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 ٣٢٢٠حركت اعتراضي
ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٨

در آستانه اول ماه مه ،روز جهاني كارگران ،دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند
چند توضيح:

* ٣٢٢٠حركت اعتراضي در سال  ١٣٩٨خورشيدي كه در ترازنامـه زيـر جمـع آوري
شده مربوط به خيزشهاي توده اي و جنبش اعتراضي كـارگران ،كـشاورزان ،معلمـان،
بازنشستگان ،پرستاران ،كاميونداران ،بازاريان ،مدافعان حفاظت از محـيط زيـست و ...
است كه هر ماه در ماهنامه نبرد خلق ،از شماره  ٤١١تا شماره  ٤٢٣به شكل مـشروح
تري همراه با منبع خبر منتشر شده است .از اين تعداد  ١٥٠٠حركت مربوط به قيام آيان ماه و خيزش دي ماه است.
*در اين بيﻼن بسياري از حركتهاي اعتراضي كه در رسانه هاي جمعي و يا شبكه هاي اجتماعي پوشش خبري نداشته و يا
ما آن را نديده ايم ،وجود ندارد .بنابرين اين بيﻼن نمي تواند كامل باشد.
*بيﻼن  ١٦١حركت اعتراضي دانشجويان از  ١٦آذر سال  ١٣٩٧تا  ١٦آذر سال  ١٣٩٨به مناسبت روز دانـشجو در شـماره
 ٤١٩ماهنامه نبرد خلق منتشر شده است.
*»ابعاد خيزش بيشماران را مي توان از مقايسه تعداد حركتهاي اعتراضي از سال  ١٣٩٠تاكنون به خوبي دريافت.
*در اين بيﻼن هر گاه كارگران يك واحد چند روز متوالي اقدام به حركت اعتراضي كرده اند ،هر روز يك حركت به حساب
آمده است.
*براي اطﻼع روزانه از چالشها و حركتهاي اعتراضي كارگران ،مزدبگيران ،پرستاران ،معلمان و دانشجويان ايـران بـه سـايت
جنگ خبر مراجعه كنيد:
*نبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي اعتراضـي كـارگران ،كـشاورزان ،بازنشـستگان ،معلمـان ،پرسـتاران ،كاميونـداران و
دانشجويان را منتشر مي كند .براي اطﻼع از اين اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال تلگرام نبرد خلق مراجعه كنيد
دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
چهارشنبه  ٢٧فروردين  ١٥ - ١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
براي مطالعه ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال  ١٣٩٨به آدرس زير مراجعه كنيد
www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1398%20bilan%20jonbesh%20kar.pdf
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كُرونا؛ رها كردن گُرگ در گله

منصور امان

اگر خودداري حاكمان ج.ا از هشدار به مردم پيرامون شيوع ويروس كُرونا در اواخر دي ماه سال گذشـته و سـپس سـر بـاز
زدن تبهكارانه از قرنطينه قُم با انگيزه منفعت جويي سياسي صورت گرفت ،امتناع سرسختانه امروز آنهـا از دسـت زدن بـه
تدابير محدودگرانه اجتماعي و اقتصادي براي حفاظت از جان مردم ،فقط از شهوت عريان بقا و ايمن سازي "نظام" در برابر
جامعه معترض سرچشمه مي گيرد .در بسياري كشورهاي كُرونا زده ،شهروندان فقط با يـك "دشـمن" روبـرو هـستند؛ در
ايران اما "دشمن" تنها در قالب ويروس نيست كه به آنها حمله ور شده ،بلكه همچنين در شكل حاكميتي پديدار گرديـده
كه ايستاده بر زمين لرزان ناكارايي ،بي اعتنايي و اولويتهاي ديگري جز منافع جامعه ،جنگ بقـاي خـويش را عليـه آنهـا و
بيش از همه فرودستان پيش مي برد .طرح و تدبيرهاي گردانندگان و كارگُزاران رژيم وﻻيت فقيه تنها با اين اصل بافته مي
شود و قُطب نمايي جز بيرون كشيدن سالم سيستم حاكم از درون بحران ندارد.
فرار از قرنطينه

در حالي كه عليه ويروس كُرونا نه واكسني براي پيشگيري و نه دارويي براي درمان وجود دارد ،تنها يـك امكـان حـداقلي
براي حفاظت نسبي در برابر آن باقي مي ماند و آن درست همان امكان موجود و در دسترسي است كـه رژيـم ج.ا آگاهانـه
ناديده اش مي گيرد .نزديك به تمامي كشورهايي كه دچار آفت كُرونا شده اند ،تـدبير ايزولـه سـازي بيمـاران ،محـدوديت
زندگي اجتماعي و اقتصادي و قرنطينه نُقاط بحراني را به كار گرفته اند و نتايج آن نشان مي دهد كه اگرچه اين روش هنوز
از پيشگيري و درمان قطعي فاصله بسيار دارد ،اما به گونه موثري مي تواند مانع پخش و گُـسترش افسارگُـسيخته ويـروس
گردد و به اين ترتيب دايره خسارت انساني را محدود نگه دارد.
رفتار و سياستهاي كُنوني حاكمان كشور نزديك به چهار ماه پس از بروز كُرونا در ايران نشان مي دهد كه پرده پوشي و بي
عملي اوليه آنها تصادفي نبوده است .در اين فاصله حاكميت ستادهاي مختلف تشكيل داده ،مسووليتها را پاسـكاري كـرده،
دست به برگزاري مانورهاي گوناگون زده ،طرحهاي متنوعي را ارايه كرده و نقشه عملهاي موسمي اعﻼم داشته و اين همـه
براي آنكه دست به يك كار نزند و آن پيشگيري موثر از مبتﻼ شدن بخشهاي بزُرگتري از جامعـه و سراسـري شـدن آفـت
كُروناست .در حقيقت دستگاه حاكم تﻼش مي كند از طريق اين اقدامات نمايشي ،بر استراتژي اصلي خـود كـه واگُذاشـتن
وظيفه مديريت بحران به دوش ويروس مرگبار كُرونا و شرط بندي روي رفع خودبخودي اين خطر جدي است ماله بكشد و
آن را از نظرها دور سازد.
اين رويكرد كُلي ،سرچشمه تناقُضات آشكار و بهت آور موجود در طرحها و راهكارهاي حاكميت براي مقابله با كُرونا را مـي
تواند روشن سازد؛ از يكطرف از مردم خواسته مي شود در خانه بمانند و از طرف ديگر مانع تعطيلي كارخانـه هـا ،معـادن،
شركتها و كارگاههاي بزُرگ مي شود ،از يكسو خواهان رعايت "فاصله اجتماعي" است و از سـوي ديگـر بانكهـا و ادارات را
براي مراجعان گشوده نگه مي دارد ،در همان حال كه خانه نـشيني را موعظـه مـي كنـد ،از فـراهم آوردن امكـان مـالي و
تداركاتي اين امر سر باز مي زند ،همزمان با صدور پياپي دستورالعملهاي بهداشتي ،از در اختيار گذاشتن ماسك ،دسـتكش
و مواد ضدعفوني كننده به مردم خودداري مي كند و جزآنها.
پرتاب "بمب خوشه اي"

روشن ترين شاهد از استراتژي واقعي حاكميت در تعطيﻼت نوروز به سخن درآمد؛ زماني كه نزديك بـه سـه ميليـون نفـر
بدون روبرو شدن با هر گونه مانعي از استانهاي كُرونا زده كشور به "سفر نوروزي" به شهرها و اُستانهاي مختلف رفتند .بـه
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گُفته سازمان دولتي هﻼل احمر ،دستكم دو هزار و چهارصد تن از اين دسته از مسافران داراي عﻼئم بيماري كويد ١٩بوده
اند .همزمان ،حركت همه قطارها در ايام نوروز برقرار بود ،شركتهاي اتوبوسراني بر زمين و شركتهاي هواپيمايي در آسـمان
همچون هميشه به حمل و نقل مسافران مشغول بودند.
اين موج بزُرگ چرخش ويروس در حالي به راه افتاد كه مسووﻻن ج.ا خود آن را پيش بيني كرده بودند .از جمله مقامهـاي
اُستانها ورود مسافران را ممنوع كرده و اعﻼم داشته بودند "از پذيرايي معذورند" ،مسوول مقابله با كُرونـا در تهـران تاكيـد
كرده بود "اگر مردم به سفر بروند ،اُستان ديگر را آلوده مي كنند" و سرآخر آقاي خامنـه اي حكـم كـرده بـود" :چنانچـه
براساس تدابير ستاد ملي و وزارت بهداشت ،براي جلوگيري از گسترش بيماري رفتن به مسافرت غيرضروروي ممنوع باشد.
رفتن به چنين مسافرتي جايز نيست".
خودداري حاكميت از پيش گرفتن تدبير ساده اي مانند كُنترُل خروجيهـاي محـدود شـهرها يـا متوقـف سـاختن فعاليـت
خدمات ريلي ،جاده اي و هوايي براي اجراي عملي هشدارها و توصيه هاي لفظي خـود ،توخـالي و نمايـشي بـودن آنهـا را
آشكار مي سازد .ژست مزبور به گونه روشن ابتدا براي خالي نبودن عريضه و پر كردن جـاي خـالي اقـدام عملـي و سـپس
بازگذاشتن دست حاكميت براي افكندن بار مسووليت به دوش شهروندان "بي توجه"" ،بـي تقـوا"" ،خودفريـب"" ،سـهل
انگار" و جز آن گرفته شده بود.
مشت چركين "نظام" هنگامي باز تر مي شود كه هشدار رييس سازمان گردشگري به ج.ا در باره "توريسم در دوران كُرونا"
در نظر آورده شود .آقاي "زوراب پولوليكاشويلي" ،در آستانه تعطيﻼت نوروزي در يك نامه رسمي به وزير ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دستي ج.ا ،آژير خطر را در مورد سفرهاي بين شهري و عمل آن در پخش كُرونا همچون "بمب خوشه
اي" به صدا درآورد و مسووليت دولت در جلوگيري از اين دسته سفرها را يادآور شد.
نذر روغن ريخته

حاكميت براي پيشبرد استراتژي خود نياز به فريب جامعه و آدابته كردن رفتار و نگاهش در كادر آن را دارد .مهمترين گام
آن در اين جهت پنهان كردن آمار واقعي ابتﻼ و مرگ و مير و به وسيله اين زمينه سازي ،القاي رو به بهبود رفتن شرايط و
عادي شدن آن است .عجله حيرت انگيزي كه حاكمان ج.ا براي كنار زدن شوك اوليه اجتماعي در نتيجـه شـيوع كُرونـا و
افكندن جامعه در ريل عادي به خرج مي دهند ،درجه فشار تنگنايي كه در آن بسر مي برند را آشكار مي سازد.
روز پنجشنبه  ٦اسفند سال گذشته و در حاليكه ويروس كُرونا همچون گُلوله آتش به سرعت در حال پيشروي بود ،ريـيس
جمهور مﻼها اعﻼم كرد "از روز شنبه ] ٨اسفند[ همه روالها عادي خواهد شد" و علت اين تصميم را كاهش شديد مراجعه
كنندگان به بيمارستانها" بيان كرد .يك ماه بعد كه ميزان ابتﻼ و مرگ چند برابر گرديده و هيچ دروغي هر چند بزُرگ نمي
توانست بر آن سرپوش بگذارد ،آقاي روحاني "طرح فاصله گذاري اجتماعي" را به ميدان آورد؛ طرحي كه مصادف شدن آن
با تعطيﻼت عيد نه تنها اتفاقي نبود ،بلكه مي توان آن را زاييده اين فُرصت دانست .حاكميت بدون سرمايه گذاري و صـرف
هزينه از جيب خود ،روي موج تعطيﻼت سوار شد و وضعيت شناخته شده اي كه از ايام تعطيﻼت ناشي مي شود را به اسم
خود و "طرح" اش ثبت كرد .سه ميليون سفر نوروزي فقط يكي از محصوﻻت اين ابتكار ساختگي در ايام كُرونا است.
بر اين اساس شگفت آور نيست كه آقاي روحاني تنها دو هفته و انـدي پـس از اعـﻼم "طـرح فاصـله گـذاري اجتمـاعي"،
همزمان با خاتمه تعطيﻼت نوروزي پايان آن را اعﻼم كرد و ترفند جديدي به نام "فاصله گذاري هوشـمند" را ارايـه كـرد.
طرح مزبور در حقيقت همان طرح قبلي بدون رنگ و لُعاب محدودگرانه است .به بيان روشن تر ،طرح محدودگرايانه اي چه
هوشمند و چه بي هوش براي پيشگيري و كُنترُل ويروس وجود خارجي ندارد ،آنچه كه هست استراتژي ارزان رهـا كـردن
گُرگ در گله و سرشُماري زنده ها بعد از كُشتار است.
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سرگيجه

رفتار دوگانه و مبهم حاكميت ،حتي دسته اي از مجريان طرحهاي آن را نيز دچار سرگيجه كـرده و بـه اعتـراض كـشانده
است .سخنان معاون "ستاد فرماندهي كُرونا" نمونه اي از آن است .نزديك به دو ماه پس از اعﻼم رسـمي شـيوع كُرونـا در
ايران ،آقاي علي ماهر شكايت مي كند" :ما بين ايمني گله اي و فاصله گذاري اجتماعي هستيم و سياسـت مشخـصي هـم
نداريم".
نمونه روشن تر ،انتقاد وزير بهداشت از بازگشت شرايط به حالت عادي پس از تعطيﻼت نوروزي است .آقاي سعيد نمكي در
يك نامه سرگُشاده نسبت به تصميمهايي كه "شُعله هايش به سرعت دامن نظام سـﻼمت و اقتـصاد كـشور را مـي گيـرد"
هشدار داد و اعﻼم كرد "نظام سﻼمت در برابر هجمه آسيبهاي غير قابل جبران ناشي از حركتهاي نسنجيده و غير منطبـق
با نظر كارشناسي ،امكان ايستادن ندارد".
توجه پذير بودن اين سخنان آن است كه آقاي نمكي خود يكي از عامﻼن پنهانكـاري و از مـاموران اصـلي دروغ پـردازي و
آرايش آمار به شمار مي آيد .او در اين راستا نه فقط به گونه مضحكي در گزافه گويي به رقابت با رييس اش مي پردازد و از
جمله مدعي است "اروپا از ما مي پرسد چطور توانستيم كُرونا را اينطور جمع و جور كنيم" ،بلكـه فعاﻻنـه مـشغول بـستن
دهانها و سركوب كساني است كه خواسته يا ناخواسته گوشه اي از حقيقت در باره "اينطور جمع و جـور" شـدن كُرونـا را
بازگو مي كنند .اخراج رييس بيمارستان خُميني اردبيل ،اخراج رييس دانشگاه علوم پزشكي اين اسـتان ،بركنـاري ريـيس
نظام پزشكي قُم و اخراج نماينده وزارت بهداشت در گيﻼن فقط بخشهايي از كارنامه وزيـر بهداشـت مﻼهـا در ايـن راسـتا
است.
برآمد

سرچشمه سياست قُرباني كردن "گله اي" مردم كه از سوي رژيم وﻻيت فقيه در پيش گرفته شده ،منافع اقتصادي اسـت.
طفره روي ،دروغگويي ،زيگزاگ زدن و شُعبده بازي با اين و آن "طرح" ،وظيفه دارد جايگُزين مداخله حاكميت با ابزارها و
اهرمهاي مالي و سازماني خود گردد .دولتها به سبب آنكه كُنترُل توزيع ثروت و داراييهاي همگاني را در دست دارنـد و بـر
بزُرگترين سازمانهاي اداره و گردش اُمور در همه پهنه هاي زندگي اجتماعي فرمان مي رانند ،از اين رو وظيفه دارند هنگام
ظُهور بحران ،شرايطي كه امنيت و سﻼمت جامعه را تضمين مي كند را ايجاد كنند .اين يك مسووليت بديهي است كـه در
نزديك به همگي كشورهايي كه دچار اپيدمي شده اند ،دولتها بدان گردن گذاشته اند.
حاكمان ج.ا اما سرسختانه از صرف بودجه در راه منافع عمومي و سرمايه گذاري براي نجات و سﻼمتي مردم سـر بـاز مـي
زنند .قرنطينه شهري يا درون شهري ،ماندن توده كارورز در خانه و تعطيلي كسب و كارهاي خُرد و كﻼن داراي هزينه مالي
اي است كه آقاي خامنه اي و همدستانش حاضر به پرداختن اش نيستند .آنها ارزان ترين راه را برگزيده اند؛ انتخـابي كـه
پرداخت بهايي گران را به كارگران ،پرستاران ،پزشكان ،كارورزان خدماتي و تُهيدست ترين بخشهاي جامعه تحميـل كـرده
است.
حاكمان ج.ا به خاطر خسارت نديدن منافع و حفظ داشته هاي شان ،با محروم كردن مردم ايران از چتر و سپر حفاظتي در
برابر اپيدمي مرگبار و دريغ داشتن پناهگاهي ايمن از آنها ،از پشت به جامعه خنجر زده و در جنگ كُرونا عليه آن ،خائنانـه
همدست اش گرديده اند .آنها مرگ و بيماري دسته جمعي شهروندان را همچون مرگ و نكبت سيل و زلزله سـال پـيش و
سالهاي پيش از آن ،در رديف "خسارتهاي ناخواسته" گذاشته اند و آگاهانه و از پيش ،بر زندگي آنها كه جان باختند و بقيه
كساني كه از پس شان خواهند رفت ،قلم كشيده اند .حادثه هاي طبيعي يا بيولوژيك براي تبديل به يك فاجعه تمام عيـار
و دستيابي به حداكثر ظرفيت ويرانگري و كُشتار ،به يك مكمل انساني نيازي دارد و كُرونا در رژيم وﻻيت فقيه آن را يافته
است.
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گدا پروری برای فرودستان و کﻼه برداری از تهيدستان
زينت ميرهاشمي
هدفمند بودن شعار »جهش توليد« براي سال  ،١٣٩٩در بيرحمانه ترين شكل تعرض به معيشت ميليونها كارگر و مزدبگير
خود را نشان داد و معلوم شد كه معني واقعي شعار سال خامنه اي ،چيزي جز جهش فﻼكت نيست .شوراي عـالي كـار بـا
تعيين حداقل مزد براي سال جاري ،اولين يورش به سفره مزدبگيران را آغاز كرد.
پايه مزد كارگران براي سال  ،٩٩در شوراي عالي كار ،كه يك نهاد حكومتي است ،بدون شركت نمايندگان واقعي كارگران
و مزدبگيران ،و در توافق دو جانبه بين نمايندگان حكومت و كارفرمايان به سـادگي و البتـه بـه شـكل بـي رحمانـه بـراي
ميليونها كارگر تعيين شد .خروجي نمايش شوراي عالي كار ،تعيـين يـك ميليـون و  ٨٣٥هـزار تومـان ،يعنـي  ٢١درصـد
افزايش حقوق ،به عنوان پايه دستمزد است.
افزايش  ٢١درصد حقوق پايه كارگران با توجه به نرخ تورم كه بر اساس آمار حكومتي  ٤٠درصد است و با فاصـله زيـاد از
رقم تعيين شده در كميته دستمزد كه  ٤ميليون و  ٩٤٠هزار تومان اعﻼم شده بود ،آن چنان شوك آور است كـه پـايوران
رژيم ،رقم را با رنگ و لعاب و اضافه كردن مزاياي ناچيز فرعي جمع بسته و اعﻼم كردند .تعيين دستمزد پايه كـه چنـدين
برابر كمتر از خط فقر است به بهانه باﻻ رفتن هزينه توليد و رجوع دادن به رقمهاي فرعي و احتمـالي ،از شـيوه هـاي ضـد
كارگري و چپاولگرانه دولت و كارفرمايان است.
معاون وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بي شرمانه از افزايش  ٣٣درصدي حرف زده و اين ميزان را باﻻترين افزايش نرخ در
طول يك دهه دانسته است .وي با جمع بستن مزاياي كناري و احتمالي ،پايه دسـتمزد را  ٢ميليـون و  ٨٠٠هـزار تومـان
اعﻼم كرد.
رقمهاي اضافه شده با عنوان مزاياي كاري مثل كمك مسكن ،حق اوﻻد و ....اعداي هستند دهن پـر كـن كـه شـامل همـه
مزدبگيران نمي شود .اين اضافه بر حقوق پايه بستگي به لطف صاحب كار و بنا به شرايط پرداخت خواهد شد.
در مورد سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاﻻ ،سيد جواد نوفرستي استاد دانشگاه ،يك بررسـي اقتـصادي در مـورد ٤٠٠
شركت بورسي انجام داده كه خبرگزاري ابلنا در روز چهارشنبه  ٢٠فروردين فشرده آن را منتشر كرده است .در اين بررسي
آمده است» :به استناد اطﻼعات و ارقامي كه سازمان بورس اوراق بهادار منتشر كـرده اسـت ،بـا احتـساب سـهم دسـتمزد،
پاداشهاي مديران ،حقوق مديران و اعضاي هيات مديره ،سهم حقوق و دستمزد در قيمت تمام شده كاﻻهاي توليدي ،زيـر
 ٨درصد است؛ اما اگر بخواهيم به تنهايي سهم هزينه هاي كارگران كه حقوق انساني آنها رعايت نمي شود را ارزيابي كنيم،
سهم دستمزد در قيمت تمام شدهي كاﻻها به كمتر از  ٤درصد ميرسد«.
موكول كردن عدالت به ظهور امام زمان

خامنه اي در سخنراني روز پنجشنبه  ٢١فروردين ،استراتژي نظام وﻻيت فقيه در چالشهاي پيش رو از جمله فقر ،بيكاري،
حقوق كارگران ،جنبش مطالبه گري نيروهاي كار و ....را به خوبي ترسيم كرد .خليفـه ارتجـاع كـه در افـزايش ثـروت ،در
تصاحب اموال مردم و داشتن سرمايه نجومي مشهور است ،عدالت براي زحمتكشان و تهيدستان را به صبر و انتظار تا ظهور
امام زمان موكول كرد .وي كه با همه امكانات دنياي مدرن در مافوق رفاه زندگي مي كند ،مردم را به زندگي معنوي دعوت
كرد .او با راه اندازي كمپين و هشتك »ظهور امام زمان« و دعوت مردم براي خواندن دعا براي ظهـور و بـردن زيرشـلواري
خميني و غذاهاي نذري به ميان كادر درماني و بيماران كرونايي در بيمارستان ،به ترويج جهل در برابر علم پرداخت .خامنه
اي در سخنراني به مناسبت نيمه شعبان ،ويروس كرونا را كوچك شمرد و مشكل مردم را به ظهور ناجي وصل كرد.
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بديهي است كه سخنان ولي فقيه زمينه سازي و تـدارك بـراي مهـار شورشـهاي مردمـي و چالـشهاي پـسا كرونـا اسـت.
خيزشهاي پسا كرونا كه اقشار و ﻻيه هاي بيشتر اجتماعي با طبقه كارگر همراه خواهند شد ،صف بندي عميـق تـري بـين
ثروتمندان و حاكمان با تهديدستان و غارت شدگان ايجاد خواهد كرد .خامنـه اي بـا شـيادي و اسـتفاده از ديـن و دنيـاي
معنوي از هم اكنون تكليف ميليونها گرسنه را صبر بدون عجله و انتظار براي ظهور زيـر سـايه سـنگين دسـتگاه سـركوب
تعيين كرده است.
تحميل انتخاب بين گرسنگي و كرونا

با شيوه مديريت جمهوري اسﻼمي بدون شك دهها هزار تن از مردم ايران قرباني همه گيري كرونا خواهند شد و به عنـوان
فاجعه اي تلخ اثرات خود را بر زندگي مردم خواهد گذاشت .بي گمان ابعاد سهمگين اين فاجعه ،از نظـر ميـزان تلفـات ،در
آينده اي نزديك روشن خواهد شد و دادخواهي خـانواده هـاي قربانيـان ايـن فاجعـه بـه دادخـواهي بازمانـدگان قربانيـان
جنايتهاي ديگر رژيم اضافه خواهد شد.
كرونا خواهد رفت .اما نگراني و بيم از بيكاري
و فقر ميليونها نفر از مردم ايران ،بر كرونـايي
كه حي و حاضر در كمين جان آنها نشـسته
سنگيني مي كند .صحبت اين كه »از كرونـا
نمي ميريم اما از گرسنگي مي ميـريم«» ،از
كرونا زنده مونديم با گرسنگي بعد از آن چـه
كنيم« و  ....به طور جدي گوياي نبـرد بـين
مردم با كرونا و گرسنگي است .روحاني ايـن
نبرد را در شكل معيشت كنار سﻼمت مطرح
كرد و بر همين مبنا شيوه آتش به اختيـاري
در خروج از قرنطينه كه همان روش »ايمني گله اي« است را عملي كرده است.
با وجود اخطارهاي كارشناسان اقتصادي در رابطه با دوره پسا كرونا ،تناقض گوئيهاي روحاني و وعـده هـاي پـوچ او ،هـيچ
چشم اندازي براي حل ابربحران كنوني را نشان نمي دهد .حكومت مستبد و فاسد ،فاقد ظرفيت و توانايي براي مهار بحران
در جهت منافع مردم است .حكومت عﻼوه بر ناتواني مديريت بحران ،نمي خواهد بحران را حل كنـد .زيـرا بـراي مهـار ابـر
بحران كرونا ،بايد دهانهاي گشاد حزب اﷲ لبنان ،حوثيها ،حشد الشعبي و لشكرهاي فاطميون و زينبيون و بقيه نان خورها
بسته شود و براي مردم خرج شود.
در حالي كه هلدينگهاي تحت اختيار خامنه اي همچون آستان قدس رضوي ،بنياد مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمـان امـام
و ...حاضر به قبول كمترين هزينه براي غلبه بر كرونا نشده اند ،خامنه اي بعد از دو هفته با اكراه اجازه برداشت يك ميليارد
يورو از »صندوق توسعه ملي« را به روحاني داد .چگونگي تقسيم و خرج اين مقدار پول را مي توان از پيش حدس زد.
اختصاص مبلغ ناچيز از صندوق ذخيره به مبارزه با كرونا ،فروشي كردن مواد بهداشتي مانند ماسـك و دسـتكش ،گـرفتن
هزينه بيمارستان از بيماران كورنايي و ...نشان دهنده بي ارزشي جان انسانها براي رژيم است .در حالي كه بسياري از مردم
به دليل تنگدستي امكان خريد مواد بهداشتي را ندارند ،سخنگوي گمرك از برداشتن ممنوعيـت بـراي صـادرات  ٥٣٢تـن
كاﻻهاي ضد كرونايي و بهداشتي از اول فروردين تا  ٢٣فروردين به ساير كشورها خبر داد.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي فارس »كمترين بودجه اختصاص يافته براي جبران تبعـات كرونـا،
مربوط به ايران است) «.ايلنا  ٢٥فرودرين( به گفته وي »ديگر دولتها معادل  ١٠درصد توليد ناخـالص ملـي خـود را بـراي
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جبران كرونا اختصاص داده اند .«.در حالي كه رژيم  ٣.١درصد توليد ناخالص ملي را به اين كار اختـصاص داده و ايـن بـه
شرطي عملي مي شود كه همه يك ميليارد دﻻر از ذخيره ارزي براي آن مصرف شود.
روحاني دستور داد تا يك ميليارد يورو برداشت شده از صندوق توسعه به »نيازهاي وزارت بهداشت« اختصاص يابد و بـراي
اين كار از »توليدات داخلي و شركتهاي دانش بنيان« استفاده شود .وي در اين تقسيم بندي ناروشن گفته است بخـشي از
اين پول به صندوق بيمه بيكاري تعلق خواهد گرفت.
با توجه به وضعيت توليدات داخلي و فلج شدن آنها در برابر مافياي واردات دارو و قاچاق ،اين كه به توليـد داخلـي كمـك
خواهد شد تا به بيكار كردن كارگران منجر نشود ،ادعايي پوچ و دروغ آشكار است .خصولتي كردن و واگذاري كارخانه ها به
رانت خواران با توجه به شبكه اقتصاد فاميلي سرنوشت اين وامها را نيـز روشـن مـي سـازد .سرنوشـت ايـن وامهـا هـم بـه
سرنوشت وامهاي داده شده قبلي كه براي راه اندازي كارخانه ها به دانه درشتها و اختﻼس گران واگذار شد ،دچـار خواهـد
شد.
با توجه به توليد در كارگاههاي زير ١٠نفر شاغل كه شامل قانون كار نمي شوند ،دستفروشان ٥ ،ميليون كودكان كـار )بـه
قول كاميل احمدي پژوهشگر آسيبهاي اجتماعي و مردم شناس( ،كاركران ساختماني ،كارگران روزمزد ،حـدود  ٣ميليـون
كارگر بدون بيمه ،و  ١٩ميليون حاشيه نشين شهرها ،بي خانمانها و حتا كساني كه در رديف يارانه بگيرها هم حساب نمي
شوند ،مي توان برآورد كرد كه از اين يك ميليارد چيزي نصيب اين بخش نمي شود .حتا قول شفاهي بسته هاي حمـايتي
 ٢٠٠هزار توماني هم فقط به سه ميليون خانوار داده شده است.
خواسته هاي فوري كارگران ساختماني

روز شنبه  ١٦فروردين ،برخي از كانونها و انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني طي بيانيه اي
اعﻼم كردند كه» :وظيفه دولت در اين شرايط حمايت كامل از كارگران و قشر ضعيف جامعه از قبيل اختصاص بسته هـاي
حمايتي در قالبهاي درماني و خوراكي و نقدي به كارگران به دليل تعطيلي كار است و همچنين به وجود آوردن شـرايطي
روحي مناسب براي تمامي مردم و دور شدن از استرس و ناراحتيهاي روحي و رواني است .«.در اين بيانيه كـه آن را ١٤٦
كانون و انجمن صنفي كارگران ساختماني امضا كرده اند ،دولت را موظف به اجراي موارد زير نموده اند.
*تامين امكانات بهداشتي و محيط سالم ايمن در همه ي محيط هاي كار و خدمات رساني به كارگران.
*اختصاص بيمه بيكاري براي تمامي كارگران به خصوص كارگران و استادكاران فصلي ساختماني )موقت(.
*تامين مراكز خريد مواد خوراكي كامﻼً كنترل شده بهداشتي براي خريد و فروش نيازمنديهاي خوراكي مردم تحت شرايط
بهداشتي معين.
*رايگان كردن مخارج آب و برق و گاز و تلفن و رايگان كردن اجاره منازل مسكوني و مغازه هاي فروشندگان جزء ،حداقل
تا پايان شرايط بحران بيماري كرونا.
*تامين اقﻼم ﻻزم بهداشتي به طور رايگان براي عموم مردم و امكانات و تجهيزات پيشرفته براي كـادر پزشـكي و درمـان.
)اقﻼمي چون ماسك ،دستكش ،مواد ضدعفوني(
*بيمه شدن تمامي كارگران و استادكاران ساختماني بدونه قيد و شرط به صورت فوري.
*ارائه كمكهاي نقدي بﻼعوض و تامين بسته هاي مواد خوراكي براي خانواده هاي كارگران بيكـار ،دستفروشـان ،كـارگران
فصلي بيكار شده ،كودكان كار و خيابان و خانواده مردمان درگير فقر و گرسنگي و بيماري و بي دارويي.
*بهرمندي كارگران ساختماني از مشاغل سخت و زيان آور و غرامت ايام بيماري.
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*كاهش پرداخت حق بيمه ٣٥ ،سال براي كارگران ساختماني با توجه بـه عـدم كـاهش هـيچ كـارگري سـاختماني رنـگ
بازنشستگي را نخواهد ديد.
كﻼه برداري و دزدي از جيب مردم

رژيم براي مبارزه با تبعات كرونا ،نه به ثروتهاي سرسام آور خامنه اي ،بلكه بي شرمانه به جيب مردم چشم دوختـه اسـت.
بعد از راه انداختن راهكار »ايمني گله اي« و گرسنه نگاه داشتن مردم ،وعده وام يك ميليون تومـاني )حـدود  ٦٠دﻻر( بـه
يارانه بگيران با بهره  ١٢درصد و با قسط ماهيانه داده است .بهره چپاولگرانه  ١٢درصد آن چنان موجب خشم و نارضـايتي
شد كه دولت روحاني عقب نشيني كرد و ترتيب جديدي براي وام با بهره  ٤درصد تعيين كردند كه بر اساس آن گيرندگان
وام هر ماه  ٣٥هزار و  ٨٠تومان طي  ٣٠ماه پرداخت مي كنند .بدين ترتيب دولت غارتگر از هر وام گيرنده مبلغ  ٥٢هزار و
 ٤٠٠توان از يارانه ناچيز آنان طي  ٣٠ماه دزدي مي كند .طي اين  ٣٠ماه هر وام گيرنده فقط حدود  ١٠هزار تومان يارانه
دريافت مي كند .يعني هيچ ،يعني يك كيلو سيب زميني بر اساس قيمتهاي نيمـه اول سـال  ،١٣٩٨يعنـي فﻼكـت بـراي
اكثريت مردم.
اين كﻼهبرداري از مال مردم در حالي صورت مي گيرد كه خبر ناپديد شدن نزديك  ٥ميليارد ارز دولتـي در سـال ١٣٩٧
توسط رئيس ديوان محاسبات كشور به سطح آمد .ارزهاي دولتي كه به حلقوم آقازاده ها ،رانت خواران و وابستگان فـاميلي
توسط حكومت ريخته شد.
سركذشت اين اختﻼس در تضادهاي باندهاي رژيم مانند دعواهاي قبيله اي پيشين روشن است .عصبانيت دزدان بيت ولي
فقيه برسر ميزان كم و زيادي در تقسيم اموال متعلق به مردم است .در اين جنگ و جدال درون قدرت ،مشتها طـوري بـه
طرفين مي خورد كه از دماغ هيچ دانه درشتي خون بيرون نيايد .حتا جان ايـن دزدان بـراي حكومـت ارزش دارد و بـراي
گرفتار نشدن به كرونا به مرخصي بدون بازگشت مي روند.
موضوع دارائيها و انباشت ثروت در نهادهاي زير مجموع بانكدار اعظم كه نه ماليات مي پردازند و نه نظارتي بر آنهـا وجـود
دارد ،به رسانه هاي حكومتي راه پيدا كرده است .در اين هنگامه كه انباشت ثروت و غارتگري اين نهادها زيـر ضـرب رفتـه
است ،طبيعي است كه گزارش رئيس ديوان محاسبات براي زير ذره بين بردن دزديهاي وابسته به باند روحـاني معنـا پيـدا
كرده است .در اين جدال چيزي نصيب مردم به فﻼكت كشيده شده نمـي رسـد و رهـايي تنهـا بـا تـصميم و عمـل خـود
ستمديدگان ميسر است.
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"از اين جيب به آن جيب" ريختن پول ملت
كامران عالمي نژاد
در حالي كه ويروس كُرونا هر روز شمار بيشتري از هموطنان را قرباني مي كند ،مسووﻻن كشور بـا وراجيهـاي هميـشگي،
وعده كمكهاي نقدي و غير نقدي به اقشار صدمه ديده و نيازمنـد اعـم از كارمنـدان ،كـارگران ،فرهنگيـان و  ...را از پـشت
تريبون نشخوار مي كنند؛ وعده هاي پوچي همانند كمك مالي به سيل زدگان و زلزلـه زدگـان ،بـسته هـاي معيـشتي بـه
خانوارهاي كم و بي درآمد ،پرداخت درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين به مردم  ،يارانه  ٧٥هزار توماني و در آخرين پرده،
پرداخت وام به آسيب ديدگان كرونا ،البته با بهره  ١٢درصدي و كسر كُل مبلغ از يارانه دريافتي به صورت اقساط ماهيانه.

