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 ای ت�ش رسوای خامنه
  برای سرپوش گذاشتن 

 بر يک فساد فراگير
 

 تير، ٧ای روز شنبه ھفته گذشته،  علی خامنه
برای سرپوش نھادن بر فساد فراگير در دستگاه 
قضائی و نجات صادق آملی 4ريجانی، گماشته 
پيشين خود در راس دستگاه قضائی که از مدتھا 
پيش آوازه فساد مالی وی و تشکيAت تحت امرش 
در ھمه جا پيچيده بود، مستقيماً وارد صحنه شد و 

ای ضمن  خامنه.  علناً به دفاع از او برخاست
ھای متعدد در  سخنرانی خود و داستان سرائی

مورد عدل و انصاف، وارد بحث مبارزه با فساد 
 : شد و خطاب به سران قوه قضائيه گفت

ی قضائيّه  در ھمين دادگاه اخيری که در قّوه"  
دسِت  مطرح است، به بعضی از بزرگاِن پاک

ی قضائيّه اھانت شد و به آنھا ظلم شد؛  قبلی قّوه
يعنی واقعاً جفا شد به آنھا که نبايستی اين کار 

البتّه خطاب من به افراد .  ميشد و نبايد بشود
مؤمن، جوانھای مؤمن است، َوا4ّ آن کسی که 

ھا  بعضی.   کرد معاند است با او نميشود کاری
ھستند که فرض کنيد انتقام مواضع محکم انقAبی 
فAن شخصيّت را وقتی که در آن مقام نيست 
ميخواھند از او بگيرند؛ با آنھا من کاری ندارم، 
خطاب من به مردم مؤمن و مردم متديّن و 
جوانھای خوبی است که ميخواھند بر طبق حق 
رفتار بکنند؛ مراقب باشند تعّدی نکنند، جفا 

 ." نکنند، ظلم نکنند
 تير اين بود ٧ای در سخنرانی  تمام تAش خامنه

که بگويد صادق آملی 4ريجانی فاسد نيست، 
زمين خوار نيست، رشوه خوار نيست، با 

خواری در شھرک ويAئی کAک لواسان  زمين
ای ندارد، در پرونده فساد مالی طبری ھيچ  رابطه

نقشی نداشته ، به پول گروگان گرفته شده مردم 
در دستگاه قضائی دستبرد نزده و در قم، کاخ و 
بارگاه نساخته است، پشت و پناه زد و بندھا و 

ترش، فاضل 4ريجانی  گيری اخوی بزرگ رشوه
با سعيد مرتضوی و بابک زنجانی نبوده است، 

ی با  آغازگرحرکت مبارزه"برعکس او خودش 
ای  خامنه.  بوده و به او ظلم و جفا شده است"  فساد

 و عموم طرفداران خود  ھا به رقبای 4ريجانی
دھد که مبادا پای وی که اکنون رئيس  ھشدار می

ابر سياه .  ويروس کرونا در ايران بيداد می کند
کشتار و مرگ، سراسر آسمان ايران را فرا 

اعAم آمارھای رسمی و ميزان .  گرفته است
 طی ١٩با4ی مبتAيان و کشته شدگان کوويد 

روزھای اخير، نگرانی عميقی را ھم در درون 
جامعه و ھم در ميان مسئو4ن جمھوری اسAمی 

به دليل ناکارايی نظام بھداشتی و .  دامن زده است
درمانی کشور، مبتAيان کرونا در رنجی روز 

 ھزار کادر ١۵٠کمبود .  افزون گرفتارند

  ٧درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٧شماره    ٩٩  تير ١۶ –سال  چھل و دوم 

 کرونا و ناکارآمدی سيستم درمانی جمھوری اس�می

آور بھای  با افسارگسيختن تورم و افزايش سرسام
کا4ھای ضروری از آغاز سال و بويژه در 

ھای اخير، کارگران و ديگر زحمتکشان  ھفته
تر از گذشته  جامعه با شرايطی بسيار ھولناک

بازنشستگان از جمله ھمين .  اند روبرو شده
ھا  ھای اجتماعی ھستند که در ميان آن گروه

وضعيت معيشتی کارگران بازنشسته در مجموع 
 .حتا از ساير بازنشستگان نيز بدتر است

برای نمونه در سال گذشته و براساس گزارش 
ھای مجلس اسAمی، ميانگين  مرکز پژوھش

 ميليون و ٢مستمری بازنشستگان کشوری حدود 
 ٣ ھزار تومان، بازنشستگان لشکری حدود ٧٠٠

 ھزار تومان و بازنشستگان تامين ١٠٠ميليون و 
 ھزار تومان ٩٠٠ ميليون و ١اجتماعی حدود 

برای سال جاری نيز که حداقل مستمری .  بود
 ٨٠٠ ميليون و  ٢بازنشستگان کشوری و لشکری 

ھزار تومان تعيين گرديد، حداقل مستمری 
 ھزار ٩١١کارگران بازنشسته به يک ميليون و 

 ٨٠ ميليون و ٢تومان رسيد که با تمامی مزايا 
 .شود ھزار تومان می

که سه ماه از آغاز سال   خرداد و در حالی٢۶

گذشته بود، محمد شريعتمداری وزير کار، تعاون 
بگيران  و تامين اجتماعی ميزان افزايش مستمری

 را اعAم ٩٩سازمان تامين اجتماعی برای سال 
بر اين اساس مستمری بازنشستگان حداقل .  کرد

 درصد ٢۶بگير به مانند دستمزد کارگران شاغل 
بگيران نيز  افزايش يافت و برای با4تر از حداقل

 درصد به اضافه رقم ١۵مانند کارگران شاغل 
 . ھزار تومان١۶۴ثابت 

افزايش مستمری کارگران بازنشسته براساس 
 قانون سازمان تامين اجتماعی مطابق ١١١ماده 

شود  با ميزان افزايش دستمزد کارگران تعيين می
"که در آن آمده است مستمری از کارافتادگی : 

کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری 
بازماندگان در ھر حال نبايد از حداقل مزد کارگر 

بدين ترتيب ميزان افزايش ".  عادی کمتر باشد
دستمزد کارگران در ھر سال مبنای افزايش 

در اين .  باشد مستمری کارگران بازنشسته نيز می
جايی که  ميان البته مقامات حکومت اسAمی آن

شان نباشد برخی از ھمان قوانين خود   ميل و منافع
 قانون سازمان تامين اجتماعی را ٩۶مانند ماده 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

پرستاری و ده ھا ھزار کادر درمانی و پزشکی، 
وضعيت سخت و دشواری را برای بيماران و 

 . مجموعه کادر درمانی ايجاد کرده است
 ماه از ورود ويروس کرونا به ايران ۵اکنون 

بر اساس ھمان آمارھای دروغين .  گذشته است
 ١١ ، ٩٩ تير ١۵حکومتی تا به امروزيکشنبه 

 نفر ۴٣٨ ھزار و ٢۴٠ نفر کشته و ۵٧١ھزار و 
با سپری شدن .   نيز به اين ويروس مبتA شده اند

 اعتراضات کارگری را

 سر بازايستادن نيست ، 

ھای بزرگ اجتماعی  تکان

 درراه است

 مسکن واجاره نشينان

 معيشت، 
 منزلت حق مسلم بازنشستگان تامين اجتماعی
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١از صفحه   

 ای برای ت�ش رسوای خامنه
  سرپوش گذاشتن بر يک فساد فراگير

مجمع تشخيص مصلحت و عضو شورای نگھبان  
ھای دستگاه قضائی به ميان    است، در ماجرای فساد 

 چرا؟  . شود " تعدی "کشيده شود و به وی  
به اين دليل که 4ريجانی سرسپرده و مجری اوامر  

ای بوده    4ريجانی منصوب خامنه .  وی بوده است 
است و رسوا شدن علنی او به عنوان فاسد، مستقيماً  

اين البته شامل تمام  .  دھد   خود وی را ھدف قرار می 
مقامات با4ی دولتی است که مستقيم يا غير مستقيم  

ھچنين به اين دليل که راس  .  منصوب او ھستند 
دستگاه قضائی را ھدف قراردادن، رسوا کردن  
علنی دستگاھی است که سر تا پا فاسد و ستمگر  

به اين دليل که اگر قرار باشد او ھم دھان باز  .  است 
کند و اسرار را عليه باندھای رقيب بيرون بريزد،  

او سال پيش در  .  ديگر چيزی از رژيم باقی نمی ماند 
"  ای به يزدی نوشته بود    ھمين ايام در نامه  بنده  : 

ای از    سينه ام خزانه ا4سرار اتھامات مجموعه 
ھای مسئو4ن و    معاونان، قائم مقامان و آقازاده 

پس روشن است که چرا  ."  شخصيت ھاست 
ای ناگزير شد پيش از آن که کار از کار    خامنه 

ھای    بگذرد و باندھای رقيب با علنی کردن فساد 
پنھان، يکديگر را رسوا کنند، وارد صحنه شود و  
ماجرای فساد دستگاه قضائی را در ھمين جا متوقف  

البته بخش ديگری از اين ماجرا با ظاھراً  .  سازد 
خودکشی قاضی جنايتکار منصوری نيز خاتمه يافته  
است تا او بدون اين که لب باز کند و از ديگران  

 . ھايش را با خود به گور ببرد   بگويد، نا گفته 
ای برای تبرئه آملی    اما اين تAش رسوای خامنه 

4ريجانی و سرپوش نھادن بر فساد فراگير در  
چيزی را  ،  دستگاه قضائی، تAشی مذبوحانه است 

نه  .  ای در پی نخواھد داشت   تغيير نخواھد داد و نتيجه 
شود، نه فساد فراگير    4ريجانی از فساد تبرئه می 

ماند و نه فساد تمام نظمی    دستگاه قضائی پوشيده می 
چرا که اين  .   ای در راُس آن قرار دارد   که خامنه 

فساد تمام تار و پود نظم مستقر و طبقه حاکم را  
 .فراگرفته است 

فساد درونی دولت دينی حاکم بر ايران چنان گسترده  
و فراگير است که به قول معروف، فقط خواجه  

فساد در  .  حافظ شيرازی از آن بی خبر است 
جمھوری اسAمی چنان گسترده و فراگير است که  

ترين بخش مردم نيز از    مانده   ترين و عقب   حتی نا آگاه 
محال است کسی در ايران زندگی کند و  .  آن آگاھند 

ھای تمام دستگاه    روزمره با انواع و اقسام فساد 
پاافتاده    کوچکترين و پيش .  دولتی حاکم مواجه نباشد 

ترين کار مردم با اين دستگاه حتی در سطوح پائين  
در  .  رود   آن جز با رشوه و پارتی بازی پيش نمی 

سطوح با4تر ھرکسی که در موقعيت و جايگاھی  
قرار دارد، قبل از ھرچيز در پی پرکردن جيب خود  

به  .  خواری است   از طريق زد و بند، دزدی و رشوه 
ھا و    رسد، زدو بندھا، دزدی   سطوح با4تر که می 

در اين  .  گيرند   ھا ابعاد تريليونی به خود می   رشوه 
شود،    سطح ديگر فساد محدود به خود مقامات نمی 

پدری که صاحب مقام و  .  بلکه خانوادگی است 
موقعيتی در سطوح با4ی بوروکراسی، دستگاه  
امنيتی، مذھبی ، پليسی و نظامی است، نان  
فرزندان، خواھران و برادران، اقوام و خويشاوندان  

طبری معاون 4ريجانی فقط  .  او ھم در روغن است 
ھا    ای است که پدر آن   يک نمونه کوچک از خانواده 

 . رئيس دستگاه امنيتی در مازندران بود 

ھای دستگاه    فساد مالی سرتاپای ھمه نھادھا و ارگان  
دولتی، اجرائی، مقننه، قضائيه، مذھبی،امنيتی،  

گيريم در  .  نظامی و غير نظامی را فرا گرفته است 
برخی نظير دستگاه اجرائی، پليس و قوه قضائی  
بيشتر و در برخی ديگر، اندکی کمتر، دزدی و  
رشوه خواری برخی با ارقام تريليونی و ديگران در  

اين مسئله چنان در ميان  .  ابعاد ميليونی و ميلياردی 
مردم افشا شده است که ھمواره کارگران، معلمان،  
بازنشستگان، پرستاران و ھرگروھی از زحمتکشان  

ھا    آورد، يکی از شعارھای آن   که به مبارزه روی می 
يک اختAس کم بشه، مشکل ما حل  "اين بوده است  

کند مقامات فاسد    ای به عبث تAش می   خامنه ".  شه   می 
منصوب خود را مبرا از فساد  معرفی نمايد و  

