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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 های جديد احيای برجام چالش
 

فشارها بر جمهوری اسالمی برای ازسرگيری 
 ٣٠ای که در  مذاکرات برجام از نقطه  فوری

 .خرداد متوقف گرديد، تشديِد شده است
در آستانه برگزاری اجالس شورای حکام آژانس 

المللی انرژی اتمی ، هفته گذشته مديرکل  بين
آژانس گزارش جديدی از تخلفات و 

های جمهوری اسالمی به اعضای  کاری مخفی
 . اجالس آتی شورای حکام ارائه داد

المللی انرژی اتمی در  مديرکل آژانس بين
ترين گزارش خود جمهوری اسالمی ايران  تازه

های  ايران فعاليت:  را موردانتقاد قرارداد و گفت
طورجدی تضعيف  آژانس و بازرسان آن را به

 .کرده است
 ١۶شنبه  هائی از گزارش آژانس که سه بخش

شهريور انتشار يافت، حاکی است که جمهوری 
های آژانس برای دسترسی  اسالمی به درخواست

. به تجهيزات نظارت از راه دور پاسخ نداده است
کند تا در  اين تجهيزات، اطالعاتی را ضبط می

المللی انرژی  صورت احيای برجام، به آژانس بين
همچنين جمهوری اسالمی  .  اتمی داده شود

تاکنون توضيحات الزم را در مورد ذرات 
نشده  های اعالم آمده در سايت دست اورانيوم به

 .خود، ارائه نکرده است
سال،  ٢گويد حتی پس از  اين گزارش می

مکان  ۴موضوعات پادمانی ذکرشده در رابطه با 
در ايران که به آژانس اعالم و معرفی نشده، 

 .اند مانده نشده باقی همچنان حل
ای و برنامه جامع اقدام  مطابق توافق هسته

مشترک، جمهوری اسالمی متعهد شده بود 
بر .  اورانيوم را تا کمتر از چهار درصد غنی کند

طبق گزارش تازه آژانس، ايران در حال حاضر 
 ٨۴درصد را به  ٢٠حجم اورانيوم  با غنای 

 ۶٠شده در سطح  کيلوگرم و ميزان اورانيوم غنی
 .کيلوگرم افزايش داده است ١٠درصد را به 

های اخير،  های سريع طالبان در هفته با پيشروی
ای  بسياری سقوط دولت افغانستان را در آينده

دانستند، اما در پی عدم  ناپذير می نزديک اجتناب
مقاومت نيروهای ارتش و امنيتی افغانستان، 

های کابل  ها به دروازه بينی طالبان زودتر از پيش
به گفته مقامات کابينه مبنی بر گفتگو و .  رسيدند

های  شد طالبان پشت دروازه بينی می توافق، پيش
آميز قدرت در  کابل در انتظار انتقال مسالمت

بينی  انتظار بمانند، اما فرار اشرف غنی اين پيش

 پشت پرده حمالت توپخانه ای و هوايی 
 جمهوری اسالمی به اقليم کردستان

 
، قسمت هايی از مناطق مرزی اقليم کردستان عراق که محل ١۴٠٠شهريور  ١٨صبح روز پنجشنبه 

استقرار تعدادی از احزاب کردستان ايران است، زير حمالت شديد هوايی و توپخانه ای سپاه پاسداران 
بامداد با تجاوز چندين فروند  ۶بنابر گزارش های منتشره، اين حمالت در حوالی ساعت .  قرار گرفت

جنگنده و پهبادهای انتحاری جمهوری اسالمی به حريم هوايی کردستان عراق شروع شد و پس از آن، 
نيز زير آتش سنگين کاتيوشا و توپخانه های سپاه پاسداران "  اَالنه"و "  بربزين"، "هلگورد"ارتفاعات 

  ۵درصفحه 

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٧شماره  ١۴٠٠شهريور   ٢٢ –سال  چهل و سه 

 گر به تنگ آيند، به جنگ آيند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١٠در صفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

شورای همکاری  عيهاطال
 نيروهای چپ و کمونيست

 
در مورد بمباران  محل استقرار 

 نيروهای اپوزيسيون در
 کردستان عراق 

و مردم منطقه توسط رژيم  
 جمهوری اسالمی 

 ارتقای آگاهی معلمان و ضرورت تعميق مبارزه
 

هم در آستانه آغاز سال تحصيلی  ها شاهد حضور مجدد معلمان معترض، آن ای که گذشت، خيابان در هفته
کارنامه سبزها، جوانانی که در امتحانات کتبی آزمون استخدامی قبول شده اما وزارت .  جديد بودند

ها  از استخدام آن)  به اعتراف مقامات دولتی(هزار معلم  ٢٠٠رغم کمبود حداقل  آموزش و پرورش به
کند، تمام هفته حتا در روز جمعه که تمامی ادارات تعطيل هستند، در برابر وزارت آموزش  خودداری می

مسؤل بی کفايت عامل خوار "، "  نه مجلس نه دولت نيستن به فکر ملت"چون  و پرورش با شعارهايی هم
، دست به اعتراض "  تا حقمو نگيرم از اينجا  نميرم"و "  حمايت از مافيا حمايت از ظالم است"، "و خفت

 . زدند

 سازی روی هوا مسکن
 

های حکومتی پيرامون برنامه رستم قاسمی وزير راه و شهرسازی رئيسی حول  بحث و گفتگو در رسانه
هياهوی تبليغاتی که از زمان معرفی رستم .  ميليون واحد مسکونی در سال همچنان ادامه دارد ساختن يک

عنوان وزير پيشنهادی راه و شهرسازی  نژاد، به قاسمی دريادار پاسدار سپاه  و وزير نفت در دوره احمدی
اين  ساخت .  به مجلس معرفی شد آغازشده بود، در روزهای بعد و تا همين لحظه ادامه يافته است

فقط يکی از ابزارهای تبليغاتی شخص رستم قاسمی برای کسب وزارت راه و  ميليون مسکن ساالنه نه يک
اش به مجلس در رؤيای سابق و وزارت نفت سير و سياحت  شهرسازی بود که البته هنگام ارائه برنامه

رستم .  شده است های مهم تبليغاتی کابينه و شخص رئيسی نيز تبديل کرد، بلکه به يکی از عرصه می
اختصاص داده و چنين ادعا نموده است که  ”توسعه مسکن“قاسمی بخش مهمی از برنامه خود را به 

ها قرار  ميليون واحد مسکونی ساخته و در اختيار بی مسکن ۴ميليون و در ظرف چهار سال،  ساالنه يک
 .دده
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١از صفحه   

 های جديد احيای برجام چالش

۴درصفحه   

المللی انرژی اتمی  گزارش مدير کل آژانس بين
کند که عدم پاسخگويی ايران به  تاکيد می
های آژانس برای دسترسی به  درخواست

تجهيزات نظارتی خود، توانايی فنی آژانس را 
ای ايران  های هسته برای تداوم اطالع از فعاليت

 .اندازد به خطر می
ای را در پی  های گسترده اين گزارش ، واکنش

های  در پی اين گزارش اعالم شد قدرت.  داشت
ای را   اروپائی و آمريکا قصد دارند ، قطعنامه

. عليه جمهوری اسالمی به اجالس ارائه دهند
وآمدها و گفتگوهای  يک رشته رفت زمان با آن هم

 .  های بزرگ صورت گرفت  سياسی ميان قدرت
وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه در کنفرانس 
خبری مشترک با وزير خارجه آلمان هشدار داد 

شود  می"  تر نزديک"ای  که آمريکا دارد به نقطه
 .که از خير برجام بگذرد

های تازه ايران در  با توجه به پيشرفت:  او گفت
تر  ای نزديک ای داريم به نقطه برنامه هسته

شويم که بازگشت به برجام آن منافعی که از  می
اين .  کند رود را برآورده نمی اين توافق انتظار می

اظهار نظر البته بيشتر يک بلوف سياسی برای 
ترساندن جمهوری اسالمی بود، چرا که دولت 
آمريکا راه ديگری جز ديپلماسی و مذاکره برای 

وزير خارجه آلمان هم در اين .   حل برجام ندارد
ای  کنفرانس خبری از نقض مفاد توافق هسته

توسط جمهوری اسالمی انتقاد کرد  و افزود که 
وگوها با ايران بسيار  ماهه در گفت وقفه دو يا سه
 .طوالنی است

در همين حال، نماينده ويژه دولت آمريکا در 
امور ايران نيز با معاون وزير خارجه روسيه 

شنبه  وزارت خارجه روسيه روز پنج.  ديدار کرد
ای اعالم کرد که سرگئی  هفته گذشته در بيانيه

ريابکوف، معاون وزير خارجه روسيه و رابرت 
مالی، نماينده ويژه آمريکا در امور ايران در 

های بازگشت به اجرای کامل به  خصوص جنبه
. وگو پرداختند توافق جامع اقدام مشترک به گفت

المللی انرژی اتمی در  طرفين بر نقش آژانس بين
همچنين .  احيای برجام و افزايش ثبات تأکيد کردند

دو طرف بر عزم خود نسبت به تداوم حمايت از 
المللی  های راستی آزمايی آژانس بين فعاليت

شورای  ٢٢٣١انرژی اتمی مطابق با قطعنامه 
نماينده ويژه .  امنيت سازمان ملل تأکيد کردند

آمريکا در امور ايران در ادامه مذاکرات خود با 
دولت فرانسه هم .  مقامات فرانسه نيز گفتگو کرد

ً به مذاکرات  از جمهوری اسالمی خواست سريعا
 . بازگردد

از .  وزير اسرائيل حتی به تهديد متوسل شد نخست
تر برای  های جهانی خواست هرچه سريع قدرت

ای جمهوری اسالمی اقدام  های هسته مهار برنامه
ای  انجام دهد و تهديد کرد که  عملی و قاطعانه

اسرائيل از تمام توان خود برای مقابله با 
ای جمهوری اسالمی استفاده  های هسته برنامه

 .کند می
ها و گفتگوها  ها، تماس گيری در ادامه اين موضع

. با مقامات جمهوری اسالمی نيز افزايش يافت
روز چهارشنبه رئيس شورای اروپا در يک 
تماس تلفنی با رئيسی خواستار ازسرگيری فوری 

مذاکرات وين و اجرای کامل تعهدات برجام  
درباره برجام، :  وی سپس در تويتی نوشت.شد 

ها و آمريکا همکاری  اتحاديه اروپا با همه طرف
. دهد خود را تا اجرای کامل اين توافق ادامه می

بايد از اين فرصت ديپلماتيک برای ثبات بيشتر 
رئيسی اما نارضايتی .  در منطقه استفاده کرد

جمهوری اسالمی را از گزارش مدير کل آژانس  
و هرگونه عواقب احتمالی آن ازجمله صدور 

"قطعنامه ابراز داشت و افزود در صورت : 
المللی انرژی  برخورد غير سازنده در آژانس بين

اتمی، انتظار اينکه ايران واکنش سازنده داشته 
اقدامات غير سازنده طبيعتاً .  باشد، منطقی نيست

ازاين نماينده  پيش."  مخل مسير مذاکره نيز هست
المللی انرژی  جمهوری اسالمی در آژانس بين

