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ھای حکومتی در  وحدت جناح
 کجا و تا به کجاست؟

 
و گرايش به ھمکاری در ميان "  طلبی وحدت"

. ھای حکومتی تشديد شده است جناح
گرايانی که مخالف سرسخت برجام و  اصول

. اند اند، اکنون حامی روحانی شده روحانی بوده
 تير روحانی در ١٢بعد از سخنان روز سه شنبه 

يک نشست خبری در بِرن پايتخت سوئيس در 
بودن اسرائيل و صدور نفت "  نامشروع"مورد 

"که گفت معنی ندارد نفت ايران صادر نشود و : 
که به بستن تنگه "  آن وقت نفت منطقه صادر شود
گرايان بويژه  ھرمز تعبير شد، اصول

ھا از سخنان روحانی  بخش آن"  تندروترين"
قاسم سليمانی فرمانده نيروھای .  استقبال کردند

در پيامی که )نيروی قدس(برون مرزی سپاه 
بسيار "برای روحانی فرستاد، سخنان وی را 

وی .  دانست"  مايه مباھات و افتخار"، "ارزشمند
دست شما را "در پيام خود به روحانی، نوشت 

موقع، حکيمانه و صحيح  برای ايراد سخنان به
بوسم و برای ھر سياستی که مصلحت نظام  می

کيھان "!  اسXمی باشد، در خدمت ھستيم
شريعتمداری نيز که ھمواره در صف مقدم 

وی "  طلب اصXح"مخالفين روحانی و ھمدستان 
" فقدان روحيه جھادی"بوده و کابينه وی را به 

" ادبيات"کرد، با کشف تغييراتی در  متھم می
روحانی در برخورد با آمريکا، اگر چه با اندکی 
ترديد و مشروط، اما سياست حمايت از روحانی 

 .را پيشه کرده است
" چرخش"کيھان حتا در مقابل کسانی که از 

روحانی در گفتار و تغيير لحن وی به ابراز 
نارضايتی پرداخته و بخشاً بحث استيضاح وی را 

کيھان .  به ميان کشيده بودند، نيز ايستاد
" سازی بحران"گرا، استيضاح روحانی را  اصول

و افزوده شدن مشکل ديگری بر مجموعه 
مشکXت خواند، با آن مخالفت و از روحانی 

 .حمايت کرد
اگرچه سخنان اخير روحانی که به ايستادن در 
برابر دولت ترامپ و بستن تنگه ھرمز تعبير شد، 

گرايان  ھای گوناگون اصول مورد استقبال طيف
بويژه کيھان و برخی از سران سپاه قرار گرفت 

در گفتار، برای "  ديرھنگام"ولو "  وحدت"و 

ھا و تظاھرات مردم مبارز شھرھای مختلف  تجمع
ھای وحشيانه  خوزستان، در پی سرکوب

. واحدھای پليس ضد شورش، فروکش کرده است
اين شعله فروزان .  اما اين فقط ظاھر قضيه است

مبارزه عليه ستمگران حاکم بر ايران، خاموش 
ماه سال  از ھمين روست که از دی.  شدنی نيست

گذشته تا به امروز، در سراسر ايران پيوسته 
ای در  شاھد اعتراضات و تظاھرات توده

 .ايم شھرھای مختلف بوده
تظاھرات تيرماه شھرھای خوزستان نيز درواقع، 

ھای مردم اين  ادامه تظاھرات چند ماه گذشته توده

توان زندگی کرد با اين دستمزد نمی  

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

  ٧٨٠شماره    ٩٧ تير ١٨ –سال  چھلم 

٢درصفحه   

 آنچه بايد از مبارزات مردم خوزستان آموخت

 سفر روحانی به اروپا، ت�شی بی فرجام برای حفظ برجام
 

حسن روحانی، رئيس جمھور ايران، طی روزھای سه شنبه و چھارشنبه ھفته گذشته به دو کشور 
بررسی آخرين وضعيت توافق ھسته ای برجام در پی خروج آمريکا .  اروپايی سوئيس و اتريش سفر کرد

از توافقنامه برجام، موضوع اصلی سفر روحانی در ديدار با روسای جمھوری و ديگر مسئوlن طراز 
سفری که تقريبا با آستانه نشست مشترک وزرای خارجه کشورھای .  اول اين دو کشور اروپايی بود

