای رژيم را تحريم نموده و بر آن دست رد زده شب فقط خيمه کارگران و زحمتکشان ايران نه

 .اند اعتراضات و مبارزات مکرر خويش تمام نظم حاکم را به چالش کشيده
ها و مراکز جمعيتی بر پا نموده است، نمايشی از کسادی و کم  در خيابان"  انتخابات "  ها و مراکزی  که رژيم برای تبليغ  پايگاه

فوت و .  شود  شدگان و درگذشتگان در اين يا آن محله برگزار می و بيشتر شبيه مراسمی است که  برای فوت"  انتخابات"رونقی 
فاتحه برای انتخاباتی که پيشاپيش مرده است و رژيمی که پهن کننده اين بساط ننگين و رسوا است، هرروز و هر ساعت به 

کنترل  انجام انتخابات قالبی، رسوا و دروغين، نقطه آغاز غلتيدن درشيب تند و غيرقابل.  شود  ترمی پايان عمر خويش نزديک
 . فروپاشی رژيم است

های راديکال  گرفته است که حرکت ای شکل نفرت عميق از انتخابات قالبی و نمايشی و بايکوت علنی و گسترده آن در جامعه
را پشت سر دارد و اعتصابات کارگری به امری روزمره  ٩٨و قيام آبان   ٩۶ماه سال  ای و خيابانی از نمونه خيزش دی توده

 .تر شده است تر و فشرده نارضايتی از رژيم حاکم به نهايت خود رسيده و اراده برای سرنگونی آن محکم. شده است در آن  تبديل
 

کارگران و زحمتکشان، اقشار فرودست، روشنفکران انقالبی، فعالين سياسی و کارگری، جوانان، دانشجويان، عموم مردم 
با جديت وارد حوزه کار عملی شويم و در راستای تغيير و تحول "  انتخابات"مبارز،  زن و مرد بايد همزمان با تحريم فعال 
دهی کنيم،اعتصابات را درميان کارگران، معلمان،  های فعال اجتماعی سازمان بنيادی نظم موجود، خود را در واحدها و هسته

پرستاران، بازنشستگان، دانشجويان و ساير زحمتکشان سازمان دهيم،به استقبال اعتصابات سراسری برويم ، مسير اعتصاب 
داری جمهوری اسالمی را از قدرت به زيرکشيم و  عمومی سياسی را هموارسازيم و  با قيام مسلحانه همگانی، رژيم سرمايه

 . حکومت شورايی خويش را مستقر سازيم
 
 

 باد اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه همگانی زنده
 باد سوسياليسم زنده –باد انقالب  زنده

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 داخل کشور –) اقليت(اعضا و هواداران سازمان فدائيان 

١/ ٣/ ٢٢۴٠٠ 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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٩درصفحه   

برخی از اين اعتراضات در چند شهر و استان 
در سال جاری .  اند صورت همزمان برگزارشده به

برای نمونه .  نيز اين اعتراضات ادامه يافته است
ارديبهشت پرستاران تهران در مقابل  ۵روز 

. ساختمان قوه قضائيه دست به تجمع زدند
نيز گروهی از  ١۴٠٠خرداد  ١٩چهارشنبه 

در تهران، مقابل "  های سالمت کارکنان پايگاه"
. وزارت بهداشت دست به تجمع زدند

های  کنندگان با حمل بنرها و شعارنوشته اعتراض
وزير بهداشت "  زدند که فرياد می بزرگ درحالی

خواهان "  پايه هامون رو هواست  -کجاست
سازی  رسيدگی به مطالبات خود ازجمله همسان

 .ها شدند حقوق
سازی در بخش  اجرای سياست خصوصی

بهداشت و درمان از دهه هفتاد و اجرای طرح 
فقط برای بيماران و  ها، نه خودگردانی بيمارستان

ها،بلکه برای  کنندگان به بيمارستان مراجعه
ها نيز  پرستاران و کارکنان غيرپزشک بيمارستان

. عواقب بسيار وخيمی در پی داشته است
باوجودآنکه برای خدمات پزشکان  در بخش 

هزار نوع تعرفه و در بخش  ٧خصوصی تا 
گذاری شده و اين  تعرفه قيمت ۵٠٠دولتی بيش از 

ً هيچ  ها هرساله افزايش قيمت يافته است، اما تقريبا
ای به خدمات مختلف پرستاران تعلق  نوع تعرفه

