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از ھمان ابتدا " برجام"
 مرده بدنيا آمده بود

 
ھای  ای که گذشت منازعات دولت در ھفته

ارتجاعی ايران و آمريکا به روند رو به رشد 
و "  برجام"خود ادامه داد و مساله بود و نبود 

ای دولت ايران خارج از توافق  ھای ھسته فعاليت
به تمام موارد قبلی مورد نزاع دو کشور "  برجام"

 . افزوده گرديد
در وين "  برجام" تير ماه، نشست کميسيون ٧

برگزار گرديد که در عمل حاصلی برای 
اگر چه برخی .  ھمراه نداشت جمھوری اسCمی به

ھايی در  ھای اين توافق از پيشرفت از طرف
جريان اين نشست سخن به ميان آوردند، اما 
معلوم بود که اين نشست بيش از ھر چيز به 

 .است" برجام"معنای پايان کار 
يک روز پيش از برگزاری نشست، عباس 

گوی وزارت خارجه جمھوری  موسوی سخن
به نظرم اين نشست می تواند : "اسCمی گفته بود

آخرين فرصتی باشد که اعضای باقيمانده در 
برجام دور ھم بنشينند و ببينند چگونه می توانند 

". تعھداتشان را در قبال برجام و ايران اجرا کنند
عباس عراقچی معاون وزير خارجه و نماينده 
جمھوری اسCمی در نشست مذکور نيز در 

"آستانه برگزاری نشست گفت صبر راھبردی : 
ايران به پايان رسيده و ما بيش از اين تحمل 

کنيم که جمھوری اسCمی ايران يک سويه و  نمی
جانبه به توافق برجام عمل کند و آن را اجرا  يک

 ".کند ولی ديگران به تعھدات خود عمل نکنند
کار  تنھا حاصل اين نشست اعCم آغاز به

يا ھمان کانال مالی اروپايی بود، "  اينستکس"
کانالی که در بھترين حالت در شرايط کنونی 

ايفا کند و به قول "  سمبليک"توانست نقشی  می
روانچی نماينده دولت ايران در  مجيد تخت

ماشينی بسيار زيبا اما بدون "سازمان ملل 
عباس عراقچی نيز بعد از پايان نشست ".  بنزين

بدون اينکه : "بر ھمين موضوع تاکيد کرد و گفت
خريد نفت از ايران صورت بگيرد يا اعتبارات 
خاصی برای اينستکس در نظر گرفته شود، 
اينستکس نمی تواند به صورت کامل انتظارات ما 

ارتجاع ھار حاکم، فشار و سرکوب و اعمال 
گری عليه کليه آحاد زحمتکش جامعه  وحشی

. بويژه زندانيان سياسی را تشديد کرده است
درپی  ھای پی جمھوری اسCمی به موزات شکست
ھای خارجی،  و ناکامی در عرصه سياست

گرانه داخلی خود را شدت  ھای سرکوب سياست
تو گويی رژيم فاسد رو به زوال .  بخشيده است

بست و استيصال و  حاکم بر آن است که تقاص بن
درماندگی خود در مقابل آمريکا و اروپا را از 

 ھای مردم است برخورداری از مسکن مناسب حق توده
 

کند چه  گذرد که خبر از افزايش قيمت يک کاa يا چند کاa به گوش نرسد؛ فرقی ھم نمی روزی نمی
فصل تابستان، معموaً فصل .  مواد غذايی، پوشاک، ھزينه تحصيل، ھزينه درمان يا مسکن:  کاaيی باشد

ھای پيش ضروريست، چرا که با روند صعودی  ھاست و شايد امسال بيش از سال ترين نقل مکان بيش
ھای خود بکاھند، خواه با حذف گوشت و لبنيات و ميوه از  ھا بايد از ھزينه ھا، بسياری از خانواده قيمت

ای  ھا به انبوه کودکان کار، يا نقل مکان به خانه سفره غذايی، يا ترک تحصيل فرزندان و پيوستن آن
ای نه متناسب با نيازھای خانواده، بلکه  بھا، امکان يافتن خانه البته اگر قيمت مسکن و اجاره.  تر ارزان

 .متناسب با جيب خانواده را فراھم آورد
 درصد رسيده بود، اما آمار غير رسمی، ٣۶ /  ٨نشينی در ايران به رقم  ، اجاره٩۵طبق سرشماری سال 

ھا و شھرھای مختلف  آماری که در استان.  کنند نشينان را دو برابر آمار رسمی اعCم می تعداد اجاره

  ۶درصفحه   ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٩شماره    ٩٨  تير  ١٧ –سال  چھل و يکم 

 ھای سرسبد جامعه  نگذاريم گل
 در چنگ و بند ارتجاع پژمرده و پرپر شوند

، عادل ١٣٩٨شامگاه دوشنبه دھم تيرماه 
عبدالمھدی، نخست وزير و فرمانده کل نيروھای 
مسلح عراق طی يک فرمان ده ماده ای ادغام 
گروه شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش اين 

بر اساس اين فرمان که .  کشور را صادر کرد
 روزه برای اجرای آن تعيين ٣٠يک زمان بندی 

تمامی نيروھای حشدالشعبی به "شده است، 
عنوان بخش جدايی ناپذيری از نيروھای مسلح 
عراق عمل می کنند و ھرگونه قوانينی که برای 
نيروھای مسلح اعمال می شود برای نيروھای 
حشدالشعبی نيز اعمال می شود، مگر آنکه به 

اين نيروھا به .  صورت صريح به آن اشاره شود
فرمان فرمانده کل نيروھای مسلح و بر اساس 
قوانين مصوب پارلمان عراق و دستورات صادر 

رئيس ھيئت حشدالشعبی شده عمل خواھند کرد و 
 که توسط فرمانده مسئول اين تشکيCت خواھد بود

کل نيروھای مسلح تعيين می گردد و تمامی 
". تشکيCت حشدالشعبی به آن مرتبط می شوند

 )تاکيد از ماست(
طبق اين فرمان، کليه فعاليت ھای حشدالشعبی 
زير نظارت و کنترل فرماندھی ارتش عراق 
قرار خواھد گرفت و از آن پس نام يگان ھا و 
درجات نظامی آن نيز با نام ھای رسمی ارتشی 

گروه ھايی که به "ھمچنين .  جايگزين خواھند شد
نيروھای مسلح نمی پيوندند می توانند به گروه 
ھای سياسی که تحت قانون احراز است، تبديل 

". شوند و از حمل ھرگونه سCح منع خواھند شد
چه "عCوه براين، ھمه گروه ھای حشدالشعبی 

فردی و چه تشکيCتی بايد تمام ارتباطات سياسی 
تمامی مراکزی ھم که اسم "و "  خود را قطع کنند

گروھی از نيروھای حشدالشعبی را داشته باشند 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ادغام حشدالشعبی در ارتش عراق،
  واکنش ھا، چرايی و تبعات آن

شکاف عميق ميان دستمزد و 

 ھزينه زندگی کارگران، 

 جز با انقMب پر شدنی نيست



 ٢ ٨٢٩ شماره  ٩٨  تير ١٧    ٢
١از صفحه   

  ٨درصفحه 

 از ھمان ابتدا مرده بدنيا آمده بود" برجام"

انتظار داريم کشورھای .  را برآورده کند
اروپايی به صورت جدی بحث فروش نفت 

". ايران را ھم مدنظر داشته باشند
چنين از قول يک  ھای خارجی ھم خبرگزاری

که نام  مقام دولت جمھوری اسCمی بدون اين
"  او را ذکر کنند، نوشتند ھا  ما از اروپايی: 

گذاری  خواھيم بيايند در ايران سرمايه که نمی
خواھيم نفت خودمان را  ما فقط می.  کنند

 ".بفروشيم
ھای  از فردای پايان نشست وين، حمله رسانه

. شروع شد"  اينستکس"جمھوری اسCمی به 
تيتر اول روزنامه جوان وابسته به سپاه 

به "  آفتابه لگن اينستکس"پاسداران با عنوان 
اين روزنامه .  اين موضوع اختصاص يافت

"نوشت بدون خريد نفت و تامين اعتبارات : 
ويژه، اين سازوکار تقريبا ھيچ است و در حد 

شريعتمداری در ".  يک صرافی ھم نيست
را بدتر "  اينستکس"سرمقاله روزنامه کيھان 

از فرمول فروش نفت در برابر غذا و دارو 
 .در زمان صدام حسين ناميد

 ١٠(سه روز بعد از پايان اين نشست 
آژانس انرژی اتمی تاييد کرد که )  تيرماه

شده ايران از  ميزان ذخاير اورانيوم غنی
. باaتر رفته است"  برجام"سطح توافق 

ھای  موضوعی که واکنش سريع ديگر طرف
حتا سرکئی .  را برانگيخت"  برجام"

ريابکوف معاون وزير خارجه دولت روسيه 
و نماينده اين کشور در نشست وين، از 
افزايش ذخاير اورانيوم غنی شده ايران ابراز 
تاسف کرد و از جمھوری اسCمی خواست 

 . عمل کند" مسئوaنه"که 
ھای  فردای آن روز، وزرای خارجه دولت

آلمان، فرانسه، بريتانيا و فدريکا موگرينی 
نماينده اتحاديه اروپا در سياست خارجی، 

ای انتشار داده و از دولت ايران  بيانيه
در .  پايبند بماند"  برجام"خواستند به توافق 

"بخشی از اين بيانيه آمده بود تعھد ما به : 
توافق اتمی وابسته است به اجرای کامل آن 

ما به تاکيد از ايران ...  توسط ايران
خواھيم گامی را که برداشته برگرداند و  می

از اقدامات ديگری که موجب تحليل رفتن 
 ".توافق اتمی شود، خودداری کند

 تير، يک روز پس از اين بيانيه، ١٢
روحانی در جلسه کابينه ضمن رد 

که ايران بتواند نفت  بدون آن"  اينستکس"
سازی و گذر  خود را بفروشد، بر ادامه غنی

 کيلو ذخاير اورانيوم غنی شده و ٣٠٠از 
در : "   تن آب سنگين تاکيد کرد و گفت١٣٠
/ ۶٧سازی ايران ديگر   تيرماه سطح غنی١۶
 نخواھد بود و به ھر مقداری که ضرورت ٣

 ١۶از .  و نياز ما باشد، ارتقاء خواھيم داد
ھای مقابل به تمامی تعھدات  تير اگر طرف

بندی عمل نکنند، راکتور  خود طبق زمان

 ".اراک به شرايط سابق باز خواھد گشت
در ھمين روز وزارت خارجه فرانسه با بيان 

ای  که عدم پايبندی ايران به توافق ھسته اين
ھيچ سود و ثمری برای ايران در پی نخواھد 
داشت و تنھا منجر به افزايش تنش در منطقه 

گردد، اعCم کرد که به ھمراه ديگر  می
اند تا  شرکای اروپايی خود از ايران خواسته

سازی اضافی را فورا به حالت اول باز  غنی
گردانده و از اقدامات بيشتری که تعھدات 

. کنند، خودداری کند ايران را نقض می
جرمی ھانت وزير خارجه انگليس اعCم 
کرد اگر ايران از برجام خارج شود، بريتانيا 
نيز از برجام خارج خواھد شد و فدريکا 
موگرينی ھشدار داد که عدم پايبندی ايران به 