اتمی نيز نگرانی رژيم را از اقدامات شورای 
"او گفته بود.  حکام اعالم کرده بود هر اقدام : 

. کند ای، روند مذاکرات را مختل می غير سازنده
البته من اميدوارم منطق در نشست هفته آينده 

 ." شورای حکام حاکم باشد
دبير کل سازمان ملل  نيز روز پنجشنبه گذشته 
در يک تماس تلفنی با وزير خارجه جديد 
جمهوری اسالمی از وی خواست که جمهوری 

تر به مذاکرات احيای برجام  اسالمی سريع
وزير خارجه رژيم در پاسخ وی .  بازگردد

جمهوری اسالمی ايران در حال :گفت
 .های الزم در اين زمينه در دولت است بررسی
های ديپلماتيک برای ازسرگيری  که تالش درحالی

شنبه  مذاکرات شدت گرفته است، روز يک
مديرکل آژانس برای اطالع از آخرين مواضع 
جمهوری اسالمی وارد ايران شد و با رئيس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی  ديدار و 

در همين حال جمهوری اسالمی کمی .  گفتگو کرد
نشينی کرد و اعالم شد به آژانس اجازه  عقب

دسترسی دوباره به تجهيزات نظارتی در 
 . ای ايران داده شده است های هسته سايت

آنچه از تحوالت اخير بر سر تالش برای احيای  
آيد اين است که اتحاديه اروپا و  برجام برمی

اند با زير فشار قرار دادن  آمريکا در تالش
تر از سر  جمهوری اسالمی، مذاکرات سريع

جمهوری اسالمی گرچه به برچيده .  گرفته شود
ويژه برای کسب درآمدهای نفتی  ها به شدن تحريم

بيند که  نيازمند است، اما خود را در موقعيتی می
بتواند امتيازاتی فراتر از مذاکرات در دوره 

فقط در دور جديد  يعنی نه.  روحانی به دست آورد
ها و  مذاکرات، بحثی از مذاکره بر سر موشک

ای در ميان نباشد، بلکه تمام  مسائل منطقه
های مرتبط با تروريسم و  ها ازجمله تحريم تحريم

حقوق بشر برچيده شوند و رسماً پذيرفته شود که 
درصد  ۶٠سازی تا سطح  جمهوری اسالمی غنی

تر را  و استفاده از سانتريفيوژهای جديد و پيشرفته
جمهوری اسالمی ايران دو کارت .  داشته باشد

طرف ازنظر فنی   ازيک.  برنده نيز در دست دارد
سازی اورانيوم پيشرفت کرده  تا به آن حد در غنی
تواند بمب اتم  ای نزديک می است که در آينده

ازنظر سياسی نيز خود را در مقابل .  بسازد
ويژه پس از ماجرای واگذاری  آمريکا به

افغانستان به طالبان و خروج مفتضحانه ارتش 
عالوه بر اين، .  بيند آمريکا در موقعيت بهتری می

اکنون بيش از هر زمان ديگر از حمايت 
اقتصادی و سياسی روسيه و چين برخوردار 

بنابراين گرچه ازنظر سياسی هر گونه .   است

بيند، اما  مصوبه شورای حکام را به نفع خود نمی
اطمينان دارد که حتی با فرض ارجاع پرونده به 

. شورای امنيت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد
همه اين واقعيت به اعتبار خود باقی است که  بااين

ها  جمهوری اسالمی نياز فوری به لغو تحريم
تر  دارد و خواستار برافتادن هرچه سريع

اما فوريت حل نزاع  بر سر برجام .  هاست تحريم
بايدن عالوه .  برای دولت آمريکا نيز جدی است

بر اختالفات داخلی بر سر اين مسئله، زير فشار 
ای خود قرار دارد  سياسی از سوی متحدين منطقه

ای جمهوری اسالمی  تا به نحوی جلو خطر هسته
ها البته از مسلح شدن  نگرانی آن.  را بگيرد

ای نيست، چون  جمهوری اسالمی به سالح هسته
تواند از سالح  هيچ دولتی و کشوری امروزه نمی

که خودش نيز نابود  ای استفاده کند، مگر آن هسته
تواند  نکته مهم اين است که چنين اقدامی می.  شود

ها را در خاورميانه  توازن سياسی موردنظر آن
های امپرياليست نيز  در ميان قدرت.  برهم بزند 

های آمريکا وجود  اختالف بر سر برجام و تحريم
گرچه دولت آمريکا در جريان مذاکره برای . دارد

احيای برجام از حمايت اتحاديه اروپا برخوردار 
است، اما زير فشار اتحاديه اروپا نيز قرار دارد 

تر نزاع و برچيده شدن  که خواستار حل فوری
ها برای صدور سرمايه و کاال به ايران و  تحريم

مقابله با تصرف بازار سودآور ايران توسط چين 
رئيس شورای اروپا در گفتگوی اخير با .  است

رئيسی در همان حال که بر ازسرگيری مذاکرات 
زمان  بر عالقه جدی اتحاديه  تأکيد داشت اما هم

اروپا برای تقويت روابط دوجانبه و گسترش 
های اقتصادی با ايران تأکيد نمود و  همکاری

ها تأثير نامطلوبی بر روابط اتحاديه  تحريم:  گفت
اتحاديه اروپا مايل .  اند اروپا و ايران باقی گذاشته

است شريک صادق ايران بماند تا ثبات بيشتری 
 . را در منطقه شاهد باشيم

. چين نيز تقريباً يک چنين موضعی دارد
ها برچيده شوند تا بتواند بدون  خواهد تحريم می

محدوديت مناسبات اقتصادی خود را با جمهوری 
اسالمی بسط دهد و سرمايه و کاالهای چينی را 

در اين ميان موضع روسيه .  به ايران صادر کند
روسيه .  های جهانی است متفاوت از تمام قدرت

تنها قدرتی است که ادامه اين مناقشه را ازنظر 
داند و  کتمان نکرده است  سياسی به نفع خود می

. کند که از موضع جمهوری اسالمی حمايت می
عنوان عضوی از شورای  اما در همان حال به

امنيت که گويا پاسداری از صلح و ثبات جهانی 
کند که خواهان  را بر عهده دارد، چنين وانمود می

حل اين مسئله است و کشدارشدن مذاکرات را 
 . داند حل مسئله می مانعی بر سر راه

معاون وزارت خارجه روسيه اخيراً در گفتگو با 
"خبرگزاری تاس  گفت ً نگران پيشرفت :  ما يقينا

ای ايران  های هسته سريعی هستيم که در توانمندی
اما نگرانی روسيه به اين معنا .  شود مشاهده می

نيست که ايران تعهدات خود در قبال معاهده منع 
يا پادمان )  ان پی تی(ای  های هسته گسترش سالح

های توافق با آژانس را نقض کرده باشد زيرا 
مفاد اين اسناد هيچ محدوديتی عليه ايران وضع 

کند و در خصوص شفافيت اقدامات ايران نيز  نمی
اما ازنظر بازگشت به .  شده است اطمينان داده

تر شدن است زيرا  برجام، وضعيت درحال پيچيده
ای و کاهش  های هسته با انجام فعاليت(ايران 

در حال فاصله گرفتن بيشتر از )  تعهدات برجامی
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تر از يک ماه، اعتراضات و  به اين ترتيب طی کم
طلبی زنان از سويی بر حباب دهشت طالبانی  حق

ترک انداخت؛ از سويی ديگر به شايعات و گمانه 
چرا که .  زنی درباره تغيير طالبان پايان داد

شد طالبان برای تحکيم موقعيت  بينی می پيش
المللی خواهد کوشيد  داخلی و جلب حمايت بين

از خود به نمايش "  متفاوت"ای  مدتی کوتاه چهره
بگذارد، اما سرکشی شجاعانه زنان، ناگزيرش 

از هم بدرد و به تهديد و "  تغيير"ساخت تا نقاب 
نگارانی روی آورد  ضرب و شتم زنان و روزنامه

. کردند که از اعتراضات زنان گزارش تهيه می
واقعيتی که بسياری از فعالين زنان بارها پيش از 

از جمله يکی از .  اين بر آن تأکيد کرده بودند
: ای گفته بود زنان کنشگر افغان که در مصاحبه

آنها در اين مدت زنان و مردان زيادی را به "
جرم زن بودن، فعال مدنی و حقوق بشر بودن 

ها  ای به جرم هزاره بودن دختر مدرسه.  اند کشته
ها  توانيم بگوييم آن واقعا چطور می.  را کشتند

 ".اند تغيير کرده
های  اما هشدارهای فعالين حقوق زنان و گزارش

منتشر شده و کارنامه ارعاب و قتل و ترور 
طالبان در تمامی بيست سال گذشته، حتا 

های اخير، مانع از آن نشد که  رويدادهای هفته
سران سياسی آمريکا و اروپا و حتا مقامات 

طالبان "  تغيير"المللی از دل بستن به  نهادهای بين
لزوم "و "  برآورد تغييرات"و انتظار برای 

های  ها به وعده چرا که آن.  دست بشويند"  گفتگو
به تمايل طالبان به .  اند ديگر طالبان دل بسته

برقراری روابط اقتصادی و ايجاد امکانات 
های خارجی با پايان جنگ داخلی  گذاری سرمايه

ای  وعده.  طالبانی بر کشور"  امنيت"و برقراری 
ای ناروشن  های مردم آينده که تحقق آن با مخالفت

 .در پيش دارد
 ٢٠صحبت از دستاوردهای زنان افغانستان در 

اما واقعيت آن است که .  سال گذشته بسيار است
سال اشغال  ٢٠های کنونی زنان ناشی از  پيشرفت

های امپرياليست غرب  افغانستان توسط دولت
ای صد ساله با  جنبش زنان افغانستان سابقه.  نيست

جايی که  از آن.  فراز و فرودهای بسيار دارد
مجال مرور اين تاريخ صد ساله نيست، همين قدر 

گيری هر  کافی است اشاره شود که با قدرت
گرا، به رغم تفسيرهای متفاوت  نيروی اسالم

اند که اولين قربانی  مذهبی، همواره اين زنان بوده
برای نمونه .  اند قوانين اسالمی و شريعت گشته

تنها در دوره طالبان نبود که دسترسی زنان به 
تحصيل و کار محدود گشت، بلکه در پی 

، و ١٣٧١در سال "  مجاهدين"برقراری حاکميت 
الدين ربانی بود که با صدور  در زمان برهان
هايی بر سر راه تحصيل و کار  فتوايی محدوديت
تسلط طالبان بر افغانستان در .  زنان برقرار شد

پی سقوط دولت مجاهدين، تنها دامنه اين 

های زنان، مردم شهرهای مختلف در  گردهمايی
مخالفت با طالبان و دخالت پاکستان در امور 

 . ها آمدند داخلی اين کشور به خيابان
هللا مجاهد، سخنگوی  ذبيح)  شهريور ۴(اوت  ٢۶

طالبان، زنان را تهديد کرد و از آنان خواست در 
نظاميان هنوز آموزش  چون شبه"خانه بمانند، 