حكومت با وقاحت و بي شرمي وصف ناپذيري همچنان شانه از زير مسووليتهاي خود خالي مي كند و وظايفي را كه بايد در
قبال مردم انجام دهد و در نتيجه آن پاسخگو آن باشد را با حرف و وعده و نسبت دادن آن به دشمنان "جنـي و اُنـسي" و
دعوت مردم به صبر و شكيبايي در برابر مشكﻼت و گرفتاريها و در نهايت ،حواله به روز رستاخيز و دنياي ديگر و رستگاري
ابدي ماستمالي مي كند.
تمامي كشورهاي درگير با اين ويروس خطرناك ،اطﻼع رساني و قرنطينه شـهري )بـه تناسـب شـيوع بيمـاري( را يكـي از
موثرترين شيوه هاي جلوگيري از شيوع و همه گير شدن آن مي دانند .اطﻼع رسـاني دقيـق و صـحيح از آن جنبـه داراي
اهميت است كه شهروندان از آمار مبتﻼيان و جانباختگان مطلع و آن را جـدي مـي انگارنـد ،ايـن در حاليـست كـه رژيـم
جمهوري اسﻼمي با پروپاگاندا و كم نشان دادن آمار ،قصد قدرت نمايي صوري در مهار بيماري را دارد كه البته در پس اين
نمايش منزجر كننده ،قصد هراساندن شهروندان از اعتراضات مجدد و قيام همگاني نيز فعال است.
براي همگان روشن است كه رژيم هيچگاه توانايي قرنطينه شهري همانند ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه را نداشته و
نخواهد داشت .با به اجرا در آمدن طرح قرنطينه ،دولت مي بايست مسووليت تامين برخي از حـداقلها را بـراي جامعـه بـه
عهده بگيرد و اين دقيقا پاشنه آشيل رژيم ضد مردمي جمهوري اسﻼمي است .پرداخت حقوق بيكاري كارمندان ،معلمان و
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استادان دانشگاه همچنين كارگران و كارمندان كارخانجات دولتي ،به عهده گرفتن قـسمتي از ضـرر و زيـان كاسـبكاران و
بازاريان ،از آن جمله كارخانجات و كارگاه هاي خصوصي فقط بخش كوچكي از اين تعهدات مي باشد.
حال با در نظر گرفتن اين پارامترها مي توان به خوبي دريافت كه علت طفره رفتن دولت از اعمال قرنطينه چيـست و چـرا
آن را "قرون وسطايي" مي نامد؟ از طرف ديگر ،رژيم به خوبي از اين واقعيت آگاهي دارد كه با قرنطينه كردن شـهرها بـه
دليل ناتواني در تامين كمترين امكانات ،مردم گرسنه و بي پول سر به عصيان خواهند گذاشت ،لذا براي جلـوگيري از ايـن
هرج و مرج احتياج به حجم باﻻيي از نيروي سركوب جهت كنترل شهرها است ،رژيم با اين كار به اجبار نيروهـاي خـود را
در شهرهاي مختلف پراكنده و مشغول خواهد كرد و اين خطري جدي در صورت اوج گـرفتن خيزشـها و روبـرو شـدن بـا
قيامهاي از جنس آبان  ٩٨خواهد بود.
رژيم هيچگاه ،حتي زماني كه در درآمدهاي سرشار فروش نفت در زمان "ياغي خانه نشين" غوطه مي خورد ،به فكر مردم
و كشور نبود ،بلكه برعكس ،در آن دوره با خيال آسوده و حسابهاي مملو از دﻻرهـاي نفتـي شـروع بـه اسـتخدام مـزدور و
تاسيس گروه هاي نيابتي تروريست و دخالت در امور كشورهاي ديگر كرد .اين سياست تا به اكنون از اصلي ترين بنـدهاي
سياست كﻼن رژيم بوده است.
علي ربيعي ،سخنگوي دولت ،روز دوشنبه  ٢٥فروردين در نشست خبـري قبـل از بازگـشايي كـشور در بحبوحـه اپيـدمي
ويروس كرونا گفت" :اي كاش پول زياد داشتيم ،تحريم نبوديم و مي توانستيم نفت بيشتر بفروشيم كه با حمايت بيشتر در
كنار مردم قرار مي گرفتيم و اين وضعيت را طي مي كرديم".
اين حراف دغل باز اما نمي گويد با وجود كارتلهاي عظيمي كه در چپاول اموال ملي يـد طـوﻻيي دارنـد ،از قبيـل" :بنيـاد

مستضعفان"" ،قرارگاه خاتم اﻻنبيا"" ،آستان قدس رضوي"" ،كميته امداد"" ،ستاد اجرايي فرمان امام" و ده ها ابر شركت
و نهاد كه وابسته به علي خامنه اي و سپاه پاسداران هستند ،چرا حكومت بايد براي مبـارزه بـا كرونـا و حفاظـت از مـردم
محتاج فروش نفت بيشتر باشد .تنها با بخشي از سرمايه و درآمدهاي اين نهادها مي توان چندين ماه مخارج كل كـشور را
تامين و مردم را از بحران به وجود آمده نجات داد .افزوده بر آن ،باوجود آنكه تحريم مواد غذايي ،دارو و تجهيزات پزشـكي
به طور مكرر از جانب مقامهاي آمريكايي و اروپايي و حتي مسوولين حكومت تكذيب شده ،رژيم همچنان كوشش مي كند
دزدي ،ناكارآمدي و بي مسووليتي خود را به گردن تحريمهاي آمريكا انداخته و گريبان خود را از دسـت مـردم خـشمگين
بدر ببرد.
عباس موسوي ،سخنگوي وزارت خارجه رژيم ،در بهمن ماه سال
گذشته در مورد كانال بشر دوستانه اي كه سوييس جهت خريد
و ارسال كاﻻهاي مورد نياز مردم ترتيب داده بود ،به وضـوح بـه
اين مساله اشاره مي كنـد .وي در نشـست خبـري گفـت " :مـا
چيزي به نام كانال بشردوستانه يا مشابه آن را به رسميت نمـي
شناسيم ،ما تحريمها را به رسـميت نمـي شناسـيم .دارو و غـذا
تحريم نبوده است كه كانالي بـراي آن ايجـاد كـرده و سروصـدا
برايش ايجاد كنند .از نظر ما اين اهميتي ندارد و رسانه ها بيش از حد به آن نپردازند ،ولي از همه تﻼشها براي كاهش فشار
استقبال كرده و آن را مفيد مي دانيم".
آش آنچنان شور شده كه دله دزدان آدرس "شاه دزد" را جار مي زنند :مصطفي كواكبيان ،نماينده مجلس ،مي گويد" :يك
ماه قبل گفتم چرا از منابع در اختيار حكومت همچون بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام و آستان قـدس
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رضوي استفاده نمي شود؟ ...بايد همه نهادهاي دولتي و غيردولتي و عمومي و شـركتهاي عـريض و طويـل دولتـي كمـك
كنند".
علي خامنه اي ،باﻻخره بعد از  ١١روز با درخواست حسن روحاني جهت برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسـعه ملـي
با هدف "مبارزه با ويروس كرونا" موافقت كرد .اما اينكه اين مبلغ براي مبارزه با كرونـا و در جهـت منـافع مـردم و كـشور
هزينه شود ،به طور يقين محل شك و ترديد است.
به نظر مي آيد ،مبلغي كه به دستور علي خامنه اي و با هدف "مبارزه با ويروس كرونا" از صـندوق توسـعه ملـي برداشـت
شده ،جز ترتيب دادن "دفتر و دستك"" ،استخدام مزدوران جديد" و درست كردن "صورت هزينـه هـاي هنگفـت" و در
نهايت "از اين جيب به آن جيب" به كار ديگري نيايد.
از طرف ديگر ،تاسيس قرارگاه " امام حسن مجتبي" نيز با توجه به وجود تعداد قابل توجهي قرارگاه ،بنياد و خيريه كه در
مدت زمان  ٤١سال عمر جمهوري اسﻼمي تاسيس و داراييهاي ملي را تاراج و از مردم اخـاذي مـي كننـد ،انگيـزه واقعـي
"رهبر" از اين ايده را با عﻼمت سووال روبرو مي كند.
جالب آنجاست كه پاسدار سﻼمي در توضيح راهكار اين قرارگاه ،از خيرين طلب يـاري رسـاني بـه هموطنـان كـرده اسـت.
تجربه تلخ كمكهاي مردمي كه در حوادث ناشي از سيل و زلزله توسط سپاه و ارگانهاي دولتي به غارت رفت و سر از بـازار
آزاد درآورد ،هنوز فراموش نشده است.
رژيم جمهوري اسﻼمي ،در جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در اسفند ماه سال گذشته هـيچ راهكـار عملـي ارايـه نكـرد و
آگاهانه باعث اپيدمي شدن اين بيماري در كشور شد .اين سياست تا به امروز ادامه داشته است .به طـور حـتم در روزهـاي
آينده با تعداد مبتﻼيان و متاسفانه جانباختگان بيشتري روبرو خواهيم شد .تاخت و تاز ويروس كرونا به پايان مـي رسـد و
آن روز خواهد رسيد كه مسووﻻن كشوري و لشكري در مقابل خانواده هاي جانباختگان حساب پس بدهند.

***
دغدغه هايش!
برای علی اشرف درويشيان
فتح اﷲ كيائيها
با شتاب وارد اتاقش شـد .شـاپويش را بـه گوشـه اي انـداخت.
باراني وصله دارش كه چونان ابري بهاري قطرات درشت آب از
آن مي چكيد را بر كف اطاق كه با حـصير و جـاجيم پوشـانده
شده بود ،انداخت .شور و شوق اراده اي محكم و پوﻻدين را در
درونش حس مي كرد .خودش را روي صـندلي ولـو كـرد و بـا
احتياط جعبه چوبي اي را كه زير انبوهي از كتاب و كاغذ كمر
خم كرده بود جلو كشيد .قلم را به دست گرفـت و انـدكي بـه
فكر فرو رفت .سستي يك دلمردگي موذي مثل موريانه ،هنـوز
در جانش ريشه ندوانده بود كه خودش را جمع و جور كرده و زير لب گفت :دلمردگي بسه و مدادش را تراشـيد ،آرام و بـا
سر صبر .انگاري زمان از حركت ايستاده بود .دوباره با خودش زمزمه كرد :دل مرده گي بسه ،بايد كاري كـرد ،بايـد حرفـي
زد ،بايد آنها را نوشت.
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همانطور كه با خودش مشغول بود ،انبوهي از اشخاص دور و برش ظاهر شدند .آنها را مي شـناخت .گـذار سـاليان هـيچ از
شكل و ظاهرشان نكاسته بود .رفقاي سالهاي دور و نزديك .همه كساني كه مي شناخت .همنشينان سـاليانش در كوچـه و
خيابان ،قهوه خانه ،زندان .تلخ خنده زد و گفت :ها چه خوبه كه از يادتون نرفتم؟ اما آنان بي توجه بـه او دور و بـرش مـي
چرخيدند و چيزي مي گفتند .صداها درهم و پچ پچ گونه بود ،چيزي را متوجه نمي شد .انگار بازي لبها بودند كه با رقـص
دود خاكستري سيگار ،شكلَكهايي متحرك و جادويي را در فضاي بسته اتاق بوجود مي آورد؛ شكلَكهايي كه هنوز پا نگرفته
پراكنده و محو مي شدند.
معصومه ،حسين و سهراب كودكاني ده دوازده ساله ،با جعبه ي كوچكي مملو از آدامس و سيگار و چند دسته گل پﻼسيده
و بساطي از كتاب .كتابهايي كهنه كه گويا نگاه مشتاق هيچ خواننده اي ،رقص زيباي حروف را بر سپيدي برگهاشان نديده
بود.
قدرت ،اما تنومند بود و قوي هيكل .خسرو هنوز با صورت سرخ شده از شرم جعبه چوبي واكس اش را مرتـب مـي كـرد و
"مادر رعنا" خميده پشت و شال بر كمر ،زباله ها را مي جست.
يخ و سرماي زمستاني ،سختي راه به همراه زوزه ي باد ،كاك رحمان را همچنان در محاصره داشت و رد شـﻼق درد را بـر
پيكر همراهانش مي نشاند ،كه آرام آرام شيب كوهستان را باﻻ مي رفتند .كارواني خسته و كرخت شده از سـرما بـا آوايـي
كورد مردوه ،كورد زيندوه".
گرم كه لرزه بر تن زمستان مي افكند" :كه س نه
شهين! كز كرده گوشه اتاق ،قاليچه اش را مي بافت و هر رجش را با ترانه اي شاد سر مي انداخت .ترانه هايي كه بوي بهار
داشت و عطر گل نارنج .سرانگشتاني ماهر كه ياسهايي سفيد را با رگه هايي از خون انار كه گويا در شب يلدا تركيده باشند،
در دامان قاليچه مي كاشتند .از روزي كه شوهرش را برده بودند ،ياس سفيد ،نقش اصلي قاليچه هايش بود كه در دل خون
آلود گل بوته هاي سرخ و با ظرافتي از ابريشم نقش مي گرفتند .حاصل كارش گرچه گرانبها ولي سهم او انـدكي بيـشتر از
هيچ و آنهم به شوق تهيه چند شاخه گل و خرما براي جمعه هاي خاوران .آنجا كـه همـدردان و همرزمـانش يكايـك مـي
آمدند ،لنگان لنگان اما پر صﻼبت و با شكوه .جمعه هاي خاوران ،قلبهايي در هم شكسته ولي پر اميـد و بـا غـرور .بـدنهاي
كهنسالي كه همچنان استوار گام مي زدند .جمعه هاي خاوران زير اين گامها رام شده بود .شادي از دل خاك سـر بـر مـي
كشيد و مادران حكايت دل باز مي گفتند .جمعه هاي خاوران قرق آنها بود.
شوقي خاوراني بود كه شهين را  -و آن ديگران را  -زنده نگاه داشته بود .دشنه هايي كـه صـيقل مـي خوردنـد بـراي روز
انتقام .گاهي ذله مي شد اما وقتي به لبخند دخترش فكر مي كرد كه ساليان پيش زير سردي خاك شقاوت دفن شده بود،
شوقي دوباره براي ماندن در وجودش جوانه مي كشيد .نمي خواسـت و نمـي توانـست همـدردانش را تنهـا بگـذارد ،همـه
دلخوشي اش ديدار هفتگي آنها در خاوران بود .و هر از گاهي گپ زدن پشت دروازه هاي منحوس اوين كه تلخي انتظـار را
چونان قهوه اي غليظ به آرامشي بردبارانه مي كشاند.
اين حجم از هجوم خاطرات و ديده ها ،گيجش كرده بود .كدام را بنويسد؟ انتخاب سخت بود .با خودش گفـت از كـولبران
شروع مي كنم .قلم را كه به دست گرفت زير سنگيني بار و گراني اراده شان بـه زانـو در افتـاد .دردي در سـتون فقـراتش
پيچيد .گرمي مايع لزج مانندي را روي سينه اش حس كرد .خون بود كه بيرون مي جـست .چونـان كـودكي بـازيگوش و
بيخيال بر عرصه سپيدي برف كه سر مي خورد و عمو نوروز را مي خواند .با هر جان كندني كـه بـود بـر روي پـا ايـستاد،
سنگيني بار عذاب دهنده نبود كه شوق ديدار فرزندان سختي راه را هموار مي كرد .اما اين گلوله  ...اين گلوله ها داغ بودند
و بي رحم كه با شقاوت مي باريدند.
بغضش را پنهان كرد و با خود گفت :نه! اين شير يﻼن استوارند و تحمل صبر و درد را دارنـد .پـس سـراغ "مـادر رعنـا" را
گرفت .در انبوهي زباله ها بوي تعفن بي خيالي بود .مادر را نيافت .اما صداي عصايش را مي شنيد كه آرام آرام دور مي شد.
چنان نرم مي شتافت و مي رفت كه گويا براي جستجو ديگر فرصتي نداشت .مادر رعنا رفته بود.
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زير لب از خودش پرسيد :چرا بي خداحافظي؟
قدرت را تنومند كنار بيمارستان يافت كه مثل كوهي دست بر شكم گرفته ،ايستاده بود .جلو رفت خوش و بش كرد .صداي
قدرت خشم داشت و مي لرزيد :بي ناموس بقيه پول رو نداده و سه روزه كه منو اينجا عﻼف كرده .روزگار بي رحمي شـده
حتي كليه ات را هم مي دزدند و بي آنكه منتظر جوابي بماند افزود :حاﻻ هزينـه ي دوا درمـون سـپيده رو از كجـا بيـارم؟
سپيده پرپر مي شد زير شﻼق سرطان.
سوزش زخم) قدرت( را روي شكمش حس كرد .چشمان بي فروغ سپيده را در خيالش بست و عصا به دست راه افتـاد .بـه
كجا؟ نمي دانست .خشمگين بود و ياس و دلمردگي را زير قدمهايش خُرد و خَمير مي كرد .پاي مي كوبيد بر فـرق زمـين.
پيرمرد عاصي شده بود.
باﻻخره معصومه و حسين را يافت .كنار خيابان انقﻼب با بساط كتابهايي كهنه كه مي فروختند .پير مردي كتاب فـروش از
دكه اش بيرون آمد و آب نباتي در دستهاي يخ زده شان گذاشت و با مهرباني پرسيد :بگيد به بيـنم امـروز كـار و كاسـبي
جووناي من چه جوري بوده؟ لبخند پر حياي معصومه بود و صداي آرام حسين كه داستاني را بلند بلند مي خواند آنچنـان
كه گويي رهگذران خسته و بي حوصله را به ميهماني واژه ها دعوت كرده باشد .كتابفروش لبخندي زد و دستي بـه سـر و
رويشان كشيد و رفت .كتاب خواني براي جماعت بيحوصله و عجول ،هم كاري است.
شرم و حياي خسرو تكاندهنده بود .گويا خودش را از چشم هرزه ي دنيا دور نگاه مي داشت .پشت سياهي واكـسها پنهـان
شده بود .نه از سر ترس كه از نگاه كردن به جهاني اين گونه تحقير شده ،پرهيز داشت .اين دنيـاي او نبـود .آنچـه از همـه
زندگي اش بياد داشت كتك بود و فقر و تنگدستي .آرزوي داشتن توپي پﻼستيكي و ساعتي با فراغ بال بازي كودكانه ،اگـر
چه آرزوي بزرگي نبود ،اما هميشه دور از دست بود .مدتها بود كه پشت حسرتهاي كودكيش گم شده بود.
پيرمرد دلش به درد آمده بود و نمي دانست كه كدام را بنويسد؟ انتخاب سخت بود .در همه آنها قسمتي از خودش را يافته
بود .گويا با آنها زندگي كرده و بزرگ شده بود .هر كدام شان جزيي از خودش بودند باورهـاي خـودش و زنـدگي خـودش.
چنان تنيده درهم كه اگر يكي از آنها حذف مي شد ،مفهوم خودش را از دست مي داد ،گُم مي شد .درست مثل خسرو كه
در پس آرزوهاي كودكيش گُم شده بود .همان كوچه پسكوچه هاي خاكي و گردآلود كه روياي بازيهاي كودكانـه اش را در
خودش بلعيده بود ،در خودش محو و گُم كرده بود .هيچگاه اينگونه زبون و درمانده نشده بود.
نمي دانست كدام را بنويسد هرگاه پاي انتخابي بكار مي آمد ،كلمات كارايي خود را از دسـت مـي دادنـد ،زبـون و خـوار و
دست و پا چلفتي مي شدند ،كم مي آوردند .هيچ جمله بيانگر اين حجم از واقعيـت نمـي شـد .گويـا هـيچ واژه اي يـاراي
تحمل درد را نداشت .درد تنها كه نه ،خشم و عصيان و اميد  ...احساساتي تلنبار شده و متناقض در بطن آدمهايي كه مـي
آمدند و مي ساختند و دست خالي مي رفتند و فراموش مي شدند .آنچنان كه گويا هرگز نبوده اند.
آنها را "سيزيف" هايي يافته بود كه كوه درد را براي تحقير خدا ،جا به جا مي كردند.
وقتي در انتخاب خودش را درمانده يافت ،شاپويش را بر سر نهاد و باراني اش را پوشيد ،هر چند پر از وصله بود و ناهمگون.
عصا در دست به خيابان زد .آنجا را سرشار از شگفتي يافت .گويا داستاني سرشار از تب و تاب رهايي ،در خيابان شكل مـي
گرفت.
لبخند به لب قهرمانانش را با نگاهي غرورآميز برانداز كرد .چند نفري از آنان را نوشته بود .مي دانست كه تحريرگر بي رحم
تاريخ ،انتخاب كننده نهايي است و آنها را يكي يكي خواهد نوشت.

کانال تلگرام نبرد خلق
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چه اتفاقی در اين سياره افتاده و ديدگاههای چپ در اين باره
ليﻼ جديدي
هزاران نفر در سراسر جهان جان خود را در پي شيوع گسترده ويروسي كرونا از دست داده اند ،بيش از دو ميليون تن ديگر
مبتﻼ شده اند و اين شمار همچنان رو به افزايش است.
اگرچــه چــين ،آمريكــا ،جمهــوري اســﻼمي و برخــي از
كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و اسـپانيا در صـدر خبرهـا
قرار دارند ،اما حاشيه نـشينها و زاغـه نـشينان در آفريقـا،
خاورميانه ،شبه قاره هند و آمريكاي ﻻتين كـه در مكـان
سكونت شان كمتر نشاني از امكانات پزشـكي و بهداشـتي
وجود دارد ،شـمار مـرگ و ميـر را بـه ميليونهـا خواهنـد
رساند.
مــردم جهــان همزمــان بــا نگرانــي از وضــعيت ناهنجــار
سﻼمتي ،مالي و اجتماعي كنوني و در پيش رو ،مي خواهند بدانند كه چه كساني را بايد مسوول گسترش ويروس بدانند و
عليه چه كساني بايد اعتراض كنند؛ خودشان ،دولتها ،يا حتي كشور چين را؟ آنها مي خواهند بداننـد چـه اتفـاقي در ايـن
سياره افتاده؟ آينده چه خواهد بود؟
در اين نوشته تﻼش شده است به برخي از اين پرسشها پاسخ داده شود .از سوي ديگر ،از آنجا كه رسانه ها در اكثر كشورها
بلندگوي حكومتهاي راست گرا هستند ،تﻼش شده برخي از ديدگاههاي نيروها و فعاﻻن مترقي و چپ منعكس گردد.
با بررسي آنچه كه تاكنون گذشته و تكيه بر نظرات بسياري از كارشناسان در سراسر جهان ،اين واقعيت كه مهمترين علـل
شيوع گسترده اين ويروس بر پايه دو فاكتور اساسي استوار است ،انكار ناپذير گرديده :نخـست ،تكـذيب خطـر ويـروس در
مراحل اوليه از جانب دولتها و طبقه حاكمه بسياري از كشورها و سپس ،ناتواني سيستم بهداشت و درمان جهاني كه بر پايه
اقتصاد سرمايه داري قرار دارد.
ويژگي بحرانهاي بزرگ در اين است كه تضادهاي انباشته شده اي كه سالها سركوب شده اند ،عريان شده و به سطح آورده
مي شود .عقب ماندگي ،فساد ،خودكامگي در سازمان اقتصادي ،رهبري سياسي و ايديولوژي حاكم به شكلي بـي پـرده بـه
صحنه مي آيد .اين بحران همه گير طي فقط چند هفته نظم اجتماعي ،سياسي و اقتصاد موجود را در چشم ميليونهـا نفـر
در سراسر جهان ناكارآمد و بي اعتبار كرده است.
شيوع ويروس كرونا اين واقعيت را به سطح آورده كه در سيستم اقتصادي غالب بر جهان ،اگرچه گهگاه سـﻼمت و زنـدگي
بشر در اولويت قرار گرفته ،اما در بسياري از نقاط جهان مرگ انسانها سود بيشتري داشته تا زنده ماندن شان.
علت شيوع گسترده بيماري

از اياﻻت متحده تا چين ،ايران ،ايتاليا و بسيار نقاط ديگر جهان ،حاكمان با تصميماتي درباره مرگ و زندگي انـسانها روبـرو
بودند .آنها زمان گرانبها را به جاي جنگ با ويروس صرف جنگ با واقعيت مي كردند" .توماس بوليكي" ،كارشناس بهداشت
جهاني در انديشكده شوراي روابط خارجي ،مي گويد" :انكار و در نتيجه تاخير در اقدام ،منجر به گسترش وسـيع ويـروس
شد" .وي مي افزايد" ،كشورهايي كه به سرعت اقدام نكردند ،اكنون بهاي آنرا مي پردازند" .روشن است كه اين بها پايمـال
شدن امنيت ،سﻼمت و جان انسانها است.
بدين صورت فرصت جلوگيري از گـسترش بيمـاري ناشـي از ويـروس از دسـت رفـت" .مـارك ليپـيچ" ،اپيدميولوژيـست
بيماريهاي عفوني در دانشگاه هاروارد  T.H.دانشكده بهداشت عمومي ،معتقد است" :تعقيب منشاء موردهاي مثبت ديگـر
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عملي نيست و آن پنجره بسته شده است ".وي "فاصله گرفتن و قرنطينه "را تنها راه مي داند و بر طوﻻني بودن زمـان آن
تاكيد جدي دارد.
نخستين پرده پوشي و انكار از حاكمان چين آغاز شد ،كشوري كه ويروس از آنجا نشت كرد و از همانجا تكذيب واقعيت نيز
همچون كرونا به كشورهاي ديگر سرايت كرد.
ريس جمهور دست راستي برزيل " ،ژائير بولسونارو" ) ( Jair Bolsonaroنيز اعﻼم كرد" :مردم بزودي خواهند ديد كه
از سوي رووساي ايالتها و بخش وسـيعي از رسـانه هـا گـول خـورده انـد ".او بيمـاري حاصـل از ويـروس كرونـا را "يـك
سرماخوردگي كوچك" توصيف كرد .بولسونارو احمقانه ادعا كرد كه مردم برزيل نـسبت بـه ايـن ويـروس مـصونيت دارنـد
)برزيل تا تاريخ  ١٦آوريل ٢٨ /فروردين ،نزديك به  ٢٨هزار مورد تاييد شده و بيش از  ١٧٠٠قرباني داشته است(.
"پدرو سانچز" ) ،(Minister Pedro Sánchezنخست وزير سوسيال دموكرات تازه به منصب رسيده اسپانيا ،نيز بين
اعﻼم يا تكذيب ،انتخاب سختي داشت ،وي با تصميمي سرنوشت ساز براي حفظ قدرت سياسي روبرو بود .سـانچز انتخـاب
دوم را به نفع خود ارزيابي كرد .حتي هنگامي كه شيوع ويروس در اين كشور تاييد شده بود ،سانچز به دهها هزار نفر اجازه
داد تا به تماشاي مسابقات فوتبال بروند و يك تظاهرات فمينيستي  ١٢٠هزار نفري در مادريد نيز با تاييد وي برگزار شـد.
سرانجام اين تصميم غير انساني ،پايتخت را به مركز شيوع كرونا در اين كشور و اسـپانيا را بـه چهـارمين كـشور مبـتﻼ در
جهان تبديل كرد.
ريس جمهور مكزيك" ،آندرس مانوئل لوپز اوبـرادور" ) ،(Andrés Manuel López Obradorمـردم را بـه ادامـه
رفتن به رستورانها تشويق كرد زيرا به گفته او "اين كار اقتصاد را تقويت مـي
كند".
در مصر ،حتي پس از آنكه بسياري از كشورها ازجمله كانـادا ،تـايوان ،لبنـان،
الجزاير ،يونان ،ايـاﻻت متحـده ،فرانـسه و كويـت گـزارش دادنـد كـه تـست
گردشگراني كه به مصر سفر كرده اند ،مثبت بوده ،رژيم اين كشور و رسانه ها
آن را تكذيب كرده و اقدامي نكردند" .هاله زايـد" ) ،(Hala Zayedوزيـر
بهداشت مصر ،در اواسط ماه فوريه ادعا كرد كه ويروس به اين كشور نخواهد آمد ،زيرا "كرونا در چين است و نه در مصر".
زايد همچنين ادعا كرد كه اين ويروس مسري نيست و وي قصد ندارد بازديد كنندگان چيني را از ورود به اين كشور منـع
كند "زيرا سازمان بهداشت جهاني اين كار را توصيه نكرده".
سران كشورهاي ديگري كه هم اكنون با فاجعه انساني وسيع تري روبرو هستند براي نمونه ايران و آمريكا ،نه تنها نخـست
اين ويروس خطرناك را تكذيب مي كردند ،بلكه دست به تشويق مردم براي رفتن به سر كار مي زدند.
در ايران ،خامنه اي متهم شيوع كرونا را "آمريكا" و "اجنه" معرفي كرد ،در اين صورت بديهي است كه تﻼش براي مبارزه
با آن نيز فقط مي توانست "توطئه ضدانقﻼب" توصيف شود.
بسياري از كشورها از جمله رژيم حاكم بر ايران به طور دلبخواهي و بدون رعايت پيشنهادات و دستورات سازمان بهداشـت
جهاني عمل كردند و بدين طريق نه تنها جان شهروندان عادي ،بلكه جان كاركنان خدمات بهداشتي را نيز به خطر مـرگ
انداختند.
ترامپ ريس جمهور آمريكا اولين اظهارنظر در باره كرونا را هنگامي كه در كنفرانس داووس بود ،در  ٢٢ژانويه ٢ /بهمن بـا
خبرنگاران انجام داد .او در پاسخ به سووال خبرنگار كه آيا در اين مرحله نگراني از بيمـاري و شـيوع اپيـدمي وجـود دارد؟
گفت" :نه اصﻼ .ما آن را كامﻼ تحت كنترل داريم .اين فقط مربوط به يكنفر است كه از چين آمده .ما آن را تحـت كنتـرل
داريم .اين هيچ مشكلي نخواهد بود".
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ترامپ و كمين او حتي زماني كه شيوع بيماري سرعت گرفته بود بازگشت زود هنگام به كار را تبليغ و ترويج مـي كردنـد.
بدين شكل هر دو كشور زمان گرانبهايي را تلف كردند و به سرعت به قله كوه مبتﻼيان صعود كردند.
در بريتانيا "بوريس جانسون" مدعي داشتن استراتژي ديگري بود ،به اين ترتيب كه دولت به دنبال مبتﻼيان احتمالي نمي
رود و فقط به افرادي كه به بيمارستان اجازه ورود مي گيرند ،رسيدگي مي كند ،با اين تصور كه زماني كه همه مبتﻼ شوند،
مصونيت پيدا مي كنند .او روز  ١٢مارس ٢٢ /اسفند بدون اعﻼم هرگونه تدبير حفاظتي ،به خانواده ها اطﻼع داد كه عزيزان
خود را از دست خواهند داد.
"بن هيلير" ) ، (Ben Hillierنويسنده نشريه "پرچم سرخ" ،در مقاله اي منتشر شده در "مـانتلي ريويـو" )دوم مـارس
 (٢٠٢٠با عنوان "ويروس كرونا :يك فاجعه دست ساز سرمايه داري" ،انتخاب حكومتها را در نخستين روزها بررسي كـرده
است" :در صورت مواجهه با ويروسي كه متخصصان پزشكي مي گويند بسيار مسري و خطرناك است و تا به حال نديده اند
و اطﻼعاتي در مورد آن ندارند ،چكار بايد كرد؟ دو راه بيشتر پيش رو نيست :يا آنكـه بـراي جلـوگيري از پيـشرفت آن بـه
سرعت دست به اقدامات پيشگيرانه بزني و سيستم بهداشتي را براي شيوع بالقوه آن آمـاده كنـي و يـا آنكـه آن را ناديـده
بگيري و با قاطعيت و بدون هيچ تحقيقي ادعا كني كه مساله مهمي نيست و تفاوتي با آنفوﻻنزا ندارد و همزمان كساني كه
وقوع بحران در راه را جدي گرفته اند را متهم كني كه در آن گونه اي از منافع سياسي را دنبال مي كنند .سپس وقتي بـه
همه گير شدن ويروس رسيدي و ديدي پزشكان ابزار كافي براي مبارزه با آن را ندارند ،بيـايي و بگـويي همـه چيـز تحـت
كنترل است".
وي ادامه مي دهد" :حكومتها و قدرتهاي سرمايه داري و خودكامه راه دوم را انتخاب كردند .نخستين واكنش چين تكذيب
بود .مقامهاي چيني در وان بيشتر به فكر برگزاري كنگره حزب كمونيست و جـشن گـرفتن بـراي آن بودنـد و بـه اخطـار
پزشكان توجه نكردند .چند هفته گذشت تا تكذيب به وحشت ختم شد و در آن هنگام بزرگترين قرنطينـه در تـاريخ بـشر
صورت گرفت .در اين حال به علت نبود آمادگي براي مقابله ،جانهاي بسياري از دسـت رفـت تـا توانـستند كنتـرل ﻻزم را
داشته باشند .در آمريكا دونالد ترامپ نيز شيوع كرونا را "اخبار جعلي" توصيف كرد كه از جانب دمكراتها بافته شده و يك
توطئه براي تخريب رياست جمهوري او و سقوط بازار سهام است .در اين ميان رسانه هايي كه تهديـد جنـگ را در بـوق و
كرنا مي كردند و اداي منتقد ترامپ را در مي آوردند ،با او همزبان شدند .روزنامه واشـنگتن پـست نوشـت" :كوتـاه بياييـد

دوستان ،نگران ويروس كرونا نباشيد ،به جاي آن نگران آنفوﻻنزا باشيد".
اينها فقط چند نمونه است كه نشان مي دهد ،اين همه درد در سراسر جهان ،بيمارستانهاي شلوغ و تلفـات جـاني و مـالي،
انتخاب اين دسته از سياستمداران است .به همين جهت اگر ويروس كرونا متهم اصلي در تهديد جهان است ،مـتهم رديـف
دوم سياستمداران حاكمي هستند كه خطرات آن را زير فرش جارو كردند.
براي اثبات بيشتر اين ادعا بياييم به چند نمونه ديگر مانند كره جنوبي و آلمان كه حاكي از برخوردهـاي مـسووﻻنه اسـت،
نگاه كنيم .دولتهاي در اين دو كشور راستگويانه اطﻼع رساني كردند و اقدامات ضروري را در نخستين روزها انجام دادنـد و
به همين دليل نيز كمترين ميزان مرگ و مير به نسبت تعداد افراد مبتﻼ و بيشترين تعداد بهبوديافتگان را دارند.
آنها كه توانستند