 .  عضو برجام در روز جمعه مصادف شد
 ماه رياست دوره ای اتحاديه اروپا را عھده دار است و سويس نيز ۶اتريش از اوايل ماه جاری به مدت 

 در پی تسخير سفارت آمريکا در تھران و پيامد آن قطع روابط ديپلماتيک اين کشور با ۵٨از سال 
از اين رو، .  جمھوری اسXمی، سفارت خانه اش در تھران حافظ منافع دولت آمريکا در ايران است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

در دو ھفته گذشته، يکی از خبرھای جنجالی 
کنندگان ارز دولتی  ھای دريافت  انتشار ليست

جھت واردات کاl در سه )   تومانی۴٢٠٠دlر (  
جا شروع  قضيه از آن.  ماھه اول سال جاری بود

شد که وزير ارتباطات روحانی، پس از آغاز 
اعتصاب بازاريان و در واکنش به درخواست 

فروشان جھت اختصاص ارز دولتی برای  موبايل
 تير ماه، ليستی از ۴واردات موبايل، در 

ھای واردکننده موبايل با ارز دولتی را  شرکت
 ۴٠با انتشار اين ليست روشن شد به .  منتشر کرد

 ھزار يورو ۶۴٠ ميليون و ٢٢٠شرکت بيش از 

از ميان اين .  ارز رسمی تخصيص داده شده است
 شرکت ٣٠ شرکت در سه ماھه نخست، تنھا ۴٠
 ميليون و ٧۵ھايی به ارزش بيش از  محموله"

. اند از گمرک ترخيص کرده"   ھزار يورو٢٨٠
پس از آن، بگوومگويی ميان وزير ارتباطات و 
. وزير صنعت، معدن و تجارت درگرفت

شريعمتداری، انتشار ليست وزارت ارتباطات را 
خواند و مدعی "  جنگ به بخش خصوصی"اعXم 
خواھيم به جنگ اقتصاد کشور  ما نمی"شد 
 ".برويم

 اھدايی دولت به سوداگرن از جيب مردم: ارز رسمی



 ٢ ٧٨٠ شماره  ٩٧  تير ١٨     ٢

١از صفحه   

 ھای حکومتی در کجا و تا به کجاست؟ وحدت جناح

برون رفت از شرايط کنونی مثبت و قابل قبول 
ارزيابی شد، اما کيھان پنھان نکرد که خواھان، 

حوزه "امتداد و ارتقاء اتحاد گفتاری تا وحدت در 
کيھان اظھار اميدواری کرد که .  است"  عملياتی

يا تغيير لحن روحانی "  تغيير رويکرد"اين 
 .باشد و از حد حرف فراتر رود" واقعی"

گرايان از روحانی به موارد فوق  حمايت اصول
شود، کسان ديگری نيز از سخنان  خXصه نمی

 .اند وی استقبال کرده و آن را به فال نيک گرفته
ھای حکومتی ولو در گفتار، در لحظه  که جناح اين

ست  اند، واقعيتی فعلی تا حدی به ھم نزديک شده
ست که  که منشاء آن اجبارھا، دlئل و خطرھايی

روزنامه .  کند جمھوری اسXمی را تھديد می
 گفتگويی را با حسن ٩٧ تير ١٣اعتماد مورخ 

 مجلس ٩٠راد، رئيس کميسيون اصل  انصاری
ششم انتشار داد که بخوبی موقعيت کليت رژيم و 

درپی عناصر و محافل  ھای پی چرايی حمايت
گرايان از حسن  سرشناس و کل جناح اصول

مطابق اظھارات وی، .  دھد روحانی را نشان می
اند که تضعيف روحانی،  گرايان دريافته اصول

وی .  تضعيف اساس نظام و نظم حاکم است
گويد؛ ھمه از وضعيت کشور احساس خطر  می
"کند کنند و چنين اضافه می می اگر خطر جدی : 

باشد که ھست و اقدامی برای جلوگيری از بروز 
اين خطر انجام نشود، جمھوری اسXمی با 

 ".شرايط بدی روبرو خواھد شد
چه ھست و "  شرايط بد"گويد اين  او البته نمی

چگونه ھست، اما منظور وی روشن است و 
بسيارکسان ديگری از درون نظام به کرات از 
خطری که تمام موجوديت جمھوری اسXمی و 