" برجام"بينی شده در  الزامات و تعھدات پيش
 .شود منجر به شکست کامل اين توافق می

 تير و در پاسخ ١٢ترامپ نيز که در ھمان 
ايران، مراقب : "به روحانی توئيت کرده بود

توانند بازگردند  ھا می آن.  تھديدھای خود باش
و طوری شما را نيش بزنند که تا به حال 

 تير ١۴روز ".  کسی چنين نيش نخورده باشد
و پيش از سفر به نيوجرسی در پاسخ به 
: پرسش خبرنگاران در رابطه با ايران، گفت

خواھيم ديد که درباره ايران چه رخ خواھد "  
در ".  ايران بايد خيلی خيلی محتاط باشد.  داد

ای  الملل خامنه ھمين روز وaيتی مشاور بين
رسانی  پايگاه اطCع"در مصاحبه با 

"گفته بود"  ای خامنه گام دوم از شانزدھم : 
شود و ميزان   آغاز می١٣٩٨تيرماه 

 درصد ٣.۶٧سازی اورانيوم از حد  غنی
 ".جلوتر خواھد رفت

گويند از  اگرچه مقامات جمھوری اسCمی می
برجام خارج نشده و فقط تعھدات خود را 

 تير با ١۶اند، اما در واقع از  کاھش داده
ای  اجرای مرحله دوم کاھش تعھدات ھسته

و اعCم "   برجام"جمھوری اسCمی در 
 درصدی ٣ /  ۶٧رسمی عبور از محدوديت 

سازی اورانيوم، ھمراه با افزايش ذخائر  غنی
 کيلوگرم و ٣٠٠شده بيش از  اورانيوم غنی

 تن که در توافق ١٣٠آب سنگين بيش از 
چون  آمده بود و اقدامات ديگری ھم"  برجام"

بازگرداندن راکتور اراک به شرايط سابق که 
حسن روحانی اعCم کرد، ديگر چيزی از 

ديگر !!  نمانده که بخواھد حفظ شود"  برجام"
باقی نمانده که "  برجام"تعھدی از ايران در 

که از "  برجام. "باشد"  برجام"سخن از بقای 
 تير ١۶ھمان ابتدا مرده بدنيا آمده بود،  در 

اما چرا .  اش به گورستان سپرده شد جنازه
از ھمان ابتدا مرده بدنيا آمده بود و "  برجام"

چرا در اين مقطع زمانی جمھوری اسCمی 
پايان "  برجام"ای خود در  به تعھدات ھسته

 داد؟) به قول خودشان کاھش(
برای پاسخ به اين سوال بايد ابتدا کمی به 

" برجام"زمانی که توافق .  عقب برگرديم
ی  امضا شد، روحانی و دارودسته

سخن "  برجام دو و سه"از "  طلبان اصCح"
شان سخن از  ھای به ميان آوردند و در رسانه

اما واقعيت .  به ميان آمد"  ای برجام منطقه"
ای با  ھيچ ميانه"  ای برجام منطقه"اين بود که 

ھای حاکم بر جمھوری اسCمی  سياست
ای نيز در  خامنه.  نداشته و نخواھد داشت
) ٩۵اول فروردين (سخنان خود در مشھد 

و " طلبان اصCح"ی  ھای دارودسته تمام رشته
ھای ديگر حرف به  روحانی را که از برجام

وی در سخنان .  ميان آورده بودند، پنبه کرد
چه که از آن به عنوان برجام  خود با نفی آن

معنای : "شود، گفت دو و سه و چھار ياد می
اين حرف اين است که جمھوری اسCمی از 

ای که به حکم اسCم و به حکم  مسائل اساسی
ھای نظام جمھوری اسCمی پايبند  برجستگی

ی  از مساله.  نظر کند ھا است، صرف به آن
نظر کند، از حمايت از  فلسطين صرف

نظر کند، از  مقاومت در منطقه صرفِ 
مظلومان منطقه مثل ملّت فلسطين، مثل مردم 
 -غّزه، مثل مردم يمن، مثل مردم بحرين

پشتيبانی و حمايت سياسی نکند، و نظام 
ھای خود،  جمھوری اسCمی با تعديل خواسته

خود را به آنچه طرف مقابل يعنی آمريکا به 
البتّه ...  دنبال تحقّق آن است، نزديک بکند

قضيه به اينجاھا ختم نميشود؛ معنای آنچه در 
آن تحليل سياسی دشمن اّدعا ميشود، اين 
است که اگر ميل آمريکا است، جمھوری 
اسCمی حتّی از ابزارھای دفاعی خود ھم 

ی  بينيد که بر روی مساله می.  نظر کند صرفِ 
اند  موشکھا چه جنجالی در دنيا به راه انداخته
.... که چرا جمھوری اسCمی موشک دارد

تدريجاً موضوع را به اين خواھند کشاند که 
اصCً چرا نيروی قدس تشکيل شده است، 

ھای  چرا سپاه تشکيل شده، چرا سياست
داخلی جمھوری اسCمی طبق قانون اساسی، 
بايد با اسCم تطبيق داده بشود؛ مطلب به 

شما وقتی در مقابل دشمن، .  اينجاھا ميرسد
که بعداً -که ميتوانيد ايستادگی کنيد  درحالی

نشينی کرديد،  عقب  -عرض خواھم کرد
و   -شود دشمن متوقّف نمی-آيد  دشمن جلو می

که  رسانند که اين کم کار را به اينجا می کم
گوييد دولت جمھوری اسCمی،  شما می

ی قضائيه بايد  مجلس شورای اسCمی و قّوه
برطبِق احکام اسCم و شريعت اسCمی باشد، 

ھا  اينھا برخCف آزادی است و ليبراليسم اين
اگر .  کم به اينجاھا ميرسد را قبول ندارد؛ کم

 ".نشينی کرديم عقب
در واقع نيز ھدف دولت آمريکا در زمان 

اين بود که توافق "  برجام"امضای توافق 
 بنايی باشد برای ايجاد  ای تنھا سنگ ھسته
ما در مقاaت متعدد نشريه .  ھای ديگر توافق

کار بر اين تاکيد کرده بوديم که مساله اصلی 
ھای ايران و آمريکا نه  نزاع بين دولت
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۴درصفحه   

١از صفحه   
 تن از فعاaن اجتماعی و مدافعان حقوق ۴.  دارند

ھای ندا ناجی، مرضيه اميری،  کارگر به نام
عاطفه رنگريز و آنيشا اسدالھی که در تجمع 

آميز مراسم اول ماه مه در برابر مجلس  مسالمت
اند، کماکان در وضعيت بCتکليفی  بازداشت شده

ھا بازداشتی  است که ده اين در حالی.  برند بسر می
طور موقت  ديگر در ھمين مراسم با قرار وثيقه به

آنيشا اسداللھی که مدرس زبان .  اند آزاد شده
انگليسی است، سه روز پس از بازداشت با قرار 

 خرداد در راه ٢٨وثيقه آزاد شد، اما روز 
بازگشت از محل کار خود، دوباره توسط 
مزدوران حکومتی بازداشت و متعاقب آن محل 
سکونت او و برادرش مورد يورش و تفتيش قرار 

تاپ و برخی وسائل ديگر نظير آن  گرفت که لب
 زندان ٢٠٩آنيشا اسداللھی نيز در بند .  ضبط شد

عاطفه .  المCقات است اوين زندانی و ممنوع
رنگريز فعال حقوق زنان نيز در ھمين بند 

که در روزھای اول  رغم آن علی.  زندانی است
 ميليون و ٧٠دستگيری برايش يک قرار وثيقه 

 ميليون تومانی صادر شد، اما از ۵٠قرار کفالت 
. عمل آمده است آزادی وی نيز کماکان ممانعت به

بار در دی  مرضيه اميری نيز که پيش از آن يک
 ٨برابر با ( اسفند ١٧ و بار ديگر در ٩۶ماه 

ھمان سال در تجمع اعتراضی مقابل )  مارس
وزارت کار بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده 

 اوين زندانی است و ھمه ٢٠٩بود، اکنون در بند 
ھای جسمی و روانی  اين زندانيان تحت شکنجه

ندا ناجی از اوين به قرچک .  روزمره قرار دارند
ورامين منتقل شده که به لحاظ امکانات، بسيار 
بدتر از زندان اوين است به نحوی که حتا آب 
آشاميدنی نيز در دسترس زندانی نيست و زندانی 
مجبور است آب نوشيدنی را از فروشگاه زندان 
بخرد که قيمت آن چندين برابر قيمت بيرون 

بار   نداناجی تا اين تاريخ دست کم يک.زندان است
توسط پرسنل زندان و يک بار توسط يک مجرم 
عادی اين زندان موردحمله و ضرب وشتم 
شديدقرار گرفته و به بھداری زندان منتقل شده 

 .است
مطابق مقررات و رويه جاری دستگاه قضايی، 
پس از بازجويی از متھمان و تحقيقات 

بايستی با قرار کفالت يا وثيقه  مقدماتی،آن ھا می
تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند، اما دستگاه 
قضايی و امنيتی رژيم برای اعمال فشار بيشتر 

ھاست دوران  که مدت بر اين زندانيان، با وجود آن
ھا را در  چنان آن شان به پايان رسيده، ھم بازجويی

 و جان انان  بند و زنجير ، بCتکليف نگاه داشته
 .درمعرض تھديد جدی واقع شده است

محمد حبيبی، اسماعيل عبدی و محمود بھشتی 
لنگرودی از اعضای کانون صنفی معلمان نيز 

ھا فعال جنبش کارگری و  ده.  اند کماکان در زندان
جنبش اعتراضی معلمان، زنان و دانشجويان نيز 

طور دائمی در معرض تعقيب و پيگرد دستگاه  به
ليلی حسين زاده، .  قضايی و امنيتی قرار دارند

عسل محمدی و تعداد بسياری از دانشجويان و 
فعاaن حقوق اجتماعی در معرض احضار و 

زاده  ليلی حسين.  برند بازداشت و محاکمه بسر می
و "  مرگ بر ديکتاتور"به خاطر سر دادن شعار 

" ديگه تموم ماجرا  –گرا  طلب، اصول اصCح"
در جريان اعتراضات دانشجويی و اعتراضات 

 ۵شھری و خيابانی، بازداشت و محاکمه و به 
سال حبس و دو سال ممنوعيت خروج از کشور 

آزاد شد، مدام تحت پيگرد دستگاه امنيتی و 
قضايی بوده و چند بار به دادسرای اوين احضار 

 سنديکای کارگران  مطابق اطCعيه.  شده است
 ٢٨تپه مورخ يازده تيرماه، شعبه  نيشکر ھفت

 ٩٨تيرماه  ١١دادگاه انقCب تھران روز سه شنبه 
در تماس تلفنی، علی نجاتی را به دادگاه احضار 
نموده و کيفرخواست دادگاه به وی اعCم شده 

اتھامات قيد شده در اين کيفرخواست .  است
اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت "مانند

اقدام عليه امنيت کشور از طريق تبليغ "و "  کشور
دھد که دستگاه  به روشنی نشان می"  عليه نظام

سازی  قضايی و سرکوب رژيم، سرگرم پرونده
عليه اين عضو قديمی و مبارز سنديکای کارگران 

