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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

پايانی بر تشديد تضادھا و 
 منازعات نيست

 
ھای  تضاد و نزاع جمھوری اس�می با دولت

ويژه  ھای جھانی ، به منطقه خاورميانه و قدرت
امپرياليسم آمريکا به نحو روزافزونی در حال 

تھديدات نظامی رژيم عليه .  تشديد شدن است
ھای اخير به اوج  ھای رقيب که در ھفته دولت

ھای نظامی  خود رسيده است، ادامه ماجراجوئی
در منطقه و اقدامات تروريستی اخير دستگاه 

امنيتی جمھوری اس�می عليه   -نظامی
ھای سياسی مخالف رژيم، مستقر در  سازمان

عراق و حتی در کشورھای اروپائی، که به 
ھای رژيم انجاميده  دستگيری و اخراج ديپلمات

ھای  است، مناسبات جمھوری اس�می را با دولت
جھان، بيش از ھر زمان ديگر، متشنج کرده 

اين در حالی است که دولت آمريکا مدام بر .  است
دامنه فشارھای سياسی و اقتصادی خود عليه 
رژيم حاکم بر ايران، افزوده و در ت�ش است با 

ھای  جلب حمايت تعداد ھرچه بيشتری از دولت
ديگر، حلقه محاصره جمھوری اس�می را 

 . تر کند تنگ
اخيراً دولت آمريکا در مصوبه استراتژی ملی  

مقابله با تروريسم، جمھوری اس�می را 
ترين دولت حامی تروريسم در جھان ناميد  بزرگ

که  و مشاور امنيت ملی ترامپ، نيز ضمن اين
گرای افراطی را  ھای تروريستی اس�م گروه
ترين تھديد فراملی برای آمريکا و منافع  مھم

خارجی آن دانست، جمھوری اس�می را بانک 
المللی خواند،  مرکزی جھانی برای تروريسم بين

تا دولت آمريکا دست بازتری در تشديد 
 .ھای اقتصادی و فشار سياسی داشته باشد تحريم
که جمھوری اس�می يک رژيم تروريست،  اين

گرا و سردمدار تروريسم  ھای اس�م حامی گروه
جھانی است، مسئله جديدی نيست، جمھوری 
اس�می از ھمان آغاز موجوديت خود يک رژيم 
تروريست و حامی تروريسم جھانی بوده و 

برجسته کردن اين تروريسم توسط دولت .  ھست
ھای اروپائی، در شرايط  آمريکا و برخی از دولت

ھای  کنونی، بازتاب تشديد تضادھا و بحران
کسی  فراموش .  المللی جمھوری اس�می است بين
کند که اساساً موجوديت جمھوری اس�می  نمی

ھای  ھا و گروه ايران و ايجاد و تقويت دولت

 تن از فعاeن اعتصاب سراسری ١٨٠بيش از 
. اند رانندگان کاميون بازداشت و روانه زندان شده

ھای گسترده و تھديدھای پی در  رغم بازداشت به
پی مقامات قضايی، امنيتی و انتظامی به 

ھای سنگين اعتصابيون، اين اعتصاب  مجازات
وارد سومين ھفته خود شده و طبقه حاکم موفق به 

 .شکستن اعتصاب نشده است درھم
در دو اعتصاب سراسری رانندگان کاميون در 

 درصد به ٢٠که  اول خرداد و اول مرداد، جز اين
کرايه حمل بار اضافه شد که ھيچ تناسبی با 

ھا و افزايش قيمت قطعات يدکی ندارد،  گرانی
کنندگان برآورده  ھای اعتصاب يک از خواست ھيچ
ھا و سرانجام مشتی  اعتنايی به خواست بی.  نشد

وعده توخالی، تمام آن چيزی بود که دولت به 

جاسوس پروری در مدارس، 
تحت لوای احيای امر به 
 معروف و نھی از منکر

 
ھشتم مھرماه سال جاری جاری خبرگزاری ھا به 
نقل از عليرضا کاظمی، معاون پرورشی و 
فرھنگی وزارت آموزش و پروش از تدوين و 
اب�غ دستورالعمل احيای امر به معروف و نھی 
از منکر در تمامی ک�س ھای درسی ايران خبر 

 .دادند
عليرضا کاظمی، با تاکيد بر سازماندھی دو 

ياوران "ساختار امر به معروف، تحت عنوان 
در مدارس "  يادآوران معروف"و "  معروف

"ايران اع�م کرد يادآوران، دانش آموزانی : 
ھستند که از ھر ک�س يک نفر در حوزه توسعه 
و ترويج معروف انتخاب و فعاليت می کنند، 

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 سومين اعتصاب سراسری
  رانندگان کاميون، گامی به پيش

 پيام ناشنيده اعتراضات مردم عراق
 

 ارديبھشت در عراق، سرانجام رئيس جديد پارلمان ٢٢ ماه از انتخابات ۴پس از گذشت نزديک به 
ھای  بندی پست بر اساس نظام سھميه.  وزير موقت عراق تعيين شدند عراق، رئيس جمھور و نخست

ھا، به رياست پارلمان عراق رسيد؛ برھم صالح،  از اتحاديه ميھنی  دولتی، محمد الحلبوسی، نامزد سنی
کردستان، به سمت رياست جمھوری برگزيده شد و عادل عبدالمھدی، سياستمدار شيعه مأمور تشکيل 

 .دولت شد
از عوامل مؤثر در اين تأخير، نخست، اع�م نتايج انتخابات بود، زيرا در پی اعتراضات، پارلمان پيشين 

عامل ديگر، عدم کسب آرای کافی از سوی .   ماه به طول انجاميد٣دستور بازشماری دستی آرا را داد که 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

منافع آشکار جمھوری 
داران در  اس�می و سرمايه

 کاھش ارزش لایر
 

 مھر، حسن روحانی در ١١روز چھارشنبه 
ھای وابسته به حکومت  واکنش به گزارش رسانه

" اقتصاددانان"و ابراز نظر بخش بزرگی از 
حامی جمھوری اس�می در رابطه با نقش کابينه 

"در افزايش بھای ارز، در جلسه کابينه گفت  : 
اين اظھارنظر برخی کارشناسان اقتصادی که 
دولت برای تامين نيازھای خود اقدام به افزايش 
قيمت ارز کرده است، اظھارنظر بی اساسی است 

 ".ھای کسب درآمد خودش را دارد و دولت راه
عصبانيت و تکذيب روحانی البته تغييری در 

کند و آن منافع و  واقعيت و اصل ماجرا ايجاد نمی
ست که جمھوری اس�می، طبقه  درآمدی
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 پايانی بر تشديد تضادھا و منازعات نيست
گرای تروريست، جزئی از استراتژی  اس�م

ھای امپرياليست برای مقابله با  جھانی قدرت
ھای کارگری و کمونيستی خاورميانه و  جنبش

اکنون اما .  مقابله با اتحاد جماھير شوروی بود
آنچه که در آن شرايط در خدمت استراتژی 

داری جھانی و  امپرياليسم برای حفظ سرمايه
تضمين ھژمونی امپرياليسم آمريکا در منطقه 

ويژه از سوی جمھوری  خاورميانه بود، به
ھای منطقه  اس�می به تھديدی برای ثبات دولت

شده  ای آمريکا تبديل خاورميانه و ھژمونی منطقه
اساس نزاع کنونی ميان جمھوری اس�می .  است

و دولت آمريکا، دقيقاً بر سر ھمين مسئله است و 
ای  نه تروريسم جمھوری اس�می، يا مسئله ھسته

 . و موشکی آن
واقعيت امر اين است که جمھوری اس�می 

گرای معمولی با تلفيق  ايران، يک دولت اس�م
ھای متعددی از آن  پوشيده دين و دولت که نمونه

. توان سراغ گرفت، نيست را در آسيا و آفريقا می
فقط دولتی است که در آن  جمھوری اس�می نه

دين و دولت آشکارا و عميقاً در يکديگر 
اند و آخوندھای دستگاه مذھبی نقش  شده ادغام

ھای دولتی بر  ترين ارگان اصلی را در مھم
دارند، بلکه وظيفه خود را گسترش  عھده
ويژه، بسط و گسترش  گرائی در جھان، به اس�م

دامنه نفوذ فرقه شيعه، قرار داده و داعيه متحد 
ساختن مسلمانان را زير پرچم دولت دينی 

اس�ميسم،  رو، پان ازاين.  جمھوری اس�می دارد
 . دھد بنياد سياست خارجی اين رژيم را تشکيل می

طلبی و  اين سياست در ذات خود متضمن توسعه  
ت�ش برای کسب ھژمونی، eاقل در منطقه 

بنابراين پرواضح است که .  خاورميانه است
ھای ديگر  جمھوری اس�می بايد پيوسته با دولت

ھا، روابطی پرتنش  المللی آن منطقه و حاميان بين
يک چنين دولتی برای تحقق اھداف .  داشته باشد

خود ناگزير است که نيروھای نظامی خود را 
پيوسته افزايش داده و تقويت کند، اين نيرو را به 

تری مسلح سازد، از اين رو،  ھای پيشرفته س�ح
يابی  گری، ت�ش برای دست ميليتاريسم و نظامی