كره جنوبي با روشهاي سخت و پيشگيرانه ،شيوع را از اوج روزانه  ٩٠٩مورد جديد به روزانه  ٧٤مـورد كـاهش داد .تـا ١٥
مارس ٢٦ /اسفند بيش از  ٢٥٠هزار نفر مورد آزمايش قرار گرفتند.
يك نمونه ديگر كشور سنگاپور است .اگرچه هيچ كشوري به اندازه چـين واكـنش تهـاجمي بـراي جلـوگيري از پيـشرفت
ويروس با قرار دادن دهها ميليون نفر براي هفته ها در قرنطينه اجباري نداشت ،سنگاپور اما بهترين واكـنش پيـشگيرانه و
سريع را داشت .سنگاپور از نخستين كشورهايي بود كه ممنوعيت پروازهاي ورودي از شهر چيني ووهان را اعﻼم كرد .ايـن
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كشور تا تاريخ  ١٦آوريل ٢٨ /فروردين ٣٦٩٩ ،پرونده ثبت شده و  ١٠قرباني داشته اسـت" .ديويـد هـيمن" كـه نماينـده
سازمان جهاني بهداشت در هنگام بيماري سار بود و هنگام شيوع آن در سنگاپور تدريس مي كـرد ،مـي گويـد" :سـنگاپور
همه اقدامات ﻻزم را به خوبي انجام داده .آنها واضح و روشن همه چيز را به جامعه گفته اند و مردم نيز كامﻼ تفهـيم شـده
اند كه نه تنها سﻼمت خود ،بلكه سﻼمت ديگران هم در دست آنهاست".
در هنگ كنگ" ،بن كاولينگ" ،استاد اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني ،مي گويد" :هنگ كنگ خيلي سريع پاسـخ مناسـب
داد .آنها از  ٣١دسامبر ١٠ /دي كه گزارش چين را دريافت كردند ،تمامي گذرگاههاي مرزي با اين كشور را بستند".
يكي ديگر از كشورهايي كه اقدامات پيشگيرانه گسترده اي انجام داد ،تـايوان اسـت" .كيتلـين ريـورز" ،دانـشيار در رشـته
اپيدميولوژي دانشگاه جان هاپكينز مركز امنيت سﻼمت ،مي گويد" :سنگاپور ،تايوان ،هنگ كنگ و كره جنوبي در ارتباط با
يكديگر استراتژيهاي تهاجمي براي شناخت موردها ،ايجاد فاصله ،تعقيب منبع ابتﻼ و در قرنطينه قراردادن افـرادي كـه در
معرض ريسك هستند را به اجرا در آوردند .آنها به اقدامات چند ﻻيه اي دست زدند".
نيكاراگوئه نيز در زمره موفق ترين كشورهاي آمريكاي ﻻتين در مبارزه با شيوع ويروس كرونا بوده است .تا تاريخ  ١٦آوريل/
 ٢٨فروردين ،نيكاراگوئه داراي  ٩مورد تاييد شده و يك قرباني بوده است .با نگاه به مثالهاي ياد شده اين سوال مطرح مـي
شود كه چرا رهبران ديگر كشورها سهل انگاري كرده و وقت را تلف كردند؟
موضوع اقتصاد است

"جرمي شيفمن" ،يك كارشناس سياست بهداشت و درمان در دانشگاه
جان هاپكينز ،مي گويد" :نمي توان موضوع را به نوع رژيم يا حتي يك
ايديولوژي سياسي مرتبط دانست" .اگر نظريه وي درست باشد پس در
اين صورت علت چيست؟ نظريه هاي گوناگون دﻻيل گوناگوني ارائه مي
كننــد :هــراس رهبــران از آســيب رســيدن بــه جايگــاه سياســي شــان،
جلوگيري از آسيب اقتصادي كشور ،به خطر نيفتادن سود و منافع سرمايه داران ،حفظ وجهـه داخلـي و جهـاني و اعتقـاد
بدون تحقيق به اينكه كرونا خطرناك نيست.
با اين حال به نظر مي آيد وجه اقتصادي از مهمترين عوامل مهم اين كوتاهي بوده است .براي اثبات به چنـد نمونـه توجـه
كنيم :شركت آمازون ،بزرگترين بنگاه تجاري آنﻼين ،حتي زماني كه كاركنان تست مثبت داشتند ،اعﻼم كرد كه نه درها را
مي بندد و نه تسهيﻼتي براي كارگران ايجاد مي كند .مجله راستگراي مورد حمايت ترامپ حتي مردم را به مبتﻼ شدن به
ويروس تشويق مي كرد تا بدين وسيله "مصونيت عمومي" ايجاد شود.
طبقه ممتاز آمريكا نيز نظير همين نظرات را داشت" .لويد بﻼنكفين" ،مدير پيشين گلدمن ساكس و "گري كوهن" مشاور
اقتصادي سابق ترامپ ،در اوايل شيوع ويروس در آمريكا خواستار شدند" :زمان آن رسيده كه در مورد ضـرورت گفتگـو در
تعيين زمان براي بازگشت به كار اقتصاد را آغاز كنيم".
مدير عامل بانك بزرگ ولز" ،فارگو" ،با اشاره به "كاركنان سالم زير  ٥٥سال" گفت" :بتدريج آنها را به كار برمي گـردانيم
تا ببينيم چه مي شود ،بعضي از آنها ممكن است مريض بشوند و بعضي حتي بميرند ،نمي دانم".
"تام گليسانويك" ،ميلياردر ،درحاليكه در بالكن خانه مجلل خود در فلوريـدا مـشغول كـشيدن سـيگار "پـدرون" بـود در
مصاحبه اي با روزنامه اقتصادي بلومبرگ فرياد اعتراض برآورد كه "زيان تعطيل كردن اقتصاد ،بسيار بـدتر از دسـت دادن
چند تا آدم است" و " بايد ضرر و منفعت را سنگين و سبك كنيد".
البته اين فقط مربوط به آمريكا نبود ،تشويق مردم به فدا كردن جانشان به نفع " اقتصاد" نمونه هاي فراوان داشت.
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در آلمان ،مدير يكي از صندوقهاي اعتباري به نام "الكساندر ديبليوس" به روزنامـه "هنـدلزبﻼت" گفـت" :توقـف فعاليـت
اقتصاد خطرناكتر و ترسناكتر از ويروس و بيماري و مرگ است".
"اندره دامون" ) ،(Andre Damonنويسنده چپ گرا ،در نوشته اي با عنوان "چند نفر بايد براي وال ستريت بميرند؟"
مي گويد" :تصميمات و اظهار نظرات طبقه حاكمه نشان از هم جهل و هم بي تفاوتي به زندگي مردم دارد .در واقـع ارزش
زندگي اينجا مورد بحث و معامله قرار مي گيرد" .وي در ادامه ضرورت در دستور كار قرار گرفتن "فاصله گذاري ،تعطيلـي
مدارس و شدت بخشيدن به آزمايشها و تحقيقات وسيع براي يافتن منشاء بيماري هر فرد" تاكيد مي كند .وي ادامـه مـي
دهد" :اينها دستورات سازمان بهداشت جهاني و اقدامات اوليه اي هستند كه برخي از كـشورها از جملـه آمريكـا در پـيش
نگرفتند .بيمارستانها به جز افرادي كه به شدت بيمار هستند ،كسي را آزمايش نكردند و اين امر تعقيب منشاء بيماري را به
نسبت زيادي غير ممكن كرد .از طرفي ،توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني كـه بـر جـدا كـردن افـراد مبـتﻼ در خـانواده
پافشاري مي كرد و خواستار قرنطينه اجباري از سوي دولت شده بود ،ناديده گرفته شد .با اين همه ،حتي وقتـي حاكمـان
دستور دادند كه كارگران و كارمندان بر سر كار خود حاضر شوند ،آنها دست به نافرماني زدند و در برخي كشورها بـه طـور
جمعي محل كار را ترك كرده اند .كارگران ماشين سازي ديترويت ،كاركنان آمازون و كارگران پست كار را زمين گذاشتند.
طبقه كارگر بايد از دولتها و كارفرمايان بخواهد واكنش فوري و جدي از خود نشان دهند".

دامون به ضرورت اقدامات زير تاكيد دارد:
 همه مشاغل غير ضروري بايد تعطيل شود و حقوق تمامي كاركنان پرداخت گردد آنهايي كه بايد به كار ادامه بدهند ،از تمامي حفاظتهاي ﻻزم برخوردار شوند دسترسي جهاني به آزمايش بدون كوچكترين مخارج براي افراد جامعه بايد وجود داشته باشد رسيدگي در به بيمارستان با وسايل و تجهيزات و بدون مخارج براي بيمار باشد زندانيان بايد در حفاظت كامل قرار گيرند براي مهاجران شرايط سالم زندگي فراهم شود تا از انتشار بيماري جلوگيري شود نقش جامعه نيز اين است كه در جهت برآورده شدن اين ضروريات پافشاري و در محل كار و خانه قواعد سﻼمتي خود وديگران را رعايت كند
 پاسخ دهي مناسب به اين بيماري را نبايد در اختيار سرمايه داران ،سياستمداران حـاكم و طبقـه حاكمـه گذاشـت .آنهـانخستين و اساسي ترين نگراني شان از دست دادن سود در بحران بازار سهام است.
برخي ديدگاههاي فعاﻻن چپ جهاني

در وبــسايت "دفــاع از ماركسيــسم" كــه ارگــان گــرايش
ماركسيستي بين المللي است و هم اكنـون در بـيش از ٣٠
كشور جهان سازمان يافتـه اسـت ،در نوشـته اي بـا عنـوان
"همه گيري ويروس كرونا صفحه جديدي را در تاريخ جهان
را گشوده است" ) ١٣مارس  (٢٠٢٠آمده اسـت" :آيـا تنهـا
مخارج سـنگيني كـه صـرف سـﻼح و موشـك ،تروريـسم و
ساخت سﻼح كشتار جمعـي در ايـران و هزينـه سـﻼحهاي
مدرن براي آدم كشي در غرب مي شود ،نمي توانست براي ماسك صورت و ساير وسايل ايمنـي بـراي بيمارسـتانها هزينـه
شود؟ نمي تواند ونتيﻼتور براي بخش بهداشت و درمان شود؟ دسترسي به آزمايشاتي كه براي رديابي و يا مقابله با ويروس
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ﻻزم است ،راحت نيست و هزاران نفر كه عﻼئم ابتﻼ به ويروس كرونا را دارند ،مي خواهند از ابتﻼ يا ابتﻼ نشدن به ويـروس
مطلع شوند".
"ديويد نورث" در مقاله اي تحت عنوان "طبقه كارگر ،سوسياليسم و نبرد عليه بيماري پندميك" اشاره بـدين امـر دارد" :
در واقع ،خطر ابتﻼ به يك بيماري همه گير كشنده طي دو دهه گذشته مورد مطالعات پزشكي و گزارشـهاي دولتـي بـوده
است ،اما اين هشدارها كمرنگ و ناديده گرفته شده .يك سيستم اقتصادي و سياسي كه هدف اصلي آن پـروار كـردن يـك
اليگارشي انگل است ،منابع مالي را در صورتي كه سود زيادي توليد نكند ،براي تحقيقـات علمـي و امنيـت سـﻼمت مـردم
صرف نمي كند ،زيرا اتﻼف وقت و پول تلقي مي شود"
وي در اين مقاله به لزوم در دستور كار قرار دادن "همكاري جهاني دانشمندان و محققان در مبارزه اي جهاني " تاكيد مي
كند و مي گويد" :هزينه هاي جنگ و كشتار بايد كنار گذاشته شود و تمام منـابع صـرف مبـارزه بـا ايـن بيمـاري گـردد.
همچنين اين هزينه ها صرف بهبود محيط زيست و ديگر تهديداتي كه زندگي در اين سياره را به خطر مي اندازد ،گردد".
او در خاتمه مي نويسد" :از آن رو كه ما با بحران جهاني و مسايل مربوط به آن قرار داريم و اين بحران كما بيش مشكﻼت
اجتماعي و سياسي مشترك كشورهاي جهان ،حتي كشورهايي كه داراي منابع زيادي هستند و اين فاجعـه را تجربـه مـي
كنند است ،نياز به مبارزه و وحدت طبقاني كارگران و زحمتكشان جهان و كنار گذاشتن شوينيسم ملي داريم".
در گزارش اقتصادي هاروارد ،سه اقتصاددان سرشناس" ،فيليپ كارلـسن ژلـسك")، (Philipp Carlsson-Szlezak
"مارتين ريوز" ) (Martin Reevesو "پاول سوارتس ") (Paul Swartzدر مقاله اي با عنوان "اقتصاد جهاني پس از
بحران كرونا به كدام سو مي رود؟" ) ٣مارس  (٢٠٢٠ضمن آنكه تشريح مي كنند چگونه كـار ديجيتـالي توسـعه وسـيعي
خواهد داشت و از همين اكنون شاهد آن هستيم ،اما مي گويند با اين حال به حدس و گمانها در اين شرايط به هيچ وجـه
نبايد تكيه كرد .آنها بهترين روش را "مطالعه تاريخ اقتصاد پس از هر اپيدمي و شوك" پيشنهاد كرده اند".
در نوشته ديگري منتشر شده در وب سايت "در دفاع از ماركسيسم" ،جهان سـرمايه داري اينگونـه توصـيف شـده اسـت :
"براي سرمايه داري هيچ نشانه اي از بهبود سريع اقتصادي وجود ندارد .برخي از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه رشد
اقتصادي جهان مي تواند از ٢.٦درصد در سال گذشته به يك درصد نزول كند  ،اين بدان معني خواهد بود كـه تعـدادي از
كشورها در ركود اقتصادي فرو خواهند رفت .اما اين در حالت خوشبينانه است ،زيرا صنعت ،تجارت و حمل و نقـل پـس از
آنكه چرخه اختﻼﻻت موجود را طي كرد ،با كاهش مصرف روبرو مي شود .اقتصاد جهاني دچار يك بحـران عميـق خواهـد
شد .سهام و قيمت نفت به سرعت سقوط كرده و فرقي ندارد كه بانكها تا چه حد بهره را پايين بياورنـد ،قيمتهـا همچنـان
سقوط خواهد كرد .اين چشم اندازي منفي براي طبقه حاكمه و سرمايه داران كﻼن است .آنها به درسـتي بـه جهتـي كـه
اقتصاد جهاني مي رود آگاه هستند و در باره آن نگران".
شواهد زيادي اين گفته را تاييد مي كند :ركود اقتصادي چين ،دومين اقتصاد بزرگ جهان ،به ميزان دوره انقﻼب فرهنگـي
مائو است .صنايع بزرگ حتي پس از كنترل ويروس و اشتغال به كار كارگران با كاهش تقاضا روبرو هستند .جمهوري چك
مرزها را به روي  ١٥كشور اتحاديه اروپا بسته ،استراليا مرز با ايتاليا را بـسته ،فرانـسه ،آلمـان و ديگـر كـشورهاي اروپـايي
صادرات لوازم درماني را منع كرده اند .در واقع بازار مشترك به سرعت بسته مي شود .از اين رو است كه تمامي تـضادهاي
دروني اتحاديه اروپا به سطح آمده و آينده اتحاديه اروپا را زير سوال برده است.
در اين زمينه ،وب سايت "در دفاع از ماركسيسم" مي نويسد" :بورژوازي بحران اقتـصادي را بـه گـردن ايـن ويـروس مـي
اندازد .اما اين فقط يك اتفاق بود كه تمامي تضادهاي انباشت شده قبلي در سيستم به سطح آورد ،شرايط فعلـي بـه طـور
كلي بحران سرمايه داري در مجموع است كه زمينه هاي آن طي دهها سال به وجود آمـده  ...طبقـه سـرمايه دار توانـست
براي مدتي با وام دادن يا بهتر بگوييم ،مقروض كردن مردم مانع ركود اقتصادي گردد .دير يـا زود امـا بادكنـك بايـد مـي
تركيد .ما اين روز را پيش بيني كرده بوديم ".منبع ياد شده در نهايت به اين جمعبندي مي رسد" :بحران كنـوني اقتـصاد
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جهاني را ضعيف تر خواهد كرد .كشورهاي يكي پس از ديگري ناچار شده اند براي شناور ماندن اقتصاد بسته هاي حمايتي
به مردم بدهند ،اما اين بحران اقتصادي به اين صورت و به اين زودي از بين نخواهد رفت".
اما در جايي ديگر ،مايك ديوس ) ،(Mike Davisجامعه شناس و تاريخدان چپ آمريكايي و نويسنده چنـدين كتـاب از
جمله "سياره زاغه ها و شهر سنگ كوهي" كه موضوع آن تصويري از فقيرها و نيروهاي قدرتمند در تـاريخ اسـت ،بحـران
فعلي را به عنوان "فرصت مهمي براي خلع سﻼح قدرت شركتهاي بزرگ دارويي توصيف مي كند" .وي از ايـن هـم فراتـر
رفته و آنها را باعث و باني اين بﻼي همه گير مي داند .او مي گويد هم اكنون زمـان "مالكيـت اجتمـاعي" و "دمـوكراتيزه
شدن قدرت اقتصادى" رسيده است و اصﻼح سيستمهاي فعلي بهداشت و درمان كافي نيست .وي مي نويسد" :در ادبيـات
سوسياليستي اينها صرفاً واژگاني ظريف براي ملي شدن است و اكنون پندمي فعلي بـر ايـن اسـتدﻻل كـه جهـاني سـازي
سرمايه داري با فقدان زيرساختهاي بهداشت عمومي بين المللي از نظر بيولوژيكي ناپايدار است ،صحه گذاشته است".
او مي افزايد" :اما اين زيرساختها هرگز وجود نخواهد داشت ،تا زماني كه جنبـشهاي مردمـي عامـل سـود را از بهداشـت و
درمان حذف نكنند .از هنگام جنبش اشغال وال ستريت تﻼش براي يك طرح مستقل سوسياليستي جهت بقا و نجات جان
انسانها در جريان بوده است .از نخستين روز اشغال ،فعاﻻن و جنبشهاي مترقي به طور پيروزمندانه اي مبارزه عليه نابرابري
در ثروت را پيش برده اند و اكنون سوسياليستها بايد گامهاي بزرگتر بعدي را بـر داشـته و بهداشـت و درمـان را در بـاﻻي
ليست خود قرار دهند .سوسياليستها بايد از مالكيت اجتماعي و دموكراتيزه شدن قدرت اقتصادي حمايت كرده و بـراي آن
مبارزه كنند ".اقتصاد دادن فرانسوي" ،توماس پيكتي" ) ،(Thomas Pikettyدر آستانه انتشار كتاب جديدش كـه در
آن لزوم تقسيم ثروت به شكلي راديكال مطرح شده مي گويد" :دخالت و اقدامات بزرگ اقتصادي دولـت در دوران بحـران

كرونا نشان مي دهد كه تا چه حد تنظيم اقتصاد در دست دولتها است".
"بن هيلير" خوشبيني به درس گرفتن نظام سرمايه داري از شرايط كنوني را بي فايده مي داند و مـي گويـد" :ماننـد هـر
بحران ديگري ،بحران ويروس همه گير كرونا هيچ تغييري در فكر و عمل قدرتهاي حاكمه نمـي دهـد تـا بياينـد نيازهـاي
كارگران و مردم فقير را برآورده كنند و براي آنها منابع كافي به وجود بياورند .نه تنها حقوق و مزاياي كامل دوران بيماري
و مرخصي و پرداخت مخارج بيماري و دوران بيماري داده نخواهد شد ،بلكه دنيايي به وجود نمي آورند كه نيازهاي انساني
در آن برطرف شود .آنها همچنان به انباشت پول و سرمايه و افزايش قدرت خود ادامه مي دهند" .

"نائومي كﻼين" ) ،(Naomi Kleinژورناليست و فعال چپ سرشناس كانادايي ،كه كانون فعاليت اش عليه جهاني سازي
و تخريب محيط زيست است ،بحران كرونا را "كاتاليزور نوعي جهش تكاملي" ارزيابي مي كند "درست همانطور كه ركـود
بزرگ جهاني منجر به پيمان اجتماعي بزرگ توسط روزولت شد" .وي مي خواهد اين بحران زمينه و فرصتي باشـد جهـت
تحولي جديد در محيط زيست" :به دهه  ١٩٣٠بيانديشيد ،زماني كه ركود بزرگ به پيمان اجتماعي جديد منتهـي شـد ...
اين نيز يك پيمان اجتماعي سبز مي تواند باشد .به جاي نجات صنايع كثيف قرن گذشته ،بايد محصوﻻت پاك را حمايـت
كنيم ،آنچه كه در قرن پيش رو ما را به سمت دستيابي به ايمني سوق مي دهد ".او مي گويد" :اگر تا به حال تـاريخ يـك
چيز به ما ياد داده باشد ،اين است كه لحظه هاي شوك آور بسيار ناپايدار هستند .ما يا خيلي از دست مي دهـيم و طبقـه
ممتاز پوست از سرمان مي كند و تا دهها سال بايد بهاي آنرا بپردازيم و يا اينكه پيروزيهاي مترقيانه اي را كسب مي كنيم
كه فقط چند هفته قبل از آن به نظر غيرممكن مي آمد .اﻻن وقت آن نيست كه اعصاب خودمـان را خـراب كنـيم .آينـده
توسط كسي تعيين مي شود كه بخواهد براي ايده ها و فرصتهاي به دست آمده سخت تر مبارزه كند".
نائومي كﻼين مي گويد" :شاهد من يك اقتصاد دان افراطي بازار آزاد است كه در بسياري مسايل اشتباه مي كرد ،امـا يـك
چيز را صحيح گفت؛ در زمان وقوع بحران ،ايده هايي كه به نظر غيرممكن مي آيد ،به يكباره ممكن مي شود".
ويليام ديويس ) ،(William Daviesاقتصاددان سياسي و جامعه شناس سوسياليست بريتانيايي در مقاله اي بـا عنـوان
"بحران جهاني گذشته دنيا را تغيير نداد اما اين بحران خواهد داد" )گاردين  ٢٤مارس  ،(٢٠٢٠تفاوتهاي دو بحران جهاني
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را مقايسه كرده" :از همين حاﻻ مي توانيم تفاوت پس از بحرانهاي دهه  ٧٠را با  ٢٠٢٠ببينيم .پيشتر ،رونـد تحـوﻻت ،اوج
گيري سرمايه داري بر اين پايه ها را در بر داشت :سفرهاي تجاري ،توريسم و تجارت ،اما نابسامانيهاي جهان امروز درسـت
از همين ويژگيهاي سرمايه داري گلوبال ريشه گرفته .اين را هيچ اقتصاد داني نمي تواند منكر شود .اينها ويژگي يك الگوي
سياست اقتصادي خاص ،براي نمونه مدل كينزي ،نيست؛ اينها ويژگي سرمايه داري به طور عام اسـت و بـه همـين دليـل
سالها و شايد دهه ها طول بكشد تا اهميت سال  ٢٠٢٠را بشود كامﻼ درك كرد .يك واقعيت بسيار آشكار در مركز بحـران
كنوني وجود دارد كه حس نزديكي به دوران جنگ دارد تا ركود اقتصادي .مي توانيم اطمينان داشته باشيم كه اين نه تنها
يك بحران جهاني واقعي است ،بلكه يك نقطه عطف جهاني نيز مي باشد .دردهاي بسيار عاطفي ،فيزيكي و مـالي بـا خـود
دارد كه بهبود آن راه دشواري خواهد بود .آثار بحراني به اين مقياس تا زمـاني كـه بـسياري از اصـول زنـدگي اجتمـاعي و
اقتصادي بازسازي كامل شود ،هرگز برطرف نمي شود".
"كنعان مالك" ) ،(Kenan Malikمقاله نويس و سخنران ،در مقاله اي تحت عنوان " ويروس كرونا ميـزان شـكنندگي
جامعه را آشكار كرده :بياييد راه حلي پيدا كنيم براي آينده" )گاردين  ٢٢مارس  (٢٠٢٠نوشته است" :در حالـت بحرانـي،
مسائلي كه سياست گذاران مدتها بر آن چشم بسته اند به ناگهان مهم مي شود .رياكاري يك سيـستم هنگـام وقـوع يـك
بحران اين است كه به ما گفته شود "ما همه با هستيم" ،اما قبل و بعد از بحران ،نيازهـاي فقيرتـرين و آسـيب پـذيرترين
افراد بازهم به شدت ناديده گرفته مي شود .خسارات بحران اقتصادي  ٢٠٠٨را با داراييهاي جامعه پرداخت كردند .پـس از
اين بود كه جامعه ناچار شد براي آن بذل و بخششها دهه ها سياست رياضت اقتـصادي را تحمـل كنـد ".توصـيه وي ايـن
است" :ما بايد با هر چه در توان داريم اين بيماري را تحت كنترل در آوريم ،اما وقتي چنين شد بايد هر چه در توان داريم
عليه دستمزد كم ،نبود امنيت شغلي و مزاياي ناكافي براي يك زندگي انساني مبارزه كنيم".
نتيجه:

از چين تا اياﻻت متحده ،ايتاليا ،ايران و بسياري از ديگر نقاط جهان ،دولتهاي حاكم با تلف كردن وقـت بـه گـسترش ايـن
ويروس مرگزا كمك كردند .مردمي كه تكيه بر دولتها داشتند تا در چنين بحرانهايي به آنها رسيدگي شود ،دريافتند ارزش
زندگي با منطقي بيرحمانه سنجش مي شود .رهبران دولتهاي سرمايه داري در طمع پول و قدرت جـان آنـان را بـه خطـر
انداختند .آنها حتي براي سبك كردن دوش خود از بار مسووليت ،ادعا كردند كه اين ويروس تنها گريبانگير سالمندان مـي
شود ،گويي كه سالمندان ،كساني كه با تﻼش آنها جهان امروز ساخته شده و در دامن مهر شان نسل نو رشد كرده و تربيت
مي شود ،ارزش نجات ندارند؟ گذشته از آن ،اين هم فقط يك ادعاي دروغ و رياكاري بود؛ كرونا به مـردم در همـه سـطوح
سني سرايت كرده است .تنها در آمريكا ٣٨ ،درصد افرادي كه در بيمارستان بستري شده اند ،در سنين بين  ٢٠تا  ٥٤بوده
اند .در سال  ،٢٠٠٣سارس شيوع پيدا كرد ،سال  ،٢٠٠٩نوبت آنفوﻻنزاي ١N١ Hبود ،سال  MERS ،٢٠١٢كشتار كرد،

سال  ،٢٠١٤ابوﻻ ظهور كرد و در سال  Zika ،٢٠١٥بود كه به جان بشريت افتاد .هر كدام از اين بيماريها در سراسر جهان
گسترش يافته و جان هزاران نفر را گرفته است ،اما ويروس كرونا در مقايسه با هر يك از آنها بسيار بزرگتر و تخريب گرانه
تر است ،زيرا بيشترين شيوع ويروسهاي پيشين در مناطق محدودي از جهان بود .اما اين بار اين ويـروس جـاني و مخـرب
سراسر كره زمين را به يكسان درنورديده است.
اينكه كارگران و زحمتكشان جوامع بايد بين مرگ و فﻼكت اقتصادي يكي را انتخاب كنند ،تنها شاهدي از انحطـاط و بـي
عدالتي حكومتهاي مدافع سرمايه داران كﻼن است .يك قرن پيش ،در آستانه جنگ جهاني اول ،انقﻼبي سوسياليست ،روزا
لوكزامبورگ ،گفت "در آينده آلترناتيو يا سوسياليسم است يا بربريت" .امروز بايد گفت آلترناتيو يا نظام سود سرمايه دارى
و مرگ است يا سوسياليسم و زندگي.
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کارورزان سﻼمت  -ويژه همه گيری کرونا )فروردين (٩٩
اميد برهاني
وزير بهداشت پاسخگوي آمار باﻻي مرگ و مير پرستاران كشور بر اثر كرونا باشد

دبيركل خانه پرستار با غيرطبيعي دانستن آمار مبتﻼيان پرستاري به كرونا در كشور ،آمار ابتﻼ و مرگ و مير بر اثر كرونا در
چين و ايران را مقايسه كرد
و گفـت" :طبــق اخبــار ،تــا
اواخر اسفند آمار مبتﻼيـان
به كرونا در چـين بـيش از
 ٨٠هــزار نفــر اعــﻼم شــده
است و  ١٧٠٠نفـر از كـادر
پزشكي در ايـن كـشور بـه
اين بيماري مبتﻼ شده كـه
از اين ميان  ٦نفـر از كـادر
درماني شان بـر اثـر كرونـا
فوت كردند .يعني بـه ازاي
نزديك به هر  ١٣هزار نفر،
يك نفر از كادر درماني در چين فوت كرده است".
شريفي مقدم در ادامه گفت" :در كشور ما آمار فوت كادر درماني كشور بر اثر كرونا به صورت كلي و شفاف اعﻼم نشده امـا
تا اين تاريخ ) ٢٨اسفند( از فوت  ١٠نفر از كادر پرستاري بر اثر كرونا اطﻼع قطعي داريم .اگر در چين فرض كنيم از  ٦نفر
فوت شده بر اثر كرونا  ٣نفرشان پرستار باشند ،به ازاي هر  ٢٦هزار نفر ،يك پرستار فوت كرده است و اين در حـالي اسـت
كه طبق آمار ،مبتﻼيان به كرونا در كشورمان تا روز گذشته حدود  ١٦هزار نفر بوده و از اين ميان  ١٠پرستار فـوت كـرده
اند ،يعني تقريبا به ازاي  ١٦٠٠نفر يك پرستار فوت كرده كه اين آمارنسبت به آمار ساير كشور هاي درگير كرونـا ازجملـه
چين ،ايتاليا و  ...بسيار باﻻ و غير طبيعي است".
وي گفت" :اگر فرضمان بر اين باشد كه آمار  ١٦هزار مبتﻼ از سوي وزارت بهداشت صحيح باشـد ،ايـن آمـار بـاﻻي مـرگ
پرستاران نشاندهنده ضعف و بي كفايتي و كم توجهي مسووﻻن وزارت بهداشت به پرستاري است و شخص وزيـر بهداشـت
بايد پاسخگوي اين مساله باشد".
تن رنجور كادر درمان در روزهاي سخت

در اين روزها كه همه جا به حالت نيمه تعطيل درآمده است؛ مراكز درماني و بيمارستانها روزهاي شلوغ و پر كـاري را مـي
گذرانند و با تمام توان با غول كرونا مبارزه مي كنند تا جان بيماران را نجات دهند.
كادر درمان در اين روزهاي سخت و قرار گرفتن در خط مقدم مبارزه با بيماري با كمبود نيرو مواجه هستند و فشار زيادي
را محمل مي شوند .به هر حال حفظ سﻼمتي و ريكاوري آنها امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد ،زيرا كه در صورت از
بين رفتن يا حتي كاهش توان اجرايي اين جبهه ،جايگزين كردن نيروي متخصص و دوره ديده در اين شرايط كه همـه بـا
اين مشكل دست به گريبان هستند ،تقريبا غيرممكن است.
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رييس دانشكده پرستاري و مامايي مي گويد" :در كل كشور فشار كار بر روي پرستاران زياد است ،لـذا دانـشگاههاي علـوم
پزشكي كشور بايد فراخوان بدهند تا اگر امكان داشت پرستاري كه استخدام نشده و جوياي كار است بتواند مراجعه كرده و
جذب شود.
دكتر ويسي رايگان با اشاره به مشكﻼت جسمي و روحي ناشي از فشار كار روي اين قشر افزود" :دستور العمل اجرايي براي
استخدام پرستاران ابﻼغ نشده ،اما صحبتهايي در مورد استخدام پرستاران وجود دارد".
در همين حال مسووﻻن پرستاري هشدار مي دهند به دليل شـيوع بيـشتر كروتـا در روزهـاي آينـده بيمارسـتان و مراكـز
درماني درگير بيماران كرونايي مي شوند و كمبود كادر درماني آشكارتر خواهد شد.
اعتراض به ادعاي حسن روحاني پيرامون نداشتن كمبود پرستار

دبيركل خانه پرستار به ادعاي حـسن روحـاني در ايـن
باره كه "كمبود پرستار و تخت نداريم" واكـنش نـشان
داد و در ياداشتي نوشت" :جناب آقاي ريـيس جمهـور
با مردم صادق باشيد! نمي دانم چگونـه ريـيس محتـرم
جمهــور اعــﻼم كردنــد كمبــود پرســتار نــداريم و ايــن
اطﻼعات را چه افرادي در اختيار ايشان گذاشـته انـد و
ايشان با چه هدفي اعﻼم عمومي نمودند؟
"از طرف پرستاري به مردم اطمينان ندهيـد وبگذاريـد
مردم واقعيتها را بدانند كه كمبود پرستار داريم و پرستاران خسته و آزرده اند تا هم بيشتر رعايت كنند و هم خطر كرونا را
جدي بگيرند و هم شايد دلشان به حال پرستاران به رحم آيد و در خانه بمانند".
پيشنهاد استخدام هزاران نيروهاي پزشكي و پرستاري براي مقابله با كرونا

يك نماينده مجلس خواستار افزايش نيروهاي پزشكي و پرستاري از طريق استخدام هزاران نيروي آماده بـه خـدمت بـراي
مقابله با كرونا شد.
بهرام پارسايي در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت" :آيا ستاد ملي مبارزه با كورونا صداي جامعه پزشكي را مي شنود؟
بعد از گرفتن آخرين اطﻼعات از برخي روساي بيمارستانها بيش از پيش نگران اتفاقاتي شدم كه اگر فوري حل نشود ،مـي
تواند فاجعه بيافريند.
كادر درماني و همه نيروهاي فعال در بيمارستانها مانند سدي در مقابل سيل كرونا ايستاده اند ،اما بي تدبيريها هر لحظه به
حجم پشت سد مي افزايد.
اگر بيماريابي فعال ،قرنطينه واقعي ،افزايش نيروهاي پزشكي و پرستاري از طريق استخدام هزاران نيروي آماده به خدمت و
همچنين ظرفيت كمكهاي بين المللي را به كار نگيريد ،شيفتهاي طوﻻني با لباسـهاي غيراسـتاندارد و مبـتﻼ شـدن كـادر
درماني ،در كنار افزايش بيماران و كمبود نيرو و امكانات ،سد دفاعي ما را پس از خستگي خواهد شكست".
به جاي نمايش كليپ ،قانون تعرفه گذاري را اجرا كنيد

جمعي از پرستاران از رويه دولت در برخورد با پرستاران انتقاد كردند و گفتند" :در طول شبانه روز ،صدا و سيما چند بار با
نمايش كليپهايي از زحمات كادر درمان تشكر مي كند و پرستاران را در صف مقابله با كرونا نشان مي دهد ،اما اين تقدير و
تشكرها همه در حد حرف و شعار است و عملي نمي شود".
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به گفته اين پرستاران ،اگر واقعا قصد "تقدير" از زحمتكش ترين و پرخطرترين قشر كادر درمان يعني پرستاران را داريـد،
بايد براي اجـراي قـانون تعرفـه گـذاري خـدمات
پرستاري كه سيزده سال است ،تصويب شـده امـا
اجرا نشده ،بودجه و اعتبار اختصاص دهيد.
پرستاران مي گوينـد" :بـراي همـه چيـز بودجـه
اختصاص مي دهند ،اما به فكـر آسـيبهاي روانـي
پرستاران نيستند .اگر قـرار اسـت قـدري از ايـن
تالمات و آسيبها كاسته شود ،حـداقل بـه قـوانين
مصوب احترام بگذارند .مـا قبـل از هـر پـاداش و
تقديري ،اجراي قانون را مي خواهيم؛ قانوني كـه
سالهاست بر زمين مانده و به بهانه كمبود بودجـه
اجرا نمي شود".
آنها به جانفشانيهاي همكاران خود و شهادت تعدادي از آنها از جمله نرجس خانعلي زاده كه در بيست و پنج سالگي جـان
خود را از دست داد ،اشاره مي كنند و مي گويند" :زمان اجراي قانون تعرفهگذاري همين امروز است".
پرستاران در اهواز هنوز حقوق اسفند را دريافت نكردهاند