سنديکای کارگران نيشکر .  تپه ھستند نيشکر ھفت
تپه نيز در اطCعيه خود اين کيفرخواست را  ھفت

پرونده سازی عليه علی نجاتی دانسته و آن را 
 .قويا محکوم کرده است

امير اميرقلی، ساناز الھياری و اميرحسين 
" گام"فرد از اعضاء و نويسندگان نشريه  محمدی

 دی ١٩تپه نيز که در  و از حاميان کارگران ھفت
اند، کماکان در زندان و   بازداشت شده٩٧

المCقات  ھا ممنوع برخی از آن.  اند بCتکليف
ھا برای  پيگيری بستگان اين زندانی.  اند شده

. ھا تاکنون بجايی نرسيده است آزادی آن
فرد و ھمسرش ساناز الھياری،  اميرحسين محمدی

در اعتراض به بازداشت خود، دو بار دست به 
ای به  وی اخيرا در نامه.  اند اعتصاب غذا زده

 دادگاه اوين و ٢٨قاضی مقيسه رئيس شعبه 
باقری رئيس زندان اوين، بار ديگر ھشدار داد 

ھای ھفت تپه تا  اگر او و ھمسرش و بازداشتی
 مشمول آزادی با قيد وثيقه ٩٨/  ۴/  ١٣تاريخ 

اين .  نگردند، دست به اعتصاب غذا خواھند زد
اعتصاب در تاريخ مقرر آغاز شده و از پی آن 

 !ارتباط و تلفن اين دو زندانی نيز قطع شده است
اين سه نفر "  موقت" ماه از بازداشت ۶بيش از 

 ماه است که مراحل ۵گذرد و بيشتر از  می
ھا به پايان  بازجويی و تحقيقات اوليه پرونده آن

رغم صدور قرار وثيقه، اما کماکان  رسيده و علی
اند و به خواست ھا واعتراضات مکرر  در زندان

 .کس پاسخ نداده است ھا، ھيچ آن
ھای اول ماه مه نيز وضعيت مشابھی  بازداشتی

خواھان و بخش  کارگران و زحمتکشان و آزادی
ھا به بند و زنجير کشيده  ھا که در زندان پيشرو آن

رغم اعتراضات مکرر و  علی.  اند پس بگيرد  شده
متعدد داخلی و برخی نھادھای خارجی و خواست 
آزادی اسماعيل بخشی، سپيده قليان و 

يازده (شدگان مراسم اول ماه مه  بازداشت
اعتنايی  ، جمھوری اسCمی با بی)٩٨ارديبھشت 

کامل از کنار اين قضايا رد شده و نه فقط 
کارگران و فعاaن اجتماعی مدافع حقوق 
کارگران، زنان و ديگر زندانيان سياسی را آزاد 
نکرده است، بلکه حتا معيارھای ھميشگی و 
قانونی خود در اين زمينه را نيز زير پا گذاشته و 
به نحو آشکاری آزارھای جسمی و روانی عليه 

ھا را تشديد کرده  زندانيان سياسی و خانواده آن
 .است

اسماعيل بخشی کارگر آگاه و مبارز و نماينده 
 آبان ٢٧تپه که در تاريخ  کارگران نيشکر ھفت

ھای   روز شکنجه٢۵ بازداشت و پس از ٩٧
وحشيانه با قرار وثيقه آزاد شد، بخاطر افشاگری 

ھای رژيم، مجددا  عليه اعمال شکنجه در زندان
ھای   بازداشت و زير شکنجه٩٧ دی ٣٠در 

در ادامه تشديد .  جسمی و روانی قرار گرفت
اش، اخيرا  فشار عليه اين کارگر مبارز و خانواده

تپه در  کارفرمای کشت و صنعت نيشکرھفت
ھماھنگی کامل با دستگاه امنيتی رژيم، قرارداد 
کاری اسماعيل بخشی را فسخ و حقوق ماھانه او 

عCوه بر اين به گفته .  را نيز قطع کرده است
فرزانه زيCبی وکيل اسماعيل بخشی، دستگاه 

اند اين  رژيم عمC مانع شده  –و امنيتی   –قضايی 
وکيل، پرونده اسماعيل بخشی را پيگيری و از 

 .موکل خود دفاع به عمل آورد
 ٢٧سپيده قليان از مدافعين حقوق کارگران که در 

 ميليون ۵٠٠ بازداشت و با قرار وثيقه ٩٧آبان 
 ٩٧ دی ٣٠تومانی آزاد شده بود، مجددا در 

بازداشت و به زندان اھواز و سپس اوين و به 
منظور تشديد فشار و آزار و شکنجه بيشتر وی، 

 به زندان قرچک ورامين که ٩٨ خرداد ١٣از 
محل نگھداری مجرمان عادی است، منتقل شده 

 .است
 بازداشت و مورد ٩٧ آذر ٩علی نجاتی که 

بازجويی و شکنجه قرار گرفت و با قرار وثيقه 

 ھای سرسبد جامعه نگذاريم گل
  در چنگ و بند ارتجاع پژمرده و پرپر شوند



 ۴ ٨٢٩ شماره  ٩٨  تير ١٧    ۴

٣از صفحه   ھای سرسبد جامعه  نگذاريم گل 
 در چنگ و بند ارتجاع پژمرده و پرپر شوند

 .محکوم شده است
شمشير احضار و دادگاه و زندان و سرکوب، 
ھمه جا بطور آگاھانه و عامدانه روی سر 
کارگران و زحمتکشان و عموم ناراضيان از 

ارتجاع حاکم .  وضع موجود قرار گرفته است
آشکارا حربه سرکوب و اعمال قھر و خشونت را 

برخی از کارگران شرکت .  تيزتر کرده است
واحد که در مراسم روز جھانی کارگر بازداشت 

اند، در معرض  و سپس با قرار وثيقه آزاد شده
تعقيب و پيگيرد و آزار دائمی دستگاه امنيتی و 

رسول طالب مقدم که با قرار .  قضايی قرار دارند
 ١٨ ميليون تومانی آزاد شد، روز ٢٨٠وثيقه 

اما .   دادگاه اوين احضار شد٢۶خرداد به شعبه 
 تير موکول ۴دادگاه وی برگزار نشد و به روز 

وحيد فريدونی ازديگر کارگران بازداشت .  گرديد
شده شرکت واحد در روز جھانی کارگر نيز که 

 تير به اتھام ۵با قرار کفالت آزاد شده بود، روز 
مورد محاکمه قرار "  اخCل در نظم عمومی"

 .گرفت
گر جمھوری  انديش و سرکوب رژيم تاريک

اسCمی برای تشديد فشار بر کارگران، عCوه بر 
احضار و بازداشت و زندان، به کرات از لغو 
قرارداد کار و حربه اخراج و قطع حقوق و 

رضا .  درآمد کارگران نيز استفاده کرده است
زاده، حسين  شھابی، حسن سعيدی، ناصر محرم

کريمی و فرحناز شيری، پنج عضو سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
حومه، تنھا به دليل دفاع از حقوق و مطالبات 

ھاست  کارگران و عضويت در اين سنديکا، سال
که ديوان عدالت  رغم آن به.  اند از کار اخراج شده

اداری در مواردی احکام صادره را لغو کرده 
است، اما اداره کار به سفارش دستگاه امنيتی 

عمل  ھا ممانعت به رژيم از بازگشت به کار آن
سنديکای .  آورده و رای به اخراج داده است

کارگران شرکت واحد، در گزارشی پيرامون 
کار کارگران اخراجی عضو  پيگيری بازگشت به

 تيرماه در کانال تلگرام خود ١٢اين سنديکا که 
ياوری يکی ((:  انتشار داد، در اين مورد نوشت 

از مسوaن اداره کار استان تھران در اظھاراتی 
"وقيحانه به خانم شيری گفته اگر من به جای : 

دانستم با شما  مدير عامل شرکت واحد بودم می
چکار بکنم و از آنجا که شما سنديکايی ھستيد ھر 
رأيی که ديوان عدالت اداری صادر بکند من و 
اداره کار استان مجددا رأی به اخراج شما 

گويد  ايشان مضافا به خانم شيری می." خواھيم داد
جرم شما سنديکايی بودن است و برای ھمين "

 ." ))است که ده سال است که بCتکليف ھستيد
دستگاه قضايی و امنيتی رژيم ضد کارگری حاکم 
بدون توجه به وضعيت معيشتی کارگران زندانی 
و اخراجی و خانواده آن ھا، بدون توجه به 

ھا و  اعتراضات مکرر زندانيان و خواست آن
شان و بدون توجه به اعتراضات و  ھای خانواده

ھای  خواست ساير مردم و نھادھا و سازمان
المللی، کماکان به بدرفتاری  گوناگون داخلی و بين

و اعمال خشونت عليه زندانيان سياسی ادامه داده 
درپی در  ھای پی ھا و ناکامی و توام با شکست

ھای خارجی، سرکوب  عرصه مسائل و سياست

 .داخلی را بيش از پيش تشديد کرده است
ارتجاع حاکم با تشديد سرکوب و بازداشت 

ھای  گسترده کارگران و فعاaن ساير جنبش
اعتراضی، برخوردھای خشن و نگران کننده 

ھا، محروم سازی از  ونحوه نگھداری از آن
ترين حقوق يک زندانی، آزار و اذيت و  ابتدايی

ھای جسمی و روانی و تحيمل  اعمال شکنجه
ھا بCتکليفی بر زندانيان و سرانجام محاکمات  ماه

ای رنگ  قCبی و اتھامات تکراری و کليشه
باخته، و البته ھمراه با آن، لغو قرارداد کار و 
اخراج و قطع حقوق و درآمد زندانی، فشار عليه 

العاده  ھا را فوق زندانيان سياسی و خانواده آن
 .تشديد نموده است

ھا و  جلو اين روند را بايد گرفت وبا اين سياست
ھا به ھر طريق ممکن بايد به  کشی ھا و حق شيوه

بايد از کارگران زندانی و ساير .  مقابله برخاست
زندانيان سياسی مجدانه حمايت کرد و رژيم 

 .نشينی وادار نمود ارتجاعی حاکم را به عقب
ھای گوناگونی در حمايت از اسماعيل  کمپين

تپه و نيز  ھای ھفت بخشی و ساير بازداشتی
. بازداشت شدگان اول ماه مه به راه افتاده است

برخی اعضای کانون نويسندگان ايران نيز در 
ھای ويدئويی، ضمن اعتراض به اين  پيام

ھا، خواستار آزادی فوری و  بازداشت
درديداری که علی .  اند ھا شده قيدوشرط آن بی

 تيربااعضای سنديکای ١۴نجاتی روزجمعه 
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران 
وحومه داشت، اعضای حاضردراين ديدار،ضمن 
حمايت ازبازداشت شدگان روز جھانی 
کارگروبازداشت شدگان اعتراضات کارگری 
 .ھفت تپه، خواستارآزادی بازداشت شدگان شدند

تر و  با اين ھمه بايستی کارزارھای وسيع
موثرتری را برای آزادی و منع پيگيرد قضايی و 

کار   امنيتی اين زندانيان سياسی وبازگشت به
تپه بايد به  کارگران ھفت.  اخراجی ھا سازمان داد

