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 مقدمه
)کرونای  19-اپیدمی عمومی ابتال به کوید

جدید( در ایران دیگر یک پیشبینی و 
احتمال و ظن و گمان نیست، بلکه 

عریان و غیرقابل برگشت  واقعیتی
. در این میانه، مسابقۀ خبرپراکنی است

جدیدترین آمار ابتال و مرگ و میر دربارۀ 
مسألۀ محوری ما نیست، بلکه  مسألۀ 

 است.« چه باید کرد»تر محوری

طبقۀ کارگر اگر برای این دوران یک 
باشد در  استراتژی منسجم نداشته

گرداب بیماری و بیکاریِ ناشی از این 
 شود. اپیدمی له می

تدوین چنین برنامۀ عملی، البته 
طلبد و رکتی جمعی و همفکری میمشا

کار یک یا دو گروه سیاسی نیست و از 
این جهت متن حاضر تنها ادای سهم 

ای کوچکی به آن است. چنین استراتژی
باید بتواند به این سؤاالت پاسخ دهد 

، «کدام اهرم فشار از پایین»که با 
را باید نشانه گرفت و  «کدام منابع»

مطالبات  کدام»دولت را مجبور کرد که 
را محقق کند. این متن در  «کلیدی

 دارد. جهت همین هدف گام برمی

 

 
 



 

 

 

 

 فصل اول: منابع و مخارج
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 «توانیمها نمیبه خاطر تحریم»و « پول نداریم» هایدروغو  حکومتهای پردازیافسانه 
و روشن افشا دولت و سایر نهادهای حکومتی ای های مالی و بودجهحساب به نگانینیمبا 
صرف  امااند منابع متنابهی در دست حکومتها هم حتی در اوج تحریمکه  دشومی

د؛ یعنی خرجِ نشوشان میهای طبقۀ انگلی حاکم و منافعترین اولویتضداجتماعی
باالترین بخش  اتیمالی فرارهاینی و جنگ و کشتار و نهادهای امنیتی و پراکماشین خرافه
 دار حاکم. طبقۀ سرمایه

زیادی روبروست و معلوم  کسری بودجۀشود که دولت در سال جدید با بسیار گفته می
هایش بربیاید؛ این درحالیست که مانور بر این خواهد از پس هزینهنیست چطور می

امنیتی -نابعی را که از همین بودجه در بخش نظامی، حجم عظیم م«کسری بودجه»
کند. پس جای سؤال دارد که اگر دولت کمبود منابع دارد چرا شود کمرنگ میمیبلعیده

اش های اجتماعیاش اینقدر گسترده و چندین برابر هزینهحجم بخش نظامی و امنیتی
 )مثل درمان و آموزش( است؟

 هزار میلیارد تومان  117، مبلغ 99بودجۀ  در 1هزینۀ نهادهای نظامی و امنیتی
 .3که  بیش از سه برابر کل بودجۀ سالمت کشور است 2تعیین شده

 یاجتماع نیبه سازمان تأم ،امنیتی-بودجۀ نظامیاین دو برابر  دولت از طرفی 
کارگران و بازنشستگان  به اش فقطدوبرابر بودجۀ نظامی! به عبارتی 4بدهکار است

 .ندارد آن تسویۀ و پرداخت دراست؛ درحالیکه هیچ اولویتی بدهکار 

                                                           
 عم از ارتش و سپاه و وزارت دفاع و اطالعات و...های نظامی امجموع تمام ارگان 1
 رد تومان استمیلیا 117.221. مبلغ دقیق  2
میلیارد تومان  ۸۳,۳۴۴سالمت و...( مبلغ  بودجۀ سالمت کشور )اعم ازبیمارستانها و وزارت بهداشت و سازمان بیمه 3

میلیارد تومان است کم شود،  6۳5هزار و  ۳۳که معادل  99است  که اگر از درآمدهای دولت از بیمارستانها در سال 
 بودجۀ سالمت کشور است.« واقعی»میبارد تومان خواهد بود که رقم  ۴9709حدود

 م حساب کنیماین درحالیست که تازه سود این بدهی را نخوای 4

 بلعدامنیتی که منابع اجتماعی را می-ین نظامیماش

 کدام منابع؟
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  دادند، جان خود را از دست میدر اوج روزهای اپیدمی کرونا که مردم مضافاً آنکه
های نه فقط فعالیتکرد، پولی و فشار تحریم میادعای بیجمهوری اسالمی و 

روشن است که  .اش در عراق را متوقف نکرد بلکه آن را تشدید هم کردنظامی
وابسته به ج.ا  ینظام یهاگروه یحاتیتسل یانبارها ۀانیجویبمباران تالفزینۀ ه
و  یسهم خدمات اجتماع هر یک ریال از زدن ازبا عراق، قرار است سوریه و در 

های ج.ا همزمان با ایام کرونا فعالیت در سوی دیگر. مردم پُر شود یدرمان
از سانترفیوژهای را هم به سطح باالتری ارتقا داده؛  اشسازیو غنی ایهسته

 هایکمکاجرای  بهانۀ عدمها درحالیست که همۀ اینو برداری کرده جدید پرده
 ند.ز جا می را نداشتن منابع مقابله با کرونا اجتماعی و

 

 اردیلیها مده ، محصول مستقیم فروش مازاد منابع نفتی است و5یمل ۀصندوق توسع
. با شودیمحسوب م ملی و عمومی ییدارا کیکه  ثروت در این صندوق ذخیره شدهدالر 

هاست که به شکل محرمانه ها و درآمدهای این صندوق سالاین حال، نه فقط حساب
 شود. های اجتماعی نمیصرف نیازها و طرحهم نگه داشته شده، بلکه برداشت از آن 

  میلیارد یورو از صندوق توسعۀ  2.۸ دولت شده کهتصویب  99بودجۀ همین در
تقویت » به (میلیارد تومان 29700)معادل  این برداشت درصد 70 که ردبرداملی 
آزمایشگاهی  تسهم تجهیزاحالیکه شده، در اختصاص داده « نظامیبنیۀ 

تنها  از این منابع های وزارت علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکیدانشگاه
  .6است %1

 

                                                           
 یافتۀ حساب ذخیرۀ ارزی شد. از اواخر دهۀ هشتاد شکل استحاله 5

6 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/13/2215682/-مجوز-برداشت-2-79میلیاردیورویی-از-صندوق
99-سال-در-ملی-توسعه  

 نظامی؟ توسعۀ یا ملی توسعۀ صندوق
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 ( از صندوق توسعۀ ملی99میلیارد یورویی )در بودجۀ  2.۸برداشت جزئیات 

 تقویت بنیۀ دفاعی
 
 

 %70 میلیون یورو 2000
 

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی وزارت علوم و وزارت 
 %1 میلیون یورو ۳0 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 
ق را از خالل بند و کردِ منابع این صندوبه همین سیاق اگر سوابق برداشت و هزینه

ای چند سال گذشته پیگیری کنیم، همین الگو عیناً تکرار شده های قوانین بودجهتبصره
 است:

 کرد آنسوابق برداشت از صندوق توسعۀ ملی و هزینه
 مبلغ سال دستگاه
 

 ینظام یۀبن تیتقو
 
9۳ 

هر سه ماه  یمبالغ مازاد نفت
بنيه  تیجهت تقو كباری

 7شود نهیهز  یدفاع
 میلیون دالر 1200 9۴ ینظام یۀبن تیتقو

 میلیون دالر 1۳00 96 تقویت بنیۀ نظامی
 میلیون دالر 2500 97 تقویت بنیۀ نظامی
 میلیون یورو 1500 9۸ تقویت بنیۀ نظامی
 میلیون یورو 2000 99 تقویت بنیۀ نظامی

 میلیون دالر 100 96 صدا و سیما
 میلیون دالر 150 97 صدا و سیما

 میلیون یورو 150 9۸ و سیماصدا 
 وروی ونیلیم 200 9۸ )جهت انتقام مرگ سلیمانی(سپاه قدس 

 

  زدن از سهم  بهای بهفقط  ینظام یهابودجهتبعات اجتماعی این حجم عظیم از
در راه کشتار این مخارج بلکه  شود،ۀ کارگر ایران محدود نمیطبق یخدمات اجتماع

همین هم است  برای. شودیمنطقه صرف م انمردم یرانیوسرکوب و و  بیو تخر 

                                                           
 9۳قانون بودجۀ سال  7
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توقف ای برای که مبارزه برای رفاه و خدمات اجتماعی، بدون یک مبارزۀ منطقه
 ممکن نیست. منطقه های ارتجاعیدولت یجنگ نیماش

  میلیارد  20.6، مبلغی معادل 90عالوه بر این باید در نظر داشت که در طول دهۀ
میلیارد تومان  هزار11بیش از و  ارزی دالر از منابع این صندوق، به شکل تسهیالت

که نه فقط به شده داده وام صوصی و شبه دولتیبه بخش خ 8تسهیالت ریالی
شکل شفاف و زیر نظارت دموکراتیک نبوده بلکه هنوز با گذشت ده سال گزارشی 

 .شان داده نشدهگیرنده و مصارفاز اسامی این شرکتهای وام

 
امنیتی ریخته -های نظامیاالنه به پای بودجهبرای ارزیابی حجم واقعی ثروتی که س

شود، راهی بهتر از این نیست جز اینکه بررسی کنیم با جزئی از این ثروت چه می
 باشیم که نداریم.توانستیم داشتهسطحی از خدمات اجتماعی مهمی می

 امنیتی-مبلغ مصوب بخش نظامی
 میلیارد تومان 117,221 99در بودجۀ 

 میلیارد تومان 3400 (یمانیمرگ سل پس از) قدس اهسپاهدایی ویژه به 
 میلیون یورو( 200)معادل 

 میلیارد تومان 120,621 (99امنیتی)سال -مجموع مبالغ نظامی
 

 

 

 

                                                           
 1398 وریشهر  یتا انتها سیتأس یاز ابتدا یعیعملکرد تجمصندوق توسعه ملی : گزارش  8

 99 سال امنیتی-نظامی بودجۀ فرصت-هزینه
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به اندازۀ هزینۀ طرح بیمۀ بیکاری همگانی در شرایط کرونا  99امنیتی سال -بودجۀ نظامی
درآمد، تا های کمرشده و عموم بیکاران و محرومان و گروه)شامل کارگران غیررسمی بیکا

 کند!سر حد پوشش نصف جمعیت کشور و برای بیش از نیمی از سال( کفایت می

 ً رود،  دولت میاست که از جیبِ « بودجۀ نظامی»باید توجه کرد که ارقام باال صرفا
ً سپاه( از در برابر درآمدهایی که بخش نظامی )مشخص هارقماین درحالیکه  ا

های اقتصادی )اعم از بانکی و مستغالتی و پیمانکاری و...( به دست گذاریسرمایه
های انباشته ماند. بنابراین اگر بنا به محاسبۀ رقم واقعی ثروتد، به پول خُرد مینآور می

 ارقام باال طرف هستیم.بیشتر از در بخش نظامی کشور شود، با ارقامی هزاران برابر 
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در موقعیت انحصاری ازمان حکومتی معاف از مالیات هستند که ها بنیاد و سده
)اعم از بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی  دارنداقتصاد کشور 

 بنیاد پانزده خرداد و...(. بنیاد شهید، فرمان امام، بنیاد مسکن،

ر کرد که بر مبنای بررسی هفت سال پیش خبرگزاری رویترز، گزارش تحقیقی را منتش
ستاد اجرایی »ثروت  از این بنیادها یعنی های شرکتی و امالکی، فقط یک قلمحساب

 . 9شدمیلیارد  دالر تخمین زده می 95به میزان « فرمان امام

ها ممکن آنواقعی ثروت تخمین  البته ،ی این بنیادهاهابه دلیل محرمانگی حساب
نمایندگان سابق  نیست؛ اما از بزرگی این ثروت همین بس که به اذعان یکی از وزرا و

و « آستان»، «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی»جمهوری اسالمی، فقط چهار نهادِ 
 .10اقتصاد کشور را در دست دارند %60قرارگاه خاتم به تنهایی 

های بندی بر آن هم به تنهایی کفاف طرححتی کسری از این ثروت یا حتی مالیات
ها در انحصار جناحی از طبقۀ حاکم ثروت دهد. اما اینمهم اجتماعی و رفاهی را می

ً از برای سهم خواهی است و است و دعوای پر سر و صدای جناح مقابل هم صرفا
ها به دست بندی هم ریالی از این ثروتتضمینی نیست که حتی در صورت مالیات

مردم برسد؛ بنابراین تنها تضمین واقعی مصادرۀ مردمی و از پایین است که در شرایط 
 ها تماماً بازپس گرفته شود.تواند از چنگ آنقالبی میان

 
 
 

                                                           
9 https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1 
10https://www.radiofarda.com/a/f4_behzad_nabavi_sixty_percent_economy_under_control_four_instutiti
on/30176859.html 

 مالیات از معاف داریسرمایه هایغول

https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
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دهند که ها میهای ایران، هم نرخ سودی باالتر از میزان جهانی به سپردهبانک

های بانکی داده شده معاف از مالیات هستند. پایۀ واقعی ندارد و هم این سود
درصد  ۸5شود که بدانیم این نرخ سود باال و معافیت از مالیات زمانی معنادارتر می

 . 11استگذاران سپرده درصدِ  2.5متعلق به  یبانک یهاارزش سپرده
هزار میلیارد  30گذاران به های آینده سود ماهانۀ سپردهشود در ماهبینی میپیش

که فقط هم شامل -بر این سود  %10بندی خفیف ماهانه . با مالیات12تومان برسد
آوری خواهد ظرف فقط سه ماه مبالغی جمع -ددرصد ثروتمندان بانکی شو 2.5

های نقدی ادعایی دولت )تحت عنوان کمک شد که بسی بیش از بودجۀ کمک
منتها برای اقلیت « منابع هست»پس  ! 13دهدنقدی یارانۀ کرونا( را پوشش می

 انگلی حاکم.