کند،   سال خXفت اسXم در ايران را تھديد می۴٠
 .اند سخن گفته

گرايان در لحظه  ترس و نگرانی اصلی اصول 
طلبان و دارودسته روحانی، بلکه  فعلی نه اصXح

تحرکات بيرون از نظام و قبل از ھمه ترس از 
ست که به اعتراض  جان آمده مردمی ھای به توده

 به اين طرف، ٩۶اند و از دی ماه  برخاسته
عين اين تفکر و .  اند ھا را ترک نکرده خيابان

طلبان و دارودسته  در ميان اصXح"  دورانديشی"
ھا در  روحانی نيز وجود دارد و اتحاد و اتفاق آن

مقابل کارگران و زحمتکشان برای مقابله با 
اعتراضاتی که قرار نيست به کمتر از براندازی 

از .  رژيم رضايت دھد، موضوع جديدی نيست
اين روست که از ھر دو سو، رژيم جمھوری 

شود که  ای تشبيه می زده اسXمی به کشتی طوفان
اينان سرنشينان آن ھستند و اگر که کشتی غرق 

گرا يا  شود، تمام سرنشينان آن اعم از اصول
گرچه .  فرستد طلب را به کام مرگ می اصXح

وضعيت رژيم در حال حاضر بسيار وخيم و 
کند  خطری که تمام موجوديت آن را تھديد می

تر از گذشته است، اما اين فريادھای  جدی
 .طلبانه تازگی ندارد" وحدت"

يا در "  رويکرد"بنابراين تغييری ماھوی در 
گفتار و عمل حسن روحانی پديد نيامده است، 
ندای وحدت و ھمکاری اما اگر بلندتر از گذشته 

تر شدن اوضاع  شود، ناشی از وخيم شنيده می
رژيم و ھراس از سرنگونی يا دست کم ھراس از 

ست که روند سرنگونی را تسريع و  شرايطی

 .کند تشديد می
ھای  ھمگرايی و ھمکاری لفظی و گفتاری جناح

ست، اما  حکومتی در لحظه فعلی اگرچه واقعی
ھا پا نخواھد گرفت يا حتا  در عمل اتحاد ميان آن

ھا شکل بگيرد،  اگر که به فرض ائتXفی ميان آن
 .پاشد سرعت از ھم می به

ھای  چرا که تضادھای اصلی جامعه و بحران
اقتصادی و اجتماعی بر جای خود باقی ھستند و 

جمھوری اسXمی نه .  شوند روز تشديد می روزبه
ھای موجود و  حلی برای بحران گونه راه تنھا ھيچ

مشکXت و معضXت گوناگون اقتصادی و 
سياسی و اجتماعی ندارد، بلکه ھر روز بحران و 

ھای  معضل جديدی را بر معضXت و بحران
که کارگران و  در حالی.  پيشين افزوده است

ھای  ھای مردم با خواست زحمتکشان و عموم توده
متعدد و گوناگون، پيوسته در حال اعتراض و 

زنند و به  اعتصاب ھستند، دست به راھپيمايی می
اند، اما ھيچ  تظاھرات خيابانی روی آورده

ای در جھت بھبود اوضاع و پاسخگويی به  روزنه
ھای معترض و ناراضی ديده  خواست توده

تمامی شواھد حاکی از آن است که با .  شود نمی
ھای آمريکا، معضل فروش نفت  برقراری تحريم

و تامين درآمد و تنگناھای متعدد حاصل از 
ھا از جمله در زمينه مناسبات تجاری و  تحريم

بانکی و غيره، اوضاع از جميع جھات به مراتب 
چه که اکنون ھست خواھد  تر از آن بدتر و وخيم

 .شد
رغم ھمکاری و ھمراھی مقطعی  بنابراين به

ھای حکومتی در لحظه کنونی، اما رژيم از  جناح
چنان ناتوان  ھا و معضXت موجود ھم حل بحران
تواند  ھا نه می که با اين ھمکاری تر اين است و مھم

مانعی در برابر تشديد تضادھا ايجاد کند و نه 
تواند جلو رشد و گسترش و تشديد مبارزات  می