 پيگرد قضايی  تری برای آزادی و منع نحو فعاaنه
چنين  اسماعيل بخشی و بازگشت به کار وی و ھم

در حمايت از علی نجاتی و سپيده قليان وارد 
عموم کارگران، معلمان، .  ميدان شوند

توانند  دانشجويان، زنان و بازنشستگان نيز می
از .  نقش مھم و موثری را در اين زمينه ايفا کنند

ياد نبريم که زندانيان سياسی عموما به خاطر 
دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و 

. اند ھای سياسی بازداشت و زندانی شده آزادی
قيد و شرط  بنابر اين خواست آزادی فوری و بی

تپه و اول ماه مه و ساير  ھای ھفت بازداشتی

زندانيان سياسی نه فقط بايد به يکی از شعارھا و 
ھای اعتراضی تبديل  ھای محوری جنبش خواست

شود، بلکه اقدامات عملی و اعتراضات مشخصی 
ھر چقدر .  نيز بايد بدين منظور سازماندھی شود

دامنه تحرک و اعتراض ما نسبت به اقدامات 
تر باشد،  تر و نامحسوس گرانه رژيم کم سرکوب

تری به  ارتجاع حاکم نيزھارترو با خيال آسوده
دھد و کفه سرکوب قھری  تعرض بيشتر ادامه می

خانواده ھای .کند تر می آميز را سنگين و خشونت
بازداشت شدگان می توانند نقش بسيار مھمی 

اين خانواده ھا بابرقراری .دراين زمينه ايفا کنند
ارتباط ميان خود وسازماندھی تجمعات 
اعتراضی مستمر درمقابل زندان ھا و نھادی 
حکومتی بايد صدای اعتراض جمعِی خودرا 

خانواده ھا می توانند و بايد با .رساترسازند
انعکاس مداوم اخبارمربوط به بستگان خود 
درزندان ھا، درمديا و شبکه ھای اجتماعی، بی 
اعتنائی رژيم و تCش آن برای حاکم کردن 
جوسکوت و بی خبری بروضعيت زندانيان 
سياسی راخنثی سازند و گام ھای مھمی درجھت 

 .تعيين تکليف و رھائی بازداشت شدگان بردارند
جان بسياری ازبازداشتی ھای يک سال اخير و 

به .  ست  زندانيان سياسی درمعرض خطر جدی
موازات تشديد و گسترش مبارزه برای برچيدن 
تام و تمام نظم موجود و به گور سپردن آن، در 
ھمه حال بايد در برابر ارتجاع حاکم و دستگاه 
قضايی و امنيتی آن ايستاد و از زندانيان سياسی 

 .دفاع کرد
اسماعيل بخشی، علی نجاتی، سپيده قليان، امير 

فرد،  اميرقلی، ساناز الھياری، اميرحسين محمدی
ندا ناجی، عاطفه رنگريز، آنيشا اسداللھی، 

زاده، عسل محمدی،  مرضيه اميری، ليلی حسين
کدام  ھا زندانی سياسی ديگر ھيچ محمد حبيبی و ده

قيدوشرط بايد آزاد  اند و بی جرمی مرتکب نشده
ھای سرسبد جامعه  ھا ھمه جزء گل اين.  شوند
ھای نوشکفته، در بند و  گل نگذاريم اين.  ھستند

. چنگ ارتجاع حاکم پژمرده و پرپر شوند
 .شان برخيزيم تنھايشان نگذاريم و به ياری
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 ۵ ٨٢٩ شماره  ٩٨  تير ١٧    ۵

٨درصفحه   

 شکاف عميق ميان دستمزد و ھزينه زندگی کارگران، 
 جز با انقMب پر شدنی نيست

باگذشت ھرروز شکاف ميان دستمزد و 
شود،  تر می ھای زندگی کارگران عميق ھزينه

کند و فقر مطلق  درپی تنزل می سطح معيشت پی
تری به خود  در ميان کارگران، ابعاد وسيع

توان گفت با شتابی که  جرئت می به.  گيرد می
ويژه از سال گذشته به خود  افزايش نرخ تورم به

توان  گرفته است، اکنون کمتر کارگری را می
 ميليون ۶ تا ۵يافت که حتی با دستمزدی حدود 

ھای زندگی خود و  تومان بتواند، ھزينه
اين در حالی است که .  اش را تأمين کند خانواده

دار حاکم بر ايران، حداقل دستمزد  طبقه سرمايه
ميليون و   ، يک٩٨يک کارگر را برای سال 

اگر تمام .   ھزار تومان تعيين کرده است۵١٧
آنچه که تحت عنوان حق اوaد، مسکن، بن 

گردد به  کارگری و پايه سنواتی نيز پرداخت می
 ٨٧۶ميليون و  اين رقم افزوده شود، مبلغ  يک

ھزار تومان در ھر ماه، البته با تأخيرھای 
اين .  رسد معمول و مرسوم، به دست کارگر می

داران رسماً بايد  به  مبلغی است که سرمايه
دانيم  در کشوری که  کارگران بپردازند، اما می

ھا انسان بيکار و گرسنه در جستجوی  ميليون
کارند  و بر واحدھای کوچکی که نه مشمول 
قانون کار ھستند و نه ھرگز کنترل و نظارتی از 

شود، کم نيستند  ھا اعمال می سوی دولت بر آن
کارگرانی که ھمين حداقل را نيز دريافت 

 . کنند نمی
اما با اين حداقل دستمزد ماھانه، چگونه يک 

اش را  تواند معيشت خود و خانواده کارگر می
که بر طبق گزارش رسمی  تأمين کند، درحالی

مرکز آمار،  متوسط قيمت خوراکی و 
 ٨٢، حدود ١٣٩٨ھا در ارديبھشت     آشاميدنی

 رشد داشته ١٣٩٧درصد نسبت به ارديبھشت 
يا بر طبق گزارش ديگری که خبرگزاری .  است

ايسنا به نقل از مرکز آمار منتشر کرده است،  
 ماھه منتھی به خردادماه نرخ رشد تورم ١٢در  
 . درصد رسيد۵۴ / ٩نقطه به  به نقطه

بر طبق اين گزارش،  تنھا در فاصله يک سال از 
 ، بھای گوشت ٩٨ تا خردادماه ٩٧خردادماه 

/۵گوسفند   درصد، گوشت گاو يا گوساله  ١٠۴ 
 درصد، ١۴۴فرنگی   درصد، گوجه١١٩
 درصد، قند ١۵٧ درصد، پياز ٢٩٧زمينی  سيب
 درصد، رب ١٢٠ درصد، شکر ١١۵
 ۶۵ درصد، برنج ايرانی ٢۴۵فرنگی گوجه

 درصد، شير پاستوريزه  ۵٨درصد، مرغ ماشينی 
 درصد، پنير ۵۶ درصد، ماست پاستوريزه ۶۶

 درصد، ۴۵ درصد، روغن مايع ۵٠ايرانی 
/  ۵درختی  سيب  درصد، ٨۵ درصد، موز ٨٨ 

درصد، لوبياچيتی ۵٨ درصد، خيار ۵٢پرتقال، 
 ۴۶ درصد، چای خارجی ٢٠ درصد، عدس ٣۴

مانده کاaھای بخش خوراکی  درصد و عموم باقی
 . اند يافته ھای مختلف افزايش نيز به نسبت

در فاصله ھمين چند روزی که از تيرماه 
زمينی، مرغ منجمد،  گذرد،  بازھم بھای سيب می

لبنيات، ماھی تن، نان و تعداد ديگری از 
عCوه بر اين، .   ھا افزايش زيادی  يافت خوراکی

اند  اغلب کارگران در ايران فاقد مسکن شخصی

طور  به.  کنند ای زندگی می ھای اجاره و در خانه
 در صد ٣۴ تا ٣٣بھا  متوسط در ھرسال، اجاره

 درصد ۵٠در تھران حدود .  يابد افزايش می
ھا  نشين پوشيده نيست که اين اجاره.  اند نشين اجاره

حال اگر يک کارگر بخواھد .  نيز عموماً کارگرند
ترين و   نفره در جنوبی۵ تا ۴يک مسکن 

ترين مناطق شھرھای بزرگ اجاره کند،  حاشيه
aاقل بايد بيش از نيمی از ھمين حداقل دستمزد 

 . را برای بھای اجاره مسکن بپردازد
بنابراين، در واقعيت برای کارگران اعCم  نرخ 

 درصدی و حتی تورم  ۴٠ يا ٣٧تورم 
 درصدی، ھيچ ارزش و اعتباری ۵۵نقطه  به نقطه
آنچه کارگران با آن سروکار دارند، مواد .  ندارد

ھای آن  ، پوشاک، اجاره مسکن و ھزينه خوراکی
ھا درھر ماه، حتی بيش  است که افزايش واقعی آن

اما حتی اگرفرض کنيم که .   درصد است٨٠از 
اين افزايش ھزينه نه در يک ماه، بلکه از اول 

 ٨٠سال تا ھمين لحظه صورت گرفته باشد،  بايد 
درصد بر دستمزد حداقل کارگر افزوده شود که 
تازه به سطح دستمزد اسفندماه سال گذشته برسد 

 ۴٠٠که در آن مقطع نياز به aاقل افزايش 
کننده حداقل  درصدی داشت، تا بتواند تأمين

 . معيشت کارگر باشد
ھای مستقل  رو بود که سال گذشته تشکل از ھمين 

 ٧ھای که انتشار دادند، رقم  کارگری در بيانيه
عنوان حداقل دستمزد ماھانه  ميليون تومان را به

دار حاکم از  خواستار شدند که طبقه سرمايه
با تورم افسارگسيخته سال .  پذيرش آن سر باز زد
.  ميليون نيز کافی نيست٧جديد، اکنون ديگر 

شده دولتی با  شکاف ميان حداقل دستمزد اعCم
ھای زندگی کارگران چنان عميق و  حداقل ھزينه

خواران و مزدوران  آشکارشده که حتی جيره
عنوان  سرمايه در خانه کارگر که خودشان به

نماينده قCبی کارگران در شورای عالی کار 
رژيم، حداقل دستمزد مفتضحانه سال جاری را 
تعيين کردند، ھراسناک از خطر انفجار 

فريبی،   نارضايتی کارگران و به قصد عوام
خواستار تشکيل شورای عالی کار برای يافتن 

ھايی گويا با ھدف پر کردن اين شکاف  راه
کنند که سبد  ھا اکنون حتی عنوان می آن.  اند برآمده

 ميليون ۵معيشت کارگران حداقل با يک کسری 
 . تومانی مواجه شده است

 تيرماه، رئيس کميته دستمزد کانون ١٠در تاريخ 
وگو با  عالی شوراھای اسCمی کار در گفت

: خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم گفت
ھای زندگی کارگران نسبت به اسفندماه  ھزينه"

ميزان سبد .  يافته است  درصد افزايش٧٣ ، ٩٧
ميليون و ٣ حدود ٩٧حداقلی در اسفندماه 

اما اين سبد در .   تومان بود٢۶٢ھزار و ٧۵٩
 ٢١۵ھزار و ۴٨٢ميليون و ۶حال حاضر به 

سبد .  ماه رسيده است تومان تا انتھای ارديبھشت
ميليون و ٣، ٩٧معيشت خانوار در اسفند 