دعير بوعذار ،نايب رييس هيات مديره نظام پرستاري اهواز ،از پرداخت نشدن دستمزد اسـفند مـاه و مطالبـات تعـدادي از
پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اهواز خبر داد.
به گفته او از آغاز بحران كرونا ،پرستاران با تﻼش توصيف ناپذير در بيمارستان مختص كرونـا ،رازي و سـاير بيمارسـتانهاي
اهواز براي سﻼمت مردم شب و روز تﻼش مي كنند و با توجه به اينكه دما و رطوبت شـهر اهـواز شـرايط زجـرآوري بـراي
پوشيدن لباسهاي مختص كرونا ايجاد كرده ،ولي باعث نشده كه پرستاران تعلل يا خللـي در كارشـان جهـت امـر سـﻼمت
بيماران پيش بيايد .آنها از خانه و خانواده و فرزند خود گذشتند تا نگذارند خانواده اي داغدار شود".
اين فعال صنفي نظام پرستاري اهواز مطرح كرد" :ولي در كمال تاسف شاهد آن هستيم كـه بـاوجود كمبـود هميـشگي و
شديد نيرو كه هر پرستار اهوازي در قياس با ساير كﻼن شهرهاي كشور به جاي  ٣پرستار مشغول به خدمت است ،گروهي
از همكاران ما از سالهاي متمادي و بنا به دﻻيلي كامﻼ نامشخص هنوز دغدغه امنيت شغلي و اسـتخدام دارنـد و تـا امـروز
حقوق اسفند ماه و سنوات  ٩٨را دريافت نكرده اند .متاسفانه حافظان سﻼمت درحال حاضر خود گرفتـار گـذران معيـشت
خود هستند".
پرستاران شركتي مشمول افزايش مزايا نشدند

عضو ناظر مجلس در شوراي عالي نظام پرستاري و نماينده اصفهان در مجلس مي گويد؛ پرستاراني كـه بـه عنـوان نيـروي
خدماتي شركتي در بيمارستانها شاغل هستند ،مشمول دريافت افزايش ٥٠درصد مزاياي حقوقي نشدند.
حيدرعلي عابدي ادامه مي دهد" :مسووﻻن ذيربط معتقدند چون نيروهاي شركتي تابع قانون كار هستند ،اين موضوع بايـد
در شوراي عالي كار مطرح شود كه با توجه به شرايط حاكم بر آن شورا ،اين افزايش تقريبا غيرممكن خواهد بود".
به گزارش خبرگزاري مجلس ،وي در اين رابطه نامه اي به حـسن روحـاني نوشـته و خواسـتار تبـديل وضـعيت پرسـتاران
شركتي شاغل در بيمارستانها به قراردادي يا رفع مشكل افزايش حقوق آنها شده است.
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خودداري پيمانكار خصولتي وزارت بهداشت از پرداخت دستمزد پرستاران

شايد باوركردني نباشد اگر بگوييم پرسـتاران شـركتي اهـواز و چنـد
استان ديگر هنوز از اسفندماه حقوق نگرفته اند و با دست خالي ايـن
نوروز غمگين  ٩٩را گذرانده اند.
سعيد ،پرستار بيهوشي و شركتي يكـي از بيمارسـتانهاي اهـواز مـي
گويد" :ما مدت زيادي اسـت كـه دچـار مـشكل پرداخـت هـستيم.
شركت واسطه اي بين دانشگاه علوم پزشكي و نيروي انساني است و
همين مشكﻼت را در تعويق پرداخت ،مالياتهاي عجيب و كم بودن پرداخت براي ما پديد مي آورد".
وي در ادامه مي گويد" :جالب است شركتي كه ما تحت پوشش آن هستيم" ،شركت آوا سﻼمت" ،گفته مـي شـود تحـت
پوشش وزارت بهداشت است و در كشور جمعيت باﻻيي از كادر درماني زيرمجموعه آن هستند .ما عيـدي مـان را بـا كلـي
اعتراض گرفتيم ،براي حقوق اسفند هم همكارانم يك هفته است در حال اعتراض هستند و تازه به ما اعـﻼم كردنـد پايـان
فروردين حقوق اسفند ما را پرداخت مي كنند".
دبيركل خانه پرستار نيز در باره شركت نامبرده مي گويد" :شركت آواي سﻼمت اصﻼ قانوني نيست ،چون اين شركت مـال
وزارت بهداشت است و هيات امناي آن وزارت بهداشتي هستند و در اين وزارتخانه شخصيت حقـوقي دارنـد و ايـن خـﻼف
قانون است .پول اين شركت متعلق به دولت است ،منتها به آواي سﻼمت داده مي شود و وزارت بهداشت با يك واسطه بـه
پرستار پول مي دهد .اگر دليل اين اتفاقات را بخواهيد بدانيد ،بايد بگويم همه اش به خاطر استثمار پرستار است".
وي توضيح مي دهد" :وزارت بهداشت هميشه يك طرف را ديده و مي خواهد پرستار را با حـداقل حقـوق اسـتخدام كنـد.
پرستار بايد استثمار شود ،حرف نزند و اعتراض نكند ،براي همين امنيت شغلي پرستار را به هم زده و آنهـا را بـه شـركتها
واگذار كرده اند".
خانه پرستار مشهد خواستار تبديل وضعيت قرارداد استخدامي پرستاران شد

خانه پرستار خراسان رضوي در نامه اي به رياست دانشگاه علوم پزشكي مشهد خواستار تبديل وضعيت قرارداد پرستاران و
كادر درماني شركتي شد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است" :از دانشگاه علوم پزشكي مشهد خواستار هستيم كه نسبت به صدور مجوز عقد قـرارداد
استخدام شركتي براي نيروهاي داوطلب شده و نيز تبديل وضعيت پرستاران مشمول قـرارداد كـار معـين از قـراردادي بـه
پيماني و نيروهاي پيماني به رسمي دستور مقتضي را صادر بفرماييد".
معوقات كارانه و اضافه كـاري پرسـتاران
اروميه پرداخت نشده است

عضو هيات مـديره نظـام پرسـتاري اروميـه –
سلماس از پرداخـت نـشدن معوقـات كارانـه و
اضافه كار پرستاران خبر داد.
به گفته مسعود مجرد؛ پرستاران بيمارستانهاي
دانشگاه علوم پزشكي اروميه پيش از آغاز سال
جديد مطالبات كارانه و اضافه كار داشـتند امـا
تاكنون اقدامي براي پرداخت از سوي دانـشگاه
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صورت نگرفته است.
اين فعال صنفي پرستاري مي گويد" :پرستاران  ١٢ماه كارانه از سال  ٩٨طلب دارند و همچنين  ٤ماه اضافه كـاري از مـاه
هاي آذر ،دي ،بهمن و اسفند  ٩٨باقي مانده كه هنوز پرداخت نشده است".
او مي افزايد" :دانشگاه علوم پزشكي اروميه بعد از عيد هنوز مبلغي بابت مطالبات معوق پرستاران پرداخت نكرده است".
پرستاران همچنين خواستار سرويسهاي رفت و آمد يا پرداخت كمك هزينه آن در اين روزها هستند.
اخراج گسترده پرستاران در ميانه بحران كرونا

بحران كرونا معضل كمبود امكانان و كادر درمـاني بـه ويـژه
پرســتاران را برجــسته تــر كــرده اســت .امــا بيمارســتانهاي
خصوصي كه بيماران مبتﻼ به كرونا را پذيرش نمي كنند ،در
حال اخراج گسترده پرستاران باسابقه هـستند .در فـروردين
ماه و در ميانه ي بحران كرونا ،صدها پرسـتار بيمارسـتانهاي
خصوصي بيكار شده اند .تنها در يـك بيمارسـتان خـصوصي
مشهد حدود  ٣٠پرستار شغل خود را از دست داده اند .بهانه
اخراج" ،پايان قرارداد"" ،خالي شدن بيمارستانها از بيماران"
و يا حتي "ضدعفوني كردن محيط" اعﻼم شده است.
مسووﻻن يك بيمارستان خصوصي مشهد روز هفتم فروردين به يك پرستار با  ٢٠سال سابقه كار كه چهـار سـال آخـر بـه
صورت قراردادي در بخش آي سي يو همين بيمارستان شاغل بوده ،اطﻼع داده اند كه "فعﻼ مرخص است ،تا وقتي دوبـاره
خبرش كنند" .حدود  ٣٠پرستار ديگر اين بيمارستان همزمان پيام مشابهي دريافت كرده اند.
در رويدادي ديگر ،دكتر خليل عليزاده مدير عامل بيمارستان آتيه با انتشار ويـدئويي از اخـراج  ٦٠٠نفـر از كاركنـان )٥٠
درصد( اين مركز درماني خبرداد .وي علت اخراج را عدم توانايي در پرداخت حقوق كاركنان عنوان كرد.
همزمان محمد ميرزابيگي ،رييس كل سازمان نظام پرستاري ،در نامه اي به وزير بهداشت از اخراج گـسترده پرسـتاران در
بيمارستانهاي خصوصي خبر داد كه بدون درآمد به حال خود رها مي شوند و قادر به تامين معيشت خود نيستند.
ايرج حريرچي ،معاون وزارت بهداشت ،پيرامون اخراج پرستاران از اين وزارتخانه سلب مسووليت كرده و مي گويد" :بخـش
خصوصي در تمام دنيا تابع مﻼحظات اقتصادي خاص خودش اسـت .همچنـين در كـل دنيـا ،بخـشهاي خـصوصي زيـادي
نيروهاي خود تعديل كردند .متولي وزارت رفاه است و قانون كار در اين رابطه حاكم است ،ما در ايـن رابطـه كـار ويـژه اي
نداريم و تنها مي توانيم به بيمارستانهاي خصوصي توصيه كنيم در دوره مشكﻼت با همديگر مدارا كنيد".
به نظر مي رسد اولويتهاي انساني حتي در زمان بحران نيز نتوانسته بر تفكر "سود محور" حاكم بر نظام درماني ايران غالب
شود .شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا در بيمارستانها ،كاهش تعداد مراجعات و جراحيهاي گرانقيمت ،درآمـد برخـي از
بيمارستانهاي بخش خصوصي را كاهش داده و اين بيمارستانها سعي دارند كاهش سود را با اخراج پرستاران جبران كنند.
تست داروي كرونا روي بيماران بدون اطﻼع آنها و با حمايت مافياي دارو

رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران مي گويد برخي شركتهاي داروسازي با اعمال نفوذ و فساد ،داروهاي خود را بدون
اجازه از بيمار و مسووﻻن بيمارستانها روي بيماران تست مي كنند .او معتقد است به جز شركتهاي دارويي نهادهاي ديگري
هم هستند كه بدون اجازه بيمار و وزارت بهداشت ،تاثير "گياهان" را روي بيماران آزمايش مي كنند كه اين كار هم خﻼف
اخﻼق و هم خﻼف قانون است.

٢٨

روز  ٦فروردين خبر كشف داروي كرونا در خبرگزاريهاي كشور منتشر شد .سارا مبارك  ،مسوول گـروه تحقيقـاتي عفـوني
علوم پزشكي آبادان ،تاييد كرد كه داروي كشف شده توسط تيم
تحقيقاتي اين دانشكده روي  ٦٠بيمار تست شده است .اين خبر
روي پرتال دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درمـاني آبـادان هـم
قرار گرفت ،اما فرداي آن روز تكذيب شد و خبـر از روي پرتـال
دانشگاه حذف شد.
ساعاتي بعد از انتشار تكذيبيه در روز  ٧فروردين ،حسن كاييـد،
مدير روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي آبادان ،آزمايش بدون
مجوز دارو روي بيماران را تاييد و از آن دفاع كرد" :ايـن تجربـه
موفق حاصل يك كارآزمايي باليني مبتني بر روشهاي كامﻼ علمي و با رعايت اصول اخﻼقي زير نظر وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و اخذ مجوزهاي ﻻزم بوده و نتايج به دست آمده كامﻼ علمي و موثق است".
اما نكته اساسي اينجاست كه اين دانشگاه با چه مجوزياين داروها را روي بيماران تست كرده .آيا از آنها بـراي ايـن تـست
اجازه گرفته است؟ آيا اين داروها پيش از تست روي انسان ،روي حيوانات تست شده اند؟ آيا ايـن داروهـا مجوزهـاي ﻻزم
جهت پژوهش روي بيمار را دارند يا خير؟
اعتراض پرستاران به توهيني به نام حق الزحمه كرونا

جمعي از پرستاران به پايين بودن مبالغ پرداخت شده بابت "حقالزحمه كرونا" اعتراض كردند.
به گفته اين كاروزان سﻼمت ،بعد از دو ماه تﻼش براي مبارزه با بحران كرونا و فشار كاري باﻻ كـه ناشـي از كمبـود كـادر
درماني در بيمارستانها نيز هست ،حق الزحمه اي بابت كرونا به حساب آنها واريز شد كه بسيار اندك است.
شماري از پرستاران فيش حقوقي خود را منتشر كرده اند كه در آن ديده مي شود به عنوان پاداش براي دو ماه كار سخت
بر بالين بيماران مبتﻼ به كوويد  ،١٩فقط  ١٩هزار تومان )معادل  ١يورو( به پرستاران پرداخت شده است.
پرستاران مي گويند" :هميشه از پرداختهاي ناعادﻻنه در نظام درماني گﻼيه داشته ايم ،اما اين نوع رفتارها بيش از هر چيز
توهين به پرستاران و زحمات آنان نيز هست".
سيد كامل تقوي نژاد ،معاون منابع وزارت بهداشت و مسوول پرداخت "پاداش" ،با گرفتن ژست بي اطﻼعي گفـت" :شـايد
بي سليقگيهاي در برخي تشويقيها بوده باشد .قطعا تشويق هزار توماني و  ٢٠هزار توماني در شان پرستاران نيست و حتما
رسيدگي مي شود".
تجمع پرستاران بيمارستان امام رضا در مشهد

روز شنبه  ١٦فروردين ،پرستاران بيمارستان امام رضا در مشهد براي اعتراض به نبود ماسك و تجهيـزات اسـتاندارد بـراي
مقابله با كرونا تجمع كردند.
معترضان گفتند باوجود گسترش ويروس كرونا كارگزاران رژيم از تأمين اين تجهيزات خودداري مي كنند .آمار پرستاران و

كادر پزشكي مبتﻼ به كرونا در مشهد به علت نداشتن اين تجهيزات روبه افزايش است.
)منابع :ايلنا ،خانه پرستار ،راديو زمانه ،انصاف نيوز ،روزنامه شرق ،خانه ملت ،ايسنا ،مهر ،سﻼمت نيوز(

به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
www.radiopishgam.com
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زنان در مسير رهايی )فروردين (٩٨
اسد طاهري
قرنطينه؛ تدبير حمايتي فرانسه براي زنان قرباني خشونت خانگي

فرانسه كه از  ١٧مارس ) ٢٧اسفند  (٩٨به دليل همـه گيـري
كرونا در قرنطينه عمومي به سر مي برد اين روزها بـا افـزايش
قابل توجه ميزان خشونتهاي خانگي ،سيستم هشدار داروخانـه
اي را براي زنان قرباني راه اندازي كرده است.
وزير كـشور فرانـسه" ،كريـستف كاسـتانر" از ايجـاد سيـستم
هشدار براي زنان قرباني خشونت توسط همـسران شـان خبـر
داده و گفته زناني كه مورد خشونت خانگي قرار مي گيرند مي
توانند براي هشدار به پليس به داروخانه ها پناه ببرند .براي راه اندازي اين سيستم بـه طـور مـشترك دولـت و نظـم ملـي
داروسازان تصميم گيري كرده اند.
كاستانر گفته در شرايطي كه زن قرباني خشونت به همراه همسر خود به داروخانه مي رود ،مي تواند از يك كلمـه كـد بـه
عنوان نمونه "ماسك  "١٩براي هشدار استفاده كند .اين كد در زمان حاضر در اسپانيا وجود دارد.
كاستانر از افزايش بيش از ٣٠درصدي ميزان خشونتهاي خانگي در اين كشور از زمان آغاز قرنطينه عمومي خبر داده است.
عذر خواهي دولت مالزي به دليل "توصيه هاي قرنطينه اي"

انتقادهاي شديد به توصيه هايي كه سازمان امور زنان مالزي براي گذراندن روزهاي قرنطينه منتشر كرده بود ،موجب شد تا
دولت اين كشور به طور رسمي مجبور به عذرخواهي شود.
اين سازمان به زنان توصيه كرده بود در روزهاي خانه نشيني همچنان براي همسران شان لبـاس خـوب پوشـيده ،آرايـش
كرده و "از غر زدن بپرهيزند".
منتقدان دولت را متهم به بي اعتنايي به نگرانيها نسبت به افزايش خشونت خانگي در دوران قرنطينه كرده و اين توصيه ها
را "زن ستيزانه" خوانده اند.
تصوير اولين پزشك زن تونس روي اسكناس

دولت تونس تصوير "توحيده بن الشيخ" ،اولين زن پزشك
اين كشور و آفريقاي شمالي را روي اسكناس  ١٠دينـاري
چاپ كرده است.
"عبدالعزيز بن سعيد" ،رييس بانك مركزي تونس ،گفتـه
است اين اقدام بـراي بزرگداشـت مقـام زنـان دانـشمند و
علمي كشور انجام شده است.
خانم بن الشيخ در سال  ١٩٠٩متولد شد و رشته پزشكي را در فرانسه تحصيل كرد .وي در سـال  ١٩٣٦مطـب خـصوصي
خود را در تونس باز كرد و همچنين در اين كشور شروع به انتشار اولين مجله زنان به زبان عربي و فرانسوي با نام "لـيﻼ"
نمود .تونس در آن زمان جزو مستعمرات فرانسه بود.
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اين اقدام همچنين مي تواند احترام به پزشكان و پرستاران زن در دوران شـيوع ويـروس كرونـا باشـد .بـر اسـاس آخـرين
گزارشها ،تاكنون  ٥٤٧نفر در اين كشور به كرونا مبتﻼ شده و  ٢٢نفر جان خود را از دست داده اند.
ثبت چهره خانم بن الشيخ روي اسكناس  ١٠ديناري از سوي نهادهاي مختلف مورد استقبال قرار گرفتـه و اقـدامي مثبـت
ارزيابي شده است.
گزارش صدها زن عربستاني در شبكه هاي اجتماعي از آزار جنسي مردان
شمار زيادي از زنان و حتي برخي از مردان سعودي با هشتگ ) #Why I didn't report itچرا من گزارش نكـردم(
در شبكه هاي اجتماعي از آزارهاي جنسي علني و غيرعلني سخن گفته اند و تاكيد كرده اند كه آنها يا از روي شرم و يا از
سر ترس تجربيات تلخ خود را با نهادهاي دولتي در ميان نگذاشته اند.
يك كاربر توييتر به نام "بلّا" نوشته است" :دوستان من وقتي آزار جنسي را گزارش كردند ،مجازات شدند و بيشتر آسـيب
ديدند و من سكوت را ترجيح دادم".
بر اساس قوانين عربستان ،زني كه از قيم يا شوهر خود اطاعت نكند ،مي تواند بازداشت و مجازات شود.
زن ديگري توييت كرده است ،پدرش پس از آنكه او را مورد ضرب و شتم قرار داد و از خانه بيرون كرد ،به پليس اطﻼع داد
كه دخترش نافرمان است و در پي آن او را بازداشت كردند.
يك اداره دولتي عربستان كه وظيفه اش مبارزه با خشونتهاي خانگي است ،با استفاده از همين هشتگ از زنـاني كـه مـورد
سوواستفاده جنسي قرار گرفته اند خواسته است به طور خصوصي با اين اداره تماس حاصل كنند.
يك كاربر توييتر به نام "كاتالونيا" نوشته" :من اطﻼع دادم و پليس من را قانع كرد از شكايت خود صرف نظر كنم و اين در
حالي بود كه عامل آزار كنار پليس نشسته بود".
به گزارش ديده بان حقوق بشر ،زنان عربستان اجازه ندارند بدون حضور قيم مرد خود به خدمات اجتماعي دسترسي داشته
باشند و زناني كه به خانه هاي حمايت از زنان پناه برده اند ،هنوز براي خروج از آن به اجازه خويشاندان مرد نياز دارند.
زيانهاي اقتصادي كرونا بر زنان بيشتر است

"شريل سندبرگ" ،مدير حوزه فناوري ،كنشگر ،نويـسنده
آمريكايي و مدير ارشد عمليات فيس بوك مي گويـد" :از
آنجا كه زنان لطمات بسياري از آسيبهاي اقتصادي ناشـي
از كرونا مي بينند ،بحران كنوني بهداشت جهـاني را بايـد
زنگ خطري براي تشديد نابرابريهاي جنسيتي دانست".
سندبرگ در گفتگو با "نيوزويـك" نقـش كرونـا بـر روي
جامعه زنان را ويرانگر خواند و تاكيد كرد" :ما نبايد حتي لحظه اي را براي رفع مشكﻼت ساختاري زنان هدر دهيم".
براساس آخرين نظرسنجي منتشر شده ،به دليل گسترش ويروس كرونا بـيش از يـك سـوم زنـان از كـار بيكـار شـده ،بـه
مرخصي اجباري رفته يا با كاهش حقوق مواجه شده اند .وضعيت براي زنان رنگين پوست حتي بدتر بوده و در زنـان سـياه
پوست دو برابر بيشتر از مردان سفيدپوست چنين مشكﻼت مالي و كاري گزارش شده است.
سندبرگ افزود" :چنين چيزي هرگز بدان معنا نيست كه نابرابري اقتصادي مدتها پيش از گسترش كرونا شايع نبوده است.
داده ها نشان مي دهد كه زنان در حال حاضر به طور ميانگين و به ازاي هر دﻻر درآمد در مقايـسه بـا مـردان ٢٠ ،سـنت
كمتر دريافت مي كنند .اين تفاوت براي زنان رنگين پوست بيشتر بوده و زنان سياهپوست  ٦٢سنت كمتـر و زنـان ﻻتـين
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تبار  ٥٤سنت درآمدشان در مقايسه با مردان كمتر است .از اين رو براي يك شغل با سابقه  ٤٠سال ،زنان به دليل شـكاف
كنوني دستمزد ،بيش از  ٤٠٠هزار دﻻر زيان مي بينند".
يك نظرسنجي به سرپرستي سندبرگ كه از  ١تا  ٣آوريل از ميان دو هزار و  ٩٩٧بزرگسال بـاﻻي  ١٨سـال انجـام شـده،
همين يافته ها را تكرار كرده :نزديك به دو سوم زنان شاغل گفته اند كه اگر درآمد شخصي خود را از دست بدهند ،بيش از
 ٣ماه قادر به پرداخت نيازهاي اساسي نخواهند بود .اين در حالي است كه در مورد مردان ،كمتر از نيمي از مـردان شـاغل
چنين چيزي را يادآور شده اند.
اين در حالي است كه ماه گذشته ،كنگره آمريكا بسته حمايتي  ٢تريليون دﻻري به منظور مقابله با كرونا اختصاص داد .اين
مصوبه چندين قانون براي كمك به خانواده ها و كارگران دارد ،اما هيچ كاري براي كاهش نابرابري جنـسيتي در حقـوق و
دستمزد نمي كند.
آسيب جدي كرونا به زنان شاغل در مشاغل غيررسمي

در سالهاي اخير افزايش نياز زنان به كار منجر به فعاليت بيشتر آنها ولو در اقتصاد غيررسمي شده اسـت .در شـرايطي كـه
شيوع گسترده كرونا اقتصاد را با چالشهاي جدي مواجه كرده ،بيم آن مي رود كه زنان بيشتري جذب بازارهاي غيررسـمي
شوند.
مهناز قديرزاده ،فعال حقوق زنان و كارشناس روابط كار ،مي گويد" :فعاﻻن حقوق زنان مدتهاست بر اين واقعيت تاكيد مي
كنند كه شرايط ناعادﻻنه بازار كار منجر به اشتغال زنان در مشاغل غيررسمي شده است .اين نوع اشتغال هم در حين كـار
و هم در آينده بر وضعيت معيشتي زنان تاثير مي گذارد .اكنون كه شيوع بيماري كرونا باعث شده بازار كار بـيش از پـيش
بهم بريزد ،بخشي از زيانهاي فردايي اشتغال ناقص را به عينه مي بينيم".
او با اشاره به وعده پرداخت بيمه بيكاري به شاغﻼني كه بر اثر كرونا شغل شان را از دست داده اند ،مي گويد" :نه تنها زنان
دستفروشي كه هر روز آنها را در مترو يا پياده روهاي شهر مي ديديم ،بلكه بخش قابل توجهي از زنان كارمند و كارگر هم
بيكار مي شوند و نمي توانند بيمه بيكاري بگيرند .مي دانيم كه زنان زيادي هستند كه به صورت تـوافقي مـشغول بـه كـار
هستند .منشيهاي پزشكان ،كارگران خدماتي ،كارمندان دفاتر خصوصي و  ...در بسياري موارد زير يك ميليون تومان حقوق
مي گرفته و بيمه هم نبوده اند".
اين كارشناس روابط كار مي گويد" :در شرايط عادي كه كرونايي هم در كار نيست ،وقتي يك منشي پزشك اعتراض كنـد
به راحتي اخراج شده و نيرويي جايگزين او مي شود .در شرايطي كه زنان نياز مبرمي به كار دارند ،ﻻزم است با انديـشيدن
تمهيداتي آنها را از بازار غيررسمي كار نجات دهيم .اين بهانه كه در صورت پرداخت حداقلها كارفرمايان نمي توانند روي پا
بايستند و ورشكست مي شوند ،غير واقعي است؛ كمتر از ١٠درصد هزينه توليد مربوط به حقوق نيـروي كـار اسـت .بـراي
حمايت از كارفرمايان بايد هزينه هاي ديگر را كاهش داد".
ويروس كرونا؛ فشاري مضاعف بر زنان

محدوديتهاي اجتماعي كه به دليل شيوع ويروس كرونا اعمال شده ،فشار بر زنان را بيشتر كـرده اسـت .نـه تنهـا خـشونت
خانگي ،بلكه انتظار مردها از زنان نيز مشكل ساز است .به ويژه زنان آسيايي از اين بابت رنج مي برند.
براساس تحقيقات سازمان بين المللي كار ) (ILOدر سال  ،٢٠١٨زنان بسيار بيشتر از مردان در زندگي مشترك ،كارهـاي
رايگان و بدون امتياز مانند پرورش طاقت فرساي فرزندان و نگهداري از اعضاي سالمند و بيمار خانواده را انجام مي دهند.
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به گفته اين سازمان ،تقسيم نابرابر كار در خانواده در آسيا به مراتب بيشتر از ساير نقاط جهـان اسـت .در بـسياري از ايـن
كشورها هنوز از زنان اين انتظار مي رود كه هـم تـامين
كننده نيازهاي روحي و عاطفي مردان و فرزنـدان شـان
باشند و هم روحيه تعاون و ايثـار را در خـانواده تقويـت
كنند.
در اين جوامع به طور معمول اگر تنشي در خـانواده بـه
وجود بيايد ،زن مقـصر شـمرده مـي شـود .يـك ضـرب
المثل ويتنامي اين وضعيت را به روشني بيان مي كنـد:
"مرد ساختمان خانه را مـي سـازد ،زن آن را اداره مـي
كند".
در انــدونزي پــس از اعمــال سياســت "فاصــله گيــري
اجتماعي" كه از  ١٦مارس ) ٢٦اسفند( آغاز شد ،مدارس و كودكستانها تعطيل هـستند و مـسووليت تـدريس فرزنـدان در
بسياري از خانواده ها اكنون به دوش زنان افتاده است ،زيرا به جز جاكارتا ،پايتخت ايـن كـشور ،كـه از اينترنـت پرسـرعت
برخوردار است ،در روستاها و شهرستانهاي اندونزي امكانات مجهز ديجيتالي محدود است .آن دسته از زنـان انـدونزي كـه
امكان كار از خانه را دارند ،اكنون بايد در كنار كار رسمي خود ،مسووليتهاي سنتي يك زن خانه دار را نيز انجام دهند.
البته همه زنها يك گونه عمل نمي كنند" .بهوانا" ،زن  ٣٤ساله هندي ،كه همراه با همسر و پسر شش ساله اش در دهلـي
نو زندگي مي كند و مسووليت يك پرتال اينترنتي فروش امﻼك را به عهده دارد ،ضمن تاكيد بر اينكـه دسـتكم در دوران
خانه نشيني اجباري تمامي اعضاي خانواده بايد در كارهاي خانگي سهيم باشند مي گويد ،به خواست او ،همـسر و پـسرش
مسووليت شست وشو و نظافت خانه را به دوش گرفته اند و مادر شوهرش آشپزي مي كند.
بهوانا مي گويد" :زمان آن فرا رسيده كه درك كنيم ،زنان ابرقهرمان نيستند و نيرو و توانايي محدودي دارند".
نامه فعاﻻن حقوق زن در هرات به زنان عضو هيات مذاكره كننده صلح

نهاد برابري اجتماعي زنان و فعاﻻن حقوق زن در حوزه غرب
افغانستان در يك نامهبه زنان عضو هيات مذاكره كنندهصلح
بــا گــروه طالبــان ،خواســتار حمايــت از حقــوق زنــان و
دستاوردهاي دو دهه افغانستان و جامعه جهاني در اين بـاره
شدند.
آنها مي گويند زنان واقعيت انكار ناپذير و بخش بـزرگ ايـن
جامعه اند و با اينكـه در برافـروختن منازعـات هـيچ نقـشي
نداشته اند ،اما آسيبهاي جبران ناپذير از جنگها ديـده انـد و
حق خود مي دانند كه در تصميم گيري بـراي صـلح نقـشي
پررنگ داشته باشند.
اين زنان از بانوان عضو هيات مذاكره كنندهمي خواهند تا اعضاي مرد هيات را جهت حفظ دستاوردهاي هيجده سـاله ،بـه
ويژه حقوق زنان و كودكان با خود همراه سازند.
آنها همچنين خواستار آن هستند كه اعضاي هيات ،زناني را كه در حاشيهاين مذاكرات هستند ،از آنچه كه در مذاكرات مي
گذرد مطلع سازند.
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عزيزه خيرانديش ،مسوول نهاد برابري اجتماعي زنان ،از زنان عضو هيات مي خواهد تا بيشترين تمركز آنها بر مسائل زنـان
باشد .آنان بايد از حقوق زنان بي هيچ كم و كاستي دفاع كنند.
مرجانعلي پور ،عضو نهاد برابري اجتماعي زنان در هرات ،نيز مي گويد ،قانون اساسي و بـه ويـژه بخـش دوم آن كـه روي
برابري حقوق زنان و مردان تاكيد دارد ،به هيچ وجه قابل تغيير و يا تعديل نيست.
به باور اين زنان معامله و يا هر نوع ناهماهنگي ميان پنج زن عضو هيات مي تواند آيندهو دسـتاوردهاي زنـان را بـا چـالش
مواجه سازد و اين براي زنان كشور قابل قبول نيست.
شهردار زني كه سان فرانسيسكو را از بحران كرونا نجات داد

سانفرانسيسكو تا پيش از اعﻼم وضعيت اضطراري
از سوي "ﻻندن بريد" ،شهردار  ٤٥ساله شهر ،در
اواخر فوريه )اوايل اسفند( ،هنوز مـوردي از ابـتﻼ
به كرونا ويروس را تاييد نكرده بود .دو هفته بعد،
تصميم بريد براي ممنوعيت تجمع بيش از هـزار
نفر ،باعث لغو يك سري از برنامه ها شد .تصميم
او به همراه اولين مورد مثبـت كرونـا ويـروس در
ليگ بسكتبال "ان بـي اي" ،باعـث شـد كـه بـه
تدريج همه ليگهاي مهم ورزشـي كـشور تعطيـل
شود .در آن زمـان ،بريـد بـه دليـل اعمـال ايـن
محدوديتها با انتقادات بسياري از سوي مردم و مسووﻻن رو به رو شد.
اما نزديك به يك ماه بعد ،از سانفرانسيسكو و منطقه بزرگ خليج به عنوان يك الگوي ملي در مبارزه با كرونا نام برده مـي
شود ،همه با مثال زدن اين شهر از اين مي گويند كه چگونه اقدامات زودهنگام و تهاجمي مـي توانـد از افـزايش انفجـاري
موارد ابتﻼ به بيماري جلوگيري كند .تعداد مبتﻼيان در سانفرانسيسكو تا تاريخ  ١٠آوريل )٢٢فروردين(  ٨٥٧مورد با فقط
 ١٣مورد مرگ و مير ناشي از آن بوده كه اين رقم بسيار كمتر از كﻼنشهرهاي ديگر مانند نيويورك ،نيواورلئان ،ديترويـت،
بوستون و واشنگتن دي سي است .اكنون منحني بيماري در اين شهر كامﻼ در حال صاف شـدن اسـت و در مراجعـات بـه
اورژانس نيز كاهش چشمگيري ديده مي شود.
"اميلي گورلي" ،اپيدميولوژيك دانشگاه جان هاپكينز ،مي گويد" :همه شواهد نشان مي دهد كـه آنهـا بـسيار بهتـر عمـل
كردند و ساده ترين توضيح براي آن اين است كه آنها اقدامات فاصله گذاري اجتماعي را بسيار جدي گرفتند ،ضمن اينكـه
خيلي هم به سرعت آن را اجرايي كردند".
بريد از  ١٧مارس ) ٢٧اسفند( دستور تعطيلي مشاغل در محلهايي كه بيش از  ٥٠مورد ابتﻼ داشتند را صـادر كـرد .در آن
تاريخ ،شهر نيويورك بيش از دو هزار مورد مثبت داشت ،اما "اندرو كوومو" ،فرماندار نيويورك ،و "بيل دو بﻼسيو" ،شهردار
نيويورك ،همچنان مايل به تعطيل كردن مدارس و ارائه دستورالعمل ماندن در خانه براي بزرگترين شهر كشور نبودند .تـا
تعطيل شدن كامل نيويورك در تاريخ  ٢٢مارس ) ٣فروردين( ،بيش از  ١٠هزار مورد ابتﻼ پرونده در پنج بخش آن گزارش
شد.
سياست تهاجمي بريد در ابتدا چندان طرفداري نداشت .سناتور "كماﻻ هريس" مي گويد" :ريد با انتقادات بسياري مواجـه
شد ،اما بر اساس آراي كارشناسي شجاعت اين را داشت كه در راستاي حفظ سﻼمت مردم چنين تصميمي بگيرد".