ھمين .  ھای زحمتکش را بگيرد کارگران و توده
ست که اختXف  ناتوانی نيز از جمله فاکتورھايی

ميان باندھای حکومتی رانيز بيشتر دامن خواھد 
 .زد

ھای حکومتی نه فقط  اختXف ميان باندھا و جناح
ھايی که برای برون رفت از  بر سر سياست

شود، بلکه بر سر  ھا و تنگناھا اتخاد می بحران
ھای ديگر،  منافع و سھم قدرت که ھمه آن اختXف

ريشه در اين اختXف اصلی دارد، نيز با اين 
دارودسته روحانی .  شود ھا منتفی نمی ھمکاری

خواھد برجام ولو جسد متعفن آن را حفظ و با  می
ھای اروپايی معامله کند تا مگر مفّری  طرف

شخص .  برای رھايی از تنگناھای تحريم بيابد
ای نيز در شرايط فعلی گزينه يا چاره  خامنه

 .که از روحانی حمايت کند ديگری ندارد جز آن
گرايان بر اين باورند که lشه گنديده برجام  اصول

را ھر چه زودتر بايد در گورستان سياست 
جا که کار برجام  از آن.  خارجی به خاک سپرد
ھای روحانی برای جلب  تمام است و سياست

اروپا و نجات برجام به جايی نرسيده و نخواھد 
رسيد، اين سياست مورد انتقاد و مخالفت بيشتر 

گرايان  اصول.  گرايان قرار خواھد گرفت اصول
بويژه گرايشی که کيھان شريعتمداری آن را 

ھای روحانی  کند، با اشاره به تXش نمايندگی می
و سفر اخير وی به اتريش و سوئيس و ذکر کنايه 

را با اتريش و سوئيس "  برجام"که  وار اين
" تعامل"توان سر پا نگاه داشت، از  نمی

دارودسته روحانی با سه کشور اروپايی 
عينا مواضع "که )  انگليس، آلمان، فرانسه (

مورد "  کنند نامشروع دولت ترامپ را تکرار می
عنوان يکی از موانع  انتقاد قرار داده و از آن به

 .گرايان با روحانی نام برده است ھمراھی اصول
روحانی که سخت به اروپا اميد بسته بود، بسته 

با .  خواند"  مأيوس کننده"پيشنھادی آن را 
برگزاری کميسيون مشترک برجام در روز جمعه 

 در وين و حضور وزرای خارجه ٩٧ تير ١۵
جمھوری اسXمی، چين، روسيه، انگليس، آلمان 

 ١٠و فرانسه، که چيز ديگری جز يک بيانيه 
ھای بزرگ اما  ، قول گويی ای و مشتی کلی ماده

مبھم و توخالی برای جمھوری اسXمی در بر 
آبی از اروپا گرم "نداشت و کيھان با تيتر درشت 

صفحه نخست خودرا آذين بست، شکی "  نشد
ھای حکومتی در اين  نيست که اختXف جناح

 .زمينه نيز شديدتر خواھد شد

 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
ای   تير ماه سازمان ما اطXعيه١١در تاريخ 

 کارگر بر اثر گاز ۵مرگ "تحت عنوان 
" داران گرفتگی، جنايت دولت و سرمايه

 ٥اين اطXعيه با اشاره به .  انتشار داد
کارگری که در نتيجه گازگرفتگی ناشی از 
مواد کاغذی در يک شرکت مقواسازی در 
روستای محمود آباد پاکدشت، جان خود را 

مرگ تاسف بار :"  افزايد از دست دادند، می
 کارگر در شرايطی اتفاق افتاده است ۵اين 

که چند روز پيش نيز بر اثر آتش سوزی در 
 کارگر جان خود را از ٢پاlيشگاه آبادان 

 .دست دادند و چند تن ديگر ھم مجروح شدند
اين اولين باری نيست که کارگران به دليل 
عدم وسايل ايمنی lزم و يا به علت خستگی 
ناشی از کار زياد و بی خوابی دچار سانحه 

ھر .  شده و جان خود را از دست می دھند
روز اخباری از قربانی شدن کارگران منتشر 
می شود، بدون اينکه مرگ شان کمترين 
اھميتی برای صاحبان کار و دولت حامی 

 ."آنان داشته باشد
"در ادامه اين اطXعيه آمده است سازمان : 

