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۴درصفحه   

 

 پاسکاری جان مردم 
 در بازی مرگبار کرونا

 
عزاداری در ھمه جا، چه در شھر و چه در "

" روستا، چه در جايی که قرمز است يا سفيد است
امسال در ."برگزار شود"باشکوه"بايد به طرز 

کنار شکوه عزاداری، ماسک داشتن ھم جزء 
جم>ت فوق، چکيده سخنان حسن ".  شکوه است

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
دستورالعمل .   بود١٣٩٩روز شنبه چھارم مرداد 
برگزار کردن "  باشکوه تر"روحانی برای ھرچه 

مراسم عزاداری محرم در شرايطی صادر شده 
است که در روزھا و ھفته ھای اخير، ميزان 
روزانه مبت>يان و جان باختگان ويروس کرونا 

تکرار .  به شکل فاجعه باری افزايش يافته است
 نفر در ٢٣۵ تا ٢٠٠آمار جانباختگان باJی 

طبق .  روز، به امری کام> عادی تبديل شده است
اع>م رسمی وزارت بھداشت، آمار جانباختگان 

 ١٩٠ ھزار و ١٧ مرداد، به ١٢تا روز يکشنبه 
 نفر ۴٣٧ ھزار و ٣٠٩نفر و آمار مبت>يان به 

اين آمارھای جعلی روزانه در .  رسيده است
شرايطی اع>م می شوند که طبق اسناد محرمانه 
تاييد شده ای که اخيرا از درون حاکميت به 
بيرون درز پيدا کرده است، فقط ميزان 

 ايران تا پايان تيرماه مراکز درمانیجانباختگان 
 ھزار نفر و ميزان مبت>يان ثبت شده ۴٢امسال، 
 .  ھزار نفر رسيده است۴۵٠نيز به 

اپيدمی کرونا، اکنون به شکل فاجعه باری 
کابوس مرگ .  سراسر ايران را فرا گرفته است
شيوع ويروس .  بر بام ھر خانه ای نشسته است

کرونا، آنچنان گسترده و عمومی شده که ديگر 
حتا مسئوJن وزارت بھداشت جمھوری اس>می 

 و ١٩نيز کمترين اِبايی در بيان گستردگی کوويد 
افزايش چشمگير مرگ و مير ناشی از آن در 

عليرضا زالی، فرمانده .  جای جای ايران ندارند
عمليات مديريت کرونا در تھران، روز يکشنبه 

 مرداد، از دو برابر شدن ابت>ی کادر درمانی ١٢
او از خستگی کادر .  به کرونا سخن گفته است

" فرسودگی"درمانی، عدم پرداخت حقوق و 
کرونا : "مفرط آنان سخن گفته و ھشدار داده است

". قطعا امواج چندين باره خواھد داشت

ويژه   و اعتراضات کارگری بهتموج اعتصابا 
در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی، تمام فضای 
سياسی  جامعه را تحت تأثير خود قرار داده 

پيمايی  ع>وه بر تداوم اعتصاب و راه.است
خيابانی کارگران مبارز ھفت تپه، کارگران ھپکو 

 مرداد وارد اعتصاب شدند و ١١نيز از روز 
سپس در زير پل بختياری شھر اراک تجمع 

دريک ھفته اخير اما .اعتراضی برپا کردند
بسته  اعتراضات و اعتصابات گسترده و ھم

کارگران نفت و گاز و پتروشيمی از برجستگی 
با تجمع اعتراضی و .  خاصی برخوردارشد

  صدھا تن از شاغلين ٩٩ تير ٩سرتاسری 
 ھزار تن از ٢٠رسمی نفت به نمايندگی از 

ھمکاران خود در مقابل وزارت نفت در تھران، 

صدور حکم اعدام برای زندانيان سياسی در 
دستگاه قضايی جمھوری اس>می پايانی ندارد و 

ی جنايتکار بر مسند  تا زمانی که اين دارودسته
براساس .  قدرت ھستند، پايانی نيز نخواھد داشت

 تن از زندانيان ۵اخبار منتشره حکم اعدام 
ھای مھدی صالحی قلعه شاھرخی،  سياسی با نام

محمد بسطامی، مجيد نظری کندری، ھادی کيانی 
و عباس محمدی که به دليل شرکت در 

   توسط بيدادگاه٩۶ماه  ای دی اعتراضات توده
ديوان "اصفھان صادر شده بود، در "  انق>ب"

 .تاييد شده است" عالی کشور

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨١شماره    ٩٩  مرداد ١٣ –سال  چھل و دوم 

٣درصفحه   

 شرايط کار و پيکار کارگران نفت و گازوپترو شيمی 

ھای کمرشکن  اجاره بھای مسکن يکی از ھزينه
بر اساس .   نشين در ايران است خانوارھای اجاره

 ١٨، در سراسر ايران ٩۵سرشماری نفوس سال 
 ھزار خانوار وجود دارد و ١٠٠ميليون و 

 ھزار ۴١٢ ميليون و ٢۵موجودی مسکن، به 
 ميليون و ۶از اين تعداد حدود .  واحد رسيده است

/  ٧ ھزار خانوار، معادل ۶٠٠   درصد ٣٠ 
 ٢ھای خالی نيز به  آمار خانه.  مستاجر ھستند

 ۵٠٠ ھزار واحد رسيده است  که ۵٨٧ميليون و 
 .ھزار واحد آن در تھران است

 ۴۴گويد که  آمار رسمی دولتی ھمچنين می
اين .   درصد خانوارھای تھران مستاجر ھستند

جمعيت انبوه مستاجران به ويژه در شھرھای 
بزرگ، با ھزينه سنگين اجاره ھا و افزايش آن 

درصد مطابق آمار رسمی، . اند در ھر سال مواجه
،   ٨۴سھم مسکن در سبد ھزينه خانوار ، سال 

 ۵٩ درصد بود، اين رقم در سال جاری به ٢٨
در شھرھای بزرگ .  درصد افزايش يافته است

ھای خانوارھای   درصد ھزينه۶٠حتی بيش از 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

زنده باد اعتصاب گسترده 
 کارگران نفت وگاز

 و پتروشيمی جنوب کشور

ھا و  در پی انتشار اين خبر توسط برخی از رسانه
ھای اجتماعی  بويژه رفتن اين خبر توسط رسانه

به ميان مردم و واکنش مردم به اين احکام 
جنايتکارانه، مقامات دستگاه قضايی در واکنشی 

که صدور حکم برای اين  دفاعی ضمن آن
زندانيان سياسی را نفی نکردند، خبر نھايی شدن 

حبيبی رئيس کل .  حکم اعدام را تکذيب نمودند
:  مرداد گفت١٠دادگستری اصفھان روز جمعه 

 ۵ھيچ گونه تعيين وقتی برای اجرای حکم اين "
نفر که تشريفات قانونی اجرای آن طی شده باشد 

ملی کردن زمين، پيش شرط ھرگونه راه حل ولو نسبی 
 معضل کمبود مسکن و اجاره بھای سنگين 

 تواند با اعدام و زندان  جمھوری اسDمی نمی
 نظم پوسيده موجود را حفظ کند



 ٢ ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ٢

١از صفحه   

 پاسکاری جان مردم در بازی مرگبار کرونا

٣درصفحه   

حريرچی، معاون کل وزارت بھداشت جمھوری 
 مرداد، از وضعيت ٩اس>می نيز روز پنجشنبه 

"  استان کشور٢۶قرمز يا در حال ھشدار در"
 ميليون ٧٢ استانی که به گفته او، ٢۶.  خبر داد

. جمعيت کشور در اين مناطق سکونت دارند
معاون کل وزارت بھداشت، با تاکيد بر وضعيت 

"فاجعه بار تھران اع>م کرد موارد بستری در : 
او، ".  تھران اوج گرفته که خيلی خطرناک است

 نفر بيمار کرونايی ١۴از ھر "با بيان اينکه 
، "بستری شده در تھران، يک نفر فوت می کند

منشاء آلودگی برای "ھشدار داد، اين شھر 
 . بوده است" شھرھای ديگر

اعتراف صريح حريرچی، مبنی بر اينکه از ھر 
 نفر بيمار کرونايی در تھران، يک نفر فوت ١۴

می کند، بدون ھيچ توضيحی بيانگر عمق جنايات 
جمھوری اس>می در به ھيچ گرفتن جان و 

بر طبق .  س>مت توده ھای مردم ايران است
نظريه علمی و تحقيقی سازمان بھداشت جھانی، 
در وضعيت نرمال شيوع ويروس کرونا، از ھر 

 نفر مبت> به اين ويروس فقط يک تا دو نفر ١٠٠
جان باختن يک نفر از .  به مرحله فوت می رسند

 نفر مبت> به کرونا در تھران به روشنی ١۴ھر 
نشان می دھد که دولت جمھوری اس>می چه 
فاجعه مرگباری را بر سر مردم ايران آوار کرده 

 . است
آوار شدن چنين حجم سنگينی از کشتار و مرگ 
روزانه بر سر توده ھای مردم ايران، تماما ناشی 
از پافشاری دولت جمھوری اس>می در اعمال 
سياست ايمن سازی جمعی به جای قرنطينه کردن 
. شھرھا و مناطق آلوده به ويروس کرونا است
سياست مرگباری که به رغم اجرای عملی آن، 
دست کم تا دوھفته پيش ھمواره از طرف 
. روحانی و ديگر مسئوJن حکومتی انکار می شد
اما سرانجام حسن روحانی، با سخنانی در روز 

، ھمه پرده ھا را دريد و به ٩٩ تير ماه ٢٨
در ايران اعتراف "   ايمن سازی گله ای"سياست 

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا .  کرد
با استناد به گزارش معاونت تحقيقات وزارت 

"بھداشت اع>م کرد  ميليون ايرانی ٢۵تاکنون : 
به اين ويروس مبت> شده اند و بايد اين احتمال را 

 ميليون نفر ديگر نيز در آينده ٣۵ تا ٣٠بدھيم که 
: او ھمچنين گفت".  در معرض ابت> خواھند بود

 ٢۵ دھيم، مبنا قراراگر اين گزارش را امروز "
از اين بيماری عبور ميليون نفر در کشورمان 

  ميليون٣۵ تا ٣٠حدود و بقيه جمعيت، کرده 
 در ماه ھای آينده نفر احتماJ در معرض اين ابت>

 ).تاکيدھا از ما است". (خواھند بود
اين اعتراف صريح حسن روحانی، ھمه پرده ھا 
را کنار زد و به طرز آشکاری اجرای سياست 
دولت در کشتار عمومی مردم را برای ھمگان 

روحانی، که تا پيش از اين در .  آشکار ساخت
جلسات قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا، با 
دستوالعمل ھای ظاھری تعطيلی ھرگونه مراسم 
عزا، عروسی، شادمانی و جشن را اع>م کرده 
بود، اينبار پس از رونمايی گزارش معاومت 
تحقيقات وزارت بھداشت، آن را فرصتی مغتنم 
برای سرعت بخشيدن  به اجرای ايمنی جمعی 