دار بودن فساد در تمام اجزاء  سيستم را انکار    ريشه 
 . کند 

فساد دستگاه دولتی جمھوری اسAمی فقط در داخل  
در خارج از ايران  .  کشور شھره خاص و عام نيست 

ھم يکی از فاسدترين دولت ھای جھان را جمھوری  
از ھمين روست که مثAً سازمان  .  دانند   اسAمی می 

گويد    المللی شفافيت در گزارش امسال خود می   بين 
ايران سال گذشته از لحاظ شاخص فساد مالی و  

 کشور جھان در رتبه  ١٨٠ گسترش آن در ميان  
 قرار گرفته است که حتی در مقايسه با سال  ١۴۶ 

 .  درجه سقوط کرده و بدتر شده است ٨ قبل از آن نيز  
چرا فساد دستگاه دولتی در ايران چنين گسترده  

 است؟  
داری    اين حقيقتی است که در تمام کشورھای سرمايه 

جھان، فساد دستگاه دولتی به درجات مختلف وجود  
اما اين فساد در ايران از آن رو  .  داشته و دارد 

گسترده است که در ايران رژيم ترور و اختناق  
دولت حاکم بر ايران يک دولت کامAً  .  حاکم است 

ھای سياسی مردم را به کلی    استبدادی است که آزادی 
مردم کمترين نقشی در  .  از آنھا سلب کرده است 
ای    ھيچ نھاد کنترل کننده .  اداره امور کشور ندارند 

ھای    حتی در ھمان محدوده بوروکراتيک نظام 
پارلمانی وجود ندارد، تمام مقامات و مناصب دولتی  

ھا مطيع و گوش به فرمان    انتصابی ھستند و ھمه آن 
 .يک ديکتاتور افسارگسيخته 

ای از افراد مورد اعتماد    رئيس قوه قضائيه را خامنه  
    معاونان، مديران ، دادستان .  کند   خود منصوب می 

ھا، انتصابی رئيس قوه    کل و روسای دادگستری 
قضائی اند و اين انتصابات تا پائين ترين رده ھا بسط  

قضات مادام العمر بر مسند قضاوت می  .  کند   پيدا می 
گيرند و در يک نظم استبدادی،    نشينند، رشوه می 

ھمين مسئله در مورد قوه اجرائی و  .  مطلق العنان اند 
 . ھا نيزصادق است   ديگر نھادھا و ارگان 

در ايران يک دولت دينی اسAمی شيعه مذھب حاکم  
است که دزدی، رشوه خواری و فساد را از نظر  

ای در راُس دولت دينی،    خامنه .  کند   دينی توجيه می 
ھيچ کس نبايد  .  گيرد   اش را به نام حق امام می   رشوه 

ً تحت   بداند در نھادھای اقتصادی و مالی که مستقيما
گذرد، پيشوای مذھبی    کنترل او ھستند، چه می 

 !مصون از خطاست 
عAوه بر تمام آنچه که گفته شد، نظم حاکم بر ايران  
که اکنون به پايان عمر خود رسيده و در گير  

ھای بسيار عميق و گسترده است، به اوج    بحران 
در يک چنين شرايطی، نظمی  .  گنديدگی رسيده است 

ترين فسادھا در    که به انحطاط گرائيده، با عميق 

درون دستگاه دولتی و طبقه حاکم نيز مواجه  
پس روشن است که چرا اين دستگاه بايد  .  شود   می 

چرا  .  سرتا پا فاسد، پوسيده و ستمگر باشد و ھست 
فساد تار و پود جمھوری اسAمی را فراگرفته و تمام  

ھيچ اصAحی در اين  .  سيستم غرق در فساد است 
اگر ھم گاه و بيگاه از مبارزه  .  سيستم کارساز نيست 

شود و حتا تعدادی    با فساد در اين دستگاه صحبت می 
شوند، دعوای باندھای    ھم اخراج يا بازداشت می 

درون اين دستگاه است و تصفيه حساب با يکديگر و  
اين واقعيت چنان آشکار است که  .  نه مبارزه با فساد 

ای نيز در ھمين سخنرانی به طور ضمنی به    خامنه 
کند و صادق 4ريجانی نيز از زاويه    آن اشاره می 

تبرئه خود، در نامه به يزدی آشکارا به آن اعتراف  
بنابراين، بازداشت و اخراج تعدادی از  .  نمايد   می 

عناصر فاسد دستگاه دولتی يا حتی اعدام برخی  
داران دزد و غارتگر، نه مبارزه با فساد    سرمايه 

درمحاکمات  .  دھد   است و نه چيزی را تغيير می 
کنونی مقامات دستگاه قضائی ھم وضع بر ھمين  

 . منوال است 
دستگاه قضائی جمھوری اسAمی اما فقط يک  

اين دستگاه که از  .   تشکيAت سرتا پا فاسد نيست 
اساس، بنيادش بر حراست از يک نظم ستمگرانه و  

دار قرار گرفته است، يک قصابخانه     سرمايه   طبقه 
آدم کشی نيز ھست که تا کنون حکم اعدام  

ھاھزارتن از مردم ايران را نيز صادر کرده    ده 
کافی است اشاره شود که رئيس کنونی آن،  .  است 

ای است که تنھا در    رئيسی،  يک آدم کش حرفه 
طول يک ماه، حکم اعدام چندين ھزار زندانی  

اين دستگاه بايد از اساس  .  سياسی را صادر کرد 
 .ويران گردد 

دستگاه قضائی ھنگامی در ايران می تواند يک  
دستگاه قضائی مستقل، سالم و در خدمت مردم باشد  
که دولت دينی برافتد، سيستم انتصابی مقامات در  
. تمام کشور و از جمله در دستگاه قضائی ملغا گردد 

العمری وجود نداشته باشد و    ديگر قاضی مادام 
.  قضات انتخابی و قابل عزل توسط خود مردم باشند 

تنھا در يک دولت شورائی است که می تواند يک  
 .    چنين دستگاه قضائی وجود پيدا کند 
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 ". می شوند
 ماه گذشته اتفاق افتاده و ھمه شواھد ۵آنچه طی 

نشان از آن دارد که اين وضعيت تشديد خواھد 
شد، اگر چه ريشه در بنيان ھای ساختاری سيستم 
بھداشتی و درمانی کشور دارد، اما اجرای تا 
کنونی سياست جنايتکارانه جمھوری اسAمی در 

 درصد جمعيت ايران به ٧٠ابتA تدريجی 
ويروس کرونا، تاثير غير قابل انکاری بر ايجاد 

اعمال .  وضعيت نابسامان کنونی داشته است
و پيشبرد سياست "  قرنطينه بی قربطينه"سياست 

دولت جمھوری اسAمی درايجاد مصونيت 
جمعی، اکنون به شکل گيری وضعيتی در جامعه 
منجر شده است که صدای اعتراض در درون 
نھادھای حکومتی و به طور اخص توسط مقام 
ھای استانی و روسای علوم پزشکی بلند شده 

 .است
خبرگزاری مھر با استناد به آمار دانشگاه علوم 

 ٧٠پزشکی کردستان اعAم کرده است، ھم اکنون 
درصد از ظرفيت کل تخت ھای بيمارستانی اين 

خبر .   پر شده است١٩استان با بيماران کوويد 
کمبود تخت بيمارستانی در شرايطی اعAم شده 
است که وضعيت کردستان از ھفته ھا پيش توسط  

اعAم شده "  قرمز"پاره ای ازمقام ھای استانی 
خبر گزاری ايلنا نيز به نقل از حسين کريم، .  بود

"رئيس علوم پزشکی البرز نوشته است اکنون : 
آمار و ارقام ابتA به کرونا در اين استان نشان 
می دھد که با شيب تند وارد موج دوم اين بيماری 

در ".  شده ايم و وضعيت استان نگران کننده است
استام فارس ھم عليرضا قاسمپور، جانشين 
استاندار در ستاد استانی کرونا به ايلنا گفته، 
گنجايش بيمارستان ھای دولتی مخصوص 

تقريبا کامل شده "بيماران کرونا در استان فارس، 
و اگر اين وضعيت ادامه يابد، ممکن است "  است

ناچار شويم بيمارستان ھای ديگر از جمله 
بيمارستان ھای خصوصی را به بيماران کرونا 

 . اختصاص دھيم
در چنين وضعيتی که بحران کرونا و مرگ و 
مير ناشی از آن سراسر ايران را فرا گرفته 
است، تنھا اقدام دولت، دادن اختيار تصميم گيری 
به ستادھای استانی مبارزه با کرونا در استان 
ھايی با وضعيت قرمز و نيز ابAغ دستورالعمل 

در اماکن عمومی "  استفاده اجباری از ماسک"
 تير برای ھمگان ١۵اقدامی که از تاريخ .  است

در واقع دولت جمھوری اسAمی .  الزام آور است
در اين وضعيت تشديد بحران کرونا نيز، تنھا به 
دستورالعمل استفاده اجباری از ماسک، آنھم فقط 

بسنده کرده و حاضر به "  سرپوشيده"در اماکن 
قرنطينه کردن مناطق آلوده به ويروس کرونا و 
تعطيلی کل مساجد، اماکن عمومی و زيارتگاه ھا 

عدم دستور تعطيلی کامل مساجد و .  نشده است
زيارتگاه ھا در شرايطی است که سخنگوی 
وزارت بھداشت اعAم کرده است، اِشکال و 
بروز وضعيت حاد کنونی به ما بر می گردد که 
. با بازکردن اماکن عمومی فاجعه ايجاد کرديم

استفاده اجباری ماسک ھم، بدون اينکه دولت 
اقدام به توزيع رايگان ماسک در ميان کارگران، 
کارمندان و مجموعه نيروی کار و زحمت در 
جامعه کرده باشد، در زمره ھمان تصميمات 
بدون ھزينه برای دولت است که اينبار نيز بار 
مالی اضافه ای را بر دوش کارگران و توده ھای 

 .مردم خواھد گذاشت

برای دريافت به موقع ھمان حقوق ناچيزشان با 
. کارفرمايان خصوصی و روسای دولتی بجنگند

نمونه اش حرکت اعتراضی گروھی از پرستاران 
 تير  برای ١١مشھد است که روز چھارشنبه 

طرح مشکAت معيشتی خود در مقابل دادگستری 
واکنش پليس جمھوری .  اين شھر جمع شدند

. اسAمی اما يورش وحشيانه به اجتماع آنان بود
پرستارانی که در اين شرايط پر مخاطره 
کرونايی از جان مايه گذاشته اند، اما ھمچنان 

پرستارانی که با .  دغدغه نان و امنيت شغلی دارند
طرح کمترين مشکAت معيشتی و شغلی شان، 
توسط پليس جمھوری اسAمی سرکوب، زخمی و 

وضعيت نابسامان موجود، از .  دستگير می شوند
دغدغه ھای معيشتی پرستاران گرفته تا عدم 
امنيت شغلی آنان، از کمبود امکانات سيستم 
درمانی کشور گرفته تا کمبود کادر درمانی، از 
فقدان کادر پرستاری گرفته تا خستگی و 
فرسودگی مفرط آنان، آنچنان شرايط اسفباری را 
برای سيستم بھداشتی و کادر درمانی کشور رقم 
زده است که علی ماھر، معاون برنامه ريزی 
ستاد فرماندھی عمليات بيماری کرونا در تھران 
نسبت به روند موجود و شرايط نابسامان کادر 

 .  درمانی ھشدار داده است
 تير در گفتگو با ١١علی ماھر، روز چھارشنبه 

ايسنا، با توجه به وضعيت بيمارستان ھای تھران 
گفته است، در کنار ظرفيت محدود تخت ھای 
بستری و به خصوص تخت ھای ويژه که در 
حال حاضر درصد با4يی از آنھا اشغال شده، بايد 

" فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان"به 
از "پرسنلی که به گفته علی ماھر .  ھم اشاره کرد

اسفند ماه در حال کار بوده و فرصتی برای 
. نداشته است"  بازتوانی و ريکاوری خود

منجر به افزايش شديد "وضعيتی که ادامه آن 
" مرگ و مير بيماران کرونا در سطح کشور

نگرانی از اين شرايط نابسامان سيستم .  خواھد شد
بھداشتی کشور ھمراه با فرسودگی کادر درمانی، 
کمبود تخت ھای بيمارستانی به خصوص در 

 ميليونی، چنان با4 ١٢مورد تھران با جمعيت 
گرفته است که عAوه بر ھشدار مقام ھای دولتی، 
ھشدار روسای بيمارستان ھای تھران را نيز 