ھای کشتارجمعی، جزء ديگری از  به س�ح
پيشبرد اين سياست .  سياست اين دولت است

بر قدرت نظامی،  خارجی از ھمان آغاز، تکيه
مداخله در کشورھای ديگر از طريق 

ھای  دھی، بسيج و مسلح کردن گروه سازمان
ھای رقيب  گرا، ت�ش برای سرنگونی دولت اس�م
گذاری  ای، از طريق عمليات مسلحانه، بمب منطقه

ھای نيابتی داخلی،  و ترور، به راه انداختن جنگ
مداخله مستقيم و غيرمستقيم ، پوشيده و آشکار در 

بنابراين نزاع .  ای بوده است ھای منطقه جنگ
ھای منطقه و تشديد تضاد با  ناپذير با دولت پايان

ناپذير از  ھای جھانی، جزئی جدائی برخی قدرت
سياستی که از .  اين سياست بوده و خواھد بود

 ساله با دولت عراق تا به امروز ٨دوران جنگ 
ھای کارگر و  ھای سنگينی را بر دوش توده ھزينه

زحمتکش مردم ايران تحميل کرده است و ع�وه 
ای، صدھا  ھای داخلی و منطقه بر ويرانگری

 .ميليارد دeر ثروت کشور را بر باد داده است
ھايی  رغم تمام بحران که جمھوری اس�می به اين 

ھا  که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن
تواند از دامنه تشنجات و  مواجه است، نمی

ھا در روابط خارجی خود بکاھد،  درگيری

طلبانه  روست که سياست توسعه ازآن
اس�ميستی، يکی از ارکان اساسی موجوديت  پان

جمھوری اس�می است و به نحو eينفکی 
لذا مادام که .  باسياست داخلی آن پيوند دارد

تواند تغييری  جمھوری اس�می وجود دارد، نمی
 . در اين سياست رخ دھد

سياست خارجی ھر دولتی ادامه و بسط سياست  
. داخلی آن دولت در ورای مرزھای کشور است
ادعای کذبی است که گفته شود دولت يک کشور 

تواند سياست خارجی منفک از سياست داخلی  می
ھا و  بنابراين ادعای گروه.  خود داشته باشد

ھايی که خواستار تغيير در سياست خارجی  دولت
 .ای بيش نيست جمھوری اس�می ھستند، افسانه

جمھوری اس�می يک دولت دينی استبدادی است  
که سياست داخلی آن، استمرار استثمار 

ترين حقوق انسانی  داری، با سلب ابتدايی سرمايه
ھای زحمتکش مردم ايران، اختناق، سرکوب  توده

. است و کشتار، به نام خدا و خرافات اس�می 
توان از دولتی فوق ارتجاعی  گونه که نمی ھمان

که دين و دولت را عميقاً در يکديگر ادغام نموده 
ھای مردم ايران را به اسارت گرفته است،  و توده

چيزی جز آنچه که در عرصه سياست داخلی 
خود انجام داده است، انتظار داشت،  بر ھمين 

توان در سياست خارجی رژيم چيزی  منوال، نمی
 .  دھد، انتظار داشت جز آنچه انجام داده و می

تأثيرات مخرب اين سياست خارجی بر شرايط 
ع�وه .  ھای مردم ايران پوشيده نيست زندگی توده

ازاين به آن اشاره شد، اين  بر آنچه که پيش
سياست، تأثيرات عميقی بر وضعيت وخيم 
اقتصادی و شرايط معيشتی کارگران و 

تشديد تضاد و .  زحمتکشان برجای گذارده است
منازعات رژيم جمھوری اس�می با امپرياليسم 

ای  که پی آمد آن  آمريکا بر سر ھژمونی منطقه
ھای اقتصادی بوده است، در ھمين چند ماه  تحريم

اخير از دو جھت تأثيرات جدی برجای گذاشته 
نخست، در کشوری که اساساً درآمد دولت .  است

به نفت متکی است، ورشکستگی مالی دولت را 
اش تھی  اما دولتی که خزانه.  تشديد کرده است
کند بار اين ورشکستگی را به  است، ت�ش می

ھای کارگر و  اشکال مختلف بر دوش توده
آنچه که در چند ھفته اخير با . زحمتکش قرار دھد
ويژه دeر رخ  المللی به ھای بين گران شدن ارز

داد، تنھا يک نمونه از اقدامات دولت برای خالی 
از ديگر .  ھای مردم ايران است کردن جيب توده

فقط  داری غرق در بحران ايران، نه سو، سرمايه
ھای  گذاری حتی برای تعديل، نياز به سرمايه

المللی دارد که در پی  ک�ن انحصارات بين
شده است، بلکه از آنجائی که  ھا متوقف تحريم

بسياری از مؤسسات توليدی نياز به مواد اوليه و 
ای از خارج دارند، توليد در  کاeھای واسطه

. شده است تعدادی از اين مؤسسات نيز متوقف

نتيجه آن نيز، تشديد رکود و افزايش بيکاری 
است که با کاھش مداوم ارزش لایر و گرانی 
روزافزون کاeھا، افزايش شديد فقر و گرسنگی 

در چنين شرايطی که .  را در پی داشته است
اوضاع اقتصادی به نھايت وخامت خود رسيده 

ترين  ھای زحمتکش مردم در وخيم است و توده
وضعيت معيشتی گرفتارند، رژيم ھمچنان به 

ھای نظامی خود و تشديد منازعات با  ماجراجوئی
اکنون ديگر تنھا .  دھد ھای ديگر ادامه می دولت
ای و گروھای نظامی و سياسی تحت امر  خامنه

طلبانه و  او نيستند که به تھديدات نظامی و جنگ
ھای سياسی و نظامی خود ادامه  ماجراجوئی

ھای نظامی را  دھند و خطر حتی درگيری می
دھند، بلکه امثال حسن روحانی ھم از  افزايش می

ھای ھرمز ديگر يعنی  بستن تنگه ھرمز و تنگه
. گويند آمادگی برای درگيری نظامی، سخن می

ويژه  ھا و نھادی رژيم نيز به سران ديگر ارگان
فرماندھان نظامی با شدت و غلظت بيشتری بر 

 . کوبند طبل تھديد، درگيری و جنگ می
طلبانه  اما تنھا، ادامه سياست توسعه

اس�ميستی نيست که جمھوری اس�می را به  پان
دارد، بلکه  تشديد منازعات و مخاصمات وامی

ھای عميق داخلی نيز محرک ديگری برای  بحران
 .ھای خارجی است تشديد تضادھا و بحران

ھای داخلی جمھوری اس�می  اکنون به  بحران
يافته و نارضايتی و  ای عمق و گسترش درجه

چنان وسعت يافته که رژيم شديداً  اعتراض آن
کوشد تضادھای  لذا می.  کند احساس خطر می

ھای  خارجی را تشديد کند تا با عمده کردن بحران
الشعاع قرار  ھای داخلی را تحت خارجی، بحران

دھد و ع�وه بر ت�ش برای منحرف ساختن 
ھا از معض�ت داخلی، توجيه ديگری  توجه توده

 .وپا کند برای تشديد سرکوب و اختناق دست
ای،  ھای داخلی و نارضايتی توده اما بحران 

تر از آن است که اين تاکتيک،  تر و گسترده عميق
رغم تمام  به.  کار آيی گذشته را داشته باشد

ھای ارتجاعی و سرکوبگرانه رژيم،  ت�ش
دستگيری ھزاران تن از مردم ايران از دی ماه 
سال گذشته تا به امروز، به خيابان ريختن 
نيروھای مسلح، برپائی مانورھای نظامی در 

ھای نيروھای سرکوب  شھرھا و نمايش گردھمايی
ھای کارگر و  قصد ايجاد رعب، توده به

ھای سرکوبگرانه  توجه به تاکتيک زحمتکش، بی
ھای ديگر،  رژيم و مجادeت و منازعات با دولت

پيگيرانه به مبارزه خود برای سرنگونی اين 
اند،  چراکه به تجربه دريافته.  دھند رژيم ادامه می

ھای داخلی و خارجی  راھی برای نجات از بحران
و تمام  فجايعی که جمھوری اس�می به بار آورده 
. است، جز سرنگونی اين رژيم وجود ندارد
تجربه نيز اين واقعيت را به طبقه کارگر و 
زحمتکشان ايران آموخته است که پيروزی قطعی 
در اين مبارزه، کسب قدرت سياسی و برپائی 
حکومت شورايی  کارگران و زحمتکشان است تا 

 .        برای ھميشه بر سرنوشت خود حاکم گردند
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١از صفحه  ارعاب، بازداشت و زندان و در يک کلمه  
 . سرکوب بيشتر بوده است

جمھوری اس�می بر اين خيال باطل است که با 
تواند، رانندگان  ارعاب و سرکوب بيشتر می

معترض را خاموش سازد و راه را بر اعتصابات 
سه اعتصاب .  ھا مسدود سازد سراسری آن

سراسری رانندگان طی پنج ماه که ھر بار با 
ھای جديدی در راستای اتحاد و انسجام بيشتر  گام

ای ھمراه شده، پيشاپيش  ونقل جاده رانندگان حمل
بر اين سياست مھر شکست و ناکامی کوبيده 

رانندگان کاميون در اعتصابات خود ھر .  است
اند و با انسجام و اتحاد  بار تجارب جديدی اندوخته

و اعتماد به نفس بيشتری پا به ميدان مبارزه 
سازماندھی اعتصاب سراسری اخير .  اند گذاشته