ها  توان برای حسن رفتار آن اند و نمی کافی نديده
ای که پيش از اين نيز  بهانه."  با زنان تضمين داد

طالبان با توسل به آن زنان را از جامعه حذف 
 .کرده بود

" پژواک"خبرگزاری )  شهريور ٧(اوت  ٢٩
افغانستان از ممنوعيت پخش موسيقی و حضور 

های تلويزيونی و راديويی  زنان مجری در شبکه
خلف وعده طالبان تنها به .  قندهار خبر داد

 .رعايت حقوق زنان محدود نشد
صدها تن در کابل )  شهريور ١٠(اوت  ٣١روز 

در اعتراض به دخالت پاکستان در امور 
زنان نيز در صف .  افغانستان دست به تجمع زدند

طالبان با .  اول اين اعتراضات حضور داشتند
شليک گلوله کوشيدند معترضان را مرعوب 
سازند و تعدادی از خبرنگاران را نيز بازداشت 

چند ساعت بعد خبرنگاران با پيکرهای .  کردند
در هم کوفته بر اثر ضرب و شتم و کبود از اثر 

 .تعدادی نيز کشته شدند. ها آزاد شدند شالق
با اعالم کابينه )  شهريور ١١(اوت  ٢روز 

طالبان ، شماری از زنان هرات به اعتراض 
 .برخاستند

های  با وجود تيراندازی)  شهريور ١٧(سپتامبر  ٨
شديد در تظاهرات روز قبل در کابل، بار ديگر 

. ها آمدند زنان و مخالفان طالبان به خيابان
آزادی، "نيروهای طالبان به زنانی که فرياد 

سر داده بودند حمله کرده و آنان را به باد "  آزادی
اعتراضات و تظاهراتی .  شالق و چوب گرفتند

که محدود به کابل نبود، بلکه در چندين شهر در 
 .پيوستند روزهای مختلف به وقوع می

طالبان که از شوک ناشی از حيرت اوليه خارج 
طلبی دست  شده بود و دريافت که زنان از حق

نخواهند شست، برگزاری هر گونه تظاهراتی را 
 ٩خواند و "  فتنه"گری و  غيرقانونی، آشوب

وزارت داخله افغانستان )  شهريور ١٨(سپتامبر 
تحت هر نام و "ای انجام تظاهرات را  طی بيانيه

ممنوع اعالم کرد و رعايت شرايط  "  عنوانی
اين طنز تلخ تاريخ .  را الزامی دانست"  قانونی"

هايی که بدون رعايت هيچ معيار  است، تروريست
های متمادی مردم را هدف  اخالقی و انسانی سال

ترورهای خود قرار داده و هزاران زن و مرد و 
اند،  کودک غيرنظامی را به خاک و خون کشيده

 .گويند سخن می" قانونی"اکنون از اعتراضات 

اوت     ١۵روز  .    را   نيز از   اعتبار   انداخت
با ورود طالبان، ترس و اضطراب )  مرداد ٢۴(

هراسی نه تنها ناشی از .  بر کابل مستولی گشت
بار  های مردم درباره دوران دهشت ها و شنيده ديده

ی  ساله ٢٠سلطه طالبان، بلکه حاصل عملکرد 
که کشتار   گذاری رحم در ترور، بمب اين گروه بی

و ناامنی را به بخشی از زندگی روزمره مردم 
در نتيجه از همان ساعات اوليه، .  بدل کرده بود

ها را به نيروهای مسلح  بسياری از مردم خيابان
به ويژه .  ها پناه گرفتند طالبان واگذاشته و در خانه

ها حاکی از آن بود چهره شهر از زنان  گزارش

که  ٢٠٠١تا  ١٩٩۶های  در سال.  پاک شده است
طالبان بر افغانستان مسلط بود، زنان نه تنها از 
حق کار و تحصيل محروم بودند، بلکه تنها 
پوشيده در برقع و چادر و روبنده و در همراهی 

. با مرد محرم اجازه خروج از خانه را داشتند
های شديدی در  ها مجازات قوانينی که تخلف از آن

 . پی داشت
شد که زنان از حضور در  بينی می بنابراين پيش

اما .  ها حداقل برای مدتی خودداری کنند خيابان
هنوز دو روزی از .  بينی نيز تحقق نيافت اين پيش

حضور نيروهای مسلح طالبان در شهر نگذشته 
تعدادی از )  مرداد ٢۶(اوت  ١٧بود که روز 

زنان بدون چادر و روبنده با پالکاردهايی در 
دست در برابر کاخ رياست جمهوری گرد آمدند 
و خواستار حفظ دستاوردهای حقوق زنان از 

. جمله حق تحصيل، مشارکت سياسی و کار شدند
طالبان که چنين انتظاری نداشتند، در برابر اين 

چرا که نام طالبان .  زده شدند حرکت اوليه حيرت
با اعدام و شکنجه و سنگسار و قطع دست و پا 
گره خورده بود و کمتر کسی در قلمرو اين گروه 

در نتيجه، اين حرکت .  جسارت سرکشی داشت
شجاعانه به يکباره جو ارعاب ناشی از حضور 

 .طالبان را در هم شکست
اين زنان، معدودی از بسيار زنانی بودند که 

های سخنگويان طالبان مبنی بر تغيير و  وعده
رعايت حق زنان در تحصيل و کار در چارچوب 

چرا که جدا از .  شريعت را باور نکرده بودند
طالبان، در جريان "  چارچوب شريعت"آشنايی با 

های متعددی از  پيشروی اين گروه، گزارش
ممانعت طالبان از خروج زنان از خانه، اخراج 

ها  های کار و دانشگاه بار زنان از محل خشونت
 .منتشر شده بود

در روزهای بعد باز زنان، هر بار پرشمارتر در 
. شهرهای مختلف به تظاهرات خيابانی پرداختند

ها و  همراه با اعالم کابينه و حذف زنان از ارگان
های دستگاه دولتی شماری از زنان در هرات  نهاد

در کنار تظاهرات و .  تظاهرات کردند

 گر به تنگ آيند، به جنگ آيند
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 گر به تنگ آيند، به جنگ آيند

ها را تا جايی گسترد که زنان را به کنج  محدوديت
 .ها راند خانه

باز در روند توافق آمريکا با طالبان و در روند 
معامالت بعدی بين سياستمداران افغانستانی و 
گروه طالبان تنها موضوع غايب، حقوق زنان و 

اکنون نيز پس از .  دستاوردهای آنان بوده است
تسليم قدرت به طالبان، اظهارات و عملکرد 

المللی  مقامات مختلف سياسی و نهادهای بين
سياستمداران و مسئوالن .  تأييدگر اين ادعاست

المللی که از وضعيت زنان در  نهادهای بين
اند  گرا آگاه های اسالم کشورهای زير سلطه دولت

تر، دوران سلطه طالبان و عملکرد  و از آن مهم
اين گروه ارتجاعی تروريست را طی ساليان 

اند، اکنون برای توجيه مماشات  گذشته شاهد بوده
گرا  گراترين نيروی اسالم و سازشکاری با واپس

ها و ادعاهای طالبان  به ريسمان پوسيده وعده
برای نمونه  مصطفی بن مسعود، .  اند متوسل شده

رئيس عمليات ميدانی يونيسف، در يک نشست 
خبری سازمان ملل متحد گفت، به همکاری با 

بين است و حمايت آنها از  مقامات طالبان خوش
آموزش دختران را به عنوان دليل خوشبينی خود 

اند هر  های غربی در شتاب سران دولت.  ذکر کرد
با طالبان را باز کنند تا "  گفتگو"چه زودتر باب 

با " حقوق زنان"مختلف از جمله " مسايل"بر سر 

وزير امور خارجه آلمان اعالم !  ها تعامل کنند آن
کرده است، اين کشور در نظر دارد سفارت خود 
در کابل را باز کند، البته بدون به رسميت 

فرستاده ويژه !   شناختن امارت اسالمی طالبان
سازمان ملل در امور افغانستان به کشورهای 

های  کند، دارايی عضو شورای امنيت پيشنهاد می
بلوکه شده اين کشور به افغانستان فرستاده شود، 
البته با اين اطمينان که طالبان در موارد 

و در برابر !  از آنان استفاده نکند"  نادرست"
های گذشته و عملکرد طالبان در  رويدادهای هفته

عرصه رعايت حقوق زنان و آزادی بيان از 
واقعيت تلخی !  کنند کوتاهی نمی"  نگرانی"ابراز 

آنان در يکی از .  اند که زنان افغانستان نيز دريافته
تجمعات خود پالکاردی در دست داشتند که بر 

"روی آن نوشته بود رحمانه  دنيا چقدر بی: 
 ."کند  تماشايمان می

مدير بخش آسيا و اقيانوسيه برنامه توسعه 
) شهريور ١٩(سپتامبر  ١٠سازمان ملل روز 

درصد از جمعيت  ٧٢اعالم کرد در حال حاضر 
کنند و احتمال  افغانستان زير خط فقر زندگی می

 ٩٧، اين خطر فقر ٢٠٢٢رود تا اواسط سال  می
فقری که .  درصد جامعه را در کام خود فرو برد

رو،  از اين.  اولين قربانيان آن زنان هستند
گری زنان در زمينه کار، تحصيل و  مطالبه

مشارکت سياسی و آزادی، هم حق مسلم آنان 
های  است و هم در کشوری فقرزده که سال

های داخلی و ترورها بسياری از  طوالنی جنگ
سرپرست کرده است و تأمين معاش  زنان را بی

خانواده را بر دوش آنان گذاشته است، از اهميت 
زنانی که بدون کار .  گردد تری برخوردار می بيش

امکان ادامه زندگی و تأمين معيشت خود و 
به فرض اجازه .  شان را نخواهند داشت خانواده

کار، بدون تحصيل، از دستيابی به مشاغل 
. ی معاش خود محروم خواهند شد کننده تأمين

همچنين زنانی که بدون برخورداری از آزادی و 
های سياسی، بسياری  گيری مشارکت در تصميم

 .شان را از دست خواهند داد از حقوق
اگر اعتراضات زنان را در متن دهشت طالبانی، 
فقر گسترده، جامعه مردساالرانه و مذهبی 
افغانستان قرار دهيم، برجستگی و جسارت 

زنانی که .  يابيم مبارزه کنونی فعالين زن را درمی
تنها برای حفظ حقوق خود به ميدان مبارزه قدم 

ها زن و  اند، بلکه از حقوق ميليون نگذاشته
 .کنند کودکی دفاع می

از مسايل مطرح ديگر اين روزها در افغانستان، 
امری که نه تنها .  است"  شمول دولت همه"تشکيل 

سران سياسی افغانستان بلکه کشورهای منطقه و 
های غربی نيز بر آن تأکيد دارند تا از  حتا دولت

  ساالران و بروز جنگ خطر رقابت ميان جنگ
اما زنان در تعريف هيچ يک از .  داخلی بکاهند

های  دولت.  جايی ندارد"  شمول همه دولت"آنان از 
غربی به خوبی به ماهيت دولت طالبانی يا هر 
دولت مذهبی ديگر در ائتالف با طالبان و 