 . درپی داشته است
فقط طی ھمين چند روز گذشته، روسای سه 
بيمارستان شريعتی، خمينی و سينای تھران به 
طور ھمزمان با نگرانی شديد اعAم کرده اند، 
تعداد بيماران بدحال که نياز به بستری شدن در 
بخش مراقبت ھای ويژه و استفاده از دستگاه ھای 

اين نگرانی بيشتر .  تنفسی دارند، بيشتر شده است
از آن جھت است، که به گفته رئيس مجتمع 

تعداد قابل توجھی از "بيمارستانی خمينی تھران، 
بخش مراقبت (بيماران بستری در آی سی يو 

 سال ھستند که اين ٣٠جوانان زير )  ھای ويژه
طالب ".  موضوع نگرانی ما را بيشتر کرده است
اينکه : "پور، رئيس بيمارستان سينا ھم گفته است

اين اتفاق باعث .  اکنون چه اتفاقی افتاده، نمی دانم
شد که موج زيادی از بيماران در سنين پائين و 
در شرايط نامناسب تر به بيمارستان ھا مراجعه 

ما داريم مرگ عزيزان مان را می ...کرده اند
اگر .  بينيم که می تواند تراژدی دردناکی باشد

ھمين مسير را طی کنيم، تمام بيمارستان ھا پر 

اين مدت ، اکنون موج دوم شيوع ويروس کرونا 
با شدتی به مراتب بيشتر از مرحله اول در 
. بسياری از استان ھای کشور گسترش يافته است

تا جاييکه بخش وسيعی از مناطق کشور گرفتار 
پيک دوم کرونا شده و آمار کشته شدگان نيز به 

 .  نفر در روز رسيده است١۶٠بيش از 
آخرين داده ھای دولت، از وجود شرايط قرمز و 

سيما .   استان کشور خبر می دھد١٨ھشدار در 
سادات 4ری، سخنگوی جديد وزارت بھداشت، 

در  استان " وضعيت قرمز" تير از ١۴روز شنبه 
ھای خوزستان، آذربايجان شرقی و غربی، 
کردستان، کرمانشاه، ھرمزگان، بوشھر، گلستان، 

او ھمچنين .  خراسان رضوی و ايAم خبر داد
وضعيت استان ھای تھران، فارس، مازندران، 
ھمدان، زنجان، اصفھان، سيستان و بلوچستان، 

 . لرستان و البرز را در مرحله ھشدار اعAم کرد
شدت بحران کرونا آنچنان فاجعه بار است، که 
طی روزھا و ھفته ھای اخير، تعداد مبتAيان 

 ٢۵٠٠ويروس مرگبار کرونا به طور متوسط به 
نفر در روز و تعداد کشته شدگان نيز به بيش از 

با شکل گيری .   نفر در روز رسيده است١۶٠
وضعيت موجود، مقام ھای بھداشتی چند استان، 
در باره پرشدن ظرفيت بيمارستان ھا ھشدار داده 

وضعيت نابسامان موجود، که قبل از ھر چيز .  اند
ريشه در ناکارايی نظام بھداشتی و درمانی 
جمھوری اسAمی دارد، بيش از ھمه پرستاران و 
کادر درمانی کشور را در شرايط سخت و 

کادر درمانی و .  دشواری قرار داده است
پرستارانی که در فقدان امکانات پزشکی و 

 ماه با فداکاری و کار شبانه ۵بھداشتی 4زم، طی 
روزی برای نجات جان مبتAيان به ويروس 
کرونا تAش کرده اند، بی خوابی کشيده اند و در 
اين مدت بسياری از آنان، خود نيز به کوويد 

 . مبتA شده و جان باخته اند١٩
در تمام اين مدت، به رغم اينکه روسای دانشگاه 
ھای علوم پزشکی و بسياری از پزشکان کشور 

موج دوم شيوع "  شيب تند"به دفعات در باره 
کرونا ھشدار داده اند، دولت جمھوری اسAمی 
اما بی آنکه اقدام موثری در مھار و کنترل اين 
ويروس انجام داده باشد، تنھا نظاره گر مرگ 
خاموش و رو به تزايد توده ھای مردم ايران در 

وضعيتی که کمبود آشکار .  وضعيت موجود است
کادر پرستاری و درمانی، نبود امنيت شغلی 
وعدم استخدام دائم ده ھا ھزار پرستار، کمبود 
تخت بيمارستانی و درگير شدن ھر روزه  کادر 
درمانی با اوضاع به شدت نابسامان شرايط 
درمانی و بھداشتی کشور، فشارھای شديد 
عصبی، استرس و شرايط روحی دشواری را 

 .  برای مجموعه کادر درمانی رقم زده است
ترديدی نيست که با شروع موج دوم کرونا، 
شرايط برای پرستاران و کادر درمانی کشور از 
آنچه تا کنون بوده، باز ھم سخت و سخت تر 

خصوصا آن دسته از پرستارانی که .  خواھد شد
امنيت شغلی ندارند، حقوق ناچيزی می گيرند و 
. ھمواره با خطر اخراج و بيکاری مواجه اند

پرستارانی که عAوه بر شرايط سخت کاری، 
نداشتن امکانات بھداشتی، نبود تجھزات 4زم 
درمانی و ده ھا معضل کوچک و بزرگ ديگر، 
با دغدغه ھای معيشتی ھم مواجه اند و مجبورند 

 کرونا و ناکارآمدی سيستم درمانی جمھوری اس�می
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 اعتراضات کارگری را سر بازايستادن نيست ، 
 ھای بزرگ اجتماعی درراه است تکان

رغم تمامی   اعتصابات و اعتراضات کارگری به
ھا، پيوسته درحال افزايش  موانع و محدوديت

موج جديد اعتصابات کارگری که با .  است
ھا و  پيمايی و تجمع در مقابل دفاتر شرکت راه

مراکز دولتی ھمراه است، بار ديگر اين واقعيت 
کند که با تشديد سرکوب و احضار و  را اثبات می

سازی برای کارگران پيشرو و  بازداشت و پرونده
توان در برابر رشد و  فعا4ن اعتصاب، نمی

شکوفايی جنبش طبقه کارگر مانع 
مدت  وقفه کوتاه.  عبوری ايجاد کرد غيرقابل

بينی بود  که قابل پيش کرونايی نيز چنان
توانست در برابر اين موج دوام آورد و  نمی

 در ٩٩مشعل پرفروغی که ارديبھشت.  نياورد
سنگ کرمان برافروخته شد، جنبش طبقه  زغال

اعتصاب متحدانه .  کارگر را به جلوصحنه راند
 کارگر معدن کوھبنان، زرند و راور ٣۵٠٠

ھا به اين نبرد و  کرمان، پيوستن خانواده
رويارويی، فضای منجمد کرونايی را از ھم 
شکافت و سرآغاز مبارزه گسترده طبقه کارگر 

سنگ زنجيرھای  اگر زغال.  در سال جاری شد
بازدارنده کرونايی را از ھم گسست، به اھتزاز 

 پرچم اعتراض و مبارزه ی دوبارهدرآمدن  
تپه  تپه و بازگشت ھفت درکشت و صنعت ھفت

قھرمان به اعتصاب و خيابان و طرح شعارھا و 
ھای سياسی و اقتصادی اما نشان داد که  خواست

اعتراضات و اعتصابات کارگری سربازايستادن 
اين .  دارند ندارند و تا تحقق اھداف کارگری ادامه

مبارزات و اعتصابات در ادامه يکديگر و 
ماه  ای است که در دی محصول شرايط و دوره

تری شد   وارد فاز عالی٩٧ نطفه بست، پاييز ٩۶
 . به اوج خود رسيد٩٨و در قيام آبان

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که 

ھاست با يک  داری حاکم بر ايران سال سرمايه
ناپذير  تورمی عميق چاره  -بحران رکود

عواقب اين بحران و تشديد و . گريبان است به دست
وکاست  کم تعميق مداوم آن در پرتو اجرای بی

ھا ميليون تن را به  سياست نو ليبرال اقتصادی، ده
فقر و گرسنگی و بيکاری سوق داده و تضادھای 

ناپذير طبقاتی را به مرحله حادی رسانده  آشتی
تر  شيوع بيماری کرونا اين بحران را ژرف.  است

اين بحران مزمنی است .  تر ساخته است و عميق
که با گذار به مرحله ستيز نھايی ، تضادھای 

. تر ساخته است جامعه را به آستانه انفجار نزديک
ھای مختلف  تشديد و تعميق رکود در بخش

ھا تن ديگر از  فقط ميليون اقتصادی و توليدی، نه
صف ميليونی بيکاران پرتاب نموده،  شاغلين را به

بلکه سطح زندگی و معيشت کارگران ھنوز 

شاغل را نيز به نحو دھشتناکی تنّزل داده  و 
نارضايتی و روحيه اعتراضی را در تمام سطوح 

کشان و تھيدستان جامعه  کارگران و زحمت
تنھا در يک بازه زمانی .  تر ساخته است متراکم

ماھه، صدھا ھزار کارگر ساختمانی، کارگران  سه
بخش خدمات مانند ھتلداری، رستوران، توريسم 
، کارگران واحدھای توليدی کوچک و کارگران 
فکری ازجمله معلمان مدارس غيرانتفاعی شغل 

سازی،  تنھا در رشته قطعه.  اند داده خود را ازدست
 ٩.  اند  ھزار کارگر بيکار شده٢٠٠کم  دست

ھای مجلس اعAم   مرکز پژوھش٩٩فروردين 
 ميليون و ۶ ھزار تا ٨٠٠ ميليون و ٢کرد بين 

 ھزار نفر به خاطر کرونا کار خود را از ۴٠٠
در فاصله اين صد روزی که از .  دھند  می دست

کم معادل ميانگين  اعAم اين خبرمی گذرد، دست
 ھزار نفر شغل ۶٠٠ ميليون و۴اين دو رقم يعنی 
ست که بيش  اين درحالی.  اند داده خود را ازدست

 درصد کارگرانی که شغل خود را ٧۵از 
ای و اندک مستمری  اند از پوشش بيمه داده ازدست

گونه ممر  اند و ھيچ بيمه بيکاری نيز محروم
مستمری بيمه بيکاری چنان اندک . درآمدی ندارند

مدت است که گرانی فزاينده و  و ناچيز و کوتاه
ابعاد گسترده فقر و گرسنگی و بدبختی نيز چندان 

بگيران  داری  ميان مستمری تفاوت و تمايز معنی
 .  گذارد و محرومان از اين مستمری باقی نمی

تنھا با يک بحران عميق  جمھوری اسAمی نه
اقتصادی، بلکه ھمچنين با يک بحران شديد و 

ھای ارزی دولت  درآمد.  سابقه مالی روبروست کم
طور عمده از محل فروش نفت و  که به

شدت  شد به محصو4ت پتروشيمی تأمين می
کاھش صدور نفت و سقوط .  يافته است کاھش

سابقه بھای آن، درآمد ارزی ناشی از اين محل  بی
ای که در شرايط تحريم امکان  را درھمان محدوده

صدور و فروش آن وجود داشت  نيز کاھش  داده 
درآمد ارزی رژيم از محل فروش .  است

محصو4ت پتروشيمی نيز با شيوع بيماری کرونا 
منابع ارزی رژيم ھمواره يکی .  يافته است کاھش

از عوامل مھم و تأثيرگذار در ادامه حيات 
بسياری از اين .  مؤسسات توليدی بوده است

مؤسسات برای توليد، نياز به مواد خام، قطعات 
ای دارند که آن را از  يدکی و کا4ھای واسطه

گونه  اما در فقدان ارز اين.خارج وارد کنند
شوند و يا مجبور به  کلی تعطيل می مؤسسات يا به

کاھش توليد ھستند که نتيجه آن تشديد رکود و 
عAوه براين، انسداد نسبی .  بيکاری است

مرزھای ھوايی و زمينی، کاھش مناسبات و 
دادوستد تجاری و بازرگانی نيز برمعضAت 

 .ھا افزوده است رژيم در اين زمينه
ھای مھم دولت برای تأمين کسر  يکی از راه

مانده  بودجه و حل بحران مالی، فروش باقی
مؤسسات صنعتی و توليدی به بخش خصوصی 

فقط گرھی از  اما اجرای اين سياست نيز نه.  است
شمار مشکAت اقتصادی نخواھد گشود، بلکه  بی

ھای بيشتری را در پی خواھد داشت  بيکارسازی
و اعتراض و مبارزه را در عمق جامعه تشديد 

درحال حاضر نيز بخش مھمی از .  خواھد کرد
اعتصابات بزرگ کارگری در چندين واحد 

تپه، ھپکو، آذر آب و  صنعتی ازجمله در ھفت
سنگ کرمان و نظير آن،در  فو4د و زغال

. سازی اين واحدھاست اعتراض به خصوصی
ھا کارگر در فقر و بدبختی و تنگناھای  ميليون

رژيم .برند شديد معيشتی و اقتصادی به سر می
سياسی حاکم قادر به اجرای حتی اقدامات جزئی 
در راستای بھبود شرايط کار و مزد وزندگی 