 
  11و  15هزار مسجد 7۴، 14هزار حسینیه و تکیه 91در حال حاضر در کشور بیش از 

 17هزار پایگاه مقاومت بسیج 5۴وجود دارد و این تازه به جز آمار  16هزار امامزاده
سیاسی حاکم -است که صرف جهل و خرافه و سرپا نگه داشتن امپراتوری مذهبی

 95۴هزار پایگاه جهل  و خرافه تنها  200شود. وقتی بدانیم در برابر این می
                                                           
11 https://www.tabnak.ir/fa/news/817486/۸5-درصد-سود-بانکی-برای-25-درصد-سپرده-گذاران 

 )یادداشت تلگرامی( هاتومان سود به سپرده اردیلیم 1000(: پرداخت روزانه ۸اقتصاد در دوران کرونا )  -. احسان سلطانی  12
 میلیون خانوار قرار است داده شود. 1.5( است که تحت عنوان یارانۀ کرونا به منظور کمک نقدی معیشتی )بالعوضی 13  
ها توجه کنید که این آمار مشمول حسینیه – بولتن نیوزمنتشر در  9۴به نقل از آمار سازمان تبلیغات اسالمی در سال  14

 ای و فصلی و موقت نمیشود.های دورهو تکیه
 (97) خبرگزاری قرآن.  15
 (97) ایسنا به نقل از نمایندۀ مجلس  16
 (9۸) باشگاه خبرنگاران جواندر  به نقل از رئیس سازمان بسیج مستضعفین  17

 های بانکی معاف از مالیاتسپرده

 مذهبی خرافۀ و جهل دستگاه داشتننگه سرپا مخارج

https://www.bultannews.com/fa/news/303089/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/303089/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3766414/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3766414/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/97100904532/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.isna.ir/news/97100904532/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.yjc.ir/fa/news/7223822/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7223822/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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کشور وجود دارد، تازه ابعاد  به ازای هشتاد میلیون نفر در 18بیمارستان فعال
 شوند. شود که منابع عمومی دارند به چه سمتی پمپاژ میواقعی ماجرا روشن می

 ای که به این درحالیست که به ازای این همه زمین و ساختمان و امکانات و بودجه
ً  اماکن مذهبی اختصاص داده شده، ها هزار نشین و دهمیلیون نفر حاشیه 20 نقدا

 د.ندار  وجود در جامعه خوابکارتن
  19است هزار میلیارد تومان 5نزدیک به  ارگان مذهبی ۳2 هایهزینه 99در بودجۀ 

و « علوم، تحقیقات و فناوری»که بیش از مجموع بودجۀ همزماِن دو وزارتخانۀ 
 .20است« یبهداشت، درمان و آموزش پزشک»

 
، 9۸ر سال د 21شدۀ دولتیمیلیارد ارز گم 1شده تا ماجرای های نفتی گماز ماجرای دکل

که  المثل درحالی؛ فیرخ میدهددر روز روشن  دیگربه قدری عادی شده که  هادزدیاین 
خود کمر سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگانش هزاران میلیاردی  اندازیدستدولت با 

 200میلیون یورویی مربی سابق تیم فوتبال ایران و دستمزد  ۸را شکسته، حتی دستمزد 
که متعلق به کارگران است هزار یورویی مربی فعلی هم وقیحانه از منابع این سازمان 

آموزان را برای تحصیل المثل درحالیکه آموزش و پرورش دولت، دانشیا فی د!دار میبر 
 16میلیون دالری برای توتون و  170چاپد، از آنسو خبر یارانۀ ارزی به اشکال مختلف می

 !22رسدمیلیون دالری برای کاغذ سیگار از سوی دولت به گوش می

                                                           
 97سال  – سازمان آمار کشوربه نقل از  18
 محاسبه بودجه نهادهای منتخب مذهبی و عقیدتی از یورونیوز 19

https://farsi.euronews.com/2019/12/08/budget-parallel-religious-institutions-iran-1399 
 ملیارد تومان  ۳,۳۸6و دومی  1,۳2۴اولی   20

21 https://www.isna.ir/news/98042914846/یک-میلیارد-یورو-ارز-دولتی-گم-شده-است 
22 https://www.yjc.ir/fa/news/6967548/-تخصیص-170-میلیون-دالر-ارز-نیمایی-به-واردات-توتون-سیگار-مافیایی

داریم-دخانیات-در-قدرتمند  

 های متفرقهبریز و بپاش مخارج

https://www.amar.org.ir/news/ID/5564/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-954-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.amar.org.ir/news/ID/5564/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-954-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://farsi.euronews.com/2019/12/08/budget-parallel-religious-institutions-iran-1399
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و بپاش و فساد  زیبر  یحاکم به قدر ۀخروار است که چطور طبق ۀنمون یمُشتهمه اینها 
مردم  اتیاختصاص به ضرور  یبرا یمنابع یمتوانیم میآن را بردار  ۀدارد که هر گوش یمال
 .میکن دایپ

 

ی و غیرنقدی از خارج به سمت دولت ها دالر کمک نقداز زمان شیوع کرونا تاکنون میلیون
ها حتی است که هیچ نظارتی بر نحوۀ مصرف آن نیست و برخی از آنایران سرازیر شده

اند. فهرست زیر فقط چند نمونه از این های فارسی یافتهکمتر انعکاسی در رسانه
 هاست:کمک

  23میلیون دالری دولت ژاپن 2۳.5کمک  
  24روپامیلیون یورویی اتحادیۀ ا 20کمک 
  25میلیون دالری کویت 10کمک 
  عالوه بر کمک اتحادیۀ ) و آلمان ایتانیفرانسه، بر  میلیون یورویی سه دولت 5کمک

 26اروپا(
  27جانیآذربا یجمهورمیلیون دالری  5کمک 
  28سرخ بیصل یالملل نیب تهیکم یهزار فرانک 500کمک 
 29کمک نقدی نیم میلیون دالری مردم چین به ایران در طول یک روز 

                                                           
23 https://www.irna.ir/news/83712201/قدردانی-سفارت-ایران-از-کمک-5-2۳-میلیون-دالری-ژاپن 
24 http://www.rfi.fr/fa/ایران/20200326-بحران-کرونا-ویروس-اتحادیۀ-اروپا-یک-کمک-20-میلیون-یوروئی-به-ایران-ارسال-می-کند 
25 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/27/2225521/کمک-10-میلیون-دالری-کویت-به-ایران-برای-مقابله-با-کرونا 
26 http://www.rfi.fr/fa/ایران/20200326-بحران-کرونا-ویروس-اتحادیۀ-اروپا-یک-کمک-20-میلیون-یوروئی-به-ایران-ارسال-می-کند 
27 https://www.isna.ir/news/98121713380/کمک-5-میلیون-دالری-جمهوری-آذربایجان-به-ایران-برای-مبارزه-با-کرونا 
28 https://www.yjc.ir/fa/news/7309474/-تالش-صلیب-سرخ-برای-ایجاد-کانال-مالی-انتقال-کمکهای-بشردوستانه-بینالمللی-به
 ایران
29 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/15/2217635/4--24-میلیون-یوان-کمک-نقدی-مردم-چین-به-ایران-در
 ساعت

 : به نام مردم، به کام حکومت المللیبین هایکمک
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 میلیون ماسک، نیم  10: شامل 30های غیرنقدی دولت و مردم چین به ایرانکمک
هزار گان و لباس ایزوله،  ۳00میلیون دستکش،  2کیت تشخیص، بیش از میلیون 
 دستگاه کمک تنفسی و... ۳5۳

  تُنی سازمان بهداشت جهانی شامل تجهیزات پیشگیری  7کمک غیرنقدی 
  هزار کیت تشخیص از سوی سازمان بهداشت جهانی به ایران 110ارسال 
  شامل ماسک و تجهیزات پیشگیری 31تُنی یونیسف ۴.5کمک غیرنقدی 
 های غیرنقدی و پزشکی دیگری نیز از کشورهایی مثل قطر، ها کمکعالوه بر این

 گزارش شده است. هیگرجستان، ازبکستان و روس ،امارات

ها میلیون دالر نقد و اجناس از دهاعم -ها هیچ ساز و کاری برای تضمین اینکه این کمک
های به دست مردم برسد و سر از بازار سیاه درنیاورد نیست، ااِل درگیر کردن کمیته -پزشکی

 مردمی و خبرنگاران مستقل برای نظارت بر توزیع و مصرف این کاالها و اعتبارات. 

یاه را به چشم زدگان از بازار سهای زلزلهبارها پیش از این، تجربۀ سردرآوردن کمک
ایم و از این رو حداقل وظیفۀ فعاالن خارج از کشور است که به نحوی فعال شوند دیده

ً به دست بیمارستاناز خارج های نقدی و غیرنقدی که کمک ها یا نهادهای مستقیما
 مردمی برسد یا ارسال آن به دولت مشروط به نظارت نهادهای مردمی بر توزیعش باشد. 

 

 

 

 

                                                           
 توئیتر شخصیدر  –گزارش محمد کشاورززاده سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین  30

https://ir.sputniknews.com/world/202003116078211- عکس--ایران-به-چین-مردم-های-کمک-ادامه -/ 
31 https://www.unicef.org/iran/press-releases/-ارسال-محموله-چهار-و-نیم-تنی-کمکهای-محافظتی-یونیسف-به-جمهوری

مهار-ایبر -ایران-اسالمی  

https://mobile.twitter.com/keshavarzzadeh/status/1246425412525109248
https://mobile.twitter.com/keshavarzzadeh/status/1246425412525109248


 

 

 

 

 طالبات: مدومفصل 
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و غیره) ها، بخش حمل و نقل ها، بانکها، داروخانهانواییها (مثل نبرخی شغل
کار  روزهایقابل تعطیل یا دستکم کاهش نیستند، در صورتی که برخی  بردارتعطیل

توانند بدون حضور فیزیکی و به صورت دورکاری انجام هستند. همچنین برخی مشاغل می
   شوند.

تعطیالت «نمایش  برای دولت بود تاای رسد تعطیالت عید صرفاً بهانهبه نظر میاینحال  با
 ای نکردصحبت از تخلف تردد جادههرگز پیش از تعطیالت نوروز  دولتدهد. » کرونایی

ً ، سپس بارها جادهو به نصیحت بسنده کرد  با های بین شهری را باز و بسته کرد و نهایتا
جریمۀ خودروهایی که تردد بین شهری محل  از( میلیاردی ۲۵۰۰یک بودجۀ  آوریجمع

 . اینکاست دهشدو هفته جمع  ظرفدر را  خطر کروناکه  کردوانمود به نوعی ) داشتند
گیری فعالیت به سیاق از سر مراکز کاری تشویق به  نه فقطبالفاصله بعد از تعطیالت، 

ً  اندشدهقبل  ها ایجاد عالیت آنهیچ مانعی در برابر ف شده کهدستور داده بلکه صراحتا
کالنشهرهای  در های خودش هم آمده وبرای کاهش هزینهدولت بدتر  و از آننشود 

، اقدام به کاهش تعداد تراکم جمعیت باال بابزرگ (مثل تهران و مشهد و اصفهان و...) 
 که خود این مسأله ها و متروها کردهاتوبوسناوگان فعال حمل و نقل عمومی از جمله 

  .   شودمیفزایش تراکم و تشدید شیوع کرونا ا منجر به

 ادارات دولتی است؛ این همه مانورهای موظف به تعطیل نگه داشتن  حکومت
جای آنکه خرِج ه ب ،ملی اطالعات ۀهای اینترنت و شبکتبلیغاتی بر زیرساخت

 مشاغل، چرا حاال که نیاز به دورکاری شودفیلترینگ و سانسور و ارتش سایبری 
اری و نجات جان کارمندان است نباید به کار بیاید؟ وقتی مجلس و سران دولت اد

 دهند، چرا کارمندانانجام می آنالینهای کنفرانسو  امور خود را به شکل دورکاری
 نباید کارشان به شکل الکترونیکی انجام شود؟  مراجعانادارات و 

 گيري اجتماعيهاي پيشسياست

 یگذارکار،  فاصله یکاهش روزها ،یدورکار نه،یقرنط ،یلیتعط
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 ای خصوصی هها و آموزشگاهتعطیلی مدارس، ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه
و حتی ها معلم باید تا اتمام کامل دورۀ اپیدمی تداوم یابد. همینکه تا امروز ده

اند، زنگ مدارس جان خود را از دست داده ۀعلیرغم تعطیلی اولیآموزانی دانش
. خصوصاً شودهشداری است که به هیچ وجه در این زمینه نباید برخورد سرسری 

با منابع  فاحشی وس، اختالفکه آمار حکومت نسبت به فراگیری و شیوع این ویر
سازی اوضاع، اقدام به رود که حکومت برای عادیمستقل دارد و بیم آن می

ها کند (اماکنی که بمب ساعتی انتقال بازگشایی زودهنگام مدارس و دانشگاه
شورای صنفی دانشجویان تهدید  ویروس هستند و به فاجعه منجر خواهند شد).

ها کرده است، این اهرم فشار ی زودهنگام دانشگاهبه اعتصاب در صورت بازگشای
 تر هم در وادار کردن دولت به تعطیلی موثر بود و بنابراین منطقی است کهقبل

 پافشاری کنند.بر چنین تهدیدی  های صنفی معلمان همتشکل
  و دورکاری  ش شیفتهحدی از مزایای کا درحالیکه کارمندان دولت کمی تابااینحال

اند. ات نشدهبخش خصوصی مطلقاً مشمول این امتیاز  کنان، کار اندهبرخورددار بود
از آنجایی  .های غیرضرور را صادر کندکار بخشممنوعیت آغاز به دولت وظیفه دارد 

با اقدامات روند، باید به سادگی زیر بار این کار نمیکه کارفرماهای خصوصی 
دورکاری و کاهش سپس یلی، تعطوادار به در وهلۀ اول ها را شرکتتنبیهی 
ِ  روزهای  د.ندستمزدشان ک کار و شیفت کارگران بدون کسر

 یا سالمت یا« گزارۀ در دمیدن مشغول مدام دولتی پروپاگاندای عید از پس روزهای در
 کرونا از بیش ورشکسته اقتصاد یک تلفات میزان« که استدالل این با و بود »اقتصاد
 ماهوی تناقض درحالیکه دارد، »کار شرایط سازیعادی« توجیه در سعی »بود خواهد

 سالمت« و »سود« میان تناقض اما نیست؛ اجتماعی تولید و کار و جمعی سالمت میان
 مدتی تا دولتی، کمک پشتوانۀ به و »ضروریات« تولید با تواندمی جامعه. هست »جمعی
 و غذایی مواد هایکارخانه المثلفی بیاورد؛ دوام -کامل قرنطینۀ حد سر تا ولو- طوالنی
 رستۀ صدها در کار ازسرگیری اما نیستند، تعطیلی به قادر اجتماعی نیاز خاطر به دارویی

 هفتۀ در آنو اصرار بر بازگشایی ( خودروسازی صنایع مثل دیگر غیرضروری اقتصادی
  .سود برای کارگران جان انداختن خطر به جز ندارد معنایی هیچ) عید تعطیالت از پس
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 مستمر ضدعفونی  تمهیدات آن دسته از کارگرانی که تعطیلی ممکن نیست، برای

صورت زیر نظارت و کنترل خود کارگران و کارمندان باید  ی محیط کار،و بهداشت
  گیرد.