ضمن ھمدردی با خانواده )  اقليت(فدائيان 
قربانيان حادثه پاکدشت و پاlيشگاه آبادان، 
جان باختن اين کارگران را به خانواده ھای 

 .آن ھا تسليت می گويد
مسب ھر گونه )  اقليت(سازمان فدائيان 

حوادثی از اين دست را که در محيط کار 
رخ می دھد، مناسبات سرمايه داری حاکم بر 

مناسباتی ظالمانه که در آن .  ايران می داند
صاحبان آزمند ثروت و سرمايه و دولت 
حامی آنان، فقط به استثمار شديد کارگران و 
ثروت اندوزی ھرچه بيشتر برای خود می 

 ."انديشند
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، يکی از نقاط  اين.  ديگر، مردم را سرکوب کند
ضعف کنونی جنبش است که رژيم از آن به نفع 

آوری نيرو از  کند و با جمع خود استفاده می
مناطق و شھرھای ديگر، مبارزات مجزا و منفرد 

. کند را در ھر شھر و استان کشور سرکوب می
ھنوز جنبش به آن مرحله ارتقاء نيافته که 

ای را  ھای مردم سراسر ايران، ھر مبارزه توده
در ھر شھر و استان کشور جزئی از مبارزه خود 

ھا  عليه دشمن مشترک بدانند و به ياری آن
که جنبش کنونی  به ھر رو،  برای اين.   برخيزند

 پيوستگی  ھم به نتيجه مطلوب بيانجامد، نيازمند به
 .جويبارھای منفرد و جدا از ھم مبارزات است

تر جنبش عمومی کنونی در اين  ضعف بزرگ 
است که جای طبقه کارگر ھنوز در آن خالی 

که ادعا شود کارگران در اين  نه اين.   است
. ھای اعتراضی عمومی، حضور ندارند جنبش

ھای کنونی، کارگران و  بالعکس، در اغلب جنبش
ھا نيروی اصلی اين  ھای آن زحمتکشان و خانواده

اما مسئله اين است .  دھند ھا را تشکيل می جنبش
شکل و فاقد ھويت  عنوان يک توده بی ھا به که آن

در ھمين .  ھا حضور دارند طبقاتی در اين جنبش
ھای کارگر و زحمتکش و  خوزستان، توده

ھا در اين مبارزات، حضوری فعال  فرزندان آن
ای که ترکيب کارگری  اما در منطقه.  داشتند

ترين   العاده باlست و يکی از مھم جمعيت آن فوق
شود، کارگران  مراکز کارگری ايران محسوب می

عنوان گردانی از طبقه کارگر، با  خوزستان،  به
ھويت طبقاتی خود، با اشکال مبارزه سياسی 

ويژه با اعتصابات سياسی، در  مختص خود، به
ھای رژيم،  وارد صحنه  گری اعتراض به وحشی

ترين ضعف جنبش  اين است اساسی.  نشدند
ھای مردم ايران که بايد در  انقXبی کنونی توده

. جريان اعتXی بيشتر جنبش برطرف شود
که کارگران در سراسر ايران به اعتصابات  وقتی

که کارگران يک  آورند، وقتی عمومی روی
اعتصاب عمومی سياسی برپا کنند، ابزارھای 
سرکوب رژيم کارايی خود را از دست خواھد داد 
و زمينه برای به ھم پيوستن مبارزات مردم 
شھرھای مختلف و برپائی تظاھرات و 

در .  ھای سرا سری فراھم خواھد شد راھپيمائی
ای  بطن اين اشکال مختلف و پيشرفته مبارزه توده

است که شرايط برای قيام مسلحانه و سرنگونی 
 .    جمھوری اسXمی فراھم خواھد شد

 

ھای پليس مزدور و سرکوبگر  برخاستند و ماشين
 تير، مردم ١٠شنبه  روز يک.  را به آتش کشيدند

اھواز، بندر ماھشھر، سر بندر، خور موسی، 
کوت عبدهللا نيز به حمايت از مردم خرمشھر به 
تظاھرات روی آوردند و عليه رژيم و اقدامات 