دار حاکم ھيچ  طبقه سرمايه.کارگران نيست
بست  ھا و رھايی از بن حلی برای حل بحران راه

 .      موجود ندارد
بنابراين کامAً روشن است که با ادامه بحران 
اقتصادی و مالی، بيکاری تشديد و اوضاع 

کشان نيز  معيشتی کارگران و عموم زحمت
جنگ طبقاتی جاری در .  تر خواھد شد وخيم

ای بروز  اعماق جامعه،  در اشکال علنی و توده
ھا و  ھا، قيام اعتراضات، شورش.  خواھند يافت

ناپذير  ھای بزرگ اجتماعی به امری اجتناب تکان
امواج جديدی از مبارزات و .  شده است تبديل

اعتراضات خيابانی و اعتصابات کارگری درراه 
افزايش مبارزات و اعتصابات کارگری در .  است

ويژه برافراشته شدن مجدد  نيمه اول تيرماه به
تپه  پرچم اعتصاب و اعتراض خيابانی در ھفت

 .نيز گويای ھمين واقعيت است
تپه که از روز  دور جديد اعتصاب کارگران ھفت

 به ٩٩ تير ١۵ آغازشده تا امروز ٩٩ خرداد ٢۶
ترين  مھم.   روز ادامه يافته است٢١مدت 
تپه پرداخت سه ما  ھای کارگران ھفت خواست

ھای بيمه،  دستمزد معوقه، تمديد اعتبار دفترچه
بازگشت به کار کارگران اخراجی ازجمله 
اسماعيل بخشی، محمد خنيفر،ايمان اخضری و 

دار و  سا4ر بيژنی، بازداشت اسد بيگی سھام
تپه،  کارفرمای اصلی کشت و صنعت نيشکر ھفت

سازی شرکت  خلع يد از وی و لغو خصوصی
تپه در اين  کارگران آگاه و پيشرو ھفت.  است
ويک روز اعتصاب، با درايت و ھوشياری  بيست
ھای عوامل  اند تمام تAش تحسينی توانسته قابل

کارفرما و مديريت برای ايجاد شکاف و 
فعا4ن .  دودستگی در ميان کارگران را خنثی کنند

انديشی و خرد جمعی و  بر ھم اعتصاب با تکيه
اند معدود افرادی را که  کار شورايی توانسته

درراه نفاق و دودستگی گام نھاده بودند و 
ھای سياسی و اقتصادی  مجموعه خواست

کارگران را تنھا در حد پرداخت دستمزدھای 
. دادند، ايزوله و منفرد سازند معوقه تقليل می

تپه ضمن پای فشردن بر  ھفتکارگران 
ھای سياسی و اقتصادی و حفظ اتحاد  خواست

ھای گوناگون گذر نموده و توانستند   از پيچخود،
پانزده روز .  اتحاد خويش را حفظ و تحکيم نمايند

از اعتصاب گذشت اما ھيچ مقامی درصدد 
نھم تير در .  پاسخگويی به کارگران برنيامد

تپه  پانزدھمين روز اعتصاب، کارگران ھفت



 ۵ ٨٧٧ شماره  ٩٩  تير ١۶    ۵

  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 اعتراضات کارگری را سر بازايستادن نيست ، 
 ھای بزرگ اجتماعی درراه است تکان

مطابق معمول روزھای قبل، با تجمع در 
مبارزه و مشورت باھم در مورد "  سنگرِ "

چگونگی ادامه اعتصاب و شکل مبارزه، ھشدار 
دادند چنانکه دستمزدھای معوقه پرداخت و به 

ھا رسيدگی نشود، فاز دوم  ساير خواست
ازآنجاکه .اعتراضات خود را آغاز خواھند کرد

ھای کارگران توجھی نشد،  بازھم به خواست
کارگران نيز از روز دھم تير در شانزدھمين 

ھای شھر شوش  روز اعتصاب راھی خيابان
ازآن نيز ھرروزه پس از راھپيمايی  شدند و پس

در داخل شھر، در برابر فرمانداری دست به 
کارگران پيشرو و فعا4ن اعتصاب .  اند تجمع زده

رغم تھديدھا ھر بار بر ايستادگی و ادامه  به
مبارزه و حفظ اتحاد تا تحقق مطالبات کارگران 

 . اند تأکيد نموده
تپه که در  تظاھرات خيابانی کارگران ھفت

کارگر "روزھای نخست باشعارھايی چون
ميرد، ذلت  کارگر می"، "تپه اتحاد اتحاد ھفت
يه اختAس کم بشه مشکل ما حل "، "پذيرد نمی
و شعارھايی عليه اسد بيگی شروع شد، "  ميشه

در ادامه باشعارھای ديگری عليه مقامات و 
روز شنبه بيستمين .  نھادھای دولتی تکميل شد

روز اعتصاب و ششمين روز تظاھرات خيابانی 
ھای شريعتی  ھا و دروغ گيری با توجه به موضع

استاندار خوزستان ھمدست اسد بيگی و نيز در 
اعتراض به عملکرد صداوسيما و نقش آن در 

پاشی  حمايت از دزدان و اختAس گران و سم
شريعتی حيا کن، "  عليه کارگران، شعار 
ننگ ما ننگ ما، "  ،"خوزستان را رھا کن

ھمشھری بھوش باش، ما "و"  صداوسيمای ما
در بيست و .را سر دادند"کارگريم نه اوباش

يکمين روز اعتصاب و ھفتمين روز اعتراض 
فرماندار   -کرونا بھونه س"  خيابانی، شعار

. بر شعارھای پيشين افزوده شد"توخونه س
تپه  در ھمه  اعتراضات خيابانی کارگران ھفت

ھا و بنرھای بزرگی  حال با حمل شعارنوشته
ھمراه بود که بران خلع يد از اسد بيگی و 

 کشت و صنعت سازی رستمی و لغو خصوصی
اين خواست در .  تپه نقش بسته بود نيشکر ھفت

ھای بعد از واگذاری شرکت به  تمام طول سال
ھای  بخش خصوصی، ھمواره يکی از خواست

اصلی و شعارھای مھم و محوری کارگران 
 .تپه بوده است ھفت

کارفرما و عوامل نزديک وی در شرکت که از  
کردند و  پرداخت دستمزدھای معوقه امتناع می

ھای شرکت را دليل عدم  مسدود شدن حساب
پرداخت دستمزد اعAم کرده بودند، تنھا پس از 
ورود گستره کارگران به خيابان بود که حاضر 
شدند يک ماه حقوق بخشی از کارگران را به 

کارفرما با پرداخت يک .  حسابشان واريز کنند
ھم تنھا به بخشی از  افتاده، آن ماه حقوق عقب

کارگران نيات شومی را در سر داشت و درصدد 
آميز خود، ميان  بود که با اين عمل نيرنگ

کارگران دودستگی ايجاد کند و اعتصاب را 
افزون براين آ ميلی و شفيعی از عوامل .  بشکند

ھای  اسد بيگی در شرکت، مقاديری از زمين
ھا  آن.  اند شرکت را به نزديکان خويش اجاره داده

ھای  اند ھزار ھکتار از زمين تصميم گرفته
. حاصلخيز تسطيح شده آماده کشت را اجاره دھند

اما کارگران با حفظ ھوشياری خود، در برابر 
 . اند اين ترفندھا نيز ايستاده

ذکر است که سنديکای کارگران نيشکر  شايان
روزھای اعتصاب با  تپه نيز در تمام ھفت

ھای منظم خود، از اعتصاب و  گيری موضع
تپه حمايت  ھا و مبارزات کارگران ھفت خواست

نموده و تا حد ممکن رھنمودھايی را نيز در 
يابی به  راستای ادامه مبارزه برای دست

. ھا و اھداف کارگران ارائه داده است خواست
تپه،  سنديکای مبارز و مستقل کارگران ھفت

خبرھای جعلی برای ايجاد نفاق و دودستگی را 
تفاوتی  بی.  ھشدار داده و آن را خنثی نموده است

خواھی  دستگاه قضايی و مدعيان رياکار عدالت
نسبت به گرسنگی کارگران را سخت موردحمله 

سنديکای کارگران نيشکر .  قرار داده است
تپه از ھمان نخستين ھفته اعتصاب با درج  ھفت
باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی  زنده"  شعار

در پايان "  کارگران برعليه ستم و استثمار  
ھا و مبارزات  ھای خود، افق خواست اطAعيه

سنديکا در .  تپه را ترسيم کرد کارگران ھفت
 خرداد خود دراھمت مبارزه و ٣٠اطAعيه 

تپه و  صدای ھفت"  تپه نوشت اعتصاب در ھفت
مطالباتش فراتر از صدای کارگران آن است؛ 

صدای ھمه ھم سرنوشتان، فرودستان، 
زحمتکشان و ستم ديدگان اين کشور است که نان 

اند و ثمره نيروی  ھايشان ربوده را از سفره
ھايشان را به  کارشان را ھم نپرداخته و سرمايه

آنان را بدون بيمه و درمان و مزد .  اند غارت برده
رحم گرسنگی و بيماری به  شايسته به دست بی
اند و مطالبه گران پيگيرش را  حال خود رھا کرده

خواھی به بند و زندان و شکنجه و  به جرم حق
. اند بيکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده

ھيچ نبردی را ھيچ بخشی از مطالبه گران طبقه 
توانند به پيروزی برسانند، اگر  تنھايی نمی ما به

ھا را و ھمسويی  ای طبقه جانبه ھم حمايت ھمه
ھای آنان را ھمزمان با خود نداشته  گسترده رسانه

پيروزی و شکست مطالبه گری کارگران .  باشند
تپه، در پيروزی و شکست ساير ھم  ھفت

توانيم    ھر طور که می.سرنوشتان ما مؤثر است
تپه  پژواک صدای کارگران اعتصابی ھفت

 ."باشيم
تاکنون کارگران گروه ملی فو4د اھواز و 
ھمچنين جمعی از کارگران فو4د اھواز با صدور 

ھايی ضمن ابراز ھمبستگی با کارگران  اطAعيه
تپه  ھای ھفت تپه از مبارزات و خواست ھفت

ھای  ھمچنين کانون انجمن.اند حمايت نموده
کارگران ساختمانی کردستان، شورای 
بازنشستگان ايران، سنديکای کارگران فلزکار 
مکانيک ايران، سنديکای نقاشان البرز، 
بازنشستگان فلزکار مکانيک، بازنشستگان بافنده 
سوزنی، گروه نوزده اسفند، گروه شورای 

ھا از  ھمبستگی کارگری و  برخی ديگر از تشکل
تپه حمايت به  مبارزات و مطالبات کارگران ھفت

ھا از محدوده  اند که جا دارد اين حمايت آورده عمل
 .صدور اطAعيه فراتر رود

مدت و راھپيمايی خيابانی  اعتصاب طو4نی
ترين اعتراض  تپه، برجسته کارگران ھفت

ھا و  کارگری اين دوره است که با خواست
 خرداد آغازشده و ٢۶شعارھای عمدتاً سياسی از 

.  را احيا کند٩٧رود تا در ادامه خود، پاييز  می
ھمه چنانکه در آغاز اين نوشته نيز اشاره  بااين

شد، اعتصابات کارگری در نيمه اول تيرماه، به 
کم دو اعتصاب در  دست.  شود تپه محدود نمی ھفت

پنج تير کارگران معدن مس .  داد معادن رخ
طور يکپارچه دست از کار  چھارگنبدسيرجان به

کشيدند و بعد از راھپيمايی خيابانی، در مقابل 
. فرمانداری اين شھر تجمع اعتراضی برپا کردند

کارگران معدن کروميت امين فارياب نيز روز 
تير دست ازکارکشيدند و برای چندمين بار  ھفت

ھمين روز .  در دو ماه گذشته وارد اعتصاب شدند
آھن اصفھان از شھرھای  کارگران بازنشسته ذوب

مختلف در مرکز اين استان گرد آمدند و مقابل 
. دادگستری يک تجمع اعتراضی برپا کردند

کارگران و کارکنان بازنشسته مخابرات نيز روز 
ھای مختلف کشور  نھم تير از شھرھا و استان

خود را به تھران رسانده و يک تجمع اعتراضی 
آوری  سراسر در مقابل وزارت ارتباطات و فن

آھن در چند شھر و  کارگران راه.  برپا نمودند
استان ازجمله لرستان، خراسان، شاھرود و 