به زعم حسن روحانی، .  مورد نظر دولت ديد
حال که قرار است طبق گزارش معاونت تحقيقات 

 ميليون نفر ٣۵ تا ٣٠وزارت بھداشت، حدود 
ديگر در ماه ھای آينده به ويروس کرونا مبت> 
شوند، پس چه فرصتی بھتر از دين و تکيه بر 

 . روزھای عزاداری محرم
" باشکوه تر"تاکيد دولت به برگزاری ھرچه 

عزاداری محرم، آنھم در شرايطی که ھيچ نقطه 
ای از ايران سفيد نيست و به گفته معاون کل 

 استان کشور به لحاظ شيوع ٢۶وزارت بھداشت، 
کرونا در وضعيت قرمز و ھشدار قرار دارند، 
البته چندان ھم برای دولت بی درد و سر نيست و 

چرا که عملکرد جنايتکارانه دولت .  نخواھد بود
جمھوری اس>می در به ھيچ گرفتن جان مردم، 
کابينه حسن روحانی را با انتقادھای شديدی از 

 . درون و بيرون حاکميت مواجه کرده است
در روزھای گذشته، وزارت بھداشت مخالفت 

" مراسم پر جمعيت"خود را با برگزاری 
عزاداری در محيط ھای سربسته ابراز کرده 

علی ربيعی، سخنگوی دولت، در يادداشتی .  است
 مرداد برای رونامه ايران ١١که روز شنبه 

نوشت، گفته است، فشار برای انجام مراسم 
در "  به روش ھميشگی"عزاداری محرم 

ھمراه شود، يک "  عواقب وخيمی"صورتی که با 
به اين مراسم و مشارکت مردم "  ضربه تاريخی"

مجمع انجمن ھای گروه پزشکی نيز .  خواھد زد
پيش از اين در نامه ای به حسن روحانی، در 
باره خطر تجمعاتی مانند عزاداری محرم و 

عليرضا .  برگزاری کنکور ھشدار داده بودند
زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان 

ما " مرداد، با بيان اينکه ١٢تھران، روز يکشنبه 
به شدت از نظر علمی با ايمنی جمعی مخالفيم و 

"، گفت"اين حرف بسيار خطرناک است بايد : 
تنھا راه .  زنجيره انتقال ويروس را در ھم بشکنيم

  .فائق آمدن بر اين ويروس ھمين است
در کنار اينگونه مخالفت ھای به ظاھر جدی با 

، "به روش ھميشگی"برگزاری عزاداری محرم 
کسانی ھم مثل علم الھدی، مکارم شيرازی، 
مداحان تيغ بدست خامنه ای و ديگر روحانيون 

" باشکوه"متنفذ حکومتی ھستند که به برگزاری 
عزاداری محرم پافشاری دارند و توقف مراسم 

در جھت مقابله با "  سکوJر"عزاداری را اقدامی 
 .خوانده اند" ائمه"و " دين"

براستی اين ھمه تناقض و دستورالعمل ھای به 
ظاھر ضد و نقيض دولت در مواجھه با ويروس 
کرونا برای چيست؟ مردم در مواجھه با اين 
دوگانگی ھا از خود می پرسند، چرا بايد از 
برگزاری عروسی ھا پرھيز کرد؟ اما در ھمان 

چرا .   ھزار نفره برگزار کرد١٧۵حال کنکور 
حضور در ميھمانی ھای جمعی ممنوع می شود؟ 

" ھرچه باشکوه تر"اما در ھمان حال، برگزاری 
مراسم عزاداری محرم حتا در مناطق قرمز 

چرا دولت .  کرونايی به ھمگان توصيه می شود؟
نسبت به اجتماع کوچک مردم در محله و خيابان 
و ميدان ھای شھر ھشدار می دھد، اما برای 
اينکه منافع اقتصادی دولت و مشتی سرمايه دار 
استثمارگر تامين شود، کارگران را بدون 
برخورداری از حداقل ھای امکانات بھداشتی، در 
کارخانه ھا، معادن و ديگر مراکز توليدی به 
صورت فشرده در کنار ھم به کار و فعاليت وا 
می دارد؟ ھمان کارگران زحمتکشی که به سختی 

کار می کنند، بشدت استثمار می شوند و با 
حضور در محيط ھای جمعی کارخانه ھا، خود و 
خانواده ھايشان در معرض ابت> به ويروس 
کرونا قرار می گيرند، و دردناکتر اينکه با 
مشقات و سختی کاری که کارگران با آن مواجه 
اند، پرداخت ھمان دستمزدھای بخور و نميرشان 
نيز برای ماه ھا به تعويق افتاده و پرداخت نمی 

 . شود
پاسخ به اين دوگانگی و رفتار متناقض دولت 
جمھوری اس>می در يک جمله خ>صه می شود؛ 
دولت و ھيئت حاکمه ايران کمترين ارزشی برای 
جان و زندگی و س>مت کارگران و توده ھای 

بی ارزشی .  زحمتکش مردم ايران قائل نيستند
جان مردم، البته فقط مختص به اين دوره 

کارگران و عموم توده ھای .  کرونايی نبوده است
 سال است که زير ۴١زحمتکش مردم ايران 

چرخ دنده ھای ماشين سرکوب و کشتار و بی 
و اکنون با .  رحمی جمھوری اس>می له شده اند

شيوع ويروس کرونا، فرصتی برای جمھوری 
اس>می پيش آمده تا جان و س>مت و زندگی 
مردم، به طور روزانه به پاِس گِل رژيم در بازی 

 . مرگبار کرونا تبديل شده است
اينکه طبقه سرمايه دار حاکم و نظام سياسی 
پاسدار منافع آن، در اتحادی يکپارچه با شعار 

 ۶٠در صدد مبت> کردن "  قرنطينه بی قرنطينه"
 ميليون جمعيت ايران ھستند، کمترين ٧٠تا 

اينکه تمام مسئوJن ريز و .  ترديدی در آن نيست
درشت بھداشتی نيز در پيشبرد اين سياست 
مرگبار با حسن روحانی ھم نظر ھستند، باز ھم 

تفاوت و کشمکش ھای .  کمترين ترديدی نيست
درونی دولت و حاکميت، تنھا بر سر چگونگی و 

مورد "  ايمن سازی گله ای"ابعاد پيشبرد سياست 
مخالفت، نگرانی يا کشمکش .  نظر دولت است

ھای موجود در درون وزارت بھداشت يا واکنش 
ھای تند و تيز عناصری از درون حاکميت، 
اساسا مخالفت با کليت پيشبرد سياست ايمن سازی 

نگرانی سخنگوی .  جمعی مورد نظر دولت نيست
دولت، معاونان وزارت بھداشت و ديگر عوامل 
درونی حاکميت، عموما بر سر سرعت ميزان 
ابت> شدن بيش از اندازه افراد و مرگ و مير غير 
قابل کنترل ناشی از ويروس کرونا در يک بازه 
زمانی معين است؛ که ظرفيت درمانی و بھداشتی 
کشور قادر به پاسخگويی مداوای انبوه مبت>يان 

آنان بيش از اينکه نگران جان مردم باشند، .  نباشد
به "  ضربه تاريخی"نگران وارد شدن يک 

مشارکت مردم در مراسم محرم و نگران 
. فروپاشی نظام درمانی و بھداشتی کشور ھستند

" باشکوه"و از اين رو است که با برگزاری 
" به روش ھميشگی"مراسم عزاداری محرم 

 . مخالفت کرده اند
با اين ھمه و به رغم اينکه پاره ای از استانداران 

مراسم عروسی و "وزارت کشور، ھر گونه 
جرم "را ممنوع و برگزاری آن را "  ترحيم
متخلفان "اع>م کرده و گفته اند که با "  مشھود

می شود، حسن روحانی اما "  برخورد قانونی
 مرداد، به برگزاری ١٢مجددا در روز يکشنبه 

کوچه و "باشکوه مراسم عزاداری در ھر 
اين اصرار روحانی .  تاکيد کرده است"  خيابان

نشان می دھد که او به رغم ھمه تناقض گويی ھا 
و سخنان متضادی که از آغاز شيوع کرونا تا به 

ايمن "امروز داشته است، در پيشبرد سياست 



 ٣ ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ٣

٢از صفحه   

 
 زنده باد اعتصاب گسترده کارگران 
 نفت وگاز و پتروشيمی جنوب کشور

 
 
 
 

بر اساس اخبار منتشره در خبرگزاری ھا و شبکه ھای اجتماعی،  کارگران مناطق اقتصادی 
و پتروشيمی و کارکنان شرکت نفت و گاز به طور ھمزمان در بخش ھای وسيعی از مناطق 

 ١١اين اعتصاب گسترده که از صبح امروز شنبه .  جنوب کشور دست به اعتصاب زده اند
 از طرف کارگران و کارکنان پاJيشگاه آبادان، پاJيشگاه پارسيان، پتروشيمی ١٣٩٩مرداد 

 پارس جنوبی کنگان آغاز شده است، در اعتراض به ٢۴ و J٢٢مرد و پاJيشگاه فازھای 
 .عدم پرداخت حقوق و مزايای کارگران و کارکنان اين مناطق اقتصادی صورت گرفته است

 
ع>وه بر اعتصاب کارگران و کارکنان مناطق ياد شده، خبرگزاری ايلنا از تجمع اعتراضی 

بنا به گزارش اين .کارگران شرکت نفت سنگين گاز قشم نيز مقابل اين شرکت خبر داده است
 مرداد، در اعتراض به ١١خبرگزاری، کارگران شرکت نفت سنگين قشم از صبح روز شنبه 

. عدم  پرداخت بخشی از مطالبات خود، دست از کار کشيده و مقابل اين شرکت تجمع کردند
کارگران نفت سنگين قشم که برای چند پيمانکار مختلف کار می کنند، دستمزد چند ماه 

کارگران پاJيشگاه نفت سنگين قشم، سال گذشته نيز در سه .  خويش را دريافت نکرده اند
اسفند سال گذشته .   اسفند دست به اعتراض زده بودند٩ ديماه و ١٨ مھرماه، ٢۵نوبت، 

 ماه می رسيد که بنابر گزارش ايلنا، چند ماه را دريافت کردند، اما ۵مطالبات معوقه آن ھا به 
 . نيز به معوقات سال گذشته آنان اضافه شده است٩٩اکنون معوقات مزدی چند ماه از سال 

 
اعتصاب ھمزمان کارگران و کارکنان بخش ھای وسيعی از مناطق اقتصادی، پتروشيمی، 

اين .  نفت و گاز جنوب کشور را بايد به فال نيک گرفت و در حمايت و تقويت آن کوشيد
اعتصابات به ھم پيوسته در شرايطی صورت گرفته است که کارگران شرکت نيشکر ھفت 