باوجودآنکه قانون تعرفه گذاری .  نگرفته است
شده تا با  تصويب ١٣٨۶خدمات پرستاری در 

هايی  تعرفه گذاری خدمات پرستاران ، پرداختی
بر اساس انواع اين خدمات دريافت کنند اما 

اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری  
يکی از موانع .  تاکنون به تعويق افتاده است

بندی خدمات پرستاران، مقاومت و مخالفت  تعرفه
درواقع .ها است پزشکان و مديريت بيمارستان

پزشکان، عالوه بر حق ويزيت و عمل و غيره، 
مبالغی نيز از بخش خدمات پرستاری و 

هايی که بردوش پرستاران و اعضای  مراقبت
. غيرپزشک کادر درمان است دريافتی دارند

توجهی از پول دريافتی  ديگر بخش قابل عبارت به
برای خدمات پرستاران، به جيب پزشکان و 

ها سرازير  مديريت و سهامداران بيمارستان
اين دزدی آشکار از ثمره کار پرستاران .  شود می

ها در شرايطی است  زحمتکش و تضييع حقوق آن
ويژه در  که ساعات و شدت کار پرستاران به

يافته و هر پرستار بايد  دوره کرونا بسی افزايش
کمبود پرستار که يکی از .  برابر چند نفر کار کند

معضالت بزرگ و جدی بخش بهداشت و درمان 
در چند دهه اخير بوده اکنون بسيار حاد شده 

الدين شمسی رئيس شورای عالی  شمس.  است
نظام پرستاری در موج سوم کرونا گفت؛ کمبود 
شديد نيروی پرستاری پيش از بحران کرونا هم 

شد، اما در اين بحران، اين کمبود  حس می
توانند از  ازپيش به چشم آمد و پرستاران نمی بيش

وی با اشاره به .  عهده مراقبت از بيماران برآيند

 ٩٩اينکه از زمان شيوع کرونا تا پايان سال 
های کشور  هزار نفر جذب بيمارستان ٢٢حدود 

هزار پرستار  ١۵٠تا  ١٣٠اند گفت؛ حداقل  شده
 .ديگر احتياج هست

شمسی، رئيس شورای عالی نظام پرستاری 
به  پرستار  ١٩سرانه پرستار در ايران :"گفت

درصد  ۶٢هزار نفر است يعنی  ١٠ازای هر 
پرستار به ازای  ۵٠" (کمتر از استاندارد جهانی

در ايران به "  به گفته شمسی ).  هزار نفر ١٠هر 
ازای هر تخت بيمارستانی، يک پرستار هم نيست 

گويد  که استاندارد جهانی می درحالی)    ٠/    ٧(  
٢بايد به ازای هر تخت  نفر پرستار وجود  ۵

 ".داشته باشد
کمبود پرستار به حدی است که پرستاران 

توانند به مرخصی بروند و حتی در  راحتی نمی به
ها  که تاکنون ده(  صورت ابتال به بيماری کرونا

بايد در )  اند هزار تن از پرستاران به آن مبتال شده
 .ترين زمان ممکن به سرکار بازگردند کوتاه

يکی ديگر از موارد تضييع حقوق پرستاران عدم 
موجب  به.  است"  وری قانون ارتقاء بهره"اجرای 

در مجلس به تصويب  ٨٨اين قانون که سال 
رسيده، ساعات کار کادرهای بالينی چه در بخش 

سختی کار  خصوصی چه دولتی، با توجه به
بايستی کاهش يابد و پرستاران از مزايای 

اين .  آور برخوردار شوند کارهای سخت و زيان
فقط از  قانون نيز عمالً اجرانشده و پرستاران نه

آور برخوردار  مزايای کارهای سخت و زيان
اند و ساعات کارشان کاهش نيافته، بلکه در  نشده

شدت  اغلب موارد به خاطر کرونا ساعات کار به
 .يافته است افزايش

: گويد در اين مورد يک پرستار در اصفهان می
پيش از دوران کرونا، ساعت کاری موظفی ما 

ساعت در ماه بود ولی در سال جديد، به  ١٧۵
. طور عجيبی افزايش يافت بهانه شيوع کرونا به

ما پرستاران بخش خصوصی استان اصفهان، 
اگرچه تعداد  .ساعت کار موظفی داريم٢١٠

يافته ولی ما دستمزد  ساعات کاری افزايش
 .کنيم کاری دريافت نمی عنوان اضافه بيشتری به