 .  وحشيانه آن، شعار سردادند
 نفر ١٠دستگاه  قضايی رژيم تاکنون از بازداشت 

 نفر ديگر در ٣۵از معترضان و شناسايی 
اما اسامی انتشاريافته .  خرمشھر خبر داده است

ھای اجتماعی حاکی است که تعداد  در شبکه
شدگان بسيار بيش از آن چيزی است که  بازداشت

 .  شده است رسماً اعXم
ھای  اين واقعيت که سرشت مبارزات کنونی توده

مردم در سراسر ايران، يکی است و مضمون اين 
مبارزات، دگرگونی نظم موجود از طريق 
سرنگونی جمھوری اسXمی است، در 

وضوح  اعتراضات اخير مردم خوزستان نيز به
سرعت تبديل به شعارھای  معضل آب به.  ديده شد

گونه که  در  ھمان.  سياسی عليه حکومت شد
اعتراضات چند روز قبل از آن نيز ديديم که 

که به  اعتراضات بازاريان بر سر دlر، وقتی
ھا درآمد و  خيابان کشيد، تظاھرات از دست آن

شعارھا  توسط  توده مردمی که به تظاھرات 
پيوسته بودند، به شعار مرگ بر ديکتاتور و 

 . ای و روحانی تبديل شد مرگ بر خامنه
ھای کارگر و زحمتکش سراسر  امروز، توده

ايران ھر مشکل خود را که بخواھند مطرح 
ای سياسی عليه  کنند، سريعاً تبديل به مبارزه می

 .شود رژيم با  شعارھای سرنگونی طلبانه می
معضل آب ھم گرچه اين بار در خوزستان حاد 

در تعداد .  شد، اما محدود به خوزستان نيست
ديگری از شھرھای ايران نيز اين معضل وجود 

ھنوز در خرمشھر حکومت نظامی اعXم .  دارد
نشده پا برجاست که در بوشھر تظاھرات آغاز 

ھا  در برازجان مردم به خيابان.  شده است
اند و عليه رژيم و فساد مقامات حکومت  ريخته

 .دھند شعار سر می
درپی  امروز در سراسر کشور، معضل قطعی پی

تواند به  ھمين مسئله ھم می.  برق وجود دارد
اعتراض و شعار مرگ بر جمھوری اسXمی 

 . تبديل شود
افزايش روزافزون بھای کاlھای موردنياز 

ھای  ھای وسيع مردم، وضعيت معيشتی توده توده
تحمل  ای غيرقابل کارگر و زحمتکش را به درجه

اعتراض به گرانی و فقر نيز .  رسانده است
تواند به تظاھرات عليه رژيم در ھر  ھرلحظه می

 . شھر و سراسر کشور بيانجامد
اما چه چيزی مردم سراسر ايران بايد از مردم  

ھم نه  آن.  خوزستان بياموزند؟ اتحاد و ھمبستگی
در جريان اين مبارزه، .   در حرف، بلکه در عمل

ترين شھرھای استان به حمايت و دفاع عملی  مھم
از مردم خرمشھر به پا خاستند و به تظاھرات 

ھای مردم شھرھای ديگر  اگر توده.  روی آوردند
با مردم خوزستان يک ھمبستگی عملی نشان 

آوردند، رژيم  دادند و به تظاھرات روی می می
توانست با گسيل  سادگی نمی ارتجاعی حاکم به

ھای واحدھای سرکوب ضد شورش از مناطق  گله

  استان در اعتراض به آلودگی و ناايمنی محيط
 و  زيست، اعتراض به  بيکاری و گرانی 

ھای خوزستان به نابرابری و بی  اعتراض عرب
: مضمون اين اعتراضات يکی است.حقوقی است

نارضايتی از نظم حاکم بر ايران و مبارزه  برای 
تغيير آن از طريق سرنگونی رژيمی که فجايع 

اما اين مبارزه خود .   شمار به بار آورده است بی
را به اشکال متعدد بر سر مطالبات مختلف نشان 

ھا  چراکه مشکXت مردم و مطالبات آن.  داده است
 . يکی و دوتا نيست

مبارزات اين بار بر سر نبود آب آشاميدنی و 
ترين  ای آغاز شد که گرم شوری آب در منطقه

منطقه ايران است و قاعدتاً بايد lاقل آب و برق 
برای مردمی که چندين ماه از سال  با گرمای 