 امين روز اعتصاب خود شده اند و تاکنون ھيچ پاسخی از ۴٨تپه در اعتراضی ماراتنی وارد 
طرف کارفرما  و دولت حامی او به مطالبات بر حق کارگران از جمله بازگشت به کار 

 .اسماعيل بخشی و سايرکارگران اخراجی و پرداخت چھار ماه حقوق معوقه داده نشده است
 

گسترش ھمزمان اعتراضات و اعتصابات کارگری، موثرترين س>ح کارگران و کارکنان 
مراکز توليدی و صنعتی نه تنھا برای تحقق خواست ھا و مطالبات معوقه است، بلکه ھمچنين 

دار حاکم و رژيم جمھوری اس>می به عقب  س>ح موثری برای وادار کردن طبقه سرمايه
نشينی و شنيدن صدای اعتراض و دادخواھی کارگران و تمامی توده ھای ستمديده ايران 

 .است
 

حمايت ھمه جانبه خود را از اعتصاب ھمزمان کارگران و کارکنان )  اقليت(سازمان فدائيان 
نفت و گاز و پتروشيمی جنوب کشور اع>م می کند و خواستار تحقق فوری ھمه مطالبات 

 . کارگران و کارکنان مناطق اعتصابی است
ويژه کارگران و کارکنان ديگر بخش ھای نفت و  ، ساير کارگران به)اقليت(سازمان فدائيان 

 .گاز و پتروشيمی کشور را به حمايت و ھمبستگی با ھمکاران اعصابی خود فرا می خواند
 
 

 پيروز باد اعتصاب گسترده نفت و گاز و پتروشيمی جنوب کشور
 زنده باد اتحاد طبقاتی و ھمبستگی کارگران ايران

 برقرار بادحکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩ مرداد ١١

حکومت شورايی –کار، نان، آزادی    

، لحظه ای درنگ نکرده و از ھر "سازی گله ای
فرصتی برای ايجاد مصونيت جمعی و تحقق آن 

 . در کوتاھترين زمان ممکن سود برده است
، مستثنا از "باشکوه عزاداری محرم"برگزاری 

اينکه دولت جمھوری اس>می زير فشار 
روحانيون با نفوذ حکومتی قرار داشته باشد و يا 
خود بيش از ھمه بر انجام آن راغب بوده باشد، 
ع>وه بر متحقق شدن سياست کلی دولت در مبت>  

 ميليون نفر ديگر به ويروس ٣۵ تا ٣٠کردن
" ايمن سازی گله ای"کرونا جھت دستيابی به 

مورد نظر دولت، فوايد معينی ھم برای خود 
 . حسن روحانی دارد

روحانی، با اع>م چنين دستورالعمل جنايتکارانه 
ای، نه تنھا گريبان خود را از دم تيغ فشار 

در "  ذوب شدگان"روحانيون متنفذ حکومتی و 
دين و وJيت رھا کرد، بلکه جايگاه خود را در 
ھمسويی با مجموعه ھسته مرکزی قدرت و امت 

روحانی، مدت ھا .  استحکام بخشيد"  وJيت مدار"
است در ميان توده ھای مردم ايران مفتضح شده 

خود او، بيش از ھمه بر بی اعتباری خود .  است
در نزد توده ھای مردم و حتا در بين طرفداران 

سرنوشت سياسی او برای سال .  خود واقف است
ھای آينده، اکنون در نزديکی به دار و دسته 
خامنه ای و روحانيون و مداحان متنفذ حکومتی 

او برای رسيدن به رأس قدرت اجرايی، .  است
اگر نياز به تظاھر به احقاق حقوق شھروندی 
زنان و ديگر گروه ھای اجتماعی داشت، اکنون 
برای ماندن در قدرت ديگر، کمترين نيازی به 
آرای مردم و حتا جلب ظاھری و فريبکارانه نظر 

روحانی با دستورالعمل .  آنان را نيز ندارد
عزاداری محرم، خود را با "  برگزاری باشکوه"
که "  دينداری"تيغ بدست و گروه ھای "  مداحان"

در ھر صورت برای عزاداری محرم وارد 
. خيابان ھا می شدند، ھمراه و ھم نظر کرد

قداره بندی که در صورت مخالفت "  مداحان"
حسن روحانی، قادر بودند روزھای عزاداری را 
به طور ھمزمان به اعتراض و شورش گروھای 
متعصب دينی عليه روحانی و کابينه اش 

اعتراضاتی که با توجه به .  سازماندھی کنند
وضعيت شکننده حاکميت، نارضايتی عمومی 
مردم، تشديد بحران کرونايی و نزديک شدن 

 معترض ١۵٠٠سالگرد روزھای جان باختن 
، محتم> غير قابل کنترل می شد و چه ٩٨آبان 

بسا در شورش ھای فراگير توده ھای معترض به 
بيرون از دايره مراسم ھای عزاداری کشيده 

 .خواھد شد
در "  ايمن سازی گله ای"پيچيدن نسخه فاجعه بار 

زرورق برگزاری عزاداری محرم، و اصرار 
دوباره روحانی مبنی بر اينکه ھمه کوچه ھا و 

شود، تاکيد "  کام> سوگوارانه"خيابان ھا بايد 
بيشتری بر پاسکاری جان و زندگی و س>مت 

بازی .  مردم در بازی مرگبار کرونا است
خطرناکی که حسن روحانی و کل ھيئت حاکمه 

 تا ٣٠ايران برای سرعت بخشيدن به مبت> کردن 
 ميليون نفر ديگر در ماه ھای آينده تدارک ٣۵

بازی خطرناکی که سوت پايان آن، با .  ديده اند
برجای ماندن ده ھا ھزار جانباخته ديگر در 
 . ميدان خونين اين بازی مرگبار نواخته خواھد شد

 
 
  
 

 پاسکاری جان مردم 
 در بازی مرگبار کرونا



 ۴ ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 شرايط کار و پيکار کارگران نفت و گازوپترو شيمی 

ازپی آن .عم>ً طلسم سکوت در نفت شکسته شد
اعتصاب در فازھای مختلف عسلويه و پارس 
جنوبی، اعتصاب و تجمع کارگران ميدان نفتی 

و .  داد  مرداد رخ٨ تير و ٢٨آزادگان شمالی در 
بسته کارگران و  سرانجام اعتصاب ھمزمان و ھم

کارکنان پاJيشگاه آبادان، پاJيشگاه پارسيان، 
 پارس جنوبی کنگان ٢۴ و ٢٢پاJيشگاه فازھای 

 در ٩٩ مرداد ١١و پاJيشگاه نفت سنگين قشم در 
اعتراض به وضعيت موجود و عدم پرداخت چند 

گران را برای ورود  ماه حقوق، عزم و اراده نفت
روز بعد يعنی .  جدی به صحنه مبارزه نشان داد

در غرب "  جفير"   مرداد، کارگران پاJيشگاه ١٢
اھواز، کارگران پاJيشگاه ماھشھر و کارگران 

.  ای جی و جم نيز به اعتصاب پيوستند١۴فاز 
اعتراض و اعتصاب در نفت و گاز و پتروشيمی 

 .ادامه دارد
ھای معيشتی، کار شاق و  تشديد بيش از پيش فشار

 درجه در مناطق ۵٠فرسا درگرمای باJی  طاقت
جنوبی کشور و تحميل شرايط شبه برده داری، 
. از ظرفيت تحمل کارگران فراتر رفته است
کارگران نفت و گاز و پتروشيمی عليه اين 

. پا خاسته اند شرايط و برای دگرگونی آن به 
تر از کاردرمناطق جنوب  برای شناخت ملموس

کشور و شرايطی  که کارگران برای تغييرآن به 
اند، موضوع را ازنزديک مورد  پيکار برخاسته

 .بررسی قرار دھيم
فصل تابستان گرمای داند که  ھرکس اين را می

ھای جنوبی و  ھوا در بسياری از شھرھا و استان
نيروی کار .  فرساست جنوب غربی کشور طاقت

شاغل در اين مناطق از شوش و اھواز و آبادان و 
ماھشھر گرفته تا بوشھر ،کنگان ، ايذه ، عسلويه 

، پارس جنوبی، بندرعباس  و سرتاسر ساحل 
بھار و مناطق ديگری در  فارس و چاه خليج

سيستان و بلوچستان و تا جزاير Jوان و سيری و 
ھا ھزار کارگر در گرمای  قشم و مانند آن، صد

 ۶٠ درجه و ۵٠ درجه و حتی باJی ۵٠ تا ۴٠
کار در اين مناطق و در .  درجه بايد کار کنند

ھای نفت و گاز و پتروشيمی يا  ھا و پروژه شرکت
ھای فوJدی که در اثر  ھا و سازه بر روی دکل

تر و سوزان تر از  تابش مستقيم آفتاب، داغ
ھايی  گرمای ھواست، يا کنار دستگاه ھا و ماشين
 و ٧٠که درجه حرارت فضای دومتری آن ھا به 

فرسا  رسد، به معنای واقعی کلمه طاقت باJ تر می
که جسم و جان نيروی عظيم کار  درحالی.  است

اين مناطق زير آفتاب داغ و اشعه تيز خورشيد 
رود، اما  شود و به تحليل می  ذوب می ذره ذره

ھای  ھا و ارزش وتاب ايجاد ثروت سخت در تب
جديد و سرگرم ساختن است و با ھر ذره وجود 

فقط .  افزايد خود، بر کميت و انباشت سرمايه می

 درجه و باJتر از آن نيست که ۵٠گرما و دمای 
کند،  فرسايد و خسته می جسم و جان کارگر را می

 ٩٠بلکه رطوبت باJ در اين مناطق که گاه تا 
العاده شرجی نيز  رسد و ھوای فوق درصد می

فشارھای مضاعفی بر جسم و جان کارگر وارد 
کند  و به قلب و ريه کارگر آسيب جدی  می
بار اين گرما و  ترين اثرات زيان کم.  رساند می

ھای قلبی و  ترکيب آن با رطوبت باJ، بيماری
ھمه  بااين.ريوی و فرسايش شديد جسمانی است

ھا و دشواری کار در اين  اين ھنوز تمام سختی
ھای  ھوای آلوده به آJينده.  کند مناطق را بيان نمی

گوناگون در اين مناطق و تنفس در آن، مستقيم و 
واسطه س>متی و حيات نيروی کار را به  بی

که )  فلرھا(ھای گازی  مشعل.  اندازد خطر می
ورند، کل  طور دائم در سرتاسر منطقه شعله به

ھای حاصل از آن تا  آJيند و آJينده منطقه را می
ھای تنفسی کارگران نفوذ  اعماق ريه و سلول

کنند تا  کنند، در بدن کارگر جا خوش می می
ميزان آلودگی در .  آرام او را از پای درآورند آرام