٣٤

مقامات بهداشت عمومي در سان فرانسيسكو نظارت بر شيوع كرونا ويروس را در تعطيﻼت ماه دسامبر آغاز كردند .در اواخر
ژانويه ،بريد مركز عمليات اضطراري سانفرانسيسكو را براي آماده سازي جهت شيوع احتمالي بيماري فعال كرده بـود ،ايـن
اولين اقدام از اين دست در يكي از شهرهاي اصلي كشور بود .از آن زمان ،شهردار پست فرماندهي را به مركـز "ماسـكون"
منتقل كرده ،مجتمع گسترده اي كه در آن مقامات ارشد شهر مي توانند ضمن فاصله گيري اجتماعي ،به صورت حـضوري
كار كنند".
براي بريد ،اين دو سال گذشته آسان نبوده است .او پس از مرگ غيرمنتظره شهردار "اد لي" در اثر سكته قلبي ،در دسامبر
سال  ٢٠١٧به طور خودكار شهردار شد .در آن زمان ،بريد تنها زن آمريكايي آفريقايي تبار بود كه يك شهر بزرگ آمريكا را
مديريت مي كرد .اما شش هفته بعد هيات نظارت او را بركنار كرد و يك قانونگذار ديگر ،يك مرد سفيد پوست ،را به جـاي
او نصب كرد .با اين حال بريد در سال  ٢٠١٩در انتخابات پيروز شد.
رهبران زن موفق در كنترل كرونا

تايوان ،با اقدامات اوليـه ،همـه گيـري ويـروس
كرونا را با موفقيت كنترل كـرده اسـت .اكنـون
ايــن كــشور بــراي كمــك بــه اتحاديــه اروپــا و
ديگران ،ميليونها ماسك صادر مي كند.
آلمان با نظارت بر بزرگ ترين برنامـه آزمـايش
ويروس كرونـا در اروپـا ،هـر هفتـه  ٣٥٠هـزار
آزمايش انجـام داده و بـا تـشخيص زودهنگـام
ويروس ،در جداسازي و درمان موثر بيماران بسيار موفق عمل كرده است.
نخست وزير نيوزيلند ،توريسم را تعطيل اعﻼم كرده ،يك ماه كل كشور را تعطيل كرده و اقداماتي زودهنگام انجام داده .در
نتيجه تلفات ويروس كرونا را تنها به  ٩مورد مرگ محدود كرده است.
هر سه كشور به دليل برخورد چشمگير خود با همه گيري ويروس كرونا تحسين شده اند .اين كـشورها در سراسـر جهـان
پراكنده اند :يكي در قلب اروپاست ،يكي در آسيا و ديگري در اقيانوس آرام جنوبي ،اما هر سه آنها يك نكته مشترك دارند:
همه آنها توسط زنان هدايت مي شوند.
موفقيت اين كشورها و ساير دولتهاي تحت رهبري زنان در برخورد با همه گيري جهاني از آنجا قابل توجه است كـه زنـان
كمتر از هفت درصد از رهبران جهان را تشكيل مي دهند.
اين كشورها  -همه دموكراسيهاي چند حزبي با اعتماد عمومي باﻻ به دولتها  -از طريـق مداخلـه زودهنگـام علمـي ،همـه
گيري كرونا را كنترل كرده اند .آنها با آزمايشات گسترده ،دسترسي آسان به درمان پزشكي با كيفيت ،ردگيـري تماسـهاي
خطرناك و محدوديتهاي سخت اجتماعي اين كار را انجام داده اند.
به جز سه كشور نامبرده ،چهار كشور از پنج كشور شمال اروپا تحت رهبري زنان است .اين كشورها هـر كـدام در مقايـسه
ميزان مرگ و مير كمتري به نسبت ساير كشورهاي اروپايي دارند.
نخست وزير فنﻼند" ،سانا مارين" ،جوان ترين رهبر جهان است ) ٣٤ساله( .او در زمينه آمادگي براي مقابله با اين بيماري،
تاييد ٨٥درصدي فنﻼنديها را دارد و در اين كشور تنها  ٥٩نفر در ميان  ٥.٥ميليون نفر جمعيت فوت كردند.
نخست وزير ايسلند" ،كاترين جاكوبزدوتر" ،رهبر كشور كوچك و جزيره اي با تنها  ٣٦٠هزار نفر جمعيت اسـت .امـا ايـن
كشور با آزمايش گسترده و تصادفي ويروس كرونا مي تواند تاثير گسترده اي بر ساير نقاط جهان داشته باشد ،زيرا دريافته
است كه تقريبا نيمي از كساني كه آزمايش شان مثبت مي شود ،عﻼمت ندارند .ايسلند همچنين در اوايل همـه گيـري ،بـا
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رديابي تماس افراد و قرنطينه كردن موارد مشكوك به كرونا ،براي كنترل آن مداخله كرد .روش كنترل دانمارك و نروژ هم
مورد توجه قرار گرفته است.
ساير روساي زن جهان نيز به دليل واكنشهاي شديد و سريع خود توجه ها را جلب كرده اند" .سيلوريا جيكـوبز" ،نخـست
وزير سنت مارتين ،جزيره اي كه تنها  ٤١هزار نفر جمعيت دارد ،با انتشار فيلمي كه در آن به شهروندان مي گويد به مدت
دو هفته در خانه بمانند ،در سراسر جهان مشهور شده است .او در اين فيلم مي گويد" :اگر نان مورد عﻼقه خود را در خانه
نداريد ،كراكر بخوريد .اگر نان نداريد ،غﻼت بخوريد .جو دوسر بخوريد".
رهبران زني كه تاكنون موفق به كنترل اين بيماري همه گير شده اند ،نشان مي دهند كه برابري جنسيتي بـراي سـﻼمت
عمومي جهاني و امنيت بين المللي بسيار مهم است.
شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي آن براي زنان سرپرست خانوار

بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر حدود  ٣ميليون زن سرپرست خانوار در سراسر ايران وجود دارد .آمـار نـشان مـي
دهد كه در طول  ١٠سال گذشته تعداد خانواده هاي داراي سرپرست زن نسبت به خانواده هايي كه سرپرسـت شـان مـرد
است ٥٨ ،درصد افزايش يافته است؛ آماري كه با شيوع ويروس كرونا و خانه نشيني قشر باﻻيي از جامعه ايراني ،نگرانيهـا و
واكنشهاي فعـاﻻن زنـان بـسياري را بـه
همراه داشته است.
گيتي پورفاضل ،وكيل دادگستري و فعال
حقوق زنان ،در اين باره مي گويد" :زنان
سرپرست خانواده كه پيش از شيوع ايـن
ويــروس درآمــد نــاچيزي را بــا فــروش
كارهاي دستي و يا كار به صورت روزمزد
در كارخانه ها و كارگاهها داشتند و با آن
امرار معاش مي كردند ،با آغاز قرنطينه و
خانه نشين شدن با مـشكﻼت زيـادي از
جمله تهيه نيازمنـديهاي روزانـه خـود و
خانواده روبرو شده اند".
به گفته او كرونا تنها زندگي زنان سرپرست خانواده را تحت تاثير قرار نداده؛ بلكه بيشتر گريبان افـرادي را گرفتـه كـه بـه
دليل فقر از تغذيه مناسب برخوردار نيستند و اين افراد به دليل باﻻ نبودن ايمني بدن در صورت ابتﻼ به اين ويروس جـان
خود را از دست مي دهند".
پيش از اين مديرعامل "جمعيت امامعلي" در گزارشي ميانگين سني زنان سرپرست خانوار در ايران را  ١٨تا  ٦٠سال اعﻼم
كرده بود؛ آماري كه در بعضي از استانهاي ايران كه در آنها كودكهمسري شايع است ،متفاوت است .در اين استانها زنان با
سن  ١٤تا  ١٥سال هم سرپرستي خانواده را به دوش مي كشند.
)منابع :ايرنا ،دويچه وله ،بهارنيوز ،ايلنا ،آونا ،راديو زمانه ،صداي آمريكا ،انتخاب(

کمﮏ مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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چالشهاي معلمان )فروردين (٩٩

فرنگيس بايقره

وزير آموزش و پرورش تكذيب كرد :نگفتم ٣٠درصد دانش آموزان به اينترنت دسترسي ندارند

وزير آموزش و پرورش سخنان خود را در اين باره كه ٣٠درصد دانش آموزان به امكان آموزش مجازي دسترسي ندارد ،پس
گرفت.
محسن حاجي ميرزايي روز يكشنبه  ١٠فـروردين گفتـه بـود:
"براساس برآوردهاي ما  ٧٠درصد دانش آموزان دسترسي بـه
اينترنت ،تلفن همراه ،تبلت و وسيله اي كـه ارتبـاط را برقـرار
كنند دارند و  ٣٠درصد مناطق آموزشي و مـدارس دسترسـي
ارتباطي براي برقراري آموزشهاي مجـازي را ندارنـد ،لـذا مـي
خــواهيم از آن ظرفيــت٧٠درصــد بــراي دسترســي ارتبــاطي
٣٠درصد مناطق و مدارس استفاده كنيم".
وي دو روز بعد اين سخنان را پس گرفت و گفت" :متاسفانه در خبري نادرست از قـول مـن نقـل شـده ٣٠درصـد دانـش
آموزان دسترسي به اينترنت ندارند كه از اساس كذب است".
وزير آموزش و پرورش در صفحه شخصي خود در توييتر همچنين مدعي شـد" :تنهـا  ٨٦٩هـزار و  ٤٠٠نفـر ،معـادل ٦.٩
درصد دانش آموزان ،به اينترنت دسترسي ندارند .غالب اين دانش آموزان در كﻼسهاي چند پايه تحصيل مي كنند و بـراي
آنان نيز برنامه داريم".
وي اين ادعا را در حالي مطرح كرد كه طبق ﻻيحه بودجه  ٩٨دولت ١١ ،ميليون و  ١٣٨هزار و  ٢٤٣دانش آموز در گـروه
"محروم"ها و در ذيل طرح جامع حمايت و ارتقا پوشش تحصيلي مناطق محروم قرار گرفته اند.
از اين تعداد ٦٦١ ،هزار دانش آموز به قدري فقير و محرومند كه حتي در اين طرح ،رديف بودجه اي براي كمكبـه بهبـود
تغذيه دانش آموزان مناطق محروم اختصاص يافته است.
معلمان حقالتدريس خواهان پرداخت كامل حقوق فروردين هستند

"فعﻼ" مدارس تعطيل است؛ اين تعطيلي كه به دليل پيشگيري از گسترش كرونا ويروس در دستور كار قرار گرفته ،بـراي
كساني كه حقوق ثابت ماهانه دارند نگران كننده نيست ،امـا معلمـان حـق
التدريس نگران معيشت و آينده شغلي خود هستند و اين سـوال را مطـرح
مي كنند كه تكليف حقوق فروردين ماه آنها چه مي شود؟
دولت مي گويد تمهيداتي براي فصلي كاران و كسب و كارهاي آسيب ديده
از كرونا در نظر گرفته است و معلمان حق التدريس كه به صـورت سـاعتي
در مدارس دولتي سراسر كشور مشغول به تدريس هستند ،مي گويند" :بـا
تعطيلي مدارس ،اشتغال ما نيز در معرض خطر قرار گرفتـه اسـت .ايـن در
حاليست كه زندگي همچنان هزينه دارد و حتي هزينه هاي آن افزايش نيز داشته است".
انتظار معلمان اين است كه ﻻاقل تا زمان بازگشايي مدارس ،دستمزد و حق بيمه آنها كامـل پرداخـت شـود تـا بتواننـد از
امنيت رواني برخوردار باشند.
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"دستمزد كامل" براي معلم حق التدريس به معناي حداقل دستمزد مـصوب شـوراي عـالي كـار اسـت .ايـن معلمـان كـه
دستمزد ساعتي وزارت كار را مي گيرند و بيمه تامين اجتماعي هستند ،در شرايط عادي برحسب تعداد ساعات كار ،حقوق
و حق بيمه دريافت مي كنند و معموﻻ از آنجا كه تعداد ساعات تدريس آنها محدود است ،دريـافتي شـان در پايـان مـاه از
حداقل حقوق كارگري نيز كمتر مي شود.
معلمان حق التدريس مي گويند" :ﻻاقل در اين بحران كرونا ،حقوق ما را كامل بپردازيد تا بتوانيم قدري آسوده باشيم".
 ٣٠تشكل صنفي فرهنگيان خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند

كانونهاي صنفي معلمان در سراسر كشور در نامه سرگشاده اي كه روز آدينه  ٣٣فروردين منتشر شد ،خطاب به رييس قوه
قضاييه ،خواستار آزادي يا حداقل اعطاي مرخصي به محمد حبيبي ،از اعضاي هيـات مـديره و مـسوول تـشكيﻼت كـانون
صنفي معلمان ايران ،و ديگر زندانيان سياسي شدند.
تشكلهاي مزبور به شيوع ويروس كرونا در كشور اشاره كرده و خطري كه از جانب آن جان زندانيان را تهديـد مـي كنـد را
يادآور شده اند.
آنها مي نويسند" :هنوز بسياري از زندانيان سياسي و عقيدتي از اقشار مختلف اجتماعي ،مانند معلمان ،وكﻼ ،فعاﻻن حقوق
بشر ،نويسندگان ،كارگران و حتي زندانيان عادي ،مالي و  ...كماكان در زنـدان و در معـرض خطـر ابـتﻼ بـه ايـن ويـروس
خطرناك مي باشند كه در كنار ساير مسائل ،نگرانيها و فشار زيادي را براي افراد زنـداني و خـانوادهآنهـا بـه همـراه داشـته
است".
فرهنگيان در ادامه نامه خود به وضعيت سﻼمتي معلم زنداني ،محمد حبيبي ،اشاره كرده و هشدار مي دهند كـه او كـه بـا
وجود وضعيت نامساعد جسمي و ابتﻼ به بيماري ريوي همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد.
آنها به همين دليل ابراهيم رئيسي را فراخوانده اند" :افرادي نظير حبيبي با دستور صريح شما هر چه سـريع تـر آزاد و يـا
حداقل به مرخصي اعزام شوندو نسبت به آزادي و يا حداقل مرخصي ساير زندانيان سياسي و حتي عادي كه حضورشان در
جامعه خطري براي امنيت مردم ايجاد نمي كند ،اقداماتي )فوري( انجام شود".
"تجربه به ما آموخت كه حق گرفتني است"

اسماعيل عبدي ،معلم زنداني و عضو هيات مديره كانون صـنفي
معلمان ،در نوشته اي بر اهميت مبارزه مـستقل معلمـان تاكيـد
كرده و عليه توهمات اصﻼح طلبانه كه مطالبـات معلمـان را بـه
بيراهه مي برد و تﻼش آنها را ناكارا مي كند ،موضع گرفته است.
اين فعال معلمان تجربه عيني را پايه قرار داده و مي نويسد:
"پس از استقرار دولت روحاني برخي كارشناسان مسائل آموزش
و پرورش براي رسيدن به مطالبات ،راهكارِ مناسب را اعتماد بـه
دولت و وزارتخانه ،نزديكي به جريانات و تشكلهاي اصﻼح طلب و رايزنـي و چانـه زدن از طريـق افـراد سياسـي دانـسته و
هرگونه كنش اعتراضي را به دليل نتايج اعتراضات سال  ٨٨ناكارآمد و اشتباه فاحش محاسباتي مي ناميدند! آنان كنش آن
روز معلمان و تشكلها را واپسگرايانه و تحت تاثير جريانات اصولگراييِ مخالف دولت و يا ناشي از ورود تحليلهاي طبقـاتي و
نفوذ جريان چپ دانسته و كنش اجتماعي معلمان را ابزاري براي رسيدن به اهـداف سياسـي اصـولگرايانهو يـا خـدمت بـه
مبارزه تمام عيار عليه سرمايه داري نئوليبرال ارزيابي نموده و لذا تشكيل كمپين حمايـت از معلمـان زنـداني را كـار غيـر
صنفي تصور مي كردند.
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"پيش از آن در زمان استقرار دولتهاي اصولگرا هم برخي منتقدين وابسته به دولت ،هر نـوع اعتراضـي را محكـوم كـرده و
گردهمايي معلمان معترض را مربوط به نفوذ خط اصﻼح طلبي بين معلمان و كانون مي دانستند!
"در شرايط نرمال كانون صنفي معلمان به شكل تدريجي راه هايي نظير :ديدار با مسوولين و رايزنـي ،ارسـال نامـه ،جمـع
آوري طومار ،انتشار بيانيه وتذكر به دولت و نمايندگان مجلس را انجام دادند؛ اما با بي توجهي مسوولين تصميم به اعتراض
گرفتند و اتفاقا دستاوردهاي مهم صنفي فرهنگيان مانند تصويب و اجراي قانون نظام هماهنگ ،طرح رتبه بندي و اجـراي
برخي از مصوبات هيات وزيران و بند  ٥ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري همه از راه اعتـراض ،شـكايت در ديـوان و
ايستادگي به دست آمد.
"آري! تجربه به ما آموخت كه "حق گرفتني است .فراموش نكنيم زمـاني كـه معلمـان آزاد بـه اميـد اسـتخدام بـا حقـوق
٣٠٠هزارتومان در ماه بدون بيمه مشغول كار بودند ،معلمان حق التدريس ماه ها حقـوق دريافـت نكـرده بودنـد و مربيـان
پيش دبستاني در صف استخدام بودند ،رايزنيها به نتيجه نرسيد ووزراي آموزش و پرورش از جمله آقايان فـاني و بطحـايي
نتوانستند به وعده هايشان عمل كنند و در نهايت معلمان و تشكلهاي مستقل صنفي آستين همت باﻻ زدند و حق شـان را
گرفتند و يادمان باشد افرادي كه به خودشان اجازه دادند تا از سرمايه معلمان براي خود توشه بردارند و يكي از بزرگتـرين
اختﻼسهاي تاريخ ايران را در صندوق ذخيره فرهنگيان رقم بزنند ،با پيگيـري و ايـستادگي همـين معلمـانمعتـرض رسـوا
شدند".
سنديكاي شركت واحد خواستار آزادي فوري فعاﻻن صنفي معلمان و

كارگران شد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با صـدور اطﻼعيـه
اي خواهان آزادي فعاﻻن صنفي معلمان و كارگران زنداني شدند و مـسووﻻن
جمهوري اسﻼمي را مسوول پيامدهاي حـبس آنهـا در شـرايط شـيوع كرونـا
دانستند.
كارگران روشن ساختند" :هر چند فعاﻻن صنفي معلمان و كارگران از سـوي
محاكم قضايي به زندان محكوم شده اند ،اما واقعيت اين است كه آنان جرمي مرتكب نشده انـد و تنهـا بـه دليـل دفـاع از
حقوق حقه طبقه زحمتكشان ،برايشان پرونده سازي و حكم زندان صادر شده است".
آنها تاكيد كردند" :آزادي هزاران زنداني از سوي قوه قضاييه به دليل شيوع بيماري كرونا نشان دهنده جـدي بـودن خطـر
اين بيماري مي باشد كه در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است .عدم آزادي امثال محمـد حبيبـي هـا كـه در دفـاع از
حقوق معلمان به ناحق زنداني شده اند و هيچ خطري براي شهروندان محسوب نمي شوند ،نوعي سووقصد به جان شان مي
باشد .تصميم سازان در دفاع از منافع سرمايه داران ،اختﻼس گران )دزدان( خودي ،آنـان را بـا وجـود خطـر جـدي كرونـا
همچنان در زندان نگه داشته اند".
سنديكاي واحد فشار ،تهديد و زندان عليه فعالين صنفي معلمـان ،كـارگران ،دانـشجويان و فعـالين سياسـي و عقيـدتي را
محكوم كرده و خواهان آن شده است كه" :با توجه به شيوع ويروس كرونا در زنـدانها و عـدم توانـايي دسـتگاه قـضايي در
كنترل ويروس در زندان ،تمامي اين افراد آزاد شده و يا دستكم با مرخصي آنان موافقت شود".
بازداشت ناهيد فتحعليان فعال صنفي معلمان در تهران

فعاﻻن صنفي معلمان از بازداشت ناهيد فتحعليان ،فعال صنفي و معلم بازنشسته در تهران خبر دادند.
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به گفته آنها ،اين معلم بازنشسته روز سه شنبه  ٢٦فروردين ماه جاري در خارج از منزل خود توسط نيروهاي امنيتي لباس
شخصي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شدهاست.
تا لحظه تنظيم اين خبر ) ٣٧فروردين( از علت بازداشت و محل نگهداري وي اطﻼعي در دست نيست.
اطﻼعيه پيرامون جلسه "تشكلهاي فرهنگيان" با نوبخت

پيرامون نشست نمايشي رييس سازمان برنامـهو بودجـه و وزيـر
آموزش و پرورش با آنچـه كـه "تـشكلهاي فرهنگيـان" خوانـده
شده ،كانون صنفي معلمان ايران )ته ران( اطﻼعيه اي به شـرح
زير صادر كرد:
"پيرو نامهارسال شـدهمـشاور وزيـر آمـوزش و پـرورش در امـور
تشكلها كه بعد از ظهر روز گذشته به اين تشكل صنفي معلمـان
ابﻼغ شد و با توجه به دعوت نشدن هيچيك از تشكلهاي صنفي
استانها و نپذيرفتن دستكم يك نماينده ديگر از كانون تهران كه مي توانست بـه نماينـدگي از طـرف مجموعـه تـشكلهاي
استانها )شوراي هماهنگي( در جلسه شركت كند ،همچنين با توجه به تهديدات و احضارهاي فعاﻻن صنفي فرهنگي و نيـز
ديرهنگام بودن اين دعوت كه پس از صدور احكام معلمان صورت گرفته و به نظر مي رسد بيشتر بـراي توضـيح و توجيـه
صدور احكام صادره همانند گذشته تضييع حقوق معلمان را بدنبال داشته باشد؛ كانون صنفي معلمان تهران حضور در اين
جلسه را غيرضروري و فاقد هرگونه دستاورد ارزيابي نموده و از شركت در جلسه مذكور خودداري مي كند".
كانون صنفي معلمان ايران )تهران(
دانش آموزان در مناطق محروم امكان تحصيل از طريق فضاي مجازي را ندارند

نماينده مجلس از فريدن و فريدون شهر با اشاره بـه راه
اندازي شبكه آموزش موسوم به "شاد" به دليـل شـيوع
ويروس كرونا و تعطيلي مدارس در فضاي مجازي بـراي
آموزش دانـش آمـوزان گفـت" :در بـسياري از منـاطق
محروم مانند حوزه انتخابيه اينجانب )چادگان ،فريـدن،
فريدون شهر و بويين و مياندشت( با پراكندگي روستاها
كه حتي راه مناسب هم ندارند چه برسد به گوشي همراه پيشرفته و اينترنت ،آموزش محصلين از طريـق فـضاي مجـازي،
باعث نگراني فراوان در ميان دانش آموزان و والدين آنها در چنين مناطقي  ،شده است".
حسين محمد صالحي افزود" :بسياري از روستاها متاسفانه از شبكه ديجيتال صدا و سيما و آموزش مختلف شبكه هـا نيـز
محروم هستند ،لذا وزارت آموزش و پرورش بايد هر چه زودتر تـدابيري بينديـشد تـا محرومـان ،از تحـصيل هـم محـروم
نشوند".
وي گفت" :آموزش و پرورش يا به نوعي دسترسي همگاني را براي همه دانش آموزان مهيا كند يا هر چـه سـريع تـر ايـن
شيوه ناعادﻻنه را متوقف كند ،پيش از آنكه اندوه و افسردگي محروميت از تحصيل مزيد بر علت شود".
)منابع :ايسنا ،كانال معلمان عدالتخواه ،صداي معلم ،اتحاد آزاد كارگران ايران ،كانال اخبار فرهنگيان ،تسنيم ،ايلنا ،كـانون
صنفي معلمان(
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دانشگاه در ماهی که گذشت )فروردين(٩٩
تﻼش بسيج براي منفعل كردن شوراهاي صنفي

كامران عالمي نژاد

معيــد مهــديان ،دبيــر ســابق شــوراي صــنفي
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران ،از تجربه
خود پيرامون ترفند حاكميت براي منغعل كـردن
شوراهاي صنفي دانشجويان و جلوگيري از طـرح
مطالبات آنها مي گويد" :مدتهاست كـه فعاليـت
سياسي در دانشگاهها دچار افول شده و با توجـه
به مشكﻼت معيـشتي دانـشجويان ،لـزوم وجـود
فعاليت صنفي بيش از پيش احساس ميشود .در
ايــن بــين كــم و بــيش در دانــشگاههاي كــشور
مشاهده كرده ام كه دانشجويان متصل به جريان
بسيج تﻼش مي كنند وارد فعاليت صنفي شده و در پس فعاليت ،اهداف خود را اجرايي كنند".
اين فعال صنفي مي افزايد" :پس از حدود دو سال و نيم فعاليت صنفي و بر اساس تجربيات خود ،بايد اشاره كـنم در ايـن
مدت مشاهده كردم كه افرادي متصل به نهاد بسيج ،پس از كسب راي ،شروع به سنگ انـدازي در مـسير شـوراي صـنفي
كرده و با اتصال و ايجاد نوعي ﻻبي بـا نهادهـاي مختلـف از جملـه نهـاد نماينـدگي رهبـري ،رياسـت دانـشگاه و معاونـت
دانشجويي ،سعي مي كنند استقﻼل شوراي صنفي را خدشه دار كرده و شورا را منفعل كنند".
مهديان انگيزه حاكميت در كاشتن بسيجيان در شوراهاي صنفي را اينگونه برمي شمارد:
 -١بازيابي اقبال از دست رفته نهاد بسيج
 -٢تشكيل شوراهايي منفعل با حضور افراد نزديك به بسيج دانشجويي تا در مقابـل ايـرادات و مـشكﻼت سيـستم سـكوت
كرده و از ايجاد دردسر براي مسووﻻن دانشگاه جلوگيري گردد .
او سپس نتيجه مي گيرد" :دانشجويان بايد در انتخاب نمايندگان دانشجويي خود نهايت دقت را بـه كـار ببرنـد تـا ضـمن
شناخت كانديداهاي كارآمد ،از مستقل بودن آنها مطمئن شوند .باز هم بايد اشاره كنم كـه وجـود شـوراي صـنفي فعـال و
مستقل از مسووﻻن ،از مهم ترين نيازها براي ادامه زيست دانشجويي است".
گﻼيه دانشجويان دانشگاه تبريز از بي نظمي و اشكاﻻت خط اينترنتي
در پي تشكيل كﻼسهاي دانشگاه تبريز به صورت اينترنتي ،داشجويان بـا
مشكﻼت زيادي از قبيل وارد نشدن به سايت و نامـشخص بـودن صـداي
استاد روبرو شده اند.
ﻻزم به ذكر است كه سـايت دانـشگاههاي مختلفـي از جملـه واحـدهاي
دانشگاه آزاد ،دانشگاه هاي شيراز ،علوم پزشكي ايﻼم ،علوم پزشكي اراك،
شاهد ،چمران اهواز ،بين المللي قزوين و  ...هم بـا همـين مـشكل روبـرو
بوده اند.
نظرات تعدادي از دانشجويان در زير مي خوانيد:
ـ ساعت  ٢كﻼس داشتم؛ هر كاري كردم نتونستم به كﻼس وصـل شـم!
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همش اين صفحه برام ميومد:
ـ هيچ كدوم از دانشجوها نتونستن از صبح وارد كﻼس بشن
ـ ساعت  ١٦اطﻼعيه دادن كﻼسهاي امروز تبريز تعطيله
ـ اين چه وضعيه آخه! روز اول آموزش مجازي اين باشه ،واي بحال روز آخرش
ـ ٨٠درصد دانشجوها موافق حذف ترم هستن ،چون با اين شرايط نه تنها چيزي ياد نميگيرن ،بلكه اعصابـشون هـم خـرد
ميشه
ـ خواهشا اگه نميتونين يه سايت رو درست مديريت كنين ،ترم اختياري رو بذاريد بريم حذف كنيم
ـ اسمشو گذاشتن تدريس مجازي ،استاد مياد چند تا اسﻼيد را روخواني ميكنه و ميره ،اونم تازه نـصف اوقـات يـا صـداش
نمياد كﻼ يا از سايت ميندازه بيرون .نمي تونيم استفاده كنيم
ـ چرا وقتي اسم شهريه مياد همشون آماده باش هستن واسه دريافت شهريه .دو قران بدهكار باشي صدتا اس ام اس ميدن،
ولي امروز ما از  ٨.٣٠صبح با سامانه ور رفتيم و عﻼف شديم ،ساعت  ٤بعدازظهر اعﻼم ميكنن كه كﻼسـاي مجـازي تبريـز
تعطيله
ـ بعضي استادا هم ببخشيدا ولي هيچي بلد نيستن .بلد نيستن حتي چجوري آنﻼين تدريس كنن .از ما دانشجوها ديگه چه
انتظار دارن؟
ـ با وويس سيگنال سيستم ،اصول مخابرات تدريس ميكنن تو گروه تلگرام! و كﻼ بيخيال سايت شدن
محكوميت فعال دانشجويي دانشگاه تهران به شش سال زندان

ابوالفضل نژادفتح ،فعال صنفي دانشجويي و دانشجوي انسان شناسي دانشگاه تهران ،در دادگاه انقـﻼب بـه  ٦سـال حـبس
محكوم شد.
ابوالفضل نژادفتح كه سال گذشته به دنبـال اعتراضـات گـسترده بـه
گراني بنزين به همراه چند تن ديگر از دانشجويان بازداشت و به قيد
وثيقه به صورت موقـت آزاد شـده بـود ،در دادگـاه انقـﻼب بـا اتهـام
"اجتماع و تباني" و "تبليغ عليه نظام" محكوم شده است.
پنج سال از شش سال محكوميت قضايي صادر شده براي ايـن فعـال
دانشجويي قابل اجرا خواهد بود.
دانشگاه آزاد :كﻼسهاي مجازي هيچ مشكلي ندارد /شهريه را برنمي گردانيم

سخنگوي دانشگاه آزاد اسﻼمي مي گويد كﻼسهاي آموزشي دانشگاه آزاد به صورت مجازي و بدون هـيچ مـشكلي در حـال
برگزاري است.
احمدي حيدري مدعي شد" :كﻼسهاي آموزشي مجازي دانشگاه آزاد با تدابيري كه انديشيده شده و با همكـاري اسـاتيد و
دانشجويان به صورت منظم درحال برگزاري است".
وي افزود" :زماني كه كﻼسهاي آموزشي برگزار مي شود ،نياز به حذف درس و يا حذف ترم نيست و اين امكان در دانشگاه
آزاد وجود ندارد".
اين مقام دانشگاه آزاد تاكيد كرد" :عﻼوه بر اين ،امكان عودت شهريه به دانشجويان وجود ندارد چرا كه دانـشگاه آزاد يـك
نهاد خصوصي است و بايد حقوق اساتيد و كاركنان را از محل همين شهريه ها تامين كند".
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اعتراض دانشجويان سوره به سياستهاي آموزشي دانشگاه در دوران كرونا

در پي ادامه تعطيليدانـشگاهها بـر اثـر شـيوع
كرونا ويروس ،جمعـي از دانـشجويان دانـشگاه
سوره مجاز شدن حـذف تـرم بـدون احتـساب
سنوات و ذخيره شدن شهريه ترم جاري بـراي
نيمسال آينده را خواستار شدند.
با توجه به شرايط به وجود آمـده بـراي ادامـه
تحــصيل در نــيم ســال دوم تحــصيل،٩٩-٩٨

دانــشجويان دانــشگاه ســوره در نامــه اي كــه
رونوشت آن بـه دكتـر خـاكي صـديق ،معـاون
آموزشي وزير علوم ،نيز ارسال شده ،خطاب به رييس دانشگاه سوره نسبت به اجبار آنها براي حضور در كﻼسـهاي مجـازي،
عدم اجازه دانشگاه براي حذف ترم جاري و تعويق كﻼسهاي عملي اعتراض كردند.
اين دانشجويان در نامه خود نوشتند" :ما از مسووﻻن دانشگاه تدوين سياسـتهاي عادﻻنـه و تبيـين سياسـتهاي جديـد در
خصوص آموزش مجازي ترم تحصيلي جاري را خواستار هستيم ،به گونه اي كه حقوق مادي و معنوي ما تضييع نشود".
دانشجويان مطالبات خود از مسوولين دانشگاه را اينگونه برشمردند:
 حذف ترم بدون احتساب سنوات و حذف شهريه براي آن دسته از دانشجوياني كه به هر دليلي امكان ادامه ترم در شرايطحاضر را ندارند
 تعيين تكليف شهريه كﻼسهاي مجازي و تعديل مابه التفاوت شهريه كﻼسهاي حضوري و مجازي و مـشخص كـردن آنبراي آن دسته از دانشجوياني كه قصد شركت در اين كﻼسها را دارند
 عقب افتادن دروس عملي از تابستان به ترم بعد و ارائه اين دروس به صورت هم نياز براي آن دسـته از دانـشجوياني كـهشرايط حضور در كﻼسهاي تابستان را ندارند
 ارائه تمامي واحدهاي اين ترم در ترم آينده براي آن دسته از دانشجوياني كه در اين ترم حذف ترم كامل مي كنندتحريم سراسري آموزش مجازي با امضاي بيش از  ٤٦هزار دانشجو از سراسر كشور

فعاﻻن دانشجويي با انتشار بيانيه و راه انداختن كمپيني از دانشجويان خواستند در تحريم سراسري آموزش مجازي شركت
كنند .در اين بيانيه گفته شده بسياري از دانشجويان به امكانات ﻻزم جهت مشاركت در اين طرح دسترسي ندارند.
اين بيانيه تاكنون به امضاي بيش از  ٤٦هزار دانشجو از سراسر كشور رسيده است.
دانشجويان مي نويسند" :در شرايط فعلي و بحران زده كشور كه نفسهايمان را تنگ و كام مان را تلخ كرده است ،بـه حـال
خود رها شده ايم .شاهد آن بوديم كه دولت با گذاشتن راه حل آمـوزش مجـازي پـيش روي مـا ،از خـود رفـع تكليـف و
مسووليت نمود و نابرخورداران را مطابق روال گذشته بيشتر و بيشتر به حاشيه راند".
بيانيه توضيح مي دهد ،دانشجويان ادامه ترم تحصيلي با تحميل آموزش مجازي به دانشجويان را در راستاي اهداف آموزش
عالي نمي دانند ،به ويژه از آن رو كه برنامه آموزشي مزبور "بي كيفيت ،فاقد برنامه و افق مشخص و مهم تر از همه نـابرابر
است".
دانشجويان مي گويند" :تحقق عدالت آموزشي تنها به واسطه مشاركت همه دانشجويان از تمام طبقـات اجتمـاعي در ايـن
طرح ممكن مي شود .بسياري از دانشجويان به امكانات ﻻزم جهت مشاركت در اين طرح دسترسي ندارند و از توانايي مالي
جهت تامين هزينه اينترنت و تهيه كامپيوتر و تلفنهاي هوشمند و … برخوردار نيستند .حق آموزش عالي رايگان نيـز كـه
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سالهاست آماج پولي سازي و كاﻻيي سازي واقع شده ،در روند فعلي بيشتر به محاق مي رود .گويا دولـت از هـيچ فرصـتي
براي باز كردن مسير پيشروي خصوصي سازي در حوزه خدمات عمومي نمي گذرد".
دانشجويان تاكيد مي كنند" :اجازه نخواهيم داد دولت از بحران به هزينه ما عبور كند ،به هزينه بـه محـاق بـردن عـدالت.

