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چالش جديد جمھوری اس�می 
 با اتحاديه اروپا

 
تحو)ت سياسی چند روز گذشته پيرامون نزاع 
جمھوری اس1می و دولت آمريکا نشان داد که 

ھای  کوشند با وعده برخ1ف ادعای کسانی که می
 و بھبود  غيرواقعی، مردم ايران را به کاھش تنش

اوضاع  تحت حاکميت جمھوری اس1می اميدوار 
اندازی برای کاسته شدن از  سازند، ھيچ چشم

ھا و کاھش فشار بر روی مردم ايران  دامنه تنش
برعکس تمام شواھد حاکی از تشديد .  وجود ندارد

 .تضادھا و منازعات است
ھای اروپائی در  گرانه قدرت ھای ميانجی ت1ش

گونه که  حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل ھمان
رفت، گرھی از معضل نزاع نگشود و  انتظار می
ھای م1قات آخرين دقايق ھم به جائی  وعده وعيد

 .نرسيد
 آن  آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشيه

ای بر کاھش تنش، بلکه تشديد  گذشت، نه نشانه
ھريک از .  حم1ت لفظی و تھديدات متقابل بود

ھای ديگری را عامل تنش  طرفين نزاع،  سياست
ترامپ، .  ای معرفی کرد ھای منطقه و درگيری

" با "  رژيمی خودکامه"رژيم حاکم بر ايران را 
حامی اول تروريسم در " "کارنامه مرگ و ترور

ھمه «خواند که "  تھديدی بزرگ"و"  جھان
ھيچ کشور .  دارند که اقدام کنند کشورھا وظيفه

مسئولی نبايد به عطش خونريزی ايران کمک 
که ايران به رفتار تھديدکننده خود  مادامی.  کند

اين .  ھا برداشته نخواھد شد دھد تحريم ادامه می
گرچه ترامپ .   »ھا تشديد ھم خواھد شد تحريم
: اش را تکرار کرد و افزود بند ھميشگی ترجيع

آمريکا آماده دوستی با کشورھايی است که با "
ما دنبال "و ."  حسن نيت خواستار دوستی ھستند

اما ."  شريک ھستيم نه دنبال رقيب و حريف
ھا برچيده  تنھا تحريم نه:  حرف آخرش اين بود

 .شوند نخواھد شد، بلکه تشديد ھم می
اش را  مبنی بر  روحانی ھم ادعاھای پوشالی

دکترين امنيتی جمھوری اس1می ايران "که  اين
فارس و تأمين آزادی  حفظ صلح و ثبات در خليج

و امنيت کشتيرانی در تنگه ھرمز است و حوادث 
اخير، اين امنيت را به شکل جدی درخطر قرار 

ھمه کشورھايی را "مطرح کرد  و ."  داده است
فارس و تنگه ھرمز متأثر  که از تحو)ت خليج

تپه در   کارگر رسمی ھفت٣٠٠اعتصاب بيش از 
 تن ازکارگران اين ٢٠اعتراض به اخراج 

 با تجمع در مقابل ٩٨شرکت که از روز اول مھر
يکشنبه ھفتم (دفتر مديريت آغاز شد تا اين لحظه 

اسدبيگی کارفرمای .  ادامه يافته است)  مھر
تپه و حاميان دولتی وی از ھمان لحظه آغاز  ھفت

. شکستن آن وارد عمل شدند اعتصاب، برای درھم
ای، مديران و  کارفرما با صدور بخشنامه

ھای مختلف را موظف ساخت  سرپرستان قسمت
اند  ليست افرادی را که در اعتصاب شرکت نموده

. ھا اقدام شود تھيه کنند تا نسبت به کسر حقوق آن
چند تن از عوامل کارفرما با حضور در 

 تپه  آزادی اسماعيل بخشی خواست کارگران ھفت
 و طبقه کارگر ايران است

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴٠شماره    ٩٨  مھر ٨ –سال  چھل و يکم 

٢درصفحه   

ضرورت مبارزه مستقل و حفظ ھوشياری کارگران ھفت 

 راھی جز سرنگونی جمھوری اس�می و
  برقراری حکومت شورايی وجود ندارد

 
 درصد اع1م کرد که نسبت به ماه ۴٢/  ٧مرکز آمار ايران در گزارش شھريور ماه خود، نرخ تورم را 

ست که  ھايی ھای مرکز آمار در حد گزارش البته اعتبار گزارش.  دھد مرداد افزايشی نيم درصدی نشان می
ھا ندارند و البته حق نيز  دھند که مردم ھيچ باوری به آن ھای دولتی يا مقامات دولتی ارائه می ديگر ارگان

ھمين مرکز آمار بود که در شھريور سال گذشته، زمانی که گرانی و افزايش شديد نرخ .  ھاست با آن
آوری با) رفته  تورم، کارگران و زحمتکشان را از پا درآورده و نرخ برابری د)ر با لایر به طرز شگفت

 درصد اع1م کرد و کار را به جايی رساند که حتا اقتصاددانان دولتی نيز ١١/  ٣بود، نرخ تورم را فقط 
 .شان بلند شد ھا صدای از اين آمارسازی

توان دريافت اين است که بحران  ھای قبل مرکز آمار می ای که از اين گزارش و گزارشات ماه اما نکته
نحوی که مرکز  تر شده است، به تورمی نسبت به سال گذشته باز بدتر و عميق  -اقتصادی رکود 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ١٣٩٨حسن روحانی، روز دوشنبه اول مھرماه 
 ادعا ٩٨-٩٩در مراسم بازگشايی سال تحصيلی 

از ابتدای فعاليت دولت يازدھم تاکنون، :  کرد
بودجه آموزش و پرورش سه برابر شده و حقوق 
معلمان نيز در اين دوره زمانی به طور متوسط 

او در ادامه، ."  چھار برابر افزايش يافته است
حقوق معلمين :  برای اثبات اين ادعای خود گفت

 ٣٠٠ يک مليون و ٩٢به طور متوسط در سال 
ھزار تومان بوده است و امروز حقوق معلمان به 

 ھزار تومان ١٠٠ ميليون و ۴طور متوسط 

 سال حقوق معلمين تقريبا ۶است، يعنی در طول 
يعنی دولت در .   برابر افزايش پيدا کرده است۴

حد توان و امکانات ت1ش کرده است مدرسه 
بھتر، حقوق بيشتر برای معلمين، و ت1ش بيشتر 
برای کتاب ھای درسی و محيط مناسب برای 

 ".آموزش و پرورش آماده کند
روحانی، ع1وه بر ادعای افزايش سه برابری 
بودجه آموزش و پرورش و چھار برابر شدن 

، "مدرسه بھتر"حقوق معلمين، مدعی ايجاد 

 تبھکاری که حقايق روشن را انکار می کند

  ١٠درصفحه 
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 چالش جديد جمھوری اس�می با اتحاديه اروپا

 »ابتکار صلح ھرمز«  »ائت1ِف اميد«شوند به  می
 . دعوت کرد" 

حسن روحانی، به نمايندگی از يک رژيم دينی 
اش در داخل،  شبه فاشيست که تمام کارنامه

استبداد و اسارت مردم ايران، سرکوب، کشتار ، 
زندان و اعدام، تبعيض، فساد، فقر،بيکاری، 

طلبی  گرسنگی و در خارج از مرزھا، توسعه
افروزی و  اس1ميستی، تجاوز ، جنگ پان

ماجراجوئی است، اين ادعای مضحک را ھم 
حل نھايی  راه"  سرائی خود کرد که   چاشنی ياوه

دموکراسی در داخل؛ : "صلح و امنيت خاورميانه
 .است" و ديپلماسی در خا رج

"چنين بود گيری پايانی او ھم نتيجه منطقه ما بر : 
لبه پرتگاه ايستاده است؛ تا جايی که تنھا يک 

ما .  تواند آتشی بزرگ را برافروزد اشتباه می
کنيم و  آميِز بيگانگان را تحمل نمی دخالِت تحريک

به ھرگونه تعرض به امنيت و تماميِت سرزمينی 
: کنم که اع1م می."دھيم خود، قاطعانه پاسخ می

 ." باشد پاسخ ما به مذاکره تحت تحريم، نه می
ھای لفظی  اما تشديد تنش و اخت1ف تنھا در جدال

نماينده امپرياليسم آمريکا و دولت دينی جمھوری 
در حاشيه مجمع عمومی .  اس1می انعکاس نيافت

نيز خبرھای ديگری از گسترش دامنه اين نزاع  
ھای جديد سران اتحاديه اروپا عليه  گيری و موضع

 .  جمھوری اس1می انتشار يافت
ھای  البته دور از انتظار نبود که تاکتيک

ماجراجويانه جمھوری اس1می به ضد خود تبديل 
پس از .  ای معکوس به بار آورد شود و نتيجه

حمله نظامی به تأسيسات نفتی عربستان، 
که  که جمھوری اس1می سرمست از اين درحالی

قدرت نظامی خود را به رخ رقيب کشيده و 
موقعيت سياسی خود را تقويت کرده است، در 
انتظار کسب امتيازات بيشتری از اتحاديه اروپا 

ھا و  بر سر برجام بود  که  با واکنش
 .ای مواجه شد ھای  نامنتظره گيری موضع

در آستانه ورود روحانی به نيويورک، بيانيه  
مشترک آلمان، انگليس و فرانسه انتشار يافت که 
جمھوری اس1می را مسئول حمله نظامی به 

اين در .  کرد تأسيسات نفتی عربستان معرفی می
ھا در جھت کاھش  ازاين، آن حالی بود که تا پيش