ھا و  اين مناطق بسيار باJ و بيشتر از ساير استان
برای مثال سطح آلودگی در .  مناطق کشور است

برابر بيشتر از تھران است )  ١٠٠(عسلويه  صد
رئيس .  شود که خود شھری آلوده محسوب می

 زيست در مورد تأثير  سازمان حفاظت محيط
" گويد آلودگی ھوا بر زندگی کارگران عسلويه می

 ٩طور متوسط  طول عمر کارگران عسلويه به
کند که  وی اعتراف می"   سال کم شده است

تواند در آن شرايط دوام آورد و  ھرکسی نمی
دانم کارگران چگونه  من نمی"  کند اضافه می

 از قول ٩٨ايسنا يکم مرداد "  آورند می طاقت 
نويسد؛ کارگران اين مناطق  نماينده بوشھر می

مدت و بلندمدت ھستند و  ھای کوتاه درگير بيماری
. آورند  سال دوام نمی۵ يا ۴در عسلويه بيش از 

کند که برخی کارگران  وی ھمچنين اعتراف می
شوند که ھمه زندگی و  ھايی می درگير بيماری

که  نحوی دھد به الشعاع قرار می ھا را تحت آينده آن
 ".توانند ھيچ کجا کار کنند ديگر نمی"

نيازی به توضيح بيشتر نيست که کار در چنين 
دمای باJ .  مناطقی بسيار سخت و دشوار است

در .  شود اغلب موجب گرمازدگی کارگران می
اثر افزايش تعريق و از دست دادن آب موردنياز 

ھای بدن، افزايش دما و کاھش توانايی بدن  سلول
در تنظيم اين دما، کارگر دچار گرمازدگی 

گرما و رطوبت باJ به سيستم ايمنی .  شود می
رساند و در  کليه، کبد، ريه، قلب و مغز آسيب می

تواند  ای است برای کارگران و می حکم مھلکه
. سکته قلبی و مغزی را نيز در پی داشته باشد
يک کارشناس ارشد تغذيه در اين مورد 

 درصد آب بدن ٢کاھش يا از دست دادن "گويد می
شود فرد ع>وه بر تشنگی، دچار  سبب می

اشتھايی و حالت پريشانی شود ھمچنين از  کم
 درصد از آب بدن منجر به بروز ٣دست دادن 
حالی شده و غلظت قند خون باJ  ضعف و بی

 ۴اگر ميزان از دست دادن آب بدن به .  رود می
درصد يا بيشتر برسد، بدن باحالت تھوع و 
ضعف عض>نی، عدم تمرکز، اخت>ل در کنترل 
درجه حرارت بدن، تنگی نفس، گرفتگی 
عض>ت، افت گردش خون و نارسايی کليه 

گرمازدگی در سه سطح خفيف، .  شود مواجه می

شود که در موارد شديد  متوسط و شديد ايجاد می
کم نبوده است "   .تواند منجر به مرگ شود می

ھايی که کارگران در اثر گرما و رطوبت  نمونه
ھوش شده يا جان خود  باJ، دچار گرمازدگی و بی

)  تير٢٩(ھمين چند ھفته پيش.  اند داده را ازدست
 پارس ۵ و ۴موسی رضايی کارگر فازھای 

جنوبی براثر گرمازدگی جان خود را از دست 
 از قول رئيس بيمارستان ٩٩ايلنا ھشت مرداد.  داد

ديروز يکی "  نبی اکرم شھرستان عسلويه نوشت
گونه ع>ئم  از کارگران پتروشيمی را بدون ھيچ

حياتی به بيمارستان آوردند که به سردخانه منتقل 
بيمار مذکور ظاھراً به دليل گرما و مشک>ت .  شد

شده و پزشک ھم  ای به بيمارستان ما منتقل زمينه
البته بيمار در زمان انتقال به .  ھمراھشان بود

مطابق ".بيمارستان ع>ئم حياتی نداشته است
 درجه اگر ۵٠آمده، کار در ھوای  عمل تحقيقات به

 درصد برسد منجر به مرگ ٩٠رطوبت ھوا به 
شود و اگر کارگر جان خود را از  کارگر می

ھوش شدن و به اغما رفتن وی  دست ندھد، بی
ھای صنفی  ايلنا از قول رئيس انجمن.  قطعی است

خود به "نويسد کار می مسئولين ايمنی و بھداشت
چشم ديدم که کارگری حين جوشکاری در دمای 

اين کارگر ع>وه بر .  ھوش شد  درجه بی۴٣
حرارت خورشيد، حرارت جوشکاری و حرارت 

کرد که بازتاب گرمای  تجھيزات را ھم تحمل می
اگر اين .  شد ھا مستقيم به سطح بدن وارد می آن

ھوش  کارگر حين جوشکاری در ارتفاع بی
شد، حتماً براثر سقوط از ارتفاع جان خود را  می

گرمازدگی منحصر به کارگر ."داد از دست می
پارس جنوبی و پتروشيمی و کارگر جوشکار 

گرمازدگی مسئله عموم کارگران اين .  نيست 
مناطق  و بيش از ھمه کارگران شاغل 

ھا، کارگران معادن  درسکوھای نفتی، ساختمانی
کنند،   ھای ذوب کار می روباز، افرادی که با کوره

ھا، کارگران شھرداری،  کارگران آجرپزی
کارگران پتروشيمی، رانندگان، صيادان، 
کارگران مزارع در معرض گرمای آميخته با 

 کارگران عسلويه، پارس  .رطوبت ھستند
جنوبی، کنگان، پتروشيمی و کار گران حفاری 

ھوشی و  حالی و بی بارھا شاھد ضعف شديد و بی
حتی جان باختن رفقای ھمکار خود در اثر 

اگر شرايط ناشی از شيوع .  اند گرمازدگی بوده
بيماری کرونا را نيز به اين مجموعه اضافه کنيم 

 ۵٠که در گرمای باJی  که کارگر درعين آن
کند، بايد از ماسک و دستکش  درجه کار می

گاه ابعاد دشواری و  پ>ستيکی نيز استفاده کند، آن
سختی شرايط شبه شکنجه تحميلی بر کارگران 
نفت و گاز و پتروشيمی مناطق جنوب و جنوب 
غربی کشور در فصل تابستان بھتر روشن 

 .شود می
رشته  نيازی به گفتن نيست که با انجام يک
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۴از صفحه   

 شرايط کار و پيکار کارگران نفت و گازوپترو شيمی 

اقدامات ساده ازجمله تھيه امکانات سرمايشی و 
کننده، تأمين تھويه مناسب، شيفت  لوازم خنک

بندی و کاھش ساعات کار و حتی تعطيل کار در 
تر کردن زمان  روزھای بسيار گرم، طوJنی

بان در نزديکی محل  استراحت، استقرار سايه
کننده  کار، تغذيه مناسب و تأمين مايعات تنظيم

کننده توانايی کار و  وساز بدن و تقويت سوخت
ھای پزشکی و  امثال آن و ھمچنين استقرار تيم

امکانات درمانی Jزم در محل کار، تھيه 
ھای مجھز و مخصوص انتقال سريع  آمبوJنس

حالی و گرمازدگی  کارگری که دچار ضعف و بی
توان شرايط بسيار شاق و  آسانی می شود، به می

پرخطر کار وزندگی کارگران اين مناطق در 
اما .  فصل گرما را تعديل و حتی برطرف کرد
فقط  دولت جمھوری اس>می و کل طبقه حاکم نه

گونه تدبيری برای حفظ جان و س>مت  ھيچ
کارگران ھنگام کار در فصل تابستان در مناطق 
جنوبی کشور نيانديشيده است و کارگران شاغل 

ھا و مؤسسات دولتی از حداقل  در شرکت
المللی  در اين  امکانات و استانداردھای بين

ھا و  اند، بلکه بخش اعظم شرکت ھا محروم زمينه
مؤسسات در نفت و گاز و پتروشيمی به بخش 

کاری واگذارشده  ھای پيمان خصوصی و شرکت
. شوند داری اداره می که تحت شرايط شبه برده

ھا و مؤسسات دولتی، به فرض  اگر در شرکت
س>متی کارگر در  اندک توجھی در ظاھر به
ھای واگذارشده به  محيط کارديده شود، در بخش
کاری، تنھا  ھای پيمان بخش خصوصی و شرکت

چيزی که مطرح نيست، تأمين لوازم حداقلی 
برای حفظ س>متی نيروی کار در محيط کار 

ھزينه کردن در آنجا که پای منافع و .  است
رعايت مسائل بھداشتی و درمانی و س>مت 

کلی  ھا به کارگر در ميان است، در اين شرکت
معروف محلی از اعراب  قول معنی است و به بی

فقط تأمين لوازم ايمنی و بھداشتی و  نه.  ندارد
تری چون  سرمايشی و امثال آن بلکه مسائل مھم

ساعات کار، ميزان دستمزد، بيمه، نوع قرارداد، 
استخدام و اخراج کارگر و مانند آن نيز ھمه، 

دولت جمھوری اس>می .  تابع اراده کارفرماست
برای تحميل بی حقوقی مطلق و استثمار وحشيانه 

 ايجاد مناطق آزاد و ويژه ۶٩طبقه کارگر، سال 
اقتصادی را در دستور کار خويش قرارداد و 

 مقررات و ضوابط اشتغال نيروی کار ٧٢سال 
به دنبال آن .  در اين مناطق نيز به تصويب رسيد

تمام کارگرانی که در اين مناطق مشغول به کار 
مناطق .  ھستند از شمول قانون کار خارج شدند

ويژه و آزاد اقتصادی که محلی برای استثمار 
حدوحصر نيروی کار  ، بی"آزاد"دغدغه ،  بی

دار است، در آغاز محدود به  توسط سرمايه
تدريج  شد، اما اين مناطق به مناطق خاصی می

افزايش و به اقصا نقاط کشور تعميم و گسترش 
 ٩٩مطابق گزارش ايلنا مورخ پنج مرداد .  يافت

کم   رسيده است و دست١٣٠شمار اين مناطق به 
ميليون کارگر در اين مناطق مشغول به کار  يک

کاری، صدھا پروژه  ھزارھا شرکت پيمان.  ھستند
ھای عظيم نفت و گاز و پتروشيمی در  و طرح
ھای نفت و گاز در عسلويه، کنگان، پارس  ميدان

جنوبی، ماھشھر، بوشھر و ساير شھرھا و 
ھای  ھای جنوبی کشور در اختيار شرکت استان
داران بخش خصوصی  کاری و سرمايه پيمان

ھا ھزار کارگر را وحشيانه  قرارگرفته که صد
کنند، سودھای ھنگفتی به جيب  استثمار می

زنند، خود از نعمات گوناگون زندگی  می
بار و گرمای  شوند و شرايط مشقت برخوردار می

فرسا، آلودگی ھوا و بيماری و مشک>ت  طاقت
محيطی  و فقر و گرسنگی را برای  زيست

 .گذارند کارگران می
کار درنفت و گاز و پتروشيمی درمناطقی چون 
عسلويه، پارس جنوبی، اھواز، ماھشھر و مانند 
اين ھا به قدری سخت و فرساينده و دشوار است 