ھای مھم و  نشان داد که رانندگان پيشرو گام
آميزی در راه ايجاد يک تشکي�ت محکم  موفقيت

اند حمايت  ھا توانسته آن.  اند و سرتاسری برداشته
ھايی از رانندگان ناوگان مسافربری را نيز  بخش

 در ناوگان مسافربری  نخستين جرقه.  جلب کنند
اين جرقه به ساير .  استان خوزستان زده شد

ھای کارگری نيز سرايت خواھد  ھا و بخش استان
 .کرد

دور سوم اعتصاب سراسری رانندگان کاميون، با 
اع�م حمايت و .  ھای بيشتری روبرو شد حمايت

ھای مجازی و  پشتيبانی از اعتصاب چه در شبکه
ھا، احزاب و  ھا، چه توسط سازمان رسانه
ھای سياسی و کارگری، نسبت به  تشکل

سنديکای .  اعتصابات پيشين فزونی گرفت
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
حومه به اتفاق سنديکای کارگران کشت و صنعت 

تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی  نيشکر ھفت
از فعاeن صنفی معلمان ايران و کميته ھماھنگی 

ھای کارگری، با  برای کمک به ايجاد تشکل
 مشترکی در تاريخ دھم مھرماه،  صدور بيانيه

ضمن حمايت از رانندگان کاميون و مطالبات 
با "  قضايی  –امنيتی   –مقابله پليسی "ھا،  آن

داران و رانندگان کاميون را  اعتصاب کاميون
محکوم کرده و خواھان آزادی فوری و 

شدگان و منع پيگرد و  قيدوشرط بازداشت بی
المللی نيز  در سطح بين.  ھا شدند تعقيب و تھديد آن

، )ITF(ونقل  فدراسيون جھانی کارگران حمل
ھای کارگری در سوئد، کانادا،  برخی از اتحاديه

ھای باری  المللی رانندگان کاميون اتحاديه بين
آمريکای شمالی از اعتصاب سراسری رانندگان 

eزم به .  ھا حمايت کردند کاميون و مطالبات آن
ھاو پشتيبانی از  ذکر است که اين گونه حمايت

اعتصاب سراسری رانندگان کاميون اگرچه امر 
تواند موجب  بسيار مثبت و مفيدی است و می

تقويت روحيه اعتراضی و اعتماد به نفس بيشتر 
. کنندگان شود، اما به تنھايی کافی نيست اعتصاب

اين گونه اقدامات زمانی موثرتر خواھند شد که با 
کنندگان، دست زدن  بسيج نيرو به سود اعتصاب

کنندگان و باز  به اعتصاب در حمايت از اعتصاب
ھای جديد عليه رژيم و اقدامات و  کردن جبھه

 .ھای عملی تکميل شوند ھا و حمايت کمک
نکته مھم ديگری که بايد به آن توجه شود، ايجاد 

ھای کمک و ھمياری برای اعتصاب  صندوق
ای در اين جھت برداشته  ھای اوليه است که گام
روشن است که تداوم اعتصاب .  شده است

سراسری رانندگان کاميون مانند ھر اعتصاب 
طوeنی مدت ديگری بدون توانايی مالی برای 
تامين نيازھای اوليه رانندگان مزدبگير و شاگرد 

ھای کارگری، تمام دستگاه سرکوب خود را  بخش
محمد .  برای درھم شکستن اعتصاب بسيج کرد

جعفر منتظری دادستان کل، با 
(الطريق قطاع" خواندن رانندگان، )  راھزن" 

کنندگان بويژه رھبران اعتصاب را  اعتصاب
دادستان .  صريحا به مجازات اعدام تھديد کرد

ای  عمومی و انق�ب تھران با صدور بخشنامه
ھای سخت و شديد و سرکوب  خواستار مجازات

ھا  ھا و شھرستان رانندگان کاميون در ھمه استان
ای  eريجانی رئيس قوه قضايی و محسنی اژه.  شد

ھا، روسای دادگستری  سخنگوی اين قوه، دادستان
ھا، فرماندھان ارشد  ھا و شھرستان در استان

کنندگان  انتظامی ھمه و ھمه عليه اعتصاب
اعتصاب سراسری رانندگان .  شمشير کشيدند

و "  محاربه"، "اخ�ل در نظم و امنيت"کاميون 
 ٢٨۶نام گرفت و اجرای ماده "  اeرض افساد فی"

قانون مجازات اس�می يعنی اعدام 
به .  سازماندھندگان اعتصاب به ميان کشيده شد

ھای  ھا تن در شھرھا و استان فاصله چند روز ده
به منظور تشديد .  مختلف بازداشت و زندانی شدند

فضای ناامنی و ارعاب بيشتر و برای خاموش 
ھای اعتصاب، مامورين  ساختن فوری شعله

ھا و  سرکوب انتظامی و اط�عاتی به جاده
اع�م شد پرونده .  ھای بار سرازير شدند پايانه

بازداشت شدگان خارج از نوبت رسيدگی و 
ھای شديد و سنگين صادرمی  احکام مجازات

ھا عبدالھاشم  ھمزمان با اين سرکوب.  شود
نيا معاون وزير راه و شھرسازی و رئيس  حسن

ای، با  سازمان راھداری  حمل و نقل جاده
ھای متعلق به اين  اندازی برخی از کاميون راه

 مھر، اع�م کرد اعتصاب ١۴سازمان در روز 
پايان يافته و اوضاع به حالت عادی بازگشته 

اما اعتصاب سراسری رانندگان کاميون .  است
 . مھر با قوت ادامه داشت١۴روز 

پوشيده نيست که رژيم جمھوری اس�می از 
اعتصاب سراسری رانندگان کاميون، سخت به 

که دور سوم  بويژه آن.  وحشت افتاده است
اعتصاب سراسری رانندگان کاميون، به ناوگان 
. مسافربری استان خوزستان نيز تسری يافت
روشن است که اعتصاب رانندگان کاميون در 

تواند تمام ناوگان مسافربری را نيز  ادامه خود می
رغم اين، دولت تا اين  به.  به اعتصاب بکشاند

ھای اعتصابيون را  يک از خواست لحظه ھيچ
ھا را  برآورده نساخته، حتا eستيک مورد نياز آن

در حال حاضر تنھا .  نيز نتوانسته است تامين کند
ای  ونقل جاده  مورد نياز حمل  درصد eستيک٢٠

 درصد آن از طريق واردات ٨٠در داخل و 
بنابر گزارش تسنيم نياز ساeنه .  شود تامين می

 ميليون ۵ناوگان حمل و نقل بار کشور حدود 
حلقه eستيک است که دولت در بھترين حالت 

.  ھزار حلقه eستيک توزيع کند۵٠خواھد  می
دستگاه دولتی و عمال درجه اول آن جز وعده 

انجمن صنفی "رئيس .  اند چيزی به رانندگان نداده
گويد، به  می"  جوان"در گفتگو با روزنامه "  تاير

زودی خط توليد جديدی برای توليد تايرھای 
 ھزار تن ٢۵کاميون و اتوبوس با ظرفيت 

چه که اما به نقد و در عمل  آن!  شود اندازی می راه
تحويل رانندگان اعتصابی شده، سرگردانی، 

 ٣١از اين رو با فراخوانی که .  اعتصابيون داد
کنندگان  اتحاديه ھماھنگ"شھريور از سوی 
انتشار يافت، سومين "  رانندگان سراسر ايران

اعتصاب سراسری رانندگان کاميون از اول مھر 
ھا را فرا  آغاز شد و به سرعت تقريبا تمام استان

گرفت و به لحاظ ابعاد و گستردگی، دو اعتصاب 
اگر نخستين اعتصاب .  پيشين را پشت سر نھاد

 شھر را پوشش ١۶٠سراسری رانندگان کاميون 
 شھر ٢٧٠داد، اعتصاب اخير تاکنون به بيش از 

تر، در چھارمين  از اين مھم.  گسترش يافته است
روز اعتصاب سراسری رانندگان کاميون، 
ناوگان مسافربری خوزستان نيز در حمايت از 

ھای  شرکت.  رانندگان کاميون وارد اعتصاب شد
مسافربری ايران پيما، ھمسفر، تی بی تی، رويال 

ھای ديگر در اھواز، آبادان،  سفر و برخی شرکت
خرمشھر، ماھشھر، ايذه و بعضی شھرھای 

ھای  ھای خود را لغو و غرفه ديگر، کليه سرويس
 .فروش بليط را تعطيل کردند

اعتصابيون در دور سوم اعتصاب سراسری خود 
نيز ھمه جا بر مطالبات بر حق خويش پافشاری 

اند از ھر  نموده و با حفظ ھوشياری سعی نموده
گونه اقدامی که موجب سوء استفاده دستگاه حاکم 

عمل آورند و تا اين لحظه تمام  شود جلوگيری به
ھای مذبوحانه رژيم و عمال آن برای ايجاد  ت�ش

نفاق و چند دستگی و در ھم شکستن اعتصاب را 
افزايش دستمزد رانندگان، افزايش .  اند خنثا ساخته

 درصدی نرخ ٧٠حقوق بازنشستگی، افزايش 
کرايه، حق سختی کار، کسر حق پرداختی بيمه 
رانندگان، کاھش قيمت قطعات يدکی و توزيع 
eستيک با نرخ دولتی، کاھش عوارض راه، 