 تومان تعيين شد؛ ھر سه ضلع ٢۶٢ھزار و ٧۵٩
مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمايان و دولت 
ــ پای اين رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات 

 درصد افزايش قيمت، ۵٧ماه،  تا انتھای فروردين

باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خريد خود 
ھزار تومان مازاد ١٠٠ميليون و ٢نيازمند 

ھزينه سبد معاش در انتھای .  دستمزد باشند
 تومان ۵۶٢ھزار و ٩٠٧ميليون و ۵ماه  فروردين
 .تعيين شد

مقايسه ھزينه سبد معيشت :  وی ادامه داد 
)  تومان۵۶٢ھزار و ٩٠٧ميليون و ۵(فروردين 

 ٢١۵ھزار و ۴٨٢ميليون و ۶(ماه  و ارديبھشت
دھد که ھزينه  کارگران نشان می)  تومان

 ۶۵٣ھزار و ۵٧۴ماه کارگران حدود  ارديبھشت
ھای  يافته است، يعنی کف ھزينه تومان افزايش

ماه  ماه نسبت به فروردين خانوار در ارديبھشت
 ."ھزار تومان متورم شده است۵٧۴

ھا، بازی فريب و نيرنگ مزدوران  اين حرف
روشن است که وی حقيقت را .  سرمايه است

 ٣۶ /  ۵تعيين حداقل دستمزد با افزايش .  گويد نمی
درصدی سال جاری با تائيد ھمين نمايندگان 

آنھا اکنون برای توجيه . قCبی کارگران بوده است
تعيين کاaبرگ "  کند  فريبی ادعا می و عوام

الکترونيک، تعيين ارزاق اثرگذار رسيدن به 
جامعه ھدف و سبد معيشت، تأمين کاa سبد 

ريزی برای تھيه   و برنامه۴٢٠٠معيشت با نرخ 
ھايی بود که قرار  مسکن کارگران ازجمله برنامه

بود در بعد از تعيين دستمزد در جلسات شورای 
چندين بار درخواست .  عالی کار بررسی کنيم

ايم، اما  تعيين جلسات شورای عالی کار را داده
 ." تاکنون موافقت نشده است

آنچه وی اکنون پس از تعيين حداقل دستمزد در  
 ٢١۵ھزار و ۴٨٢ميليون و ۶مورد ھزينه سبد 

کند، ھدفش  ماه مطرح می تومان در ارديبھشت
کارگران ماھيت اين مزدوران .  فريبی است عوام

شناسند و اھميتی به  سرمايه در خانه کارگر را می
اين نمايندگان قCبی .  دھند ھا نمی ادعاھای آن

ای جز اين  کارگران در شورای عالی کار، وظيفه
نداشته و ندارند که به نام کارگران بر تصميم و 

داران  و دولت پاسدار منافع  خواست  سرمايه
روشن .  ھا صحه بگذارند و آن را تائيد کنند آن

ھا  داران کمترين توجھی به حرف است که سرمايه
اما .  دھند ھا نشان نمی و ادعاھای امروز آن

اند اعتراف کنند  ھا امروز ناگزير شده که آن ھمين
تنھا در يک ماه، ھزينه کارگران حدود 

يافته است و   تومان افزايش۶۵٣ھزار و ۵٧۴
ماه به  ھزينه سبد معيشت کارگران در ارديبھشت

/  ۵حدود   ميليون تومان رسيده است، سند ۶ 
داران،   رسوايی خود را در خدمت به سرمايه

 برمC ٩٨برای تعيين حداقل دستمزد سال 
 . کنند می

با اين شکاف عميق و وسيعی که تا ھمين لحظه 
ھای زندگی کارگران  ميان حداقل دستمزد و ھزينه

پديد آمده است و عCوه بر اين، در نظر گرفتن 
اين واقعيت که شتاب افزايش نرخ تورم به 

ای است که ھرماه صدھا ھزار تومان بر  درجه
گردد،   ھای زندگی کارگران افزوده می ھزينه

ديگر ھيچ راھی برای پر کردن اين شکاف در 
حتی اگر به .   چارچوب نظم موجود وجود ندارد

فرض محال، حداقل دستمزد در ھمين لحظه نيز 
 ميليون تومان افزايش يابد، شش ماه بعد، ۶به 

ھای زندگی  باز، شکاف حداقل دستمزدھا و ھزينه
کارگران .  کارگران، چندان تغييری نخواھد کرد

البته بايد تحت ھر شرايطی برای افزايش 
دستمزد مبارزه کنند، واقعيت اما اين است که 



 ۶ ٨٢٩ شماره  ٩٨  تير ١٧    ۶
١از صفحه   

 ھای مردم است برخورداری از مسکن مناسب حق توده

٧درصفحه   

برای مثال در استان .  ھای معناداری دارند تفاوت
تھران، به گفته مشاور وزير مسکن، يک چھارم 

 درصد، ۵٨ھا مستأجرند که پرديس با  خانواده
 درصد بيشترين ۴٢ درصد و تھران با ۴٩ری با 

ميزان مستأجران در سطح استان را به خود 
 .دھند اختصاص می

مستأجرانی که با تورم موجود در بازار مسکن، 
سرپناھی مناسب و متناسب با بودجه خود را 

بنا به آمار بانک مرکزی در ارديبھشت .  يابند نمی
ماه، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع 
زيربنای واحد مسکونی معامله شده در شھر 

/  ۵تھران نسبت به ماه قبل   درصد و نسبت ١٢ 
 درصد افزايش را ١١٢به ارديبھشت پارسال 

بھا نيز در شھر تھران نسبت  اجاره.  دھد نشان می
 درصد و در کل ٢٣به زمان مشابه سال قبل 

به رغم .   درصد افزايش داشته است٢٠کشور 
آمار بانک مرکزی، دفاتر معامCت ملکی 

ھای اجاره بسته به مناطق مختلف  گويند نرخ می
 درصد ۵٠ تا ١۵تھران، نسبت به سال قبل از 

روند افزايش قيمت مسکن و .  اند افزايش داشته
کوچ "بھا اکنون به جايی رسيده است که از  اجاره

شود، يعنی کسانی که در  صحبت می"  طبقاتی
نشين ھستند به مناطق  مناطق شمال شھر اجاره

ھای وسط  نشين کنند؛ اجاره ميانی نقل مکان می
کنند و پايين  شھر مھاجرت می شھر به نقاط پايين

 .شوند ھا به بيرون از شھر پرتاب می شھری
 ٩٧تحوaت بازار مسکن تھران از اواخر سال 

از مناطق شمال شھر به سوی مناطق جنوبی 
 .شھر نيز مؤيد ھمين نکته است

افزايش قيمت مسکن تنھا به يک شھر يا استان 
محدود نيست، بلکه کل کشور با اين معضل 

، پديده ٩۶در نيمه دوم سال .  روبروست
. ھا مطرح شد نشينی در تھران در رسانه کانکس

ھا در آن زمان، بيشتر اين  فروش به گفته کانکس
ھای  ھا را در حومه تھران و به دھک کانکس

ھا به صورت  اند و برای اجاره آن پايين اجاره داده
 نيز عCوه بر ٩٧در سال .  اند رسمی اقدام نکرده

بام  پشت"ھايی درباره  گزارش"  نشينی کانکس"
يعنی مالکين در قسمتی از .  منتشر شد"  فروشی

سازند که سبک، موقت و  پشت بام يک اتاق می
ای که  پديده.  دھند ناايمن است و آن را اجاره می

ھای دو و سه طبقه قديمی  تر در ساختمان بيش
 محله ۴٠که شامل (نشين تھران  ھای حاشيه محله
ھمين چندی پيش پديده .  شود ديده می)  است

در کرمان به "  چادرنشينی"و "  نشينی کانکس"
يکی از معامCت .  خبر روز بدل شده بود

ھای کرمان در خرداد ماه گفت، در سال  ملکی
جاری شايد در طول يک ماه يک معامله خريد و 

ايم، اما تا دلتان بخواھد متقاضی  فروش نداشته
اجاره خانه داريم که دنبال خانه ارزان ھستند، 

شان را  ھای فعلی چون ديگر توان زندگی در خانه
تر کوچ  ھای ارزان ندارند و به اجبار به محله

، استاندار کرمانشاه از ٩٨در تير ماه .  کنند می
 درصد اجاره بھای مسکن خبر می ۴٠٠افزايش 

دھد که به قول نماينده کرمانشاه در مجلس 
ارتجاع اسCمی، منجر به افزايش مراجعه مردم 
به ھCل احمر برای دريافت چادر و رشد 

 . در اين استان شده است" چادرنشينی"
بھا  اين روند، يعنی افزايش قيمت مسکن و اجاره

و کاھش قدرت خريد مردم به کاھش معامCت 
به گزارش دفتر برنامه .  مسکن انجاميده است

ريزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شھرسازی، در خرداد ماه سال جاری معامCت 

خرداد (مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
/  ٧کاھش )  ٩٧  درصدی و نسبت به ۵٩ 

/  ٢، کاھش ٩٨ارديبھشت ماه   درصدی را ۵٠ 
تأثير افزايش قيمت مسکن و .  دھد نشان می

ھای مردم  بھا در زندگی و معيشت توده اجاره
گردد که به تورم در ساير  ھنگامی آشکار می

ھای معيشت مردم نيز توجه شود و اين  زمينه
تورم با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران 

 ١، ٩٨حداقل دستمزد در سال .  مقايسه گردد
.  تومان تعيين گرديد٨٨٢ ھزار و ۵١۶ميليون و 

اين حداقل دستمزد که با اضافه حق مسکن، بن 
کارگری و ساير مزايای کارگری تقريبا نزديک 

رسد، فاصله بسياری با   ميليون تومان می٢به 
حقوق معلمان رسمی، به .  ھا دارد افزايش قيمت

 ميليون و ٢گفته مشاور وزير آموزش و پرورش 
بر اساس آمارھای مرکز .  ھزار تومان است۶٠٠

ھای مجلس، تعداد بازنشستگان تامين  پژوھش
اجتماعی سه ميليون، تعداد بازنشستگان صندوق 

 ھزار ٣٠٠بازنشستگی کشوری يک ميليون و 
 ھزار و ٨٣نفر، صندوق بازنشستگی فوaد 

 نفر است که ۴٧٠٠صندوق بازنشستگی عشاير 
بگير   درصد حداقل۶٠از مجموع بازنشستگان 

 . ھستند
اکثريت عظيمی از مردم در حالی ناچارند با اين 

ھا گذران زندگی  ھا و مستمری دستمزدھا، حقوق
کنند که حتا برخی نمايندگان مجلس و 

 ۶ تا ۵ھای حکومتی خط فقر را بين  اقتصاددان
ھای  مرکز پژوھش.  ميليون تومان ذکر بودند

ترين گزارش  مجلس شورای اسCمی نيز در تازه
خود، از افزايش بيش از دو برابری جمعيت زير 

 براساس .خط فقر در سال گذشته خبر داده است
فقر در پايان سال  اين گزارش، جمعيت زير خط 

 . درصد رسيده است۴٠ به ١٣٩٧
از ياد نبريم که بخش بزرگی از کارگران پيمانی، 

بگيران از اين  التدريسی و مستمری معلمان حق
درصد .  شوند مند نمی حداقل دستمزد ھم بھره