  شامل دستکش و  بهداشتی هایتأمین و توزیع بستهبندی، سهمیهمسئول دولت
در مورد  است. ان خانوارهامی کنندهضدعفونیژل ماسک و مواد شوینده و 

در  هاخاطر هدفمندی یارانهه را بها کد ملی آندولت (که  درآمدکمخانوارهای 
 دارد)، سهمیۀ کاالهای بهداشتی باید به شکل رایگان توزیع شود. اختیار
ها و سودهای نجومی ناشی از بازار افسارگسیختۀ این کاالها و جوالن داللمهار 

بنزین یک شبه و در  بندیسهمیهچطور طرح  است. کومتحخودِ  با شاناحتکار 
کاالهای بهداشتی و توزیع بندی سهمیه انتظارشود ولی اجرا  تواندمی ابعاد کشوری

 ؟باید ناممکن باشد
  تقلبی  هایبا برچسبصنعتی  یهاالکل پمپاژقیمت آن و کمبود الکل طبی، جهش

فقط یک  تریتعداد بیش و نابیناییصدها نفر و مرگ ها حتی داروخانهبه بازار 
بازار سیاه مواد بهداشتی  گردانیکه هم صحنه مقصر دارد و آن هم حکومت است

که منجر است و هم مسئول زیرزمینی کردن بازار الکل خوراکی  دارد دسترا در 
  شود. به کوری و مرگ می

 »مسئول اِعمال که در مراکز بزرگ کارگری » کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
زیر نظارت هستند، خود باید ی ضدعفونی و نظارت بر بهداشت محیط هاپروتوکل

قرار گیرند تا بر حسِن اجرای اقدامات و متناسب  نمایندگان مستقل کارگری
ها صرفاً ؛ وگرنه این کمیتهنظارت صورت گیرداز پایین ران، با نیازهای کارگ انبودنش

 ، کارگران۹۸(چنانکه در اسفند نقش بازوی اجرایی منافع کارفرما را خواهند داشت 
بهبهان متوجه شدند که واحد ایمنی و بهداشت پاالیشگاه  ۲بیدبلند پاالیشگاه

 ).است اقدام به پنهانکاری و الپوشانی موارد ابتالی کارکنان به کرونا کرده

 یبهداشت یهاکردن پروتکل یو اجبار یریشگیپ زاتیتجه عیو توز  نیتأم
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 اقدامات کارفرمایان برای شرایط کرونا »بهداشت فنی واحد«های فاقدِ در بنگاه ،
و زیر نظارت نمایندۀ  با هماهنگی م از ضدعفونی و تجهیزات پیشگیری) باید در(اع

 مستقل و منتخب کارگران باشد.
 قدم مهمی در کنترل این اپیدمی تشخیص کرونا  تست کردن همگانی و رایگان

  (رجوع به مطالبات بخش درمان) است
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 تحت پوشش قانون کار کارگران

 تأمین اجتماعیهایی که زیر پوشش سازمان ر، یعنی آنتحت پوشش قانون کا کارگرانِ 
غرامت دستمزد ایام  طور خودکار مشمول اخذهستند، در صورت مرخصی استعالجی به

 منتها در پروسۀ اخذ این غرامت موانع زیادی هنوز وجود دارد: د.نشوبیماری می

 تماعیتأمین اج ید گواهی بیماری از سوی سازمانیالغای شروط بروکراتیک تأ -1

شده باید حذف  برای این مشمولیت در نظر گرفتهکه بروکراتیکی اداری و شروط  تمام
 .( 32)مثل: تأئید گواهی بیماری از سوی پزشک سازمان تأمین اجتماعی شوند

این نقض غرض است که کارگری با عالئم مشکوک به کرونا خود را قرنطینۀ خانگی کند، 
سازمان تأمین  تودرتویتمزد آوارۀ راهروهای اما برای عدم محرومیت از غرامت دس

 .ریسک آلودگی دیگران رااجتماعی شود و هم ریسک بدحالی خود را بیشتر کند و هم 

 شمولیت مرخصی استعالجی به تمام عالئم خفیف مشابه سرماخوردگی -2

تواند حالت عادی و بنا به قوانین سازمان تأمین اجتماعی، کارگر تنها در صورتی می در
شود که به لحاظ فیزیکی قادر به انجام کار  ستعالجی همراه با مُزدا ول مرخصیمشم
و مشموِل به دیگر کارگران ملغی  کرونابا هدف جلوگیری از سرایت  باید این شرط .نباشد

اتمام دورۀ انتقال ویروسی باشد )بنا به و  تا بهبودی کامل هر نوع عالئم سرماخوردگی
حضور پس از بهبودی  فته پس از بهبودی(. در غیر این صورتآخرین تحقیقات تا دو ه

تا  و ایزولۀ مکان کاری تنها مشروط به استفاده و ماسک و دستکش در محیط کارکارگر 
 .انتقال باشدامکان پایان دورۀ 

                                                           
در صورتیکه کارگر زیر چهار روز در بیمارستان بستری نشود، اساساً مشمول غرامت دستمزد نیست. و اگر بیش از سه  32

 روز بیمار باشد تنها در صورت تأئید پزشک سازمان تأمین اجتماعی مشمول دستمزد میشود.

 بیکاریمُزد مرخصی استعالجی و بیمۀ 

 مرخصی استعالجی
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 ضمانت بازگشت به کار بعد از مرخصی استعالجی:  -۳
 ِ انی را که به خاطر کارگر  دولت موظف است ضمانت عدم اخراج و برگشت به کار

اند بدهد. بر کسی پوشیده ابتال به کرونا از مرخصی استعالجی استفاده کرده
ِ  نیست که همین قانون رعایت  ،پوشش تحتِ  بند هم در مورد کارگرانِ نیم کار

چراغ  ،حل اختالف هایهیأتبا تعطیلی دولت  چنانکه در اسفندماهشود. نمی
تضمین قاطع  . تنها از قانون کار داده است سبزی به کارفرمایان برای تخطی بیشتر

دولت  و سنگین حداکثری اقدامات تنبهیوضع  بیمار، برای بازگشت به کار کارگرانِ 
مشمول  که برخالف قانون کار دست به اخراج کارگرانِ  است کارفرمایانی علیه

بر و های زمانها به بررسیموکول کردن این پروسه زنند.مرخصی استعالجی می
گیری بیشتر و تلفاتباعث گسترش کرونا قطعاً  های حل اختالف،انبدارانۀ هیأتج

از ترس بیکاری خود را مجاب به  حتی در صورت ابتال، کارگر چون شود،آن می
 .کندنمی قرنطینۀ خانگی

 تأمین اجتماعی بیمۀ بیکاریاز  حذفیشروط  لغو -1

ای برای کنندهماعی شروط محدودتأمین اجت درحال حاضر برای استفاده از بیمۀ بیکاریِ 
 بیکاری ۀنام بیمروزه برای ثبت ۳0محدودیت * از جمله: است کارگران در نظر گرفته شده

بیکاری  ۀاز سقف برخورداری از بیم قبلی تجاوز عدم * ماه سابقۀ پرداخت بیمه 6حداقل * 
هی که با کارگاحداقل یکسال سابقۀ کار فرد در  شروطی مثل عالوه بر این؛ کارگر

کارگران بیمۀ بیکاری به همچنین عدم شمولیت  و بسته است قرارداد موقت کارگرانش
 ۀ دیگر،ها بند و تبصرو ده اند(شدۀ تأمین اجتماعی)با آنکه بیمه مشاغل غیردائمی

 یا نکندمشمول بیکاری را زیادی کارگران  یاکه  بر آن داشتهزمان تأمین اجتماعی را سا
برای تعیین تکلیف هیأت حل اختالف  بررسیشکایت و چندین ماهۀ ۀ به پروسآنان را 

 کشاند.بیمه بیکاری ب

شدن آوار نخاطر ه ب ی و بحرانی کنونی،یدر شرایط استثناانتظار معقولی است که دولت 
معلق  -ماه 6حداقل به مدت – را تمام شروط باال بارِ بحران کرونا بر دوش طبقۀ کارگر،

 تأمین اجتماعی بیمۀ بیکاری
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، فارغ از بند و که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند رونابیکارشدگان ک کند تا
 بیمۀ بیکاری شوند. دریافت مشمول های حذفی،تبصره

ً این مطالبه و  بیکاریاخراج و در صورت  میشود که بدانیم ترحیاتیاز آنجایی  خصوصا
دهد. بنابراین درمانی خود را هم از دست می دفترچۀکارگر ، بیمۀ بیکاری شمولیتعدم 
ای ، در عین حال شروط حذف از خدمات درمانی بیمهمربوط به بیمۀ بیکاری حذفیروط ش

 .معلق شوند یبحران برهۀ این حداقل برایباید هم هستند و 

نام دولت ثبت :و بیمۀ بیکاری مزدامور مربوط به غرامت تمام الکترونیکی کردن  -2
وقتی بدانیم این تنها ما الکترونیکی کرده، ا از اسفندماه متقاضیان بیمۀ بیکاری را

شود که اصالً یک مرحله از پروسۀ طوالنی و بروکراتیک بزرگتر است، معلوم می
ها هنوز هم محدودیت زمانی یکماهه برای ثبت ناِم اخراجی کافی نیست.

های حل منوط کردن بخش بزرگتر این متقاضیان به رأی هیأت و هم پابرجاست
ند. عالوه بود تعطیلماه های حل اختالف یکتاختالف؛ آن هم درحالیکه این هیأ

کار و حضور فیزیکی  ۀبر این موکول کردن رأی صادره به بررسی نهایی کمیتۀ ادار
فرد متقاضی و موکول کردن پرداخت مبلغ مزدی به سه ماه پس از درخواست 

مضاف بر اینکه همین  متقاضی، هیچ تناسبی با شرایط بحرانی کنونی ندارد.
ها بسته شده لکترونیکی هم بعد از چند هفته موقتاً به روی برخی استاننام اثبت

دولت موظف  . است یمشکوکاقدام که با توجه سوخت شدن فرصت یکماهه 
را به پیگیری کردن امور الکترونیکی اوالً این محدودیت اخیر را رفع و سپس است

و  کار ۀادارت پرجمعی راهروهای تمام مراحل تعمیم دهد و متقاضیان را آوارۀ
 های حل اختالف نکند.هیأت

اخراجی که در اسفندماه  فرد درحال حاضر اولین بیمۀ بیکاری:پرداخت  ت درفوری -۳
شانس بیاورد و مشمول محسوب  چنانچهبرای بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده باشد، 

)یعنی در بهترین حالت از  یک پروسۀ سه ماهه دنشود، تازه بعد از گذران
رسد. این درحالیست که ماه به بعد( مبلغ بیمۀ بیکاری به دست او میاردیبهشت 

عموم این کارگران حتی پیش از اخراج هم معوقات مزدی چندین ماهه از 
دارند. حکومت موظف است به همان سرعتی که از جیِب طلب کارفرمایان خود 
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حق  ،واریز کردقدس پول برای نمایش انتقام سلیمانی به سپاه ، منابع عمومی
بدهد؛ نه اینکه مدام مانور تبلیغاتی هم به همان سرعت ها را بیمۀ بیکاری اخراجی

اما پروسۀ بروکراتیک انجام امور اداری  کندنام متقاضیان بر الکترونیکی کردن ثبت
را همان سه ماهه نگه دارد! رسیدن فوری مزد بیمۀ بیکاری، برای اغلب کارگران 

 اخراجی مسألۀ مرگ و زندگی است!

 

 3که  تأمین اجتماعی هستنداصلی  پردازمیلیون نفر بیمه 14ه گفتیم تقریباً همانطور ک
و  هاو تبصره ها، منتها دولت با اضافه کردن بنداندمیلیون نفر آنها بازنشسته

به سالهاست حذفی، مشموالن بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی را  هاینامهتفاهم
این شروط حذفی،  «موقتی» با معلق کردندستکم رسانده.  ترین حد ممکنحداقل

ضمناً  .بروندزیر پوشش بیمۀ بیکاری  توانندمی دازانپر اتوماتیک صدها هزار نفر از بیمه
به معنای آنست که نه هم  «33شدگان اختیاریبیمه»به بیکاری  ۀشمولیت بیمتعمیم 
 بلکه -شدهحتی کارگران ساختمانی بیمه- ئمیاز کارگران مشاغل غیردا بخش زیادیفقط 

پرداخت ین اجتماعی به تأمهم که ماهانه حق بیمه  ثباتبیکارگران آزادکار و مشاغل 
 شوند. این سازمان مشمول بیمۀ بیکاری  کنندمی

روزمزد و  نفر از کارگرانها میلیونخارج از گسترۀ تأمین اجتماعی، هنوز اما  حالبا این 
که تحت هستند بیکاران و دستفروشان و...  ها و حتیرستوران و ساختمانی و فصلی

ات بحران اقتصادی کرونا اول از همه بر کمر ضرب و  ای نیستندپوشش هیچ قانون و بیمه
 .ها وارد خواهد آمدآن

در نظر گرفته؛ یکی به صورت کمک طرح کمکی  2 برای این دستهادعا کرده که دولت 
 وامو دیگری به صورت یک اعتبار غیرنقدی میلیون نفر  1.5برای ماه(  3نقدی )به مدت 

                                                           
 و کارفرما از بیمه کردن آنها سر باز زده اندخودشان را بیمه کردهبا اختیار کارگرانی که  33

  (محرومانهای غیررسمی، بیکاران و سایر ه اخراجی)ببیمۀ بیکاری عمومی 
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ً نیز یک  .میلیون نفر 4برای  ن تومانیمیلیو 2تا  1بهرۀ کم یک  اعتبار غیرنقدیو اخیرا
 میلیون نفر. 23برای  %12میلیونی )به شکل وام( با بهرۀ 

 مبلغ و چه به لحاظ به لحاظیارانۀ نقدی کرونا چه د: اوالً چندین مشکل دار  هااین طرح
سه دهک اول جامعه  ندارد. کنونیتناسبی با بحران اقتصادی هیچ تعداد افراد مشمول 
ِ کرونا میلیون نفر هستند و بدیهی است که جمعیِت یارانه 24به تنهایی بالغ بر  بگیر

ً د .شودمیترین اقشار جامعه یک هشتم ضعیفمشمول فقط   هایولت معیار ثانیا
محرمانه  هامحرمانه نگه داشته. تا وقتی این معیار هم کمک نقدی را   اینشدگانِ مشمول
تواند مدعی و در منجالب فقر گیر کرده باشد نمیای هر قدر هم ، هیچ خانوادهاست

تا وقتی این اطالعات شود یا به جایی شکایتی ببرد. در واقع  کمک نقدیمتقاضی این 
به این کند که ادعا مین پولی را اصالً هیچ تضمینی نیست که دولت چنیمحرمانه است، 

 تعداد خانوار بدهد. 