. اند هايی واقف در چنين دولت"  جايگاه زنان"
ساالران و سياستمداران پيشين  زنی جنگ چانه

، "شمول دولت همه"افغانستان و طالبان بر سر 
تشکيل دولتی است با مشارکت خودشان؛ يعنی 

های گذشته در فرو  جاتی که در دهه تمامی دسته
. اند بردن اين کشور در گنداب کنونی نقش داشته

آنان نيز همگی بر سر کنار گذاشتن زنان از اين 
توافق دارند و حاضر به هر "  شمول دولت همه"

ای بر سر آن هستند، چنان که در  گونه معامله
معامالت تسليم قدرت به طالبان، نه فعالين واقعی 
حقوق زنان مشارکتی داشتند و نه اصوال حقوق 

در اين ميان .  زنان در گفتگوها جايی داشته است
نبايد از نقش کشورهای مرتجع منطقه غافل شد 
که هر يک از جناحی در ميان طالبان و 

کشورهايی که حتا .  کنند ساالران حمايت می جنگ
ها را با  گيری طالبان به نوعی آن پيش از قدرت

دعوت و مذاکره به رسميت شناخته بودند و 
. ها داده بودند هايی به آن احتماال طالبان نيز وعده

. جمهوری اسالمی يکی از اين کشورهاست
سران اين رژيم در برقراری روابط حسنه با 
طالبان چنان عجول اند که حتا تاب تحمل مخالفت 

های مقيم ايران و مردم با امارت  افغانستانی

چرا که خود .  اسالمی کشور همسايه را ندارند
طالبانی ديگر است با همان ديدگاه و رويکرد به 

از همين روست که مخالفت مردم ايران با .  زنان
طالبان را به درستی مخالفت با خود تفسير 

 . کند می
سال گذشته بسياری  ٢٠زنان افغانستان در طی 

از دستاوردهای خود را، حتا آن هنگامی که 
هيئت قانونی گرفته بودند، در نبردی روزمره با 
نظام مردساالر و فرهنگ ارتجاعی مذهبی و 

اند و نه به علت  مردساالرانه به دست آورده
های  ها و اجرای پروژه"ان جی او"تشکيل 

آنان .  های پرزرق و برق نمايشی در ويترين
ساليان مديد در برابر مقاومت و مخالفت رهبران 

ستيز و  مذهبی و سياسی مرتجع، فاسد و زن
جامعه مردساالر ايستادند و به همت توان خود 

تا .  تحصيل کرده و در بازار کار مشارکت کردند
نظير در برابر  به همين جا، آنان با جسارتی بی

طالبانی که نيروهای امنيتی و نظامی و رئيس 
جمهور و سران سياسی را به هزيمت واداشت 

اند و عرصه خيابان را به طالبان  ايستاده
اين که در آينده مبارزات زنان در .  اند وانگذاشته

برابر طالبان ددمنش چه اشکال و سمت و سويی 
به خود بگيرد، امری است که بايد در آينده شاهد 

گر به "اند  آن بود اما تا همين جا نيز نشان داده
 ".تنگ آيند، به جنگ آيند

 .موضوع توافق برجام است
های ارسالی  وی همچنين نسبت به برخی سيگنال

های غربی مبنی بر  از جانب واشنگتن و پايتخت
های سياسی عليه تهران  ضرورت استفاده از اهرم

برای وادار ساختن آن به بازگشت به برجام ، 
ابراز نگرانی کرد و اين نوع رويکرد غرب را 

 ."اشتباه دانست
تر شدن  ها پيچيده بنابراين گويا نگرانی روس

مذاکرات است و از همين رو معاون وزير 
خارجه روسيه خواستار آن شده است که به 

در واقعيت .  جمهوری اسالمی فشار وارد نشود
اما روسيه در پی منافع سياسی خود در 
خاورميانه است و هر چه اين ماجرای برجام و 

تر شود، روسيه تنها  مذاکرات حول آن پيچيده
های  در گفته.  برد کشوری است که از آن سود می

معاون وزير خارجه روسيه  اما يک حقيقت نيز 
ای جمهوری  های هسته پيشرفت.  وجود  دارد 

اسالمی و شرط و شروط جديدی که در پی تحقق 
آن هست، مذاکرات احيای برجام را 

وجود  هر آنچه هم که  بااين.  ترکرده است پيچيده
دار شوند، طرفين  اين مذاکرات پيچيده و کش

اصلی نزاع که جمهوری اسالمی و دولت آمريکا 
هستند، هيچ راهی جز مذاکره و بده و بستان 
برای رسيدن به توافق که خواست هر دو طرف 

زودی  از اين رو، گفتگوها نيز به.  است، ندارند
 .   از سر گرفته خواهد شد

 
 

 های جديد چالش
 احيای برجام 
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اما اين ادعا با توجه به بحران و مجموعه   سازی روی هوا مسکن
ويژه نامشخص بودن منبع  شرايط اقتصادی، به

ميليون مسکن،  مالی برای احداث ساالنه يک
پايه و توخالی است که حتی انتقاد  چنان بی

ها از جناح حاکم را نيز  گرايان و خودی اصول
ترين شرط  ترين و مهم اوليه.  در پی داشته است

ميليون مسکن در سال، منبع مالی آن  احداث يک
است که در طرح وزير رئيسی مشخص نيست 
هزينه اين طرح از کجا و چگونه قرار است 

مطابق برآورد کارشناسان دولتی و .  تأمين شود
حتی کارشناسان وابسته به جناح حاکم، ساخت 

هزار  ۵٠٠تا  ٣٧۵ميليون مسکن بين  يک
هنوز روشن نيست که .  ميليارد تومان هزينه دارد

از مطالب .  اين هزينه چطور بايد تأمين شود
طور  های حکومتی اين انتشاريافته در رسانه

آيد که کابينه رئيسی و وزير راه و  برمی
شهرسازی برای اجرای اين طرح روی دو 

گزينه اول، دولت است .  اند گزينه حساب بازکرده
کننده اصلی منبع مالی اين  که قاعدتاً بايستی تأمين

اما دولت خود با کسری .  پروژه بزرگ باشد
دولت درحال حاضر .  شديد بودجه روبروست

هزار ميليارد تومان کسری بودجه  ۴٠٠حدود 
اين کسری حتی در صورت برطرف شدن . دارد 

مشکالت فعلی فروش نفت وکسب درآمد 
صادراتی دولت از اين محل نيز برطرف 

تواند منابع مالی به  بنابراين دولت نمی.  شود نمی
ها  گزينه بعدی بانک.  اين پروژه اختصاص دهد

ها نيز در چنين موقعيتی نيستند  اما بانک.  هستند
چراکه در قبال وام .  و رغبتی به اين کار ندارند

اندازی برای بازگشت وام و بهره  بانکی، چشم
ها در شرايط فعلی تمايلی  بانک.  موردنظر ندارند

و )  بهره کم(  قيمت ندارند وام و تسهيالت ارزان
اگر .  بلندمدت در بخش مسکن اختصاص دهند

دولت بخواهد به منابع بانک مرکزی متوسل شود 
و خطوط اعتباری جديدی باز کند، معنايش تورم 

ها و  حال افزايش بيشتر قيمت بيشتر و درعين
ها است و درنتيجه مسکنی که قرار بود  هزينه
ميليون تومان هزينه بردارد، در ظرف  ۵٠٠

يافته و حتی ممکن  چهار سال اين هزينه افزايش
گيرنده  در آن حالت نه وام.است چند برابر شود

توان پرداخت وام را دارد و نه منبع مالی هست 
 .که در اختيار پروژه قرار گيرد

شايد کابينه رئيسی و مجلس بخواهند از طريق  
. حلی جستجو کنند ها راه فشار گذاشتن بانک تحت

محمود شايان مديرعامل بانک مسکن در مورد 
ميليون  تسهيالت بانکی برای توليد ساالنه يک

دولت سيزدهم با تأکيد :"  گويد واحد مسکونی می
ميليونی مسکن در هرسال، تالش  برساخت يک

زيادی برای هماهنگ کردن سيستم بانکی برای 
" گويد وی در ادامه می"  تخصيص تسهيالت دارد

هزار ميليارد  ٣۶٠تکليف مجلس اين است که 
تومان توسط سيستم بانکی به بخش مسکن 

بانک خصوصی  ١٩اين رقم به .  اختصاص يابد
شده که مکلف به پرداخت آن  و دولتی تقسيم

 ."هستند
اين اما فعالً در حد يک حرف است و بايد ديد 

وزير راه و شهرسازی و کل کابينه رئيسی و 
خواهند آن را  مجلس قاليباف حامی وی چگونه می

 .در عمل اجرا کنند
ميليون واحد  داند که احداث يک هرکس اين را می

ها تن  حال نيازمند ميليون مسکونی در سال درعين
گرد، تيرآهن و ساير  سيمان، گچ، آجر، ميل

ای برای  مصالح ساختمانی است که هيچ برنامه
البته درنهايت .توليد و تهيه آن نيز وجود ندارد

هم  ممکن است اينجاوآنجا با چيدن آجر روی
بندی کرد و در بهترين حالت  ساختمانی را سرهم

نژاد وسط  اماکنی را به شيوه مسکن مهر احمدی
اما مسکن فقط .  بيابان بی آب و علف برپا کرد

مسکن فقط گچ و .  هم نيست چيدن آجر روی
ونقل،  آب، برق، راه، حمل.  سيمان و آهن نيست

اينترنت، تلفن، مدرسه بيمارستان، فروشگاه و 
های  غيره نيز از نيازهای اصلی و زيرساخت

مسکن هستند که برای آن نيز بايد برنامه داشت و 
ها نيز  ها و هزينه اما اين زيرساخت.  هزينه کرد

دربرنامه وزير راه و شهرسازی و پروژه 
 .سازی وی جايی ندارند مسکن

ميليون واحد  يک.  ساخت مسکن را بايد روی زمين
 ٧۵مترمربع، به  ٧۵مسکونی به ازای هر واحد 

حتی اگر هر .  ميليون مترمربع زمين نياز دارد
ساختمان چهار طبقه شامل چهار واحد مسکونی 

هزار مترمربع  ٧۵٠ميليون و  ١٨باشد ساالنه به 
زمين نياز هست که هنوز معلوم نيست اين 

اصطالح  ها کجا هستند؟ تازه بعد از جلسه به زمين
تخصصی کميسيون عمران مجلس با حضور 
وزير راه و شهرسازی، سخنگوی اين کميسيون 

با توجه به اهميت :"  شهريور اعالم کرد ١۶روز 
ميليون واحد  تأمين زمين برای ساخت ساالنه يک

ای  وزارت راه و شهرسازی برنامه   مسکونی،
های  طراحی کرده تا ظرف مدت دو ماه زمين

الزم برای ساخت اين تعداد واحد مسکونی در کل 
 ."کشور شناسايی شود

ميليونی رستم  سازی يک بنابراين ماجرای مسکن
فقط از اين بابت که  قاسمی و رئيسی رئيس وی نه

بودجه و منبع مالی برای اختصاص به اين پروژه 
فقط  مشخص نيست، روی هواست و نه

ای برای توليد و تهيه سيمان  جهت که برنامه ازاين
گرد و تيرآهن و ساير مصالح  و گچ و آجر و ميل