عظيم بيکاران کنونی، تعطيلی روزانه واحدھای 
توليدی و خدماتی و افزايش خيل بيکاران در 

افتاده و  ای نزديک، دستمزدھای عقب آينده
بسياری عوامل ديگر، وضعيت زندگی مردم را 

سابقه دشوار  حتا بدون ھزينه مسکن به مقياسی بی
 . کرده است

وزير راه و شھرسازی در اواخر دی ماه سال 
 ٨٠درآمد بيش از  گذشته گفته بود، قشرھای کم

بھا  درصد درآمد ماھانه خود را بابت اجاره
بھا در  کنند، اما نگاھی به جھش اجاره پرداخت می

دھد، اکنون به ميزانی  ھای گذشته نشان می ماه
تواند کفاف  رسيده است که حتا تمام درآمد نيز نمی

در .  ھای شھری را بدھد ھزينه مسکن در محدوده
ھای شھرنشين مجبور به  نتيجه بسياری از توده

خروج از شھرھا و سکونت در حاشيه شھرھا 
 درصد ٢۵بنا به آمار دولتی، نزديک به .  اند شده

نشين و  جمعيت ايران ساکن مناطق حاشيه
يکی از نمايندگان مجلس .  ھای فرسوده است بافت

 يک ٩٧در فروردين ماه گفت، تنھا در سال 

نشين افزوده شده  ميليون تن به جمعيت حاشيه
ھای ساليان پيش و سيل امسال نيز بر  زلزله.  است

ھا را به  خانمانان افزوده و آن خيل بی
نشينی و چادرنشينی و اسکان در  کانکس

به زبان مسئوaن " (ھای غير رسمی گاه سکونت"
زيرا با افزايش .  واداشته است)  جمھوری اسCمی

چند برابری اجاره بھا، اکنون بسياری از آنان حتا 
. توانند اجاره کنند يک اتاق ھم نمی

ھايی که فاقد امکانات بھداشتی،  گاه سکونت
آموزشی و رفاھی و دارای کمترين ميزان 
خدمات و زيرساخت ھستند و ساکنين اين محCت 
را در معرض انواع آسيب ھای اجتماعی و 

امری که مختص به .  دھد فرھنگی قرار می
 درصد ۶۴شھرھای بزرگ نيست، برای مثال 

با اين مھاجرت .  اند نشين جمعيت چابھار حاشيه
ھای شھرھا  جمعيتی روشن نيست که حتا حاشيه

 .ھا را داشته باشند نيز کشش جذب آن
يکی از علل مھم افزايش قيمت مسکن، عدم تعادل 

. شود بين عرضه و تقاضا ذکر می
ھای خالی  جھانی، نسبت خانه استاندارد طبق

 درصد کل واحدھای يک شھر ۶ تا ۴بايستی بين 
 ۶ تا ۴به عبارت ديگر، حداکثر .  يا کشور باشد
  ھای ھر شھر بايد برای مواقع نقل درصد از خانه

و تقاضای جديد خالی  مھاجرت و انتقال مسکن يا
، کل مسکن ٩۵طبق سرشماری سال .  باقی بمانند

/  ۴موجود در کشور   ميليون واحد و تعداد ٢۵ 
 ميليون خانوار ٢۴کل خانوارھا نيز در اين سال 

اما از کل واحدھای موجود در سراسر . بوده است
/  ۶کشور تعداد  /  ٧ ميليون واحد خالی و ٢   ۴ 

ميليون مسکن نيمه خالی ھستند که اين ميزان يک 
 را نشان ٩٠ درصدی نسبت به سال ۵۵رشد 

در تھران که با بحران مسکن روبروست .  دھد می
 درصد از واحدھای مسکونی، يعنی بيش از ١٣

در .  دو برابر استاندارد جھانی خالی ھستند
وضعيت اقتصادی موجود، نيازی به حدس و 

ھای خالی متعلق به  گمان نيست که اين تعداد خانه
دھند ھر چه زودتر  مردمی نيست که ترجيح می

ھای  ھای خود را اجاره دھند تا از پس ھزينه خانه
معاش برآيند؛ اين واحدھای خالی در تملک 

سازانی است که ترجيح  نياز يا انبوه ثروتمندان بی
دھند خانه خود را در شرايط رکود قيمت خالی  می

نگاه دارند و در زمان مناسب با افزايش قيمت، 
در .  ھا را به فروش رسانند يا اجاره دھند آن

گذاری در مستغCت ھمواره يکی  ايران، سرمايه
به .  ھای حفظ ارزش سرمايه بوده است از روش

ھای  ھای اخير که كاھش سود سپرده ويژه در سال

   مسکن
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۶از صفحه   

بانکی و کاھش ارزش لایر موجب گردش 
ای از نقدينگی كشور در  بخش عمده

بازارھايی چون مسکن و تبديل مسکن از 
ای  يک کاaی مصرفی به يک کاaی سرمايه

ھای بدون  فعاليت"در نتيجه، .  شده است
(محدوديت سوداگران مسکن به گزارش " 

بازی و دaلی نيز بحران ھزينه  ، سفته)مجلس
در چنين .  مسکن را تشديد کرده است

اند امکان  شرايطی، مسئوaن دولتی مدعی
ھای خالی را ندارند و حتا اگر  شناسايی خانه

داشتند نيز سياست مالياتی  ھا را می آمار آن
ھای خالی يا مالکين بيش  مناسبی برای خانه

اما بالعکس، .  از يک واحد مسکونی ندارند
ھای مالياتی برخوردارند، يعنی  آنھا از مشوق

 متر يا تا سومين طبقه ١۵٠ھای زير  خانه
آنان .   متری از ماليات معافند٧٠آپارتمان 

گذاری  حتا حاضر نيستند در زمينه قيمت
برای واحدھای مسکونی اقدامی انجام دھند، 

"زيرا معتقدند ھای  توانيم برای خانه ما نمی: 
 ."مردم قيمت تعيين کنيم

سازی دولت نيز ھمگی با  ھای خانه پروژه
مسکن مھر يک .  اند شکست روبرو شده
ھای  ھا بود که در سال نمونه از اين پروژه

اين واحدھا که در .   کليد خورد٨٨ و ٨٧
رسانی  مناطق خارج از محدوده خدمات

شھری، بدون قواعد و اصول و بدون فضا و 
امکانات رفاھی به دست پيمانکاری ساخته 
شد که تنھا ھدفش سوداگری بود، نه تنھا نياز 

مردم به مسکن را تأمين نکرد، بلکه بر 
گذشته از آن، پس از .  مشکCت آنان افزود

گذشت بيش از ده سال، بسياری از واحدھای 
آن در شھرھای مختلف، با وجود تزريق 
حجم زيادی از منابع مالی دولت، يعنی 
حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، نيمه 

برداری  کاره رھا شده و به مرحله بھره
عCوه بر آن، در زلزله سرپل .  اند نرسيده

ذھاب روشن شد که مشکCت اين 
ھا، تنھا به موارد اجتماعی و  ساختمان

ھا  اقتصادی  محدود نيست، بلکه اين سازه
 .حتا ايمن نيز نيستند

فعC دولت و مسئولين، در برابر اين بحران، 
عCوه بر انکار و ارائه آمارھای غير 
واقعی، در حال طرح پيشنھادھا و 

ھا  ھستند که وعده بسياری از آن"  اقداماتی"
مدت مديديست که داده شده، يا در گذشته به 

ھای پوچ و  اند، يا وعده شکست منتھی شده
اندازی  راه"غير واقعی ھستند؛ از جمله 

صندوق حمايت از مستأجران برای تأمين 
مالی بازار اجاره و ايجاد تسھيCتی برای 

که معلوم نيست سرمايه آن از "  مستأجران
شود  شود، شامل چه کسانی می کجا تأمين می

افتتاح حساب برای "و چه شرايطی دارد؛ يا 
متقاضيان به منظور استفاده از امکاناتی 

تر،  ، به زبان ساده"گذاری چون سود سپرده
راه ديگری برای بيرون کشيدن پول مردم از 

 . شان دست

 تير، وزير راه و شھرسازی از ١٢روز  ھای مردم است برخورداری از مسکن مناسب حق توده
خود برای "  اقدامات جدی"يکی از 

ھای مربوط به فروش و  ساماندھی سايت"
ھای درج  قيمت"خبر داد و "  اجاره خانه

يک عمليات "ھا را  در اين سايت"  شده
از بيرون کشور ھدايت "دانست که "  روانی

شود و در جھت اين است که روحيه مردم  می
: وی به مردم توصيه کرد"  را تخريب کنند

شرط عقلی اين است که مردم در شرايط "
ھيجانی خويشتنداری کنند تا اوضاع آرام و 

از علت مھمل ."  ھا واقعی شود قيمت
که "  عمليات روانی بيرون از کشور"

از علل "  تحليل عميق"  بگذريم، اما در اين 
ھای مسکن، وی  سر به فلک کشيدن قيمت

نگفت مردم در اين فاصله در کجا زندگی 
کنند و چگونه ھزينه مسکن خود را تأمين 

در پی "  ھيجان"کنند، گويی مردم از سر 
ای با کرايه متناسب با درآمد ناچيز  يافتن خانه

ھای کمرشکن  خود ھستند و نه به علت قيمت
 .اجاره خانه

با اين رويکرد، و با توجه به آن که در 
زده ايران در  اقتصاد ورشکسته و بحران

" ھای حکومت جمھوری اسCمی تمامی سال
روز به روز و ماه به ماه " ھای واقعی قيمت"

پله پله و گاھی چند پله يکی از نردبان تورم 
اند، اميدی به بھبود وضعيت  صعود کرده

اين رژيم اکنون .  رود مسکن در ايران نمی
عCوه بر حقوق ديگری که از مردم سلب 
کرده است، حق برخورداری از مسکن 

 .مناسب را نيز از آنان گرفته است
راه حل .  بحران مسکن کنونی، راه حل دارد

ھای خالی و واداشتن  آن شناسايی خانه
ھا در بازار از  مالکين آن به عرضه آن

راه .  ھای تصاعدی است طريق وضع ماليات
ھايی است که به  حل آن تصرف خانه

ای برای سوداگری و سوداندوزی  دستمايه
اند و دادن آن با قيمت مناسب به  بدل شده

درآمد است؛ راه حل آن،  خانوارھای کم
ھای زائد دولتی و  شناسايی ساختمان

ھا به خانوارھای کارگری و  واگذاری آن
زحمتکش است؛ راه حل آن، افزايش حداقل 

ھای متناسب با آن  دستمزد و تعيين اجاره
است؛ راه حل آن تخصيص سوبسيد به 

درآمد است؛ و در درازمدت  خانوارھای کم
ھای مناسب و   راه حل آن، ساخت مسکن

 .ھای مردم است مقاوم برای توده
ھای  برخورداری از مسکن مناسب حق توده

مردم است و تمام اقدامات فوق عملی و 
مؤثرند، اما نه به دست سران جمھوری 
. اسCمی و در رژيم جمھوری اسCمی

ھا، در درجه اول منوط به  اجرای اين راه حل
رھايی از شر رژيم جمھوری اسCمی و 
برقراری حکومتی به دست کارگران و 
زحمتکشان و برای کارگران و زحمتکشان 