ھای باربری،  ھا از پايانه حذف دeeن و واسطه
نظارت بر برخورد ماموران راھنمايی و 

گير، از جمله  رانندگی و مجازات ماموران رشوه
روزھای .  ھای اعتصابيون است ترين خواست مھم

نخستين اعتصاب اع�م شد، تعرفه eستيک از 
 درصد کاھش يافته است اما در ۵ درصد به ٢۶

ای  راننده.  قيمت eستيک ھيچ تغييری حاصل نشد
که برای يک جفت eستيک توليد داخلی، چھار 

پرداخت،   ميليون و صد ھزار تومان می ٢ماه قبل 
قيمت .   ميليون تومان بپردازد١٠اکنون بايد 

ھای خارجی نيز تقريبا به ھمين نسبت  eستيک
 ميليون تومان رسيده ١۵افزايش يافته و به باeی 

ھای رژيم قيمت  ھای رسانه بنابر گزارش.  است
 درصد ۴٠٠ تا e٢٠٠ستيک و لوازم يدکی از 

با اين وجود دولت و سازمان .  افزايش يافته است
ای آن، تاکنون از  ونقل جاده راھداری و حمل
. اند ھای رانندگان سر باز زده پذيرش خواست

ھا در ابتدا به اعتصاب و اعتراض رانندگان  آن
کاميون به کلی بی اعتنايی و حتا آن را انکار 

سپس با اع�م توزيع eستيک به قيمت .  کردند
دولتی در بين رانندگانی که اقدام به بارگيری 
کنند، سعی کردند در ميان رانندگان نفاق و 
دودستگی ايجاد کنند و اعتصاب را در ھم 

اما ھوشياری و اتحاد رانندگان .  بشکنند
. اعتصابی، اين تاکتيک را نيز بی اثر ساخت
اعتصاب نه فقط پايان نيافت بلکه با گسترش 

دولت ضد کارگری حاکم از .  بيشتری روبرو شد
ترس گسترش اعتصاب سراسری به ساير 

 سومين اعتصاب سراسری 
 رانندگان کاميون، گامی به پيش
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 جاسوس پروری در مدارس، تحت لوای 
 احيای امر به معروف و نھی از منکر

يادآوران معروف نيز يکی از ھمکاران مدرسه 
از معلمان تا ناظم به عنوان مربی و سرپرست 
دانش آموزان منتخب در راستای اجرای سياست 

 ."ھای اب�غيه کار را مديريت می کند
بر اساس محتوای اب�غيه فوق قرار است در 
تمامی ک�س ھای مدارس دوره ابتدايی و 
متوسطه از ميان معلمان و دانش آموزان افرادی 

به "  تذکرات دينی"و "  امر به معروف"برای 
 . دانش آموزان ھر ک�س گمارده شوند

عليرضا کاظمی، در ادامه صحبت ھای خود، 
برای کمرنگ کردن ھدف اصلی اين اب�غيه که 
ھمانا اشاعه خبرچينی، جاسوس پروری، پليسی 
کردن مدارس و در يک ک�م ايجاد فضای رعب 
: و وحشت در ک�س ھای درس است، گفت

در راستای اقتصاد "  کار و ت�ش"، "راستگويی"
احسان "مقاومتی و حمايت از کاeی ايرانی و نيز 

از جمله سه محتوای اين اب�غيه "  به پدر و مادر
ھستند که برای دوره ابتدايی، متوسطه و خانواده 

 .ھا در نظر گرفته شده است
اگرچه کنترل سطوح مختلف جامعه، از مھد 
کودک گرفته تا مدارس، از دبيرستان تا دانشگاه، 
از کوچه و خيابان تا اندرون خانه و سرک 
کشيدن به زندگی خصوصی توده ھای مردم 
ايران امر تازه ای نيست که اکنون شاھدش باشيم، 
اما، شيوه جديدی را که وزارت آموزش و پروش 
در خصوص کنترل مدارس، معلمان و دانش 
آموزان برگزيده است، بی ترديد اقدامی کام� 

اقدامی مشمئز کننده که به .  متفاوت با گذشته است
تبعيت از اعمال سياست ھای کلی نظام در امر 
سرکوب و امنيتی کردن بيشتر جامعه در شرايط 

 .کنونی انجام گرفته است
پوشيده نيست که جمھوری اس�می ھمواره با 
اِعمال سرکوب ھای عريان و امنيتی نگه داشتن 
فضای جامعه به حيات ننگين خود ادامه داده 

ھيئت حاکمه ايران بدون کشتار و سرکوب، .  است
بدون بگير و ببند، بدون زندان، بدون ايجاد رعب 
و وحشت در سطوح مختلف جامعه، حتا يک 

طی چھل .  روز ھم قادر به ادامه حيات نيست
سال گذشته، توده ھای مردم ايران در ھيچ دوره 
ای از ساطور دستگاه ھای سرکوب و ستم اين 

کارنامه .  نظام ارتجاعی در امان نبوده اند
فضاحت بار جمھوری اس�می در اِعمال 
تبعيضات جنسی و بی حقوقی محض زنان آنچنان 
. آشکار است که نياز به ھيچ توضيحی ندارد
اِعمال ستم، سرکوب، کشتار و بگير و ببند 

ھای وسيع مردم،از کارگران گرفته تا  توده
دانشجويان و معلمان، از اقليت ھای دينی تا مليت 
ھای تحت ستم، از شاعران و نويسندگان تا 

اجتماعی   –روزنامه نگاران و فعاeن سياسی 
طی چھار دھه گذشته امر متداول ھيئت حاکمه 
ايران بوده و ھمه گروه ھای اجتماعی ھر کدام به 
نوعی مستقيم و غير مستقيم ش�ق سرکوبگری 
 .  ھای جمھوری اس�می بر گرده شان نشسته است

با اين ھمه و به رغم بکارگيری انواع شيوه ھای 
سرکوب عريانی که جمھوری اس�می تاکنون 
عليه توده ھای مردم ايران به کار گرفته است، 
نھادھای به ظاھر فرھنگی نيز از جمله 

ابزارھايی ھستند که در گستره ای وسعيتر در 
خدمت دستگاه ھای عريض و طويل سرکوب 

 . بوده اند
بکارگيری اين شيوه سرکوب غير عريان که 
عموما از طريق نھادھای فرھنگی و آموزشی 
وابسته به دستگاه قدرت اِعمال می شود، ع�وه 
بر کاربست عمومی آن در سطوح مختلف 
جامعه، بيش از ھمه در وزارت آموزش و 
. پرورش و ک�س ھای درس متداول بوده است
جاسوسی، کنترل افکار معلمان غير خودی و 
دانش آموزان، ترويج خرافات دينی و ايجاد 
فضای پليسی از جمله شيوه ھای متداولی است که 
جمھوری اس�می برای تحميق بيشتر مردم از 
ھمان بدو ورود کودکان به مھدکودک تا دوره 
ھای باeتر آموزشی به طور پيگير و مستمر 

با اين ھمه، نتيجه و حاصل .  کار گرفته است به
اين ھمه سرمايه گذاری برای نظام چه بوده 

 است؟  
وضعيت کنونی و شرايط عينی .  در واقع ھيچ

جامعه نشان می دھد که ھمه آن ت�ش ھا و 
سرمايه گذاری ھای ک�ن جمھوری اس�می در 

ھمان دانش .  اين مسير نقش بر آب شده اند
آموزانی که در نظام آموزشی کشور و در فضای 
پليسی مدارس پرورش يافته اند، اکنون در مقابل 
جمھوری اس�می و سياست ھای سرکوبگرانه آن 

در دھه ھای گذشته و در .  قد علم کرده اند
شرايطی که مدارس ايران بخشی از حياط خلوت 
جمھوری اس�می بود، نوجوانان و دانش آموزان 
تربيت شده در ھمين نظام ارتجاعی اين چنين 
سلحشورانه در مقابل حاکمان اس�می سينه سپر 
کرده اند، تا چه رسد به شرايط کنونی و در 
وضعيتی که طبقه حاکم در بحران ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند و جامعه 

 .نيز به دوران  اعت�ی انق�بی گام نھاده است
ای که ھنوز دانش آموزان و توده ھا  در دوره

مردم ايران در توھم جمھوری اس�می بودند، 
سياست ھای به اصط�ح فرھنگی و در واقع 
پليسی و جاسوس پروری ھيئت حاکمه ايران در 
مدارس اين چنين با شکست و رسوايی مواجه 
شده است، تا چه رسد به شرايط کنونی که دروغ، 
دزدی، فساد و بحران ھای ناع�ج، تمام تار و 
پود جمھوری اس�می را فرا گرفته و دانش 
آموزان نيز در تجربه عينی خود بجز ريا، دروغ 
و فريبکاری تجربه ديگری از نظام جمھوری 

 . اس�می ندارند
در چنين وضعيتی، سخنان عليرضا کاظمی، 
معاون پرورشی و فرھنگی وزارت آموزش و 
پروش مبنی بر اينکه يکی از سه محتوای تدوين 

ھمانا " امر به معروف و نھی از منکر"و اب�غيه 
در ميان دانش آموزان است، "  راستگويی"ترويج 

به مزاحی برای خنديدن بيشتر شبيه است تا 
 .در مدارس" راستگويی"ترويج 

رغم تمام واقعيات  موجود و اينکه جمھوری  به
اس�می در اين مسير با شکست قطعی مواجه 
شده است، اکنون اين پرسش مطرح است که چه 
اتفاقی در جامعه افتاده و يا در شرف رخ دادن 
است که وزارت آموزش و پرورش اين چنين به 