کنند،   درجه زندگی می٥٠فرسای باlی  طاقت
اما باوجود چندين رودخانه مھمی که .  تأمين باشد

در اين منطقه جاری است، رژيم حاکم ، در طول 
 سال حاکميت ننگين خود، حتی نتوانسته آب ٤٠

البته .  آشاميدنی مردم اين منطقه را تأمين کند
ناگفته نماند، رژيمی که تمام ھست و نيست اين 
کشور را برای چپاول و غارت  سران و مقامات 
آن، به حراج گذاشته است، برای کسب درآمدھای 

اسXميستی خود، اگر  بيشتر و پيشبرد سياست پان
آب آشاميدنی ھم باشد، ترجيحاً آن را به دولت 

 . فروشد عراق می
ھای  بار، توده در اعتراض به اين وضعيت اسف

 تيرماه، با ٨زحمتکش مردم خرمشھر روز جمعه 
ھای خالی آب، به تجمع و  در دست داشتن ظرف

اما رژيمی که .  تظاھرات روی آوردند
اش را به عيان در برابر ھمگان به  ورشکستگی

ھای  نمايش گذاشته ، پاسخ مردم را با گسيل گله
واحدھای پليس ضد .  پليس و سرکوب مردم داد

شب نھم تيرماه به سرکوب  شورش، ، شنبه
مردم معترض .  گسترده و وحشيانه روی آوردند

نيز با شعار مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر 
ای و روحانی با برافروختن آتش در  خامنه
ھا، سنگربندی کردند و به مقاومت عليه  خيابان

. مزدوران سرکوبگر حکومت اسXمی ادامه دادند
گری را به اوج رساند و مردم  رژيم وحشی

خرمشھر را به گلوله بست و تعدادی را به خاک 
 ١١ھا را  ھا  تعداد زخمی گزارش.  و خون کشيد

خبر از کشته شدن يک نفر نيز .  نفر اعXم کرد
که فرماندار ضمن  اما درحالی.  انتشار يافت

 نفر اعXم ٥ھا را  تکذيب يک کشته، تعداد زخمی
تنھا کشته شدن يک نفر  کرد، وزير کشور رژيم نه

ھا را نيز به يک نفر  را تکذيب کرد، تعداد زخمی
 . تقليل داد

خوار و ديگر مقامات مزدور  فرماندار جيره
رژيم،  به روال ھميشگی خود، مردم مبارز 

" عوامل اغتشاشگر و خرابکار "  خرمشھر را  
 .ناميدند

در اعتراض به اقدامات وحشيانه رژيم در  
ھای مردم آبادان  به حمايت از  خرمشھر، توده

واحدھای .  مردم خرمشھر، تظاھرات برپا کردند
ضد شورش رژيم در اينجا نيز تظاھرات مردم را 

مردم مبارز .  مورد يورش و سرکوب قراردادند
گری نيروھای سرکوب  آبادان به مقابله با وحشی

 آنچه بايد از مبارزات مردم خوزستان آموخت
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 سفر روحانی به اروپا، 
 ت�شی بی فرجام برای حفظ برجام

روحانی به رغم اينکه از دو سال پيش به چند 
کشور اروپايی دعوت شده بود، ترجيح داد تا در 
. اين برھه زمانی به اين دو کشور سفر کند

خصوصا سوئيس که حافظ منافع دولت آمريکا 
در ايران است و معلوم نيست که آيا روحانی در 
اين سفر پيامی محرمانه برای دولت آمريکا داشته 

 است يا نه؟ 
پوشيده نيست که خروج آمريکا از برجام و پيامد 
آن بازگشت دوباره تحريم ھای ھسته ای و نفتی 
آمريکا، شرايط ويژه ای را برای ھيات حاکمه 

در پی اقدامات دولت .  ايران رقم زده است
آمريکا، از جمله فشار برای قطع روابط تجاری 
و اقتصادی شرکت ھای بزرگ اروپايی ھمراه با 
 Xکاھش يا قطع کامل خريد نفت ايران که محتم
از اواسط پاييز شروع خواھد شد، اوضاع برای 
. جمھوری اسXمی به شدت بحرانی تر شده است

بحرانی ژرف که ھم اکنون و پيش از شروع  
تحريم ھای نفتی، تمامی مسئوlن و جناح ھای 
رنگارنگ جمھوری اسXمی را به وحشت 