اضافه کاری  های مربوط به در رابطه با پرداختی
هم، تبعيض در سطوح مختلف وجود دارد اما 
پرستاران شرکتی از همه بيشتر استثمار 

 .شوند می
شبنم صالحی که کارشناس ارشد پرستاری است 

عنوان نيروی شرکتی در دوران کرونا جذب  و به
گويد  های اروميه شده است می يکی از بيمارستان

قرار بوده حقوق و مزايای يکسانی با ديگر 
نيروهای پيمانی داشته باشد اما نه افزايش حقوق 

اند را  درصدی که نيروهای استخدامی گرفته ۵٠
هايش بنا به قانون  کاری دريافت کرده، و نه اضافه

دهد که  او توضيح می.  شوند وری محاسبه می بهره
 ٣٠٠پرستاران شرکتی مانند او گاهی نزديک 

کنند که از اين  ساعت در بيمارستان کار می

ساعت آن  ١١۴ساعت آن موظفی و  ١٨۶ميزان 
تنها  ساعت نه ١١۴کاری است که برای آن  اضافه

اند، بلکه  ضريب دريافتی بيشتر دريافت نکرده
 ٣۴يعنی .  اند ساعت دريافت کرده ٨٠معادل 

 ".نشده است ها پرداخت کاری آن ساعت اضافه
اما اين هنوز تمام ماجرا و تمام مشکالت 

با اجرای سياست .  پرستاران نيست
سازی در بخش بهداشت و درمان و  خصوصی

های پيمانکاری و داللی به  باز شدن پای شرکت
ها هزار نيروی کار در دام اين  اين بخش، ده

داران  سياست و اقدامات سودجويانه سرمايه
. شوند شدت استثمار می گرفتارشده و به

روزه و کار  ٨٩قراردادهای پيمانی، موقت، 
حجمی و شرکتی و مانند آن نيز در بخش بهداشت 

ويژه در چند سال اخير به نحو  و درمان به
درحال حاضر بيش .  ای رواج يافته است گسترده

درصد کل پرستاران کشور با قراردادهای  ٣۵از 
به گفته تقوی نژاد .  کنند موقت و پيمانی کار می

ريزی  معاون توسعه مديريت منابع و برنامه
وزارت بهداشت، در بخش بهداشت و درمان 

صورت شرکتی فعاليت  هزار نفر به ۵٠"
معاون وزير )  ٩٩بهمن١٩ايرنا ."(کنند می

بهداشت ضمن بيان شيفتگی خود به 
سازی در بخش بهداشت و درمان و در  خصوصی

دفاع از عملکرد دولت در واگذاری بهداشت و 
داران بخش خصوصی  درمان به سرمايه

در بخش بهداشت اين واسپاری و :"  گويد می
 ".شده است واگذاری به بخش غيردولتی انجام

گروه بسيار بزرگی از پرستاران و کادر درمانی 
که کارهای مشابه پرستاران و کادر  درحالی

ترين  دهند اما کم درمانی رسمی را انجام می
فقط از  کنند و نه حقوق و دستمزد را دريافت می

اند،  ها و گاه حتی از بيمه محروم مزايای رسمی
بلکه فاقد هرگونه ضمانت شغلی هستند و در 

 .برند استرس دائمی اخراج و بيکاری به سر می
مقدم، دبير کل خانه پرستار در رابطه  دمحم شريفی

با مجموعه حقوق و مزايای دريافتی 
پرستاران «گويد،  می ١٣٩٩در سال  پرستاران 

ميليون  ٩سال سابقه، حدود  ١۵استخدام رسمی با 
تومان دريافتی دارند، همچنين پرستاران قرارداد 

 ٧حدود (درصد از اين مبلغ  ٨٠معين نيز حدود 
يعنی (  ها نيز حداقل حقوق و شرکتی)   ميليون

شده توسط شورای عالی  حداقل دستمزد تعيين
 ."کنند را دريافت می) کار

التحصيل رشته پرستاری  که با  نيلوفر، فارغ

١٠از صفحه   

 بار تحميلی طبقه حاکم رهايی پرستاران از شرايط مشقت

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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شده،  مدرک کارشناسی در اين رده استخدام
هزارتومان  ۶٠٠ميليون و ٢گويد ماهانه  می

کند و شرکتی که او را به استخدام  دريافت می
هانيه، .  دهد درآورده، به او کارانه نمی