. تواند يک ماه پشت سر ھم کار کند که کارگر نمی
 ١۴ روز کار و ١۴تر ھا  کارگران رسمی قبل

روز در مرخصی بودند بعد ھا اين نسبت در 
برخی واحدھا بھم خورد و روزھای مرخصی  

کارگران غير رسمی و پيمانی .  کاھش يافت
 ١٢روزانه .وضعيت به مراتب بدتری دارند

شش صبح .  کنند  ساعت کار می١۴ساعت و گاه 
شود و تا ھفت و نيم شب ادامه  کار شروع می

 ساعت کار باضافه يک و نيم ساعت ١٢.دارد
کار ، گاه تا ساعت ھشت و نيم .  اضافه کاری
 روز ٧اين کارگران درماه،.  يابد ادامه می

مرخصی داشتند اما کارفرمايان ھرجا توانسته اند 
 ۴ تا ٣روز ھای مرخصی را کاھش داده و به 

صورت کار کرد و ليست .  اند روز رسانده
گاه به اط>ع و رؤيت  ساعات اضافه کاری ھيچ

کارفرما با تردستی از اضافه .  رسد کارگران نمی
کارگران  ماھر پيمانی . کند کاری کارگران کم می

 ٣ سال سابقه کار ماھانه حدود ٨و غيررسمی با 
ھا اما  وضعيت رسمی.ميليون تومان می گيرند

 سال سابقه کار ، بيش از ۴کمی بھتر است  و با  
دوبرابر کارگر پيمانی و غير رسمی مزد 

در زمينه استفاده از وسايل حمل و نقل .  گيرند می
و اياب و ذھاب، خدمات درمانی و استفاده از 
امکانات تفريحی و غيره نيز تبعيضات آشکار ی 
. ميان کارگران رسمی و غير رسمی وجود دارد

که در فصل تابستان، ساعات کار  درحالی
/  ۵ھای دولتی  کارمندان و مديران شرکت  ۴ 

 تعطيل ١٣ساعت است و حد اکثر ساعت 
شوند، اما کارگران شاغل در شرکت ھای  می

ھای خصوصی و پيمان کاری و  دولتی و شرکت
کارگران ساختمانی بايد به صورت شيفتی تا 

آنگاه خسته و کوفته و نيمه .پاسی از شب کارکنند
رسانند و روز از نو  گرسنه شب را به صبح می

دربسياری از اين مناطق کارگران .  روزی از نو
اين .  شوند ھای کارگری اسکان داده می در کمپ

ھا فاقد ابتدائی ترين امکانات و لوازم زندگی  کمپ
و بھداشتی ھستند و کار گران حتی از لحاظ آب 
آشاميدنی، حمام و نظافت نيز به شدت تحت فشار 

در يک سوييت .  قرار دارند و در مضيقه ھستند

 کار گر زندگی می کنند و برای ١٠ متری، ۴٠
با .کنند ھای دونفره استفاده می خواب از تخت

وجود آن که کار گران در شرايط سخت و دشوار 
 ۵٠و ھوای آلوده و شرجی و گرمای باJی 

کنند، اما کارفرما ريالی بابت  درجه کار می
پردازد و يا آن را در  سختی کار به کارگران نمی

در آئين نامه .  کند سابقه کار کارگران منظور نمی
کار ھای سخت و زيان آور به صراحت چنين قيد 

کار ھای سخت و زيا آور کار "  شده است که 
ھايی است که درآن عوامل فيزيکی، شيميايی، 
مکانيکی، بيولوژيکی محيط کار غير استاندارد 
بوده و در اثر اشتغال بيمه شده، تنشی به مراتب 

) جسمی و روانی(ھای طبيعی باJتر از ظرفيت
شود که نتيجه آن بيماری شغلی  در وی ايجاد می

.  و عوارض ناشی از آن باشد مطابق ھمين " 
تعريف تمام اين عوامل فيزيکی، شيميائی، 
مکانيکی و بيولوژيکی شامل کارگران  شاغل در 
نفت و گاز و پتروشيمی در مناطق گرم وھوای 

وجود مزايای سختی  آلوده جنوب می شود با اين
. شود کار برای اين کار گران درنظر گرفته نمی

کنند، قرار داد ھای موقت  کارگران را بيمه نمی
يک ماھه و سه ماه و سفيد امضا را بر کار گران 

ترين اعتراض کارگر  کنند و پاسخ کم تحميل می
نتيجه  اخراج فقط اين .  دھند را با اخراج می

نيست که کار گر اخراجی از آن شرکت معين 
کار گر معترض اخراجی برای .  اخراج شده است

شروع کار در مکان و شرکت ديگر، بايد از 
اگر اين .  نامه داشته باشد شرکت قبلی رضايت

کدام از  نامه را نداشته باشد، ھيچ برگه رضايت
بخت  کاری به اين کارگر نگون شرکت ھای پيمان
 .دھند اخراجی کار نمی

ھا اما کارگران شاغل  گيری رغم تمام اين سخت به
در نفت و گاز و پتروشيمی، در اعتراض به اين 
وضعيت تحميلی، بارھا دست به اعتراض و 

ھا و  اعتصاب زده و در برابر دفاتر شرکت
پيکار .  اند مديريت تجمع اعتراضی برپا کرده

کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، اندک اندک 
واقعيت اين است .  وارد مرحله جديدی شده است
يافته و کارد به  که صبر و تحمل نفت پايان

نفت و گاز و پتروشيمی .  استخوان رسيده است
ھای تحميلی،  رغم ھمه مشک>ت و محدوديت به

شود تا  ھای استوار وارد ميدان می آرام، با گام آرام
گران به  نفت.  مبارزه طبقاتی را گامی فراتر بََرد

ھا و  ھا و ستم اند تا پايان بی حقوقی پا خاسته
غرش .  داری را اع>م کنند شرايط شبه برده

پرولتاريای ايران در زادگاه خويش که از 
اکنون زانوان طبقه حاکم و رژيم سياسی  ھم

پاسدار منافع اين طبقه را به لرزه انداخته است ، 
رود تا بساط ھرگونه ستم و استثمار را  می

 .برچيند
 



 ۶ ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ۶
١از صفحه   

 تواند با اعدام و زندان نظم پوسيده موجود را حفظ کند جمھوری اسDمی نمی

٧درصفحه   

وجود نداشته و اخبار منتشره در خصوص 
اجرای اين احکام از پايه و اساس کذب 

وی يک روز قبل نيز به خبرگزاری ".  است
در : "متعلق به قوه قضاييه گفته بود"  ميزان"

اين زمينه اص> رای قطعی آماده اجرا وجود 
 ".ندارد

پيش از اين اخباری در خصوص قطع تماس 
 زندانی سياسی محکوم به اعدام با ۵

چھارشنبه .  ھای خود منتشر شده بود خانواده
 مرداد نيز خانواده زندانيان سياسی محکوم ٨

به اعدام ھمراه با جمعی ديگر در برابر 
دادگستری کل استان اصفھان در خيابان 
نيکبخت تجمع کرده و ضمن اعتراض به 
صدور حکم اعدام برای عزيزان خود، 
خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور 

در پی اين تجمع رئيس .  ھا شده بودند رسانه
زندان ضمن تھديد تجمع کنندگان مدعی شد 

نيروھای !!!  ھا بد خواھد بود تجمع برای آن
سرکوب رژيم نيز پس از آن وارد ماجرا 

. کنندگان حمله کردند شده و با باتوم به تجمع
مقامات قضايی جمھوری اس>می قبل از آن 

ھای محکومين به اعدام  نيز از خانواده
ای نکنند  خواسته بودند موضوع را رسانه

، چرا که )يعنی دست به افشاگری نزنند(
 !!!ھا بدتر خواھد شد وضعيت پرونده آن

خبر صدور حکم اعدام برای معترضان 
را اولين بار "  خمينی شھر" در ٩۶ماه  دی

 تيرماه در ۶حبيبی رئيس دادگستری اصفھان 
ھای نماز جمعه  سخنرانی پيش از خطبه
او ضمن اع>م اين .  اصفھان اع>م کرده بود

 حکم ٩٨ماه   نفر از معترضان دی٨که برای 
صادر شده گفته "  اJرض مفسدفی"نھايی 

"بود  و ٩۶، دی ٨٨اگر اعتراضات سال : 
گران   تکرار شود قاطعانه با آشوب٩٨آبان 

 ".برخورد خواھيم کرد
 زندانی سياسی در ۵صدور حکم اعدام برای 

که ھر کدام به دو بار اعدام محکوم (اصفھان 
تنھا نمونه از صدور حکم اعدام !!!)  اند شده

توسط دستگاه قضايی به رياست رئيسی ج>د 
صدور حکم اعدام .  ھای اخير نيست در ھفته
ھای   تن از زندانيان سياسی با نام٣برای 

اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد 
ای  رجبی که به اتھام شرکت در قيام توده

ماه در تھران دستگير شده بودند، صدور  آبان
حکم اعدام برای سيامک مقيمی کارگر مقيم 
شھريار توسط دادگاه انق>ب شھريار باز به 

ماه، از جمله  ای آبان اتھام شرکت در قيام توده
احکام اعدامی ھستند که تاکنون اخبار آن 

چنين اعدام دو زندانی  ھم.  ای شده است رسانه
ھای صابر  سياسی در زندان اروميه با نام

زاده که ھمه خبرھا  عبدهللا و دياکو رسول شيخ
و شواھد ماجرا حاکی از جعلی بودن 

باشد، يک نمونه  ھا می اتھامات وارده به آن
گری دستگاه قضايی  ديگر از وحشی

جمھوری اس>می در روزھای گذشته بوده 
 .است

جدا از صدور احکام اعدام، در روزھا و 
ھای اخير روزانه اخباری از صدور  ھفته

احکام سنگين زندان برای دستگيرشدگان 
 ٩٨ماه   و قيام آبان٩۶ماه  اعتراضات دی

اما چرا جمھوری اس>می در . شود منتشر می
 سعی در انتشار اخبار آگاھانهاين روزھا 

مربوط به صدور حکم اعدام، اجرای دو 
ھای تلويزيونی از  حکم اعدام، پخش نمايش

دستگيرشدگان و نيز احکام سنگين زندان 
 و ٩۶ماه  برای دستگيرشدگان اعتراضات دی

 ! دارد؟ ٩٨قيام آبان 
ای که بايد بر آن تاکيد کرد اين  اولين نکته

 و قيام ٩۶ماه  است که جنس اعتراضات دی
 ٨٨ يکی است و با اعتراضات سال ٩٨آبان 

 دو ٩٨ و آبان ٩۶دی ماه .  باشد متفاوت می
انفجار خشم .  ای بودند انفجار بزرگ توده

ديدگان و رنجبران  بيکاران، انفجار خشم ستم
در اين .  جامعه از وضعيت موجود

رای منو "اعتراضات از شعارھايی چون 
بورژوازی مدرن مرفه و  خرده"  پس بده

برعکس شعارھا .  متوسط ديگر خبری نبود
طلب  کل نظام جمھوری اس>می، از اص>ح

ای تا روحانی، را  تا اصولگرا، از خامنه
مورد خطاب قرار داده و معترضان به 
مراکز مالی، مذھبی و نظامی رژيم يعنی 