بنابراین نه فقط باید این معیارها نسبت به طرح یارانۀ نقدی کرونا عمومی شود، بلکه 
یک مطالبۀ  قرار دارد بایدکه زیر ده پردۀ ابهام و محرمانگی  یارانۀ ضعیفجای این هب

 :تر مطرح کردو عمومی جایگزین

طور کامل بیکار هستند و یا به مشاغل که یا به انیری به جمعیت بیکار پرداخت بیمۀ بیکا
 12.3اند. مطابق آمار رسمی، این جمعیت بالغ بر ثبات مشغولغیررسمی و کاذب و بی
دهک اول  5حدود  حداکثربا احتساب اعضای خانوار آنها . 34شودمیلیون نفر را شامل می

 . 35خواهند بود جامعه

هزینه  قدرچه جامعه ال اینست که پرداخت حداقل دستمزد به این تعداد از افرادؤس
 بر دوش دولت خواهد گذاشت؟

، بیمۀ چهل میلیون نفر(معادل تقریباً خانوار )میلیون  12.3اگر دولت برای 
هزار  1۸ازه ای به انداص دهد، به بودجهبیکاری به شکل حداقل دستمزد اختص

تومان نیاز خواهد داشت. حال اگر این میزان دستمزد را برای  میلیارد 500و 
                                                           

زیر  شاغالنیعنی  –ناقص  )شامل آمار بیکاران، شاغالن سازمان آمار – 9۸تابستان  –های عمده بازار کار شاخص  34
  غائب موقت(و  -ساعت کار۴۴
  (۳.۳ر میانگین اعضای خانوار )درقم بیکاران ضرب 35
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بینی دورۀ شیوع کروناست بخواهد ماه )یعنی تا آخر تابستان که پیش 6
چنانکه و  هزار میلیارد تومان نیاز دارد 111ای به اندازۀ اختصاص دهد( به بودجه
هنوز از بودجۀ نظامی بودجه این نشان داده شد،  در بخش مربوط به منابع

فقط نوک سوزن از واقعیتی است که  اینو  کمتر است! 99کشور در سال 
و  گیردفعالیتهای طبقۀ حاکم قرار می منافع اکثریت جامعه در تضاد با چطور

 .کسب یکی بدون توقف دیگری ممکن نیست



23 
 

ها و ترس از آوارگی و افزایش این روزها دغدغۀ نیمی از جمعیت کشور، مسألۀ اجاره خانه
 اجاره بها همزمان با پایان قرارداد و ... است.

از آنکه  جمهوری اسالمی در هر دوره بیش« کن اجتماعیمس»اصطالح های بهطرح
و  رانتهای پیمانکاری توزیع لقمۀ چرب و نرمی برایاهداف اجتماعی را برآورده کنند، 

ده سال نزدیک به بعد از گذشت . اندبودهبازان و دالالن حوزۀ مستغالتی سفتهدن کر فربه
 -قرارداد اولیه مغایر با-ها که به شکل تصاعدی در این سال پرداخت اقساط مسکن مهر

تحویل خود را مسکن مهر  هستند که واحدهای  خانوادههنوز صدها هزار ، تر شدگران
نجومی با اقساط و مبالغ « اقدام ملی تأمین مسکن» جدید رحاین بار طاند. حاال نگرفته

، مسکن «مسکن ملی»منظور از جلو گذاشته شده تا نشان دهد  از سوی دولت روحانی
 .ن ملی استداران و دالالسرمایه

داری ش در کمتر کشور سرمایهااست که مشابهبه قدری افسارگسیختهبازار مسکن ایران 
 بهایرهصرِف اجا دۀ کارگریخانوایک  هزینۀ ماهانۀ  %70تا  50شود، بطوریکه پیدا می

 ها بیشتر هم شده.حاال در ایام کرونا، هراس از جهِش دوبارۀ اجاره شود.مسکن می

دولت ، «مسکن ملی»های پرطمطراق و توخالی همچون ت که بجای طرحواقعیت آنس
تواند تنها با صدور یک دستورالعمل قضایی مشکل به سادگی و بدون هیچ خرجی می

 حل کند. کشور هستند در شرایط کروناجمعیت شهری  تقریباً نیمی ازرا که  یمستأجران

 د، دولت باید دستور ن قادر به پرداخت اجاره نباشندر شرایطی که مستأجرا
قوه  با حکمکه خودِ پلیس ممنوعیت قانونی تخلیۀ مستأجران را بدهد. از آنجایی

ساده  ۀنامینی، بنابراین با یک آهستندمنازل قانونی مجری تخلیۀ  تنها قضاییه
 .بشوند اجباری منازل ۀتخلی از ارسال سرباز برایتوانند مانع می

 

 قرارداد فسخ یا مستأجران اجباری تخلیه ممنوعیت

 اجاره بهای مسکن
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  های قوانین تنظیم اجاره همداری کشورهای سرمایه ترین«بازار آزاد»درحالیکه در
چون منتفع اصلی  به حال خود رها شدهمسکن وجود دارد، بازار مسکن ایران تماماً 

  .هاو بخش مستغالت از سودآورترین بخش طبقۀ حاکم است خود آن
 وجود دارد. در ایران هااجارهمرکزی های کنترل زیرساختبرخالف دعاوی دولت، 

ً عمکه و دفاتر اسناد رسمی  معامالتی هایبنگاه مسئول تنظیم قراردادهای  وما
 الکترونیکی ثبتبرای  های شدیدسختگیریمورد که  چندسالی است، اجاره هستند

اگر . بنابراین اندقرارگرفته رهگیریکد و دریافت ای مرکزی در سامانه قراردادها
قرارداد  با نامهمبلغ اجاره مغایرتِ  اعالم تخلِف هرگونه دولت دستوری مبنی بر

کنترل این بازار  هم افزاری در این سامانهبا یک تنظیم نرم حتی بدهد،سال قبل 
بها، امکان الزام مؤجران به فراتر از ممنوعیت افزایش اجاره .کامالً عملی است

بها نسبت به سال قبل و تمدید اتوماتیک قرادادها به مدت اجاره %۴0کاهش مثالً 
خره یک دارایی ها باألخانهصاحبچون  یک سال آتی به نفع مستأجران وجود دارد.

توانند مستأجران هستند و میوضع دارند و در موقعیت برتری نسبت به ثابت 
 درجای دیگریخانه صاحبخودِ بها را تحمل کنند )اگر هم فشار کاهش اجاره

چنین  ترتیببدینکند(، بها استفاده میمستأجر باشد از مزایای این کاهش اجاره
از حدِ  و کندپیدا میبه نفع مستأجران یی و اجراعملی جنبۀ  تواندمیقانونی 
  رود.فراتر  به صاحبان خانه اخالقی نصیحت

 
 تمام اجاره ً ای تنظیم نامهها در ایران به شکل قولنامهباتوجه به اینکه تقریبا

قابل توجهی از مستأجران در دست صاحب خانه است، در  شوند و پول ودیعۀمی
گر پرداخت اقساط تضمین توانندها میم این ودیعهوهلۀ اول دولت و در وهلۀ دو

 ساله باشند.یا سه  بها در یک بازۀ بلندمدت مثالً دومعوقۀ اجاره

 قرارداد خودبخودی تمدید و اجاره کاهش

 الس 2 مدت به بهااجاره ماه 6 کردن اقساطی
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 بری از احتکار و داللی و اش، در رأس بهرهدولت در کنار سپاه و بنیادهای موازی

بازی قیمت در حوزۀ مسکن هستند، برای همین هم است که هنوز قانون سفته
های شود. هم اکنون زیرساختهای خالی در ایران اجرا نمیبر خانه بندیمالیات

ای برای در رفتن از آن قابل قبول اجرایی چنین قانونی کامالً وجود دارد و هیچ بهانه
 نیست.

 

 

بزرگ های دولتی مالک بسیاری از پروژههای دولتی و شبهنه فقط بسیاری از بانک
مسکن گذار و سرمایهساز انبوههای از شرکت اریتعداد بیشمی هستند، بلکه ساختمان
های حجم قابل توجهی از پروژهنقداً مجموعه نهادهای حکومتی هستند که  انحصارهم در 
ايران،  مسكن و عمران : هلدينگشان استسازی در اختیار سازی و ساختمانشهرک

ی وابسته به )همگپارس و... سامان پایا گذاری سرمایه هولدینگشرکت ملی ساختمان، 
)وابسته به آستان قدس رضوی(،  ساختمان و عمران هلدينگبنیاد مستضعفان( تا 

بنیاد تعاون کل سازان سبزاندیشان )وابسته به هولدینگ شرکت ساختمانی، انبوه
و... این )وابسته به سپاه( نور و... و مؤسسه شرکتهای اطلس ایرانیان(،  نیروهای مسلح

 لیست سر دراز دارد.

های مسکونی که در مالکیت این نهادهای حکومتی هستند، جزو منابع عمومی به فضا
 حق بدیهی کسانی هستند که سرپناهی ندارند.اشغال آنها روند و شمار می

  

 هاآن بر سنگین هایبندیمالیات بر عالوه خالی هایخانه انگاریجرم

ً  خالی هایخانه و اراضی اشغال  حکومتی مایملک خصوصا
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 به صورت نجومی تخصصی خدمات درمانی ۀهزین «طرح تحول سالمت» بعد از اجرای
ً ممستقیشدۀ طرح، برخالف اهداف اعالماین هزینه  و بار 36باال کشید روی دوش بیماران  ا
حتی  که های تخصصی به قدری باال رفته بوددر بسیاری از موارد این هزینهافتاد )
از طرف دیگر، پوشش بیمۀ  (.از زیر پوشش در آوردندرا  این مواردهای تکمیلی هم بیمه

شروع به حذِف  سال گذشتهاز که از مفاد اصلی این طرح بود،  همگانی سالمت
ً ده بطوریکه ،37هشدگان کردبیمه  ن بیمه حذفها میلیون نفر از زیر پوشش ایعمال

 . گرفته است بیشتری این حذفیات شدت 99خواهند شد و از همین ابتدای سال 
یک تا هزار  1۸0بین ) بر روی کاغذ تخت بیمارستانی یک شب از استفاده ۀتعرف تا پارسال
یلیون تومان( بسته به م 2 اهزار ت ۳00بین  آی سی یو )شبی تخت ( وتومانمیلیون 

های مصوب صرفاً بر روی تعرفه ایناوالً حالیست که در این . 38خوردبیمارستان آب می
. همین وجود داردشود می ارستاندر بیمکاغذ است و در عمل تفاوت فاحشی با آنچه 

، هزینۀ یک شب بستری در اسفندماه امسال بس که طبق اذعان معاون وزیر بهداشت
میلیون  ۴.5تا  1.5برای یک شخِص فاقدِ بیمه بین  بیمارستان دولتیخت عادی در ت

  ! 39میلیون تومان است 10های ویژه تا تومان و هزینۀ یک شب بستری در مراقبت

 ً و سایر خدمات پزشکی آزمایش و  شامل پول ویزیت و داروها واساساً  فوق ۀهزین ثانیا
ً ثالثو  شودهزینۀ همراه و امثالهم نمی  امسال  ها هم تا آخر فروردینهمین هزینه ا

 ن هماآل همینها بنا به این تعرفه. دولت افزایش پیدا کندساالنۀ طبق مصوبۀ قرارست 
 خشک روز بستریِ  یکترین حالت کفاف در خوشبینانه بدوِن بیمهمزد ماهانۀ یک کارگر 

                                                           
 درصدی داشت 300تا  120تعرفه پزشکان رشد  93در سال  36
در این طرح  -( 1۳9۸مرداد  2۸در هیأت وزیران )« بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع»نامه اجرایی تصویب آیین 37

 وب کمتر باشد زیر پوشش قرار میگیرندحداقل دستمزد مص %40شان از هایی که مجموع کل درآمدجدید ، فقط خانواده
 های مصوب برای تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی:تعرفه 38

http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_3-dolati.pdf    :بیمارستان دولتی  
http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_1-khosoosi.pdf    : بیمارستان خصوصی 
39 https://www.khabaronline.ir/news/1365618/چقدر-از-هزینه-بستری-بیماران-کرونایی-را-بیمه-می-دهد 

 درمان

http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_3-dolati.pdf
http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_1-khosoosi.pdf
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 نیاز بهکفاف  ؛ چه برسد بهدهددارو و درمان را هم نمی بدون هیچدر بیمارستان  و خالی
    و... های ویژهمراقبتدارو و 

ها را هم عالوه بر هزینۀ گزاف خدمات بیمارستانی، محدودیت ظرفیت پذیرش بیمارستان
شدت کاهش یافته و این یعنی حتی در صورت ه باید مد نظر داشت که با شیوع کرونا ب

مانی ای هم احتمال زیادی وجود دارد که بیمار موفق به دریافت خدمات در بیمه پوشش
 نشود.

بیماران سخت خواهد بود، اما برای افراد بدوِن بیمه یا تحت  ۀدرحالیکه شرایط برای هم
 های دولتی پذیرش خواهندشد(پوشش بیمۀ سالمت همگانی )که فقط در بیمارستان

 تر خواهد بود. سخت یعنی برای قریب به پانزده میلیون نفر

یکی ، متوجه میشویم که چرا 40لتی هستندهای کشور دواز بیمارستان %۸0وقتی بدانیم 
 ،رفتن تعرفۀ خدمات بیمارستانی باالو منتفعان اصلی طرح تحول سالمت  مهمترین از

 و بهداشتی، درآمدزایی دولت از فروش خدمات درمانیدر حقیقت است.  بوده خودِ دولت
 عبارتی ؛ بهگیردرا در برمیدرآمد نفتی کشور کل از  %70به قدری باالست که معادل 

این  .41استدولت  و خدمات هافروش کاال ازناشی  کل درآمدهای %60به اندازۀ تقریباً 
ً پول با احتساب در واقع شود. بیماران تأمین می ای وهای بیمهاز جیِب شرکت ها مستقیما

تر از آنی است که ادای سهم واقعی دولت به بودجۀ درمان بسیار اندک ،این درآمد
 .42دشومی نمایانده

 

 

                                                           
 منبع -سازمان آمار  40
هزار و  ۳۳بینی شده که میلیارد تومان پیش 55,701، معادل 99کل درآمد دولت از فروش خدمات و کاالها در سال   41

 میلیارد توماِن آن ناشی از ارائۀ خدمات بهداشتی درمانی است.  6۳5
 –داشت و درمان از این درآمدهای اختصاصی بخش درمان تأمین میشود بودجۀ به %70در مواردی حتی عنوان شده تا  42

  96دی  – نماینده عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلسنقل از 

https://www.amar.org.ir/news/ID/5564/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-954-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.amar.org.ir/news/ID/5564/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-954-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News/361905/%D8%B3%D9%87%D9%85-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.icana.ir/Fa/News/361905/%D8%B3%D9%87%D9%85-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 بودن دولتی یابا حال نزار به هر بیمارستانی فارغ از خصوصی  اگر شمادرحال حاضر 
شما را  ید تا سپسبگذر حساب با صندوق خواِن تسویههفتاز مراجعه کنید، اول باید 

هایی که باتوجه به تعداد معدود بیمارستانحال . پذیرش، بستری و آمادۀ درمان کنند
داشته  درمانی ۀبیم بیمار هماگر حتی کنند، درحال حاضر ش میمبتالیان به کرونا را پذیر 

اش نیست، باید که طرف قرارداد بیمه شود در بیمارستانی به بستریمجبور  اگرباشد، 
های و با باال پایین رفتن هابعدشاید تمام هزینۀ درمان را اول از جیبش پرداخت کند تا 

بتواند بخشی از مبلغ درمان را بگیرد. تجربۀ  ها و راهروهای اداری بیمهاز پله چند ماهه
در یک یک هفته مدت ه بکه  تحت پوشش تأمین اجتماعی ین کروناییکی از بیمارا

میلیون تومان  9 دهد که خرجنشان می بودهبستری  غیرطرف قرارداد بیمارستان دولتیِ 
 هم دارند که پشتوانۀ بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی آن دسته از برای ، حتیاز جیب

 ۀمجبورند هزینندارند یا  ایبیمه هیچآنانی که  ، چه برسد بهاست« محال»نزدیک به 
 های ویژه را به جان بخرند.مراقبت ها میلیون تومانیده

است و نه ارزان؛ چه معیاری کافی نه ( %10های پایۀ کنونی )حتی با فرانشیز پوشش بیمه
، کفاف تحت پوشِش بیمهزینۀ یک ماه مُزد یک کارگرِ بدانیم ه برای این ادعا بهتر از آنکه

مزید دهد. را هم نمی بیمارستان دولتیهای ویژۀ یک روز بستری در بخش مراقبت یک
، شامل داروهای گرانقیمت و هزینۀ همراه بیمار و هزاران های پایهبیمهوقتی ها بر این

عته به بیمارستان چند میلیون عمالً هزینۀ یک بار سر زدن چند سا ،دنشوخدمت دیگر نمی
 تومان آب خواهد خورد.