پرستار ديگری که از طريق يک شرکت 
شده و کارشناسی مديريت  پيمانکاری استخدام

دستمزدش حداقل دستمزد :  گويد دارد می
هزارتومان ١۵٠اش حدود  ، کارانه کارگری

ميليون  ٣اش زير و مجموع دريافتی ماهانه
 .تومان است

ها هزار پرستار شرکتی در اعتراض به  ده
تبعيضات آشکار، برای افزايش دستمزد و 
حقوق و برای تبديل وضعيت و استخدام 
رسمی در وزارت بهداشت بارها در شهرها 

های مختلف دست به تجمع زده و  و استان
های سراسری را سازمان  چند بار اعتراض

به دنبال گسترش اعتراضات .  اند داده
پرستاران و در بحبوحه شيوع گسترده کرونا 
و افزايش شديد ساعات کار نيروی کار در 

 ٩٩حوزه بهداشت و درمان،  تابستان سال 
" مقامات رسمی وزارت بهداشت وعده دادند

به اين "  العاده شغل ويژه درصد فوق ۵٠
اين وعده اما اوالً چند .  نيروها پرداخت کنند

ماه و بعد هم تنها در  ماه بعد يعنی از اول دی
ها و  مورد بخشی از پرستاران مانند رسمی

نيروهای قرارداد معين به اجرا درآمد و 
رو اعتراضات  ها نشده ، ازاين شامل شرکتی

داشته  شديد و وسيع اين پرستاران را در پی 
رغم کمبود شديد پرستار و نياز جدی  به. است

به استخدام آن، که مقامات رسمی وزارت 
اند  بهداشت نيز مکرر به آن اعتراف نموده

سازی و  اما دولت مطابق سياست خصوصی
ها و وظايف دولتی، از  سپاری بخش برون

استخدام پرستار جديد موردنياز سرباز زده 
فقط پرستاران غيررسمی و شرکتی  است و نه

با چندين سال سابقه کار به استخدام رسمی 
ها در همين  اند، بلکه بسياری از آن درنيامده

ای از کار  صورت فله دوره شيوع کرونا به
داران  داران و سهام سرمايه.  اند اخراج شده

های خصوصی به اين بهانه که در  بيمارستان
دوران پاندومی کرونا تعداد مراجعين و 

های سودآور کم شده و درآمد  جراحی
اند  يافته است، سعی کرده بيمارستان کاهش

جمعی پرستاران  زيان خود را با اخراج دسته
های  رغم وعده به.  غيررسمی جبران کنند

دروغ سعيد نمکی وزير بهداشت مبنی بر در 
اولويت بودن استخدام نيروهای شرکتی، اما 
تمام پرستارانی که در موج اول کرونا با 

روزه در شهرهای مختلف  ٨٩قراردادهای 
فقط چندين ماه حقوق  استخدام شدند، نه

افتاده داشتند بلکه در برخی از شهرها و  عقب
روزه  ٨٩ها پس از پايان مهلت  استان

طور جمعی اخراج شدند که يک  قرارداد، به

 ٨٩پرستار قرارداد ٢٢٧نمونه آن اخراج 
. روز است در استان کهکيلويه و بويراحمد

عصر "پرستاران ياسوجی به روزنامه محلی 
پرستاری که در  ۵٠٠گفتند از ميان "  دنا

همراه با موج اول کرونا  ١٣٩٩اسفندماه 
اند  نفر بر سرکار مانده۵۴استخدام شدند تنها 

صورت شفاهی قول  ها هم تنها به و به آن
 .تمديد قرارداد دادند

باره  روزه دراين ٨٩يک پرستار قرارداد 
متأسفانه وزارت بهداشت و درمان : "گويد می

دهد و عمل  در مورد پرستاران فقط وعده می
 ١٠کنند قرار است  کند، اينکه اعالم می نمی

هزار نيروی پرستار استخدام شوند، روز 
هزار نيروی پرستار  ٣٠گويند  ديگر می

کنيم و حاال حتی قراردادهای ما  استخدام می
گويند اگر  خواهند تمديد کنند و می را هم نمی

تان تمديد شود  روزه ٨٩خواهيد قرارداد  می
چيز در  همه.  بايد با حقوق جديد آن را بپذيريد

ها  کشور گران شده است و بعد اين
 ."خواهند حقوق ما را کم کنند می

ويژه پرستاران  طورکلی به البته پرستاران به
غيررسمی و شرکتی، با سلسله اعتراضات و 
تجمعات خويش در بسياری از شهرها و 