ھای اصلی قدرت سياسی، نظامی و  ستون
مالی رژيم يورش بردند، مراکزی که نقش 

سر .  مھمی در حفظ وضعيت موجود دارند
جمھوری اس>می نابود بايد "دادن شعار 

 در ٩٨ماه  ای دی در اعتراضات توده"  گردد
گر خواست عمومی  چھارراه کالج تھران بيان

ھا، کارگران و زحمتکشان در شرايط  توده
اين .  کنونی جامعه بوده و ھست

ست که جنبش انق>بی دو سال  موضوعی
اخير را با اعتراضات گذشته از جمله 

سازد و اين   متفاوت می٨٨اعتراضات سال 
ست که رژيم به شدت از آن  ھمان چيزی
 .وحشت دارد

محمدعلی وکيلی عضو ھيات رئيسه دھمين 
آن " طلبان اص>ح"دوره مجلس اس>می و از 

دوره مجلس در روزنامه ابتکار که خود 
صاحب امتياز و مديرمسئول آن است به 
وضوح به اين مساله اشاره کرده و به سران 

او .  دھد جمھوری اس>می ھشدار می
"نويسد می ....  وضع فعلی قابل ادامه نيست: 

ھا است از نقطه ھشدار عبور  ما مدت
اکنون نابرابری ثروت و فاصله ...  ايم کرده

ای  وحشتناک طبقاتی در ايران، به نقطه
اگر جنبش گرسنگان ...  بيمناک رسيده است

طور کامل راه بيافتد ھيچ چيز ديگر باقی  به
با رخ دادِن چنين جنبشی و ...   نخواھد ماند

رسيدن به چنان وضعی، ھرکس که بيشترين 
سود را تا کنون برده است بيشترين ضرر را 

. شوند ھا می ھا بزرگترين بازنده برنده.  کند می
تواند  ای نمی در چنين وضعی، ھيچ سرمايه

ای مثبت و  اگر تکانه...  در سايه امنيت بماند
دير يا زود، جدی به وضع فعلی وارد نشود، 

آتشی افروخته خواھد شد و به جان 
 ".ھای سرمايه خواھد افتاد خرمن

داند که آن  خوبی می داند، رژيم به رژيم می
تواند تمام نظم موجود  نيروی عظيمی که می

را بدور انداخته و نظمی نوين برقرار سازد 
در حال بيدار شدن کامل و آماده شدن برای 
بر پا کردن طوفان بزرگ است و اين 

دار از جمله  موضوع طبقه حاکم سرمايه
اما .  دولت مستقر را به وحشت انداخته است

عنوان دولتی که  ابزار جمھوری اس>می به
اش پاسداری از نظم موجود است  وظيفه

برای جلوگيری از بيدار شدن اين نيروی 
 عظيم و غيرقابل کنترل چيست؟

تر شدن موضوع ابتدا نگاھی  برای روشن
بياندازيم به نقش و وظيفه دستگاه قضايی در 

 .حفظ نظم موجود
در تمام دوران حيات جمھوری اس>می، 
دستگاه قضايی نقش ويژه و مھمی در حفظ 

نگاھی به صدور و .  حکومت داشته است
اجرای احکام اعدام ھزاران زندانی سياسی و 
به زنجير کشيدن ھزاران زندانی سياسی 

ھای مخوفی که زير نظر  ديگر در زندان
شود در ده سال اول  دستگاه قضايی اداره می

حاکميت جمھوری اس>می، سند روشنی از 
. نقش مھم اين دستگاه در حفظ حکومت است
جمھوری اس>می که با سرنگونی رژيم شاه 
بر سر کار آمد از ھمان روز اول به 

ھای مردم پشت کرد و  ھای توده خواست
 ٢٢وظيفه خود را سرکوب دستاوردھای قيام 

از حمله به زنان و طرح .  بھمن قرار داد

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ٧

۶از صفحه   

مساله حجاب تا حمله به کردستان، ترکمن 
صحرا و خوزستان، از حمله به شوراھای 

ھای سياسی و  کارگری تا حمله به سازمان
باJخره اعدام و به بندکشيدن مخالفان سياسی 

توانستند با  ھا که می بويژه کمونيست
ھا و بويژه طبقه کارگر مانع  سازماندھی توده

بزرگی در به ثمر رسيدن اھداف جمھوری 
 .اس>می باشند

دانستند در برابر  حاکمان جديد که می
اند در درازمدت تنھا  ھايی که بيدار شده توده
توانند با ابزار سرکوب مقابله کنند، رفته  می

رفته دستگاه سرکوب خود را قدرتمندتر 
سپاه پاسداران يکی از .  کرده و گسترش دادند

تشکيل وزارت .  ھا بوده و ھست اين دستگاه
ی آن  ھمه.  اط>عات يک نمونه ديگر است
شان سرکوب  تشک>تی که وظيفه اصلی

مخالفان جمھوری اس>می است و در 
ھای اخير  اعتراضات و جنبش انق>بی سال

ھا بر ھمگان  خوبی نقش اين دستگاه نيز به
 .آشکار گرديد

طور که گفته شد  يکی از اين تشک>ت ھمان
گيری  دستگاه قضايی رژيم است که با اوج

چون دھه  ھا، بار ديگر ھم جنبش انق>بی توده
اول حاکميت جمھوری اس>می بر اھميت 
اين تشکل در حفظ نظم موجود افزوده شد و 

گر اين واقعيت و  ھای آن بيان سياست
ھايی  دھنده نقش کليدی آن در کنار تشکل نشان
چون سپاه پاسداران در حفظ نظم موجود  ھم

گر دليلت بايد از / آفتاب آمد دليل آفتاب"است 
بايد بر اين نکته نيز انگشت ".  وی رو متاب

گذاشت که اصوJ در آن دسته از کشورھای 
داری که ديکتاتوری عريان و  سرمايه

استبدادی به نظام سياسی حاکم شکل داده 
داری با  است در مقايسه با کشورھای سرمايه

سيستم پارلمانی، دستگاه سرکوب نقش بسيار 
تری در حفظ نظم موجود دارد، به  پُررنگ

مانند جمھوری اس>می که نظم استبدادی 
ھای  حاکم تحت زعامت ولی فقيه با سياست

فاشيستی آميخته با مذھب قرار دارد و يک 
ھای  نمونه بسيار بارز از اين ديکتاتوری

 .فردی در دنيای معاصر است
به ھمين دليل نيز برای دستگاه قضايی فرق 

کند فردی که در زندان است آيا  نمی
ھا ھمخوانی دارد يا  اش با واقعيت اتھامات

برای اين دستگاه اين مھم است که !!  نه؟
نظام اس>می را به رخ مردم، "  اقتدار"

وقتی در .  کارگران و زحمتکشان، بکشد
ای به منزل مسئول بسيج شد،  ماھشھر حمله

شوند تا  فوری چند نفر دستگير و شکنجه می
به انجام اين کار اعتراف کنند، مھم ھم نيست 

مھم سرعت .  که آن کار را کرده باشند يا نه
است و اين که "  اقتدار"دادن  عمل و نشان

برھمه چيز و بر ھمه "جمھوری اس>می 
اين که فرمانده !!!  مسلط است"  اتفاقات

 مرداد ماه ۴نيروی انتظامی خوزستان 
 ساعت سه نفر را به ۴٨گويد در کمتر از  می

اتھام دست داشتن در حمله مسلحانه به منزل 
" پايگاه شھرک مدنی ماھشھر"مسئول بسيج 

و مجروح کردن يکی از فرماندھان بسيج 
اين شھر دستگير و به جرم خود اعتراف 

اند، به وضوح اين موضوع را نشان  کرده
سياستی که البته ھميشه در جمھوری .  دھد می

ست که  اس>می جاری بوده است و طبيعی
جان اين سه زندانی سياسی از ھم اکنون در 
خطر است، چرا که به اتھام حمله مسلحانه و 
کشتن مادر فرمانده بسيج و مجروح کردن 

 .يک فرمانده بسيج روبرو ھستند
مازيار ابراھيمی که به دليل ترور 

جمھوری اس>می به "  ای دانشمندان ھسته"
اعدام محکوم شده بود، پخش اعترافات 
تلويزيونی وی، آزادی وی پس از چند سال و 

ھای او  سپس خروج او از کشور و افشاگری
يک نمونه روشن نه فقط از روش 

گيری در جمھوری اس>می، بلکه  اعتراف
يک نمونه روشن از اين نيز ھست که اساسا 

معنايی ندارد و تنھا "  عدالت"در اين دستگاه 
" حفظ و منافع جمھوری اس>می" يعنی ھدف

مھم است و البته صدور حکم اعدام و زندان 
 در راستای آن ابزاریبرای اين دستگاه 

 . استھدف
در رابطه با صدور احکام زندان و بويژه  

ماه  صدور حکم اعدام برای معترضان دی
 و دستگيرشدگان ٩٨، قيام آبان ٩۶

 نيز با ھمين مساله ٩٨ماه  اعتراضات دی
برای چه کسانی اين احکام .  روبرو ھستيم
برای کسانی که در اين !  شود؟ صادر می

! با چه ھدفی؟.  اعتراضات شرکت کردند
چرا در اين .  برای ترساندن معترضان

شرايط دستگاه قضايی رژيم اقدام به علنی 
برای !  کردن صدور احکام دست زده است؟

آن که جمھوری اس>می خطر بروز قيامی 
 را بيخ گوش خود ٩٨تر از آبان  گسترده

 .کند احساس می
 خواستار آزادی ھستند ٩٨کنندگان آبان  قيام

ھا نخواھد  چيزی که جمھوری اس>می به آن
ھا خواستار  ھا خواستار کار ھستند، آن آن.  داد

چه که در مناسبات  نان ھستند، آن
داری حاکم از آن محروم شده و حتا  سرمايه

به اعتراف مقامات جمھوری اس>می ھفتاد 
. اند درصد مردم به زير خط فقر پرتاب شده

کار، نان، :  ھای معترضان اين است خواست
اما جمھوری اس>می نه قادر است و .  آزادی
. ھا تن دھد خواھد به اين خواست نه می