های  ساختمانی وجود ندارد و حرفی از زيرساخت
آن درميان نيست، روی هواست، بلکه از اين 
ً زمينی نيست که روی آن  بابت که هنوز اساسا

سازی شود نيز حقيقتاً  وساز و ساختمان ساخت
وگرنه هرکس اين را متوجه هست .  روی هواست

ميليون واحد مسکونی در سال،  که ساختن يک
روزی که از اين  ۴٠معنايش اين است که در 

هزار واحد مسکونی  ١١١وعده گذشته بايد 
 .دانند چنين نشده است شد که همه می ساخته می

ها حتی اگر مسکنی ساخته و توليد  رغم تمام اين به
شود، روشن است که نه مشکل مسکن و 

نشينی  حل خواهد شد و نه روند فزاينده  اجاره

با توجه به افزايش .  اجاره مسکن مهار خواهد شد
مداوم قيمت زمين و چند برابر شدن قيمت مصالح 

شده مسکن بسيار باالتر از  ساختمانی، قيمت تمام
قيمت .  ها است ها و بی مسکن نشين توانائی اجاره

تاکنون شش تا هفت برابر  ٩٧مسکن از سال 
افزايش داشته و طبق آمار بانک مرکزی طی 

از طرف .برابر شده است ١٧يک دهه اخير 
ديگر درامد واقعی خانوارها طی يک دهه گذشته 

. درصد کاهش پيداکرده است ٢٠حداقل 
ها  ها که شمار آن نشين اتفاق اجاره به قريب اکثريت
انداز  روز درحال افزايش است قادر به پس روزبه

الزم برای دريافت اعتبار و وام و تسهيالت 
های مرکز آمار،  مطابق سرشماری.  مسکن نيستند

ها  درصد از خانواده ١۵حدود  ٧۵سال 
به حدود  ٨۵اين نسبت در سال .نشين بودند اجاره

 ٩۵درصد و در سال  ٢٧به  ٩٠درصد، سال  ٢٣
درصد رسيده و به همين سياق در سال  ٣١به 

درحال .يافته است درصد افزايش ٣۵به  ١۴٠٠
درصد مردم دچار بد مسکنی  ٢٠حاضر بيش از 

بسياری از مردم زحمتکش به خاطر .  هستند
های خود را  شرايط و فشارهای اقتصادی، خانه

تر و باکيفيت  قيمت های ارزان فروخته و خانه
صف  کلی به اند يا به پائين تری خريده

 .اند ها پيوسته نشين اجاره
دولت حاکم و وزارت راه و شهرسازی آن البته 
سعی خواهند کرد تحت عناوين گوناگون مانند 

ها و توسعه مسکن  کمک و مساعدت به بی مسکن
و غيره، اندک پول برخی اقشار را که هنوز 

توانند وارد اين بازی  انداز اندکی دارند يا می پس
شده وام  گفته.  شوند، به ربايند و يکسره باال بکشند

ميليون تومان افزايش  ۴٠٠مسکن جوانان به 
مديرعامل بانک مسکن ضمن .  پيداکرده است

متقاضيان مسکن :"  گويد اعالم اين خبر می
توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان ماهيانه  می

سال  ١۵هزارتومان واريز کنند تا بعد از  ٢٠٠
او اما ."  ميلياردی دريافت کنند يک وام يک

برابر  ١٧گويد قيمت مسکن در ده سال اخير  نمی
 ١۵شده و اگر اوضاع  به همين منوال باشد در 

سال آينده بيش از بيست برابر خواهد شد و 
ميليون تومان است به  ۵٠٠مسکنی که امروز 

) ميليارد تومان ١٠(هزار ميليون تومان  ١٠
رسد و با يک ميليارد وام بانک مسکن  می
 .توان مسکن تهيه کرد نمی

ميليون واحد  درهرحال اما ساخت ساالنه يک
مسکونی زمينه و موقعيت مناسب ديگری است 
که افراد و باندهای حکومتی غارت و دزدی و 

ها،  آقازاده.  چپاول ديگری را سازمان دهند
باالی دولتی، نمايندگان مجلس، وزرا  مديران رده

های دولتی يا پيمانی و خصوصی برای  و شرکت
بنا به .  اند چنين غارت بزرگی خود را آماده نموده

اظهارات سخنگوی کميسيون عمران مجلس، 
 ۴٠٠منظور ساخت  هايی به نامه اکنون توافق هم

 ٢٠٠هزار واحد مسکونی توسط بنياد مسکن، 
هزار واحد مسکونی توسط کميته امداد و در 

. شده است االنبياء تنظيم همکاری با قرارگاه خاتم
رستم .  اند صف شده ساير نهادها و باندها نيز به

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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 پشت پرده حمالت توپخانه ای و هوايی 
 جمهوری اسالمی به اقليم کردستان

٧درصفحه   

تداوم اين حمالت در ابعادی .  قرار گرفت
کوچکتر، برای چند روز متوالی ادامه يافت و 
توپخانه های سپاه پاسداران که در شهرهای 

 ١٩اشنويه و پيرانشهر مستقر هستند، روز جمعه 
شهريور نيز به مدت نيم ساعت ارتفاعات مرزی 
اقليم کردستان عراق را زير آتش سنگين توپباران 

 . خود گرفتند
از تلفات جانی اين حمالت تاکنون خبری منتشر 
نشده، اما گزارش ها حاکی از آن است که 
خسارات مالی فراوانی به ساکنان اين مناطق 

همزمان با اين حمالت، شهرهای .  وارد شده است
مرزی ُکردستان ايران نيز با حضور پرشمار 
نيروهای نظامی جمهوری اسالمی همراه بوده و 
خطوط تلفن و اينترنت نيز در اين مناطق به شدت 

 .دچار اختالل شدند
اين اولين بار نيست که شهرها و مناطق مرزی 
کردستان عراق مورد حمالت هوايی و زمينی 

هيئت حاکمه .  جمهوری اسالمی قرار گرفته اند
ايران طی دهه های متمادی از هيچ اقدامی برای 
سلب آسايش و امنيت مردم کردستان عراق 

به توپ بستن مناطق .  کوتاهی نکرده است
مرزی، موشک باران مقر احزاب اپوزيسيون و 
انجام عمليات تروريستی عليه نيروهای آنان 
بخشی از اقدامات جنايتکارانه جمهوری اسالمی 
عليه احزاب اپوزيسيون و مردم منطقه کردستان 

طی اين .  عراق طی سال های گذشته بوده است
مدت، بويژه در پنج سال گذشته مناطق مرزی 
اقليم کردستان عراق و حتی شهرهای مرکزی آن 
که مقر اصلی احزاب کردستان ايران است، به 
دفعات و بعضا در ابعادی وسيعتر از حمالت دو 
روز اخير، زير آتشبار توپخانه ای، موشکی، 
پهبادی و حتی تجاوز جنگنده های هوايی 

حمالت پهبادی .  جمهوری اسالمی قرار گرفته اند
و موشکی همراه با اقدامات تروريستی سپاه 
پاسداران طی سال های گذشته، منجر به کشته 
شدن صدها تن از اعضاء و کادرهای احزاب 
اپوزيسيون رژيم جمهوری اسالمی ايران و نيز 
ويرانی بخش های وسيعی از  مزارع و مناطق 

 .مسکونی اقليم کردستان عراق شده است
بارزترين نمونه آن، حمالت موشکی سپاه 

حمله ای .  است ١٣٩٧شهريور  ١٧پاسداران در 
به  ١١٠موشک فاتح  ٧مرگبار، که با شليک 

اردوگاه حزب دمکرات کردستان ايران در کوی 
سنجق واقع در استان اربيل کردستان عراق 

نفر از  ١٧صورت گرفت و طی آن دست کم 
 .کادرها و رهبران حزب دموکرات کشته شدند

با اين حال و به رغم اينکه حمالت موشکی 
جمهوری اسالمی به مقر احزاب کردستان  ايران 
در نوار مرزی و ارتفاعات اقليم کردستان عراق 
امر تازه ای نبوده است، اما آنچه حمالت 
روزهای اخير را با حمالت پيشين آن متمايز 
کرده است، همانا اعالم علنی پيش از انجام اين 
حمالت بود که توسط دمحم پاکپور، فرمانده  نيروی 

 .زمينی جمهوری اسالمی اعالم شد
شهريور، يعنی سه  ١۵دمحم پاکپور، روز دوشنبه 

روز پيش از حمالت فوق به هنگام بازديد از 
يگان ها و پاسگاه های واحدهای مرزی در 
کردستان، با اشاره به حضور نيروهای 
اپوزسيون و احزاب کردستان ايران در خاک 

: اقليم کردستان عراق با صراحت اعالم کرد
ادامه اين وضعيت برای ما قابل قبول نيست و "

.  را به اين گروه ها خواهيم داد"  پاسخ الزم
فرمانده نيروی زمينی جمهوری اسالمی، در 

پاسخ قاطع و "ادامه با بيان اينکه به زودی 
ای به احزاب اپوزيسيون مستقر در "  کوبنده

کردستان عراق خواهيم داد، از ساکنان مناطق 
مرزی اقليم کردستان خواست که از محل 

نيروها و احزاب کردستان "  مقرهای"استقرار و 
" آسيبی متوجه آنان"ايران فاصله بگيرند تا 

دمحم پاکپور همچنين با تاکيد بر اينکه دولت .  نشود
" تروريست ها"عراق و اقليم کردستان نبايد به 

اجازه جوالن و برپايی مقر در اين سرزمين را 
برای تهديد و ايجاد ناامنی عليه ايران بدهند، 

"تصريح کرد هرگونه کوتاهی و غفلت در اين : 
خصوص را مغاير حسن همجواری و روابط 

 ."حسنه دو کشور می دانيم
هنوز يک روز از تهديدات دمحم پاکپور نگذشته 

يکی از فرماندهان حزب "  ريبين سالم"بود که 
دموکرات کردستان عراق نيز با اعالم موضعی 
همسو با فرمانده نيروی زمينی جمهوری 
اسالمی، خواهان بيرون رفتن احزاب کردستان 

ريبين سالم، .  ايران از اقليم کردستان عراق شد
اين "در گفتگو با بغداد اليوم، با تاکيد بر اينکه، 

منجر ]  احزاب کردستان ايران و ترکيه[احزاب 
به ايجاد مشکالت و خطراتی برای مردم اقليم 
شده اند، به ويژه اينکه مقرهای آنان داخل مناطق 
مسکونی شهروندان اقليم کردستان است از آنان 
خواست اگر مطالباتی دارند بايد اقليم کردستان را 
ترک کنند و به کشورهای خود بروند، زيرا 

نمی خواهد ميدانی برای ]  عراق[کردستان 
درگيری ديگر کشورها باشد و به دنبال خطرات 

اين فرمانده نظامی حزب ".  بيشتر نيست
از "دموکرات کردستان عراق، به صراحت 

احزاب کردی معارض ايران و ترکيه خواست که 
درگيری های خود را به خارج از منطقه اقليم 