شھر، چند تجمع و اعتراض  اسAم
دربسياری از مناطق ديگر از عسلويه .داشتند

بگير تا واحدھای صنعتی در گيAن و مازندران 
مانند ايران پوپلين و صنايع چوب  اعتصابات و 

کش  کارگران زحمت.  تجمعات کارگری رخداد



 ۶ ٨٧٧ شماره  ٩٩  تير ١۶    ۶
۵از صفحه   

 اعتراضات کارگری را سر بازايستادن نيست ، 
 ھای بزرگ اجتماعی درراه است تکان

ھای مختلف کشور  شھرداری در شھرھا و استان
ويژه مناطق جنوبی کشور ازجمله بھبھان،  به

بوشھر، کوت عبدهللا و اھواز دست به اعتصاب 
در اھواز کارگران شھرداری پس .و تجمع زدند

ھای بزرگی را با  که شعارنوشته از تجمع، درحالی
کردند، در داخل شھر دست به  خود حمل می
 .راھپيمايی زدند

ھا در ھمين نيمه اول تيرماه دو  عAوه براين 
يکی .  داد تجمع اعتراضی بسيار مھم ديگر نيز رخ

اعتصاب و تجمع اپراتورھای برق فشارقوی 
کارگران برق فشارقوی روز اول تير از .  است

شھرھای مختلف خوزستان ، روز نھم تير از 
شھرھای مختلف استان ھرمزگان،کھکيلويه و 
بويراحمد وزوز يازده تير از شھرھای مختلف 
استان زنجان،کرمانشاه،کردستان و ايAم در 

ھا  ای در مراکز اين استان برابر دفاتر برق منطقه
تجمعات کارگران .  تجمع اعتراضی برپا کردند

برق فشارقوی برای جنبش کارگری بسيار مھم 
فقط از اين بابت  اين تجمعات اعتراضی نه.است

که اين کارگران در بخش بسيار حساس و مھمی 
تواند  ھا می مشغول به کار ھستند که اعتصاب آن

فوريت و به نحو بسيار مؤثری جامعه را تحت  به
تأثير قرار دھد، بلکه ھمچنين به خاطر سابقه 
درخشان اين کارگران در برپائی اعتصابات و 
. اجتماعات سرتاسری حائز اھميت جدی است

ھا و  کارگران برق در زمره پيشگامان اعتراض
شوند و درگذشته   تجمعات سراسری محسوب می

ھای  با حضور کارگران از شھرھا و استان
مختلف کشور تجمعات اعتراضی مھمی را در 

 .اند تھران سازمان داده
تجمع اعتراضی بسيار مھم ديگر، تجمع صدھا 
تن از شاغAن و کارکنان رسمی صنعت نفت 

روز نھم تير چند صد تن از اين زحمت .  است
 ھزار نفر از ٢٠کشان به نمايندگی از حدود 

سراسر کشور،در تھران مقابل وزارت نفت تجمع 
کارکنان و کارگران .  اعتراضی برپا کردند

قراردادی نفت تاکنون چندين تجمع اعتراضی 
اند اما در مورد شاغAن و کارکنان رسمی  داشته

نفت، بعد از بيش از دو دھه اين نخستين بار است 
صورت علنی و جمعی وارد خيابان  که به

. زنند شوند و دست به اعتراض و تجمع می می
تجمع و اعتراض درنفت بسيار مھم و نشانه 

بحران .  خوبی برای جنبش طبقاتی کارگران است
و ورشکستگی مالی رژيم به حدی شديد و جدی 
است که قادر نيست حقوق و مزايای کارکنان و 

ھا و  در ھفته.  شاغAن رسمی نفت را به پردازد
ھای آينده بايد منتظر اعتراضات مشابھی در  ماه

 .ھا نيز باشيم پتروشيمی
 روزه مسئو4ن ۴۵درحال حاضر مھلت 

ھای توخالی آنان به  سنگ کرمان و وعده زغال
ھای کارگران  کارگران به سر آمده اما خواست

سنگ  رو، زغال ازاين.  معدن عملی نشده است
در .کند خود را برای اعتصاب و تجمع آماده می

رغم اعتصابات و  فو4د و ھپکو و آذر آب نيز به
ھا و مبارزات درخشان کارگران برای  راھپيمايی

سازی اين  واحدھا و تضمين  لغو خصوصی
گونه  ھا عملی نشده و ھيچ شغلی، اما اين خواست

بھبودی در شرايط کار و وضعيت کارگران 
فقط تصميم ندارد  دولت نه.  حاصل نشده است

ھای واگذارشده را باز پس گيرد بلکه  شرکت
برعکس آنچه را که ھنوز درتملک دارد 

فروشد و به بخش خصوصی  باسرعت دارد می
تنھا خواست کارگران اين  نه.  کند واگذار می

نشده و گرھی از مشکAتشان  ھا پذيرفته واحد
گشوده نشده است بلکه دستگاه قضايی و امنيتی 
کارگران پيشرو و فعا4ن اعتصاب در اين 

ھا را مدام احضار و بازجويی و تھديد و از  واحد
به حبس و شAق محکوم .  کند  جويی می آنان انتقام

کند و برای مرعوب ساختن کارگران ، اين  می
احکام ضد بشری را با جرائم نقدی سنگين و 
تحميل يک ماه کار مجانی و بيگاری، تکميل 

 . نموده است
تمامی شواھد موجود حاکی از تشديد فشار و 
. افزايش نارضايتی در ميان کارگران است

فشارھای  ھا کارگر در سراسر کشور تحت ميليون
اين .  کشنده اقتصادی و معيشتی قرار دارند

فشارھا از آستانه تحمل کارگران فراتر 
افزايش دستمزد، بھبود شرايط کار .اند رفته

ھای کارگری روی  وزندگی و ساير خواست
ھايی از تشديد و  جا نشانه ھمه.  اند مانده زمين

تقويت روحيه اعتراضی و آمادگی بروز 
يابی  دست.  خورد اعتراض و اعتصاب به چشم می

ترين خواست کارگری، مستلزم اعتراض و  به کم
سو  در يک.  اعتصاب و ورود به خيابان است

انفجار کارگری، در  جمعيت چندميليونی قابل
دار و دولت اين طبقه که  سوی ديگر طبقه سرمايه

با ھر خواست کارگری که متضمن صرف ھزينه 
! باشد مخالف است و گاه از برآوردن آن ناتوان

. نھايت ادامه يابد تواند تا بی اين وضعيت نمی
انفجار بزرگ ھنوز رخ نداده است اما تراکم 

تر  فشارھا، مرحله انفجار را نزديک و نزديک
بيھوده نيست که دلسوزان نظم موجود .  سازد می

ھريک به زبانی از شکاف عميق ميان فقر و 
ھای  گويند و تAطمات و تکان ثروت سخن می

ھم انقAب  بزرگ اجتماعی  و خطر انقAب آن
انقAبی که ارتجاع .  دھند می کارگری را ھشدار 

کشد، تمام نظم موجود را  اسAمی را به زير می
کند و با استقرار يک نظام  از ريشه دگرگون  می

شورايی، رفاه و آزادی را برای کارگران و 
 .آورد کشان به ارمغان می عموم زحمت

  
 
 

اگر تا پيش از اين، کارگرانی که به صورت 
به مراکز درمانی می رفتند، "  بيمار سرپايی"

ملزم به پرداخت ھزينه تست کرونا از جيب خود 
بودند، اکنون بايد ھزينه ھای تھيه ماسک را ھم 

چرا که حسن روحانی، ھمزمان با .  تقبل کنند
ابAغ تصميم دولت در پوشيدن ماسک اجباری، 
از نيروی انتظامی و دستگاه قضايی خواسته 
است تا دولت را در پيشبرد اين تصميم ياری 

روحانی ھمچنين از مسئو4ن ادارات .  کنند
خواست تا اگر کسی بدون ماسک بر سر کار 

از محيط کار "  غيبت"حاضر شد، او را با عنوان 
در واقع اينبار نيز، دولت جمھوری .  بيرون کنند

اسAمی بدون پرداخت کمترين ھزينه مالی جھت 
تھيه و توزيع  ماسک، عمA تمام ھزينه ھای 
مالی و امنيتی پيشبرد دستورالعمل خود را بر 
دوش کارگران، کارمندان و ديگر اقشار مزد 

بی ترديد پيشبرد اين .  بگير گذاشته است
دستورالعمل دولت نيز بدون در اختيار گذاشتن 
ماسک رايگان برای عموم کارگران و توده ھای 
مردم ايران، شرايط معيشتی و امنيتی را برای 
آنان وخيم تر کرده و واکنش ھای اجتماعی را به 

 .ھمراه خواھد داشت
جان کAم اينکه، جمھوری اسAمی به رغم اينکه 
با ترفندھای گوناگون، سياست ايمن سازی 
عمومی و کشتار تدريجی مردم را به به عنوان 
يک امر عادی در جامعه جا انداخته است، با اين 
ھمه به دليل ناکارآيی نظام بھداشتی و درمانی 
کشور، پيشبرد  اين سياست اکنون به باتAقی 

باتAقی .  برای ھيئت حاکمه ايران تبديل شده است
که برون رفت از آن به سادگی برای دولت ممکن 

چرا که با وضعيت کرونايی حاکم بر .  نيست
کشور و نيز در پی خصوصی سازی سيستم 
بھداشتی و درمانی کشور، آنچه اکنون برای 
کارگران و عموم توده ھای زحمتکش ايران بر 
جای مانده است، تنھا شبحی از نظام درمانی و 
بھداشتی کشور است که بايد به کلی زير و رو 

عملی که با استمرار جمھوری اسAمی .  شود
از اين رو، در برنامه عمل .  شدنی و ممکن نيست

در بخش بھداشت و )  اقليت(سازمان فدائيان 
درمان رايگان به روشنی به موارد زير تاکيد شده 

تمام زحمتکشان بايد از امکانات بھداشتی، : "است
پزشکی، درمانی و دارويی رايگان برخوردار 

ايجاد و گسترش شيرخوارگاه ھا و مھد .  باشند
کودک ھا به منظور مراقبت از کودکان و 

تامين امکانات .  پرورش آن ھا به ھزينه دولت
يک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان بی 
سرپرست و ايجاد مراکز ويژه برای نگھداری 

پوشيده نيست تحقق اين ".  آنان به ھزينه دولت
اقدامات تنھا با سرنگونی انقAبی جمھوری 
اسAمی و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان عملی خواھد بود

٣از صفحه   

 کرونا و ناکارآمدی سيستم
  درمانی جمھوری اس�می

 زنده باد سوسياليسم



 ٧ ٨٧٧ شماره  ٩٩  تير ١۶    ٧

١از صفحه   

 قانون سازمان تامين  ٩۶ در ماده  .  کنند   فراموش می 
"اجتماعی آمده است   است ميزان  مکلف سازمان  : 

ھای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی    کليه مستمری 
و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی  

با توجه به  بار کمتر نباشد    که حداکثر از سالی يک 
 با تصويب ھيات وزيران  افزايش ھزينه زندگی 

 ).تاکيدات از ماست "(ھمان نسبت افزايش دھد   به 
 درصدی حداقل مستمری کارگران  ٢۶ افزايش  

ست که حتا نرخ رسمی تورم در    بازنشسته در حالی 
.  درصد اعAم شده بود ۴١ پايان سال گذشته با4ی  

تر کليت    کاری که ھيات وزيران و به عبارت دقيق 
حاکميت جمھوری اسAمی با معيشت کارگران  

ست که با معيشت    بازنشسته کرد، ھمان کاری 
ست که    کارگران شاغل کرد و البته باز ھمان کاری 

ی آن فاصله عظيم    دھد و نتيجه   ھر سال انجام می 
دستمزد و مستمری و حقوق کارگران و  

بگيران    بازنشستگان و معلمان و ديگر حقوق 
اگر زمانی نه  .  زحمتکش جامعه با خط فقر است 

ھايی از کارگران و زحمتکشان    چندان دور، بخش 
توانستند با دستمزد و حقوق خود يک زندگی    می 

حداقلی را فراھم کنند، امروز اما از ھمه چيز  
اگر ديروز گوشت کا4يی لوکس شده  .  اند   درمانده 

بود، امروز حبوبات و لبنيات و ميوه و سبزی نيز  
در حال تبديل شدن به کا4يی لوکس برای کارگران  

اگر يخچال خانه يک بازنشسته  .  و زحمتکشان ھستند 
خراب شود، جايگزين کردن آن با يخچال نو به  

اين است کاری که  .  امری محال تبديل شده است 
دار حاکم بر ايران با کارگران و ديگر    طبقه سرمايه 