کارگری )اعم از تأمین اجتماعی و  ۀهای پایدولت موظف است مبالغ فرانشیز بیمه
ها و های درمانی کرونا )اعم از بستری و مراقبت ویژه و آزمایشسالمت( را در تمام حوزه

ً  داروها( متقبل شود و با یک دستور قانونی ام موانع مالی و بروکراتیک تم جامع اوال
فارغ - بردارد و مراقبت بیمارستانی کرونا را مشمول تمام افراد بیمار پذیرش بیمارستانی را

و  مالی موانع تمام فوری برداشتن: کرونایی بیماران رایگان مراقبت و درمان
 بیماران پذیرش در بروکراتیک
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از پذیرش  43های خصوصیکند. ثانیاً هرگونه تخطی بیمارستان -هاای آناز پوشش بیمه
 های سنگین و تنبیهی کند.بیماران کرونایی را مشمول جریمه

؛ 44ای هستندشش نوعی از بیمۀ پایهجمعیت کشور زیر پو %۸5 باالی به اینکهباتوجه 
کار چندان  حاد مراقبت رایگان از بیمارانو بستری برای  اعتبار فوری چنین یک تأمین

از تواند می را شدههای مصروفهزینهاین  عمدۀ دولتبدانیم که سختی نیست، وقتی 
  د.کناخذ ای های بیمهسازمان

 

که  شودمیکنیم این شامل داروهایی هم های درمانی رایگان صحبت میوقتی از مراقبت
ً بیشترین سهم از هزینه ً بیمهعموم های درمانی مردم را دارند و بعضا ادای ها مطلقا

 آور ندارند.های سرسامدر کاهش این هزینهسهمی 

از تاثیربخشی  کوچکترین حرفی ،از زمان شیوع کرونا تا امروز، هر زمان تحقیقات علمی
 ایلحظه ند، این داروها به سرعتبر نام می 19کوید بیماران داروهای ضدویروس فعلی بر

د )از کشدر بازار سیاه سر به فلک می شانهاید و قیمتونشدرون ایران نایاب می
، همین اتفاق در مورد (و ریباویرین رمدسیویر ،اسلتامیویر یا تامی فلو تا کلروکین

های گزارش .هافتاد همتقویت سیستم ایمنی بدن )مثل لوپیناویر و ریتوناویر(  داروهای
برابر قیمت معمول خود خرید و فروش  200دهد که این داروها بعضاً تا مردمی نشان می

 !خودِ دولت و وزارت بهداشتدست چه دالالنی در این بازار سیاه است؟  شوند.می

                                                           
 اندبندی پذیرش بیماران کرونایی قرار گرفتههای خصوصی است که قانوناً جزو سهمیهمنظور بیمارستان 43
پس از پذیرش در بیمارستان، آناً دفترچۀ بیمۀ سالمت  ای هستند،دولت وعده داده که برای آنهایی که فاقد پوشش بیمه 44

آزمون »دم اخذ این مبلغ به یک هزارتومانی دفترچۀ سالمت ایرانیان یا منوط کردِن ع 550صادر میکند، با توجه به هزینۀ 
ع مالی را از )که مستلزم ثبت نام اینترنتی و تحقیقات و بررسی بعدی است(، بدیهی است که چنین طرحی عمالً موان« عوس

سر راه فاقدین بیمه برنمیدارد. ضمن آنکه طبق قانون بیمه سالمت، خدمات بیمارستانی برای آنانی که در بیمارستان اقدام 
 ای حساب خواهد شد! روز غیربیمه 10به ثبت نام بیمه کنند، حداقل تا 

 روهادا رایگان توزیع در دولت مسئولیت
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است که با افشاگری رئیس بخش  )فاویپیراویر(آخرین مورد آن، داروی آویگان 
های ویژۀ بیمارستان مسیح دانشوری، معلوم شد که حکومت دست به احتکار مراقبت

به تجویز آن جلوی آن )موارد اهدایی ژاپن( برای تخصیص به مقامات حکومتی زده و 
 . 45یردمیگعادی را  بیماران حاد

 

 

مناسب )مثالً تأمین  ۀ پایۀدر حال حاضر اگر کسی بخواهد حتی با وجود داشتِن بیم
از یک میلیون تومان را  بیش ازباید هزینۀ گزافی هنوز تست کرونا بدهد  اجتماعی(،

 تنفس مصنوعی باشندزیر دستگاه جیب خرج کند؛ مگر اینکه استثنائاً یا در ُشرف مرگ و 
 نیمطبق آمار خود دولت، فقط درحالیست که  این که شامل آزمایش رایگان کرونا شود.

و رایگان از های اهدایی از چین و چندین سری کیتاهدایی های تشخیصی کیتمیلیون 
که  کردهادعا در روزهای گذشته بارها و بارها خارج به ایران روانه شده و ثانیاً حکومت 

ال اینست که اگر ؤس !46رسیدههم  «صادرات»های تشخیصی به حد در زمینۀ تولید کیت
ای دهساآزمایش چنین برای  مردمآمادۀ صادرات هستند، چرا هنوز داخل  تولیدِ های کیت

علیرغم ادعای وفور این  ؟! و ثانیاً چرا هنوزبپردازندمُزد ماهانۀ خود را  %۸0باید به اندازۀ 
برای بیماران عنوان روش نهایی تشخیص کرونا به « تی اسکنسی»های تشخیصی، کیت

های آزمایشاستفاده از درحالیکه مقامات بدون هیچ بدحالی مشمول  ؛رودحاد به کار می
 ؟!اندشدهی کرونا تخصص

  

                                                           
 برای دکتر هاشمیان منجر شد.« ومیتشویش اذهان عم»افشاگری که نهایتاً به تشکیل پروندۀ قضایی به اتهام  45
 

46 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/13/2234533/-ایران-آماده-صادرات-کیت-های-تشخیص
روز-10-از-کمتر-در-تشخیصی-آزمایشگاه-60-برپایی-کرونا  

 همگانی تشخیصی هایآزمایش
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ظرفیت ممکن نظام بهداشت و  حداکثر»در گروی استفاده از کشوری کرونا ار بحران مه
بالاستفاده ی است. در حالی که بخش زیادی از این ظرفیت در قالب بیمارستان« درمان

های ایران عمومی درصد بیمارستان 80قریب به به این صورت که به حال خود رها شده. 
 صدِ باقی، در قبضۀ بخش خصوصی هستند که اتفاقاً بخشی از تجهیزات مهم ودر  20و 
های خصوصی علیرغم تجهیزات، تا این لحظه . بیمارستاندر این بخش قرار دارد  روزبه
هایی چند برابر ش بیماران کرونا ندارند یا اگر هم پذیرش کنند هزینهر تمایلی به پذییا 

ها به بهانۀ د. و این در حالی است که رؤسای این بیمارستانکننبیمار اخذ می از عرف بازار
اند و هم کرده های درمانیای برای اخراج نیرومایهکاهش درآمد خود را دست ، همکرونا

ً ) گیری بیشتر از دولتاین اخراج را بهانۀ باج یکی از  اینکه بهانۀ به تهران آتیه بیمارستان مثال
 در( پرسنل از نیمی یعنی) را خود پرستاران از نفر 600 تعداد فقط نه کروناست،بیماران  پذیرش مراجع
 حقوق ماه در روز 20 معادل فقط هم مانده باقی درصد 50 به بلکه کرد؛ اخراج ماه فروردین همین
بودن این « خصوصی»بینیم که . بنابراین می(کاری اضافه و کارانه هیچ بدون داد خواهد

سود، به مانعی برای استفاده از تخت  ناپذیرشان برایها و ولع سیریبیمارستان
ها در نبرد با کرونا بدل شده است. اینجاست بیمارستانی و تجهیزات و کادر درمانی آن

ماند جز ملی کردن نظام درمان خصوصی، تا هم امکانات این که راهی باقی نمی
وز کافی . منتها این هن47ها استفاده شود و هم عدم اخراج کادر درمانی تضمینبیمارستان

ها دولتی، طرح ملی نیست. با توجه به فساد گسترده و ساختاری در حتی بیمارستان
 .ها از پایین باشدهای خصوصی باید مشروط به نظارت پرسنل آنسازی بیمارستان

 

                                                           
 های خصوصی را ملی اعالم کرده است.دولت اسپانیا هم با اعالم وضعیت فوق العاده، تا اطالع ثانوی تمام بیمارستان 47

 : چرا و چطور؟یخصوص هایبیمارستان یسازیمل
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به خودی  دارد وجود  در کشور فعال بیمارستان 95۴ تنها نفر میلیون هشتاد ازای اینکه به
 دهد. پس عجیب نیست که بدانیمنشان می در سیستم درمانی ایرانخود عمق فاجعه را  

 تکمیل شده.از همان ماه اول برای پذیرش بیماران حاد ها ظرفیت بسیاری از بیمارستان

هایی که بتواند پذیرای جای ساخت بیمارستانه واکنش به این کمبود امکانات، بدر 
ً  هاینیروبیماران کرونا باشد،  ها از پادگان ی سربازیها با انتقال تختارتش و سپاه صرفا

ها که هیچ خانهکنند؛ این نقاتدرست می« خانهنقاهت»به فضاهای استادیومی 
حتی فاقد رعایت  امکانات درمانی، بلکه ندارند، نه فقط فاقد ی به جز خوابگاهکارکرد

 به اسم هابرخی رسانه دراما بااینحال هستند، ها از یکدیگر فاصلۀ ایمنی تخت
نیروهای نظامی از این ناتوانی شوند. میبه خورد عموم داده « بیمارستان صحرایی»

ها مینه بدانیم که خطیرتر است از آنجاییموقتی  و کوچک های ولوبیمارستان ساخت
از هیچ کاری  -دوران کرونا همین ایام در– یجنگهای تنشبرای کشاندن کشور به ورطۀ 

تأمین یک  یاند از پِس شرایط غیرجنگی برادر عمل نشان داده درحالیکه دریغ نکردند،
که کشور به ورطۀ جنگ کشیده  چه برسد به روزیآیند، هم برنمیبیمارستان صحرایی 

 شود.

 

ند، هم تلفات اههم خسته و فرسوده شد ،هستند تعدادهم کم یدرمانبخش  کارکنان
و هم تجهیزات و امکانات و مزد کافی ندارند. دربارۀ این موضوع در بخش مربوط  نداهداد
کمیتۀ »)در همین فصل( و « ها و سایر کارکنان خدماتی بیمارستانرزیدنت پرستاران،»به 

  است. )فصل بعد( صحبت شده« کارکنان بیمارستانی

 مجهز صحرایی هایبیمارستان ایجاد

 ها و رسیدگی به کارکنان بخش درماناستخدام
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 کارگران خدمات شهری ، قربانگاهشهرداری

عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت در حوزۀ مدیریت شهری، مسئول اول هشهرداری ب
پسماند، یِ بدون تجهیزات ایمنی از رفتگران، کارگران کشو آخر به خطر انداختن و بهره

کشی از کار نشینان و نهایتاً بهرهاذیت و آزار دستفروشان و بی خانمانان و تهدید حاشیه
 کودک در حوزۀ تفکیک زباله است.

که سر هر مناسبت مذهبی و ) ها با آن همه بریز و بپاشال دارد که شهرداریؤجای س
ای بزرگ تبلیغاتی و پارچه بیلبورده انواعصرف میلیاردها تومان بودجه  فقط سیاسی
 دادنرسد از می انشخود وقتی نوبت به کارگرانِ  ( چطورکنندهای چندمتری مینوشته

 کنند. سانتی متری هم دریغ می 20ای یک تکه ماسک پارچه

با سپردن وظایفش به دست پیمانکاران، هیچ  هاست کهدههشهرداری درحقیقت 
شود. حال آنکه نه فقط وظیفۀ تقبل نمیای در قبال کارگران خدمات شهری موظیفه

 این سازمانتأمین تجهیزات و وسایل ایمنی پیشگیری بر عهدۀ شهرداری است بلکه 
در نظر بگیرد و نه  خودشتراز با حقوق کارمندان هم کارگران رااین  دستمزدوظیفه دارد 

 کمتر.