ها و شرايط  کشی ها و حق ها، با اين ستم استان
ها تحميل  باری که طبقه حاکم بر آن مشقت

در يک .  اند نموده است به مقابله برخاسته
سزای فداکاری، "استان با طرح شعار 

خواهان بازگشت به کار و "  بيکاری نيست
اند، استان ديگری  استخدام رسمی شده

اند،در  ها شده سازی حقوق خواهان همسان
ها و شهرهای ديگری خواهان رفع  استان

های پيمانکاری،  تبعيض، برچيدن شرکت
تبديل وضعيت و قرارداد مستقيم با وزارت 

. اند بهداشت و افزايش مزد و حقوق شده

وعده "صدای اعتراض پرستاران و شعار 
هرروز در "  وعيد کافيه سفره ما خاليه

. رسد ای از کشور به گوش می گوشه
 .ی پرستاران ادامه دارد مبارزه

شده در اعتراضات  عمده مطالبات مطرح 
اجرای قانون تعرفه :اند از پرستاران عبارت

های  گذاری خدمات پرستاری، حذف شرکت
استخدامی نيروهای قراردادی، اجرای قانون 

آور مصوبه مجلس  مشاغل سخت و زيان
شورای اسالمی، برطرف کردن تبعيض در 

های کارکنان  اختالف پرداختی در رده
ها، استخدام  سازی پرداخت درمانی، شفاف

نيروهای جديد و کاهش ساعات کار، رساندن 
نسبت آمار پرستار به تخت  به  سطح 

درصدی  ۵٠استاندارد جهانی، افزايش 
دستمزد، پرداخت حق کرونا به پرستاران 
شرکتی، افزايش حقوق و پرداخت مطالبات 

 .معوقه
يابی به  نيازی به توضيح نيست که دست

ترين  موارد فوق که دربرگيرنده مهم
های گوناگون پرستاران  های شاخه خواست

اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی است، 
نيازمند اتحاد و مبارزه متشکل پرستاران 

اعتراضات پرشمار پرستاران شرکتی .است
که گويای فشار حداکثری بر روی اين قشر 

انداز  زحمتکش استثمارشده است، چشم
اميدبخشی را فراروی گسترش مبارزات 

اعتراضات پرستاران .پرستاران گشوده است
شرکتی در وهله نخست بايد موردحمايت 

ويژه پرستاران رسمی  ساير پرستاران به
ها پيوند برقرار  قرار گيرد، با مبارزات آن

تر  کند و صفوف مبارزه پرستاران را متراکم
ويژه پرستاران شرکتی  پرستاران به.  سازد

بايد ابتکار عمل به خرج دهند، کارگران 
ها و ساير اقشار زحمتکش را به  ساير بخش

ياری طلبند و حمايت ديگر اقشار مبارز 
ويژه صدها هزار  اجتماعی مانند معلمان، به

معلم مدارس غيردولتی را که در استثمار و 
بی حقوقی موقعيت مشابهی دارند جلب 

فراموش نکنيم که بدون مبارزه متشکل .کنند
توان طبقه استثمارگر حاکم را  و مؤثر  نمی

های مستقل  با ايجاد تشکل.  عقب راند
دهی  تجمعات و  پرستاران و سازمان

توان رهايی  اعتصابات سراسری است که می
بار تحميلی طبقه حاکم را  از شرايط مشقت

 .رقم زد
 

٨از صفحه   

 بار تحميلی طبقه حاکم رهايی پرستاران از شرايط مشقت
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٨درصفحه   

١از صفحه   

ها اعتراض و تجمع خيابانی  تحميلی است که ده
از آغاز بحران کرونا تا .  را در پی داشته است

تجمع اعتراضی در  ٣٧، بيش از ٩٩پايان سال 
های مختلف کشور ازجمله در  شهرها و استان

، فارس، )شرقی و غربی(های آذربايجان  استان
اصفهان، خوزستان، کردستان، خراسان، 
کهکيلويه و بويراحمد، گيالن، لرستان، قزوين، 
يزد، همدان، تهران و برخی ديگر از شهرها و 

اين حجم از .  ها برگزارشده است استان
اعتراضات بيان نارضايتی شديد  گروه چند 
صدهزارنفره پرستاران و زحمتکشانی است که 

. در بخش بهداشت و درمان مشغول به کار هستند

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس
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Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  
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 :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(
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aghaliyat_fadaian/me.T://http 
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fadaiana/com.twitter://https 
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برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 
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 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه
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