 .زحمتکشان جامعه کرده است 
براساس آخرين آمار، تعداد مستمری بگيران  

 ميليون  ۶ سازمان تامين اجتماعی در مجموع حدود  
 ميليون و  ٣  ھزار نفر است که از اين ميان  ٨٣٠ و  

  ٢ بگيران اصلی ھستند و     ھزار نفر مستمری ٩٠٨ 
. )١ ( ھزار نفر مستمری بگيران تبعی ٩٢١ ميليون و  

ھای بازنشستگی از    کل بازنشستگان ساير صندوق 
  ۴ جمله بازنشستگان کشوری و لشکری نيز حدود  

بدين ترتيب حدود  .   ھزار نفر ھستند ٣٠٠ ميليون و  
،  )بگيران   و مستمری ( درصد از کل بازنشستگان  ۶٠ 

 .وابسته به سازمان تامين اجتماعی ھستند 
کيا، رئيس کانون کارگران    دھقان   ی علی   گفته   به 

 درصد از  ۶۵ بازنشسته تامين اجتماعی تھران،  
بگيران سازمان تامين اجتماعی حداقل و يا    مستمری 

وی  .  کنند   حتا کمتر از حداقل مستمری را دريافت می 
ارزش دريافتی مستمری بگيران  : "گويد   چنين می   ھم 

مدام در حال سقوط است، بيشتر کسانی که در زمان  
بازنشستگی مستمری نزديک به حداکثری داشتند  

شوند،    بگير محسوب می   حا4 در بھترين حالت ميانه 
و عAوه بر اين وضعيت کسانی که به ھر دليلی  
نظير فوت يا حادثه پيش از رسيدن به موعد  
بازنشستگی در زمره مستمری بگيران قرار  

طبق  .  ھاست   تر از اين حرف   اند به مراتب وخيم   گرفته 
 درصد مستمری بگيران و به  ٧ ھا دست کم    برآورد 

 ھزار خانوار بازنشسته در  ١٨٠ بيان ديگر حدود  
کشور وجود دارد که پرداختی ماھانه سازمان تامين  

 ".ھا کمتر از حداقل است   اجتماعی به آن 
حال با اين وضعيت، با اين ميزان مستمری، با اين  
گرانی، بازنشستگان تامين اجتماعی از پس کدام يک  

توانند برآيند؟ در    ھای ضروری خود می   از ھزينه 

شرايطی که حتا ده ميليون تومان درآمد ماھانه نيز  
  ٢ کند، مستمری    کفاف يک زندگی حداقلی را نمی 

حتا  ميليون تومانی بازنشستگان تامين اجتماعی  
 .شان نيست   ترين نيازھای   پاسخگوی ضروری 

ھمين جماعتی که ميزان دستمزدھا و مستمری را  
کنند در جلسات خود ھزينه يک خانوار را    تعيين می 

 ھزار تومان  ٩۴٠  ميليون و  ۴ در اسفند سال گذشته  
، جدا از آن که ھمين رقم در ھمان  )٢ (تعيين کردند 

 درصد  ۵٠ زمان نيز غير واقعی بوده و تنھا  
ھای يک خانوار را به صورت واقعی پوشش    ھزينه 
داد، اما باز حاضر نشدند دستمزد کارگران و    می 

  ٩۴٠  ميليون و  ۴ بازنشستگان را تا سقف ھمان  
ھزار تومان افزايش دھند و دستمزد تعيين شده تنھا  

ھای يک خانوار آن ھم     درصد از ھزينه ۴٠ حدود  
بر اساس محاسبه آن جماعت دزد و فاسد تعيين  

 ساعت  ٨ تواند روزی    آخر کارگر چگونه می .  گرديد 
 درصد زندگی را به  ۴٠ کار کند آن وقت تنھا ھزينه  

طور واقعی    در حالی که امروز به .  او پرداخت 
 درصد ھزينه  ٢٠ کند حتا    کارگری که کار می 

. کند   عنوان دستمزد دريافت نمی   اش را به   زندگی 
ھمين وضعيت را بازنشستگان تامين اجتماعی دارند  
که بعد از عمری کار و تAش و ثروتمند کردن  

  ٢٠ داران امروز با مستمری خود کمتر از    سرمايه 
آن ھم  .  کنند   شان را دريافت می   ھای   درصد از ھزينه 

ھاست، اما دولت و    از صندوقی که متعلق به خود آن 
 .اند   مديران دزد آن را غارت کرده 

ست تا به سخنان مدير عامل دزد سازمان تامين    کافی 
سا4ری مديرعامل  .  اجتماعی کمی دقت کنيم 

که ھزينه ماھانه    سازمان تامين اجتماعی با بيان اين 
 ميليارد تومان است،  ٩۶٠٠ سازمان تامين اجتماعی  

"گويد   می   ميليارد تومان ماھانه از طريق  ٨۶٠٠ : 
شود که با وجود ھزينه     وصول حق بيمه تامين می 

ميليارد تومانی، يک ھزار ميليارد تومان  ٩۶٠٠ 
سود شستا و  کسری منابع ھر ماه داريم که از طريق  

يعنی  ).  تاکيد از ماست "(شود    جبران می منابع ديگر 
شرکت شستا با آن منابع عظيم ماھانه ھزار ميليارد  

چگونه ممکن  !!!  ندارد )  سود (تومان درآمد خالص  
!! تواند آن را باور کند؟   است و چه کسی می 

شود تمام منابع کارگران    جاست که مشخص می   اين 
جای افزايش    در سازمان تامين اجتماعی به 

ھا و بھبود کيفيت بيمه درمانی، صرف    مستمری 
ھای مقامات و مديران فاسد و پليد جمھوری    دزدی 

 درصد از  ۶٠ گويد    وی می .  شود   اسAمی می 
ھای ماھانه سازمان تامين اجتماعی پرداخت    ھزينه 

ست که اگر سازمان    اين در حالی .  ھاست   مستمری 
تامين اجتماعی از لحاظ مالی سازمان سالمی بود،  

ھای بازنشستگان از محل    بايست مستمری   می 
ھا    درآمدھای خالص حق بيمه بازنشستگانی که سال 

جمع شده  "  شستا "پيش پرداخت شده و در شرکت  
پرداخت گردد، نه از محل حق بيمه کارگران  

شرکتی که به اعتراف مقامات دولتی يکی  !!!  شاغل 
ھاست،    ترين شرکت   از ثروتمندترين و بزرگ 

ھا    اش تنھا در بانک   ھای   شرکتی که اگر پول 
ھا ھزار ميليارد تومان بھره    شد ده   گذاری می   سپرده 

 !!!سا4نه داشت 
  ٩١١ با تصويب حداقل مستمری يک ميليون و  

طور واقعی مستمری بازنشستگان    ھزار تومانی، به 
 د4ر رسيد و اين  ٣ تامين اجتماعی به روزی حدود  

آن ھم در کشوری که با  !!!  يعنی فاجعه به تمام معنا 
کاھش ارزش لایر حتا بھای توليدات داخلی نيز به  

ست    کافی .  روند   موازات کا4ھای وارداتی با4 می 
ای را تصور کنيم که فاقد مسکن است و    بازنشسته 

طورواقعی    البته بسياری از بازنشستگان نيز به 
توانند حتا    با اين مستمری چگونه می .  مستاجر ھستند 

 !از پس کرايه خانه برآيند؟ 
 !چه بايد کرد؟ 

اند که نه مقامات    خوبی دريافته   عموم بازنشستگان به 
ھای دولتی که اسم    جمھوری اسAمی و نه تشکل 

ھای بازنشستگان يا کارگران را با خود يدک    تشکل 
کشند، در فکر وضعيت معيشتی بازنشستگان    می 

شان يا سرکوب اعتراضات است    نيستند و تنھا وظيفه 
و يا سردواندن بازنشستگان و امروز را به فردا  

وضعيتی نيز که امروز شاھد آن ھستيم،  .  رساندن 
يک روزه و يک ساله به وجود نيامده است، اين  

ھا سياست حاکمان جمھوری    وضعيت نتيجه سال 
اسAمی بوده است که منجر به چنين شکاف عظيمی  

ھا با خط فقر شده    بين دستمزد، مستمری و حقوق 
 برابری مستمری  ۵ ای که افزايش    گونه   است، به 

تواند يک    بازنشستگان تامين اجتماعی نيز نمی 
زندگی متعارف که تمام بازنشستگان شايسته آن  

 .ھا تامين کند   ھستند برای آن 
شکاف کنونی بين مستمری و خط فقر چيزی نيست  
که مثA با افزايش چند صد ھزار تومانی مزايا و يا  

طور که بازنشستگان در    ھمان .  غيره پُر شود 
تجمعات اعتراضی متعدد خود بارھا شعار دادند،  

بيمه درمانی  .  ھاست   معيشت و منزلت حق مسلم آن 
سازی مستمری بازنشستگان با    مناسب، ھمسان 

حقوق و دستمزد شاغAن، افزايش مستمری تا با4ی  
ھای    خط فقر، رفع موانع حکومتی در ايجاد تشکل 

واقعی بازنشستگان و کنترل و نظارت بازنشستگان  
شان،    ھای واقعی   بر اموال خود از طريق تشکل 

آزادی تجمع و اعتراض، ھمگی بخشی از  
ھايی که    خواست .  ھای بازنشستگان ھستند   خواست 

ھا پاسخ نداده و    طور يقين جمھوری اسAمی به آن   به 
 .نخواھد داد 

بنابراين راه حل مشکل بازنشستگان تامين اجتماعی  
در اتحاد و مبارزه است، در اتحاد بازنشستگان  
تامين اجتماعی، اتحاد با ساير بازنشستگان، اتحاد با  
. کارگران و معلمان و ديگر زحمتکشان جامعه 

دستيابی به معيشت و منزلت خواست اکثريت با4ی  
 درصد جامعه است و اين تنھا با اتحاد و  ٩٠ 

اعتراض به نظم موجود، به پايين کشيدن آن و  
پذير    برپاساختن نظم جديد، نظمی سوسياليستی امکان 

ھيچ جناحی از بورژوازی به عنوان  .  خواھد بود 
 درصد  ٩٠ ھای اکثريت با4ی    خواست   طبقه حاکم، به 

 .جامعه يعنی معيشت و منزلت پاسخ نخواھد داد 
 

 :پی نوشت 
مستمری بگيران تبعی کسانی ھستند که پس از    –  ١ 

بگير اصلی ھم چنان حق    فوت بيمه شده و مستمری 
دريافت مستمری را دارند، مانند ھمسر، دختر، پسر  
و پدر و مادر فرد بيمه شده اصلی که البته دريافت  

از جمله فرزند  .  مستمری منوط به شرايطی است 
تواند مستمری دريافت     سال تمام می ١٩ پسر تا سن  

کند و پس از آن تنھا در صورتی که دانشجو باشد يا  
 .معلول و از کارافتاده 

کانون  "فرامرز توفيقی رئيس کميته دستمزد    –  ٢ 
در گفتگو با خبرگزاری ايلنا به تاريخ  "  عالی شوراھا 

ھای اخير سبد     تير گفت با توجه به تورم و گرانی ١۴ 
 ھزار  ٨٠٠  ميليون و  ۶ معيشت يک خانوار به  

 !!!تومان رسيده است 
 
 

 معيشت،
  منزلت حق مسلم بازنشستگان تامين اجتماعی



 ٨ ٨٧٧ شماره  ٩٩  تير ١۶    ٨

خيلی بيشتر از آنچه زارع می گويد موجب 
. سرشکستگی رژيم ودست اندرکاران آن است

رژيم جمھوری اسAمی آخرنظام فاسد سرمايه 
داری در دنيا است، شغل ھا وکاسبی ھائی دراين 

شود که ھزار بار از کاذب ھم  رژيم تراشيده می
کاذب تر ھستند، بطوريکه وقتی برای اولين بار 
به گوش انسان می خورد يا می بيند دچار شگفتی 
می شود ، طوری که  اجاره دادن پشت بام خانه  
ھر شبی پنجاه ھزار تومان بسيار عادی جلوه می 

 !کند
شورای بازنشستگان در نوشته ای در ھمين 

شايد تا سال ھای قبل اين ھم "رابطه آورده 
خانگی بين مجرد ھاافزايش يافته بود، اماامروز 
گزارش ھائی حاکی ازاجاره نشينی دو خانواده 
در يک واحد به گوش می رسد که نشانه عمق 
درماندگی مستاجران وکاھش قدرت اين 

ازطرفی تعداد زيادی .  قشردرپرداخت اجاره است
مغازه «و»پشت بام خواب«ازکارگران

گورخوابی، فاضAب خوابی، .!!  شده اند»خواب
کوره خوابی، ماشين خوابی، چادر خوابی، 
خيابان خوابی، زير پل خوابی واين بارپشت بام 