 

 

 های پرخطربخش

 پسماند و زباله بخش کارگران و رفتگران



34 
 

 

فقط در یک  سیاست حکومت نسبت به دستفروشان در ایام کرونا، طرد و سرکوب بوده.
هزار  10نقطۀ پایتخت تعطیل کرده که  ۴2بازارچه را در  ۴2قلم شهرداری تهران 

دادستانی همچنین ؛ 48بدون هیچ اقدام حمایتی بیکار شدندها در این بازارچهدستفروش 
ً دستور دستگیری   . درحالیکه49هداد یده شود راهر دستفروشی که در شهر دمستقیما

. تا و نه اختیار از سر اجبار است حضور دارنداینکه هنوز دستفروشان در سطح شهر 
، باشد این اقشار در نظر نگرفتهزمانیکه دولت هیچ طرح حمایتی و بیمۀ بیکاری برای 

کمک »در عین حال تیترهای تبلیغاتی است.  سخیفانتظار قرنطینۀ خانگی این افراد 
هیچ باری از حقیقت ندارد، مادامیکه معیارهای شمولیت  «معیشتی به دستفروشان

میلیون  1.5فقط مشمول میلیون بیکار،  12.۳با وجود یارانۀ کرونا هنوز محرمانه است و 
 شود.خانوار می

های رایگان و سایر طرحهای کاالیی بهداشتی بسته توزیعو  «بیمۀ بیکاری عمومی»اما 
اقشار محروم از جمله از فشار سنگین بر تواند این برنامه )همچون بخشودگی قبوض( می

 د.فراهم باشتا مدتی برایشان کم کند تا امکان قرنطینۀ خانگی  شاندستفرو

اصلی وجود دارد: شهرداری. در واقع  و مسئولگرد، یک منتفع در مسألۀ کودکان زباله
به پیمانکاران مافیایی، عمالً کار کودکان در حوزۀ شان سپاری وظایفبرونها با شهرداری

 ای در این زمینه معنی ندارد، ااِل لغواند. اساساً هیچ مطالبهتفکیک زباله را قانونی کرده
فوری کار کودکان. بیرون کردن گودهای زباله از دست مافیای زباله و معرفی کودکان 

                                                           
48 http://www.ion.ir/news/548604/کودکان-کار-دستفروش-ویروس-کرونا 

 دستور دادستانی مبنی بر دستگیری دستفروشان در ایام کرونا 49
https://www.mehrnews.com/news/4884143 بشنوید-را-درمان-کادر-فریاد-شهر-در-فروشان-دست-حضور-به-انتقاد/  

 گردزباله کودکان

 دستفروشان
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مشغول به کار در این حوزه به بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی غیردولتی و ایجاد ردیف 
 .ها به تأمین امکانات حمایتی برای این کودکانبودجۀ اختصاصی از شهرداری

 

، اما اوالً این اماکن که هاگرمخانه ازها شهرداری عمومیرنگین روابط علیرغم تبلیغات 
است، فقط در زمستان و برای چند ساعت خواب  امکاناتبیاندک و  شان بسیارتعداد

شهرداری، اوقاف، بنیاد مستضعفان و  کنند.خانمانان باز میدرهای خود را به روی بی
های کاسبیاز آوارگی مردم به تبعش  و مسکن و اراضی شهریها از که سال بنیاد مسکن

های وسیع و باامکانات خانهگرم شهریتک تِک مناطق  اند وظیفه دارند در میلیاردی کرده
خانمان ها هزار نفر بی، حُکم خانه را برای ده«زندان»هایی که به جای خانهگرم برپا کنند.

 فراهم کند آنان داشته باشد، دائمی باشد، غذای گرم و غربالگری و درمان مستمر برای
انجام دهد.  ایمنیبا رعایت فاصلۀ هر یک را تختخوابی و در این شرایط کرونا، اسکان 

در ایران هزار مسجدی که هیچ کارکرد مفید اجتماعی  7۴فضای  کافیست نگاهی کنیم به 
م در خانمان را هبی 10باز شود و هر کدام حتی فقط  درب این مساجد هم ندارند، اگر 

 خانمانی در ایران برخواهد افتاد.خود جا دهند، مشکل بی

برخورد مجرمانه خانمانان گرفتار اعتیاد هم هستند. بخش زیادی از این بیاز سوی دیگر 
 های دولتیهای اخیر سازمانست. در هفتهنیروی انتظامی با آنان جزو روتینِ و تحقیرآمیز 

از  معتادان اخراج، اقدام به کاهش مخارجشانبرای  از فرصت کرونا استفاده کرده و
شهرها بدون هیچ امکاناتی  درتا   اندکرده بهزیستی و دیگر مراکز های ترک اعتیادکمپ

در  هاآنگستری معتادان و بساط کلونی. تصاویری که از بمیرند و شوند رهابه حال خود 
واداشت که را  انتظامیزیر فشار افکار عمومی نیروی تهران منتشر شد،  مناطق جنوبی

کند، بدون اینکه گزارشی از وضعیت  خانماناناین بیآوری این بار شبانه اقدام به جمع
دهد که هیچ مشکلی با جمهوری اسالمی نشان میتاریک . سوابق بدهداسکان آنان 

معدوم کردن این معتادان در شرایط کنونی ندارد. تنها راه نجات فوری آنان در این لحظه 

 و معتادان هاخانمانبی
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هایی مانند بهزیستی ا، افشاگری خبرنگاران مستقل و فشار بر سازمانهپیگیری خانواده
 .آوردهچه بر سر این معتادان نیروی انتظامی مشخص شود بلکه است که 

 

کشی در ایران وجود دارد، آب و گاز لولهنشین محروم از که میلیونها نفر حاشیهدرحالی
کیدِن شیرۀ جان پلیس و سایر نهادهای حکومتی هنوز انرژی خود را صرف م و  شهرداری

سرپناهان کنند. اشغال اراضی خالی برای بینپرداخته می به اسم مالیات و عوارضِ  اینان
 وظیفۀ رساندنیک حق بدیهی است و دولت نه فقط حِق تعرض به آنان را ندارد بلکه 

 .هم بر دوش اوسترساندن آب و گاز و برق 

 

درمانی و نه یارانه و نه  ۀفغانستانی نه رسمیتی دارند و نه بیماغلب کارگران و مهاجران ا
پوشش قانون کار. درحالیکه کمیساریای عالی پناهندگان ساالنه مبالغی را برای حمایت 

پذیرش بیماران  تأئید شده کهدهد، اما و بیمۀ این اتباع به جمهوری اسالمی می
بالفاصله بعد از این آبروریزی، جمهوری  شده. ممنوعهای ایران افغانستانی در بیمارستان

رانه درمان بیماران افغانستانی مبتال به کرونا را در ایران رایگان اعالم کرد! اسالمی مزو  
داند که هیچ کسی که از سه کیلیومتری یک بیمارستان در ایران هم رد شده باشد می

نگذشته باشد، در بیمارستان پذیرش « تسویه حساب با صندوق»بیماری تا وقتی از مانع 
سر و صدا و بدون بیهای مهم را شود و حکومت هرگز یک شبه این دست طرحنمی

صحت این  میدانیهای که با گزارش استکند. این بر عهدۀ خبرنگاران اجرا نمیبودجه 
درحالیست که تخصیص درمان رایگان به بیماران  هااینهمۀ ادعاها را به محک بگذارند. 

مستغالتی  هایشرکتدولت و عقولی نیست اگر به یاد بیاوریم که افغانستانی انتظار غیرم
شهرک و مال را بر کمر برج و  انهزار هاست که دهه امثالهمسپاه و بنیاد مستضعفان و 

 نشینانحاشیه

 افغانستانی کارگران 
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تخصیص  باال بردند و سود از پس سود از آن انباشتند.تانی کارگران افغانسشدۀ خم
سودی که از پس  اردمیلیهزارم امکانات برای درمان رایگان این بیماران اندازۀ یک 

  انباشتند هم خرج برایشان نخواهد داشت.  این کارگرانکشی بهره

 

 

-کاری اند، اما فشارمحسوب شده« شهید خدمت»در حالی که جانباختگان کادر پزشکی 
است. تهدید پرستاران گلستان به افزایش یافته  کادر درمانی از تمام جهاتبر  امنیتی

به در ایام کرونا  50یک پرستار حداقل زندان و شالق در صورت ترک کار و غیبت؛ اخراج
به دلیل انتشار ویدیوی حاوی دیگر دلیل فعالیت صنفی و اعتراض؛ بازداشت یک پرستار 

پزشکان و  زیادی از سازی و تهدید و احضاریه برای تعدادپرونده آمار بیماران جانباخته؛
 آنان را یا گرفته یا تهدید میکند. مزید بر خطرات ویروسی است که جان ،پرستاران افشاگر

ها )دانشجویان پزشکی فعال در در این میان فشار به طور مشخص بر پرستاران، رزیدنت
بیمارستان( و سایر کارگران خدماتی بخش درمان بیش از همه است و آنان بیش از همه 

  معرض کمبود شدید تجهیزات ایمنی، فشار کار باال و دستمزدهای اندک هستند. در

حق ایجاد شیفت،  ساعات کاهشباید  این کارکناناز  های تعارفیسازیبه جای قهرمان
معوقات پرداخت فوری تمام ، هاکارانه افزایش و پرداخت فوریمستقل، و رسانۀ تشکل 
را  بیکار پرستار ها هزاردهرسمی  ها، استخدامکاری، استخدام رسمی و لغو پیمانمزدی

 اجرا کرد.

 

                                                           
 عاطفه مسعودی 50

 ها و سایر کارگران خدماتی بخش درمانپرستاران، رزیدنت
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خاطر ه، شورش یا اعتراض بکرونا های اخیر کمتر زندانی بوده که خبر ابتالیدر هفته
اند که در مواردی ده زندان تاکنون شورش کرده بیش از .کرونا در آن مخابره نشده باشد

زندانی سیاسی یا  ۀدیگر اینجا مسال اند.هپاسخ گرفت و مرگ زندانیان با گلوله و آتش
چندسالی  حکومتغیرسیاسی مطرح نیست. بلکه جان تمام زندانیان در خطر است. 

 (هاستزندان واقعی که بسیار بیشتر از ظرفیت)به دلیل تعداد باالی زندانیان  است که
و  عفو نمایشی»اصطالح با به اسفندماه هر سال، 51هاو کسری بودجه در حوزۀ زندان

سعی در توازن نسبت زندانیان و جبران کسری  رحم و مرحمت،به اسم « تبلیغاتی
. امسال هم شودنمیزندانیان سیاسی این عفوها هم مشمول اغلب  اش دارد، کهبودجه

 تبلیغات مشمول بسیاری نشدبرخالف زندانیان  در بحبوحۀ بحران کرونا، طرح مرخصی
خیزش آبان،  نامزندانیان بیانبوهی از  ،سازماندهو کارگران معلمان  ترینفعالاتفاقاً و 

 م و شکنجه هستند.ها زیر خطر اعداهنوز در زندانو زندانیان اقلیتهای ملی 

در عمل البته حق همۀ زندانیان است. حقی که  رسیدگی بهداشتیو  آزادی، مرخصی
  .به دست آیدتواند ثابت شده فقط با تهاجم برای شکستن درهای زندان می

 

بدون چون و یک مطالبۀ و بیگاری دوسالۀ دولت از طبقۀ کارگر توقف سربازی اجباری 
، باید به پرسنل ها و تراکم جمعیتپادگان پرخطربه دلیل وضعیت  بااینحال است.چرا 

 د.وظیفه و پایور )کادری ثابت( مرخصی داده شو

دادند، صرفاً وعدۀ تعویق دو یا سه ماهۀ ارسال سربازان به دورۀ آموزشی را از اسفندماه 
 .52استمحقق نشدهدر عمل آن هم اما 

                                                           
51 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/25/2011935/-رئیس-سازمان-زندان-ها-2-5-برابر-ظرفیت

داریم-زندانی  
52 http://www.moroornews.com/-بخش-اجتماعی-107955/5-احتمال-تعویق-سه-ماهه-کلیه-دوره-های-آموزشی
 سربازان

 هازندان

 هاپادگان
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 است. فرماندهان قوای مسلح هرگونه خطر جانی سربازان به عهدۀ دولت و

، ل لرستانسی، زلزلۀ قطور آذربایجان غربیشاهد تقریباً به موازات ورود کرونا به ایران، 
در این اواخر  بودیم. فارس و...کرمان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

زیر سایۀ اغلب ها، رسیدگی به این بخش. هها اضافه شده اینبهم  یشن هایطوفان
 خطرات مضاعفها مستعد که این بخش. در حالیاست شدهیا کمرنگ فراموش کرونا 

 .باشندهستند و باید در اولویت کرونا و امداد و نجات 

 

 

ترین افراد سال در کشور وجود دارد که جزو شکننده 60میلیون سالمند باالی  ۸بیش از 
ها بسیار بیشتر است. با در آنویروسی در معرض خطر کرونا هستند و آمار مرگ و میر 

گیرند و از پُرشدن ظرفیت بیمارستانی، این بیماران حتی در اولویت رسیدگی هم قرار نمی
خاطر تراکم جمعیت، به مثابۀ یک بمب ه های سالمندان هستند که بتر خانههمه بد
با بیش از هزار سالمند که  کهریزکید شیوع کرونا در آسایشگاه یتأ .عمل میکنندساعتی 

 .است ایچنین فاجعه تبعاتای از نمونه، شدانکار میبرای روزهای متوالی 

 اند برای کارکنانکامل وسایل ایمنی موظف های سالمندان عالوه بر تجهیزمدیران خانه
خوابگاهی در نزدیکی مجموعه تهیه ببینند تا رفت و آمد خارجی به حداقل برسد  آن واحد،

تغییر  مثلهای ایمنی کارگیری پروتکله بو ریسک ابتالی سالمندان کمتر شود. همچنین 
 .ضروری استچیدمان تختخوابی برای رعایت فاصلۀ ایمنی 

  زدگانزلزله و زدگانسیل

 سالمندان
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و نه یافته افزایش تا این لحظه دستمزد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نه 
به معنای فشار بر بیش از سه میلیون بازنشستۀ  سازی آنها اجرا شده، اینها همههمسان

  این سازمان است.
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اسفندماه در کارفرمایی وابستۀ از مجرای سه نهاد تعیین دستمزد را که همیشه  دولت
هنوز با گذشت دو هفته و به بهانۀ کرونا به تعویق انداخته  کند، اینباربرگزار میهر سال 

 از فروردین به آن رسیدگی نکرده. 