بدينوسيله ما به همه دانشجويان اعﻼم مي كنيم كه آموزش مجازي را نمي پذيريم و آن را فاقد اعتبار مي دانيم .مـا بـراي
احقاق حقوق مان متحد مي شويم و تا زماني كه تمام مطالبات به حق مان را باز پـس نگيـريم ،از تحـريم كامـل سيـستم
آموزش مجازي دست بر نخواهيم داشت .لذا تمام همصنفان خود را به اين تحريم دعوت مي نماييم".
رييس دانشگاه آزاد :شهريه دانشجويان بايد پرداخت شود /بودجه اي براي كمك به دانشجويان نداريم

رييس دانشگاه آزاد امكان حذف ترم يا تخفيف در شهريه دانشجويان را در دوران تعطيلي كرونا رد كرد.
محمدمهدي طهرانچي توجيه كرد" :نكته اين است
كه دانشجو براي يك دوره آموزش به ما شهريه مي
دهد نه صرفا براي يـك تـرم .بـر فـرض مـا تـرم را
كنسل كنيم ،به هر حال دانشجو بايد شـهريه آن را
در ترم بعد بپردازد".
وي در پاسخ به اين سوال كه اين انتظار از دانـشگاه
مي رود كه در عمل بـه مـسووليت اجتمـاعي خـود
دستكم تخفيفـي در شـهريه هـا اعمـال كنـد و يـا
تسهيﻼتي را در اختيار دانشجويان بگذارد ،به بيراهه
زد و گفت" :دانـشگاه آزاد در عمـل بـه مـسووليت
اجتماعي خود در شرايط كنوني ،در حوزه پزشكي و خدمت به بيماران كرونايي بسيار فعال بوده به طوري كه  ٣بيمارستان
دانشگاه به بيماران كرونايي اختصاص يافته است؛ بنابراين ما بار اضافي را به دوش گرفتيم كه در خدمت مردم باشيم".
طهرانچي با تاكيد بر اينكه شهريه دانشجويان بايد پرداخت شود ،گفت" :دانشگاه بودجـه اي بـراي كمـك بـه دانـشجويان
ندارد .در اين زمينه صندوقهاي رفاهي دانشگاه بايد به كمك بيايد .پيشنهاد ما اين است كه صندوقهاي رفاه از محل تغذيه
دانشجويان ،اعتباراتي براي كمك به دانشجويان در نظر بگيرد".
)منابع :شوراهاي صنفي دانشجويان كشور ،تلگرام دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز ،خبرگزاري دانشجو ،ايسنا(
آدرسهای سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
در شبکه جهانی اينترنت
نشريه نيرد خلق ،اخبار و فراسوی خبر ،راديو پيشگام ،تحليل مسائل روز ،ديدگاهها و رويدادهای روز ايران و
جهان
www.iran-nabard.com
www.jonge-khabar.com
www.radiopishgam.com
www.fadaian.org

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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رويدادهاي هنري ماه )فروردين (٩٩

فتح اﷲ كيائيها

اين يك رويداد هنري نيست؛ يك تراژدي است ،يك فاجعه است .هنرمندي كه ترانه هـايش را زنـدگي كـرد و در ﻻبـﻼي
نتهايش جان سپرد .معترض بود و معترض ماند و با صداي رساي اعتراض فرياد كـرد و گفـت" :در صـفحات سـپيد تـاريخ
بنويسيد مبارزه درمان دردهاست".

"هلين بولك" ،يكي از خوانندگان گروه "يوروم" ،پس از  ٢٨٨روز اعتصاب غذا در اعتراض به سركوب اين گـروه موسـيقي
توسط حكومت تركيه ،در سن  ٢٨سالگي درگذشت .اين گروه موسيقي چپ در تمـام سـالهاي فعاليـت از سـوي دسـتگاه
امنيتي دولت رجب طيب اردوغان تحت فشار بود ،تا اينكه در سال  ،٢٠١٦گروه و كنسرتهايش ممنوع اعﻼم شد .پس از آن
چندين نفر از اعضايش بازداشت شدند.
دولت تركيه اين گروه را متهم به ارتباط با "جبهه آزاديبخش انقﻼبي خلق" – از گروههاي مخالف حكومت – مـي كنـد و
اعضاي آن را به اتهام "تروريسم" بازداشت كرده است .اما گروه يوروم تنها موسيقي اعتراض توليد مي كرده و اين اتهـام را
قبول ندارد.
بولك و "ابراهيم كوگچك"  -يك عضو ديگر اين گروه موسيقي – اعتـصاب غـذاي خـود را سـال گذشـته در زنـدان و در
اعتراض به بازداشت و زنداني شدن شش نفر از اعضاي يوروم آغاز كردند .اعتصاب غـذاي آنهـا كـه از زنـدان آغـاز شـد ،در
نهايت منجر به آزادي هلين بولك و ابراهيم كوگچك در ماه نوامبر  ٢٠١٩گرديد .اما بولك و كوگچك حاضر نشدند پس از
آزادي از زندان لب به غذا بزنند و به اعتصاب غذاي خود براي احقاق مطالبات شان ادامه دادنـد تـا همـه اعـضاي گـروه از
زندان آزاد شوند ،اتهام تروريسم عليه آنها لغو شود و گروه اجازه برگزاري كنسرت داشته باشد.
باﻻخره در  ١٤فروردين ماه سال جاري او به جهان نشان داد كه هنرمند چيزي وراي هنرش نيست و اثبات كرد كه "يكي
براي همه و همه براي يكي" راز جاودانگي خلق است.
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جشنواره اي براي كارگران و فرودستان

تئاتر

"استفاني كرپ" ،دبير جشنواره تئاتر سه ساﻻنه "روهر" آلمان
است؛ جشنواره اي كه دوره جديد آن بـا دبيـري كـرپ از ١٤
آگوســت ) ٢٤مــرداد  (١٣٩٩تــا  ٢٠ســپتامبر ٣٠) ٢٠٢٠
شهريور  (١٣٩٩در محل كارخانجـات قـديمي و از رده خـارج
شده فوﻻد ،زغال سنگ و  ...مناطقي از آلمان برپا مي شود.
جشنواره روهر در سـال  ١٩٩٩توسـط "جـرارد مـورتير" بـه
عنوان مدير و موسس جشنواره و همچنين در راستاي احيـاي
حس غرور و هويت كارگران و مردم شاغل و ساكن اين كارخانه ها و مناطق صنعتي راه اندازي شد و هـر سـاله بودجـه اي
قابل توجه از سوي ايالت در اختيار آن قرار داده مي شود كه بخش عمده اين بودجه صرف توسعه زيرساختها ،يعني همـان
كارخانه هاي قديمي مي شود.
خانم كرپ كه از سال  ٢٠١٨دبير اين جشنواره شده ،هنرمندي است اهـل هـامبورگ آلمـان كـه در دانـشگاه آزاد بـرلين
ادبيات مدرن آلماني ،فلسفه و درام يوناني مدرن را فرا گرفت و در سال  ١٩٨٥دكتراي خود را از "الكساندر كلوژ" با پايـان
نامه "نثر و نظريه اجتماعي" گرفت و يكبار نيز همراه چند هنرمند ديگر آلماني ،عنوان دراماتورژ برتـر دهـه را از آن خـود
كرد.
او در باره جشنواره مي گويد" :اين جشنواره براي كارگران و فرودستان است ،چرا كه بعـد از اينكـه معـادن و كارخانجـات
صنعتي مناطقي از آلمان تعطيل شدند ،كارگران و خانواده هاي شان كه در اين كارخانه ها مـشغول بودنـد ،بـا فقـر روبـرو
شدند و در نتيجه حس غرور طبقه كارگر لطمه خورد .سپس اين بخش از جامعه دچار بحران هويت و گم گشتگي گرديد،
چون بسياري از آنها به آنچه كه در گذشته اين منطقه صنعتي وجود داشت ،احساس وابستگي و نوستالژي داشتند كه اين
مساله براي ما ساكنان ساير نقاط آلمـان قابـل درك نبـود .پـس از آن پژوهـشهاي زيـادي توسـط دولـت ،سياسـتمداران،
دانشگاهها و مراكز پژوهشي انجام شد تا دنبال راهي براي بازشناسـي روحيـه و هويـت مردمـان و بـه ويـژه كـارگران ايـن
كارخانجات و معادن بيابند .يكي از نتايج اين پژوهشها ،منجر به راه اندازي جشنواره تئاتر سه ساﻻنه منطقه صـنعتي روهـر
به عنوان جشنواره هنري غير متمركز و پروژه محور شد؛ برنامه اي كه موضوع آينده مكانهـاي صـنعتي تـاريخي را مـدنظر
داشت تا آن را به شكلي پايدار ادامه دهد".
استفاني كرپ ادامه مي دهد" :ما در اين جشنواره از سالنهايي استفاده مي كنيم كه دور افتـادهو متروكـه هـستند ،يعنـي
همين كارخانه هاي قديمي كه تبديل به محل اجرا شده اند و نمايشهاي ما در شهرها و محوطه هاي صـنعتي بـه اجـرا در
مي آيد .به همين دليل بليتنمايشها ارزان تر از ديگر جشنواره هاست ،چون هدف اصلي ما ايجـاد فـضايي نمايـشي بـراي
اقشار مختلف جامعه است".

موسيقي
"جنت" ،ترانه اي عليه تبعيض جنسيتي

جنت يا بهشت نام ترانه ايست از هنرمند افغان ،مژگان عظيمي ،ساكن آلمان كه پس از انتشارش واكنشهايي را بـه همـراه
داشت .اين اثر در حقيقت يك اعتراض موسيقايي جسورانه و نامتعارف عليه تبعيض جنسيتي در مورد زنان افغـان و سـاير
كشورهاي جهان است.
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مژگان عظيمي در باره اين آهنگ كه با استفاده از ترانه و موسيقي شهرام فرشيد توليد شده و نماهنگ آن را علي دفاعي و
محمد وطني كارگرداني كرده اند ،مي گويد: :بدون شك دهه اخير افغانستان ،فصل بيـداري مجـدد زنـان در عرصـه هـاي
اجتماعي بوده است .اما نمي توان با حضور سمبوليك تعـداد
انگشت شماري در اين عرصه ،ميليونهـا زن ديگـري كـه در
گوشه كنار قرباني تعاريف وتابوهاي سـنتي و عقيـدتي مـي
شوند را ناديده گرفت .تظاهر به جايگـاه يكـسان زن و مـرد،
بدترين روش براي ادامه اين تبعيضها است".
او كه قبل از مهاجرت به آلمان مدتي را در ايران سركرده ،از
آغاز فعاليتهاي هنري خود توجه خاصي به موضوعاتي ماننـد
بنيادگرايي مذهبي ،ناهنجاريهاي اجتماعي ،تابوهاي فرهنگي و تبعيضهاي جنسيتي داشته و در آثارش به سراغ سوژه هايي
چون كودك همسري ،حجاب اجباري و آزادي بيان و عقيده يا سوواستفاده حاكمـان از مقدسـات و باورهـاي مـردم رفتـه
است ".ترانه هاي "آيه"" ،بيست و پنج سال" و "حاكمان" از جمله آثار محبوب اين هنرمند است كه با استقبال زيادي در
تلويزيونهاي ماهواره اي و سايتهاي اينترنتي همراه شده است.
"بوچلي" قلب تپنده زمين زخمي را در آغوش گرفت

"موسيقي براي اميـد" ،نـام كنـسرتي اسـت كـه "آنـدرئا بـوچلي"،
خواننده سرشناس اپراي ايتاليا ،در كليساي جامع ميﻼن برگزار كـرد
و به طور زنده از شبكه يوتيوب پخش شد.
بوچلي غروب يكشنبه  ٢٤فروردين ) ١٢آوريل( به دعـوت مقامهـاي
محلي ميﻼن وارد سـاختمان باشـكوه "دوئومـو" ،كليـساي گوتيـك
ميﻼن ،شد و با همراهي يك نوازنده ارگ چهار آواز خواند .او در اين اجراي تك نفره كه به اميد رهايي جهان از شر ويروس
كرونا برنامه ريزي شده بود ،به مناسبت عيد پاك مسيحيان ترانه مذهبي "بركت شگفت انگيز" را نيز اجرا كرد.
او كه يك خواننده كم بيناست ،در پيام كوتاهي كه پيش از اجراي كنسرتش پخش شد گفت" :اكنون به لطف موسيقي بـا
پخش زنده ،ما ميليونها انسان در همه جاي جهان دست در دست هم داده ايم تا قلب تپنده اين زمين زخمي را در آغوش
بگيريم".
هنرمندان آمريكايي در مبارزه با كرونا

كنسرت خانگي بزرگي به منظور مبارزه با ويروس
كرونا و كمـك بـه كـادر درمـاني بيمارسـتانهاي
آمريكا برگزار مي شود .اين برنامه "يك جهان ،با
هم در خانه" نـام دارد و توسـط "ليـدي گاگـا"،
خواننده مشهور آمريكايي و سازمانهاي "بهداشت
جهاني" و "گلوبال سيتيزن" ترتيب يافته است.
در اين كنسرت خانگي كه هجدهم آوريل برگـزار
خواهد شد ،افزوده بر ليـدي گاگـا ،سـتاره هـايي
چون "بيلي آيليش"" ،ليزو"" ،التون جان"" ،پال مك كارتني"" ،آندرئيا بوچلي"" ،جان لجند"" ،بيلي جو آرمـسترانگ"،
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"جي بالوين" و "كيت اربن" در خانه هاي خود هنرنمايي خواهند كرد .هنرمندان وچهره هاي مشهور ديگري مانند "كري
واشنگتن"" ،لنگ"" ،پيرانكا چوپرا" و "ديويد بكهام" نيز به عنوان مهمان در بخشهايي از اين برنامه حضور خواهند داشت.
اين كنسرت خانگي به صورت همزمان از شبكه هاي تلويزيوني سي بي اس ،ان بي سي ،و اي بي سي ،سـايتهاي اينترنتـي
آمازون و اپل و شبكه هاي اجتماعي فيسبوك ،اينستاگرم و يوتيوب پخش مي شود .به گفته برگزار كنندگان ،هدف اصـلي
اين برنامه سرگرمي و انتقال اميد و انرژي مثبت به ميليونها آمريكايي است كه در قرنطينه خانگي هستند.
تمامي درآمد حاصل از اين كنسرت به سازمان بهداشت جهاني اهدا مي شود تا صرف مبارزه با ويروس كرونا ،تجهيز كـادر
درماني و كمك به بيماران و نيازمندان شود.

سينما
درخواست  ٨سينماگر سرشناس براي آزادي زندانيان سياسي

هشت فيلمساز شـناخته شـده سـينماي ايـران بـا صـدور بيانيـه اي
خواستار آزادي تمام زندانيان سياسي از جمله فعاﻻن محـيط زيـست
زنداني شدند .در اين بيانيه كه روز دوشنبه  ٢٥فروردين منتشر شد،
اين هشت فيلمساز با هشدار نـسبت بـه تـامين بهداشـت و سـﻼمت
زندانيان عقيدتي ،سياسي و فعاﻻن محيط زيست ،تاكيد كرده اند كه
ادامه در زندان نگه داشتن اين افراد مي تواند عواقب جبران ناپذيري
به همراه داشته باشد.
اين فيلمسازان با اشاره به پيش بيني موج دوم شيوع ويروس كرونا از سوي پزشـكان ،خواسـتار اعطـاي هرچـه سـريع تـر
مرخصي به زندانيان عقيدتي ،سياسي و فعاﻻن محيط زيست شده اند.
داريوش مهرجويي ،جعفر پناهي ،محمد رسول اف ،كيومرث پوراحمد ،رضا درميشيان ،عليرضا داود نژاد ،محسن اميريوسفي
و مجتبي ميرطهماسب هشت فيلمسازي هستند كه اين بيانيه را امضا كرده اند.
كاسه ليسي جﻼد در پوشش عدالت خواهي

تمجيد دست اندركاران سينما از ابراهيم رئيـسي و تقاضـاي
آنها براي آزادي محمد امامي موجي از انتقادها را برانگيخته
اســت .منيــژه حكمــت ايــن نامــه را "كاســه ليــسي" و
"دريوزگي" در لواي "انسان دوستي" و "عـدالت خـواهي"
خوانده است.
 ٤٦دست اندركار سينما و تلويزيون در نامه خود به ابـراهيم
رييسي ضمن تاكيد بر اينكه رسيدگي بـه اتهامهـاي امـامي
وظيفه قوه قضاييه است ،گفته اند او نيز مانند ديگر زندانيان
اين حق را دارد كه براي مصون ماندن از خطر ابتﻼ به ويروس كرونا به طور موقت آزاد شود .نامه آنها در شروع اينگونه آغاز
مي شود" :از ميزان حساسيت حضرتعالي به تحقق عدالت ،قانون گرايي ،اصﻼح امور ،مقابلـه بـا اجحـاف و دفـاع از حقـوق
شهروندان آگاهيم ،همچنين از ميزان حساسيت و توجه حضرتعالي به حوزه فرهنگ و هنر "...؟!
بيشتر امضا كنندگان نامه درخواست آزادي محمد امامي ،سابقه همكاري با او و شركتهاي وابسته بـه او از جملـه "تـصوير
گستر پاسارگاد" در توليد محصوﻻت نمايشي داشته اند و اين سرمايه گذار زمينه توليد برخي آثار آنها را فـراهم كـرده يـا
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قرار بوده فراهم كند .گروهي با اشاره به اين موضوع مي گويند بخشي از دﻻيل امضا كردن اين نامـه فـراهم شـدن امكـان
توليد همان آثار پس از آزادي احتمالي آقاي امامي بوده است.
محمد امامي همراه شريك آن زمانش هادي رضوي با توليـد سـريال "شـهرزاد" و صـرف هزينـه قابـل توجـه و پرداخـت
دستمزدهاي كم سابقه باعث شد تا ورود سرمايه هاي مشكوك و پولشويي به سينما بـه مهـم تـرين اتفـاق سـالهاي اخيـر
هنرهاي نمايشي تبديل شود.
تا روز شنبه  ٢٣فروردين چند تن از امضاكنندگان به دﻻيل گوناگون ،از جمله اينكه متن نامه اي كه امضا كرده اند با متن
نامه منتشر شده متفاوت است ،امضاي خود را پس گرفته اند يا گفته اند كه نامشان بدون موافقت با آنها زير نامه درج شده
است.
جشنواره ونيز  ...ديجيتالي؟ هرگز

جشنواره فيلم ونيز احتمال برگزاري هفتاد و هفتمين دوره اين رويداد بزرگ سينمايي به صورت مجازي را رد كرد.
پيشتر سخنگوي اين جشنواره در گفتگو با نشريه هنري "ورايتي" با اشاره به امكان استفاده از فناوري در برخي از قسمتها،
تصميم گيري درباره جزييات برگزاري اين جشنواره را به آينده موكول كرده بود.
اما "آلبرتو باربارا" ،مدير هنري جشنواره ونيز ،در گفتگو با يكي از خبرگزاريهاي ايتاليا يادآور شده كه آنها تـصميمي بـراي
برگزاري مجازي اين جشنواره و پخش اينترنتي فيلمها ندارند.
شيوع ويروس كرونا در جهان باعث لغو يا تعويق تعدادي از جشنواره هاي سينمايي شده اسـت .برخـي از جـشنواره هـا ،از
جمله جشنواره تورنتو در كانادا نيز در ماه سپتامبر هم به صورت مجازي و هم حضوري برگزار مي شود .آلبرتو باربـارا مـي
گويد جشنواره تورنتو از نظر ساختاري با جشنواره هايي چون كن يا ونيز متفاوت است.
"آواز خدا" ،مستندي از تاريخچه تنبور در ايران

عارف محمدي ،هنرمند ايراني ساكن تورنتو در كانادا،
پــس از اكــران موفقيــت آميــز فــيلم "آواز خــدا" در
جشنواره هاي سينمايي و شهرهاي مختلف ،اين فيلم
مستند را در فضاي مجازي منتشر كرد.
او براي تهيه اين اثر به كرمانشاه سفر كـرد تـا ضـمن
آشنايي با پيروان آيين كهني كـه همگـياز كـودك و
پير تنبور مي نوازند ،راز و رمز تقدس تنبور را دريابد.
تنبور ،سازي با قدمت چند هزار ساله ،متعلق به ايران باستان و تنبور نوازاني كه در پي آن هستند تا پيام صلح خـود را بـه
مردم جهان برسانند.
عارف محمدي مي گويد" :ساخت اين مستند ابتدا در سال  ٢٠١٤بر پايه معرفي سيد قـدميار از طـرف دوسـت هنرمنـدم
مهدي فراهاني شكل گرفت .يك سال بعد از طريق دوست موسيقيدان و پژوهشگر موسيقي اقوام دكتـر بهمـن كـاظمي بـا
انديشه هاي يارسان و تنبور نوازان كرد اهل حق آشنا شدم كه به واسطه تحقيق گسترده و آرشيو غنـي ايـشان منجـر بـه
انگيزه آفرينش فيلم شد .او در اين فيلم به عنوان محقق و كارشناس اصلي حضور دارد .در نهايت با همراهي سـيد سـلمان
حسيني ،يكي از هفت نوه تنبور نواز قدميار و گروه توليد ،فيلم طي  ٣سال به سرانجام رسيد".
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سيد قدميار ،كهنسال ترين تنبور نواز ايران ،در سن  ١٢٠سالگي در روستاي كوچـك بكتـر در غـرب ايـران درگذشـت .او
مرشد معنوي يكي از آيينهاي عرفاني كهن ايران "يارسان" است .او كـه همـسرش را در  ٤٠سـالگي و تنهـا پـسرش را در
ميانسالي از دست داد ،ديگر هيچگاه تن به ازدواج نداد و با عشق به موسيقي و آرامشي هميشگي زندگي كرد.

ادبيات
درخشش زنان در بين نامزدهاي نهايي جايزه ادبي بين المللي بوكر

شش رمان از زبانهاي مختلف به قلم پـنج نويـسنده زن و
يك مرد به فهرست نهايي نامزدهاي جـايزه بـين المللـي
بوكر سال  ٢٠٢٠راه يافته اند .نام برنده نهايي جايزه قـرار
است  ١٩مه )سي ام ارديبهشت( اعﻼم شود .در پي همـه
گير شدن ويروس كرونا در جهان ،جايزه بين المللي بوكر
امسال به شيوه ديجيتالي نامزدهاي نهايي خود را معرفـي
كرد.
بر اين اساس ،رمان "روشنگري درخت گوجـه سـبز" بـه
قلم شكوفه آذر ،نويسنده ايراني مقيم استراليا ،بـا ترجمـه
فردي ناشناس )به دﻻيل امنيتي(" ،ماجراجوييهـاي آهـن
چيني" نوشته نويسنده آرژانتيني "گابريﻼ كابزون" با ترجمه اي از "آيونا مكينتاير" و "فيونا مكينتاش" از زبان اسپانيايي،
رمان "تيل" نوشته "دانيل كلمان" ترجمه شده توسط "راس بنجـامين" از زبـان آلمـاني ،رمـان "فـصل طوفـان" نوشـته
"فرناندا ملچور" با ترجمه "سوفي هيوز" از زبان اسپانيايي ،رمان "پليس حافظه" نوشـته نويـسنده ژاپنـي "يوكـو اوگـوا"
ترجمه شده توسط "استفان سيندراز" زبان ژاپني و رمان "دردسرهاي غروب" نوشته »ماريكه لوكاس راينفلد" بـا ترجمـه
"ميشل هاچيسون" از زبان هلندي ،به عنوان نامزدهاي نهايي انتخاب شدند".
جايزه "آستريد ليندگرن" در دستان هنرمندي از كره جنوبي

"هي نا بك" ،زن تصويرگر صـاحب
نام كـره جنـوبي ،جـايزه "آسـتريد
ليندگرن" سال  ٢٠٢٠را از آن خود
كرد .اين جايزه كـه بـا ارزش تـرين
جايزه در حوزه ادبيات كودك جهان
به شمار مي رود ،معادل جايزه نوبل
در اين حوزه ارزيابي شده است.
خانم هي نا بك كه براي مطبوعـات
اروپايي چهره اي ناشناخته است ،در
كشورش كره جنوبي از معروف ترين
هنرمندان در عرصه تصويرگري كتاب به شمار مي رود .او عﻼوه بر اين بـه دليـل سـبكي ويـژه در سـاخت مجـسمه هـاي
مينياتوري دست ساز و عكاسي از آنها براي كار تصويرگري محبوب است.
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ارزش نقدي جايزه "آستريد ليندگرن" ،كه گران ترين جايزه در حوزه ادبيات كودك جهان به شمار مـي رود ،حـدود ٤٥٠
هزار يورو است.
اين هنرمند اهل كره جنوبي همچنين در تهيه فيلمهاي انيميشن فعاليت داشته و تاكنون  ١٣كتاب مـصور منتـشر كـرده
است كه در آسيا طرفداران زيادي پيدا كرده است .يكي از معروف ترين كتابهاي او "نان ابري" نام دارد كه در سال ٢٠١١
به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شده است.

شعر ماه

در سوگ حسن ييلديز ،سخنگوي سنديكاي كارگران استانبول
ما جنازه ي تو را تحويل نگرفتيم
نه از بيمارستان
نه از غسالخانه
و نه از قبرستان...
تو را نديديم و خاك صورت تو را پوشاند.
با ماسكهاي سياه نانو بر صورت
قبرستان را ترك كرديم
و تو را بي شاخه گلي از زندگي
تنها گذاشتيم...

من به دنياي مدرن فكر مي كنم
به پيكر ﻻغر تو كه زير كفن
استخوان به استخوان خوابيده است
كارگر ساختماني بودي
با تمام روزهاي تعطيل بر داربست
هتلي هفت ستاره قد مي كشيد
بر تاول دستانت و
خم مي شدي زير سنگيني كار
و مرگي چنين تنها
در سكوت قرنطينه
س .ق
)منابع :جنگ خبر ،راديو زمانه ،ايلنا ،صداي آمريكا ،يورو نيوز ،دويچه وله ،راديو فردا(

سركوب ،آزار ،پرونده سازي ،دستگيري ،شكنجه و محاكمه فعاﻻن كارگري در
ايران را به شدت محكوم مي

كنيم.
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جنبش رنگين كمان بيشماران )فروردين (٩٩

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

سال جديد را با اندوه از دست دادن تعداد زيادي از مردم به علت مبتﻼ شدن به ويروس كرونا آغاز كرديم .در فروردين ماه
و شروع بهار و با ادامه همه گيري كرونا خسرانهاي بسيار به نيروهاي كار وارد شد .در همين رابطه جمعي از كارگران قطعه
ساز سراسر كشور در نامه اي به روحاني ،خواستار دو هفته تعطيلي بعد از پانزدهم فررودين شدند.
عﻼوه بر ويروس كرونا با جاري شدن سيل در  ١٠استان ،دستكم  ١١تن جانباختند.
سخنگوي اورژانس استانهاي سيل زده را هرمزگان ،بوشهر ،فارس ،سيـستان و بلوچـستان ،قـم ،گـيﻼن ،خراسـان جنـوبي،
مازندران ،سمنان و كرمان اعﻼم كرد.
با وجود شرايط فاجعه بار كشور ،در ماه فروردين  ٧٠حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران صورت گرفت .عﻼوه بر
آن جنبش اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران هم جريان داشت كه اخبار آن به طور جداگانه در ماهنامـه نبردخلـق
منتشر مي شود.
فشرده اخبار مربوط به كارورزان را در زير مي خوانيد.
*روز دوشنبه  ٤فروردين ،كارگران معدن گل گهر در سيرجان براي اعتراض به نبود شرايط ﻻزم جهت جلوگيري از شـيوع
كوويد ١٩دست به تجمع مقابل فرمانداري زدند .به گزارش ايلنا ،در اين مجموعه بيش از  ١٩هزار كارگر اشتغال دارند كـه
به علت تعداد باﻻي كارگران و مراوده روزانه ،بابت شيوع كرونا در اين كارخانه نگرانيهايي در بين كارگران وجود دارد.
*روز شنبه  ١٦فروردين ،جمعي ازكارگران كارخانه كنتورسازي ايـران در قـزوين بـراي اعتـراض بـه بﻼتكليفـي شـغلي و
معيشتي مقابل اداره كار الوند تجمع كردند .به گزارش خبرگزاري دانشجو ،يكـي از كـارگران كارخانـه كنتورسـازي ايـران
گفت :در اولين روز كاري سال كارگران با درهاي بسته كارخانه مواجه شدند و به همين دليل مقابل اداره كار الوند تجمـع
كردند .وي افزود :طبق قراردادي كه كارگران با شركت دارند تا آخر فروردين ماه مي تواننـد در كارخانـه مـشغول بـه كـار
باشند ،اما متاسفانه مديرعامل شركت اين كارخانه را تعطيل كرده است.
*روز شنبه  ١٦فروردين ،كارگران حمل زباله شهرداري دزفول براي اعتراض به سطح پايين حقوق و عدم پرداخت به موقع
مطالبات مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :بيشتر كارگران
حمل زباله دزفول باﻻي  ١٥سال سابقه كار دارند ولي دريافتي آنها بين  ١٢تا ١٦ميليـون ريـال اسـت كـه كفـاف مخـارج
زندگي آنها را نميدهد .كارگران همچنين خواستار حذف شركت پيمانكاري و قراردادمستقيم با شهرداري شدند.
*روز شنبه  ١٦فروردين ،كارگران كارخانه روناك دارو واقع در شهرك صنعتي كاوه براي اعتراض به اخـراج از كـار مقابـل
فرمانداري ساوه تجمع كردند .به گزارش سنديكاي فلزكار مكانيك ،اولين روز مشغول به كار شدن كارگران در شركت دارو
سازي روناك واقع در شهر صنعتي ساوه ٦٠ ،تا  ٧٠نفر از كارگران كه سابقه  ٥سال كار دارند را بـه دليـل نـامعلوم اخـراج
شدند.
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*روز يكشنبه  ١٧فروردين ،كارگران كارخانه كنتورسازي ايران براي دومين روز متوالي براي بﻼتكليفي شـغلي و معيـشتي
دست به تجمع مقابل استانداري قزوين زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :در اولين روز كاري در
سال جديد كارگران با درهاي بسته شركت مواجه شدند.
*روز يكشنبه  ١٧فروردين ،كارخانه تهران بتن واحد شاد آباد واقع در جنوب غربي تهران براي اعتـراض بـه انتقـال محـل
كارشان به واحد آبيك ،دست به تجمع مقابل كارخانه زدند .به گزارش ايلنا ،كارگران تجمع كننده گفتنـد :در اعتـراض بـه
تصميم مديران شركت مبني به انتقال محل كارشان ،مقابل كارخانه و مقابل »شركت سيمان فـارس و خوزسـتان« تجمـع
كرديم .كارگران معترض با بيان اينكه اين شركت از زير مجموعه هاي سيمان فارس و خوزستان است ،افزودند :اين شركت
هم از زيرمجموعه هاي هلدينگ سيمان تامين متعلق به »شركت سرمايهگذاري سازمان تامين اجتماعي« )شستا( است .از
آنجا كه »شركت سيمان آبيك« واقع در استان قزوين هم از زيرمجموعه هاي شـركت سـيمان فـارس و خوزسـتان اسـت،
مديران سيمان بتن با اين استدﻻل كه فعاليتهاي شركت سودآوري ﻻزم را ندارد ،قصد دارند ،محل كار ما را تعطيل كنند
و كارگران را براي ادامه كار به سيمان آبيك بفرستند.
*روز يكشنبه  ١٧فروردين ،جمعي از اهالي بوانات در استان فـارس بـراي اعتـراض بـه خطـر ابـتﻼ بـه كوويـد  ١٩مقابـل
فرمانداري اين شهرستان اجتماع كردند .به گزارش شيرازه ،تجمع كننـدگان پﻼكـارد »١١مـورد مبـتﻼ بـه كرونـا در يـك
روز/سﻼمتي مردم شهرستان بوانات در اين وضعيت فعلي مهم تر از كار معادن مي باشد« حمل مي كردند.
*روز دوشنبه  ١٨فـروردين  ،كـارگران
اداره كل راهداري و حمل و نقل جـاده
اي استان قزوين براي اعتراض به اخراج
از كار مقابل استانداري و اداره كل راه و
شهرســازي قــزوين تجمــع كردنــد .بــه
گزارش صبح قزوين ،تجمـع كننـدگان
گفتند :از تاريخ  ٢٨اسفند  ٩٧كه طرح
الكترونيكي شدن عوارض آغاز شـد ،مـا
حــدود ســه مــاه در ســازمان راهــداري
بﻼتكليف بوديم .تا اينكه بعـد از آن بـه
ما اعﻼم كردند نيروهـا تقـسيم شـده و
تعدادي به سازمان راهداري و حمـل و
نقل جادهاي مي روند ،تعدادي ديگر از نيروها نيز با پيمانكار طرح يعني شركت سپندار همراهـي كننـد .متاسـفانه تقـسيم
نيروها عادﻻنه نبود و برخورد سليقه اي وجود داشت ،برخي دوستان با رابطه هايي كه داشتند به سازمان راهداري رفتند و
اكنون نيز آنجا مشغول كارند ،تعدادي ديگر از دوستان را نيز براي مصاحبه به شركت پيمانكار يعني شركت سپندار ارجـاع
دادند.
*روز چهارشنبه  ٢٠فروردين ،جمعي از رانندگان اتوبوس شهر كرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خـود،
مقابل شهرداري و استانداري اين شهر دست به تجمع زدند .به گزارش هفتـه نامـه عـصر بـاختر ،راننـدگان اتوبـوس شـهر
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كرمانشاه ،خواستار پرداخت يارانه سال  ٩٨خود شدند .اين رانندگان همچنين حـق بيمـه بيكـاري خـود ،از بابـت دو مـاه
تعطيلي در ايام شيوع ويروس كرونا ،را خواستارند.
*روز شنبه  ٢٣فروردين ،براي هشتمين روز متوالي كارگران كنتورسازي ايران براي اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي
و بي تفاوتي مسئوﻻن طراز اول استان و كارفرما مقابل كارخانه تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،دور جديد اعتراضات كارگران
كنتورسازي ايران به دنبال تعطيلي كارخانه به بهانه بيماري كوويد ١٩از روز شنبه  ١٦فروردين با تجمع مقابـل اداره كـار
آغاز و با تجمع روز يكشنبه  ١٧فروردين مقابل استانداري قزوين ادامه يافت .اين تجمع همه روزه مقابل كارخانه ادامه پيدا
كرد.
*روز شنبه  ٢٣فروردين ،كارگران ني بر بازنشسته مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به عدم پرداخـت
مطالبات شان دست به تجمع مقابل دفتر مديريت شركت زدند .به گزارش ايلنـا ،كـارگران بازنشـسته ايـن شـركت از ٢٥
اسفند سال  ٩٨تحت قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور بازنشسته شدند.
*روز شنبه  ٢٣فروردين براي دومين ماه پياپي ،كارگران اخراجي شركت پخش فرآورده هاي نفتي ماهشهر به تجمع مقابل
انبار نفتي شركت ادامه دادند.به گزارش ايران كارگر ،تجمع كارگران اخراج شده اين شركت از روز شنبه  ٢٦بهمن  ٩٨آغاز
شد ..تجمع كنند گان گفتند؛ از كار خود اخراج شده اند تا افراد سفارش شده به جاي آنها استخدام شوند.
انبار نفتي نوربخش ماهشهر سوخت مورد نياز نيروگاههاي سنندج ،كرمانشاه BOT،شيراز ،حافظ شـيراز ،سـيكل تركيبـي
كازرون ،افق ماهشهر ،گناوه و عسلويه را تامين مي كند.
*به گزارش فارس ،روز شنبه  ٢٣فروردين ،جمعي از پذيرفته شدگان آزمـون سـردفتري سـال  ٩٧در ادامـه اعتـراض بـه
بﻼتكليفي استخدامي دست به تجمع مقابل قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور زدند.
*بامداد روز شنبه  ٢٣فروردين ،جمعي از كسبه كﻼنشهر اراك براي اعتراض به عدم اجـراي دقيـق مـصوبات سـتاد ملـي
مقابله با كرونا دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان زدند .به گزارش ايسنا ،مـسئول اجرايـي هيـات امنـاي بـازار
تاريخي اراك در اين خصوص گفت :اين تجمع كه با حضور كسبه بازار و تعدادي از كسبه مجتمعها و مراكـز تجـاري اراك
برگزار شد ،به جهت دريافت پاسخ براي برخي سئواﻻت بود.
*روز دوشنبه  ٢٥فروردين ،جمعي از دستفروشان تهران براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي مقابل شهرداري تجمع كردند.
به گزارش ايرنا ،در اين رابطه ،رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در خصوص اين تجمع گفت :خواسته
دستفروشان به حق است ولي مرجع پاسخگويي به خواسته ها اين تجمع كنندگان شهرداري تهران نيـست .وي ادامـه داد:
دستفروشي جزو مشاغل فصلي است و وضعيت اين شغل در كل كشور دچار مشكل شده اما بايد در نظر داشت كه در ايـن
خصوص بايد وزارت خانه هاي كشور ،كار و سازمان تامين اجتماعي مسئوليت دارند و بايد راهكاري در اين خصوص پـيش
بيني كنند.
*روز دوشنبه  ٢٥فروردين ،جمعي از كارگران شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس شعبه تهران ،مقابـل سـاختمان
فرمانداري اسﻼمشهر تجمع كردند .به گزارش هرانا ،اين كارگران طي سالهاي گذشته نيز بارهـا بـه وضـعيت شـغلي شـان
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اعتراض كرده و با مراجعه به نهادهاي دواتي متعدد خواستار رسيدگي به مطالبات خود شده بودند .اعتراض اين كارگران از
سال  ٩٥كه مديريت شركت حمل و نقل بينالمللي خليج فارس به بخش خصوصي واگذار شد ،شـكل گرفـت و بـا تغييـر
كارفرما در مرداد سال گذشته شدت يافت .به گفته كارگران معترض ،كارفرماي جديد قراردادهاي كاري كـارگران را لغـو و
آنها را مجبور كرد كه با يك شركت پيمانكاري مشغول به كار شوند.
*روز دوشنبه  ٢٥فروردين ،جمعي از رانندگان و صاحبان اتوبوسهاي بين شهري تهران براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي
مقابل سازمان پاينه هاي مسافربري تحمع كردند .به گزارش خبـر فـوري ،تجمـع كننـدگان بـا برافراشـتن پﻼكـارد ،ايـراد
سخنراني و سردادن شعارهايي با اعﻼم اينكه قريب  ٢ماه است كه به دليل خوابيدن اتوبوسها رانندگان و صاحبان اتوبوسـها
درآمدي ندارند ،نسبت بي تفاوتي دولت اعتراض كردند.
*روز دوشنبه  ٢٥فروردين ،جمعي از نانوايان استان كهگيلويه و
بويراحمد با تجمع مقابل استانداري خواهان بازنگري نـسبت بـه
نرخ نـان شـدند .بـه گـزارش عـصر زاگـرس ،تجمـع كننـدگان
پﻼكاردي خطاب به استاندار با مضمون »با توجه بـه بـاﻻ رفـتن
هزينه هاي توليد نان از قبيل آب ،برق ،بيمه ،اجاره بهاي مغـازه
و ...ما ديگر با اين قيمت توان توليد نـان را نـداريم« حمـل مـي
كردند.
*روز سه شنبه  ٢٦فروردين ،صدها كارگر متقاضي بيمه بيكاري استان تهران در اعتراض به ثبت نـشدن تقاضـاي شـان از
طريق آنﻼين مقابل اداره كار اين استان تجمع كردند .به گزارش برترينها ،طبق اعﻼم دولت ،بيكاران ناشي از بيماري كرونـا
كه مشمول قانون كار و تامين اجتماعي مي شوند ،ميتوانند در سامانه بيمه بيكاري ثبت نام كنند .اما مشكﻼت ثبتنام در
سامانه اعﻼم شده گﻼيه افراد متقاضي را در پي داشته است.
*روز سه شنبه  ٢٦فروردين ،جمعي از كسبه بازار عراقي آمل در اعتراض به بﻼتكليفي معيـشتي بـه دنبـال پلمـب محـل
كارشان و عدم حمايت دولت مقابل شهرداري اين شهر تجمع كردند .به گزارش مازند اصناف؛ رئيس سازمان مشاغل شهري
و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري آمل در حاشيه تجمع كسبه بازار عراقي گفت :از شروع بيماري كرونا ،كميته مقابلـه بـا
اين ويروس ،مصوبه اي مبني بر بستن بازارهاي هفتگي و بازار روزها تصويب كرد كه از اين رو بازارهاي هفتگي ،شب بـازار
پل سوم ،بنفشه ،بازار خيابان نور و جانبازان و ديگر بازارها بسته شد و در برخي بازارها فعاليت كمي صورت مي گرفت.
*روز چهار شنبه  ٢٧فروردين ،كارگران اداره كل راهداري و حملونقل جاده اي استان قزوين در ادامه اعتراض بـه اخـراج
ازكار راهي تهران شدند و براي دومين روز مقابل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تجمع كردند .بـه گـزارش صـبح
قزوين ،روز دوشنبه  ١٨فروردين ،كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين براي اعتراض به اخراج از
كار مقابل استانداري و اداره كل راه و شهرسازي قزوين تجمع كردند.
*روز چهارشنبه  ٢٧فروردين ،جمعي از بازاريان و كسبه پاساژهاي پلمب شده جيرفت توسط بهداشت محيط و اماكن براي
اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي مقابل اتاق اصناف تجمع كردند .به گزارش ايسنا ،رئيس اتاق اصناف جيرفت در حاشيه ايـن
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تجمع گفت :متاسفانه تصميماتي كه در خصوص بازار گرفته مي شود كارشناسي نيستند و ﻻزم است در اين تصميم گيريها
از كارشناسان بازار و يا روساي اتحاديه هاي مختلف صنفي استفاده شود.
*روز شنبه  ٣٠فروردين ،كارگران ايران مرينوس قم براي اعتـراض بـه بﻼتكليفـي شـغلي و معيـشتي مقابـل درب اصـلي
كارخانه واقع در ميدان ارتش محل تﻼقي بلوارهاي امين و غدير شهرقم تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،تجمع گفتند :بـراي
بار چندم از زمان شيوع كرونا تاكنون ،مسئوﻻن كارخانه زمان بازگشايي را به تعويق مي اندازند و دليل اين تصميم خود را
مشكﻼت مالي ،سﻼمتي كارگران با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و همچنين نبود مواد اوليه عنوان مي كننـد ،امـري كـه
مورد پذيرش كارگران نيست.
*روز شنبه  ٣٠فروردين ،كارگران شهرداري مسجد سليمان در ادامه اعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقـوق ،حـق بيمـه و
عيدي دست به تجمع مقابل محل كارشان زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضـر در ايـن تجمـع گفـت :شـهرداري
مسجدسليمان حدود  ٧٠٠كارگر و كارمند دارد كه درحال حاضر نيمي از اين تعـداد مقابـل سـاختمان شـهرداري تجمـع
كردند.
*بامدادروز شنبه  ٣٠فروردين ،كسبه مجتمعهاي تجاري و پاساژهاي قروه در استان كردستان پس از بارهـا تجمـع مقابـل
فرمانداري اين شهرستان براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي درپي بيش از يك ماه تعطيلي و عدم حمايت دولـت ،مقابـل
دفتر امام جمعه اين شهر اجتماع كردند .به گزارش كُردتودي ،يكي از معترضان گفت :متاسفانه دولت هيچ نوع سـاز و كـار
عملي براي حمايت از مشاغل آسيب ديده از تعطيلي بازار پيش بيني نكرده است و تمام مواردي كه مطرح مي شود بـراي
بازاريان بيگانه است چرا كه نه بسته هاي معيشتي و نه يارانه اي كه براي مشاغل آسيب ديده در نظر گرفته شده بـود بـه
دست ما نرسيده است .
*روز يكشنبه  ٣١فروردين ،رانندگان ناوگان مسافر بري مرز مهران براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي دسـت بـه تجمـع
مقابل اداره كل حمل و نقل و پايانه استان ايﻼم زدند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتند :دو ماه است كه حقوق و حق
بيمه شان پرداخت نشده است و در اين شرايط سخت اقتصادي و تورم كمر شكن بدون دريافت حقوق و مطالبـات زنـدگي
خود را سپري مي كنند.
*روز يكشنبه  ٣١فروردين ،نانواهاي بوشهر در اعتراض به افزايش پلمب نانواها توسط مركز بهداشت دست به اعتصاب زدند
و از پخت و پز خودداري كردند .به گزارش خليج فارس ،از ابتداي شيوع كرونا و در راستاي افزايش نظارتهاي بهداشتي٣٥ ،
نانوايي شهر بوشهر از سوي مركز بهداشت پلمب شده يا اخطار پلمب گرفته كه تقريبا نصف نانواييهاي اين شهر است.
*بامداد روز يكشنبه  ٣١فروردين ،جمعي از مالباختگان روستاي سيد آباد شهرسـتان دماونـد بـراي اعتـراض بـه تـصميم
دادستاني مبني بر تخريب ساختمانها و جمع آوري انشعابات در برخـي منـاطق مختلـف شهرسـتان بـه ويـژه در روسـتاي
سيدآباد ،مقابل بيدادگستري دماوند تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،بيدادستان عمومي و انقﻼب شهرسـتان دماونـد در ايـن
خصوص گفت :تعدادي مال باخته در روستاهاي دماوند به ويژه روستاي سيدآباد كه توسط مشاوران امﻼك اطـﻼع رسـاني
دقيق نشده بودند نسبت به اجراي قانون معترض بودند.
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اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي

پنجشنبه  ٧فروردين :اعتصاب  ٢روزه كارگران مجتمع مس سونگون در اعتراض به عدم تعطيلي معدن به دليل شـيوع
كرونا.

چهارشنبه  ٢٠فروردين :تجمع اعتراضي كارگران اخراجي كارخانه سيمان دورود مقابل اداره كار اين شهر.

دوشنبه  ٢٥فروردين :تجمع كشاورزان صحراي كوشكك ضياءآباد ،در منطقه خان ارخي تاكستان ،از شهرستانهاي استان
قزوين .كشاورزان اقدام به باز كردن مسير مسدود شده آبراه كه براي زمينهاي كشاورزي آنان آب را هدايت ميكرد و توسط
زمين خواران و سرمايه داران بسته شده بود ،كردند.
سهشنبه  ٢٦فروردين :كشاورزان چندين روستاي شهرستان محﻼت در اسـتان مركـزي در اعتـراض بـه نـدادن حقابـه

رودخانه قمرود تجمع كردند .تجمعكنندگان تراكتهايي در دست داشتند كه روي آنها نوشته شده بود :حق آب كـشاورز را
بدهيد .آب نداريم /.تجمع جمعي از مردم در ايذه و باغملك در استان خوزستان مقابل فرمانداري .آنهـا بـه سـاخت محـل
جديدي براي دفع زبالهها اعتراض كردند .معترضان گفتند با توجه به شيوع كرونا اين اقدام جان مردم را به خطر مياندازد.
شنبه  ٣٠فروردين :تجمع جمعي از كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه مقابل شهرداري تهران.
شنبه  ٣٠فروردين :اعتصاب و تجمع كارگران راه آهن رباط كريم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق.

كارگران شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( شامل شاهرود ،دامغان ،هرمزگان ،خراسـان ،تهـران،
اسﻼمشهر ،رباط كريم ،لرستان ،انديمشك و كارخانجات مترو و تراورس بتوني و چوبي است.
يكشنبه  ٣١فروردين :اعتصاب صاحبان كاميونهاي حمل و نقل شن و ماسه مراغه به دنبال تعطيلي تعدادي از كارگاهها.

***
کيسه گشاد خامنه ای برای دريافت دﻻر آمريکايی

مهدي سامع

از روزي كه رژيم وﻻيت فقيه از سر ناچاري به وجود ويروس كرونا اعتراف كرد تا امروز ،خامنه اي با گزافه گوييهاي بـسيار
چند موضوع مهم را دور زده تا مسئوليت خودش به عنوان شخص اول نظام را در ﻻبﻼي مشتي اراجيف پنهان كند .امـروز
بر همه روشن شده كه نظام حاكم بر ايران پيرامون همه گيري كرونا ،پنهان كاري كرده ،دروغ گفته و با حقه بازي پيرامون
تحريمها حاضر به اختصاص بودجه مكفي براي مهار يا غلبه بر اين ويروس نيست.
خامنهاي در سخنراني خود به مناسبت سال نو كه در روز يكشنبه  ٣فروردين  ١٣٩٩از تلويزيون جمهوري اسﻼمي پخـش
شد ،آمريكا را »خبيث ترين وقيح دشمن ،دروغگو ،طماع ،ظالم ،بيرحم ،تروريست ،شارﻻتان ،پشت سـرهمانـداز« معرفـي
كرد و پيش نهاد كمك اين دولت را رد كرد .خامنه اي در اين سخنراني گفت» :آمريكاييها چند بار گفته اند حاضرند كمك
دارويي به ايران كنند و گفتهاند فقط شما از ما بخواهيد .اين از حرفهاي عجيب است .اوﻻ خودتان دچار كمبود هستيد .اگر
دستتان باز است خودتان استفاده كنيد ... .شما متهم هستيد ،اين ويروس را ايجاد كرده ايد .من نميدانم اين اتهام چقـدر
واقعي است .اما ممكن است دارويي وارد كشور كنيد كه اين ويروس را ماندگار كنـد .شـايد كـسي را وارد ايـران كنيـد تـا
اطﻼعات خود را از ميزان اثرگذاري اين ويروس تكميل كند «.وي در ادامه گفت» :كشور ظرفيت مقابله بـا چالـشها در هـر
سطحي را داراست.«.
در اين حرف ولي فقيه حقيقتي نهفته است كه به شرط صداقت ،كه در وجود خامنه اي نيست ،فاجعـه ويـروس بـه نقطـه
فعلي صعود نمي كرد .واقعيت اين است كه اگر سود خالص شركتها و نهادهاي تحت كنترل ولي فقيـه در سـال گذشـته و
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بودجه امسال نهاد مذهبي كه وظيفه اي جز سركوب فرهنگي و ترويج خرافات ندارند ،براي مقابله با ويروس كرونا بـا يـك
مديريت مردمي اختصاص داده مي شد ،امروز با فاجعه جانباختن چند ده هزار زن و مـرد ايرانـي بـه شـمول دههـا تـن از
پزشكان ،پرستاران ،بهياران و ديگر پرسنل درماني روبرو نبوديم .خامنه اي حتي حاضر نيست براي بحران كرونا مقدار ﻻزم
از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود و پس از مدتي نه چندان كوتاه با درخواسـت روحـاني بـراي برداشـت يـك ميليـارد
موافقت كرد.
خامنه اي از وجود »ظرفيت« صحبت مي كند ولي آدرس دقيق آن را كه جايي جز جيب گشاد خودش نيست را پنهان مي
كند .اما مساله آن چنان روشن است كه برخي پرده را به ميزاني باﻻ مي زنند.

غﻼمرضا حيدري ،از مجلس نشينان رژيم روز چهارشنبه  ٢٧فروردين  ١٣٩٩به خبرگزاري حكومتي كـار گفـت» :معتقـدم
تنها راهي كه مي توان انجام داد اين است كه يك سري از نهادها كه منابع مالي خوبي دارند به كمك دولت بيايند ،چرا كه
داراييهاي اين نهادها متعلق به ملت و مملكت است .... .بنياد مستضعفان متعلق به مردم بوده و بـا ايـن توجيـه دسـت بـه
برخي كارها زد ،بنابراين جا دارد بنياد مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمان امام و آستانهاي مختلف كه منـابع درآمـدي دارنـد
صادقانه و داوطلبانه بدون اين كه سر مردم منت بگذارند و فكر كنند صدقه مي دهند داراييهاي شـان را در اختيـار مـردم
قرار دهند«.
برخﻼف نظر اين كارگزار نظام ،خامنه اي به سركرده كل سپاه ماموريت مي دهد كه با »منت« گذاشتن سر مـردم ،ارگـان
صدقه دادن و گدا پروري موسوم به »قرارگاه امام حسن مجتبي« را براي »كمك مومنانه« راه اندازي كند .تازه اين نهاد كه
ظاهراً از صدقه هاي شركتهاي تحت كنترل ولي فقيه بهره مند مي شود ،براي فَربه كردن سلطانهاي »دارو«» ،ماسك« و ...
دست گدايي به سوي »مردم و خيران« دراز كرده است) .تلويزيون شبكه خبر ،سه شنبه  ٢٦فروردين (١٣٩٩
مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه جمهوري اسﻼمي روز يكشنبه  ٢٤فروردين  ،١٣٩٩در اين روزنامـه نوشـت» :بـراي
حل قطعي مشكﻼت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمـكن بسيار باﻻئي برخوردارند و اموال آنها متعلق به
مردم است .اين قدرتها عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام ،بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي .امكانات و منـابع مـالي
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گسترده اي كه در اختيار اين مراكز وجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آسيب ديده از كرونا آورده شوند ،مشكﻼت اين
اقشار در كوتاه ترين زمان و به صورت كامل برطرف خواهد شد .آنها اگر پولهائي را كه در اختيار دارند بـراي نجـات مـردم
مستضعف خرج نكنند ،فلسفه وجودي شان را چگونه ميخواهند توجيه كنند؟«.
اين حرف كه منابع مالي نهادهاي تحت كنترل خامنه اي قادرند »در كوتاه ترين زمان و به صورت كامل« مشكﻼت اقـشار
آسيب پذير را حل كنند از قلم كسي جاري مي شود كه طي چهل و يك سال گذشته از كارگزاران مورد اعتماد نظام بـوده
است .اين همان واقعيتي است كه ما بر آن تاكيد مي كنيم و بارها گفته و مي گوييم كه رژيم منابع مالي براي غلبه بر اين
ويروس و بسياري بحرانهاي ديگر در اختيار دارد و نبايد پول نقد در اختيار آن گذاشته شود .چرا كه پول نقدي كه رژيم از
فروش نفت به دست مي آورد ،صرف اموري مي شود كه به زندگي اكثريت قاطع مردم ربطي ندارد .يـك نمونـه از مـصرف
دﻻرهاي نفتي را مي توان از گزارش »ديوان محاسبات« در باره »تفريغ بودجه سال  «١٣٩٧كـه از اخـتﻼس  ٤.٨ميليـارد
دﻻر رونمايي مي كند دريافت .نمونه ديگر ،صحبتهاي پرويز فتاح ،رئيس بنياد مستضعفان است .او در يك برنامه تلويزيوني
گفته است» :من در بنياد تعاون سپاه بودم ،حاج قاسم آمده بود به من گفت كه حقوق فاطميون ]نيروهاي افغان كه بـراي
جمهوري اسﻼمي در سوريه ميجنگند[ را ندارم بدهم ... ،اينها برادران افغان مـا هـستند و دسـت نيـاز بـه امثـال مـا دراز
ميكرد .«...نكته مضحك در اين باره نقد روزنامه به اصـطﻼح اصـﻼح طلـب شـرق اسـت كـه در شـماره روز يكـشنبه ١٧
فروردين ،اين سخنان را »بسيار عجيب« دانست و نوشت» :به نظر مي رسد رئيس بنياد مستضعفان از هوشمندي ﻻزم براي
حضور در يك برنامه تلويزيوني برخوردار نيست «.ﻻبد نويسنده ظاهراً اصﻼح طلب اين روزنامه انتظار داشته تا رئيس بنيـاد
مستضعفان هم از ماله كش اعظم ،دروغگوي كبير ،شارﻻتان كم نظير ،جواد ظريف پيروي كند.
روز دوشنبه  ٢٥فروردين  ،١٣٩٩تلويزيون بي بي سي مصاحبه اي با دكتر حـاتم قـادري اسـتاد پيـشين دانـشگاه تربيـت
مدرس انجام داد .حاتم قادري در اين برنامه گفت» :ما براي كمك به مـردم نيازمنـد يـك رويكـرد سوسياليـستي در پايـه
اقتصاد هستيم .بايد ميزان اقتصاد در بيت آشكار بشود ،پولهايي كه در آستان و بنيادها هست به مردم بازگردانده شـود .در
اين ميان سياستهاي دولت و رفتار رئيس جمهور هم اعتماد آور نيست چون صداقت در آن ديده نمـيشـود .دولـت گفتـه
كاش پول بيشتري داشتيم ،خب خرج كردن در سوريه و عراق را متوقف و پولش را به مردم برگردانيد ،بودجه هـاي بيـت
رهبر و نهادهاي متعدد حكومتي را شفاف و از پولهاي آستان قدس به مردم بدهيد .وزراي كشور ،بهداشـت و خارجـه بايـد
استعفا دهند ... .زندگي مردم ارزشي ندارد؛ مرگشان هم به رسميت شناخته نمي شود«.
آري چنين است كه مرگ مردم هم به رسميت شناخته نمي شود و نه نام جانباختگان از ويروس كرونا اعﻼم مي شود و نه
تعداد واقعي آن .خامنه اي با هزاران نيرنگ و ظلم مسئول اول همه خسرانهايي است كه طي سالهاي وﻻيت اش ،بـه ويـژه
در سال  ،١٣٩٨بر مردم و كشور وارد شده است .براي همين است كه مردم بارها تﻼش كرده و بازهم تﻼش خواهنـد كـرد
تا اين نظام ضد مردمي را براندازند.

کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
https://telegram.me/radiopishgam
نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني – زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم
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سرمايه داری و آنفلوانزای اسپانيايی ١٩١٨ - ١٩١٩
ويرانگري جهاني ناشي از آنفوﻻنزاي اسپانيايي تاثير عميقي بر آگاهي كارورزان در سرتاسر جهان گذاشت .اين اپيدمي نشان
داد كه سﻼمت جامعه يك مساله جمعي است و نه فردي! اپيدمي ،ايديولوژي حاكم را زير سوال برد كه مي گفت "اوبـاش
چرك آلوده )آنگونه كه طبقه كارگر و فقرا به طور تحقيرآميز از سوي طبقه حاكم خوانده مـي شـدند( فقـط بايـد خـود را
مقصر بيماري شان بدانند" ،زيرا ابعاد وسيع بحران ،دامن ثروتمندان و كاست افسران را نيز گرفت.

كيشيا تيلر /حزب سوسياليست ايرلند
برگردان :بابك
آنفلوانزاي اسپانيايي  ١٩١٨ – ١٩١٩موجب هﻼكت  ٥٠تا  ١٠٠ميليون نفر شد؛ رقمي بيش از مجموع قربانيان دو جنـگ

جهاني اول و دوم .به گفته يك كارشناس" ،ﻻورا سپيني" ) ،(Laura Spinneyآنفلوانزاي اسپانيايي" جمعيت انـساني
را ريشه اي تر از مرگ سياه )طاعون( تغيير داد.

طاعون جنگ

اپيدمي آنفوﻻنزا از بهار سال  ١٩١٨آغاز شد و به دليل نقل و انتقال نيروهاي نظامي درگير در جنگ جهاني اول ،به سرعت
در سراسر اروپا گسترش يافت .با رسيدن موج اپيدمي به سربازان گرسنه اي كه در سنگرهاي پوسيده و اردوگاههاي ارتش
روي هم ريخته شده بودند ،نزديك به نيمي از انگليسيها و سه چهارم سربازان فرانسوي مبتﻼ شدند.
زماني كه ويروس جهش يافت ،عﻼئم تكان دهنده جديدي بروز كرد ،از جمله بين افرادي كه به دليـل كمبـود اكـسيژن و
خونريزي شديد ،پوست شان آبي شد .ميزان مرگ و مير به ويژه در ميان جوانان بالغ در اوج شكوفايي سني و نيز سـربازان
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به اوج رسيد .اكنون اعتقاد بر اين است كه اين امر ناشي از تحريك بيش از حد سيستم ايمني بدن ،توفـان سـيتوكين ]يـا
توفان ايمني[ و عفونتهاي ثانويه مانند ذات الريه است .اما پزشكان آن دوره غافلگير شدند .در حالي كه منشا ويروس هنـوز
بحث برانگيز است ،مسلم آن است كه اين بيماري همه گير بدون نقل و انتقال نيروهـاي نظـامي ،تغييـر مـسير اختـصاص
منابع و آسيب به سﻼمتي سربازان و غيرنظاميان در نتيجه جنگ جهاني اول ،رخ نمي داد.
"خونسرد باش و ادامه بده"

در حالي كه ويران كننده ترين پاندمي تاريخ گسترش مي يافت ،دستگاههاي تبليغاتي كـشورهاي امپرياليـستي در درجـه
اول مشغول انكار بحران و كوچك نشان دادن آن بودند تا روحيه و شوق ميهن پرستانه براي جنـگ حفـظ شـده و آب بـه
آسياب "دشمن" ريخته نشود .فقط مطبوعات در اسپانياي بي طرف از شيوع اپيدمي خبر دادند و به ايـن ترتيـب بيمـاري
همه گير نام "آنفوﻻنزاي اسپانيايي" يافت.
تﻼش براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت در باره ابعاد اپيدمي كنوني نيز در هفته هاي اخيـر بـه ويـژه از جانـب ترامـپ در
اياﻻت متحده و محافظه كاران در انگليس صورت گرفته است ،اگرچه به دليل امكانات اطﻼع رساني و قابليتهـاي ارتبـاطي
عصر مدرن بسيار كمتر موفق بوده است.
در سال  ،١٩١٨مقامهاي بهداشت و درمان در فيﻼدلفيا مجوز برگزاري "جشن آزادي" را صادر كردند كه  ٢٠٠هزار نفر در
آن شركت كردند و يك هفته بعد موجب جان باختن  ٧٥٩نفر شد .زماني كه براي گورهاي دسته جمعي خاكبرداري شد ،
مدارس بسته و اجتماعات عمومي ممنوع شد ،يك روزنامه اعﻼم كرد" :اينها تدبيرهايي براي بهداشت عمومي نيست ،نيازي
به نگراني وجود ندارد ".رييس جمهور وقت اياﻻت متحده" ،وودرو ويلسون" ) ،(Woodrow Wilsonهيچگـاه دربـاره
اين بيماري همه گير اطﻼعيه اي صادر نكرد.
"آرتور نيوشولم" ) ،(Arthur Newsholmeافسر ارشد پزشكي بريتانيا ،تصميم گرفت كـه "ضـرورت فـوري پيـشبرد
جنگ ،مخاطره ابتﻼ به عفونت را توجيه مي كند" و از مردم خواست كه "با آرامش پيش بروند" .اين شـعار بعـدها توسـط
دستگاه تبليغات جنگ جهاني دوم رايج شد .براي دولتهاي سرمايه داري در هـر دو سـو ،پيـروزي در جنـگ امپرياليـستي
مهمترين موضوع بود ،بدون توجه به هزينه انساني كه در بر داشت .آنها حتي به فكر خود راه نمي دادنـد كـه منـابع را بـه
سوي تامين سﻼمت مردم هدايت كنند.
تاثير اپيدمي

فقط وقتي تعداد سربازاني كه در اثر آنفوﻻنزا درگذشتند از كشته هاي جبهه جنگ بيشتر شـد ،دولتهـا بـه موضـوع توجـه
كردند و نخستين محدوديتهاي تماس
برقرار شد؛ زماني كه بـراي ادامـه كـار
مدارس و كارخانه ها ،ديگر بـه انـدازه
كــافي معلــم و كــارگر ســالم وجــود
نداشت! طبقه كارگر به تبليغات دولتي
بي اعتماد بود و به دليل نبـود اطـﻼع
رساني كافي ،مردم به طـور غريـزي از
يكديگر فاصله مي گرفتند تـا بـه ايـن
بيماري مبتﻼ نشوند.
جنگ ،طبقه كارگر را بـه جبهـه و در
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خانه به دامن سختيهاي وحشتناك و تراژدي پرتاب كرد .اما انقﻼب اكتبر  ١٩١٧الهام بخش كارگران در سراسر جهـان در
نبرد براي آينده اي بهتر بود .در اين تاريخ خيزشهايي در سرتاسر جهان رخ داد كه معروف ترين آن انقﻼب آلمـان از سـال
 ١٩١٨تا  ١٩١٩است .ايرلند كه آنفوﻻنزا جان  ١٥٠٠٠نفر از شهروندانش را گرفته بود ،شاهد يك اعتـصاب عمـومي عليـه
خدمت سربازي در سال  ،١٩١٨اعتصاب مهندسين بلفاست در سال  ١٩١٩و ايجاد خودگرداني شوراها در شهر "ليمريك"
) (Limerickدر سال  ١٩١٩گرديد.
هم جنگ و هم پاسخهاي ناكافي به اين اپيدمي ،پرده از جهتگيري دولتها و كل سيستم عليه منافع طبقه كارگر برداشـت.
براي مثال استثمار مردم و زمين در هند و ناتواني استعمارگران انگليس در ايجاد سيستم بهداشتي منجر به كـشته شـدن
 ١٧ميليون نفر )٥درصد از جمعيت هند( شد كه اين امر دامنه وسيعتري به مبارزه ضد استعماري داد.
بهداشت عمومي

ويرانگري جهاني ناشي از آنفوﻻنزاي اسپانيايي تاثير عميقي بر آگاهي كارورزان در سرتاسر جهان گذاشت .اين اپيدمي نشان
داد كه سﻼمت جامعه يك مساله جمعي است و نه فردي .اپيدمي ،ايديولوژي حاكم را زير سوال برد كه مي گفت "اوبـاش
چرك آلوده )آنگونه كه طبقه كارگر و فقرا به طور تحقيرآميز از سوي طبقه حاكم خوانده مـي شـدند( فقـط بايـد خـود را
مقصر بيماري خود بدانند" ،زيرا ابعاد وسيع بحران ،دامن ثروتمندان و كاست افسران را نيز گرفت.
در سالهاي بعد ،ايده يك سيستم بهداشتي و در دسترس براي همگان شروع به جا افتـادن كـرد .اتحـاد جمـاهير شـوروي
اولين كشوري بود كه خدمات بهداشت عمومي متمركز را بنيان نهاد و در پي آن ديگران در اروپا در اين جهت بـه حركـت
درآمدند .يك سيستم جامع سـﻼمت" ،سـرويس ملـي بهداشـت" ) ،(NHS - National Health Serviceپـس از
جنگ جهاني دوم در بريتانيا راه اندازي شـد .در سـال  ،١٩٢٤دولـت اتحـاد جمـاهير شـوروي  -دوبـاره بـسيار جلـوتر از
كشورهاي سرمايه داري  -اين ايده را مطرح كرد كه شرايط اجتماعي ،زندگي و كـار بايـد بـه عنـوان اصـلي تـرين نيـروي
محرك بهداشت شناخته شود.
مراقبتهاي بهداشتي عمومي يك گام عظيم به جلو براي كارگران و افراد عادي بود كه خود نمي توانستند هزينه مراجعه به
پزشك را بپردازند ،وابسته به كمك نهادهاي مذهبي بودند يا اينكه مجبور بودند به طور كلي از بهداشـت و درمـان چـشم
پوشي كنند .اما در نقاطي كه اين دستاوردها توانست به دست بيايد ،در دهه هاي اخيـر بـه طـور عمـده توسـط حـذفهاي
نوليبرال و خصوصي سازيها تا اندازه زيادي تضعيف شده است .نتيجه روند مزبور اين است كه ما به هيچ وجه براي اپيدمي
كنوني آماده نيستيم.
تمام پيشرفتهاي پزشكي در صد سال گذشته نتوانسته بـه كمبـود ديرينـه سـرمايه گـذاري و نيـروي انـساني در سيـستم
بهداشت عمومي پايان دهد .ايديولوژي سرمايه داري و احزاب عمده سرمايه داري در هر كشور به طور پايه اي مخالف ايده
مراقبت بهداشتي رايگان براي همه هستند و هرگز چنين خدماتي را ارائه نخواهند داد .فقط يك سيستم بهداشتي به واقـع
اجتماعي شده كه در دست بخش عمومي قرار دارد و توسط كادر درمان و بيماران برنامه ريزي و بـه صـورت دموكراتيـك
كنترل مي شود ،مي تواند در آينده آنگونه خدمات درماني پايه اي را ارائه دهد كه توانايي رويـارويي بـا چنـين بحرانـي را
داشته باشد.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
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کمﮏ مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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برخی از بيانيه های »کميته برگزاری تظاهرات انقﻼب اکتبر« )فروردين (٩٩
منبع :توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين )انقﻼب اكتبر(
تحصنها ادامه دارد و انقﻼب متوقف نخواهد شد!