تکاپو افتاده تا مجددا سياست امنيتی و پليسی را 
تحت پوشش امر به معروف و نھی از منکر در 
کليه ک�س ھای دوره ابتدايی و متوسطه 
سازماندھی کند؟ آنھم نه از طريق عوامل 
مزدوری که تا پيش از اين تحت عنوان معلمان 
امور دينی و تربيتی در امر کنترل معلمان و 
دانش آموزان و نيز ترويج خرافات دينی ھمواره 
فعال مايشاء در مدارس بوده اند، بلکه اينبار امر 
جاسوس پروری، خبرچينی و پليسی کردن 

و گماردن "  انتخابات"مدارس را به صورت 
از ميان دانش آموزان و "  منتخبی"افراد به ظاھر 

يعنی اينبار از طريق خود .  معلمان، پيش ببرند
معلمان و دانش آموزان ھر ک�س فضای مدارس 
را به محيطی برای جاسوس پروری و ترويج 

يا آنگونه که معاونت .  خرافات دينی تبديل کنند
پرورشی و فرھنگی آموزش و پرورش جمھوری 

ھدف از اجرای اين اب�غيه : "اس�می اع�م کرده
در مدارس، سھيم شدن تمامی معلمان از معلم 
رياضی تا زبان انگليسی در امر آموزش امر به 

 ."معروف و نھی از منکر به دانش آموزان است
. پاسخ به اين پرسش در يک جمله نھفته است
وجود بحران انق�بی در جامعه و اعت�ی انق�بی 

ھم .  موجود که از ديماه گذشته شکل گرفته است
اينک کارگران، معلمان و ديگر اقشار توده ھای 
زحمتکش ايران در شرايط تعيين تکليف با 

در وضعيت .  جمھوری اس�می قرار دارند
ھای متعددی جامعه ايران را  موجود، که بحران

فراگرفته است و توده ھای وسيعتری از معلمان 
و دانش آموزان به عرصه نبرد با جمھوری 

اند،  پوشيد نيست که چشم  اس�می روی آورده
انداز شکل گيری اعتصاب عمومی معلمان، 
مسئوeن نظام و معاونت  پرورشی و فرھنگی 
جمھوری اس�می را به وحشت و ھراس افکنده 

آنان به خوبی می دانند که در صورت .  است
وقوع چنين امری، دانش آموزان آگاه و مبارز 
نيز در گستره ای وسيعتر ھمراه و ياری رسان 
معلمان  و فرھنگيان در اعتصاب آتی خواھند 

 .بود
لذا، با چنين چشم اندازی از اوضاع بحرانی رژيم 
و اعت�ی انق�بی موجود در جامعه و نيز 
نارضايتی معلمان است که جمھوری اس�می 

امر به معروف و نھی از "تحت پوشش احيای 
به ت�شی مذبوھانه برای کنترل و امنيتی "  منکر

سياست .  کردن فضای مدارس روی آورده است
امنيتی و سرکوبگرانه ای که در طی ھفته ھای 
گذشته در کليت جامعه با شدت و حدت بيشتری 
به راه  افتاده است و ھمچنان در حال گسترش 

 . است
اب�غيه مورد نظر عليرضا کاظمی، معاون 
پرورشی و فرھنگی وزارت آموزش و پروش 
جمھوری اس�می نيز نمی تواند جدا از شرايط 

سياستی .  بحرانی جامعه و سياست کلی نظام باشد
که با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و 
موقعيت نابسامان جمھوری اس�می، شکست 
قطعی آن از ھم اکون در مدارس قابل پيش بينی 
است و چه بسا اساسا حتا به مرحله اجرا ھم 

 . نرسد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 داران در منافع آشکار جمھوری اس�می و سرمايه
  کاھش ارزش لایر

داری  دار و نھادھای مالی نظام سرمايه سرمايه
ھا از کاھش ارزش لایر و باe و  حاکم مانند بانک

 .پايين شدن نرخ دeر بدست آوردند
ھای ورشکسته  يک نمونه واضح آن، بانک

جمھوری اس�می ھستند که تنھا در يک مورد، 
 ھزار ١۵٠ھا به بانک مرکزی به  يعنی بدھی آن

 ١٠٠ميليارد تومان رسيده که از اين ميزان 
ھای  ھزار ميليارد تومان مربوط به بانک

براساس گزارش تيرماه .  خصوصی است
ھا به بانک مرکزی در  مرکزی بدھی بانک بانک

 درصد ٣٢/  ۴طول سال گذشته به طور متوسط 
ھای غيردولتی و  رشد بدھی بانک.  رشد داشت

/  ١موسسات اعتباری براساس اين گزارش 
 . درصد بوده است١١٠

ھای  با کاھش ارزش لایر، ارزش ريالی دارايی
ھای ورشکسته افزايش پيدا کرد، اما  ثابت بانک

گذاران  ھا به بانک مرکزی و سپرده  بانک بدھی
که آن ھم به صورت ريالی است ھيچ تغييری 
نکرد و در نتيجه با اين تغييرات، حداقل برخی 

حتا اگر شده به   -ھای ورشکسته  از بانک
شان  ھای حساب بدھی و دارايی  -صورت موقت 

به سمت مثبت گرايش پيدا کرد و از ميزان 
ھا به دليل کاھش ارزش لایر  واقعی بدھی بانک

گذاران  ھم از قدرت خريد پول سپرده.  کاسته شد
ھای   کاسته شد و ھم از ارزش ريالی ساير بدھی

 . ھا بانک
ی بزرگ کاھش ارزش لایر آن دسته  ديگر برنده
داران بزرگی ھستند که در صادرات و  از سرمايه

برای نمونه صادرکنندگانی .  واردات دست دارند
 ۴٢٠٠شان از ارز  که در کاeھای صادراتی

برند، يا صادرکنندگان برخی از  تومانی بھره می
شان  ھای ترين اما در اين ميان بزرگ.  اق�م غذايی

صادرکنندگان صنايع پتروشيمی و مواد معدنی 
 اقتصاددان جمھوری ۵٠ی اخير  در نامه.  ھستند

جمھوری "  ی قوه"اس�می خطاب به سران سه 
در اثر افزايش نرخ ارز و "اس�می آمده است که 
 ھزار ميليارد تومان ١٠٠بھای فروش داخلی، 

رانت ارزی نصيب صادرکنندگان مواد خام و 
آھن و فوeد شده  اوليه معدنی و فلزی نظير سنگ

 درصد اين رانت نصيب دولت ٣٠است که البته 
 ".شود می

صنايع پتروشيمی نيز بابت تفاوت ريالی و 
دeری نرخ خوراک اين صنايع و پولی که بابت 

آورند، حداقل  فروش ارز در بازار بدست می
 ھزار ميليارد تومانی از اين راه به ٢٠٠رانتی 

که صنايع پتروشيمی  جالب آن.  ريزند جيب می
چه که در ايران  نيز عموما به اصط�ح آن

 .ھستند" خصولتی"معروف شده 
ی  ترين برنده دولت جمھوری اس�می اما بزرگ

براساس .  جا بوده است کاھش ارزش لایر تا اين
، درآمد نفتی شش ماھه اول ٩٧قانون بودجه سال 

 ھزار ميليارد تومان برآورد شده ٨٩سال، حدود 
اين برآورد براساس ھر دeر برابر با .  بود

 دeر ۵۵ تومان و قيمت ھر بشکه نفت ٣۵٠٠
اما در واقعيت قيمت ھر بشکه نفت به طور .  بود

 دeر ۶٨متوسط در شش ماھه اول سال به 
 ميليارد ٣١افزايش يافت و درآمد نفتی ايران به 

چنين بھای دeر  ھم.   ميليون دeر رسيد٧۴٠و 
نيز افزايش يافت، حتا بھای دeر برای کاeھای 

 . تومان رسيد۴٢٠٠اساسی به 
 ميليارد دeر از دeرھای ١٠حال اگر بپذيريم که 

 ۴٢٠٠نفتی صرف خريد کاeھای اساسی با ارز 
ی دeرھا  تومانی شده است، سرنوشت بقيه

 ٢١يعنی   –و اگر اين دeرھا .  مشخص نيست
با نرخ بازار آزاد   - ميليون دeر ٧۴٠ميليارد و 

فروش رفته باشند، و قيمت ھر دeر را به طور 
 ھزار تومان در نظر ١٣متوسط در اين دوره 
 ھزار ميليارد تومان ٢١٠بگيريم، رقمی معادل 

 تومان ٣۵٠٠پول، اضافه بر بھای ھر دeر يعنی 
. به جيب جمھوری اس�می سرازير شده است
حال از دeرھايی که از قبل در دست دولت بود 

" فرھيختگان"ی روزنامه  حتا به نوشته.  گذريم می
 ھزار ميليارد تومان بابت افزايش ٢٠٠دولت 

بھای نفت و کاھش ارزش لایر درآمد اضافه 
. ی قضيه است داشته است و اين تازه يک جنبه

طرف ديگر موضوع بدھی ک�نی است که دولت 
دارد و کاھش ارزش لایر از اين جھت نيز منافع 
بسيار زيادی برای دولت ورشکسته جمھوری 