 .منتقل کنند" کردستان عراق
با کنار هم گذاشتن تهديدات فرمانده نيروی زمينی 

پاسخ قاطع و "جمهوری اسالمی مبنی بر دادن 
به اپوزسيون مستقر در اقليم کردستان و "  کوبنده

همنوايی يکی از فرماندهان حزب دموکرات 
کردستان عراق با او، تا حدودی سياست 
جمهوری اسالمی در مواجهه با نيروهای مخالف 

اما اين .  مستقر در اقليم کردستان روشن شده است
 . تمام ماجرا نيست

با شرايط جديدی که پس از خروج شتابزده ارتش 
آمريکا از افغانستان و نيز خروج تدريجی 

نيروهای آن ازعراق پيش آمده، به نظر می رسد 
هيئت حاکمه ايران دست کم تا اين لحظه خود را 

اين .  پيروز اين دو ميدان نزاع منطقه ای می داند
برآورد جمهوری اسالمی، مستثنی از اينکه 
وضعيت پيش آمده و روند تحوالت آتی افغانستان 
و عراق به نفع جمهوری اسالمی باشد يا نباشد ، 
هيئت حاکمه ايران بر آن شد تا اينبار حمالت 
موشکی و پهبادی خود را به احزاب کرد ايرانی 
مستقر در اقليم کردستان عراق نه به طور 
مخفيانه و در سکوت، بلکه به صورت آشکار و 

 .با تبليغات از پيش اعالم شده انجام دهد
روشن است اين بی پروايی آشکار جمهوری 
اسالمی صرفا با تکيه بر خروج نيروهای آمريکا 
از عراق و افغانستان نبوده، بلکه همسويی آشکار 
و پنهان بخشی از حاکميت اقليم کردستان نيز در 

پوشيده نيست در .  اتخاذ اين حمالت دخيل بوده اند
شرايط وخامت باری که جمهوری اسالمی در آن  
بسر می برد، در وضعيتی که بحران های 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی از هر سو رژيم را 
احاطه کرده اند و مضافا اينکه، جامعه نيز از 
مدت ها پيش به يک دوران پر تالطم انقالبی 
ورود کرده است، وجود يک اپوزيسيون مسلح، 
آنهم در همجواری کردستان ايران تا چه حد برای 

در .  جمهوری اسالمی می تواند نگران کننده باشد
چنين وضعيتی که جمهوری اسالمی خود را در 
موقعيت برتر منطقه ای می بيند، اعمال فشار بر 
اقليم کردستان برای اخراج نيروهای اپوزيسيون 
مستقر در کردستان عراق و يا دست کم خلع 
سالح آنان می تواند يکی از راه کارهای اصلی 
سياست جمهوری اسالمی در اين بازه زمانی 

 . باشد
اينکه جمهوری اسالمی و نيروهای قدس سپاه 
پاسداران نسبتا در درون اتحاديه ميهنی کردستان 

. عراق نفوذ داشته و دارند، بر کسی پوشيده نيست
اکنون اما به نظر می رسد فرماندهانی از درون 
حزب دموکرات کردستان عراق نيز با جمهوری 
اسالمی هم صدا شده و خواهان خلع سالح و 
اخراج احزاب کردستان ايران و ترکيه از اقليم 

 . کردستان شده اند
موضع گيری های آشکار فرماندهان نظامی اقليم 
کردستان عراق در همسويی با موضع دمحم 
پاکپور، فرمانده نيروی زمينی سپاه جمهوری 
اسالمی، اين گمانه زنی را پيش آورده است که 
جناح يا بخش هايی از حاکميت اقليم کردستان 
عراق نيز خواهان خروج نيروهای اپوزيسيون 
ايران از منطقه تحت پوشش اقليم می باشند و يا 

. در کمترين حالت خواهان خلع سالح آنان هستند
اطالع جمهوری اسالمی از اختالف نظر درونی 
حاکميت اقليم کردستان بر سر ماندن يا اخراج 
نيروهای اپوزيسيون و نيز دادن اُلتيماتوم به 
ساکنان مناطق مرزی اقليم کردستان که از محل 

نيروها و احزاب کردستان "  مقرهای"استقرار و 
" آسيبی متوجه آنان"ايران فاصله بگيرند تا 

نشود، جملگی می توانند اراده جمهوری اسالمی 
در حمله به ارتفاعات مرزی و محل استقرار 
احزاب کردستان ايران را بيش از پيش تقويت 

چرا که به زعم جمهوری اسالمی، حمالت .  کند

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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پياپی به ارتفاعات مرزی کردستان عراق که 
موجب وارد آمدن خسارات مالی و بعضا جانی 
به ساکنان کردستان عراق خواهد شد و نيز 
همزمانی انجام حمالت موشکی و پهبادی 
جمهوری اسالمی به مقر احزاب کرد ايرانی در 
شهرهای مرکزی کردستان عراق می تواند مردم 
منطقه و جناح هايی از درون حاکميت اقليم را 
عليه نيروهای اپوزيسيون بشوراند و آنها را برای 
خلع سالح و يا خروج نيروهای اپوزيسيون 
جمهوری اسالمی از خاک کردستان عراق 

 .  مصمم تر سازد
التيماتوم فرمانده نيروی زمينی جمهوری 

ادامه اين وضعيت برای "اسالمی، مبنی بر اينکه 
را "  پاسخ الزم"و به زودی "  ما قابل قبول نيست

به گروه ها و احزاب مستقر در کردستان عراق 
خواهيم داد، عالوه بر هشدار به مسئوالن اقليم 

 .کردستان به نوعی متوجه رهبران عراق نيز بود
چرا که دمحم پاکپور به طور همزمان از دولت 

" تروريست ها"عراق هم خواست که نبايد به 
اجازه جوالن و برپايی مقر در اين سرزمين را 

هرگونه کوتاهی و غفلت در اين "چرا که .  داد
" خصوص مغاير حسن همجواری و روابط حسنه

 .ميان دو کشور است
اُلتيماتومی که دو روز بعد از حمالت موشکی و 
پهبادی به مقر احزاب اُپوزيسيون در اقليم 
کردستان عراق، به نوعی ديگر در روز يکشنبه 

شهريور با حمله چند پهباد انتحاری به  ٢١
فرودگاه بين المللی اربيل کردستان عراق هم 

فرودگاهی که مقر استقرار .  صورت گرفت
نيروهای ائتالف ضد داعش به رهبری آمريکا 
است و نتيجه مستقيم چنين حمالتی بيش از اينکه 
متوجه اقليم کردستان باشد، متوجه دولت عراق 

دولتی که انتخابات پارلمانی را پيش .  خواهد شد
رو دارد و انجام اينگونه حمالت گسترده موشکی 
و پهبادی می تواند گوشه ديگری از سياست 
جمهوری اسالمی برای باج خواهی از دولت 

در واقع حمالت فشرده و پياپی .  عراق تلقی شود
جمهوری اسالمی می تواند عالوه بر همسويی 
نيروهايی از درون اقليم کردستان، ناشی از همان 
نگرشی باشد که هيئت حاکمه ايران با خروج 
آمريکا از افغانستان و عراق به درست يا غلط 
خود را در وضعيتی می بيند که فکر می کند 
فضا هم برای باج خواهی از دولت عراق و هم 
برای اعمال فشار به رهبران اقليم کردستان جهت 
خلع سالح و اخراج اُپوزيسيون ناسيوناليست بيش 

 .  از پيش برايش فراهم شده است
 

نشينان مدام بيشتر، قيمت  شمار اجاره.  است
تر  مسکن و هزينه اجاره مسکن نيز پيوسته افزون

که هزينه اجاره مسکن در  نحوی شده است، به
درصد دستمزد و  ١٠٠تا  ٨٠بسياری از موارد 

 .بلعد حقوق کارگران و زحمتکشان را می
ارتجاع حاکم از همان نخستين روزهای حاکميت 

ها با دروغ و ريا و فريب  ی زمينه خويش در همه
هللا رئيسی و  آيت.  با مردم برخورد کرده است

نوچه شارالتان وی رستم قاسمی نيز در شمار 
هللا  آيت"های پيشين از قماش  همان شارالتان

از نمد ايشان کالهی برای .  هستند"  خسروشاهی
کسی در فکر .  مردم ساخته نشده و نخواهد شد

. مسکن مناسب برای کارگر و زحمتکش نيست
اين حق هر کارگر و زحمتکش است که از يک 

ی مردم  همه.  مسکن مناسب برخوردار باشد
. ايران بايد از مسکن مناسب برخوردار باشند

تحقق اين خواست توده زحمتکش مردم نيازمند 
جانبه برای توليد انبوه  اجرای يک برنامه همه

طور  مادام که مشکل مسکن به.  مسکن است
توان اقدامات فوری زير  نشده است، می بنيادی حل

های زائد  کليه ساختمان:  را به مرحله اجرا گذاشت
عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان  دولتی به

ها متناسب با سطح دستمزد  اجاره.  قرار گيرد
.  کارگران تعيين شود و به مرحله اجرا درآيد

های  منظور کاهش هرچه بيشتر بار هزينه به
مسکن، بخشی از هزينه مسکن کارگران و 

عنوان يارانه توسط دولت پرداخت   زحمتکشان، به
ها و اقداماتی نظير آن، ازجمله اقداماتی  اين.  گردد

داری  هستند که در بيشتر کشورهای سرمايه
در رژيم .  اند غرب به مرحله اجرا درآمده

داری جمهوری اسالمی اما اوضاع به  سرمايه
واقعيت اين است که رژيم .  گونه ديگری است

تنها گامی در راستای تأمين  جمهوری اسالمی نه
مسکن کارگران و زحمتکشان و بهبود وضعيت 

ها به نفع آنان برنداشته بلکه خود  مسکن و اجاره
مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تغيير و بهبود 

ها  لذا اين اقدامات و ده.  اساسی در اين زمينه است
های  اقدام فوری اجتماعی و رفاهی به سود توده

طور کامل به  تواند به زحمتکش مردم زمانی می
مرحله اجرا درآيد که جمهوری اسالمی سرنگون 
و حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 

 .مستقر شود
 

قاسمی وزير شهرسازی، خود در زمره دزدان 
بزرگ است و با نهادها و باندهای مختلف ارتباط 

او از دزدان باسابقه و همدست .  نزديک دارد
قاسمی از نزديکان و .  بابک زنجانی است

دکل .  مدافعان و تقدير کنندگان بابک زنجانی است
ميليون دالری زمانی که او وزير  ۶٠حفاری 

اسناد ميلياردها پولی که از .  نفت بود ناپديد شد
حساب بانکی وی در  محل فروش و قاچاق نفت به

شده  های ترکيه منتقل برزيل از طريق بانک
دست اين دزد بزرگ شايد از منابع . افشاشده است

وکتاب و سرشار نفت کوتاه شده  حساب مالی بی
 .باشد در تقسيم غنائم اما از شرکای بزرگ است

سال است به مردم  ۴٢جمهوری اسالمی بيش از 
کند و  ها را صاحب مسکن می دهد آن وعده می

های سنگين اجاره مسکن را از دوش مردم  هزينه
سال پيش روزنامه کيهان آذر سال  ۴٢.دارد برمی