 . است
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٢از صفحه   

۵از صفحه   
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حل افزايش چند درصدی  و  دوران راه
تنھا راه، برای پر .   شده است قانونی سپری

حل انقCبی و  کردن اين شکاف، يک راه
مبارزه کارگران برای سرنگونی نظم موجود 

مبارزه کارگران در شرايط  کنونی .  است
ايران ھمچون بسياری از کشورھای جھان، 

دار برای  ای ميان کارگر و سرمايه مبارزه
افزايش دستمزد باھدف کسب ميزان بيشتری 

شده کارگر به نفع  ھای تازه آفريده از ارزش
در ايران  مسئله اين است که .  کارگر نيست

به .  شود بھای نيروی کار پرداخت نمی
عبارت ديگر، دستمزدی که کارگران 

 درصد بھای ٣٠ تا ٢٠کنند، تنھا  دريافت می
نيروی کاری است که بايد در حداقل ممکن 

کننده ھزينه وسايل معاش کارگر  آن، تأمين

ھای  ای ايران که سياست ھای ھسته فعاليت
ھای  ای دولت ای و منافع منطقه منطقه

اين مساله .  ارتجاعی ايران و آمريکا است
اصلی است و تا وقتی که اين مساله حل 

ھا نيز ادامه خواھد  نشود، نزاع اين دولت
و برخCف "  برجام"اما پس از توافق .  يافت

خواست دولت آمريکا، جمھوری اسCمی نه 
ای خود عقب  ھای منطقه تنھا از سياست

گيری از درآمدھای  ننشست بلکه با بھره
در .  ای خود افزود ھای منطقه نفتی، بر دخالت

" برجام"چنين شرايطی بديھی بود که توافق 
دوام نياورد و بر سر کار آمدن ترامپ تنھا 
اين مساله را تسريع کرد، وگرنه دaيل عينی 

با تداوم و حتا "  برجام"خروج آمريکا از 
ای جمھوری  ھای منطقه گسترش سياست

"اسCمی کامC بوجود آمده بود " برجام. 
توانست به توافقی پايدار تبديل شود  وقتی می
نشينی جمھوری اسCمی در عرصه  که عقب

. ھا تسری يابد به ساير عرصه"  ای ھسته"
وقتی اين اتفاق نيافتاد و حتا برعکس، پس از 

سپاه پاسداران دست به پرتاب دو "  برجام"
موشک زد که بر روی آن به زبان عبری 

نوشته شده بود، طبيعی "  مرگ بر اسرائيل"
 .ھم به پايان راه نرسد" برجام"بود که 

ست که دولت آمريکا  بر بستر چنين شرايطی
ھای قبلی به  ھا را حتا شديدتر از تحريم تحريم

گيری از  دولت آمريکا با بھره. گذارد اجرا می
ابزار تحريم، جمھوری اسCمی را در تنگنا 

اما ابزار جمھوری اسCمی .  قرار داده است
 برای مقابله با سياست آمريکا چيست؟

جمھوری اسCمی فاقد ابزارھای اقتصادی و 
قدرت اقتصادی است که به آمريکا حتا 

ای بزند، بنابر اين بايد به دنبال  صدمهکمترين 
با اين تحليل است که .  ابزارھای ديگری باشد

ھای کنونی جمھوری اسCمی  چرايی سياست
جمھوری اسCمی با دامن زدن به .  شود درک می

تشنج در اشکال گوناگون سعی در تحت فشار 
قرار دادن طرف مقابل دارد و در اين ميان ھمه 

از حمله به .  گيرد اش را به بازی می ھای کارت
ھا در دريای عمان، تا حمله به مراکز و  کشتی

ھای خارجی در عراق، تا تحريک  دفاتر شرکت
تشکCت وابسته به خود در فلسطين و يا مرزھای 

ھای  اسرائيل، تا حمله به تاسيسات و فرودگاه
عربستان از خاک يمن و عراق، تا پايان دادن به 

بنابراين تنھا ".  برجام"ای خود در  تعھدات ھسته
ای اخير جمھوری  ھای ھسته ھدف سياست
فشار قراردادن کشورھای ديگر  اسCمی تحت

عضو برجام، بويژه کشورھای اروپايی برای 
ھايی برای جمھوری اسCمی است  تامين حداقل

 .باشد که ھمان فروش نفت می
اما در عمل استفاده از اين ابزارھا کمکی به 
جمھوری اسCمی تا امروز نکرده و نخواھد 

درست .  کرد، دليل آن نيز روشن است
چه جمھوری اسCمی انتظار  برعکس آن

ھای جمھوری  دارد، آمريکا از اين سياست

اسCمی برای ايجاد اجماع جھانی عليه 
طور که  ھمان. برد جمھوری اسCمی بھره می

ھا و صدور  در جريان حمله به نفتکش
قطعنامه شورای امنيت ديديم، اين بار ھم 
آمريکا خواھان برگزاری نشست ويژه 

ھای  شورای حکام برای بررسی فعاليت
 .ای ايران شده است ھسته

ھای  ھا، دولت از سوی ديگر با اين سياست
اروپايی نيز به مواضع دولت آمريکا نزديک 

شوند و توقيف نفتکش ايرانی در  می
بنابراين .  الطارق يک نمونه آن است جبل

ھا نه تنھا به  جمھوری اسCمی با اين سياست
رسد که برعکس اين  اھداف خود نمی

ای و  ھا منجر به اتحادھای منطقه سياست
ھای  حتا دولت.  شود ای عليه آن می فرامنطقه

چين و روسيه نيز به دليل منافعی که در 
کشورھای عربی منطقه و اسراييل يا 

ھای ديگردارند، برای حمايت از  کشور
در اين .  شوند جمھوری اسCمی محدود می

شرايط، يعنی زمانی که دولت آمريکا دست 
ست که جمھوری  باa را دارد، طبيعی

چرا که ھر .  اسCمی به پای مذاکره نرود
نشينی از  گونه مذاکره به معنای پذيرش عقب

ای است و جمھوری  ھای منطقه سياست
اسCمی آمادگی چنين کاری را ندارد بويژه 

که در داخل با بحران شديدی روبرو ھست  آن

و ھرگونه ابراز ضعف و زبونی علنی 
تواند در داخل برای جمھوری اسCمی  می

ھم در رشد تضادھای .  بسيار گران تمام شود
درونی طبقه حاکم و ھم در رشد اعتراضات 

شرايط جمھوری اسCمی مانند سال .  ای توده
 جام زھر نيست که خمينی با سرکشيدن ۶٧

 پايان به ظاھر غيرقابل حلبه يک معضل 
دھد و نه شرايط لحظه کنونی حتا برای 

 . مھيا استای نرمش قھرمانانه خامنه
جمھوری اسCمی در اين شرايط تنھا يک 

. تر کردن عمر خود دارد راه برای طوaنی
جمھوری اسCمی ضمن ادامه سياست 

بار اقتصادی  خارجی کنونی، بار نتايج فاجعه
ھا را بر دوش کارگران و  اين سياست

زحمتکشان انداخته و از سوی ديگر با 
کند تا  گسترش سرکوب در داخل، تCش می

مانع گسترش اعتراضات و بروز اتفاقاتی 
 . شود٩۶ماه  چون دی ھم

جا تنھا يک راه برای  بنابراين در اين
کارگران و زحمتکشان ايران قابل تصور 
است و آن سرنگونی جمھوری اسCمی 

تنھا با سرنگونی جمھوری اسCمی، .  است
برقراری حکومت شورايی، بدست گرفتن 
قدرت توسط کارگران و زحمتکشان، پايان 

ای و  ھای ويرانگر منطقه دادن به سياست
انجام اقدامات فوری سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی به نفع کارگران و زحمتکشان است 

 .ھای کنونی پايان داد توان به مصيبت که می
 

 از ھمان ابتدا مرده بدنيا آمده بود" برجام"

 شکاف عميق ميان دستمزد و ھزينه زندگی کارگران،
  جز با انقMب پر شدنی نيست

رژيم جمھوری اسMمی را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت

يعنی آنچه تحت عنوان حداقل دستمزد .  باشد
 تا ٣٠٠شود، معادل  به کارگر پرداخت می

  درصد زير بھای آن پرداخت ۴٠٠
ای در  اين شکاف را با ھيچ مبارزه.  گردد می

. توان پر کرد چارچوب نظم موجود نمی
اصطCح  حل اصCح تدريجی و به راه

ھای گذشته پاسخ  نداده  قانونی، در طول سال
بالعکس اين شکاف سال به .  و نخواھد داد

راه حل  تنھا، يک.   ترشده است سال عميق
برای نجات کارگران از فقر مطلق کمرشکن 

حل انقCبی و  کنونی وجود دارد و آن راه
 . دگرگونی نظم موجود است
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، "عصائب اھل حق"قيس الخزعلی، دبير کل 
گروه ديگری از حشدالشعبی نيز در يک پيام 

تصميم اخير نخست وزير :  توئيتری نوشت
عراق، يک گام در مسير درست است تا 
حشدالشعبی جزئی حرفه ای و ثابت از نيروھای 

تCش ھا برای انحCل يا ادغام اين مسلح باشد و 
(سازمان ناکام بماند عمار ).  تاکيد از ماست. 

حکيم، رھبر جريان حکمت ملی عراق نيز ضمن 
استقبال از تصميم عادل عبدالمھدی در خصوص 

اين اقدام نقش مھمی در دور : "حشدالشعبی گفت
نگه داشتن نھادھای نظامی و امنيتی از وابستگی 

 ".سياسی دارد
ادغام يا "حزب هللا عراق با  تاکيد بر اينکه 

نسبت به فرمان "  انحCل حشدالشعبی دروغ است
 ماده ای نخست وزير عراق واکنش متفاوتی ١٠

طبق اخبار منتشره، سخنگوی .  نشان داه است
رسمی مقاومت اسCمی نَُجباء در ايران، طی 

 تير برای روزنامه ١۵يادداشتی که روز شنبه 
"ايران فرستاده، يادآور شده است در دستور : 

نخست وزير چيزی مبنی بر ادغام حشدالشعبی با 
ارتش وجود ندارد، بلکه اين دستور به شيوه عمل 
اين سازمان بعنوان بخشی از نيروھای مسلح که 
در قانون مصوب پارلمان آمده است، اشاره شده 

 )سايت الف وابسته به احمد توکلی". (است
در حالی که رسانه ھای عربستان به شدت از 
فرمان دولت عراق حمايت و آن را اقدامی جھت 
کاھش نفود جمھوری اسCمی در عراق ارزيابی 
کرده اند، در عوض تعدادی از رسانه ھای 
حکومتی در ايران با تکيه بر مفادی از اين 

با جمھوری "  نيروھای معاند"فرمان خوشحالی 
با اين ھمه و به .  اسCمی را بی مورد دانسته اند

رغم واکنش ھايی که تاکنون صورت گرفته 
است، دولت ھای  آمريکا و جمھوری اسCمی که 
ھر يک از آن ھا در دو سوی ماجرای 
حشدالشعبی قرار دارند، ھنوز يک واکنش رسمی 

 . از خود بروز نداده اند
حشدالشعبی که جمھوری اسCمی از آن به عنوان 

نام می برد، از جمله "  بسيج مردمی"نيروھای 
گروه ھای مسلحی ھستند که پس از حمله داعش 
به عراق و تصرف بخش ھای وسيعی از خاک 
اين کشور با ھدف مقابله با دولت اسCمی داعش  