 .اس�می دارد
ورشکستگی مالی دولت از سويی و ھمين منافع 
سرشار دولت از باe رفتن بھای ارز است که 

ھای وابسته به نظام و  باعث شد حتا رسانه
جمھوری اس�می انگشت اشاره "  اقتصاددانان"

ی روحانی و نقش کابينه و  را به سمت کابينه
ی  به نوشته.  مجلس در کاھش ارزش لایر بگيرند

 درصد ٨٠وقتی که "روزنامه فرھيختگان، 
عرضه بازار ارز در دست دولت است، چگونه 

در واقع ".  توان در اين بازار اخ�ل ايجاد کرد می
 درصد ارزی که وارد ٩٩بايد گفت که بيش از 

شود، يا مستقيم در دست دولت است و  کشور می
دارانی است  يا در دست عوامل دولت و سرمايه

پس چگونه .  ھاست که اين دولت در خدمت آن
توانند چند دeل کوچک با قدرت مالی محدود  می

اين ارزھا !!  خود در اين بازار اخ�ل ايجاد کنند؟
کسانی نفت، .  شوند که از ھوا وارد کشور نمی

آھن و غيره  محصوeت پتروشيمی، سنگ
ھا يا  آورند و اين فروشند و دeر بدست می می

دولت .  مستقيم در دست دولت است يا غيرمستقيم
چون  ھم مانند ھميشه توسط عوامل خود ھم

ھا اين دeرھا را در "زنجانی"و "  سلطان سکه"
 .رساند بازار به فروش می

استاد "به ھمين دليل است که حسين راغفر 
"اقتصاد مھر در  ١٣روز "  دانشگاه الزھرا" 

: گويد می"  ايلنا"گفتگو با خبرگزاری دولتی 
وقتی مشخص شد که اين بازی خود دولت و "

مجلس است، آنھا سعی کردند با منحرف کردن 
افکار عمومی اين افزايش را به عوامل خارجی 

ھای خارجی حواله دھند، مگر اين  مانند سايت
اين کاھش و با ...  ھا يک شبه بوجود آمدند؟  سايت

اين سرعت در عرض يک روز نشان دھنده 
وجود عوامل داخلی در پشت اين قضايا است و 
بازيگران اصلی نوسانات اخير در باe و پايين 

کنند با  بردن آن، عوامل داخلی ھستند و سعی می
القای شوک به جامعه اين طور وانمود کنند که 

حتی نرخ دeر ده ..  .نرخ دeر کاھش يافته است
توان کاھش نرخ تلقی  ھزار تومانی را نيز نمی

کرد، چرا که در اين صورت نرخ دeر نسبت به 
 ."سال گذشته تقريبا سه برابر شده است

پيامد کاھش ارزش وی بر اين نکته تاکيد کرد که 
  اين موضوعی.  لایر گسترش فقر در جامعه است

 اقتصادان جمھوری اس�می ۵٠است که در نامه 
در اين نامه با .  نيز آمده است"  قوا"به سران 

اشاره به تشديد رکود در اثر افزايش نرخ دeر 
"خوانيم چنين می پرسش نگران کننده اين است : 

ھای  که با افزايش شديد بيکاری و تورم، خانواده
کارگری با حداقل دستمزد حدود يک ميليون 
تومانی چگونه بايد روزگار سپری کنند؟ بر 

ھای جديد جھانی خط فقر شديد،  اساس گزارش
 ١٧٠مصرف يک خانوار سه نفره، به ميزان 

در اينصورت با .  دeر در ماه مشخص شده است
 ھزار تومان به باe، حداقل نيمی ٩استقرار دeر 

 ".رود از جمعيت کشور به زير خط فقر مطلق می
جا به بازنده اصلی کاھش ارزش لایر يعنی  از اين

کسانی که از .  رسيم کارگران و زحمتکشان می
قدرت خريدشان در اثر کاھش ارزش لایر به 

ی فرامرز توفيقی  گفته به.  شدت کاسته شده است
در گفتگو با "  شورای عالی کار"از اعضای 
(ايلنا"خبرگزاری  " مھر١٢"  قدرت خريد ) 

کارگران در ششم مھر سال جاری نسبت به 
 ". درصد کاھش يافته است٩٠ابتدای سال 

نيز تاثير "  قوا"در نامه اقتصاددانان به سران  
افزايش بھای ارز و کاھش ارزش لایر در 

: گونه آمده است وضعيت معيشتی مردم اين
ھای باe  معضل بزرگ شکل گيری اين قيمت"

 م�ک قيمت باeترين قيمت ارزاين است که 
گذاری ط�، کاeھای مصرفی بادوام، بسياری 

گيرد و  اق�م ديگر و حتی توليدات داخلی قرار می
چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با 
استمرار آن طی يک سال آينده، شاخص کل 

ھا و خدمات نيز خود را با آن ھمراه خواھد  قيمت
واقعيت اين است که نه در يک سال آينده ".  کرد

که از چندی پيش بھای عموم کاeھای ضروری 
و مورد نياز مردم متاثر از کاھش ارزش لایر 

آوری يافته و البته اين روند  افزايش سرسام
ست  اين ھمان چيزی.  چنان ادامه خواھد داشت ھم

" اقتصادانان"که مردم را به خشم آورده و 
 !! جمھوری اس�می را نگران

ترين نتايج کاھش ارزش لایر که  يکی از مھم
دست دولت جمھوری اس�می در آن آشکار است 

دار منافع زيادی به ھمراه  و برای طبقه سرمايه
معنای .  دارد، ھمانا کاھش بھای نيروی کار است

کاھش قدرت خريد کارگران، کاھش دستمزدھای 
ی  واقعی کارگران است و بدين ترتيب کابينه

روحانی توانست نيروی کار ايران را به يکی از 
ترين نيروھای کار در سطح جھان تبديل  ارزان

در يک ک�م .  ست داری کند که آرزوی ھر سرمايه
ی  ی کاھش ارزش لایر، افزايش فاصله نتيجه

ھايی که به زير خط فقر  طبقاتی، افزايش گروه
شوند، و افزايش ثروت در دست  پرتاب می

  .افرادی محدود است
در آخر بايد بر اين نکته نيز تاکيد کرد که در 

 ھزار ٢٠ارتباط با کاھش بھای دeر و سقوط از 
 ھزار تومان ١۴ تا ١٣تومان به رقمی پيرامون 

ی  نيز دست دولت و به طور خاص کابينه
ی  اين کار که با عرضه.  روحانی در آن پيداست

زياد دeر از سوی دولت در بازار، مسدود کردن 
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منافع آشکار جمھوری اس�می و 
 داران در کاھش ارزش لایر سرمايه

٣از صفحه   

گذاری ارز، دستگيری   سايت و کانال قيمت۴٣
تعدادی از دeeن خيابانی و اع�م ممنوعيت 

تر ايجاد جو  فروش ارز در خيابان، و از ھمه مھم
ھای تلگرامی  ھا و حتا کانال روانی توسط رسانه

تحت کنترل دولت در رابطه با کاھش قيمت دeر 
انجام شد، با اين ھدف صورت گرفت که 
جمھوری اس�می از نظر روانی اين مساله را در 

اش در نرفته  جامعه القا کند که اوضاع از کنترل
و دولت قادر است تا قيمت دeر را کنترل کند و 

ھمان موضوعی که حتا جنتی نيز به .  پايين آورد
رويه فعلی اداره کشور "آن اعتراف کرد و گفت 

کنند  به صورتی است که برخی مردم احساس می
 ".کشور رھا شده است

جمھوری اس�می حتا ت�ش کرد تا بخشی از 
 ھزار تومان فروخته بود ٢٠دeرھايی را که 

 ١٠ھا حدود  متاثر از اين جو روانی توسط بانک
ھزار تومان بخرد، ھر چند که کسی حاضر به 

آفتاب "روزنامه .  فروش دeر به اين نرخ نشد
 شنبه خود در رابطه با ۵در گزارش روز "  يزد

 ھزار ١۴بازار دeر با بيان اين که حتا دeر 
تومانی ھم برای خريد وجود ندارد، نوشت حتا 

 ھزار تومان ١٢ تا ١٠ھا قيمت  برخی از صرافی
دھند اما اگر بخواھی بخری  برای دeر می

گويند دeر برای فروش نداريم و فقط  می
در واقع و برخ�ف انتظار دولت، با !!!  خريداريم

پايين آمدن دeر ھمه خريدار شدند تا فروشنده و 
اين تنھا افراد بسيار محدودی بودند که دeر برای 
فروش عرضه کردند از جمله کسانی که از 

 .خارج به ايران آمده و به لایر نياز داشتند
 درصدی ٣۵٠واقعيت اين است که کاھش حدود 

ی بحران  ارزش لایر نسبت به سال گذشته نتيجه
تورمی است که مدام بر عمق   –اقتصادی رکود 
جمھوری اس�می نيز قادر به .  شود آن افزوده می

در .  ھيچ کاری برای مقابله با اين بحران نيست
اقتصاد بحرانی ايران، مدام بر عمق رکود افزوده 

 .يابد شود و تورم روند صعودی می می
مقابله با اين بحران اقتصادی احتياج به اتخاذ آن 

ھای راديکال اقتصادی دارد که ھيچ  چنان سياست
دار قادر به انجام آن  جناحی از طبقه حاکم سرمايه