گيری عليه جمھوری اس1می  تنش از موضع
 .خودداری کرده بودند

 بريتانيا  فرانسه،: "در اين بيانيه مشترک آمده بود
وضوح مسئول حمله   و آلمان معتقدند که ايران به

 و از »به تأسيسات نفتی عربستان سعودی است
از اقدامات "جمھوری اس1می خواسته شد 

 ."فارس اجتناب کند آميز بيشتر در خليج تحريک
تر بيانيه اين بود که برای نخستين  اما نکته مھم
ھای  دولت آمريکا از جانب اروپا نيز  بار خواست
"کفت بيانيه می:  مطرح شد زمان آن رسيده که : 

ای و  ايران مذاکرات بلندمدت درباره برنامه ھسته
ای ازجمله برنامه  مسائل مرتبط با امنيت منطقه

 ." موشکی خود را بپذيرد
که  دھد درحالی اين بيانيه در کليتش نشان می

اتحاديه اروپا تاکنون مخالفت خود را به اشکال 
مختلف با اقدام ترامپ به خروج از برجام اع1م 
کرده بود و ت1ش داشت با حفظ برجام به 
جمھوری اس1می ياری رساند، اکنون برجام را 

کند و خواستار  يافته اع1م می طور ضمنی پايان به
ای و  برنامه ھسته"آغاز مذاکرات جديد در مورد 
ای ازجمله برنامه  مسائل مرتبط با امنيت منطقه

يعنی دقيقاً ھمان موضوعاتی .  شده است"  موشکی
 . که ترامپ خواستار مذاکره بر سر آنھا است

العاده  زمان با انتشار اين بيانيه، اج1س فوق ھم
وزيران خارجه ايران، آلمان، فرانسه، روسيه، 
چين و نماينده وزارت خارجه انگليس برای حفظ 

ای و غلبه بر مشک1ت موجود به  توافق ھسته
ای نرسيد و مسئول سياست خارجی اتحاديه  نتيجه

ھا  اروپا نيز به زبان ديپلماتيک شکست ت1ش
:" برای حفظ برجام  را اع1م کرد و گفت

ھا برای حفظ برجام بيشتر شده ولی اراده  چالش
او از ."  برای حفظ آن کماکان وجود دارد

به اجرای کامل "جمھوری اس1می ايران خواست 
در ھمين حال خبرگزاری ."  برجام بازگردد

المللی انرژی اتمی  فرانسه به نقل از آژانس بين
کارگيری  شنبه اع1م کرد که به روز پنج

ای  سانتريفيوژھای پيشرفته در تأسيسات ھسته
ايران، نقض تعھدات ايران ذيل برجام محسوب 

ھا  خبرگزاری.  اما اين تمام ماجرا نبود.  شود می
ھای اروپائی به روحانی  اع1م کردند که قدرت

اند که اگر جمھوری اس1می گام  ھشدار داده
ديگری از اجرای تعھدات خود به عقب بگذارد، 

اين تھديد تلويحاً بدان .  شوند از برجام خارج می
ھای قبل از برجام  معنا خواھد بود که تحريم

 . بازخواھند گشت
روشن است که جمھوری اس1می با نقض 

ھای نظامی  تعھدات خود در برجام و ماجراجوئی
فارس، عم1ً اتحاديه اروپا  چند ماه اخير در خليج

سوی مواضع ترامپ سوق داد و چنانچه  را به
ھای چند ماه اخير خود  بخواھد به ماجراجوئی

پس با شرايط دشوارتری مواجه  ادامه دھد، ازاين
چراکه اگر تاکنون اقدامات اقتصادی .  خواھد شد

و سياسی ترامپ عليه جمھوری اس1می با 
مخالفت اروپا مواجه شده بود، اکنون اوضاع  در 

ھا در يک جبھه  جھتی در حال تغيير است که آن
با دولت آمريکا، عليه جمھوری اس1می اقدام 

اين چالش جديدی است که جمھوری .  کنند
 .رو خواھد بود پس با آن روبه اس1می ازاين

 

 

ای از اط�عيه کميته  خ�صه
 خارج از کشور سازمان

 )اقليت( فدائيان 

 سوسياليسم يا بربريت ؟

 -کميته خارج از کشور سازمان فدائيان
ای   سپتامبر، اط1عيه٢١اقليت، در روز 

تحت عنوان بربريت يا سوسياليسم منتشر 
اين اط1عيه در رابطه با تظاھراتی .  کرد

 سپتامبر با ٢٠جھانی که در روز 
ھا نفر برگزار شد، تنظيم  شرکت ميليون

در اين اط1عيه با اشاره به .  گرديد
ھای يخ،  ھا، ذوب شدن کوه نابودی جنگل

موج گرمای شديد، سيل و تخريب سريع 
ای، عامل اين وضعيت  اکوسيستم منطقه

. داری دانسته است را نظام سرمايه
چراکه حرص و آز اين نظام، بشريت را 

محيطی قرار  در آستانٔه يک فاجعٔه زيست
بيشترين پيامدھای منفی اين .  داده است

تغييرات اقليمی که نتيجٔه شيؤه توليد 
داری است، متوجه کارگران و  سرمايه

اعتنا به  زحمتکشان است؛ اما بی
که  وضعيت بحرانی کنونی، ازآنجايی

دار، با)ترين  سود و منافع طبقه سرمايه
اصل اين نظام است، ھيچ اقدامی جدی 

در ادامٔه . گيرد در اين مورد صورت نمی
اط1عيه آمده است که در نظام 

حلی نه برای  داری، ھرگز راه سرمايه
زيست وجود دارد  مقابله با تخريب محيط

و نه برقراری صلحی پايدار و جھانی 
تا زمانی که انق1بی .  پذير است امکان

اجتماعی صورت نگيرد و بساط 
حاکميت طبقاتی بورژوازی برچيده 
نگردد، سرنوشتی جز بربريت و 

 .توحش، در انتظار بشريت نخواھد بود

 المللی  باد ھمبستگی بين زنده

 کارگران و زحمتکشان

 داری  نابود باد نظام سرمايه

  برقرار باد سوسياليسم

 

 کميتٔه خارج از کشور 

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ٢٠١٩ سپتامبر ٢١

 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

رسد در شرايط کنونی  شده و به نظر نمی
چاره ديگری برای دولت وجود داشته باشد 

تپه را خود  چنين ھفت که ھپکو و ھم جز آن
اداره کند و وضعيت را به قبل از واگذاری 

اين البته خواست .  ھا برگرداند اين شرکت
کارگران است در لحظه کنونی مستقل از 

که دولت به لحاظ مالی و اقتصادی چنين  اين
. توان و ظرفيتی را داشته باشد يا نداشته باشد

که در راس قوه  نظر از اين بنابراين صرف
قضائيه کدام عنصر مرتجع و سرکوبگر 
قرار گرفته است، وضعيت عمومی در کشت 

تپه، ھپکو، آذرآب و فو)د  و صنعت ھفت
جايی رسيده است  اھواز و امثال آن اکنون به

تواند در برابر آن و تشديد  که دولت نمی
تفاوت  بحران در اين واحدھا مانند گذشته بی

 .باشد
تپه تنھا با  چه که مسلم است کارگران ھفت آن

مبارزه متحد و مستقل و اتکاء به نيروی خود 
تپه و حاميان دولتی  توانند کارفرمای ھفت می

در حال .  نشينی وادار سازند آن را به عقب
حاضر از ھر زمان ديگری نسبت به 

ھايی که ھدف آن انحراف مبارزات  ت1ش
کارگران و بردن آن به زير چتر اين يا آن 
فرد و جناح و تشکل حکومتی است، بايستی 

بايد ازطرح شعارھا  و .  ھوشيارتر باشيم
تھيه و حمل پ1کاردھا و بنر ھای توھم زا و 
کشاندن کارگران به زير علم و کتل حکومت 
و عوامل آن به شدت پرھيز و با آن مقابله 

پيش ازاين نيز عوامل حکومتی و .کرد
کارفرما سعی کرده بودند دراعتراضات 
خيابانی کارگران ھفت تپه، چنين ترفندی را 
بکاربندند که اين طرح با ھوشياری کارگران 
و نماينده آن ھا اسماعيل بخشی خنثی 

کارگر ھفت تپه بايد ھوشيار باشد و .شد
اجازه ندھد گرايشی که سعی می کند جنبش 
اعتراضی کارگران ھفت تپه را به حمايت 

حکومت اس1می " سردار"و ف1ن"  رھبر"از
ھای رذي1نه و  تمام ت1ش.  بکشاند، قوام گيرد

موذيانه شورای اس1می کار که به تازگی در 
ای مورد  تپه َعلَم شده و بطور ھمه جانبه ھفت

