
)13رژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی   

مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرينی سرمايه، عدم دسترسی کارگران به حداقل  19طوفان ويرانگر بحران سرمايه داری، اپيدمی مرگ آور کوويد 

 چند صد هزارنفری همراه با دنيای فقر، امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم اين بيماری مهلک، ابتالی چندين ميليونی و مرگ و مير 

فالکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استيالی سرمايه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنيا آوار 

است. در اين ميان وضعيت توده کارگر ايران از غالب مناطق جهان رعب انگيزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اينجا هر نفس کشيدن 

کارگران هم توسط فاشيسم اسالمی آماج حمام خون است، هيچ نوعی امکاناتی در اختيار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بيماری اعتراضی 

موجود نيست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمين هزينه درمان و دارو، برای سير تا پياز 

تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنين وضعی  19هر شرايطی حتی در ميان طوفان تاخت و تاز کوويد  به کار در» زندگی«

 کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظيم ترين فداکاری ها، تحقير مرگ و تکريم شرف انسانی به پا خاستند

ريده سبعيت ها و جنايت آفرينی های سرمايه داری و فاشيسم اسالمی سرمايه، از جان همزنجيران خويش دفاع کنند. آن تا در ميان آتش و خون آف

از مرگ  اها در اين گذر دست به پرشکوه ترين ايثارگری ها زدند، از جان خويش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا ديگران ر

متن تکميلی آمار کشتگان  سيزدهمين عی جان باختگان اين بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اينجا دربرهانند. شمار واق

ا و همی آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است که توانسته ايم از تاريکی زار ماالمال از سانسور، خفقان، کنترل، بريدن زبان ها، شکستن قلم 
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  99خرداد  17  172  2.1

  99خرداد  28  185  2.1

  99تير  8  193 1.8

  99تير  17  201  1.8

  99تير  27  222  1.6

 

نفر از کادر درمان مسيح دانشوری به کرونا 50ابتالی  99تير  81  

شهر تهران به  یعضو کادر درمان 4500تاکنون  ند کهاعتراف کرد ريت١٨در تهران، روز چهارشنبه عمال سرمايه 
.اندکرونا مبتال شده یماريب  

. اندبه کرونا مبتال شده نايس مارستانياز پرسنل بنفر  90گفت  شهرستان کارون نايس مارستانيب سيرئتير  20  

شهرستان شامل پرستار،  نيا یکادر درمان ینفر از اعضا ۵١کرونا تاکنون  روسيو وعيش یدژ: از ابتدا نيشاهتير  21
.اندپزشک و بهورز به کرونا مبتال شده  

در اثر ابتال به کرونا جان  کشور 79 ینفر از کادر درمان 3000از  شياعالم کرده که ب المللنيسازمان عفو بتير :  23
که  ديافزایگزارش در ادامه م نيهستند. هم ايتانيو بر هيروس کا،يآمر یمتعلق به کشورها انيقربان نياز ا یمين. اندباخته

بر . از موارد ثبت و اعالم شده باشد شيب یبس تواندیکرونا م روسيدر اثر ابتال به و یکادر درمان انيقربان یآمار واقع
 540نفر در امريکا و  507، هيدر روس یر درماننفر از شاغالن کاد 545تا کنون  الملل،نياساس گزارش سازمان عفو ب

اند. هجان خود را از دست داد کارکنان درمانی بريتانيا  

خبر  ١٩-ديکوو یماريهزار پرستار به ب 9 یاز ابتال رماهيت 25روز چهارشنبه  رانيا یکل سازمان نظام پرستار سيرئ
پرستار" مشغول به کار هستند  یروين ٠/٨"حدود  یمارستانيهر تخت ب یگفت که در حال حاضر به ازا ویداده است. 

که مبتال به  یهزار پرستار 9 انياز م ،اوبه گفته . اندخود نرفته یهاخانواده داريهاست به د"مدت زيافراد ن نيکه ا
اند."شدهو عمال از چرخه خدمت خارج  کنندیدست و پنجه نرم م یماريب نياند، چهار هزار تن "با اشده ١٩-ديکوو  

  کارگران ضد سرمايه داری 

  

 

 