حداقل دستمزد  .وجود ندارد در شورای عالی کار مستقل کارگریدرحالیکه هیچ نمایندۀ 
افزایش یابد و معیار تعیین این تورم هم نه بانک  تورم واقعیاالنه باید متناسب با س

آمار بلکه نمایندگان مستقل و منتخب کارگری هستند که در تعیین این  مانساز مرکزی و 
و درمان و آموزش را هم در سبد  53تورم غیر از اقالم ضروری خوراکی، هزینۀ مسکن

ی هاعالوه بر این در این فرمول محاسبه، باید وزن تورم کنند.معیشتی لحاظ می
بدیهی است که دولت تن به این کار  های گذشته را نیز اضافه کرد.نشدۀ سالمحاسبه

 دهی از پایین.دهد، مگر با فشار اعتصاب و تشکل و سازماننمی

 

 

                                                           
صاحب خانه به شکل  یخانوارها یهاهزينه اثر آن که در ۀبا حذف قيمت مسکن از محاسبات تورم، عمال بخش عمد 53

مستأجر به صورت پرداخت  یشود و در خانوارهایمربوط به خريد مسکن ظاهر م یهایپرداخت اقساط وام و ديگر بده
 .شوداجاره خانه، ناديده گرفته مي

https://www.tabnak.ir/fa/news/3278/ تورم-بهمحاس-در-مسکن-قيمت-نکردن-وارد-به-مرکزي-بانک-اعتراف  

 )متفرقه(مطالبات عمومی 

 سوی از شدهتعیین واقعیِ  تورم با متناسب) دستمزد حداقل افزایش تعیین
 (:یکارگر مستقل نمایندگان
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یکه وزیر نیرو مدعی شده که تا پایان اردیبهشت به خانوارها برای پرداخت قبوض درحال
تداوم قطع آب دروغ بودن این ادعا و های مردمی حکایت از ، گزارش54داده شدهمهلت 

 .خاطر دیرکرد در پرداخت قبوض داردهها بو برق خانه

، بلکه در شودهمگان  مشمولنه فقط دادن مهلت پرداخت و عدم جریمه و قطعی باید 
ماهۀ قبوض باشد.  چنددرآمد، باید همراه با بخشودگی حداقل های کممورد خانواده

میلیاردها تومان صرِف هزینه برای گردآوری ریز اطالعات درآمدی خانوارها و یکپارچگی 
اینک که شرایط  بود،« حذف یارانه»و « مالیات»های اطالعاتی که به انگیزۀ گرفتن سامانه

کارگرفته شود و درآمد نفع خانوارهای کمبحرانی بهداشتی و اقتصادی پیش آمده باید به 
 پذیرفته نیست.  بهانۀ فنی در قبال اجرای آندیگر هیچ 

 و اینترنت هایتقویت زیرساخت بر دولت تبلیغاتی مانورهای هنوز چندماهی از آن همه
هایی یرساختچنین ز نیاز به  دورکاری که برای . اینکاست اطالعات نگذشته ملی ۀشبک
  د؟نآینمی به کار رفع و رجوع امور اداری دولتی برای چرا است

فعالیت و استاد آموز و دانشجو میلیون معلم و دانش 20های گذشته قریب به در هفته
درصد  ۳0در حالیکه به اعتراف جهرمی، هنوز  بر بستر اینترنت قرار گرفت شانآموزشی

همانطور که دولت  .ندارند یدسترس نتنتر یو مدارس کل کشور به ا یمناطق آموزش
مسئول  سیاق همبه همین  ،استه همسئول تأمین کالس و تخته در مدارس و دانشگا

و  انآموز این تعداد دانش موارد از اغلب درهای اینترنت هست. خصوصاً که تأمین بسته
 است. کردهدریافت  هم خاطر خدمات آموزشی پولبه یاندانشجو

                                                           
54 https://www.ghatreh.com/news/nn51710807/مشترکان-نگران-قطع-برق-خود-نباشند 

 و گاز برق و آب قبوض کردن اقساطی و تخفیف بخشودگی،

 اینترنت
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برای صورت نگرفته که سرعت اینترنت  میلیون نفر 20اینترنت برای این  نه فقط تأمیناما 
 همراه با اختالل و پایین بالکز، نت سایت همچنین و کاربران شهادت بهروزهای زیادی 

  بوده.

مزید بر هزینه و پهنای باند و سرعت اینترنت، موضوع امنیت کاربران اینترنت هم مطرح 
سالمی در جاسوسی اینترنتی از شهروندان )که آخرینش جمهوری ا کارنامۀ ننگین است.

( 55تلگرام بود یهای ایراننسخهها تن از کاربران افشای برخی اطالعات عمومی میلیون
به قدر کافی هشدارآمیز است که تحت هیچ شرایطی تن به نصب و استفاده از 

را وزش و پرورش آموزان و معلمان آمدانش با اینحال دولتهای داخلی نداد. رسانپیام
انتخاب  !صرف نظر کنند داخلیافزارهای نرم به نفعتا از حریم خصوصی خود  مجبور کرده

و رفع  آموزانهای آموزشی حق بدیهی معلمان و دانشپیامرسان امن برای فعالیت
 .است فیلترینگ تلگرام یک مطالبۀ عمومی آنان

 

 ماسک و دستکش شامل پیشگیری هایبسته توزیع و تأمین بندی،سهمیه مسئول دولت
 کد دولت که) درآمدکم خانوارهای مورد در. است کنندهضدعفونی ژل و شوینده مواد و

 شکل به باید بهداشتی کاالهای سهمیۀ ،(دارد هایارانه هدفمندی خاطرهب را هاآن ملی
داشتی کاالهای بهسهمیۀ  این یعنی .شود توزیع های میانی با تخفیفو برای دهک رایگان
 .باشدیا به شکل رایگان یا همراه با تخفیف  بایستمی جامعه %70برای 

  

                                                           
55 https://www.dw.com/fa-ir/-نشت-اطالعات-۴2-میلیون-کاربر-ایرانی-تلگرام-اطالعات-چه-کسانی-لو-رفته-و-چه-میتوان
 a-52996606/کرد

 بهداشتی کاالهای رایگان توزیع



 

 

 

 

 سازماندهی: ومسفصل 
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توان یک استراتژی عمل داشت بدون اینکه به همانطور که در بخش مقدمه گفتیم، نمی
را باید نشانه گرفت تا بهانۀ تحریم « کدام منابع»سه سؤال محوری پاسخ داده شود: اوالً 

محوری « کدام مطالبات»ی حمایتی معرفی نشود؟ ثانیاً برای تحقق هاعنوان مانع طرحبه
کدام اهرم فشار از »باید دولت را مجبور به صرف این منابع کرد؟ و در نهایت اینکه با 

 توان چنین کاری را انجام داد؟می« پایین

ی خواهیم ، به دو سؤال ابتدایی پرداختیم و اینک در سومین بخش سعدر فصل اول و دوم
توان بر حکومت فشار آورد و مجبورش کرد که کرد به این بپردازیم که از چه طریق می
 سر کیسه را شل کند و مطالبات را بدهد؟

 

کنند و معتقدند تنها از مجرای یک جستجو می« اعتصاب عمومی»برخی پاسخ را در 
ن چنین مطالباتی ساختتوان حکومت را مجاب به برآورده اعتصاب عمومی از پایین می

 فاکتور را در نظر داشت. 2کرد. در رابطه با موضوع اعتصاب باید 

« مجبور به کار»اول، در شرایطی که کارگران علیرغم اپیدمی کرونا و برخالف میل خود 
 کاهش تعطیلی، در واحدهای پراکنده برای فشار به توانداعتصاب می شوند، اهرممی

 بیاید کار به بهداشتی و ایمنی تجهیزات الزام به تأمینمرخصی،  شیفت و روزهای کاری،
اخیر بارها کارگرانی از بخش معدن و پاالیشگاه تا  بازۀ یکی دوماهۀ اینکه در کما)

 .(کردند استفاده این مطالبات از جمله تعطیلیشهرداری از ابزار اعتصاب برای 

 اکنون که بعد از تعطیالت عید دولت برای از سرگیری فعالیت بخش خصوصی مدام فشار
شود )همچنین چنانکه تجربۀ اعتصابات تر میآورد، اهمیت چنین ابزاری روشنمی

های صنعتی که امکان کارگران صنعتی ایتالیا در بحران کرونا نشان داد، در شهرک

 فشار بر دولت با کدام اهرم؟

 بزرگ؟ یکارفرما ایکوچک  یکارفرما هیاعتصاب عل
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های اطراف وجود دارد، احتمال بروز یک اعتصاب هماهنگی کارگران یک کارخانه با کارخانه
 است(. ترو موفق ای بیشترمنطقه

نتها فاکتور دومی هم باید در معادلۀ باال در نظر داشت. این روزها بخش زیادی از م
های تولیدی کشور درشان درحال تخته شدن است، هزاران نفر فقط از ها و کارگاهشرکت

که در  ایراناند، زنجیرۀ تولید نه فقط در بازۀ یک ماهۀ اسفند تا فروردین بیکار شده
اند یا در ُشرُف بیکاری یا در هراس ری یا در پروسۀ بیکاریسطح جهانی مختل شده، بسیا

 از بیکاری.

این ترس، دیگر ربطی به ترس از اخراج به خاطر اعتصاب ندارد. درحالت عادی اعتصاب 
سالحی است در دست کارگران که با توقف موقت تولید )و متعاقباً سود(، کارفرما را وادار 

وقتی چرخ تولید در بسیاری از جاها بخودی خود در اثر  کند. امامطالباتشان می دادنِ به 
شیوع کرونا متوقف شده، اعتصاب کارگران دیگر در این موارد معنای اقتصادی خود را از 

ً یا کالً متوقف دست می دهد. قبالً در شرایط عادی اعتراض کارگرانی که کارشان بخشا
کرد. اما اکنون به بروز پیدا میشده بود، به شکل تجمع و جاده بستن و تظاهرات شهری 

خاطر اپیدمی چنین تاکتیکی دیگر نه چندان عملی است و نه چندان مطلوب؛ و ازطرف 
خصوصی را از  های بخشدیگر همزمانی بحران کرونا و تعطیالت عید، اعتراض اخراجی

شان هنوز حتی روشن نیست آیا در وضعیت که برای بسیاری تر کرداین جهت سخت
 موقت هستند یا دائمی.  تعطیلی

در اینجا دیگر وزن کارگران اخراجی و کارگراِن در ُشرُف اخراج به قدری بزرگ است که 
توان صحبتی از تاکتیک و سازماندهی در دوران کرونا کرد بدون لحاظ فاکتور بیکاری نمی

ا خود زده، کارفرمایم که تا همین اواخر در بسیاری از شرکتهای بحرانوسیع. کم ندیده
منتظر کوچکترین بهانه از جمله اعتصاب است تا دست به تعطیلی واحد بزند؛ بسیاری 

اند و درست از همین رو تمایلی به اعتصاب در این واحدها از کارگران هم این را فهمیده
 ندارند.
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ها و کارکردهای آن ، فعالیت«کمیتۀ اخراجی»پیش از این دربارۀ نحوۀ تشکیل یک 
منتها در شرایط ویژۀ کنونی که بخش عظیمی از کارگران همزمان و  .56ایمصحبت کرده

جای آنکه های اخراجی، بهبار کمیتهطلبد که ایناند، میشده اخراجبه دلیل یا بهانۀ کرونا 
کانون اعتراضشان صرفاً علیه کارفرمای کوچک ورشکستۀ خودی باشد، نقطۀ فشار را بر 

سازمان ارند؛ اما چگونه؟ از طریق فشار سرتاسری بر بگذ دولتکارفرمای بزرگ یعنی 
 :ده شدشرح دابرای تحقق چند مطالبۀ زیر که قبلتر در فصل مطالبات  تأمین اجتماعی

 57اجتماعی تأمین بیکاری بیمۀ از تعویقی و حذفی تمام شروط لغو 
 پایان بحران کرونا ن لغو محدودیت زمانی پرداخت بیمۀ بیکاری و تمدید آن تا زما

 کاریابی جایگزین و 
 بیکاری بیمۀ اداری امور تمام کردنالکترونیکی 
 پرداخت بیمۀ بیکاری در فوریت 

 تر تکمیل شود:مطالبۀ ضروری 2اما این بندها هنوز باید با 

  سازمان تأمین اجتماعی که با دستمزد کارگران سرپا بوده و به این اعتبار متعلق
رؤسا و هیأت امنای  است. گرفته شده هاست، در دست دولت گروگانبه آن
نشانده و دولتی این سازمان رسمیتی ندارند. این سازمان باید زیر نظارت دست

 های مستقل کارگری و با یک انتخابات آزاد از پایین اداره شود. دموکراتیک نماینده
  ،که است های مالی هنگفت این سازمان حسابیکی از مصادیق این نظارت

نشاندۀ دولتی ای رئیِس دستخواری و اختالس و دزدی عدهتهمیشه محل ران
برای عموم کارگران باز و قابل دسترس باشد. به فوریت باید این حسابها بوده، 

هزار  250های هنگفتی همچون بدهی رقماز پایین و سازماندهی نهایتاً با فشار 

                                                           
56 https://ksazmandeh.com/2019/05/26/کمیته-اخراجی-بیکاری-بیکاران/ 

 مطالبات مربوط به بیمۀ بیکاری – 2توضیح بیشتر در فصل  57

 یاجتماع نیسازمان تأم یریگ: هدف بازپس یکارگران اخراج یهاتهیکم
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میلیارد تومانی دولت که اغلب از دستمزد بازنشستگان این سازمان دزدیده 
در صورت تسویۀ چنین بدهی، اجرای  شود، باید به فوریت بازپرداخت شود.می
 ن نخواهد بود.های بیمۀ بیکاری وسیع از سوی تأمین اجتماعی دیگر ناممکطرح

 

 

های زندگی فردی کنترل دارد و  اش بر تمام جنبهای که حکومت استبدادیدر جامعه
اند، انواع خودسازمانیابی مردمی )از یابی محروماکثریت مردم از کوچکترین حق تشکل

شدن در محیط کار گرفته تا برای دفاع از حقوق اجتماعی( از سوی حکومت تحمل متشکل
 شود. نمی

بحرانی )که هم دامنۀ کنترل حکومت تضعیف شده و هم از تنها در شرایط استثنائی و 
آید( است که اشکالی از خودسازمانیابی مردمی پس رسیدگی به وظایف اولیۀ خود برنمی

شان هم همیاری که سیاسی نباشند و منافع حکومت را به خطر نیاندازند و هدفتاجایی
: 58کنندفعالیت پیدا می اجتماعی باشد، تا حدی و به شکل موقتی شانس بقا و گسترش

های امداد و نجات مردمی در جریان وقایع سیل و مصادیق آن را بارها در قالب کمیته
 ایم.زلزله دیده

ً خودتشکل ، بیشتر در مناطقی که تاریخاً زیاد هزینۀ امنیتی با آنیابی محلی اصوال
خورد تا در مثالً است به چشم میتر ای قویپیوندهای اجتماعی و خانوادگی و طایفه

کالنشهرها )که ساکنان محالت پیوندی فراتر از همسایگی ندارند(؛ پس عجیب نیست که 
های غیررسمی در مثالً کردستان و خوزستان به لحاظ کم ی این دست از خودسازماندهی

تان . در مورد اول یعنی کردس59المثل نقاطی مانند تهران یا اصفهان باشدبیشتر از فی

                                                           
های مردمی حتی نقض فراوانی دارد که شامل احضار و دستگیری و سرکوب این دست کمیته یهاالبته این هم مطلق نیست و نمونه 58

 .است بودهدر اوج دورۀ بحران هم 
یا  )مثل سراهای محله( هاشهرداریوابسته به رسمی موسسات تحت تأثیر بیشتر ی در این شهرها اهیابی محلسازمان  59

  است.نهادهای حکومتی ایدئولوژیک مثل مساجد و بسیج یا حتی اویی جیسایر نهادهای ان

 ؟داریضدسرمایه ای هیر یخمحالت:  یهاتهیکم
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های مردمی هاست که شاهد این دست از تشکلکه تاریخ مبارزاتی غنی هم دارد، سال
گرفته تا اهداف موقتی )مثل همبستگی با  60های مختلف از نجات محیط زیستدر حوزه

 ایم.روژاوا( و غیره بوده

های همیاری کمیته»یا « محالتهای مردمی کمیته»از زمان شیوع کرونا نیز پاگیری 
در شهرهای مختلفی از کردستان )سنندج، سقز و مریوان( اتفاق افتاد که گسترۀ « تمحال

 : 61استهایشان عموماً متمرکز بر موارد زیر بودهفعالیت

آوری کمکهای داوطلبانه؛ ضدعفونی کردن معابر و ایجاد صندوق مالی با جمع
اصول  های منطقه؛ آموزشسطوح؛ توزیع کاال میان نیازمندان؛ کنترل ورودی