حمايت کارفرما و حاميان دولتی آن قرار 
 .دارد در ھمين راستاست

که ابراھيم رئيسی رئيس قوه قضاييه رژيم، 
کارترين  که از جنايت نظر از اين صرف

عناصر رژيم است که دستش تا آرنج به 
خون ھزاران کارگر پيشرو و روشنفکر 

ای است در  انق1بی آلوده است، بلکه مھره
ھای  دستگاه حکومتی که بايد مجری سياست

توجه به اين موضوع .  عمومی رژيم باشد
بينيم  کند که می زمانی بيشتر اھميت پيدا می

از سوی دستگاه حکومتی و مبلغان ريز و 
ريزی  درشت آن تبليغات حساب شده و برنامه

اين عنصر رذل " داد"و " عدل"ای حول  شده
گر به راه افتاده است که در  و سرکوب

ھای  درازمدت شايد زمينه ساز واگذاری نقش
َعلَم کردن ابراھيم .  تری به او شود مھم

رئيسی و راه انداختن سروصدا پيرامون 
دادخواھی و دادرسی اين جانی در جايگاه 

بخش، يک نقشه آگاھانه و يک  يک نجات
برنامه طراحی شده در با)ترين مراکز 

طرف حساب کارگران .  قدرت حاکم است
تپه در حال حاضر مانند ھپکو، فو)د،  ھفت

آذرآب و صدھا واحد مشابه آن کارفرما و 
سازی و  دولتی است که با خصوصی

ھای  واگذاری اين واحدھا و تخلفات و دزدی
شماری که امروز از درون حکومت نيز  بی

کنند، توليد را در اين  به آن اعتراف می
واحدھا به نابودی و ورشکستگی کشانده، 

ھا ھزار کارگر  باعث اخراج و بيکاری ده
شده و آينده شغلی ھزاران کارگر ديگر را به 

ھاست که طشت  مدت.  خطر افکنده است
سازی  رسوايی و شکست سياست خصوصی

. از بام حکومت اس1می بر زمين افتاده است
افتضاحات، تخلفات، اخت1س و دزدی و 
فجايع گوناگونی که اين سياست در بخش 
توليد به بار آورده است به قدری عيان و 

گزاران و  آشکار گشته که حتا صدای سياست
در ھمين .  مجريان آن را نيز درآورده است

رابطه است که جعفر سبحانی مشاور 
سازی در گفتگو با ايلنا  سازمان خصوصی

در مورد واحدھای واگذار شده مانند ھپکو و 
گويد؛ مطابق قانون اگر خريدار  تپه می ھفت

اين گونه واحدھا در انجام تعھدات ذکر شده 
در قرارداد ناتوان باشند، سازمان 

سازی قانوناً موظف است آن  خصوصی
قرارداد را لغو کند و در ھمين رابطه است 

جمھور رژيم حسن روحانی نيز  که رئيس
گيری ھپکو از  مستقيماً در مورد بازپس

کند و باز در  خريدار آن، دستور صادر می
ھمين رابطه است که ديگرانی از قماش خانه 
کارگر و سران شوراھای اس1می کار از 

سازی دم  ناکارآمدی سياست خصوصی
زنند و ظاھراً سنگ دفاع از کارگران  می

ھپکو .  زنند تپه را به سينه می ھپکو و ھفت
پس از واگذاری دو سه بار دست به دست 

ھای مختلف، کارگران را تھديد کردند  قسمت
کارفرما .  که در اعتصاب شرکت نکنند

چنين با دادن مرخصی تشويقی دو روزه  ھم
به تعداد زيادی از کارگران، سعی کرد 
اعتصاب را کم رنگ کند و آن را به شکست 

يک از اين ترفندھا کارساز  اما ھيچ.  بکشاند
 .نشد

پس از شروع و ادامه اعتصاب، فضای 
پليسی و امنيتی به منظور مرعوب ساختن 

رئيس پليس امنيت .  تر شد کارگران سنگين
شوش که پيش از اين نيز بارھا شخصاً 

تپه را مورد ضرب و شتم و  کارگران ھفت
ھای  فحاشی قرار داده است، از طريق تماس

تلفنی کارگران اعتصابی را احضار نموده و 
تعدادی از کارگران از .  مورد تھديد قرار داد

جمله يوسف بھمنی، محمد حمدانی، عادل 
عبدالخانی و محمد عبدالخانی به پليس امنيت 
شوش احضار شدند و مورد تھديد قرار 

خبرگزاری دولتی ايلنا نيز در پايان .  گرفتند
دومين روز اعتصاب به دروغ خبر پايان 
. اعتصاب و از سرگيری کار را اع1م کرد

اما اين اقدامات تھديدآميز و ضد کارگری نيز 
برعکس بر شمار .  راه به جايی نبرد

کارگران بخش .  کنندگان افزوده شد اعتصاب
کشاورزی نيز به کارگران اعتصابی از 

ھای تجھيزات مکانيکی، کارگران  بخش
قسمت توليد شکر و کارگران بخش امور 

تپه متحدا  زيربنايی پيوستند و کارگران ھفت
ھای خود به اعتصاب  با تأکيد بر خواست

 .ادامه دادند
تپه که در اعتراض به اخراج  اعتصاب ھفت

 تن از کارگرانی که غالباً از فعا)ن ٢٠
اعتصابات قبلی ھستند  با خواست بازگشت 

ھا آغاز شد، در ادامه به خواست  به کار آن
سازی  تپه لغو خصوصی اصلی کارگران ھفت

تپه و خواست  کشت و صنعت نيشکر ھفت
اين .  آزادی اسماعيل بخشی انجاميد

ھای  ھا در لحظه کنونی خواست خواست
تپه به  بسيار مھمی ھستند که کارگران ھفت

تر  موضوع مھم.  درستی بر آن تاکيد دارند
اما در لحظه کنونی، مبارزه مستقل کارگران 

حفظ استق1ل .  ھاست برای تحقق اين خواست
مبارزه و تکيه بر توان توده کارگران 

تپه، مستقل از نھادھا و افراد حکومتی،  ھفت
ھا حائز  يابی به اين خواست برای دست

تپه در  کارگران ھفت.  اھميت جدی است
لحظه کنونی بويژه بايد ھوشياری خود را 
افزايش دھند و از ھيچ کس و ھيچ نھادی در 
. حکومت انتظار کمک و ياری نداشته باشند

ھا بايد مثل ھميشه روی نيروی خود،  آن
روی اتحاد و ھمبستگی خود و روی 
سنديکای مستقل خود حساب باز کنند و نه 

ھمه ما بايد بدانيم .  افراد و نھادھای حکومتی
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 ضرورت مبارزه مستقل و حفظ ھوشياری کارگران ھفت تپه

شورای اس1می کار در ھيچ زمانی مورد 
تپه نبوده و  پذيرش و اعتماد کارگران ھفت

ھای رژيم برای تشکيل چنين نھادی در  ت1ش
تپه ھمواره مورد مخالفت کارگران قرار  ھفت

تپه و حاميان  کارفرمای ھفت.  گرفته است
ھا قبل، بويژه از لحظه  دولتی آن از سال

اع1م موجوديت سنديکای کارگران نيشکر 
، ھمواره ت1ش ٨٧تپه در آبان سال  ھفت
اند در برابر سنديکای مبارز کارگران  کرده
تپه که محبوب و مورد اعتماد اکثريت  ھفت

قريب به اتفاق کارگران اين شرکت بوده 
است، يک تشکل وابسته به رژيم، يک 

اما اين .  شورای اس1می کار َعلَم کنند
ای که از اع1م  ھا طی بيش از يک دھه ت1ش

موجوديت سنديکای کارگران ھفت تپه گذشته 
تر  که در مقاطعی  پُررنگ رغم آن است، به

شده، اما ھمواره با شکست و ناکامی روبرو 
و پس از )  ٩٧(اما از سال گذشته .  شده است

بازداشت و شکنجه و حبس اسماعيل بخشی 
تپه و يکی از اعضای  نماينده کارگران ھفت

چنين بازداشت و  موثر و فعال سنديکا و ھم
سازی برای علی نجاتی  شکنجه و پرونده

عضو با سابقه و موثر ديگر سنديکا، اين 
. ای شده است ھا وارد مرحله تازه ت1ش

تپه و تمام حاميان آن در  کارفرمای ھفت
دستگاه امنيتی و ساير نھادھای دولتی و 

ھا در خانه کارگر، ھمين  بگيران آن مواجب
که اعتصابات و اعتراضات خيابانی و 

تپه درماه پايانی پاييز  پرشور کارگران ھفت
 موقتاً فروکش کرد، در غياب دو ٩٧سال 

رھبر برجسته سنديکا، موقعيت را برای 
ايجاد بديل خود در برابر سنديکا مناسب 

 کارفرمای ھفت تپه در ٩٧ماه  دھم دی.  يافتند
يک ھمکاری و ھماھنگی نزديک با وزارت 

ھای  که گشت کار و دستگاه امنيتی و در حالی
تپه در محوطه شرکت جو)ن  پاسگاه ھفت

دادند و تحرکات کارگران را زير نظر  می
داشتند، يک مراسم نمايشی تحت عنوان 
انتخاب اعضای شورای اس1می کار برگزار 

بندی  نمودند و يک شورای اس1می را سرھم
کردند و تعدادی از افراد را نيز به عنوان 

اما حتا در . تعيين کردند" شورا"اعضای اين 
ھمان مقطع که رژيم بر زمينه سرکوب شديد 
و بگير و ببند و در غياب دو عضو فعال و 

تپه موفق شده  موثر سنديکای کارگران ھفت
بود اين نمايش را سازماندھی کند، اکثريت 

تپه اين مضحکه را  قاطع کارگران ھفت
ترھا نيز نشان  که قبل بايکوت نمودند و چنان

بار ديگر ضمن مخالفت  داده بودند، يک
آشکار با شورای اس1می کار، حمايت و 
پشتيبانی از سنديکای مستقل خود را نيز به 

 . نمايش گذاشتند

تپه و حاميان دولتی آن بر اين  کارفرمای ھفت
باز  تصور بودند که با جلب برخی افراد ميانه

و سست عنصر يا کارگران ناآگاه تشکلی را 
اند که به ياری  در برابر سنديکا سازمان داده

تپه را  توانند مبارزات کارگران ھفت آن می
از مسير درست و اصولی که متضّمن منافع 
کارگران باشد، منحرف سازند و از بروز 
ھرگونه اعتصاب و اعتراض متشکل و 