بی پناھی و رھا شدن انسان ھا تا کجا !  خوابی
ادامه خواھد داشت؟ به برکت حکومت سرمايه 
عليرغم اينھمه پيشرفت ھای شگرف وحيرت 
آور، بAئی سرانسان آمده که حتی حيوانات در 

 ."مقابل طبيعت ، چنين بی پناه ومستاصل شده اند
خانواده ھای اجاره نشين بيشترماه ھای سال را 

ھنوزعرق .  در اضطراب ونگرانی سرمی کنند
تنشان از آخرين جابجائی خشک نشده و نيمی از 
. سال جديد نگذشته که خواب آنان آشفته می شود

چند ماه ازاجاره نشينی جديد مانده که دوباره 
دچار تب والتھاب می شوند مجددا دوندگی ھا 

ھمه ساله .  برای اجاره مسکن آغاز می شود
دوماه پيش ازپايان قرار داد اجاره مسکن ، 
سرپرست خانواده ھا زن، مرد، احيانا پسر 
ودختر جوان، داماد، عروس، پدر زن ومادرزن 
، کليه آشنايان و وابستگان ھرکدام به نوبه خود 
درکوچه وخيابانھا شروع به پرسه زدن برای 

از اين بنگاه ملکی به آن يکی .  تھيه خانه می کنند
 .بنگاه ملکی شروع به پرس وجو می کنند

خانه فرا رسيده است و   فصل اجاره"   ]شھروند[ 
تصوير مردمی که نااميدانه پشت شيشه مشاوران 

 برای »مورد خوب«امAک را به اميد ديدن يک 
امسال .  شود کنند، به تکرار ديده می اجاره نگاه می

يک تفاوت ديگر ھم وجود دارد، مردمی که 
ماسک به صورت دارند و دستکش به دست 

نه "  .گذرانند قيمت اجاره خانه را از زير چشم می
اينکه خانه استيجاری کم باشد، تا دلتان بخواھد 
در فاصله کمی با ھم خانه پيدا می شود، منتھی 
ھرکدام از خانه ھا ومسکن اجاره ای شرطھای 
خاص خود را دارد، که با شرايط مستاجر 

ازميان ده ھا گزينه شايد يکی .  خوانائی ندارد
بطورنسبی با شرايط ھر مستاجری مناسب می 

اين به معنی آن نيست که مستاجر وخانه .  باشد
نشين ازروی دست و دلبازی وفارغ بالی به 

بلکه بعلت نداشتن امکانات .  انتخاب می پردازد
وبسته بودن دست سرپرست خانواده عمدتا بعلت 

گرانی زندگی است که در انتخاب خانه در می 
خانواده ھای کارگری و زحمتکش شھری .  مانند

وحقوق بگيران متوسط خانه ای را که انتخاب 
می کنند، بايد با ده ھا پيش شرط که برای خود 

با بازار .  تعيين کرده اند مناسب وسازگارباشد
خط .  روزمنطقه فاصله زيادی نداشته باشد

اتوبوس ومسير تاکسی برای فرزندان خانواده که 
به دانشگاه ومدرس می روند ازنزديک محل 
بگذرد، محل کار پدر و مادردرمرحله دوم 

ھمينطور شرط .  درانتخاب مسکن دخالت دارد
ھای با اھميت ديگری که برای خانواده ھابسيار 
تعيين کننده ھستند، شرط ھائی که عموما 
مستاجراز روی نا توانی وبعلت گرانی و افزايش 

ھای زندگی ناگزيراز گردن نھادن به آنان  ھزينه
 .  است
شدن وضعيت معيشت خانوار به  با وخيم:  شرق

سبب افت درآمد و افزايش تورم و گرانی، اقAم 
. اند رو شده ديگر نيز با رشد درخور توجھی روبه

مسکن، يکی از مواردی است که ھمتای 
ھا، افزايش داشته و جامعه با افزايش  گرانی

رو شده است؛ عAوه بر  نشينی روبه درصد اجاره
اينکه بسياری از مردم، به دليل افزايش نرخ 

نشينی يا سکونت در  اجاره، مجبور به حاشيه
در اين حالت، .  اند شھرھای اقماری شده

پله از ھر سطح درآمدی، به پايين  خانوارھا، پله
نشينی و  روشنی با افزايش درصد حاشيه آمده و به

. ايم رو شده ھای فرسوده روبه سکونت در بافت
 به ١٣٩۶ھرچند آمار دقيق قابل استنادی از سال 

اين سو، در اين زمينه وجود ندارد و آمارھای 
زنی است، اما بسياری از  اعAمی نيز تنھا گمانه

کارشناسان و تحليلگران حوزه مسکن، خبر از 
، »ھا  در حاشيه آرامستان سکونت«گسترش 

ويژه در  ، به»خوابی مغازه« و »خوابی بام پشت«
اجاره ھر شب خوابيدن .  دھند بين کارگران می

 ھزار ٢۵زير آسمان ھم از سال گذشته تا امسال، 
تومان افزايش يافته و به گفته علی نوذرپور، 

 ھزار تومان رسيده ۵٠، به ٢٢شھردار منطقه 
 در »بدمسکنی«است؛ اتفاقی که تأييدی بر شيوه 

 .رود کشور به شمار می
قضيه مسکن  وکمبود آن پديده نو ظھوری نيست 
که بگويم بطورمقطعی و يا برشی در مرحله ای  

بلکه از مسائل .  از زمان با آن روبرو شده ايم
ومعضAت جامعه وبخش وسيعی ازخانواده ھا 
ومردم در راستای تحول تدريجی جامعه دريکی 
دو دھه منتھی به مقطع قيام  و بعد از آن در 
چھار دھه اخيراست که ھيچگاه پاسخی درخوربه 
نياز خيل وسيع افراد وخانواده ھای شھری بدون 

 . خانه و مسکن  داده نشده
ھای نادرست و ضد مردمی اقتصادی در  سياست"

 در کشورمان موجب ۵٠ و ۴٠ھای  دھه
ھا و مھاجرت  شکستن بنيان اقتصاد روستا درھم

ھای بزرگ شد و  گسترده روستاييان به شھر
ھای بزرگ کشور  نشينی در شھر درنتيجه حاشيه
ھای بخش مسکن در  شاخص.گسترش يافت

ھای يادشده از يک افول جدی و ملموس  سال
وضعيت مسکن شھروندان :  گويند سخن می

روز بدتر  ھای بزرگ روزبه ويژه در شھر به
شود و بحران مسکن شھری در حال  می

پيروزی .  شدن به يک معضل جدی است تبديل
گيری نظام سياسی  انقAب اسAمی و شکل

اقتصادی جديد در کشور شرايطی را فراھم کرد 
تا مسئو4ن، رويکرد ديگری به امر مسکن داشته 

باشند، زيرا نظام جديد داشتن مسکن متناسب با 
. کرد نياز را ظاھراً حق مسلم شھروندان تلقی می

حال با وجود کسب موفقيت نسبی در کاھش  بااين
ھای نخست،  ابعاد بحران سکونت در سال

ھای اقتصادی در چند دھه گذشته رخ  دشواری
اين امر موجب شد مجددا بحران مسکن در .  داد

بار با ابعادی بس  جامعه مشاھده شود و اين
تر و خشونت بيشتر سAمت زندگی  بزرگ

افزايش روزافزون .  شھروندان را تھديد کند
جمعيت مستأجر در کشور در ساليان گذشته نشان 

در ساليان .  از سربازکردن دوباره اين غده دارد
گذشته ھر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور 

ھای زندگی  افتاده، در قدم اول بر دشواری
 ٩٩ تير٧ناصرذاکر."مستأجران افزوده است

 .روزنامه اعتماد
موضوع بد مسکنی، آلونک نشينی، کپر نشينی ، 
حلبی آبادی ومحله ھای فقير حاشيه نشين شھری 
سالھاست سوژه گفتمان و ونوشتاری  روزنامه ھا 
وافراد انسان دوست ، وبرابری خواه برای نقد 
حکومت ھای پھلوی و رژيم سرمايه داری 
اسAمی بوده، چرا که  حق داشتن مسکن مناسب 
برای ھرفرد وخانواده از اولويت ھای زندگی 

 .انسانی است
رشد اجاره نشينی ھمواره رو به با4بوده،ھرساله 
تعداد زيادتری به مستاجرين افزوده می شود، 
درکناراين رشد ھمزمان رشد اجاره بھا را داريم 
که سا4نه برقيمت اجاره خانه ومسکن افزوده می 

اين دو در کنارھم به شکلی مضاعف تاثير .  شود
. گذاربرزندگی چند ده ميليونی اجاره نشينان دارد

بيشتر اوقات فراغت اگر اسمش را بگذاريم 
سرپرست خانواده ھا درماه ھای مانده به پايان 
قرارداد گفتگو روی اين موضوع می چرخد آيا 
امسال مالک وصاحب خانه موافقت می کند 
باتمديد قرار داد خانه ؟ اگرقرار داد را تمديد کند 
افزايش بھای اجاره در سال جديد چقدر خواھد 

يکی داستان است پرآب "بود؟ جابجائی خانه 
چه مشکAت وضررھائی که درپی "  وچشم

ندارد؟ با ھر جابجائی کليه لوازم خانه دچار 
. آسيب می شوند، حداقل اينکه آسيب جزئی باشد

چند روز متوالی بايد در کار بسته بندی وتدارک 
بود، ھمين مقدار کار صرف بازکردن وچيدن 

 .مجدد لوازم در خانه جديد بايد کرد
رنج تحميلی : "نويسد يک کارشناس اقتصادی می 

به جامعه مستأجر که نه سخنگويی در بين 
قدرتمندان و متنفذان دارند و نه سھمی مؤثر از 

روز زيادتر و  ھای عمومی، روزبه تريبون
جامعه به مناسبات ارباب .  شود تر می کمرشکن

آور  رعيتی بازگشته و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب
سرعت  اگر برای چنين رشدی به.  کند رشد می

انديشی نشود، جريان توسعه کشور را  چاره
 ."چندين دھه ديگر به تأخير خواھد انداخت

اين رنج مضاعف بدان سبب نصيب مستاجران 
وکرايه نشينان مسکن شده، که دولت دربرابرتعھد 
خود در تھيه مسکن برای شھروندان سالھاست  

تھيه مسکن مشابه بسياری از .  شانه خالی کرده
امور ديگر به بازار و امر آزاد واگذارشده، دست 
انواع واقسام د44ن وپول بازان رادر امر ساخت 
وساز وفروش ومعامله مسکن بازگذاشته و بساز 
بفروشان به ميل خود مھار اين بازاردردست 

 سال اخيرسودھای چند ۶-۵گرفته طی 
مالکان خانه ھا .  برابرسرمايه را به جيب زده اند
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، پولی را که امروزازمستاجربابت رھن يک 
خانه می گيرند قيمت تمام شده خانه ای است که 

وقتی مسيرسرمايه .   سال پيش خريده اند۴-٣
گذاری درجھت تجارت، معامله ويا کارھای 
ديگربه ھر دليلی با مانعی روبروشود، مسيرتھيه 
. وتجارت مسکن روی سرمايه ھا گشوده می شود

اربابان وخدايگان مسکن که نبض اين رشته را 
در دست دارند وخودشان عرضه وتقاضا را 
کنترل وبرای ساختمان قيمت واجاره تعيين می 
کنند، مانند خريد وفروش ماشين وقيمتی که 

با اين تفاوت اساسی .  روزانه افزايش پيدامی کند
که بسياری از خانواده ھا ومردم می توانند بدون 
ماشين سر کنند، اما نمی توانند بدون خانه و 

 .سرپناه زندگی کنند
با توجه به رشد مضاعف اجاره نشينی وتورم 
وگرانی که اشاره شد، مستاجراگرخيلی خوش 
اقبال باشد ودارای کاروھنوزفشارزندگی او را از 
پای در نياورده، بايد پاشنه کفشش را با4 بکشد و 
برای تھيه مبلغ مورد نيازشروع به پرس جو 
نمايد و بواسطه آشنا و ھمکاری  از يکی ازبانک 
ھا وامی دريافت نمايد، يا برای بار دوم يا سوم 
پيش دوست ، آشنا، ھمکارونزديکان خود پولی 
قرض وقوله کند، وبا فروش انگشتر وحلقه ھای 
يادگارعروسی والنگوی بچه ھا واندوخته ی 
سالھای جوانی و پيشتراگرباقيمانده باشد افزايش 
. اجاره بھای مسکن وتمديد قرار داد رامھيا کند

تازه اينھا ھنوز برای خانواده ھائی است که 
تاکنون توانسته اند درمقابل گرانی و افزايش 