 سنجی و ثبت عالئم بیماری افراد.بهداشتی به افراد محل؛ و در مورادی تب

های مردمی، امداد و همیاری است؛ اعضای هدف این نوع خودسازماندهی
ً کننده در آن مشارکت خاطر ها بههمسویی سیاسی ندارند و درب این نوع تشکل الزاما

های سیاسی و عقیدتی باز فراد و گرایشای و خودانگیختۀ آن به روی همه اماهیت توده
هایی از حضور برخی افراد وابسته به حکومت و با هدف است. بطوریکه حتی بعضاً گزارش

ماهیت درباز این ها بوده که پیش از هر چیز به های سیاسی در این کمیتهبرداریبهره
 ها.غیرمستقل بودِن آنگردد و نه ها برمیتشکل

کمتر مستند  اما هم، دهدرخ میدر جاهای دیگر هم گرچه ها، خودسازمانیابیمشابه این 
 کمیتۀ محالتت و غیررسمی استقالل، ، هم این حد از انسجام در سازمانیافتگیشودمی

های خودجوشی هم در ایالم، لرستان و حتی خوزستان و البته گروه. کردستان را ندارد
های به بستن ورودیهای دیگر بودند که در مقطعی به شکل موقت اقدام برخی استان

آلودگی کرونا  نفوذشهرها برای جلوگیری از تردد خودروهای غیربومی و جلوگیری از 
 های دیگری نبود.کردند. اما فراتر از آن گزارش

در آن سوی ماجرا، جا دارد اشاره کنیم بخشی از حکومت به واسطۀ شبکۀ مساجد و 
که در  جهادی( زده)تحت عنوان  هاییاش، دست به سازماندهی گروههای بسیجپایگاه

                                                           
 لهای مردمی برای نجات جنگلهای زاگرس از آتشبرای مثال نگاه کنید به سازماندهی انواع تشک 60
کوره موسوی، چهارباغ و لیالخی، محالت استادیوم و بیسارانی  ۀ)شامل محل های مردمی مریوانبرمبنای گزارش فعالیتهای کمیته  61

 و کمیتۀ محالت سقز های مردمی محالت سنندج، همچنین کمیتۀ محالت روستای نوره،و...(؛ کمیته
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تفاوت  ۳با کنند )عمل می« کمیتۀ همیاری محالت»هایشان مشابه یک حوزۀ فعالیت
و حکومتی هستند. ثانیاً به دلیل وابستگی به حاکمیت « غیر مستقل»اصلی: اول آنکه 

ها برای ت از این کمکهای عمومی را در اختیار دارند و ثالثاً در نهایمنابع مهمی از ثروت
 (. 62کنندبرداری میتبلیغاتی سیاسی به نفع حکومت بهره

ها )حتی در شود که پس نوع دخالت سوسیالیستاینجاست که این سؤال مطرح می
حوزۀ صرِف امداد و همیاری( چه تفاوتی با نوع دخالت کسانی دارد که به دنبال کارهای 

 خیریه هستند؟ 

های امداد و نجات و همیاریِ محلی باید به نحوی وسیالیستها در فعالیتمشارکت س
ساکنان محل کمک کند و هم به تقویت  داریارتقای آگاهی ضدسرمایهباشد که هم به 

جویانۀ اعضای کمیته و ساکنان محل. به عبارتی ستیز از پایین را علیه دولت جنبۀ مبارزه
. بار مسئولیت دولت را تخفیف و نهآشتی دهد  آن را داری در باال تشدید کند و نهسرمایه

یک  ها باید به نحوی باشد کهنوع دخالت سوسیالیستها در این نوع تشکل به عبارتی
ارتقا دهد. اما به دور از  داری محلهکمیتۀ ضدسرمایهرا به یک  کمیتۀ همیاریِ محله

 گویی، چطور؟کلی

برای پاسخ به این سوال در قدم اول باید بدانیم اصالً با چه نوع بحرانی طرف هستیم و 
و ابعاد اقتصادی  ، فقط مسألۀ بحران سالمتی نیستبحران کرونا آن را خوب بشناسیم. 

و نه محلی )حتی فراتر از آن یک بحران جهانی است(، به عالوه  داردسراسری  تبعاتآن 
برای مقابله مدت و در نهایت این بحران  بلندمدت است و نه یک بحران مقطعی و کوتاه

در همین نیاز است که انحصاراً در قبضۀ دولت است. بنابراین  با آن به منابع عظیم مالی
قدم اول باید دانست که با صرِف سازماندهی خُرد )در سطح یک محله( و تمرکز بر 

توان به جنگ این بحران سراسری رفت و باید برای آن استراتژی های خیریه نمیفعالیت
تر )به عبارتی یک برنامۀ عمل( داشت که تالش کند به نیازهای بهداشتی و بزرگتر و کلی

پاسخ  99ها نفر در سال ن بیکاری و تأمین معیشت میلیونرفع بحرا مسکن و درمانی و

                                                           
 مانند توزیع آب ژاول در یکی از روستاهای کردستان همراه با تصاویر قاسم سلیمانی.  62
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داری حاکم و دست بردن به دهد )نیازهایی که بدون مواجهه و درگیری با دولت سرمایه
 منابعش ناممکن است(.

شرطِ دوم آنست شرط اول، داشتِن یک نقشه یا برنامۀ عمل روشن است؛ پیشپس پیش
تالش مشروط به های عمومی ها در تشکلتکه هر گونه مشارکت و دخالت سوسیالیس

تمام شرایط این موضوع در ) ها باشدداری در آنتزریق یک برنامۀ عمل ضدسرمایه برای
 هایگروه خواه این تشکل کارگری باشد یا دانشجویی، کمیتۀ محله باشد یاصادق است: 

 .(رسمی شدۀثبت اوهایجیان نشان یا حتی و نامبی خودجوش همیاری

، این داریهای ضدسرمایهیاری محله به کمیتههای هماما در مورد مشخِص تبدیل کمیته
 قابل توجه است:مالحظات 

 یک از هرچند کرونا، بحران شرایط در خیریه هایکمک آوریجمع و مالی همیاری 
 در بحران این ابعاد به توجه با اما گیرد،می سرچشمه «بقا» یعنی عاجل ضرورت
 اقتصادی بحران این با که خصوصبه. نه ممکن است و نه مطلوب بلندمدت

 غارت و خودجوش شورش و عمومی گرسنگی بروز احتمال کنونی، سابقۀبی
 . نیست انتظار از دور 99 سال در فروشگاه
 این داریضدسرمایه کمیتۀ یک ترسخت و تراصلی مسألۀ فاصله این در بنابراین
 مردمی ازیا  داران)خواه از سرمایه های اندککمک آوریجمع جای به که بود خواهد

 که باشد هاییمکانیسم یافتن دنبال به ،(هستند فشار زیر اندازه یک به خود که
 و هامال صاحبان چونهم) محلی بزرگ دارانسرمایه سمت به را فشار بتواند
 درصدی که کند وادارشان و بیاورد وارد( غیره و ایزنجیره هایفروشگاه و هاپاساژ

 .دهند تخصیص ساکنان محلی نیازهای رفع به را خود سود از
 شناسایی مناطق مسکونی خالی از سکنه )ترجیحاً  کارکردهای این کمیته دیگر از

 است سرپناهانحکومتی( و کمک به اسکان بی
 های دفاع مردمی برای جلوگیری از اخراج و تخلیۀ اثاثیۀ مستأجران تشکیل کمیته 
 های محل از پذیرش تناع بیمارستانهای دفاع مردمی در صورت امتشکیل کمیته

 بیماران غیربیمه و نیازمند
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  بیمۀ بیکاری داری حیاتی مثل تعارف مطالبات ضدسرمایهترویج فعاالنه و بی
 بهای مسکنوظیفۀ دولت در کاهش سراسری اجاره و درمان رایگانو همگانی 

  مردمی حول این مطالبات.مهمتر از همه کمک به سازماندهی 
  در را هاییکمیته چنین «عمل» در داریضدسرمایه برنامۀ یک خطوطنهایتاً آنکه 

 آنکه مگر نیست راهی بنابراین. دهدمی قرار داریسرمایه دولت منافع با تضاد
 و مخفی کار ترکیب) ایالیه سازماندهی از سطحی هم هاتشکل این درون حتی
 .گیرد صورت( علنی

 

و غیرمستقلی مثل: سازمان نظام پرستاری، خانه  های وابستهباتوجه به وجود تشکل
های ها در دورهکردن بیمارستانپرستار، سازمان نظام پزشکی و امثالهم؛ و تجربۀ پلیسی

شد بلکه تنبیه و که حکومت نه فقط مانع مداوای مجروحان می 9۸بحرانی )مثل آبان 
( ؛ و ثانیاً ؛ و هم در شرایط کنونی کرونا اجازه در نظر میگرفت مجازات برای مداوای بدون

به خاطر سرکوب هر نوع فعالیت سازمانیافته اعتراضی در میان پرستاران و سایر کارگران 
های مستقل کارکنان خدماتی بیمارستان ؛ نیاز ضروری به سازماندهی در قالب کمیته

کمک پرستاران ای را پرستاران و های بیمارستانی الزم است. پایۀ اصلی چنین کمیتهمحیط
امکان  یپزشک انیدانشجوها و خاطر موقعیت شکنندۀ رزیدنتدهند، اما بهتشکیل می

مشارکت و همکاری آنها و حتی همکاری مقطعی با بخشی از پزشکان معتمد هم در 
 ای ممکن و مطلوب است.چنین کمیته

 :ایچنین کمیته وظایف

 بیماران مبتال و مرگ و میر ناشی از کرونا، همچنین آمار واقعی  افشای آمار واقعی
 مجروحان اعتراضات خیابانی و...

 سازی برای کارکنان، منزوی کردن های مخرب حراست و پروندهجلوگیری از فعالیت
 افراد جاسوس

 :یمارستانیمستقل کارکنان ب یها تهیکم
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 و ای گزارش و افشای وضعیت تجهیزات بیمارستان، ذخیرۀ داروها، مشکالت بیمه
 بضاعتها در برابر درمان بیماران کمکنی ریاست بیمارستانکارش

  ،پیگیری مطالبات صنفی اعم از حق ایجاد تشکل مستقل برمبنای انتخابات آزاد
کردن قراردادهای موقت، کاهش شیفت به ازای افزایش استخدام پرستاران رسمی

بر حسابهای بیکار، اِعمال نظارت و کنترل بر ادارۀ بیمارستان، همچنین نظارت 
های نجومی رؤسا و پزشکان خاص، فشار برای ها و فیشمالی و افشای اختالس

 نوسازی تجهیزات بیمارستان و...
 ارتباط با وکال و خبرنگاران در زمان تعرض به کارکنان 
  قبلی اعتراضات یهادرساز  یبندجمعکمک به سازماندهی اعتراض و 
  تجارب  نیرز بروند و فراموش شوند. بلکه اتجارب ه نیا گذاردینم ایچنین کمیته

 یبعد و اعتراضات هااعتصاب یتا برا کندیم یبنددر درون خودش ثبت و فرمول ار 
 شود.از آن استفاده 

در حقیقت بسیاری از بندهای باال حتی در دورۀ کرونا )باالخص در حوزۀ افشاگرانه( به 
است که « تشکل»وند. منتها ششکل فردی و خودانگیخته و مقطعی اجرا شده و می

صرفاً بر روی یک فرد وارد نشود، ثانیاً با تهدید و احضار  هاتضمین میکند که اوالً فشار 
 د.   نهای باال متوقف و مسکوت نشوفردی، فعالیت

مجبور است که به ضربه نخورد،  کهنیا یبراای به همین خاطر است که چنین کمیته
و  رئیس و مدیر. چون عوامل عالیتش را پیش ببردی فو علن یکار مخفاز  یبیترک شکل

 هر صدای مخالف، معترض یا مستقلی را کنندیم یوزارت اطالعات سع حتیحراست و 
 و تداوم عملی ابق ضمانت در حقیقت ترکیبی از سازماندهی مخفی و علنیکنند.  یمتالش

 است.  چنین تشکلی

)یعنی یک رسانۀ  یکانال تلگرام کیخودش  یبرا تواندیمه تیکم به عنوان مثال این
افشا الزم بود که  یهر سنداز مجرای آن داشته باشد و مرکزی بعنوان ارگان سازماندهی( 

گزارش دقیق و انتقادی از محیط بیمارستان بدهد، مشکالت قراردادها را افشا و کند، 
کند و حتی را در این کانال ترویج کند؛ تعرض حراست به کارکنان را علنی  ات الزممطالب

در مواقع لزوم ارگان هماهنگ کنندۀ اعتراض و اعتصاب باشد؛ و همۀ اینها را بدون آنکه 
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ادمین )هویت مدیران کانال( مشخص باشد، انجام بدهد. از سوی دیگر سازماندهان 
ای در محیط کار به شکل طبیعی و  روزانه در ارتباط مستمر با همکاران خود چنین کمیته

 دهند. انجام می)بدون نیاز به افشای هویت مدیران کانال( را  کار سازماندهی
 

های محل کار )اعم از گیری تمام کمیتهبه سیاق توضیحات بخش پیش، نحوۀ شکل
بندهای کارخانه و اداره( مشابه است. با این تفاوت که این بار عالوه بر وظایف عمومی 

 دخالت محوری هم برای این کمیته الزم است: 2باال، 

 بطوریکه « واحد فنی بهداشت کار»های نظارت و کنترل روزانۀ کارگری بر فعالیت
؛ وگرنه نظارت صورت گیرداز پایین با نیازهای کارگران،  تناسبشو  آنها بر اقدامات

اجرایی کارفرما را  در حالت عادی عموم این واحدهای بهداشت صرفاً نقش بازوی
بهبهان دریافتند  2بیدبلند پاالیشگاه ، کارگران9۸خواهند داشت )چنانکه در اسفند 

که واحد ایمنی و بهداشت پاالیشگاه اقدام به پنهانکاری و الپوشانی ابتالی کارکنان 
 به کرونا کرده است و در اعتراض به آن دست به اعتصاب زدند(.

 کرونا )اعم از مقابله با  هایپروتکل، «بهداشت نیواحد ف»فاقدِ  یهادر بنگاه
 صورت گیرد.کارگران  خودنظارت  ریز با  باید( یریشگیپ زاتیو تجه یضدعفون

 ای روین اخراجبحران کرونا مجبور به  یهاانیز  لیشود به دل یچنانچه کارفرما مدع 
توانند می، میو اقدام مستق یاست، کارگران با حضور در بخش حسابدار یلیتعط

 یهاکارفرما و پاداش یحقوق شیواحد  )اعم از ف یکردن اسناد مال یبه علن دست
 .( بزنندرهیو غ کروناو پس از بحران  شیدرآمد و مخارج واحد تا پ ره،یمد أتیه

  ،نهایتاً اگر در حین کار ریسک ابتال تشخیص داده شود، با سازماندهی اعتصاب
 احد شود.کارفرما وادار به تعطیلی موقت و

 

 99فروردین  –عمل سازمانده کارگری میته ک

 بر واحد بهداشت یکارخانه: کنترل کارگر یهاتهیکم