 .مستقل کارگران جلوگيری به عمل آورند
اسدبيگی کارفرمای ھفت تپه از ھمان 
لحظات اوليه علم کردن شورای اس1می 

الحال  کار، امتيازات گوناگونی به افراد معلوم
آن اعطا کرد از موبايل مجانی گرفته تا 

ھای  ھای زيرميزی و رشوه و حقوق پول
با)ی ده ميليون تومانی تا معرفی اين 

به نمايندگان سازمان جھانی کار و "  شورا"
ترتيب دادن م1قات اين نمايندگان با اعضای 

کارفرما بر اين تصور .  شورای اس1می کار
بود که با اين اقدامات و در غياب دو عضو 

تواند شورای اس1می کار را  فعال سنديکا می
تپه به نھادھای  به عنوان تشکل رسمی ھفت

المللی قالب کند و سنديکای مستقل  بين
 .تپه را منفرد سازد کارگران ھفت

اما تمامی شواھد حاکی از شکست و ناکامی 
تر از  او)ً کم.  ھای مذبوحانه است اين ت1ش

سه ماه بعد از ايجاد شورای اس1می کار، 
 ١٩شنبه  تپه روز پنج کارگران ھفت

 در اعتراض و در مخالفت با ٩٨ارديبھشت 
اين تشکل حکومتی و در دفاع از سنديکای 

چنين با خواست  تپه و ھم کارگران ھفت
پرداخت مطالبات معوقه دست به اعتراض 

 کارگر ٢٠متشکل زدند که در ھمين رابطه 
اعتصابی نيز به نھادھای امنيتی و قضايی 
احضار و مورد بازجويی و تھديد قرار 

ثانياً در تمام طول اين ده ماھی که از .  گرفتند
گذرد،  تشکيل شورای اس1می کار می

تپه بارھا و بارھا  سنديکای کارگران ھفت
ھای روشنگرانه خود  ھا و بيانيه طی اط1عيه

از اين تشکل ارتجاعی و وابسته به عنوان 
دشمن کارگران ياد نموده است که در 

ھای کارگری به شناسايی کارگران آگاه  محيط
ھا به کارفرما و  و پيشرو و معرفی آن
اند و ھدفی جز  نھادھای امنيتی مشغول

انحراف مبارزات کارگران و خفه کردن 
باوجود .  ھا ندارند صدای اعتراض آن

تپه  ھايی که کارفرمای ھفت ھا و حمايت ت1ش
و نھادھای حکومتی از شورای اس1می کار 

ای  اند چھره اند و سعی کرده به عمل آورده
سوز کارگران از اين تشکل ارتجاعی  دل

نتوانسته است "  شورا"ترسيم کنند، اما اين 
 .کارگران را فريب دھد و دور خود جمع کند

تپه و  رغم اين اما ت1ش کارفرمای ھفت به 

حاميان دولتی آن برای جا انداختن شورای 
اس1می کار در کشت و صنعت نيشکر 

تراشی برای آن پايان نيافته  تپه و ھويت ھفت
بطور مستمر از سوی "  شورا"اين .  است

کارفرما و نھادھای گوناگون حکومتی و 
ھای به اصط1ح کارگری  سران تشکل

وابسته به رژيم مانند خانه کارگر و شورای 
. اس1می کار، ساپورت و تقويت شده است

ھا رسماً از اين موضوع ابراز ناراحتی  آن
کنند که چرا شواری اس1می کار در اين  می

ت1ش .  تشکيل شده است"  خيلی دير"شرکت 
گيرد  فراوان و سيستماتيکی دارد صورت می

در ھفت تپه نقش "  شورای اس1می کار"که 
بيشتری در مبارزات و اعتراضات کارگران 

تپه بازی کند و اين مبارزات را در  ھفت
ھای کارفرما و  چارچوب اميال و خواست

خانه کارگر و سران .  دولت محدود سازد
شوراھای اس1می کار که اين روزھا 

تپه  درظاھر سنگ حمايت از کارگران ھفت
زنند، در اساس اما تقويت  را به سينه می

شورای اس1می کار در اين شرکت و 
تپه  تضعيف سنديکای مستقل کارگران ھفت

 .اند را نشانه رفته
از بداقبالی کارفرما و حاميان دولتی آن و  

تپه اما درست در  ھمه دشمنان کارگران ھفت
ھا و تبليغ گسترده بر له  اوج اين حمايت

ھای شومی که  شورای اس1می کار و نقشه
به "  شورا"ھا جا انداختن اين  يکی از آن

تپه و  عنوان تشکل رسمی کارگران ھفت
جلب حمايت کارگران به آن است، انتشار 
فايل صوتی تنی چند از اعضای شورای 
اس1می کار دست پخت کارفرما، تمام 

ھای ايشان را پنبه کرد و آبروی نداشته  رشته
وقتی که فايل صوتی دو .  ھا را بر باد داد آن

عظيم "ھای  عضو شورای اس1می کار به نام
معروف به "  سعيد منصوری"و "  سرخه

که با اسدبيگی ھمکاری نزديک "  جرينگی"
و بده بستان دارند در فضای مجازی پخش 

ھا با کارفرما عليه کارگران،  شد و زدوبند آن
گيری در قبال شناسايی و معرفی  رشوه
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 ضرورت مبارزه مستقل و حفظ ھوشياری کارگران ھفت تپه

کارگران آگاه و پيشرو و فعا)ن اعتصاب، 
خبرچينی و جاسوسی برای کارفرما و کمک 
به پرونده سازی عليه کارگران آگاه و حتا 

ھا با نھادھای امنيتی فاش شد،  ھمکاری آن
ھمين به تنھايی کافی بود تا اگر کسی به 

 سال گذشته از نقش ۴٠فرض حتا در طول 
اط1ع بود  وماھيت شوراھای اس1می کار بی

و چيزی در مورد آن نشنيده بود، به ماھيت 
ھای سياه ضد کارگری پی  کثيف اين تشکل

بيھوده نبود و بيھوده نيست که ھمه .  ببرد
مدافعان اين تشکل جاسوسی و از جمله نايب 
رئيس کانون عالی شوراھای اس1می کار، 
از انتشار اين فايل صوتی که پته برخی 

تپه را  اعضای شورای اس1می کار ھفت
روی آب ريخت و پرده از ماھيت ضد 
کارگری آن برداشت به شدت عصبانی و 

 .ناراحت شدند
بنابراين نيازی به گفتن نيست که ت1ش 
کارفرما و حاميان دولتی آن برای ھويت 
بخشی به شورای اس1می کار در ھفت تپه 
که مورد نفرت کارگران بوده و ايزوله کردن 
و بی اعتبار ساختن سنديکای کارگران 

تپه که ھمواره محبوب و مورد  نيشکر ھفت
اعتماد کارگران بوده است، يک سره با 

با اين .  شکست و ناکامی روبرو شده است
ھمه کارگران ھفت تپه در شرايط حساس 
کنونی بايد ھوشياری خود را دوچندان سازند 

تر و  و با اتحاد و ھمبستگی و حمايت قوی
ھای کارفرما  بيشتر از سنديکای خود، ت1ش

و حاميان دولتی آن و شورای اس1می 
سنديکای کارگران .  کارشان را خنثا سازند

 با ٩٨ شھريور ٢٨تپه در جلسه  نيشکر ھفت
 تن از اعضای ھيات مديره و ۶حضور 

تپه، بار ديگر بر  جمعی از کارگران ھفت
استق1ل سنديکا از دولت و کارفرما تاکيد 

قيد و شرط  نمود و  خواستار آزادی بی
شدگان  اسماعيل بخشی و ساير بازداشت

سنديکا در اين اج1س، .  تپه شد پرونده ھفت
فايل صوتی و زدوبند اعضای شورای 

چنين چگونگی ادامه کاری  اس1می کار و ھم
ھيات مديره سنديکا را نيز مورد بررسی 

تپه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت.  قرار داد
در تمام مراحل مبارزات کارگران اين 
شرکت واز جمله در اعتصاب اخير، 
ھمدوش و ياور کارگران بوده است و با 

گرانه و  ھای آگاه ھا و بيانيه انتشار اط1عيه
موقع خود،  ھای کارگری و به گيری موضع

توانسته است نقش مثبتی در ارتقاء آگاھی و 
تپه و در  پيشرفت مبارزات کارگران ھفت

ھای شوم نھادھای دولتی،  سازی توطئه خنثی
 .ھا ايفا کند کارفرما و عمال آن

اعتصاب وتجمع و راه پيمائی کارگران 

 و در ٩٨تپه که از اول مھرماه  ھفت
اعتراض به اخراج بيست تن از کارگران 

تپه از جمله محمد خنيفر فرزند قاسم،  ھفت
محمد خنيفر فرزند حميد، رضا پورچنانی، 
صاحب ظھيری، محمود سعدی، عادل 
عبدالخانی، محمد عبدالخانی، سمير احمدی، 

کثير، ايمان اخضری، کريم مياحی،  حمزه آل
زاده، اشکان گودرزی، مسعود  فاضل چعبی
سازی  که پرونده  - نفر ديگر ۶لويمی و 

ھا موثر  شورای اس1می کار در اخراج آن
 ٧آغاز شد، تا به امروز يکشنبه   –بوده است 

در کشمکش ميان .   ادامه يافته است٩٨مھر 
کارگران ھفت تپه با کارفرما و حاميان 
دولتی آن، اتحاد و ھمبستگی و استمرار 
مبارزه مستقل، رمز پيروزی و شرط 

کارفرمای .  پيروزی کارگران خواھد بود
نشينی،  تپه ممکن است در يک عقب ھفت

قرارداد چند تن از کارگران اخراجی را 
تمديد و شمار ديگری را تمديد نکند و بدين 
وسيله در ميان کارگران نفاق و دو دستگی 