ھای زندگی طی دھه ھای اخيردوام آورده  ھزينه
درحاليکه وضعيت ھمه اينگونه نيست .  باشند

بسياری از اجاره نشينان بخاطرگرانی بھای 
مسکن وعدم برخورداری از توان مالی متوازن 
با تورم وگرانی به مناطق پايين تر وحاشيه ای 
رانده می شوند، که بلحاظ امکانات در محروميت 

اين خانواده ھا در شرايط جديد با .  بيشتری ھستند
مشکAت سخت تر وخشن تر محيط بايد دست 

چه بسا که از اين رھگذربرخی .  وپنجه نرم کنند
اعضاء خانواده با آسيب ھای جدی روانی 

 .واجتماعی جبران ناپذيری روبرو شوند
آماراجاره نشينان شھری چيزی حدود چھل 
درصد جمعيت يعنی کمتر از نيمی از مردم اجاره 
. نشين ھستند، وھيچ سرپناھی از خودشان ندارند

بدنبال تورم عمومی وگران شدن اجاره بھاء 
ھزينه تامين سرپناه ومسکن بطور روزافزونی 
ازدسترس واستطاعت مالی خانوارھا خارج شده 
وسبب رانده شدن اقشار بيشتری ازخانواده ھای 
متوسط وکم درآمد ھا به سمت حاشيه شھرھا 
شده، يعنی سکونت گاه ھائی که فاقد کمترين 

 . استاندارد  وامکانات برای زندگی ھستند
وزير سابق راه و شھرسازی در شھريور سال "

 ١٩ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ٩۶
ھشت ميليون نفر در بافت فرسوده (ميليون نفر 
اعAم )  ميليون نفر در حاشيه شھرھا١١شھری و 

کرده بود که اين آمار به زمان تدوين طرح جامع 
با توجه به .  گردد  بازمی١٣٩٣مسکن در سال 

افت جدی قدرت خريد و معيشت خانوار، بسياری 
نشينی و بدمسکنی  از کارشناسان معتقدند حاشيه
 ميليون رسيده ١٩در کشور به ارقامی بيش از 

فر، عضو  چندی پيش، محمدرضا محبوب.  است
انجمن آمايش سرزمين ايران، گفته بود ميزان 

 ميليون نفر رسيده ٣٨نشينی در کشور به  حاشيه
 ميليون نفر در نزديکی ٧٫۶که از اين تعداد، 

 . "کنند ھا زندگی می آرامستان
ھمانطور که در با4 اشاره شد، دولت و رژيم 
جمھوری اسAمی زير بار وظايف خود در کليه 

وھمه جور شانه از زير بار !  زمينه زائيده
مسئوليت ھای خود خالی کرده، موضوع مسکن 
ووظايف رژيم درمقابل جمعيت عمدتا کم درآمد 
کارگران و زحمتکشان و حقوق بگيران بدون 
خانه ومسکن ، مثل بسياری ديگراز وظايف 
رژيم پشت گوش نھاده شده، امروزتمام تAش 
رژيم در جھت بقا خود واينکه چگونه می تواند 

اجاره .  برای خود عمر بخرد انجام می گيرد
ماھانه ھر خانه ای که توسط مستاجر پرداخت 
می شود، برابربا حقوق و دستمزدی است که يک 

يعنی عموم کارگران .  ماه دريافت می کند
وزحمتکشان حقوقی را که در يافت می کنند 
برابربا اجاره خانه ای است که ماھيانه پرداخت 

يعنی با حقوقی که کارگران می گيرند .  می کند
البته اگر .!  ھميشه بايد گرسنه واجاره نشين باشند

که محال می .  تورم و گرانی افزايش پيدا نکند
 .باشد

سالھاست که مستاجرين واجاره نشينان  وآنان که 
فاقد مسکنی از خودشان ھستند، بدون کمترين 
حمايت وحق وحقوقی گرفتار و اسيرچنگال 

نرخ وبھاء .  مشاوران امAکی ومالکان ھستند
اجاره نشينی را يک طرفه بدون حضورمستاجر 
وموکلش تعيين می کنند، مستاجرين فاقد اتحاديه ، 
صنف وحامی ھستند، رژيم از قبل با سود جوئی 
وھمسوئی با مالک دست صاحبان امAک که 
عموما وابستگان رژيم ھستند باز گذاشته تا ھرچه 
بيشترمستاجرکه عموما يا از کارگران ، 
زحمتکشان است يا از حقوق بگيران جزء بچAند 

 .!وشيره جانش را بمکد
درطول ھمه سالھای گذشته و چند دھه عمررژيم 
که می بايست مطابق با تعھدش به نوعی 
مستاجرين رامطابق قانون مورد حمايت 
قراربدھد، آنھارا دست وپا بسته ونيازمند بدون 
. حمايت دريک جنگ نابرابردو يک رھا کرد

مشاوران امAکی ومالکان خانه ھا در يک طرف 
. اجاره نشين سرگردان در طرف ديگر

مستاجرين وکرايه نشينان در ھمه جای دنيا 
حقوقی دارند، وھمواره از طرف قانون امتيازاتی 

تنھا در ايران است که .  سھم آنان می شود
اقشارمستاجر وبد نشين مطلقا ازقانون و حمايت 

درطول تمام دھه ھای .!  دولت سھمی نمی برند
گذشته اين قشروسيع که کمتر ازنيمی از جمعيت 

غير .!  راتشکيل می دھد در بايکوت مطلق بوده
ازاينکه طی دوماھه اول شيوع کرونا شاھد بوديم 
که رژيم از مالکان در خواست داشته بعلت 
وضعيت اضطراری پيش آمده دو ماه جابجائی 

که اينکار خود بخود انجام می !!  تاخير بيفتد
 . گرفت، چون فاصله گذاری اجتماعی بود

از اواخر " :خبرگزاری مھر در گزارشی نوشت
 برای »حق مسکن«دھه ھفتاد رديفی با عنوان 

ھای مربوط به خريد يا اجاره خانه  کمک به ھزينه
. به فيش حقوقی مشمو4ن قانون کار اضافه شد

ھای گذشته اعمال تغيير در ميزان حق  طی سال
مسکن ھمواره با حواشی ھمراه بود، به عنوان 

 ھزار به ٢٠ از ٩٣نمونه حق مسکن در سال 

 ھزار تومان افزايش يافت اما پس از دو سال ۴٠
در ھيأت دولت تصويب شد و از مھر ماه سال 

 ھزار تومان برای اين مؤلفه در ۴٠ مبلغ ٩۵
امسال نيز فرايند تعيين حق .  نظر گرفته شد

ای که  مسکن با برخی حواشی ھمراه بود به گونه
پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار 
دو روز قبل برای تعيين حق مسکن تشکيل جلسه 

 ٢٠٠داد و اعضای شورا بر روی افزايش 
 به ١٠٠ھزارتومانی حق مسکن و افزايش از 

در صورت .   ھزار تومان به اجماع رسيدند٣٠٠
تصويب نھايی در دولت، اگرچه اين رديف نسبت 

ھای قبل از رشد بھتری برخوردار خواھد  به سال
شد اما با توجه به وضعيت بازار مسکن و روند 
تصاعدی قيمت خريد و اجاره، قطعاً ارقامی در 

 ھزار تومان ھيچ نقشی در جبران ٣٠٠حد 
در .  ھای مربوط به مسکن کارگران ندارد ھزينه

تر از متن حق  ھای مھم اين بين يکی از حاشيه
مسکن مربوط به زمان محاسبه اين مؤلفه در 
فيش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پيش از 

گفتند بايد حق  اين اعضای شورای عالی کار می
 ۶٠٠التفاوت  مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه

 ماه نخست سال به حساب ٣ھزار تومانی بابت 
کارگران واريز شود؛ با اين حال مطابق با 

ای که محمد شريعتمداری وزير تعاون، کار  نامه
و رفاه اجتماعی به ھيأت دولت ارسال کرده، 
زمان محاسبه حق مسکن در فيش حقوقی از تير 

 .ماه اعAم شده است
مبلغ فوق شامل ھمه حقوق بگيران وبازنشستگان 

دربرابرده ھا مؤلفه  که .  مستمری بگيرنمی شود
ھمزمان رشد نرخ وافزايش قيمت داشته اند چه 

؟ اين درحالی است که .نيازی را پاسخ می گويد
قيمت مسکن درتھران طی يک ماه گذشته 
ھرمترمربع به ميزان دوميليون تومان با4رفته 

 ميليون تومان ٩است درشمال شھر اين رقم به 
تا زمانيکه رکود وتورم است، تا .!!  رسيده است

زمانيکه سودجوئی موقعيت اول دراھداف 
وبرنامه است نمی توان انتظارداشت که اوضاع 

چشم اندازبی خانمانی توده ھای وسيع، .  بھترشود
رشد اجاره نشينی ورشد آلونک نشينی وحاشيه 
شھرنشينی چند برابربيشتراز سالھای منتھی به 

 وياد آورآن سالھاست ، سالھائی که ٥٧انقAب 
اعتراضات توده ای از ھمين موضع شروع به 

انقAب اجتماعی عدالتش فراتر .  برآمد کرد
ازھرعدالتی است که در قانون آمده، برای توده 
ھای اجتماعی که در برابربی عدالتی وتبعيض 
طو4نی به خيابان ھا سرازير می شوند، پذيرفتنی 
نيست که بعضی ازثروتمندان صاحب ومالک 

تا دوھزار خانه مالک باشند ...يک و دو 
وھمنوعانشان در غار و درمحيط بکروحشی در 
گرما وسرما بدون بھره مندی از حقوق اوليه 

 .انسانی سربر بالين خشن طبيعت بگذارند
 

  -نابود باد سرمايه داری
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد انق�ب
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 مسکن واجاره نشينان

٨از صفحه   



 ٨٧٧ شماره  ٩٩  تير ١۶    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٨درصفحه   

اين روزھا وماه ھا که موعد تغيير وجا بجائی 
خانواده ھای اجاره نشين ومستاجر وتجديد عقد 

، رسانه .  قراردادھای اجاره مسکن وخانه است
ھای عمومی خبرھايی در زمينه مسکن انتشار 
می دھند که نه تنھا اکثريت بسيار قوی مستاجرين 
وبی خانمانھا رادچار وحشت ونگرانی کرده ، 
بلکه مانند يک شوک کل جامعه رامتوجه 
موضوعی کرده که در کنارديگر مشکAت 
اجتماعی می تواند ترس از آينده را چند 

حتی آنانکه بعد از گذشت يک .  برابرافزايش بدھد
عمر با کارشبانه روزی وبه پشتوانه خانواده ھای 
خود واندکی ارثيه توانسته اند برای خود آلونکی 
در يک منطقه پايين شھرتھيه کنند با فصل 
جابجائی  واجاره مسکن دچاره دلشوره ونگرانی 

 .می شوند
افزايش چشمگير :"زارع نماينده مجلس می گويد 

قيمت اجاره مسکن به صورت مستقيم زندگی 
اقشارکم درآمد ومتوسط جامعه را تحت تاثيرقرار 
داده است، درچند ماه اخيرقيمت ھا درحوزه 
اجاره آنقدر با4 رفته که مردم برای تامين مسکن 

گرانی بازاراجاره .  استيجاری دچارمشکل شده اند

١٠ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش®م®اره حس®اب  کمک

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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مسکن درچند ماه اخير موجب شده که 
خانوارھای متوسط برای تامين مسکن به مناطق 
پايين ترشھرھا نقل مکان کنند، ازطرفی 
خانوارھای کم درآمد وضعيف جامعه وضعيت 
بسيار بدتر و نگران کننده تری دارند، به طوری 
که آنھا توان مالی کافی برای تامين مسکن 
درشھرھا را ندارند و به اجبار به مناطق حومه 

اخيرا دررسانه .  ای وحاشيه شھرھا کوچ می کنند
ھا موضوعاتی مانند اجاره پشت بام ھا مطرح 
شده است، موضوع اسفباری که نشان دھنده 
وضعيت آشفته بازار مسکن وعدم برنامه ريزی 
دولت برای توليد مسکن وساماندھی اين حوزه 
است، قطعا مجلس وضعيت فعلی بازار مسکن را 
تحمل نخواھد کرد، دولت بايد يک بار برای 
ھميشه نسخه واحدی را برای ساماندھی 
بازارمسکن طراحی کند تا درسال ھای آينده 
بازاربرروی يک ريل برنامه ريزی شده حرکت 

 ."کند
زارع به خود اجازه نمی دھد که به ھمه واقعيت 
وابعاد موضوع اشاره کند، چرا که قبح قضيه 

 مسکن واجاره نشينان

 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 

 عمودیپو4ريزاسيون 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