شماره - ٢٢٠ :پنجشنبه  ٧فروردين  ١٣٩٩ـ  ٢٦مارس ٢٠٢٠
بسم اﷲ الرحمن الرحيم  -احزاب فاسد و نفرات )عدنان( الزرفي با اقدامات مـالي ،دنبـال
پخش شايعاتي از ايـن دسـت هـستند كـه متحـصنان صـلح جـو در بغـداد و اسـتانهاي
بپاخاسته ميدانهاي تحصن را ترك كرده اند .اين تﻼشي بـراي فريـب افكـار عمـومي و
مردم عراق ،براي پذيرش )عدنان( الزرفي فاسد و مامور به تشكيل دولت جديد و القاء اين موضوع است كـه ديگـر بـه ايـن
تحصنها نيازي نيست .كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر به مردم انقﻼبي عراق اعﻼم مي كنـد :آنچـه مبنـي بـر تـرك
تحصنها و ميدانهاي انقﻼب گفته مي شود ،دروغ و تﻼشي براي قلب واقعيتها است و اين موضوع جديدي در رابطه بـا ايـن
باند فاسد نيست .بنابراين تحصنهاي مسالمت آميز ادامه دارد و قيام كنندگان روي اصـول خـود ثابـت قـدم هـستند .ولـي
راهپيماييهاي بزرگ و فشرده انقﻼبيون بنا بر رهنمودهاي كادرهاي پزشكي ،متوقف شده است كه اين امر نيز بيانگر تـﻼش
دلسوزانه براي سﻼمتي تظاهر كنندگان ،به دليل شيوع اپيـدمي كرونـا اسـت .كماكـان متحـصنان در چادرهـاي شـان در
ميدانهاي تظاهرات و به طور سازمانيافته حضور دارند تا به محض پايان يافتن اين بحران گذرا ،تظاهرات را با آهنگي وسيع
تر و با عزم و اراده هميشگي ادامه دهند و خواسته هاي مردم عراق در پايان دادن به رژيم سهميه اي فرقه گراي شكـست
خورده را محقق نمايند و كانون فساد كه پارلمان احزاب فرقه گرا و شبه نظاميان مزدور آن در آن ﻻنه كـرده انـد را ريـشه
كن كنند.
در انتها چنانچه شبه نظاميان و ارگانهاي سركوبگر دولتي تﻼش كردند كه تحصن را پراكنده و يا با زور بـه ميـدانها حملـه
كنند ،كميته سازمانده به مردم عراق و افرادي كه به خانه هاي شـان برگـشته انـد ،فراخـوان خواهـد داد كـه بـه ميـدانها
برگردند.
تشكر وسپاس

شماره -٢٢٢ :پنجشنبه  ١٤فروردين  ١٣٩٩ـ  ٢آوريل ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر مراتب تشكر و سپاس خود را از تمامي كساني كه با اعضاي اين كميته تماس گرفته
و حمله مجرمانه به خانم أم علي و بقيه اعضاي كميته خدمات را محكوم كردند ،ابراز مي دارد .اين حمله روز دوشـنبه ١١
فروردين ) ٣٠مارس  (٢٠٢٠از سوي باند بيگانگان ،شبه نظاميان كﻼه آبي صورت گرفت .جنايتكاران در تـﻼش مذبوحانـه
براي ضربه زدن به كميته خدمات و متحصنان صلح جو بودند .فعاﻻن سياسي و شخصيتهاي ملي و رسانه اي و مردمـي در
تماسهاي شان ،جوياي وضعيت برادراني شدند كه با سﻼح سرد و باج خواهي و فشار براي گرفتن اعترافات بي پايه و اساس
مورد تهديد قرار گرفته بودند.
براي اطمينان خاطر آنها :كميته سازمانده مجدداً به مردم عراق عزيز تاكيد مي كند كه متحصنان صلح جو اين مسير را بـا
عزم و اراده و ثبات قدم كه از ابتداي اكتبر  ٢٠١٩شروع شد ،ادامه مي دهند .اين كميته در هماهنگي با بقيه متحصنان در
استانهاي بپا خاسته ،شتابان ،اين مسير را براي تحقق خواسته هاي مردم عراق بي وقفه ادامه مي دهـد .ايـن خواسـته هـا
شامل به زير كشيدن رژيم سهميه اي فرقه گرا و باندهاي فاسد و تحقق پيروزي با بازپسگيري حاكميت سلب شـده عـراق
است.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر
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دكتر احمد عبدالهادي الحبوبي ،الشيخ جمال الضاري ،القاضي رحيم العكيلي استاد ،محمد الـدايني هنرمنـد ،دكتـر مكـي
عواد ،خانم دكتر اسماء الحيدري روزنامه نگار ،جﻼل النداوي روزنامه نگار ،اسماعيل الجنابي شـاعر ،اسـعد العزيـري ،خـانم
دكتر آﻻء المصطاف ،سرلشگر بازنشسته ،مازن الدليمي شاعر ،محمد ناصيف شاعر ،حامد الدليمي.
ترور فعال مدني »انوار جاسم مهوس« و دو نفر از تظاهركنندگان در ناصريه

شماره - ٢٢٧:دوشنبه  ١٨فروردين  ١٣٩٩ـ  ٦آوريل ٢٠٢٠
نظاميان مسلح مرتبط با يكي از فراكسيونهاي سياسي كه قـبﻼ اهـالي ناصـريه را بـه
ارتكاب جرمي بزرگ يعني عدم شركت در تشييع جنازه قاسم سليماني و جمال جعفر
ملقب به ابومهدي المهندس و چند ]مزدور[ ايراني ديگر كـه در بغـداد كـشته شـدند،
متهم كرده بودند ،براي اهالي ناصريه خط و نشان مي كـشيدند كـه تـاوان آن كـار را
خواهند پرداخت .ابتدا اين شبه نظاميان تﻼش كردند كه به ميدان حبوبي حمله كنند،
اما تظاهركنندگان با فعاليتهاي مسالمت آميزشان به مقابله با آنها پرداختنـد و آنهـا را
مجبور به عقب نشيني و شكست كردند .در ادامه آنها مرتكب جنايت فجيعي شدند و
دو نفر از تظاهر كنندگان صلح جـو را بـه قتـل رسـاندند و  ١٠نفـر ديگـر را مجـروح
نمودند .آنها اين جنايت شان را با متهم كردن تظاهر كننـدگان بـه نقـض منـع تـردد
توجيه كردند ،درحاليكه ناصريه و تظاهركنندگان ،بيش از شهرهاي ديگر به منع تردد ملتزم بودند ،ضمن اينكه كدام قانون
به شبه نظاميان جنايتكار چنين اجازه اي مي دهد كه بر جانهاي مردم حكمروايي كـرده و نقـش قاضـي و مـتهم را بـازي
كنند .اين موضوع به همين جا ختم نشد ،بلكه اين شبه نظاميان جنايتكار به خانه فعال مدني »انوار جاسم مهوس« معروف
به »أم عباس« يورش برده و او را ترور و فرزندان او را با تمامي دنائت و رذالت مجروح كردند .حمله به منـزل او صـبح روز
يكشنبه  ١٧فروزدين ) ٥آوريل  (٢٠٢٠و در شهر ناصريه و در زمان منع تردد و استقرار انبوه نيروهاي دولتـي در تمـامي
خيابانهاي ناصريه ،صورت گرفت.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ضمن محكوم كردن اين جنايت زبونانه ،تاكيد مي كند كه اين جنايت در همدسـتي
ارگانهاي امنيتي با شبه نظاميان وفادار به رژيم ايران انجام گرفته است .نيروهاي دولتي واستاندار ذي قار مسئوليت كامـل
اين جنايات را به عهده دارند .آنها به شبه نظاميان و باندها در زمان تردد ممنوع ،اجازه تردد دادند تا اين جنايات را درحق
تظاهر كنندگان صلح جو از اهالي ذي قار كه باعث ترس و وحشت رژيم ايران و اهرمهاي آن درعراق شده اند انجام دهنـد.
همچنين كميته سازمانده از اهالي غيرتمند ذي قار مي خواهد كه جنايتكاران را تعقيب و دنبال كنند .آنها كرامت عراقيان
را با حمله به خانه اين زن آزاده عراقي و كشتن او با خونسردي تمام مخدوش نموده اند ،زيـرا ايـن خـانم آزاده خواهـان
بازپس گيري ميهن از فاسدان و جنايتكاران بود .او كسي بود كه صدايش در عشق به عراق و مردم آن همواره بلنـد و رسـا
بود .خداوند شهيد ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار داده و او را چراغي براي روشن كردن مسير انقﻼبيون قرار دهد و
ننگ و عار بر قاتﻼن بزدل او .شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقﻼب اكتبر و بهبودي عاجل براي مجروحان مـان و آزادي
ناپديد شدگان اجباري از زندانهاي شبه نظاميان.
مصطفي كاظمي ،كانديداي مامور شده را مردود مي شماريم

شماره - ٢٣٠:پنجشنبه  ٢١فروردين  ١٠ - ١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
احزاب سهميه بندي فرقه گرا و شبه نظاميان جنايتكار ،عامدانه با بازي سفت كن ،شل كن ،خواسته هاي متحـصنان صـلح
جو در كانديداتوري منصب نخست وزيري را در نظر نگرفته و افكار عراقيان را مورد توهين قرار مي دهند .آنها اين بـازي را
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از چهارماه قبل تا كنون ادامه داده اند كه طي آن نه تنها به خواسته هاي مردم عراق توجهي نمي كنند بلكه آشكارا آن را
تحقير مي نمايند .هدف از تمامي اين اعمال ادامه حكومت دزد ،عادل عبدالمهـدي اسـت كـه بـه اهـداف آنهـا در چپـاول
سرمايه ها و فقيرتر شدن مردم عراق پاسخ مثبت مي دهد و به شبه نظاميـان جنايتكـار ايـن امكـان را مـي دهـد كـه بـر
سرنوشت امنيتي كشور و كنترل ارتش و نيروهاي امنيتي ،مسلط گردند .توده هاي عراق كه تظاهرات سراسـري و مردمـي
خود را از ابتداي اكتبر  ٢٠١٩شروع كردند ،بر اين زنجيره معيوب ،كانديداتوري شـبه نظاميـان چيـره خواهنـد شـد .آنهـا
مصمم به تغيير دولت منطقه سبز با تمامي نهادهاي مقننه و مجريه )بـه همـراه رئـيس جمهـور و نخـست وزيـر و رئـيس
پارلمان( هستند .آنها استمراردولت دزد عادل عبدالمهدي را نخواهند پذيرفت .همچنـين آنهـا قاطعانـه مـصطفي كـاظمي
كانديداي شبه نظاميان احزاب جنايتكار را نمي پذيرند .برهم صالح نيـز بـا تمـسخر و ريـشخند بـه همگـي ،عامدانـه و بـا
منظورهايي خاص و منافع گروهي كه براي كوچك و بزرگ شناخته شده است ،از خط مشي حفظ وضعيت موجود پيـروي
مي كند .كميته سازمانده درمناسبتهاي متعددي تاكيد كرده كه كانديداي نخست وزيري بايد يك شخصيت ملي مستقل و
خارج از دولت فرقه گراي منطقه سبز باشد و ماموريت او تشكيل دولت موقت از افراد مستقل توانمند باشد كـه هـدف اول
آنها ،بلوكه كردن قانون اساسي و انحﻼل پارلمان فاسد و اجراي انتخابات آزاد و سالم تحت نظارت بين المللـي ،مطـابق بـا
قانون انتخابات جديد و عادﻻنه باشد.
آتش زدن چادرها ،عملي زبونانه است

شماره - ٢٣٢ :سه شنبه  ٢٦فروردين  ١٣٩٩ـ  ١٤آوريل ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب پربركت اكتبر به آتش كشيدن چادرها در »حديقة اﻷمه« /ميدان تحرير ،توسط گروهي به
ظاهر عراقي از شـبه نظاميـان جنايتكـار
وابسته به احزاب سهميه اي فرقه گـراي
فاسد را محكوم مي كند .ايـن حملـه در
كادر بسيج حمـﻼت رذيﻼنـه و شكـست
خورده براي تحريك متحصنان در ميدان
تحرير است .عمـل زبونانـه فـوق بيـانگر
پيروزي قـاطع متحـصنان صـلح جـو در
رساندن پيام شرافتمندانه شان به تمامي
مردم عراق و آزادگان جهـان اسـت كـه
منجر به گردآمدن تمامي جوانـان خّيـر
مردم غيور عراق حول انقﻼب اكتبر شده است .انقﻼبي كه هدف آن ريشه كني حاكميت منطقه سبز متبلـور در رياسـتهاي
سه قوه آن است ،كه تماماً درخدمت رژيم شرور ايران و منافع گروهي و ذاتي خودشان است.
كميته سازمانده تاكيد مي كند كه با پشتيباني تمامي متحصنان صلح جو اين مسير را ادامه مي دهد و در تدارك افـزايش
فعاليتهاي مسالمت آميز بعد از پايان قرنطينه )كرونا( است .اين كميته با راه اندازي حركات ميليوني سراسري با مشاركت
تمامي مردم عراق ،به مثابه بازوان شورشي ،در پي ريشه كن كردن رژيم خـونريز و تروريـستي حـاكم اسـت كـه بـيش از
١٧سال بر گُرده مردم عراق سوار شده است.

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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شبيخون کرونا بر ساختار ويروس حکومتی
زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ١٠فروردين
به نظر مي رسد شبيخون كرونا ،هوش و حواس را از اهالي بيت ولـي فقيـه و دلواپـسان نظـام حـسابي ربـوده اسـت .زدن
سازهاي ناهمگون از طرف كارگزاران حكومت ،دادن آمارهـاي متفـاوت ،پنهانكـاري ،دروغ بـافي ،طـرح تئـوري توطئـه و...
واكنشي مجرمانه در برابر ويروس هوشمندي است كه ساختار فاسد و ويروسي حكومت را نشانه گرفته است .ويروس كرونا
تمامي راهكارها و ساز و كارهاي حكومت فاسد و دروغپرداز را در كوچه و بـازار ،در كارخانـه و مزرعـه و در بيمارسـتانها و
گورهاي جمعي به چالش كشيد و بي آبرويي پايوران نظام را در همه جا آشكار كرده است.
حسن روحاني ،قهرمان پوشاندن واقعيتها با دروغهاي بزرگ ،به پرت و پﻼگويي دچار شده است .داده هاي آماري ،گزارشها،
نوشته ها و مستندات تهيه شده از زندگي مردم ايران ،پولي كردن بهداشت و ...بر حرفهاي اين آخوند شياد مهر باطل مـي
زند .حركتهاي اعتراضي پرستاران طي چند سال گذشته دليل ديگري براي بي پايه بودن حرفهاي روحاني است.
حسن روحاني ضمن شكرگزاري از اين همه »نعمت« ،ار وفور اجناس در فروشگاههاي ايـران و وارونـه نـشان دادن قفـسه
هاي فروشگاههاي كشورهاي اروپايي به ويژه بخش دستمال توالت گزافه گويي مي كند .او در مورد تختهاي اضـافي بـراي
پذيرش بيماران و پرداخت هزينه  ٩٠درصد بيماران ،پايين آمدن فوتيها در ايران دروغ بافي مي كند .روحاني بيماران روي
زمين خوابيده در بيمارستانهاي كشورهاي ديگر و وجود همه امكانات بهداشتي براي كادرهاي درمـان در ايـران و رضـايت
آنها را به دروغ مطرح مي كند.
روحاني روز شنبه  ٩فروردين اوج شيادي خود را نشان داد .وي با بزك كردن ويرانيها و پنهان كردن فجايع مدال افتخار بر
سينه خودش زد .اما حسن روحاني نگفت كه چرا در ايران پزشكان ،پرستاران و كادرهاي درماني نسبت به كشورهاي ديگر
بيش تر قرباني بي تدبيري نظام شده اند؟ چرا سازمان جهاني بهداشت به داده هاي آماري رژيم اعتماد نـدارد و آن را غيـر
واقعي دانسته است؟ چرا تناسبي ميان آمار مبتﻼيان و جانباختگان وجود ندارد؟ چرا قرار شده آمار مـشخص داده نـشود و
سرانچام چرا بايد براي  ٣١٦نفر پرونده قضايي به جرم افشاگري در رابطه با همه گيري ويروس كرونا تشكيل شود و ...؟
روحاني با يك حساب ساده مي تواند بفهمد كه علت خالي شدن فروشگاههاي كشورهاي مورد نظرش به دليل قدرت خريد
مردم و توانايي آنها در مورد تهيه وسايل بهداشت است .روحاني به پايين بودن قـدرت خريـد مـردم ،روزمـرد بـودن قـشر
عظيمي از نيروهاي كار كه در رويارويي با كرونا سفره هاي شان تهي شده اشاره نكرد .وي به توزيع اجناس در فروشـگاهها
اشاره كرد اما به جيب خالي كارگران و شكمهاي خالي كودكان كار و  ...اشاره نكرد .روحاني استاد جعل ويرانيها به آباديهـا
است و البته در دنياي كنوني و با انبوه اطﻼعات و ارتباطات دروغهاي او خريداري ندارد.
در مورد حرفهاي مسعود پزشكيان ،نايب رئيس مجلس ارتجاع كه مي گويد» :اعتماد عمومي كاهش پيدا كرده است« ،اين
سوال مطرح مي شود كه روحاني براي چه كساني اين حرفهاي دروغ و بي خريدار را مي زند و چرا مي زند؟
چرا نام ويروس كرونا در ايران به »بيماريهاي تنفسي« تبديل شده است؟ مجلس نشين مشهد مـي گويـد» :يـك بيمـاري
شيوع پيدا كرده كه اسم خارجي اش "كرونا ويروس" است و در داخل نامش "بيماري حاد تنفسي" مي شـود ... .مـثﻼ در
خراسان  ٤٠٠نفر بر اثر بيماري حاد تنفسي و  ٥٠نفر بر اثر كرونا فوت كرده اند«.
سخنگوي وزارت بهداشت رژيم روز شنبه  ٩فروردين اعﻼم كرد كه» :قرار است سازمان پزشكان بدون مرز در مناطق مرزي
ايران يك بيمارستان براي دادن خدمات به »اتباع خارجي« داير كند .«.اين اقدام رژيم گفته هاي مردم مبني بـر ايـن كـه
رژيم كمكهاي نهادهاي بين المللي براي مبارزه با كرونا در ايران را صرف جاهاي ديگر مي كند را تقويت مي كند.
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پرده برداري از مناسبات ج.ا و چين با يك "شوخي" نابجا
منصور امان

فراسوي خبر ...پنجشنبه  ٢١فروردين
حركت غيرديپلُماتيك سفر چين در ايران و واكُنش سراسيمه و عجزآلود دستگاه حاكم بدان ،نور تازه اي از يك زاويه ديگر
بر واقعيت سياست خارجي رژيم وﻻيت فقيه افكند .گردانندگان ج.ا در همـان حـال كـه سياسـتهاي ماجراجويانـه و تـنش
آفريني خارجي خويش را با عﻼقه به "استقﻼل" و "عزت" توجيه مي كنند ،در برابر چين و روسيه ،دو شريك تجاري خود،
از اصولي جز تسليم و كُرنش پيروي نمي كنند.
سخنگوي وزارت بهداشت با انتقاد از آمار كُرونايي چين ،به گونه ناخواسته موجـب شـفافيت بيـشتر از نـوع تنظـيم رابطـه
"نظام" با نادر حاميان خارجي اش گرديد .وي داده هاي آماري پكن و ادعاي آن پيرامون مهار اپيـدمي را "شـوخي تلـخ"
خواند تا خشم "چانگ هوا" ،سفير اين كشور ،را برانگيزد و او را وادار سازد تا به ميدان آمده و اين "آقاي عزيز" را سر جاي
خود بنشاند.
چنين مي نمايد كه آقاي كيانوش جهانپور ،سخنگوي ياد شده ،به كمي باﻻتر از هدف شليك كرده است .او با ابـراز ترديـد
نسبت به اطﻼعات رسمي از چين ،در حقيقت قصد اثبات درستي سياست رسمي ج.ا مبني بر خودداري از قرنطينه مردم را
داشت .آقاي جهانپور يك ماه پيش به شيوه ديگري از رويكرد اربابانش دفاع كرده بود .او كه بنا به كاركرد مقام سـخنگويي
در ج.ا ،وظيفه اصلي اش تكذيب ،دروغگويي و فعاليت ضد اطﻼعـاتي اسـت ،در آن تـاريخ گفـت "نتـايج قرنطينـه ووهـان
رضايتبخش نيست" و اين ادعا را به دروغ به "خود چين" نسبت داد .وي اما شُهرت خود را بيـشتر مـديون آن اسـت كـه
همانجا مدعي شد "قرنطينه در پروتُكُلهاي بين المللي جايي ندارد" و فراتـر از آن ،در اسـتدﻻل بـراي اينكـه "هـيچ شـهر
تعطيل نخواهد شد" ،كوشيد سر مخاطبانش را اينگونه كُﻼه بگذارد" :چنين چيزي در مديريت و كُنترُل بيماريهـا در دنيـا
مطرح نيست".
برخورد تُند و غيرمتعارف سفير چين به گفته هاي يك كارمند درجه دو ج.ا كه بنا به وظيفه شُغلي اش حرافي مـي كنـد،
بازتاب مشاجره اي است كه در سطحي باﻻتر بين چين و آمريكا ابتدا بر سر منشاء ويروس و اينك پيرامون اطﻼعات و داده
هاي آماري پكن جريان دارد .ناگُفته پيداست كه اين درگيري خود در چارچوب رقابت جهاني آمريكا و چين پيش مي رود،
از همين رو پكن به سختي مي تواند اجازه دهد در كشورهايي كه در حوزه نُفوذش قرار دارند ،جبهـه اي بـا ايـن مـضمون
عليه آن گشوده شود.
بسيج دستپاچه پايوران و نهادهاي ج.ا براي عذرخواهي و جبران مافات نشان مي دهد كه دستگاه حاكم نه فقط بر جايگـاه
فرودست خود در مناسبات با چين صحه مي گذارد ،بلكه آماده است متناسب با ريتم حساسيتهاي آن به گردش و چرخش
درآيد .در همين راستا سخنگوي وزارت خارجه مﻼها چاپلوسانه "شُجاعت ،تعهـد ،پيـشتازي و حرفـه اي گـري" پكـن در
"مقابله با ويروس كُرونا" را ستود و سخنگوي بخت برگشته وزارت بهداشت نيز مراتـب پـشيماني خـود را بـا "قـدرداني از
حمايتهاي فراموش نشدني چين" به اطﻼع سفارتخانه رساند .اين اما مانع نشد كه سـپاه پاسـداران بـراي دوقبـضه كـردن
پوزش و خاكساري "نظام" به ميدان بيايد و خواستار "بررسي ابعاد پشت پرده" سخنان آقاي جهانپور بگردد .بازوي نظامي
حاكميت بدين وسيله به چينيها پيام مي داد كه ترديد افكني در آمار دولت فخيمه توطئه دشمنان بوده و ساحت "نظـام"
از چنين جسارتي بدور است.
اما اين هنوز انتهاي فرمانبرداري نيست .هركس كه مايل است بداند رژيم استبدادي – مذهبي وﻻيت فقيه در حراج منافع
مردم ايران چه مرزهايي را پشت سر مي گذارد ،مي تواند رسوايي واردات ويروس كرونـا توسـط شـركت هواپيمـايي سـپاه
پاسداران )ماهان( و ادامه بدون مانع رفت و آمد و سفرهاي توريستي به چين و درخواسـت صـريح سـفارتخانه آن در ايـن
زمينه را مرور كند.

٦٧

قتل عام زندانيان به بهانه كرونا

زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ١٧فروردين
فرار و شورش از زندانهاي جمهوري اسﻼمي كه از زندان پارسيلون خرم آبـاد در  ٢٩اسـفند آغـاز و بـه زنـدانهاي ديگـر در
شهرهاي تهران ،شيراز ،همدان ،اليگودرز ،همدان و دو زندان سپيدار و شيبان اهواز كشيده شد ،شورشي مشروع براي زنده
ماندن در برابر شيوع گسترده ويـروس
كرونا است.
شورش زندانيان بعد از عفو تعـدادي از
زندانيان توسط خليفه ارتجاع آغاز شد.
عفو تبعيض آميز زنـدانيان تبـديل بـه
مــوجي از تنفــر در ميــان زنــدانيان و
تصميم آنان به شورش شد.
خبر همه گيري گسترده ويروس كويد
 ،١٩پنهانكاري و بي كفـايتي رژيـم در
مديريت بحران ناشي از ايـن بيمـاري،
زندانيان را در دو راهي فرار يا مرگ قرار داده است .به ويژه اين كـه وضـعيت غيـر بهداشـتي در زنـدانها ،فقـدان امكانـات
بهداشتي و پزشكي ،عدم شرايط در جلوگيري از نفوذ ويروس ،كمبود جا و شمار باﻻي جمعيـت در مكانهـايي بـسته و بـي
اهميت بودن جان يك زنداني براي رژيم از عواملي است كه يك زنداني با تمامي خطرات احتمالي را با تصميم فـرار روبـرو
مي كند.
سركوب و كشتار زندانيان در هنگام فرار ،دستگيري و كشتن زير شكنجه زندانيان محكوم اسـت .كـشتار زنـدانيان توسـط
رژيم زخم خورده همچنان ادامه دارد .تعدادي از زندانيان در زندانهاي سـپيدار و شـيبان در اهـواز ،از جملـه محرومتـرين
زندانيان توسط شليك مستقيم مزدوران رژيم جانشان را از دست دادند .كشتن زندانيان بي دفاع با شليك مـستقيم يعنـي
قتل عمد زنداني .در سركوب شورش زندانيان ،تا كنون  ١٢نفر زخمي و  ٧زنداني به قتل رسيده و يك نوجوان زنداني بـه
نام دانيال زين العابديني زير شكنجه به قتل رسيده است.
خودداري رژيم از آزاد كردن زندانيان سياسي ،يا حداقل دادن مرخصي ،با توجه به شيوع گسترده ويروس كويد  ،١٩تبديل
زندان به قتلگاه زندانيان بي دفاع است .وضعيت غير بهداشتي و عدم دسترسي به پزشك و دارو يكي از مشكﻼت زنـدانيان
سياسي قبل از ويروس مرگبار كرونا همواره بوده است .رژيم زندانيان سياسـي بيمـار را از دسترسـي بـه پزشـك و درمـان
تحريم كرده است .بارها زندانيان در اعتراض به اين تحريم دست به اعتصاب غذا زده اند .مخلوط كردن زندانيان سياسي بـا
زندانيان عادي ،به عنوان شكنجه زنداني سياسي محسوب شده و جان زنداني را در برابر خطـر مـرگ قـرار مـي دهنـد .در
شرايط قبل از كرونا ،حذف يك زنداني سياسي با اعتصاب ،خودكشي كردن ،كشتن زير شكنجه ،اعدام و ...براي رژيم امـري
عادي و فرصت بود .حال مي توان حدس زد كه كرونا مي تواند بهانه اي براي كشتار زندانيان باشد .اما اين كرونا نيست كه
مسئول مرگ زندانيان است بلكه اين قتل عمد و سازمانيافته از طرف رژيم در زندانها است.
عبداﷲ طباطبايي بيدادستان كل استان اردبيل در ديدار از زندان اردبيل خطاب به زنداني سياسي گفـت» :نفـس كـشيدن
زندانيان امنيتي و سياسي نيز حرام است چه برسد به مرخصي آنها« .حرف اين جنايتكار تاييدي بر قصد رژيم براي كشتن
زندانيان سياسي به بهانه كرونا است.

٦٨

نيمه شعبان؛ شبيخون شکست خورده ها
منصور امان

فراسوي خبر ...شنبه  ٢٣فروردين
جبران يا كاهش خسارتهاي سنگين جاني و مالي مردم ايران شايد دلمشغولي حاكمان ج.ا نباشد ،جبـران خـسارتهايي كـه
دستگاه تحت اداره آنها در اثر ويروس كُرونا متحمل گرديده ،اما در فهرست وظايف فوري شان قرار دارد .اين ارزش گذاري
را به ويژه كارناوالهاي نيمه شعبان چرتكه انداخت .در ده ها شهر بزُرگ و كوچـك كـشور ،دسـته هـاي اوبـاش پاسـدار و
بسيجي به بهانه تولُد امام دوازدهم شيعيان هلهله زن و دهل كوبان در خيابانها به جوﻻن درآمدند و در برابر چشمان خيره
مردم سوگوار و رنجور به گونه نمايشي به جشن و شادماني پرداختند .تهران و شهركهاي پيرامون ،اصفهان ،تبريز ،زاهـدان،
مشهد ،زنجان ،جهرُم ،شيراز و قزوين فقط شُماري از نُقاطي است كه اين معركه در فضاي بحراني آنها برپا گرديد.
بيجايي و دافعه اجتماعي ابتكار مزبور آنچنان آشكار است كه آمرانش پيشاپيش تﻼش كردند از آن فاصله گرفته و رد پـاي
خود را پاك كنند .سازمان تبليغات اسﻼمي ،يك اُرگان سازماندهنده و تداركچي تظاهرات ،مراسم و مجلسهاي حكـومتي و
نيز "ستاد مبارزه با كُرونا" كه مسوول و مجري "طرح فاصله گيري اجتماعي" است ،اعﻼم كرده بودند كه برگُزاري مراسـم
نيمه شعبان را ممنوع مي كنند .ژست مزبور وظيفه داشت خطي صوري بين حاكميـت و آنچـه كـه در پـي انجـامش بـود
ترسيم كند و به اين ترتيب بدون آنكه در تيررس جامعه خشمگين قرار گيرد ،بر گُرده "آتش بـه اختيارهـا" و افـسار پـاره
كرده ها طرح خود را به دست اجرا بگذارد.
حاكميت به اين ترتيب قصد واكُنش به فضاي معيني در جامعه را داشت كه "نظام" و ويروس كُرونا را يكـي و همـان مـي
بيند؛ ديد و نظري كه ريشه در رفتار غيرانساني و مردم ستيز حاكميت در برخورد بـه كُرونـا دارد .مهمتـرين دسـتور كـار
حاكمان كشور پس از شيوع ويروس ،حفاظت از دگمهاي ايدولوژيك و خُرافات مذهبي بود كـه پايـه فرمـانروايي و تـسلُط
انحصاري آنها بر منابع قُدرت و ثروت را بتون ريزي مي كند؛ پنهان كردن شيوع ويروس در پايتخـت مـذهبي مﻼهـا ،قُـم،
خودداري از قرنطينه آن و سر باز زدن از تعطيلي مراكز زيارتي كه آشكارا سﻼمت و جان شهروندان را به توپ بازي قُـدرت
بدل مي كرد ،بخشي مهمي از اقدامات آن را تشكيل داد.
آثار دهشت انگيز اين برخورد و گستره فاجعه باري كه يافت ،نه فقط صف بندي موجود در جامعه عليه ايديولوژي حاكم و
باورها ،آيينها و تحميﻼت آن را تقويت كرد ،بلكه بخشهايي را نيز كه به دليل وابستگيهاي ذهنـي در دايـره نُفـوذ مـذهبي
رژيم وﻻيت فقيه قرار داشتند ،به فاصله گرفتن از آن كشاند .كُرونا پوسته نازك قداست را از برج و باروهاي ارتجاع مذهبي
كنار زد و همه آنچه حوزه ها ،آخوندها ،مراجع و منبرها در جهدي چند صد ساله به آسمان بر كشيده بودند را روي زمـين
آورد تا اُسطوره هاي دست نيافتني شان را به خاك بكشد و به ميدان توده بياندازد.
خسارتي كه بر سرمايه ايديولوژيك "نظام" وارد آمده ،فقط يك زيان سنگين در پهنه عقيده و باور نيست ،بلكه فراتر از آن
ضربه اي سهمگين به پايه هاي ثبات استبداد مذهبي است .كارناوال نيمه شعبان شبيخون حاكميت به قلمرو از دست داده
اش توسط لشكركشي و عربده كشي خياباني است و تﻼش آن براي قُدرت نمايي و اعﻼم حضور بر پشت يك نماد مـذهبي
را جلوه گر شده است .از همين رو مي توان گفت كه رژه مزبور آخرين كوشش دسـتگاه حـاكم بـراي پـس گـرفتن زمـين
نخواهد ماند و در اين جهت به گونه متمركزي حركت خواهد كرد كه دو پايـه اصـلي آن را تـشديد تبليغـات و تلقينهـاي
مذهب و فرهنگ ارتجاعي و خرج كﻼن در اين راه از يكسو و راه اندازي دور تازه اي از سركوب به ويژه عليه زنان و جوانان
و فشار پليسي براي تحميل اجبارات خود ساخته اش در سوي ديگر تشكيل مي دهد.
اجبار رژيم وﻻيت فقيه به ايجاد كانونهاي اشاعه و ابتﻼ زير نام نيمه شعبان و در اوج قصابي ويروس كُرونا ،ميـزان شـدت و
تاثير ضربه اي كه ارتجاع مذهبي خورده را آشكار مي سازد .فقط ترس از يك بيزاري بزُرگتر مي توانست "نظام" را به تـن
دادن به خطر تحريك بيزاري جامعه از كارناوال اوباشش قانع كند.

٦٩

قلم

مرجان

قلم اي يار يگانه
مرهم درد نهفته
محرم حرف نگفته
قلم اي عقده گشاي سالها
ديدن تنهايي انسان
قرنها مهر سكوت و تازيانه
قلم اي دوست ترين همدم زنداني دربند
به تو سوگند
كه جز حق ننويسم
و دهم جان كه تو آزاد بماني
چه خونها كه روان شد
كه تو آزاد بماني
قلم اي اسلحه من
در جدال بين اهريمن و انسان
قلم اي تيز ترين خنجر بر سينه دشمن
به تو سوگند
كه جز راه شهيدان نسپارم
راه آن شير دﻻني
كه شكستند طلسم وحشت جوخه اعدام
تا غم نان نبرد كينه من را
زير خاكستر خاموش گذشته
زنده دارم آتش رزم دليران
بستيزم با هر آنكس كه به پاكي ننويسد
تا دم مرگ بمانم سر پيمان
قلم اي يار يگانه
به تو سوگند

سركوب ،آزار ،پرونده سازي ،دستگيري ،شكنجه و محاكمه فعاﻻن كارگري در
ايران را به شدت محكوم مي

كنيم.
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يادواره شهيدان فدايي
گرامي باد ياد و نام رفيق مسعود دانيالي

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

رفيق مسعود دانيالي در سال ١٣٣٥در ده حوض از روستاهاي اطراف ايذه متولد شد.
قبل از انقﻼب خدمت سربازي را در زنجان به عنوان سپاه دانش مي گذارند .در همان زمـان
او محل خدمت را ترك و به صفوف جنبش پيوست و با سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
ارتباط برقرار كرده و فعاليـت گـسترده اي را سـازماندهي كـرد .رفيـق مـسعود در جنـبش
دانشجويي و كارگري )در صنعت فوﻻد( فعال بود .براساس توانـايي و اعتمـاد مـردم بـه ايـن
رفيق و وجهه اجتماعي وي اعتراضات ديپلمه هاي بيكار نقش مهمي داشت.
با شروع حمله به دانشگاهها و راه انداختن ارتجاع فرهنگي تحت نام انقﻼب فرهنگي تعـداد
زيادي از فعاﻻن منطقه از جمله رفيق مسعود دسـتگير و بعـد از محاكمـه چنـد دقيقـه اي
تيرباران شدند.
يك نفر از جان به در بردگان آن زمان در سالهاي اخيـر طـي مـصاحبه اي گوشـه هـايي از
جنايت رژيم در سالن سرپوشيده شهرداري اهواز را افشا كرده كه در آنجا پاسداران به طرف بازداشتيها شليك كرده و تعداد
زيادي را كشته و افراد باقيمانده را در روزهاي بعد تيرباران كرده اند.
براساس گفته هاي اين شاهد عيني رفيق مسعود روز  ١٢ارديبهشت سال  ١٣٥٩به دست پاسداران جهل و جنايت همـراه
تني چند از مبارزان جنبش دانشجويي تيرباران شده است.
ياد و خاطره آنان را گرامي باد.

شهدای فداﯾی در اردﯾبهشت ماه
رفقاي فدايي :محمد كاظم سعادتي ،خليل سلماني نژاد ،علـي اكبـر )فريـدون( جعفـري،
مرضيه احمدي اسكويي ،حبيب اﷲ مـومني ،محمـود نمـازي ،منـصور فرشـيدي ،هـادي
فرجاد ،ﻻدن آل آقا ،مهوش حاتمي ،شيرين معاضد )فضيلت كﻼم( ،محمدرضا و احمدرضا
قنبرپور ،فرزاد دادگر ،عزت غروي ،ارژنـگ و ناصـر شـايگان شـام اسـبي ،فرهـاد صـديقي
پاشاكي ،تورج اشتري )تلخستاني ( ،قربانعلي رزگـار ،جهـانگير بـاقرپور ،بهـروز ارمغـاني،
اسماعيل عابدي ،زهره مديرشانه چي ،حسين فـاطمي ،محمـود خـرم آبـادي ،حبيـب اﷲ
خسروشاهي برادران ،مصطفي حسن پور اصيل شيرجو پشت ،فريـده غـروي ،ميتـرا بلبـل
صفت ،عبداﷲ پنجه شـاهي ،عليرضـا باصـري ،نـسرين پنجـه شـاهي ،هوشـنگ اعظمـي
لرستاني ،منوچهر حامدي ،كمال كيانفر ،امان اﷲ ايماني دارستاني ،غﻼم عباس باقري ،جهانگير باقري پور ،علي رضا )ناصر(
بامري ،زينب )طاهره( حياتي ،مسعود دانيالي ،محسن رفعتي ،احسان اﷲ ايماني ،غﻼمحـسين خاكبـاز ،هيبـت اﷲ بهرامـي
ساماني ،محسن بهكيش ،ناصر بهرامي ،رويا علي پناه فرد ،كوروش پيروزي ،ابوالقاسم تـاجعلي ،كـريم تيمـور زاده ،منـصور
جابري ،نبي جديدي ،وجيه اﷲ چشم فروز ،مقصود بيرام زاده ،موسي مكاري ،محمد علي حسني ،هوشـنگ حنيفـي ،علـي
كرم داودي ،محمد راكعي ،مهشيد معتصد كيوان ،رضا نعمتي ،كبرا حيدريان ،مهدي حاتمي ،مسعود دانيـالي ،فرشـته گـل
انبريان و....
از سال  ٥٠تاكنون ،به دست رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند.
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نبرد خلق
ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
 مهدي سامع، زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات تحريريه
 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه

 انجمن فرهنگي نبرد: چاپ
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