ست که کارگران ھفت تپه  بديھی.  ايجاد کند
کماکان بايد خواستار بازگشت به کار تمام 

 .کارگران اخراجی باشند
تپه و نھادھای امنيتی و  کارفرمای ھفت

بردند با  قضايی حامی وی گمان می
دستگيری و شکنجه اسماعيل بخشی و علی 

تپه و محکوم  نجاتی و حاميان کارگران ھفت
ھای طو)نی مدت و  ھا به حبس ساختن آن

ّعلّم کردن شورای اس1می کار، قادرند 
کارگران ھفت تپه را مرعوب و خاموش و 

تپه را  ھای کارگران ھفت مبارزه و خواست
ساز خويش محدود  در دايره تشکل دست

درحال حاضر نيز ت1ش فزون .سازند
ازحدی برای انحراف و به کج راه بردن 
اعتراضات کارگران ھفت تپه درجريان 

اما اعتصابات کارگران ھفت تپه در .  است
ھا،  سال جاری و از جمله اعتصاب اخير آن

ھا و تھديدھا، نشان داد که  رغم تمام دسيسه به
توان از ادامه  ی پيشتاز را نمی تپه ھفت

ت1ش ھای مذبوحانه کنونی .مبارزه باز داشت
نيز نمی تواند کارگر ھفت تپه را ازادامه 
مبارزه بازدارد و به ھمت کارگران آگاه و 
مبارز و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

شعار .  خنثی خواھد شد و بايد خنثی شود
" اسماعيل رو گرفتن ما ھمه بخشی ھستيم"

تپه  در اعتصاب و تجمع اخير کارگران ھفت
بار ديگر نشان داد که آگاھی کارگران و  يک

تپه، بسيار فراتر از  کشمکش طبقاتی در ھفت
آن است که با اين ترفندھا بتوان آن را 

کشمکش طبقاتی .  منحرف يا متوقف ساخت
ست انکارناپذير و جزء  تپه واقعيتی در ھفت

. مھمی از مبارزه طبقاتی در کل جامعه است
 ٢٠اگر که خواست ساده بازگشت به کار 

کارگر اخراجی با خواست لغو 
تپه ھمراه  سازی شرکت ھفت خصوصی

شود و تا خواست آزادی فوری اسماعيل  می
يابد، اين نشان دھنده زنده  بخشی امتداد می

درھفت .  تپه است بودن و پيشرو بودن ھفت
رغم نقشه ھای شوم کارفرما و   تپه علی 

حاميان دولتی و شورای اس1می کارشان، 
مبارزه برای احقاق حقوق کارگر ونبرد 

 . طبقاتی  ادامه دارد



 ۶ ٨۴٠ شماره  ٩٨  مھر ٨    ۶

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 تبھکاری که حقايق روشن را انکار می کند

و "  ت1ش بيشتر برای کتاب ھای درسی"
" محيط مناسب برای آموزش و پرورش"

به راستی آنچه را که حسن .  نيز شده است
روحانی از جمله اقدامات کابينه خود 
برشمرده تا چه حد با حقايق موجود در نظام 
آموزشی کشور نزديکی دارد و تا چه حد 

 نسبت به آن بدور و بيگانه است؟ 
روحانی، ادعای کذب خود را در شرايطی 
مطرح کرده است که دست کم در ھمين شش 
سال گذشته به دليل عدم تخصيص بودجه 
)زم به وزارت آموزش و پرورش، اکنون 
نظام آموزشی کشور از ھر لحاظ در شرايط 
بسيار نابسامان تری از دوره ھای پيش از 

 . شروع رياست جمھوری او قرار دارد
اولين شاخص وضعيت وخامت بار نظام 
آموزشی کشور، نابسامانی و عم ثبات 
. مديريتی در راس اين وزارتخانه است

وزارتخانه ای عظيم و گسترده که مسئوليت 
سازمان دھی امورات تحصيلی و فضای 

 ميليون دانش آموز کشور را به ١۴آموزشی 
عھده دارد؛ وزارتخانه ای که می بايد 
پاسخگوی مستقيم مشک1ت حقوقی و 
معيشتی نزديک به يک ميليون معلم در حين 

 ھزار معلم بازنشسته باشد، ۶٠٠انجام کار و 
اما خود از دورن و در راس مديريتی با 
چنان ھرج و مرجی مواجه است، که فقط 
طی ھمين دوره شش ساله مورد نظر حسن 
روحانی، با تغيير چھار وزير در اين 

عمده ترين .  وزارتخانه روبرو بوده است
دليل اين تغييرات زود به زود مديريتی نيز، 
ھمان کمبود بودجه اختصاصی به آموزش و 
پرورش و وجود انبوه مشک1ت ناشی از اين 
نقيصه بوده است که روز به روز افزايش 

کمبود و کسری بودجه ای که .  يافته است
عم1 باعث شده تا ھيچ کدام از وزرای 
منتخب روحانی نتوانند بيش از يک سال و 
. نيم در راس اين وزارتخانه باقی بمانند

بودجه ای آنچنان ناچيز و نامتناسب با حجم 
و گستردگی وزارت آموزش و پرورش که 
ھر ساله پس از پرداخت حقوق حداقلی و 
بخور و نمير معلمين و کارکنان اجرايی اين 

 درصد کل بودجه را ٩٠وزارتخانه که 
شامل می شود، ديگر مبلغ قابل توجھی  
برای ھزينه کرد انبوه مشک1ت تاکنونی 
نظام آموزشی کشور از قبيل استخدام معلمان 
جديد بجای معلمان بازنشسته، بھسازی 
فضای آموزشی، مرمت مدارس فرسوده، 
تامين ھزينه ھای تحصيل رايگان مورد 
ادعای جمھوری اس1می و ساختن مدارس 

نو برای جای دادن صدھا ھزار دانش 
آموزی که ھرساله بر تعدادشان افزوده می 

 .شود، باقی نمی ماند
کمبود معلم و نبود فضای آموزشی )زم 
برای دانش آموزان يکی از مشک1ت اساسی 

مشکلی .  و فعلی نظام آموزشی کشور است
که ريشه اصلی آن را بايد  در عدم تخصيص 
بودجه )زم و کافی به وزارت آموزش و 

ھمان بودجه ای که روحانی .  پرورش ديد
مدعی افزايش سه برابر شدن آن در شش 

کمبود معلم در نظام .  سال گذشته شده است
آموزشی کشور آنچنان محسوس و غير قابل 
انکار است که حتا وزير جديد آموزش و 
پرورش نيز نتوانسته آن را کتمان و ماله 

محسن حاجی ميرزايی، که خود .  کشی کند
چھارمين وزير آموزش و پروش کابينه 

 شھريور ٢٧روحانی است، روز چھارشنبه 
در حاشيه جلسه ھيات دولت در جمع 

 ١٠٠کمبود "خبرنگاران به صراحت از 
کمبودی .  خبر داد"  ھزار معلم در کل کشور

که به رغم وعده و وعيد ھای ھر ساله دولت 
در شروع ھر سال تحصيلی، نه تنھا کاھش 

چرا .  نيافته، بلکه مدام افزايش ھم داشته است
که ھر سال، ده ھا ھزار نفر از معلمان 
کشور بازنشسته می شوند، اما بسيار کمتر 
از تعداد بازنشستگان، معلم جديد جايگزين 

دليل آن نيز کام1 روشن .  آنان می گردد
فقدان بودجه کافی برای استخدام .  است

تھران يک نمونه قابل ذکر از .  معلمان تازه
. وضعيت کمبود معلم در سراسر کشور است

به گفته مديرکل آموزش و پرورش تھران، 
به رغم اينکه در سال تحصيلی جديد شاھد 

 ھزار نيروی انسانی از آموزش و ٧خروج 
پرورش در تھران ھستيم، بجای آن فقط 

نمونه .   نيروی جديد جايگزين شده اند۴٩٠
ديگر خوزستان است که به گفته سرپرست 
اداره کل آموزش و پرورش اين استان، ھم 

 ھزار معلم در ٩اينک خوزستان از کمبود 
رقمی که در کل کشور بسيار .  رنج است

با)ست و گفته می شود تنھا در سال جاری 
 ھزار نفر از وزارت ١٠٠قرار است حدود 

اما به .  آموزش و پرورش بازنشسته شوند
دليل عدم تخصيص بودجه کافی و اساسا به 
خاطر بی توجھی جمھوری اس1می به امر 
آموزش و پرورش تاکنون ھيچ اقدامی از 
سوی دولت برای جذب نيروی جديد جھت 
جايگزينی چنين حجمی از معلمانی که در 
شرف بازنشستگی ھستند، برنامه ريزی نشده 

 .است

کمبود فضای آموزشی، وجود مدارس 
فرسوده در شھرھا و مدارس کپره ای در 
مناطق مرزی و دورافتاده کشور نمونه 
ديگری از وضعيت اسفبار آموزش و 

وضعيتی نابسامان .  پرورش در ايران است
که بر گرفته از ھمان کمبود بودجه 
اختصاصی به اين وزارتخانه عريض و 

 . طويل آموزشی در جمھوری اس1می است
اختصاص بودجه )زم و کافی برای داشتن 
يک نظام آموزشی درخور با استانداردھای 
جھانی دارای چنان اھميتی است که يونسکو 