اين اقدامات در شرايط کنونی تنھا از .  نيست
ی طبقه کارگر و با برقراری حکومت  عھده

ھا، تجارت  آيد که ملی کردن بانک شورايی برمی
خارجی، کنترل کارگری بر توليد و توزيع و 

ترين و  ھای بزرگ، تنھا فوری مصادره کارخانه
 .ھای آن ھستند اولين قدم

 

ھا که موتور محرکه اين اعتصاب ھستند،  راننده
از اين رو .  بسيار سخت و دشوار خواھد بود

ھای کمک برای ياری  ضروری است صندوق
ترين  ترين و زحمتکش رساندن به محروم

ھا  اين صندوق.  رانندگان کاميون را سازمان داد
توانند با ابتکار عمل رانندگان پيشرو در  می

ھای مختلف و يا در مقياس  شھرھا و استان
 . سراسری ايجاد شوند

اما نکته بسيار مھمی که در اين جا ضروری 
است حتما به آن اشاره شود، کماکان کم توجھی 

ھای اخص رانندگان مزدبگير در اين  به خواست
رانندگان و شاگرد رانندگانی که .  اعتصاب است

مالکان (دارھا  مزد آن ھا بايد توسط کاميون
دستمزد اين بخش از .  پرداخت شود)  کاميون

رانندگان بسيار ناچيز است و در اعتصاب 
سراسری اخير نيز شديدا تحت فشارھای مالی و 

گونه تغييری در   و ھيچ اقتصادی قرار گرفته
بی .ھا بوجود نيامده است وضعيت دستمزد آن

توجھی به خواست اين بخش ازرانندگان،می تواند 
در .  به اعتصاب و آينده آن اسيب برساند

رغم حضور  اعتصابات سراسری قبلی نيز علی
ھا  موثر و فعال رانندگان مزدبگير و شاگرد راننده

ونقل بار  که سرانجام دولت پذيرفت کرايه حمل
 درصد اضافه شود، تغييری در وضعيت ٢٠

خواست رانندگان .  دستمزد رانندگان ايجاد نشد
الشعاع  چنان تحت زحمتکش و مزدبگير ھم

اين کمبود و نقيصه .  تر است ھای عمومی خواست
اين نکته بسيار مھم و .  بزرگ بايد برطرف شود

ست که در اعتصابات  حال ظريفی در عين
داران، در  سراسری رانندگان کاميون و کاميون

عين حفظ اتحاد رانندگان مزدبگير با ساير 
داران در مقابله با دولت، جای  رانندگان و کاميون

خاصی نيز به منافع مزدبگيران اختصاص يابد به 
ھا و منافع رانندگان مزدبگير  نحوی که خواست

تر ناپديد نشود و  در eب�ی منافع عمومی
در .  داران قرار نگيرد الشعاع منافع کاميون تحت

عين حال ظرافت موضوع نيز در ھمين جاست 
که طرح مطالبات اخص رانندگان مزدبگير بايد 

گرايی  ای باشد که اتحاد و ھمبستگی و ھم بگونه
ضروری در لحظه فعلی در برابر دولت مستبد و 
سرکوبگر جمھوری اس�می را نشکند و از ھم 

از ياد نبريم که رژيم جمھوری اس�می را .  نگسلد
بايد با يک رشته اعتصابات سراسری، اعتصاب 
 .عمومی سياسی و قيام مسلحانه سرنگون ساخت

سومين اعتصاب سراسری رانندگان کاميون و 
داران، اتحاد و انسجام، اعتماد به نفس،  کاميون
ھا بر متن  يابی بيشترو پيشرفت مبارزه آن تشکل

شرايط بحرانی و اوضاع سياسی پرت�طمی که 
زند، عصبانيت و  در جای جای جامعه موج می

کينه رژيم ارتجاعی حاکم و تمام حافظان نظم 
تشديد ارعاب و .  موجود  را در پی داشته است

سرکوب اگرچه واکنش طبقه حاکم در برابر 
يابی  پيشرفت و تعالی مبارزات رانندگان و تشکل

آنان و ترس از تسری اعتصاب به ناوگان 
ونقل مسافربری و خطوط ريلی و ساير  حمل
ھای کارگری و ُگر گرفتن يک اعتصاب  بخش

تواند  ست، اما نمی عمومی سياسی سرتاسری
روندی .  مانعی جدی در برابر اين روند ايجاد کند

 آغاز شده و تا به زير کشيده ٩۶ماه  که از دی
 .شدن تمام نظم موجود ادامه خواھد يافت

 

                سومين اعتصاب سراسری رانندگان کاميون، گامی به پيش          

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

ازاعتصاب سراسری رانندگان کاميون  "  اط�عيه ای با عنوان )  اقليت (درتاريخ پنج مھر، سازمان فدائيان 
دراين اط�عيه چنين می  .  انتشار داد "  حمايت و بازداشت و ارعاب فعاYن اعتصاب را قوياً محکوم می کنيم 

براساس آخرين خبرھائی که به سازمان رسيده، نھاد ھای امنيتی درشھرھای مختلف اقدام به  ".خوانيم 
برخی ديگرازفعاeن اعتصاب که درشبکه  .  دستگيری فعاeن اعتصاب سراسری رانندگان کاميون نموده اند 

ھای اجتماعی فعال ھستند نيز مورد تھديد و ارعاب دستگاه سرکوب قرار گرفته و بسياری ديگر به دستگاه  
درادامه اط�عيه ضمن اشاره به وحشت رژيم از اتحاد و يکپارچگی رانندگان  ."  امنيتی، فرا خوانده شده اند 

" واعتصاب ناوگان مسافربری خوزستان درحمايت از اعتصاب سرتاسری رانندگا ن کاميون، چنين آمده است 
شرکت ھای مسافربری ايران پيما، ھمسفر، تی بی تی، رويال سفر و برخی شرکت ھای ديگر دراھواز،  
آبادان، خرمشھر، ماھشھر، ايذه و برخی ديگرازشھرھا، کليه سرويس ھای خود را کنسل نموده و غرفه ھای  

اعتصاب سرتاسری رانندگان و کاميونداران و پيوستن ناوگان مسافربری  .فروش بليط را تعطيل کردند 
اط�عيه سپس با  ."  عمومی استان خوزستان به اين اعتصاب، ترس و وحشت رژيم را دوچندان نموده است 

روشن است که اعتصاب کنندگان نمی توانند و نبايد  "اشاره به وعده ھای دروغين مقامات حکومتی می نويسد  
آن ھا تنھا بااتحاد وادامه اعتصاب سرتاسری و  .به دروغ ھا و وعده ھای توخالی مقامات دولتی اميد ببندند 

جلب حمايت ساير رانندگان و کارگران و با يک مبارزه متشکل و سازمان يافته قادر خواھند بود به خواست  
 :درپايان اط�عيه چنين آمده است "ھای خودبرسند 

 .بارديگرازاعتصاب سراسری رانندگان کاميون و تمام مطالبات آن ھا حمايت می کند ) اقليت (سازمان فدائيان  
ورود کارگران و رانندگان ناوگان مسافربری خوزستان به صحنه مبارزه و حمايت  )  اقليت (سازمان فدائيان 

فعال اين زحمتکشان ازاعتصاب سرتاسری رانندگان کاميون را به فال نيک می گيرد و رانندگان ناوگان  
مسافربری درساير استان ھا، ھمچنين کارگران بنادر و رانندگان اتوبوس ھای شھری را به حمايت فعال از  

 .اعتصاب سراسری رانندگان کاميون فرا می خواند 
ضمن حمايت و دفاع از فعاeن اعتصاب سراسری و ت�ش مجدانه ان ھا برای ايجاد  )  اقليت (سازمان فدائيان 

تشکل مستقل و سازماندھی مبارزه متشکل، بازداشت و ارعاب اين فعاeن را قوياً محکوم می کند و خواھان  
 .آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان است 

رژيم جمھوری اس�می 
را بايد با يک اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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جمھوری، ايران در برابر فؤاد حسين از حزب 
دمکرات کردستان، از برھم صالح از اتحاديه 

 رأی ١٢٠کرد که سرانجام با  ميھنی پشتيبانی می
شود  حتا گفته می.  اين پست را به دست آورد

صالح که برای مدتی از اتحاديه ميھنی جدا شده 
بود به تشويق قاسم سليمانی دوباره به اين جريان 

جمھوری .  پيوست تا برای اين مقام کانديد شود
اس�می ايران نيز اولين کشوری بود که انتخاب 
 .برھم صالح به رياست جمھوری را تبريک گفت

وزير موقت،  سرانجام، عادل عبدالمھدی، نخست
مأمور تشکيل کابينه از سوی رئيس جمھور 

گذاران و سران مجلس اع�ی  عراق، از بنيان
وی در اين .   بود٢٠١۶اس�می عراق تا سال 

سال پس از اخت�ف با عمار حکيم از اين 
تشکي�ت خارج شد ولی به حزب ديگری 

به گفته منابع عراقی، رھبران ھر دو .  نپيوست
فراکسيون شيعی سائرون و الفتح، با انتصاب 

آنان .  وزيری موافق بودند عبدالمھدی به نخست
در واقع با اين انتخاب مانع شدند گروھی خود را 

ی وی  رود کابينه انتظار می.  پيروز معرفی کند
ھا و  ھا يا تکنوکرات متشکل از تکنوکرات