از مقربان "  هللا خسروشاهی آيت"از قول  ۵٨
درگاه خمينی و رئيس بنياد مستضعفين با تيتر 

خانه نخريد همه را :"  بسيار درشتی نوشت
هللا  کيهان از قول اين  آيت".  کنيم خانه می صاحب
هايی هستيم  ما سرگرم ساخت ساختمان:"  نوشت

قرار )  مستضعفين(  که پس از پايان در اختيار
در وهله اول هدفمان اين است که هيچ ...  گيرد می

به هر ترتيبی که باشد ترتيب .  ای خالی نماند خانه
ساکن شدن افراد فاقد خانه را در واحدهای 

طوری که حتی يک نفر  .دهيم مسکونی خالی می
اميدواريم وضعيتی .  خانه نباشد در اين کشور بی

به وجود آوريم که مسکن مثل پيراهن شود يعنی 
خانه  طور که هرکسی يک پيراهن دارد يک همان

مسئله مالک و مستأجر زاييده   .هم داشته باشد
در .  روش حاکم بر جامعه گذشته ايران است
رفتند  صدر اسالم فقط کسانی که به مسافرت می

به .  اند کرده محلی را برای سکونت خود اجاره می
داری  همين دليل ما کاری خواهيم کرد که اجاره

 ."در اين مملکت از ميان برود
ها که  ها و ادعاها و نظير اين همگان با اين گفته

های بعدازآن نيز در اشکال گوناگون توسط  سال
مقامات و مسئولين حکومتی تکرار شده آشنايی 

همگان به چشم خويش ديده و با گوشت و  .دارند
پوست خود لمس نموده اند  که اوضاع از جميع 

بحران مسکن و .  تر شده است جهات وخيم
تر شده  سال شديدتر و عميق به نشينی سال اجاره

 پشت پرده حمالت
 توپخانه ای و هوايی  

 جمهوری اسالمی 
 به اقليم کردستان

 سازی روی هوا مسکن
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٩درصفحه   

 .تجمعات روزهای گذشته بودند 
ی اين تجمعات اعتراضی،    اما جدا از همه 

معلمان رسمی آموزش و پرورش نيز در  
روزهای گذشته چندين بار در تهران و يک بار  
در شيراز و اهواز در اعتراض به وضعيت  
معيشتی خود دست به تجمع زدند، تجمعاتی که  

العاده ويژه و سخنان کاظمی    عدم پرداخت فوق 
رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه  
بستر آن را مهيا کرد، تا معلمان از معلمان  
. جوان تا معلمان با سابقه به خيابان بيايند 

های اجتماعی آغاز و    اعتراضاتی که از شبکه 
 .ها کشيده شد   به خيابان 

ميرکاظمی معاون ابراهيم رئيسی و رئيس  
سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با شبکه دو  

العاده ويژه معلمان را مغاير با قوانين    سيما، فوق 
و احکام بودجه دانسته و گفته بود که اين مساله  

ميليارد تومان برای دولت هزينه دارد و    ١٨٠٠ 
العاده ويژه باشد، بايد    اگر قرار بر اعمال فوق 

وی  .  اين مساله در کابينه به تصويب برسد 
العاده ويژه    نارضايتی خود از پرداخت فوق 
بعضی  : ":  معلمان را پنهان نکرده و گفته بود 

از اتفاقات در روزهای آخر دولت قبلی اتفاق  
افتاده که خيلی اخالق مدارانه نبوده و امروز ما  

 "!! را در تنگنا قرار داده است 
ی    همين سخنان کافی بود تا آتش خشم فروخفته 

  ١۴ در روز يکشنبه  .  معلمان فروزان شود 
شهريور معلمان در برابر مجلس اسالمی دست  
به تجمع زدند، اعتراضاتی که در روزهای بعد  
تداوم يافت و باعث شد تا مقامات دولتی  

نوعی حرف خود را عوض کرده و اعالم    به 
العاده ويژه معلمان در    کنند در شهريور ماه فوق 

های    تفاوت ماه   شود و مابه   ها اعمال می   حقوق آن 
 .گردد   گذشته نيز پرداخت می 

العاده ويژه اگرچه مقداری بر    با اعمال فوق 
شود، اما با خواست    حقوق معلمان افزوده می 

معلمان برای داشتن حقوقی که بتوانند با آن  
گو باشند    آور زندگی را پاسخ   های سرسام   هزينه 

العاده    در واقع اعمال فوق .  فاصله بسيار دارد 
معلمان و      ويژه چيزی نبود جز تقليل خواست 

های ناچيز، توسط    شان به حقوق   اعتراض 
های    سازمان برنامه و بودجه با همکاری تشکل 

برای همين بود که در روز  .  دولت ساخته 
شهريور يکی از شعارهای معلمان    ١۴ يکشنبه  

" ميليون   ٣٠ ميليون هيات علمی    ٣ حقوق ما  "
بندی    در واقع معلمان خواستار اجرای رتبه .  بود 

درصد حقوق اعضای هيات    ٨٠ و دريافت  
چنين با ديگر    حقوق معلمان هم .  علمی هستند 

يکی از  .  کارمندان دولت نيز قابل مقايسه نيست 
های اجتماعی    معلمان در همين رابطه در شبکه 

چرا يک معلم با مدرک کارشناسی در  : "نوشت 
  ١۵ آموزش و پرورش و با پيشينه کاری باالی  

ميليون است و    ۵ تا    ۴ اش  بين    سال حکم 
کارمندی ديگر در نهادی ديگر با همين شرايط  

  ٢٠ و حتی    ١٧ ميليون و    ١۵ ميليون و    ١٢ بايد  
 ". ميليون دريافتی داشته باشد؟ 

چنين    معلمان در تجمع خود در طول اين هفته هم 
نه تسليم نه سازش، رتبه  "  چون    شعارهايی هم 

معلم داد بزن حقتو فرياد  "،  "بدون خواهش 
صدا و سيما کجاست حقوق ما رو  "،  "بزن 

معلم بيدار است از تبعيض بيزار  "،  "هواست 
هر روز ما اعتراض بابت يه  "و  "  است 

در شيراز و در تجمع  .  سر دادند "  چندرغاز 
چنين شعار    معلمان در روز شنبه، معلمان هم 

يکی از سخنگويان تجمع  .  اعتصاب سر دادند 
"معلمان در اين روز گفت  هامون    خواست : 

" محقق نميشه مگر اين که اقدام عملی انجام بديم 
و در ادامه خواستار تعطيلی آموزش شد که  

"معلمان در ادامه شعار دادند  مشکل ما حل  : 
 ".نشه مدرسه تعطيل ميشه 

از نکات مهم اين دور از اعتراضات معلمان،  
حضور معلمان جوان است، معلمانی که حقوق  

ميليون تومان است و حتا در    ٣ ها حدود    آن 
العاده ويژه نيز کمترين    رابطه با پرداخت فوق 

براساس  .  شود   ها می   افزايش شامل حال آن 
درصد و    ٢٧ با    ۵ دستورالعمل صادره رتبه  

درصد افزايش باالترين و    ١٢ مقدماتی با  
. کنند   العاده ويژه را دريافت می   کمترين فوق 

يعنی به اين ترتيب برای معلمان تازه استخدام  
  ۴٠٠ تا    ٣۵٠ العاده ويژه تنها حدود    شده فوق 

هزار تومان افزايش حقوق را بدنبال خواهد  
 .آورد که مبلغ بسيار ناچيزی است 

اما موضوع بسيار مهم اين است که نه فقط  
معلمان رسمی، قراردادی، مدارس  
غيرانتفاعی، خريد خدمتی، نهضتی و  

های    سرايداران با معضل دستمزد و حقوق 
ناچيز روبرو هستند، بلکه اين معضل عموم  

 .کارگران و زحمتکشان است 
در همان روز يکشنبه که معلمان در برابر  
مجلس دست به تجمع زده بودند، تعدادی از  
بازنشستگان کشوری و تامين اجتماعی نيز در  

ها ضمن    آن .  همان مکان دست به تجمع زدند 
اعتراض به زندانی بودن کارگر بازنشسته  

های    اسماعيل گرامی، بار ديگر بر خواست 
سازی    اصلی خود بويژه اجرای درست همسان 

زمان  .  تاکيد کردند )  درصد حقوق شاغالن   ٩٠ (
های اعتراض بازنشستگان    چندانی از يکشنبه 

تامين اجتماعی نگذشته است، اعتراضاتی  
سراسری که در بسياری از شهرها  
بازنشستگان را با وجود شرايط کرونايی به  

کشاند و حتا در اوايل سال جاری به    خيابان می 
ای دو بار ارتقاء يافت و تا قبل از    هفته 

جمهوری تداوم    اصطالح انتخابات رياست   به 
يافت و بدون ترديد بار ديگر اين اعتراضات  

 .اوج خواهند گرفت 
يکی از بازنشستگان در مورد وضعيت  

که يک نمونه برای درک  (مستمری خود  

در  )  شرايط معيشتی بازنشستگان است 
حقوق من در سال  : "های اجتماعی نوشت   شبکه 

هزار تومان بود که دالر    ٩٠٠ مبلغ     ٩١ 
دالر درماه    ٩٠٠ يعنی من  .  هزارتومان بود 

. دالر داشتم   ٩٠٠ حقوق ميگرفتم  وتوان خريد  
ميليون وپانصد هزار تومان    ۵ درحال حاًضر  

دالر توان خريدم شده    ٢٠٠ حقوقم ميباشد يعنی  
کمتر حقوق ميگيرم     ٩١ برابر ازسال   ۵ يعنی  

همه را به اين درد بی دوا گرفتار کرده اند کسی  
يک شير پاکتی    ٩١ سال  .  هم جوابگو نميباشد 

  ٨ تومان بوده درحال حاضر    ٢٠٠ حد اکثر  
هزارتومان اين نمونه ای ازتورم لجام گسيخته  

 ".است 
وضعيت کارگران نيز به همين شکل است و  
برای همين است که برای نمونه يکی از  

ای اعتصابی نفت،    های کارگران پروژه   خواست 
گاز و پتروشيمی اين است که هيچ کارگری  

. ميليون تومان کمتر دستمزد بگيرد   ١٢ نبايد از  
ست که به اعتراف مقامات دولتی    اين در حالی 

ميليون کارگر دستمزدی حتا کمتر از حداقل    ۵ 
کنند از جمله همين معلمان    دستمزد دريافت می 

خريد خدمتی و يا اکثريت بزرگ معلمان  
هم در شرايطی که به    آن .  مدارس غيرانتفاعی 

اعتراف عوامل تشکل دولتی خانه کارگر هم  
ميليون    ١١ اکنون هزينه معيشت يک خانوار به  

تومان در ماه رسيده و البته به طور واقعی  
بسيار  )  و در واقع خط فقر (هزينه معيشت  

. بيشتر از برآورد اين تشکل دولتی است 
بنابراين مساله دستمزد و حقوق مساله عموم  
کارگران و زحمتکشان يعنی همان  