 ۶ تا ۴به دولت ھا توصيه کرده است که بين 
 ٢٠ تا ١۵درصد توليد ناخالص داخلی و يا 

درصد بودجه عمومی ھر کشور به امر 
اين .  آموزش و پرورش اختصاص داده شود

وضعيت اما در حاکميت جمھوری اس1می 
 تا ١/  ۵به گونه ای رقم خورده است که بين 

 درصد ١٠ درصد توليد ناخالص داخلی و ٢
بودجه عمومی به امر آموزش و پرورش 

نتيجه اوليه و محتوم چنين .  اختصاص دارد
امری، شکل گيری ويرانه ای به نام آموزش 
و پرورش و وضعيت وخامت باری است که 
اکنون بر کل نظام آموزشی کشور حاکم 

وضعيتی بسيار نابسامان که با ھيچ .  است
گونه رياکاری و توسل به دوز و کلک ھای 
آماری از نوع دروغ بافی ھای حسن 
روحانی قابل انکارنيست ونمی توان بر 
حقايق تلخ حاکم بر نظام آموزشی کشور 

چرا که بيان کليشه ای سه .  سرپوش گذاشت
برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، و يا 
چھار برابر شدن متوسط حقوق معلمان آنھم 
بدون در نظر گرفتن رشد سرسام آور تورم، 
کاھش چھار برابری ارزش لایر در مقابل 
د)ر و نيز افزايش چھار برابری خط فقر در 
جامعه نه فقط بيانگر شار)تانيزم حسن 
روحانی که نمادی از اوج تبھکاری او در 
انکار حقايق روشن در نظام آموزشی 

 .کشوراست
طبق آمار منتشره بانک مرکزی، متوسط 

 ٩٢ماھانه نرخ فروش د)ر در خرداد ماه 
 تومان و ١٢٢۶در بازارھای بين بانکی 
.  تومان بود ٣۵٧٩فروش آن در بازار آزاد 

اکنون اما نرخ صوری و دولتی فروش د)ر 
 ۴٨٠٠آنھم برای اق1م دارويی و مصرفی 

تومان و نرخ فروش آن در بازار آزاد حدود 
اگر از با) رفتن نرخ .   تومان است١١۵٠٠

 ٢٠ که تا مرز ٩٧فروش د)ر در سال 
ھزار تومان ھم رسيد بگذريم، ھم اکنون نرخ 
صوری و دولتی فروش د)ر برای اق1م 

 برابر نرخ متوسط فروش آن در ۴مصرفی 
زمان شروع به کار کابينه روحانی است و 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٨۴٠ شماره  ٩٨  مھر ٨    ٧

۶از صفحه   

 ٣نرخ فروش آن در بازار آزاد ھم بيش از 
بيان ھمين واقعيت .  برابر افزايش داشته است

آماری بيانگر اين حقيقت محض است که 
بودجه وزارت آموزش و پرورش طی شش 
سال گذشته آنھم با در نظر گرفتن افزايش سه 
ميليونی تعداد دانش آموزان در اين بازه 
زمانی نه تنھا افزايش نيافته، بلکه به طور 
. عينی و واقعی بسيار کاھش ھم يافته است

ھمين وضعيت در مورد ادعای مضحک 
 برابر شدن حقوق معلمين ۴روحانی مبنی بر 
يعنی با توجه به رشد .  نيز صادق است

 ۴سرسام آورنرخ تورم و کاھش بيش از 
 ۴برابری ارزش لایر در مقابل د)ر، ادعای 

برابر شدن حقوق معلمين نيز يک ادعای 
ادعايی .  مفت و سخن ياوه ای بيش نيست

کذب که نه تنھا با آمار و ارقام ديگر 
مسئو)ن حکومتی خوانايی ندارد، بلکه با 
واکنش بسياری از معلمين در شبکه ھای 
مجازی و موضع گيری پاره ای از عناصر 
حکومتی و روزنامه ھای دولتی ھم منجر 

واکنش ھايی که به روشنی نشان .  شده است
می دھند متوسط حقوق ماھانه آنان در سال 

 ھزار تومان بوده و ٢٠٠، يک ميليون ٩٢
 به طور متوسط ٩٨اين رقم اکنون در سال 

 .   ھزار تومان رسيده است٣٠٠به سه ميليون 
نمونه اش اظھار نظر مھدی بھلولی، معلم 

اين معلم .  رياضی در شھر تھران است
رياضی يک روز پس از ادعای حسن 
روحانی در صفحه  شخصی خود در فضای 

نخستين حکم کارگزينی من :  مجازی نوشت
به )  دولت نخست روحانی(در دولت يازدھم

کل حقوق من در آن .   برمی گردد٩٢تيرماه 
 ھزار ٢٠٠حکم کمی بيش از يک ميليون و 

تومان بود؛ اگر از آن سال تا کنون، آنگونه 
 ۴که رئيس جمھور ادعا کرد، حکم من 

برابر شده است ھم اکنون حقوقم بايد نزديک 
 ٩٨ ميليون تومان باشد، اما حکم سال ۵به 

 ھزار تومان ٨٠٠ ميليون و ٣من، حدود 
پس ديروز رئيس جمھور نشان داد که .  است

در درس رياضی بسيار ضعيف است و حتی 
بنابراين به .  عمل ساده ضرب را بلد نيست

نظر می رسد ايشان به ک1س تقويتی رياضی 
در ضمن بايد بگويم .  دبستان نيازمند باشد

حکم کارگزينی با فيش حقوقی فرق دارد و 
فرھنگيان به خاطر کسورات قانونی، مبلغ 

 ". دريافتی شان کمتر از حکم کارگزينی است
با اينھمه و به رغم روشن بودن کمبود بودجه 
در نظام آموزشی کشور و به ناچيز بودن 
حقوق معلمين، کشاندن دعوا بر سر درست 
يا نادرست بودن ادعای حسن روحانی در 

 برابر شدن حقوق معلمان طی شش ۴اع1م 
سال گذشته، فقط نشان دادن بخش کوچکی از 

دعوا و .  شار)تانيزم حسن روحانی است

 تبھکاری که حقايق روشن را انکار می کند

مناقشه اصلی اما بر سر ناديده گرفتن 
سرعت گرانی، رشد سرسام آور تورم و 
افزايش شديد خط فقر موجود در جامعه در 
ھمين بازه زمانی مورد نظر روحانی است 
که او با وقاحتی وصف ناشدنی به انکار آن 

در واقع يکی از نتايج اصلی .  نشسته است
اختصاص بودجه ناکافی به آموزش و 

که آنھم به طور واقعی ھر سال کم  -پرورش 
ھمين ناچيز بودن حقوق   -و کمتر شده است

معلمين است که سال به سال کاھش بيشتری 
واقعيت اين است که حقوق .  يافته است

معلمين اگرچه به طور متوسط تا حدودی از 
دستمزد کارگران بيشتر است، با اين ھمه با 

 ۵ تا ۴حداقل ھای مورد نياز يک خانوار 
حقوقی که در مقابل .  نفره بسيار فاصله دارد

سرعت افزايش خط فقر موجود در جامعه به 
کلی رنگ باخته و سفره آنان را تھی تر از 

چرا که بر اساس .  گذشته کرده است
کانون عالی "محاسبات کميته دستمزد 

که يک تشکل کام1 "  شوراھای اس1می کار
حکومتی نيز ھست، ھزينه يک خانوار در 

 ھزار ۵٨٠ ميليون و ٧مردادماه امسال به 

بنابراين کشاندن دعوا !!  تومان رسيده است
 ٣ برابر يا ۴بر سر اينکه حقوق معلمين 

برابر شده است، از اساس يک بحث لفظی و 
دعوا بر سر انکار .  ارقامی بيش نيست

. ويرانه ای به نام آموزش و پرورش است
ويرانه ای با انبوھی از مدارس کپره ای در 

  ھزار ٣٠نقاط دور افتاده کشور، وجود 
مدرسه فرسوده در شھرھا، آتش سوزی گاه 
و بيگاه درمدارس فاقد سيستم گرمايی )زم و 
سوختن کودکانی چند که ھر زمستان در 
شعله ھای آتش پَرپَر می شوند؛ ويرانه ای با 

 ھزار معلم در کنار بھم فشردگی ١٠٠کمبود 
دانش آموزانی که توزيع و مصرف مواد 
مخدر ھم اينک به درون مدرسه و ک1س 
ھای درس شان راه يافته است؛ ويرانه ای با 
يک ميليون معلم جان به لب رسيده که سال 
ھاست فرياد اعتراض شان نسبت به وضعيت 
اسفبار حقوقی و معيشتی فضای مدارس و 

اينھا ھمه، گوشه .  خيابان ھا را پر کرده است
ای از ويرانه ای به نام آموزش و پرورش 
است که حسن روحانی در روز اول مھر در 
. قامت يک تبھکار واقعی به انکار آن نشست

چرا که به قول برشت، آنکس که حقيقت را 
نمی داند نادان است، اما آنکس که حقيقت را 
می داند وآن را انکار می کند، يک تبھکار 

 .است
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 آزادی اسماعيل بخشی                    

 تپه و طبقه کارگر ايران است خواست کارگران ھفت
 
 

، خواستار “اسماعيل رو گرفتند، ما ھمه بخشی ھستيم” مھرماه و در پنجمين روز اعتصاب خود با شعار ۵تپه روز جمعه  کارگران ھفت
 .تپه شدند آزادی اسماعيل بخشی نماينده واقعی کارگران ھفت

ھای کارفرما، و تمامی تھديدات و فشارھای امنيتی، نتوانست اتحاد   روزی که تمامی حيله۵.  گذرد تپه می روز از اعتصاب کارگران ھفت  ۵
 .تپه را در ھم شکسته و اعتصاب را به شکست بکشاند کارگران ھفت