ماند استفاده و توسل  چه که می بنابراين آن

جستن به زور و دستگاه سرکوب است که 
، )ھا ھا تا زندان از دادگاه(دستگاه قضايی 

سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و وزارت 
اط>عات نقش اصلی را در آن برعھده 

 .دارند
اما آيا دستگاه سرکوب جمھوری اس>می ھر 

تواند مانع  قدر بزرگ و ھر قدر قدرتمند می
خيزش انق>بی مردم و بروز قيامی 

بدون ترديد !   شود؟٩٨تر از آبان  گسترده
جمھوری .  پاسخ آن نيز منفی خواھد بود

اس>می با دستگيری، ايجاد جو امنيتی، 
ھای تلويزيونی، صدور احکام سنگين  نمايش

ھای وحشيانه و باJخره  زندان، شکنجه
صدور احکام اعدام و حتا اجرای آن قادر 

 .ھا شود نخواھد بود مانع خيزش انق>بی توده
در اين ميان وظيفه ھمگان و تا زمان 
سرنگونی جمھوری اس>می، دفاع از 

قيد  زندانيان سياسی، مبارزه برای آزادی بی
ھا، لغو شکنجه و احکام  و شرط و فوری آن
اگر جمھوری اس>می تا .  اعدام خواھد بود

جا نيز احکام اعدام را به اجرا در نياورده  اين
است، تنھا علت آن ترس از واکنش 

ھاست که يک نمونه آن اعتراضات اخير  توده
در چند شھر بويژه بھبھان بود که انتشار 

 نفر از ٣خبر صدور حکم اعدام 
کنندگان در قيام آبان ماه يکی از  شرکت
ھای اصلی وارد شدن مردم به  محرکه
جمھوری اس>می از جنايت .  ھا بود خيابان

کردن وحشت ندارد، برای او اعدام کردن 
ای نيست، حتا شايد احساس  ھيچ مساله

رضايت نيز برای مقامات حکومت به ھمراه 
.  ديديم۶٠  طور که در دھه داشته باشد، ھمان

 ۶٧تنھا ھزاران زندانی سياسی در تابستان 
اعدام شدند، زندانيانی که عموما در ھمان 

ھای جمھوری اس>می پيش از آن به  دادگاه بی
ھا  زندان محکوم شده و حتا تعدادی از آن

ھم  شان به پايان رسيده بود، آن حکم زندان
ھا را به دار  اما اين حکومت ھمه آن.  ھا سال

پس برای جمھوری اس>می کشتن و .  آويخت
ای نيست و تنھا ترس از واکنش  اعدام مساله

ھاست که تاکنون مانع اجرای اين احکام  توده
و حتا  اعدام زندانيان سياسی بيشتری شده 

 .است
بنابراين با شعار زندانی سياسی آزاد بايد 
. گردد، به دفاع از زندانيان سياسی برخيزيم
جمھوری اس>می نخواھد توانست با صدور 
احکام اعدام و زندان، از مرگ رھايی يافته 

 .و نظم پوسيده موجود را نجات بخشد
 
 
 
 

 تواند با اعدام و زندان نظم پوسيده موجود را حفظ کند جمھوری اسDمی نمی
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 درصد، بيشترين افزايش ١۵و ساير شھرھا 
 درصد در کرمانشاه و ٨٠نرخ اجاره با 

ھای ديگر    درصد در تھران و ک>نشھر١٠٠
  .ثبت شده است

آور اجاره مسکن، بخش  اين افزايش حيرت 
بزرگی از مردم ايران را حاشيه نشين کرده 
و پيوسته مردمی که قادر به پرداخت 

ھای سنگين نيستند و يا در نتيجه فقر و  اجاره
بيکاری، خانه شخصی خود را از دست 

. شوند دھند، به حاشيه شھرھا رانده می می
وزير راه و شھريور ماه سال گذشته 
 ميليون به ١٩شھرسازی، از وجود 

خبر داده بود که  مسکن در ايران اصط>ح بد
درصد جمعيت شھری را تشکيل   ٣۵
 ميليون تن نيز ١۵ تا ١٠او گفت که .  دھند می

کنند و ھشت   ھا زندگی می در حاشيه شھر
ھا رھا  ميليون نفر ھم در بافت قديمی شھر

  .اند شده
معاون پيشگيری و درمان مرکز درمان 
سازمان بھزيستی کشور چندی پيش، از 

 ميليون جمعيت حاشيه نشين و ١٩وجود 
ای در کشور خبر   منطقه حاشيه٣٠٠٠حدود 
 .داد

اما يک کارشناس مديريت بحران شھری و 
 حدود ١٣٩٧در سال :  ای اخيراً گفت منطقه
 ميليون نفر از ايرانيان در سه ھزار ١٩

نشينی سکونت داشتند، امروز  منطقه حاشيه
ھای  بعد از دو سال ھمزمان با وقوع بحران

مالی و اقتصادی در کشور، اين جمعيت به 
 ۴۵امروز .   ميليون نفر رسيده است٣٨

 .اند نشين شده درصد از جمعيت کشور حاشيه
ھا نيز  تعداد کارتن خواب ھا و گور خواب

ھای اخير به شدت افزايش يافته و ھم  در سال
اکنون ده ھا ھزار کارتن خواب و گور 

چندی .   خواب در سراسر ايران وجود دارند
پيش رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تھران 

 »اعتماد«گو با روزنامه  و  بزرگ در گفت 
خواب   ھزار نفر کارتن٢٠گفت شھر تھران 

اشاره وی فقط به معتادان کارتن خواب . دارد
ھا  ده.  خواب ھای تھران  بود و نه تمام کارتن 

ھزار تن از مردم ايران نيز در مناطق 
ھا و  روستائی عقب مانده و مرزی، در زاغه

 ٩۶سال .  کنند ھا و کپرھا زندگی می آلونک
 ھزار ١٠مرکز آمار ايران اع>م کرد  

چادر، کپر، آلونک و «خانوار در ايران در 
 . کنند  زندگی می»زاغه

اکنون کار به جائی رسيده که مطبوعات 
ھا  بام رژيم حتی از افزايش اجاره شبانه پشت

 . دھند برای خوابيدن، خبر می
پاسخ جمھوری اس>می، به عنوان دولت 

داران و مالکين،  به اين  پاسدار منافع سرمايه
ای که به بار آورده و حتی از بابت  فاجعه

اجاره مسکن نيز مردم ايران را به فقر 
کمرشکنی سوق داده است، تا کنون چه بوده 

 است؟ 
اولين اقدام رژيم طی چند ھفته گذشته اين بود 
که به اسم حمايت از مردم، اما در واقع، 

 درصدی ٢۵حمايت از مالکان ، افزايش 
يعنی خودش به .  ھا را تصويب کرد اجاره

مالکان مجوز داد که در تھران، جائی که 
نزديک به نيمی از خانوارھا اجاره نشين 

ھا را افزايش   درصد اجاره٢۵ھستند، Jاقل 
اما ھمانگونه که در گزارش تسنيم .  دھند

ديديم، ھم در تھران و ھم در شھرستان ھا 
مواردی از افزايش حتی صد درصدی 

ھا نيز پس از مصوبه دولت پيش آمده  اجاره
پس تا اينجا روشن است که نه تنھا .  است

دولت ھيچ اقدامی برای کاستن از ابعاد فشار 
به مستاجرين انجام نداد، بلکه بخش ديگری 
از دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان 

ھا به نفع مالکان   درصد اجاره٢۵را معادل 
 . مصادره کرد

اما جمھوری اس>می ع>وه بر اين، باز ھم 
با ادعای حمايت از مستاجر در نقش يک 

ادعا .  رباخوار و غارتگر اس>می ظاھر شد
ھای مسکن  کرد که برای کاھش فشار ھزينه

و برای اين که مستاجران بتوانند اجاره بھا 
را بپردازند، به گروھی از مستاجران که 

کنند، وام يک ساله با  حقوق ثابت دريافت می
يعنی در واقع يک .  دھد  درصد می١٣بھره 

 .منبع درآمد برای خودش ايجاد نمود
معاون وزير راه و شھرسازی نيز در پی 
تصميم دولت، در مورد جزييات وام وديعه 

افرادی که حقوق ثابت :  مستاجران گفت
ھای تحت پوشش نھادھای  دارند و خانواده

 ميليونی، ۵٠توانند در تھران وام  حمايتی می
 ميليونی و در ٣٠در شھرھای بزرگ، 
 ميليون تومانی ١۵شھرھای کوچک 

 .  کنند  درصد دريافت ١٣تسھي>ت با سود 
 ًJاقل شامل  نيمی از   –اوJ اين طرح دولت

مستاجران نخواھد شد، چرا که نخست بايد 
حقوق ثابت داشته باشند و بخش بزرگی از 
کارگران ايران که مشمول قانون کار نيستند 
و با قراردادھای موقت مشغول به کار می 
شوند يا اص>ً قراردادی ندارند، حذف 

ع>وه بر اين شروط ديگری نيز .  شوند می
که، وام يا امکانات  قائل شده اند ازجمله اين

ای از طرف دولت در بخش زمين يا  يارانه
 ھيچگونه ٨۴مسکن نگرفته باشند، از سال 

سابقه خريد و فروش ملک نداشته باشند، 
سرپرست خانوار باشند و شھری را که 

 سال سابقه سکونت ۵کنند، در آن  تقاضا می
داشته باشند، در حالی که کارگران به دنبال 
کار از اين شھر به آن شھر می روند و 

 سال سابقه سکونت ۵بسيارند کارگرانی که 
بنابراين، طرح دولت . در يک شھر را ندارند

در نھايت شامل حال تعدادی از کارمندان 
 .شود دولت می

شايد با اين وام که به عنوان وديعه در   –ثانياً 
گيرد، اندکی از  اختيارمالک خانه قرار می

مبلغی که مستاجر به عنوان اجاره بھا 
پردازد، کاسته شود که بعيد است بتواند  می

ھا را   درصدی اجاره٢۵حتی ھمين افزايش 
جبران کند، اما برای مستاجری که ظاھراً 

 ميليون تومان وام گرفته است، اين ۵٠
ای که به مالک  ماند که ع>وه بر اجاره می
پردازد، ھر ماه بايد بابت بھره وامی که  می

به دست او نرسيده و در اختيار مالک قرار 
به  تومان ۵۴۵٠٠٠گرفته است، معادل 

بپردازد، يعنی تا آخر سال که بايد وام بانک 
/  ۵را پس دھد، مبلغی بيش از   ميليون ۶ 

اگر ھم .  تومان ھم بھره به دولت بپردازد
نتوانست اين بھره را بپردازد، بدھکار بانک 

شود و معلوم نيست سرنوشتش به کجا  می
بنابراين، وام ھم جز پرداخت بھره .  بيانجامد

به دولت ، بدھکاری،  بدبختی و فقر بيشتر، 
 .   چيزی عايد مستاجران نخواھد کرد

روشن است که جمھوری اس>می نه راه 
حلی برای کمبود شديد مسکن دارد و نه مھار 

البته اين .  افزايش بھای زمين و اجاره بھا
داری راه  واقعيتی است که در نظام سرمايه