درد مشترک  .  های جامعه است   درصدی   ٩٩ 
ها، دردی که البته درمان آن راه حلی    ی آن   همه 

 .دارد، راه حلی مشترک 
اما بايد از اين شروع کرد که چه کسی مسئول  

ها    شرايطی که در پی سال !  اين شرايط است؟ 
ها به طور واقعی    چنان از دستمزد و حقوق   آن 

کاسته شده که شکاف عميقی بين حقوق و  
دستمزد کارگران و زحمتکشان با خط فقر  

بدون ترديد طبقه حاکم و  .  بوجود آمده است 
نماينده سياسی آن يعنی جمهوری اسالمی عامل  
اصلی اين شرايط هستند و از هم اکنون  
مشخص است که کابينه رئيسی وظيفه دارد حتا  

های گذشته در خدمت    بيش از کابينه 
داران باشد و در نتيجه اين شکاف، يعنی    سرمايه 

حتا با    -شکاف بين دستمزد و خط فقر باز هم  
نگاهی به  .  تر خواهد شد   عميق   -سرعتی بيشتر  

وزير کار گويای تمام    سخنان دو هفته پيش 
: ماجراست وقتی که با رياکاری محض گفت 

های کارفرما،    ای از هزينه   مالحظه   بخش قابل "
ما نبايد کاری  .  حقوق و دستمزد پرداختی است 

کارگران ما  .  کنيم که کارفرمايان متضرر شوند 
ها هستند که اين يک فرهنگ    نگران کارفرما 

گو و    اين مرتجع دروغ ".  خوب کارگری است 
داند که دستمزد    شياد البته خيلی خوب می 

های    کارگران تنها بخش کوچکی از هزينه 

١٠از صفحه   

 ارتقای آگاهی معلمان و ضرورت تعميق مبارزه
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داران است و اتفاقا منشاء سود    سرمايه 
داران همان نيروی کار کارگر است،    سرمايه 

کارگرانی که امروز حتا براساس معيارهای  
داری نيز دستمزدی برابر با ارزش    سرمايه 

اين مرتجع  .  کنند   نيروی کار خود دريافت نمی 
دانند که    خوبی می   شياد و ديگر حاکمان فاسد به 

اين تنها کارگران و زحمتکشان هستند که سال  
شوند و در عوض    به سال فقيرتر می 

داران و مقامات حکومتی سال به سال    سرمايه 
 .گردند   تر می   مرفه 

سخنان ميرکاظمی رئيس برنامه و بودجه نيز  
پولی، کسری بودجه و ضرورت    که مدام از بی 

گر    کند در واقع بيان   جويی صحبت می   صرفه 
همين خط است، خطی که مخالف افزايش  
حقوق و دستمزد کارگران، معلمان و  

هايی    بازنشستگان است و البته برای آن بهانه 
 .تراشد   شرمانه می   بی 

بنابراين همان طور که معلمان در شيراز به  
صراحت اعالم کردند و اين آگاهی نتيجه  

شان است، تا اقدام عملی برای    مبارزات ها    سال 
ها از جمله افزايش حقوق صورت    برآوردن خواست 

های جامعه    نگيرد، معلمان و همين طور ديگر گروه 
های    چون کارگران و بازنشستگان به خواست   هم 

که يک اعتصاب    اما برای اين .  خود نخواهند رسيد 
موفق باشد، بايد بخش بزرگی از معلمان را با خود  

ها در    اتحاد معلمان و حضور آن .  همراه کرد 
شان يک مساله بسيار مهم است،    های مستقل   تشکل 
طور که اين اتحاد و تشکل برای بازنشستگان    همان 

و کارگران و ديگر زحمتکشان نيز يک مساله  
 . حياتی است 

ی جامعه،    ديده   جدا از اين، اتحاد تمامی اقشار ستم 
تمامی کارگران و زحمتکشان که دردشان مشترک  

درد مشترک  .  است، يک مساله بسيار حياتی است 
ی    دردی که خشمی آماده .  درمان مشترک دارد 

ها    انفجار را در خود دارد، خشم تلنبار شده از سال 
برای درمان اين  .  ظلم و ستم و سرکوب و جنايت 

درد، اما کارگران و زحمتکشان با سدی به نام  
سدی که عامل  .  جمهوری اسالمی روبرو هستند 

تمامی اين دردهاست، سدی که حافظ مناسبات  
کشوری که امروز  .  داری حاکم است   ظالمانه سرمايه 

بيشترين ميليونرهای خاورميانه را دارد اما درآمد  
ی آن از تمامی کشورهای منطقه به جز    سرانه 

افغانستان و پاکستان کمتر است و همين نمونه گواه  
. داری حاکم بر ايران است   واقعيت مناسبات سرمايه 

شوند،    اگر کارگران و زحمتکشان مدام فقيرتر می 
داران زير سايه حکومت    در آن سو اما سرمايه 
اين  .  شان افزوده شده است   اسالمی مدام بر ثروت 

نظم را بايد دگرگون ساخت، اين نظم را بايد از  
 .ريشه برانداخت 

 

٨از صفحه   

ارتقای آگاهی معلمان و 
 ضرورت تعميق مبارزه

 

 شورای همکاری  عيهاطال
 نيروهای چپ و کمونيست

 
 در مورد بمباران  محل استقرارنيروهای اپوزيسيون 

 در کردستان عراق
 و مردم منطقه توسط رژيم جمهوری اسالمی 

 
محل  شهريور ماه چند فروند جنگنده نيروى هوائى رژيم جمهورى اسالمى ١٨بامداد روز پنج شنبه 

قرار    استقرار تعدادی از احزاب کردستان ايران در مناطق مرزی اقليم کردستان را مورد حمله
بامداد با تجاوز چندين فروند جنگنده و  ۶بنا بر گزارش ها، اين حمالت در حوالی ساعت .  دادند

و "  بربزين"، "هلگورد"ارتفاعات  آن، دنبالبه  وپهباد به حريم هوايی کردستان عراق شروع شد 
تاکنون خبری از تلفات    .نيز توسط آتش توپخانه های سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت"  آالنه"

جانی اين حمالت نرسيده است، اما گفته می شود اين حمالت خسارات مالی فراوانی به مردم ساکن 
فرمانده نيروی زمينی سپاه "  دمحم پاکپور"اين حمالت به دنبال تهديدات  .اين مناطق وارد کرده است

 .پاسداران و فرمانده قرارگاه حمزه انجام گرفت
 

اين اولين بار نيست که جمهوری اسالمی محل استقرار نيروهای اپوزيسيون در کردستان عراق و 
جمهوری اسالمی طی چند دهه اخير از هيچ تالشی برای سلب .  مردم منطقه را بمباران می کند

امنيت از مردم کردستان عراق، توپ باران و آتش باران مناطق مرزی، موشک باران مقر احزاب 
طی اين سالها .  اپوزيسيون و انجام اعمال تروريستی بر عليه نيروهای آنان کوتاهی نکرده است

صدها تن از کادرها و اعضاء احزاب مخالف جمهوری اسالمی در کردستان عراق هدف اعمال 
تروريستی رژيم ايران قرار گرفته، جانباخته و يا زخمی شدەاند و مزارع و باغات مردم زحمتکش 

 .اين منطقه به آتش کشيده شدەاند
 

يکی از اهداف اصلی جمهوری اسالمی از اين اعمال تروريستی و مداخله گری های نظامی به 
انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به اوضاع فالکت بار اقتصادی، ناامنی جانی و امواج 
خروشان اعتصابات کارگری و جنبش های اعتراضی در داخل ايران است که از هر سو اين رژيم 

هدف ديگر جمهوری اسالمی که در هماهنگی با دولت .   جنايتکار را تحت فشار قرار داده است
ترکيه آن را پيش می برد بی ثبات کردن اوضاع  سياسی کردستان عراق و گسترش شبکه های 

 . امنيتی و جاسوسی خود در اين منطقه است
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اين حمالت نيروهای رژيم جمهوری اسالمی به محل 
استقرار احزاب و نيروهای سياسی کردستان ايران و مردم منطقه در نوار مرزی را به شدت 

يقين دارد که اين عمليات جنايتکارانه نه تنها نمی توانند مردم کردستان ايران را  محکوم می کند و
. مرعوب نمايند، بلکه آتش خشم و انزجار عمومی از حکومت اسالمی را شعله ورتر خواهند کرد

در حالی که تهديدات روزهای اخير فرماندهان نظامی جمهوری اسالمی عليه مردم کردستان عراق 
و نيروهای اپوزيسيون با سکوت هماهنگ و معنا دار حکومت اقليم کردستان، دولت عراق و 

از  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، نيروهای آمريکائی مستقر در آنجا همراه بوده است
مردم آزاده کردستان عراق انتظار دارد که در مقابل اهداف ارتجاعی و ضد انسانی و تجاوز آشکار 
رژيم جمهوری اسالمی عليه امنيت خود دست روی دست نگذارند و به هر شکلی که می توانند 

 .عليه آن اعتراض کنند
در چنين شرايطی تنها با حضور مردم در صحنه سياسی جامعه و به ميدان آمدن توده های مردم و 
حمايت و همبستگی بشريت ترقی خواه است که می توان به مداخله گری رژيم جمهوری اسالمی در 

 .اين منطقه پايان داد و از به بازی گرفتن امنيت جانی و معيشت و سرنوشت مردم جلوگيری کرد
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢١سپتامبر  ٩
 ١۴٠٠شهريور  ١٨

 
 -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها

 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

نشدگان در  شهريور نيز پذيرفته ١٣شنبه گذشته 
دهندگان  آزمون استخدامی آموزشياران و آموزش

آموزی در برابر مجلس اسالمی  نهضت سواد
دست به تجمع زده و خواستار رسيدگی به 

کنندگان نيز  اين تجمع.  وضعيت شغلی خود شدند
يار  به عنوان آموزش)  سال ١۵تا  ١٠بين (ها  سال

آموزی بويژه در مناطق محروم  در نهضت سواد
 .به تدريس اشتغال داشتند

شهريور معلمانی که  ١۴چنين در روز يکشنبه  هم
مدتی در خارج از کشور مشغول تدريس بودند و 

درصد  ٣٠خانه  وزرات ٨۶تا  ٨۴های  طی سال
شان را پرداخت نکرده بود، در برابر  از حقوق

اما .  سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . 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.aghaliya 
t 

 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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گويی مقامات سازمان برنامه و  به جای پاسخ
بودجه به خواست اين معلمان که اکنون اغلب 

اند، نيروهای انتظامی با  ها بازنشست شده آن
ها خاتمه  خشونت وارد عمل شد تا به تجمع آن

 .دهد
يزد در برابر "  خريد خدمتی"تجمع معلمان 

ی آموزش و پرورش اين شهر در اعتراض  اداره
به وضعيت شغلی ناپايدار، پرداخت نشدن 
دستمزدها،  دستمزدهای پايين و شرايط سخت 
معيشتی و تجمع سرايداران آموزش و پرورش 

آزادگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  دشت
خود در برابر استانداری خوزستان از ديگر 

 ارتقای آگاهی معلمان و ضرورت تعميق مبارزه

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

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

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

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

 
 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  
 

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

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