ھا اع1م کردند که تا بازگشت به کار کارگران  شان آغاز شد، آن  نفر از ھمقطاران٢٠تپه در اعتراض به اخراج  اعتصاب کارگران ھفت
ھا برآمده است  ای که از دل کار و مبارزه آن تجربه  –تپه به تجربه  کارگران ھفت.  اخراجی دست از اعتصاب و اعتراض بر نخواھند داشت

 .ھا خواھد شد شان نايستند، فردا نوبت آن اند که اگر امروز در برابر کارفرما و در برابر اخراج ھمقطاران آموخته –
ترين و اولين خواست خود را آزادی اسماعيل بخشی  اما اعتصابی که با خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی آغاز شد، امروز مھم

کارگران گفتند اسماعيل بخشی به خاطر دفاع از ما، دفاع از منافع کارگران به زندان افتاده است و برای ھمين خواست آزادی .  اع1م کرد
 .ھای ماست اسماعيل بخشی اولين و در صدر خواست

  
 !کارگران ھفت تپه، کارگران ايران

 
 .که چرا جمھوری اس1می اسماعيل بخشی را زندانی، شکنجه و به زندان طو)نی مدت محکوم کرد، برای ھمه ما روشن است اين

ھا برای خريدن  ھای آن اسماعيل بخشی را دستگير کردند، چون تمام ت1ش.  اسماعيل بخشی را دستگير کردند چون زبان گويای کارگران بود
 .تپه است و خريدنی نبود اسماعيل بخشی و در خدمت کارفرما درآوردن وی با شکست روبرو شد، چرا که اسماعيل بخشی فرزند ھفت

 .ھای طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان جامعه است گر خواست شعاری که بيان. بود“ نان، کار، آزادی”شعار اسماعيل بخشی 
 .داد را نشان می“ نان، کار، آزادی”بود، شعاری که راه تحقق “ اداره شورايی –نان، کار، آزادی ”شعار اسماعيل بخشی 
 . امور کارخانه را نظارت داشته باشد١٠٠گفت شورای مستقل کارگری ھفت تپه بايد از صفر تا  اسماعيل بخشی می

روست  از ھمين.  لرزاند دار و دولت حامی آن را می ھايی ھستند که تن طبقه سرمايه ھا، شعارھا و خواست ی اين شعارھا و خواست ھمه
 .دار و دولت حامی آن با اسماعيل بخشی نماينده و زبان گويای کارگران دشمنی سرسختانه طبقه سرمايه

 .ھا ھم ھراسان ھستند و ھم نفرت دارند دار ايران از اسماعيل بخشی و اسماعيل بخشی جمھوری اس1می و طبقه سرمايه
برای ھمين .  شد شد، برای ھمين اسماعيل بخشی بايد به زندان طو)نی مدت محکوم می برای ھمين بايد اسماعيل بخشی دستگير و شکنجه می

برای ھمين .  تپه و طبقه کارگر ايران خراب کند بود که جمھوری اس1می ت1ش کرد تا با تھيه مستندی اسماعيل بخشی را نزد کارگران ھفت
 .کرد بود که جمھوری اس1می اخبار دروغين در مورد اسماعيل بخشی پخش می

و ای موثر واقع نشده  ھای طبقه حاکم و دستگاه قضايی و امنيتی آن حتا ذره کدام از حيله تپه، نشان داد که ھيچ اما شعار امروز کارگران ھفت
 .شناسند و خواستار آزادی او ھستند خوبی می کارگران نماينده واقعی خود را به

اند منصفانه  تپه دستگير و به زندان محکوم شده  اقدامی در مورد اسماعيل بخشی و ديگرانی که در رابطه با ھفت نبايد فراموش کنيم که ھيچ
ھيچ چيزی در مورد اسماعيل بخشی و ديگرانی که . ھا و جبران خسارات تمامی روزھای زندان و شکنجه قيد و شرط آن نيست جز آزادی بی
 .ھا ھا و سپيده قليان اند منصفانه نيست جز اعتراف به شکنجه اسماعيل بخشی تپه دستگير و به زندان محکوم شده در رابطه با ھفت
تپه از جمله آزادی  ھای کارگران ھفت تپه، خواستار تحقق تمامی خواست ضمن حمايت از اعتصاب کارگران ھفت)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .فوری اسماعيل بخشی و بازگشت به کار کارگران اخراجی است
 .خواند ھا فرا می ھای آن تپه و خواست کارگران ايران را به دفاع از اعتصاب کارگران ھفت) اقليت(سازمان فدائيان 
ست که در رابطه با اعتصاب  قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی از جمله تمامی کسانی خواستار آزادی فوری و بی)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .اند تپه دستگير و به زندان محکوم شده ھفت
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨مھر  ۵

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 کيلوگرم است، در ايران سرانه ٣٠٠شمال اروپا 
در .   کيلوگرم است٧٠ تا ۶٠مصرف چيزی بين 

ھای داخلی اع1م کرده بودند که   رسانه٩۶آبان 
 کارخانه توليد محصو)ت لبنی ١۵٠٠از مجموع 

ھا تعطيل و ساير  بيش از نيمی از کارخانه
 درصد ظرفيت اسمی کار ٣٠کارخانجات نيز با 

 .کنند می
براساس برآورد مرکز آمار، سرانه مصرف 

 کيلوگرم در سال ٨/  ٧گوشت قرمز در ايران از 
 رسيده بود و ٩۶ کيلوگرم در سال ۶ به حدود ٩٠

ست که سال گذشته بھای گوشت  اين در حالی
 درصد ١٠٠قرمز رکورد شکست و بيش از 

افزايش داشت و بھای گوشت مرغ نيز طی ھمين 
ست که با  طبيعی.   درصد افزايش يافت۵٨مدت 

کوچکتر شدن سفره کارگران و زحمتکشان و 
 و ٩٧ھا در دو سال  کاھش شديد قدرت خريد آن

ھا به پرواز درآمدند، مصرف سرانه   که قيمت٩٨
گوشت با سرعتی بيش از ھميشه کاھش يافته 

و به (طور واقعی، ديگر اثری از گوشت  به.  است
در سفره بسياری از مردم )  ويژه گوشت قرمز

 .ايران نيست
رغم تمام اين  اما نکته بسيار مھم اين است که به

ھای اقتصادی و اين که باز براساس  واقعيت
و نيمه ( ميليون بيکار ۵آمارھای دولتی حدود 

و براساس آمارھای نزديک به واقعيت )  بيکار
 ميليون بيکار در کشور وجود دارد ١٠بيش از 

ھای  که فاقد ھرگونه درآمدی ھستند، سياست
جمھوری اس1می بر فشار ھر چه بيشتر 

ھای کارگر و زحمتکش جامعه  اقتصادی بر توده
تنھا نگاھی به تصميمات و .  استوار است
ھای روزھای اخير حکومتی اين  دستورالعمل

 .کند موضوع را آشکار می
با توجه به کاھش قدرت خريد مردم، نان که 

ھا بود،  ترين اق1م غذايی آن ھميشه يکی از مھم
برنج به .  تری در سفره آنان يافت نقش پررنگ

دليل افزايش قيمت تا حدود زيادی از صحنه 
خارج شد و جايش را نان گرفت، اما در روزھای 

اگر يک .   درصد افزايش يافت٢۵اخير بھای نان 
خانواده چھار نفری که توان خريد برنج را ندارند 

 ١٠شان به  در نظر بگيريم، برای سه وعده غذای
اين به آن معناست که يک .  نان بربری نياز دارند

خانواده کارگری که برای نمونه درآمد آن با 
 ميليون تومان ٢دستمزد و يارانه و غيره حدود 

 درصد درآمد خود را فقط  به خريد ١۵است بايد 
حال چای، پنير، شکر، !!!  نان اختصاص دھد

اين .  ھا کا)ی مورد نياز ديگر بماند روغن و ده
ترين و  که تامين ھزينه خوراکی ساده يعنی اين

 درصد درآمد ۵٠ترين غذاھا بيش از  کيفيت بی
اين مساله برای .  بلعد يک خانواده کارگری را می

کسانی که درآمدھای بيشتر ھم دارند و مث1 در 
 ميليون تومان دستمزد و يا درآمد دارند باز ٣ماه 

نه فقط گوشت و لبنيات، بلکه .  صادق است
ھای کارگری از تامين سبزيجات و ميوه  خانواده

 .مورد نياز نيز ناتوان ھستند
حال اگر اين خانواده مستاجر باشد با يک فاجعه 

که با افزايش بھای  جدا از آن.  شويم روبرو می
ای ھر چند نقلی برای کارگران  خانه، خريدن خانه

و زحمتکشان جوان به رويا تبديل شده است، 
افزايش بھای اجاره خانه به يک بحران در ميان 

ھا تبديل گرديده که براساس آمارھای  نشين اجاره

به .  گيرد رسمی شش ميليون خانوار را در بر می
عبارت ديگر ازھر چھار نفر، يک نفر در ايران 

ھم اکنون بسياری از جوانان .  نشين است اجاره
حتا پس از ازدواج مجبور به زندگی ھمراه با پدر 
و مادر خود ھستند چون نه توان خريد خانه را 

از .  دارند و نه قادر به پرداخت کرايه خانه ھستند
ھا مجبور  نشين روست که بسياری از اجاره ھمين

. اند  شھرھا شده به کوچ از مراکز شھر به حاشيه
ھای خالی در مراکز شھر يکی  افزايش تعداد خانه

براساس گزارش .  ديگر از نتايج اين معضل است
، ٩٠ھای خالی که در سال  مرکز آمار تعداد خانه

 ٩۵ ھزار واحد بود در سال ۶۶٣يک ميليون و 
يعنی در .   ھزار واحد رسيد۵٨٧ ميليون و ٢به 