مقتدی صدر .  ھا باشد نامزدھای احزاب و ائت�ف
نيز ضمن پذيرش عبدالمھدی به عنوان 

ھا  خانه وزير، توصيه کرده است، وزارت نخست
باشد، در "  ھای مستقل تکنوکرات"بايد در دستان 

غير اين صورت موضع ديگری اتخاذ خواھد 
 .کرد

انتصاب اين سه تن و عدم ابراز مخالفت جدی از 
سوی ايران يا آمريکا، حاکی از توافقات پشت 

ھای موجود و کشورھای حامی  پرده بين ائت�ف
ھرچند بسياری آن را موفقيت ديگری .  ھاست آن

ھای مورد نظر خود،  به نفع ايران در چينش مھره
ی شرايط سياسی کنونی عراق،  در محدوده

 .دانند می
به اين ترتيب، در حالی بار ديگر مناصب و 

شوند که  مقامات دولت عراق، دست به دست می
تنھا دو ماه پس از انتخابات، شھرھای جنوبی 
عراق از جمله بصره، صحنه اعتراضات مردمی 

فرسای خود به خشم  بودند که از شرايط طاقت
ھا سرازير شده بودند تا به  آمده و به خيابان

برقی، بيکاری، فقر و تورم، کمبود  آبی، بی بی
خدمات درمانی و سرانجام، فساد سياستمداران 

طبق اخبار منتشر شده، پس .  دولتی اعتراض کنند
ھا و ترور افرادی  ربايی از آن نيز مردم شاھد آدم

ھا دست  پيمايی ھستند که در سازماندھی اين راه
 .داشتند

، "بازسازی عراق"اين افراد که اکنون با ادعای 

و "  مبارزه با فساد"، "بھبود وضعيت اقتصادی"
روند تا بر مسندھای قدرت  ھا وعده ديگر می ده

تکيه زنند، بارھا پيش از اين در مسندھای ديگر 
اند دغدغه   اند و ثابت کرده به آزمون گذاشته شده

ھا و امتيازات مالی ھمراه آن  آنان کسب پست
 .است، نه  بھبود وضعيت مردم عراق

ھمين چندی پيش، پس از سه سال جنگ داخلی، 
سرانجام رھبران سياسی عراق، ھزيمت 

پايه،  ادعايی بی.  نيروھای داعش را اع�م کردند
زيرا جدا از آن که ھنوز ھم نيروھای داعش در 
عراق حضور داشته و فعال ھستند، علل اصلی 

اين علل، ھمانا .  چنان پابرجايند پيدايش داعش ھم
ھای حاکم بورژوازی به  عدم پاسخگويی جناح

نيازھای اوليه مردم و ت�ش برای ترميم 
اعتنايی  ای و قومی و بی ھای سياسی، فرقه شکاف

عواملی که .  آنان به منافع اکثريت مردم است
ھای ديگری باشند که به  توانند موجب درگيری می

تر کشور و  فروپاشی و ويرانی ھر چه بيش
وخامت شديدتر وضعيت زندگی مردم عراق 

گو آن که در ساليان گذشته، ھر .  خواھد انجاميد
بار که درگيری و کشمکشی پايان يافته، ھيوeيی 

اين بار نيز بايد در .  تر سر برآورده است بزرگ
صورت ادامه وضعيت کنونی ھمين انتظار را 

 .داشت
در سايه ساليان متمادی ديکتاتوری، تحريم، 

ای داخلی،  ھای فرقه ھای خارجی و درگيری جنگ
طلب منطقه مانند  دخالت کشورھای ھژمونی

ايران و ترکيه و عربستان و امپرياليسم آمريکا و 
متحدانش، ويرانی، عدم امنيت، آوارگی، فقر، 
بيکاری و محروميت حتا از نيازھای اوليه 
زندگی، مردم عراق را در گردابی ژرف فرو 

 .برده است
با وجود اين، کورسوھای اميدی نيز به چشم 

 مھر، بار ديگر صدھا ۶روز جمعه، .  خورند می
تن از ساکنان بغداد در اطراف ميدان التحرير 
گردآمدند تا به وضعيت وخيم معيشتی و فساد 
گسترده در ميان سياستمداران عراقی اعتراض 

ھای مردم در ميان سياستمداران  ھر چند پيام.  کنند
يابند و ھر بار نيز مزدوران  گوش شنوايی نمی

گر نظامی و شبه نظامی به مقابله با آنان  سرکوب
شود، اما تنھا راه رھايی مردم عراق از  گسيل می

نکبت کنونی، استمرار اين مبارزات و 
اعتراضات است تا باشد با اتحاد و ھمبستگی، 

ای و مليتی  فارغ از مرزھای مذھبی و قبيله
دزدان و ناeيقان حاکم بر سياست عراق را 

شان را از  المللی بيرون رانند و دست اربابان بين
 .سر خود کوتاه کنند

 کمک ھای مالی
 

 ونکوور -کانادا
 

  يورو۵٠           ١دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠           ٢دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠           ٣دمکراسی شورايی 

  
 سوئيس

 
 فرانک٣٠اکبر صفايی فراھانی          علی

 فرانک۴٠)         اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠           حميد اشرف
 فرانک۵٠           چی محمد کاسه
 فرانک۵٠            امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠           ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠           دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠           )اکتبر(خروش 
 

 سوئد
 

 زنده باد آزادی، 
 کرون٢٠٠زنده باد سوسياليسم                

 
 کانادا

 
  يورو     ۵٠)        اومانيته(خيرهللا حسنوند 

Ha.Adeli           ۵يورو٠  
 

*** 
  يورو٣٢۶٠          جشن اومانيته

  فرانک سوئيس۵٠          بدون کد
  يورو۵٠           ١مسافر
  يورو۵٠            ٢مسافر 

  يورو١٠٠          صفايی فراھانی
  يورو٧٠          به ياد احمدزاده        

  يورو۵٠          امير پرويز پويان
  يورو۵٠          سعيد سلطانپور

  يورو۵٠          شوراھا
  يورو۵٠          ابراھيم شريفی    

 ھمبستگی با 
  يورو١٠٠          رانان اعصتابی کاميون
  يورو٩٠          باختگان فدائی جان

 پيام ناشنيده اعتراضات مردم عراق



 ٧٩٢ شماره  ٩٧ مھر ١۶      ٨

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

٧درصفحه   

١از صفحه   

ھای گوناگون برای تشکيل  احزاب و ائت�ف
و سرانجام، کشاکش ميان سه رقيب .  کابينه بود

اصلی، يعنی ائت�ف سائرون، متشکل از پيروان 
مقتدی صدر و حزب کمونيست عراق و چندين 

المبين به  تر، ائت�ف فتح حزب و گروه کوچک
سرکردگی ھادی عامری، فرمانده سپاه بدر، و 
ائت�ف نصر، به رھبری حيدرعبادی، 

ھای  وزير پيشين عراق بر سر تقسيم پست نخست
ای ديگر از  کشاکشی که عرصه.  دولتی بود

ھای خارجی پشتيبان ھر يک  زورآزمايی دولت
 .از اين سه نيرو بود
ھای دولتی، بار ديگر روند  با تقسيم پست

، يعنی پس از حمله ٢٠٠٣ای که از سال  سياسی
نظامی آمريکا به عراق، در جريان است، تکرار 

در اين روند، اين سياستمداران نيستند که از .  شد
ھاست  ھا و مقام شوند، بلکه پست صحنه خارج می

 .شود شان دست به دست می که در ميان
محمد الحلبوسی، رئيس پارلمان عراق، در سال 

، معاون رئيس پارلمان عراق بود، اما بعد ٢٠١۴
از انتخابات در ھمان سال، پارلمان را ترک کرد 
و در سمت استانداری استان اeنبار به فعاليت 

٨ 

ھای  نام_ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���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  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
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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 :بدينوسله به اط�ع  ع�قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ®ن "  ديدگ®اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط�ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

برھم صالح، رئيس .  سياسی خود ادامه داد
جمھور، از اعضای اتحاديه ميھنی کردستان، 

تر معاون نخست وزير سابق  عراق، نوری  پيش
ھای  چنين در فاصله سال وی ھم.  مالکی بود

وزير اقليم کردستان بوده   نخست٢٠١٢ تا ٢٠٠٩
وزير، از سال  عادل عبدالمھدی، نخست.  است

، يکی از معاونان رئيس جمھور ٢٠١١ تا ٢٠٠۵
وقت عراق و وزير نفت عراق در فاصله 

 . بود٢٠١۶ تا ٢٠١۴ھای  سال
تقسيم مناصبی عاری از پشتوانه آرای مردم حتا 
در يک نظام پارلمانی بورژوايی، زيرا نزديک 

 درصد مردم در انتخابات شرکت نکرده ۶٠به 
انتخاب اين افراد، حاصل زد و بند و .  بودند

ھای رقيب ونقش بازيگران  توازن قوای گرو
اصلی پشت صحنه سياست عراق، ايران، ترکيه 

 . و آمريکا و متحدانش به ويژه عربستان است
الحلبوسی که نامزد ائت�ف حشدالشعبی برای اين 

ھای خود پس از  سمت بود، در اولين صحبت
انتخابش، اع�م کرد با محاصره اقتصادی ايران 

برای تصدی پست رياست .  مخالف است

 پيام ناشنيده اعتراضات مردم عراق