ھای  حل قطعی برای کمبود مسکن و ھزينه
ھنگفت آن برای کارگران و زحمتکشان 

ترين  وجود ندارد، حتی در پيشرفته
اما اين بدانمعنا .  کشورھای سرمايه داری
داری ھيچ راھی  نيست که در نظام سرمايه

ملی کردن زمين، پيش شرط ھرگونه راه حل ولو نسبی 
 معضل کمبود مسکن و اجاره بھای سنگين 

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

رژيم جمھوری اسDمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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برای تخفيف معضل مسکن و کاستن از 
ھای آن بر دوش کارگران و  فشار ھزينه

زحمتکشان وجود ندارد و در ھمه جا اوضاع 
 .شبيه ايران است

برعکس، حتی در بسياری از کشورھای 
داری، به رغم حاکم شدن سياست  سرمايه

اقتصادی نئوليبرال،  در نتيجه مبارزات 
ھای متعددی از اقدامات  کارگران، نمونه

دار برای کاستن از فشار  ھای سرمايه دولت
 . بينيم ھای مسکن را می ھزينه

در اغلب اين کشورھا برخ>ف ايران تحت 
گرايان  حاکميت جمھوری اس>می که اس>م

اند، نه فقط از جنگل  دزد و غارتگر حاکم
خواری، درياخواری، کوه خواری و 

ھای ديگر از اين دست خبری نيست و  نمونه
اين منابع طبيعی متعلق به عموم مردم اند، 
بلکه بخشی از مساکن کشور به عنوان 
مسکن اجتماعی برای کارگران و 

تر در نظر  ھای پائين زحمتکشان با اجاره
 . گرفته شده است

اگر شھرداری يک شھر يا ايالت که مالک 
زمين است آن را برای ايجاد يک واحد 

دھد يا  ساختمانی به يک شرکت اجاره می
فروشد، يکی از شقوق قرارداد اغلب اين  می

ھای اين   درصد خانه۵٠ يا ۴٠است که مث>ً 
اند،  ھای ارزان قيمت اجتماعی نه پروژه، خا

 ٢٠ درصد برای افراد با درآمد متوسط و ٣٠
. درصد برای آنھائی که درآمد باJئی دارند

 ٣ تا ٢اجاره خانه ھم حداکثر در ھر سال 
ع>وه بر اين، برای .  يابد درصد افزايش می

کارگران و زحمتکشان با درآمدھای پائين، يا 
بيکاران،  دولت در ھر ماه تا نيمی از اجاره 
را به عنوان سوبسيد به مستاجر پرداخت 

ای  العمر در خانه اين مستاجر، مادام.  کند می
که اجاره کرده باقی می ماند و موجر نمی 
تواند مستاجر را از خانه بيرون کند يا 

حق فسخ قرارداد با  .  قرارداد را فسخ نمايد
در برخی از اين کشورھا ھيچ . مستاجر است

ساختمان خالی ھم نمی تواند در جائی وجود 
ھائی ھنوز وجود  داشته باشد، چون گروه

ھای خالی را اشغال می  دارند که ساختمان
ھا ساکن  کنند و بدون پرداخت اجاره در آن

 . شوند می
در ايران تحت حاکميت جمھوری اس>می 

در اينجا .  ھيچيک از اين شقوق وجود ندارد
داران،  سرمايه.  قانون جنگل حاکم است

مالکان و مقامات دولتی ھمه چيز را به 
ای در فکر  اند و ذره آوره تملک خود در 

از .  مستاجران و مردم کم درآمد نيستند
آنجائی که در ايران تحت حاکميت پاسداران 

ای وجود دارد،  سرمايه و اس>م ، فقر گسترده

سال به سال برتعداد خانه به دوشان، 
. شود ھا و مستاجران افزوده می نشين حاشيه

ھر سال گروھی از مردمی که حتی خانه 
شخصی دارند، زير فشار  فقر، بيکاری، 

شوند خانه خود را  بدھکاری ناگزير می
بنابراين حتی .  بفروشند و اجاره نشين شوند

اگر مثل دوره احمدی نژاد تعدادی خانه ھم 
ھا باJخره در دست  ساخته شود، اين خانه

از ھمين .  شود تعدادی مالک متمرکز می
روست که گاه اخباری  در رسانه ھای رژيم 
منتشر می شود که ف>ن ثروتمند در تھران 

اين خانه ھا .   خانه است۵٠٠ يا ١٠٠مالک 
خواھند  اجاره  را به ھر قيمتی که می

دھند، يا در برخی موارد برای باJ بردن  می
دارند و  می ھا را خالی نگه ھا، خانه اجاره

ع>وه بر اين، از آنجائی که .  اجاره نمی دھند
اقتصاد ايران از ھم پاشيده است و روز به 
روز ارزش پول کاھش می يابد، زمين و 
مسکن به ويژه در دوران روحانی به يکی 
ديگر از عرصه ھا برای بورس بازی تبديل 
شده و در نتيجه  به افزايش مداوم بھای زمين 

 .و خانه ياری رسانده است
وقتی که معضل مسکن در کشوری به 

ای از وخامت رسيده باشد، که نمونه  درجه
بينيم، آنگاه مقدم بر ھر  آن را در ايران می

اقدام ديگر، فقط يک راه حل برای مقابله با 
ھا حتی در  ھا و اجاره افزايش بھای خانه

ماند و  داری باقی می چارچوب نظم سرمايه
بدون اين که حتی .  آن ملی کردن زمين است

ای مصادره شود يا مالکين را با زور  خانه
وقتی که .  ھا کرد وادار به اجاره  دادن  خانه

زمين  و تمام منابع طبيعی و زير زمينی ملی 
اع>م شود و زمين غير قابل خريد و فروش 
اع>م گردد، به فوريت اجاره ھا کاھش می 

چرا که رانت مالکانه بر زمين و نيز .  يابند
بورس بازی بر روی زمين و خانه بر 

تواند زمين را  ھمراه با آن دولت می.  افتد می
دھد که  مجانی در اختيار مردمی قرارمی

اما .  خواستار ساختن منزل مسکونی ھستند
دمکراتيک است -اين اقدام که اقدامی بورژوا

و زمانی که بورژوازی يک طبقه مترقی 
بود، به خاطر منافع خودش مدافع آن بود، 
اکنون که بورژوازی به يک طبقه ارتجاعی 
تبديل شده، ھرگز نمی تواند به عنوان يک 
سياست در دستور کار بورژوازی قرار 
گيرد  و نا گفته روشن است که جمھوری 
اس>می ارتجاعی تر از آن است که حتی 

.  اش خطور کند چنين اقداماتی به مخيله
واقعيت اين است که اکنون حتی ملی کردن 
-زمين نيز که در اساس يک اقدام بورژا

شود، فقط از عھده  دمکراتيک محسوب می

طبقه کارگر و حکومت کارگری ساخته 
از ھمين روست که در برنامه .   است

مطالبات فوری سازمان ما خواسته شده است 
که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان 

درنگ کليه اراضی، مراتع، جنگل ھا و  بی
تمام منابع طبيعی و زيرزمينی را ملی اع>م 

اش  البته ملی کردن زمين دامنه منافع.  کند
برای توده ھای کارگر و زحمتکش محدود به 

ھا و زمين مجانی برای  کاھش شديد اجاره
ايجاد مسکن نخواھد بود، بلکه با برافتادن 
سلطه انحصاری زمينداران و م>کين بر 
اراضی کشور و الغاء بھره مالکانه، بھای 

تر تمام شود  محصوJت کشاورزی نيز ارزان
تر در دسترس مصرف  و به قيمتی ارزان
 .گيرد کنندگان قرار می

ع>وه بر اين، از آنجائی که تھيه مسکن 
برای تمام خانواده ھا حتی در يک حکومت 
کارگری يک شبه امکان پذير نيست و دولت 

ريزی برای توليد  کارگری بايد يک برنامه
ھا مسکن را سازماندھی و اجراکند،  ميليون

مادام که ھنوز ھمه خانوارھا دارای مسکن 
 مشکل مسکن به شکلی قطعی حل اند و نشده

نشده است، بايد اقدامات فوری زير به مرحله 
 :اجرا درآيد

ھا متناسب با سطح دستمزد کارگران  اجاره
 تعيين و به مرحله اجرا درآيند،

ھای  به منظور کاھش ھرچه بيشتر بار ھزينه
مسکن، بخشی از ھزينه مسکن کارگران و 
زحمتکشان، به عنوان سوبسيد توسط دولت 

 .پرداخت شود
ھای زائد دولتی و مصادره ای  کليه ساختمان

به عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار 
 .گيرد

 

ملی کردن زمين، پيش شرط ھرگونه راه حل ولو نسبی 
 معضل کمبود مسکن و اجاره بھای سنگين 

٨از صفحه   



 ٨٨١ شماره  ٩٩  مرداد ١٣    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 

٨درصفحه   

 . بلعد اجاره نشين را ھزينه مسکن می
با افزايش پی در پی نرخ تورم، اين ھزينه پيوسته 

ھای  جمھوری  رسانه.  در حال افزايش است
ھای گذشته از رشد نزديک به  اس>می در ھفته

 درصدی قيمت مسکن طی چھارماه اخير ۴٠
اين درحالی است که کل رشد قيمت .  خبر دادند
 درصد ٣٧حدود   ١٣٩٨ماه سال ١٢مسکن در 

 . بود
ريزی و اقتصاد مسکِن وزارت راه و  دفتر برنامه

شھرسازی نيز اع>م کرد که قيمت مسکن در 
تھران طی ماه خرداد نسبت به ابتدای سال جاری 

 درصد ۴٢ درصد ، نسبت به خرداد پارسال ٢٣

١٠ 

١از صفحه   

ھای  نامVه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���ـ((((�ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  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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 تقريباً ٩٧رشد کرده و در مقايسه با ابتدای سال 
 . چھار برابر شده است

با اين وجود مرکز آمار مدعی است که اجاره بھا 
ھای مشابه  در خرداد و تيرماه امسال نسبت به ماه

در .   درصد رشد داشته است٢٧سال گذشته 
واقعيت اما افزايش اجاره بھا، بيش از رقمی است 

به گزارش .  که مرکز آمار اع>م کرده است
روز    ١۵خبرگزاری تسنيم، معاون وزير راه 

پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بيماری 
بھا  کرونا، مبنی بر تعيين سقف افزايش نرخ اجاره

 درصد ٢٠ درصد، ک>نشھرھا ٢۵، برای تھران 

ملی کردن زمين، پيش شرط ھرگونه راه حل ولو نسبی 
 معضل کمبود مسکن و اجاره بھای سنگين 

 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 
 عمودیپوJريزاسيون 
 

 :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 