 درصد افزايش داشته است ۵۵ سال ۵طول تنھا 
 ٩٨ تا ٩۶ھای  ست اين روند در سال که بديھی

رشد بيشتری يافته  که البته تاکنون آمار دقيقی از 
ھا منتشر  سوی مراکز دولتی در رابطه با اين سال

 .نشده است
يکی ديگر از اقدامات روزھای گذشته جمھوری 
اس1می، حذف يارانه نقدی است که براساس 
قانون بودجه و تغييراتی که در آن داده شد، يارانه 

با توجه به قطع .  نقدی سه دھک بايد قطع شود
ھای گذشته،  يارانه نقدی گروھی از مردم در سال

 دھک جامعه براساس آمار ۶ترتيب تنھا  بدين
در .  رسمی يارانه نقدی دريافت خواھند کرد

 ھزار ٢٠٠روزھای اخير اخباری از قطع يارانه 
 ھزار نفر ٨٠٠نفر و براساس برخی اخبار 

آيد تعداد کسانی  البته به نظر می.  منتشر شده است
شان قطع شده است بسيار بيشتر از   نقدی که يارانه

تعدادی باشد که در آمارھای رسمی آمده است، 
اما بايد به اين نکته توجه داشت که بطور واقعی 
به غير از اقليتی کوچک از جامعه، اکثريت 
بسيار بزرگ جامعه زير خط فقر و يا در حال 

در اين ميان .  پرتاب شدن به زير خط فقر ھستند
توان به اکثريت بسيار بزرگ کارگران،  می

به اين گروه .  معلمان، بازنشستگان اشاره کرد
نشينان و بخش  چنين بايد بيکاران، حاشيه ھم

 . بزرگی از روستاييان را نيز اضافه کرد
شورای "ھا تصميم  يکی ديگر از اين سياست
 ٣٠در جلسه روز "  عالی ھماھنگی سران سه قوه

اين .  شھريور درباره حذف يارانه انرژی است
ای  شورا که عم1 مجلس اس1می را به بيکاره

تبديل کرده که حتا در تغييرات بودجه نيز به 
بازی گرفته نشد، و در راس آن روحانی، علی 
ی  )ريجانی و ابراھيم رئيسی قرار دارند، به بھانه

تصميماتی در رابطه با "  يارانه پنھان"حذف 
اگرچه به دليل .  است حذف يارانه انرژی گرفته

اھميت اين مساله در زندگی اقشار زحمتکش 
تواند در رابطه با  جامعه و تاثيراتی که می

ای به ھمراه بياورد فع1 از  اعتراضات توده
جزئيات آن خبری منتشر نشده، اما آشکار است 

ھای آينده، يعنی بعد از  ھا و شايد ھفته که در ماه
آن که سروصداھا در رابطه با افزايش بھای نان 
و حذف يارانه نقدی خوابيد، جزئيات اين تصميم 

 .نيز آشکار و عملی شود
روحانی در ھمان روز و در پايان جلسه شورای 
: مزبور، در رابطه با حذف يارانه انرژی گفت

عوايد حاصل از ھرگونه اص1ح ساختاری "
ھا صرفا بايد به اقشار کم درآمد و افراد  قيمت

دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاھش قدرت 

خريد آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد 
دانند  اما ھمه مردم ايران می".  ممکن جبران شود

. گو و شياد بزرگی است که روحانی چه دروغ
علت حذف يارانه انرژی، افزايش بھای نان، قطع 
يارانه نقدی ھمگی به بحران مالی رژيم 

ھا بار اين  گردد که رژيم با اين سياست می بر
بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان 

 . اندازد می
در رابطه با افزايش بھای نان اين توجيه آورده 
شد که اين افزايش به دليل افزايش دستمزد و 

واقعيت اين .  بھای آب و برق و گاز و غيره است
است که وقتی غذای بخش بزرگی از جامعه به 
نان وابسته است و اين بخش بزرگ در تنگنای 
شديد مالی قرار دارد، راه حل نه با) بردن قيمت 

که  عجيب آن.  نان که افزايش سوبسيد است
ترين کارگران  ھا از محروم کارگران نانوايی

کند  ايران نيز ھستند، آن وقت رژيم سعی می
. ھا ربط دھد افزايش قيمت نان را به دستمزد آن

افزايش قيمت نان به دليل عدم تخصيص !!  خير
ھمين سياست .  سوبسيد کافی است و نه چيز ديگر

دھد که دولت اساسا به فکر معض1ت  نشان می
در رابطه .  معيشتی اکثريت بزرگ جامعه نيست
جامعه کنونی .  با يارانه نقدی ھم که مشخص است

تنھا چند درصد .   درصد ثروتمند ندارد۴٠ايران 
و حداکثر ده درصد جامعه ھستند که مرفه و 

دولت به جای افزايش ميزان .  دار ھستند سرمايه
يارانه با توجه به کاھش شديد ارزش لایر، درست 

ھايی از مردم را نيز حذف  برعکس يارانه بخش
حذف يارانه انرژی نيز جدا از باری که .  کند می

آورد  بر دوش کارگران و زحمتکشان وارد می
منجر به افزايش تورم نيز خواھد شد که اين نيز 

 .ھا خواھد آورد فشار مضاعفی به آن
جمھوری اس1می که در تنگناھای شديد مالی 

ھای نظامی،  قرار دارد، به جای کاستن از ھزينه
به جای کاستن از بوروکراسی وبه جای قطع 

شمار مذھبی و با)خره به جای  بودجه نھادھای بی
نظاميان  ھای نظامی و لجستيکی به شبه قطع کمک

ھای  وابسته به جمھوری اس1می و تامين ھزينه
جنگ در سوريه و يمن و ک1 منطقه خاورميانه، 
بار اين فشار مالی را بر دوش کارگران و 

 .آورد زحمتکشان وارد می
جمھوری اس1می به د)يل گوناگونی که در 

ھا پرداختيم،  مقا)ت متعدد نشريه کار به تحليل آن
 –نه تنھا قادر به حل بحران اقتصادی رکود 

تورمی نيست، بلکه حتا قادر به جلوگيری از 
ھای  وقايع ماه.  تشديد و تعميق بحران نيز نيست

اخير و تصميمات مقامات دولتی از جمله در 
. ھمين ماه شھريور اثبات مجدد اين مدعاست

داری  ع1وه بر تضادھای متعدد نظام سرمايه
گيری فاجعه کنونی در زندگی  ايران که در شکل

کارگران و زحمتکشان موثر بوده است، 
ھای دولت دينی حاکم در داخل و خارج  سياست

عامل تاثيرگذار مھمی در تشديد شرايط وخيم 
 .باشد کنونی می

از ھمين رو تنھا راه برای کارگران و 
زحمتکشان ايران، سرنگونی جمھوری اس1می، 
برپايی حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 

ھيچ راھی جز اين .  و انتقال به سوسياليسم است
 .وجود ندارد

 

١٠از صفحه   

 راھی جز سرنگونی جمھوری اس�می و برقراری حکومت شورايی وجود ندارد



 ٨۴٠ شماره  ٩٨  مھر ٨    ١٠

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

٩درصفحه   

١از صفحه   

آمارمجبور گرديد نرخ تورم را از ماه فروردين 
جاری مرتب با)تر اع1م کند تا جايی که در  سال

 درصد ۴٢/  ٧شھريور ماه نرخ تورم رسمی به 
براساس اين گزارش کمترين تغيير مربوط .  رسيد

 درصد افزايش ٢٢به بھای آب، برق و سوخت با 
اما در عوض بھای کا)ھای خوراکی .  است

ھای مرکز آمار از با)ترين نرخ  براساس گزارش
در ماه .  اند ھای اخير برخوردار بوده تورم در ماه

تير براساس گزارش مرکز آمار بھای کا)ھای 
خوراکی، آشاميدنی و دخانيات نسبت به تير سال 

 ٨۵/  ٣ درصد و در مرداد به ٧١/  ٨گذشته 
ی کاوه زرگران دبيرکل  گفته به.  درصد رسيد
ھای صنايع غذايی ايران براساس  کانون انجمن

آمار بانک مرکزی سال گذشته به طور متوسط 
 درصد درآمد يک خانوار ھزينه خريد مواد ٢۶

شد که با توجه به تورم و  غذايی و آشاميدنی می
 درصد رسيده ۵٠جاری به  درآمد خانوار در سال

١٠ 
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 ھزار نفر در ۴٠٠وی با اشاره به اشتغال .  است
"گويد بخش صنايع غذايی، می کاھش قدرت : 

خريد مردم برای خريد مواد غذايی و کاھش 
فروش باعث تعديل نيرو در صنايع غذايی 

 ".   شود می
ھای مردم  افزايش سھم مواد غذايی در سبد ھزينه

ھای  رغم اين مساله، سفره ست که به در حالی
مردم ھر سال از نظر کمی و بويژه کيفی 

خوبی نشان  آمارھا به.  تر شده است کوچک
دھند که برای نمونه ميزان مصرف گوشت و  می

 .لبنيات سا)نه در حال کاھش است
گويد فروش  کاوه زرگران در ھمين رابطه می

 در مقايسه با مدت ٩٨سا)نه لبنيات تا خرداد 
.  درصد کاھش يافته است٢١مشابه سال گذشته 

مصرف شير )  ساليانه(که متوسط سرانه  در حالی
 کيلوگرم و در کشورھای ١۶۵و لبنيات در جھان 

 راھی جز سرنگونی جمھوری اس�می و
  برقراری حکومت شورايی وجود ندارد

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

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

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

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

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

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

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