اگرچه در آغاز  شکل گيری .  ايجاد شدند
، تعدادی از گروه ٢٠١۵حشدالشعبی در سال 

ھای سنی مذھب نيز در زير مجموعه نيروھای 
تشکيل دھنده آن قرار داشتند، اما از ھمان آغاز، 
بيشترين نيروھای حشدالشعبی از گروه ھای شبه 
. نظامی شيعه وابسته به جمھوری اسCمی بودند

واحد برون   -گروه ھايی که توسط سپاه قدس
به فرماندھی قاسم سليمانی   -مرزی سپاه پاسداران

تا جايی که اکنون .  در عراق سازماندھی شدند
بيشتر گروه ھای شبه نظامی باقی مانده در 

 ھزار ١٠٠که بالغ بر "  حشدالشعبی"مجموعه 
نيرو برآورد می شوند، عمدتا نيروھای تحت نفوذ 

گروه ھای مسلحی که .  جمھوری اسCمی ھستند
پس از انھدام دولت اسCمی داعش در عراق، 
عمC به زير مجموعه ای از سپاه پاسداران تبديل 
شدند و اکنون نيز در پی تشديد منازعات ميان 
دولت آمريکا و جمھوری اسCمی به عنوان 
بخشی از بازوی نظامی جمھوری اسCمی در 

 .عراق و منطقه عمل می کنند
با اين ھمه و تا زمانی که نيروھای داعش در 
خاک عراق بودند، به دليل ھمکاری ھای پشت 
پرده ای که دولت آمريکا و جمھوری اسCمی 
برای درھم شکستن نيروھای داعش در عراق 
داشتند، موضوع گروه ھای شبه نظامی 
حشدالشعبی برای دولت آمريکا تا حدودی امری 

با انھدام دولت اسCمی .  عادی و پذيرفته شده بود
داعش و افزايش نفوذ جمھوری اسCمی در 
عراق، اين ھمکاری نانوشته و پذيرش موجوديت 
حشدالشعبی توسط آمريکا، به تعارض و ضديت 
آشکار با نيروھای شبه نظامی موجود در عراق 

دليل اصلی اين تعارض ھم وجود .  قرار گرفت
گروھايی .  ھمين گروه ھای شيعه حشدالشعبی بود

که عمC زير نفوذ جمھوری اسCمی بوده و طی 
دو سال گذشته يک سری اقدامات نظامی عليه 

از .  نيروھای آمريکايی در عراق انجام داده اند
اين رو، پس از انھدام کامل نيروھای داعش در 
عراق، سياست ترامپ و دولت آمريکا بر پايه 
انحCل نيروھای حشدالشعبی در عراق قرار 

با خروج آمريکا از برجام و اعمال .  گرفت
فشارھای حداکثری ترامپ بر جمھوری اسCمی، 
فشار به دولت عراق جھت تعيين و تکليف نھايی 

ديدار .  با نيروھای حشدالشعبی نيز افزايش يافت
سرزده مايک پُمپئو، وزير خارجه آمريکا به 

 که با ھدف جلوگيری از ٢٠١٩عراق در ماه می 
نفوذ و رشد نيروھای حشدالشعبی در درون 
نيروھای امنيتی عراق صورت گرفت، در واقع 
نوعی اتمام حجت نھايی با دولت عراق در مورد 

ھمزمان با ديدار فوق، .  حشدالشعبی بود
خبرگزاری رويترز به نقل از دو منبع امنيتی 
عراقی نوشت، پمپئو از مسئوaن بلندپايه عراقی 

نظاميانی که در حال  خواست از قدرت گرفتن شبه
حاضر بخشی از دستگاه امنيتی اين کشور را 

دھند، جلوگيری کنند وگرنه آمريکا  تشکيل می
 . شديدا با آنھا برخورد خواھد کرد

اين ديدار درست در زمانی رخ  داد که دو منبع 
امنيتی عراق گزارش داده بودند که گروه ھای 
شبه نظامی شيعه تحت رھبری جمھوری اسCمی 
موشک ھای خود را به سمت برخی پايگاه ھای 

عCوه بر .  آمريکايی در عراق ھدف گيری کردند
اين، حمله پھپادھا به مراکزی در خاک عربستان 
و احتمال اينکه اين ھواپيماھای بدون سرنشين از 
خاک عراق پرتاب شده باشند، نه توسط حوثی 
ھای يمن، عمC فشار آمريکا بر دولت عراق را 

در وضعيت پيش آمده، ارتباط .  چند برابر کرد
تنگاتنگ نيروھای حشدالشعبی با سپاه پاسداران و 
شخص قاسم سليمانی که از دوماه پيش مورد 
تحريم و در ليست تروريستی دولت آمريکا قرار 
گرفته اند، می توانست مشکCت عديده ای را  

چرا که اين امکان .  برای دولت عراق ايجاد کند
وجود داشت که نام حشدالشعبی نيز ھمانند سپاه 
پاسداران در ليست گروه ھای تروريستی آمريکا 

و اين ھمان وضعيت شکننده ای بود .  قرار گيرد
که عادل عبدالمھدی، نخست وزير عراق با توجه 
به مناسبات گسترده سياسی، نظامی و اقتصادی 
که با آمريکا دارد، اساسا خواھان وقوع آن و 
قرار گرفتن دولت عراق در وضعيتی با عواقب 

 . نامعلوم نبود

حال در چنين وضعيتی، اگرچه نخست وزير 
 ماده ای خود مبنی بر ١٠عراق با فرمان 

گروه ھای حشدالشعبی در ارتش عراق، "  ادغام"
گامی برای مھار نيروھای شبه نظامی در عراق 
برداشته است و اين اقدام می تواند آرامش 
خاطری در بھبود روابط عراق با دولت آمريکا 
فراھم سازد، اما بعيد به نظر می آيد که اوضاع 
آنطور که مورد نظر نخست وزير عراق است، 
به سادگی و بدون مقاومت و خرابکاری گروه 

سکوت تاکنونی .  ھای حشدالشعبی پيش رود
جمھوری اسCمی، عدم موضع گيری سپاه 
پاسداران و نيز ناخشنودی گروه ھايی از 
حشدالشعبی که بيشتر زير نفوذ جمھوری اسCمی 
ھستند، ھمه و ھمه نشانگر اين موضوع است که 
آنھا حتا اگر در ظاھر امر ھم با کليت اين فرمان 

 ماده ای اعCم موافقت کرده اند، در عمل اما ١٠
تمامی "با تاکيد بر مفادی از اين فرمان ھمانند 

نيروھای حشد الشعبی به عنوان بخشی جدايی 
ھستند و يا "  ناپذيری از نيروھای مسلح عراق

رئيس ھيئت حشدالشعبی، مسئول اين "اينکه 
نه تنھا ادغام خود در ، "تشکيCت خواھد بود

درون ارتش را انکار، بلکه کماکان بر استقCل 
 . عمل خود در درون ارتش پای می فشارند

 ماده ای دولت عراق، به رغم ١٠در واقع فرمان 
اينکه در ابعاد وسيعی دامنه عمل نيروھای 
حشدالشعبی را از اقدامات نظامی مستقل، ايجاد 
پايگاه ھای ايست و بازرسی با عنوان 
حشدالشعبی و وابستگی سياسی، نظامی و 
اقتصادی آنان به جمھوری اسCمی را محدود و يا 
متوقف می کند، اما از آنجاييکه گروه ھای 
حشدالشعبی طبق ماده ھفتم اين فرمان که می 

"گويد ھای حضور نيروھای حشدالشعبی  پادگان: 
کامC ھمانند ديگر نيروھای مسلح بوده و 

ھای حضور نيروھای حشدالشعبی برای  مکان
ھای معمول در  مبارزه بر اساس چارچوب

، اين "نيروھای مسلح تصميم گيری خواھد شد
امکان به نيروھای حشدالشعبی داده شده است که 
جملگی در پادگان ھای مستقل و غير ادغام شده 
. در پادگان ھای ارتش عراق سازماندھی شوند

چنين شکلی از عملياتی شدن اين فرمان نخست 
وزيری، عمC به معنای پذيرش نوعی فراکسيون 
ھای نظامی از نيروھای حشدالشعبی در درون 

فراکسيون ھايی که به دليل .  ارتش عراق است
گرد ھم بودن آنان در پادگان ھای مستقل در ھر 
زمان و شرايطی که خود aزم و ضروری بدانند، 
می توانند در اجرای مقاصد سياسی و نظامی 

لذا، با توجه به مجموعه .  خود بحران سازی کنند
شرايط موجود، بعيد به نظر می آيد که روند 

 روزه، ٣٠عملياتی شدن اين فرمان طی مھلت 
روندی ساده و به دور از تنش ھای سياسی و 

 .  نظامی باشد
 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 

٩درصفحه   

چه در داخل شھرھا و چه خارج از آن، بسته 
 ". خواھند شد

 ماده ١٠بر اساس بندھای ديگری از اين فرمان 
موجوديت ھرگونه گروه مسلحی که پنھانی :"ای 

يا آشکارا خارج از اين چارچوب فعاليت می کند 
ممنوع و تخطی از قانون به شمار می آيد که 

تمامی دفاتر "ھمچنين ".  موجب پيگرد خواھد بود
اقتصادی يا ايست و بازرسی ھا و حضور يا 
منافع موسسات خارج از چارچوب جديد اعCمی، 
بسته خواھد شد و سازمان حشدالشعبی بخشی از 

 ".نيروھای مسلح عراق به شمار می آيد
گروه ھای "  ادغام"فرمان عادل عبدالمھدی، در 

شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش عراق تاکنون 
واکنش ھای متفاوتی را در فضای داخلی و 

واکنش ھای .  بيرونی عراق بر انگيخته است
متفاوتی که ھر کدام از دولت ھا و جريانات به 
اقتضای منافعی که در بود و نبود حشدالشعبی 

١٠ 
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 ماده ای نخست ١٠دارند، بخش ھايی از فرمان 
وزير عراق را بزرگنمائی کرده و بر روی آن 

 .مانور می دھند
 مقتدا صدر، حکمت »سرايا السCم«تشکيCت 

از "  عصائب اھل الحق"ملی عمار حکيم، و 
جمله گروه ھای مسلح موجود در عراق ھستند که 
به فوريت از فرمان عادل عبدالمھدی حمايت 

مقتدا صدر، رھبر پرنفوذ يکی از گروه .  کردند
ھای شيعه شبه نظامی عراق، با انتشار پيامی در 
توئيتر خود دستور بسته شدن تمام پايگاه ھای 

(سرايا السCم" و لغو اين )  گردان ھای صلح" 
از اين پس تمامی :  گروه را صادر کرد و نوشت

نيروھای شبه نظامی بايد دستورات نظامی دولت 
"عراق را رعايت کنند شاخه "  سرايا السCم. 

نظامی جريان وابسته به صدر است که تا پيش از 
 . اين با گروه ھای حشدالشعبی ھمکاری می کرد

 ادغام حشدالشعبی در ارتش عراق، واکنش ھا، 
 چرايی و تبعات آن

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوaريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه

  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه

 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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