 . انداخته است
از اين رو، با سفر روحانی به اروپا و متعاقب آن 
نشست مشترک وزرای خارجه کشورھای 
باقيمانده عضو برجام در روز جمعه، ھمه نگاه 
ھا طی ھفته گذشته متوجه نتايج اين دو رخداد 

نتايج آن اما، به جز يک سری وعده ھای .  شدند
حمايت سوئيس "کلی و قول و قرارھايی مبنی بر 

و حفظ مناسبات اقتصادی فی "  و اتريش از برجام
مابين نتيجه ديگری برای روحانی و ھيات 

چرا که اگر غير از اين بود، .  ھمراھش نداشت
روحانی پس از مذاکرات اوليه خود با رئيس 
جمھور سوئيس در مXقات با گروھی از ايرانيان 
: مقيم اين کشور با زبان تھديد اعXم نمی کرد

اصX معنی ندارد که نفت ايران صادر نشود و "
آن وقت نفت منطقه صادر شود، شما اگر 
توانستيد اين کار را بکنيد، تا نتيجه اش را 

اظھار نظری که روز بعد وقتی ".  ببينيد
خبرنگاری از او پرسيد، آيا مفھوم اين حرف شما 

است؟ روحانی ديگر " بستن تنگه ھرمز"به معنی 
حاضر به تاييد و يا تکرار دوباره سخنان خود 

اظھار نظری غير عملی که بيشتر برای .  نشد
روحانی خوراک تبليغاتی و مصرف داخلی 

سخنانی که با دو واکنش متضاد در داخل .  داشت
 . و خارج بازتاب يافت

در حالی که محمد جعفری فرمانده سپاه 
پاسداران، قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس و 
ديگر اصولگرايان حکومتی از اين موضع 

مواضع "کردند و "  ستايش و تقدير"روحانی 
رويکرد "را نشانه "  اخير مسئولين اجرايی کشور

دانستند، سخنگوی فرماندھی "  و نگاه انقXبی
نيروی دريايی :  مرکزی ارتش آمريکا اعXم کرد

آمريکا و متحدانش امنيت جريان تجارت آزاد در 
 .منطقه را تضمين می کند

سفر سه روزه روحانی يک روز قبل از نشست 
. کميسيون مشترک برجام در وين خاتمه يافت

نشستی که ھمزمان با بررسی آخرين وضعيت 
برجام، می بايست بسته اقتصادی اتحاديه اروپا 

اگرچه سفر اروپايی .  نيز تحويل ايران می شد

روحانی کمترين نتيجه مطلوبی برای دولت 
نداشت، اما روحانی و ھيات حاکمه ايران کماکان 
به بسته اقتصادی اتحاديه اروپا و نتايج حاصل از 
نشست مشترک وزرای خارجه کشورھای عضو 

شامل آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه،   -برجام 
 . دل بسته بودند –چين و نماينده اتحاديه اروپا 

اين نشست نيز .  جلسه کميسيون برجام برگزار شد
بدون دستيابی به ھرگونه راه حل عملی برای 

قابل راستی "نجات برجام و يا پيشنھادھای 
جھت پاسخگويی به منافع "  آزمايی و قابل اجرا

جمھوری اسXمی، صرفا با صدور يک بيانيه 
 .  ماده ای پايان يافت١٠

مطابق بيانيه کميسيون برجام که موگرينی، 
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا بدون 
حضور ظريف آن را برای خبرنگاران خواند، 
اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، 
چين و ايران به گفتگو و بررسی جزئيات فنی 

تا راه ھايی برای نجات مسائل ادامه می دھند 
 )تاکيد از ما است. (پيدا کنندتوافق ھسته ای 

پس از صدور بيانيه، ظريف نيز در جمع 
خبرنگاران ايرانی با بيان اينکه، پيشنھادھای 
اروپا با مسئوlن نظام مطرح خواھد شد تا 

مقامات عالی کشور تصميم lزم را در باره "
منتظر می مانيم : "بگيرند، گفت"  نحوه ادامه کار

تا ببينيم که آيا ساير طرف ھای برجام نکاتی را 
که امروز مورد بحث قرار داديم و در خصوص 
آن ھا توافق کرديم و در بيانيه کميسيون مشترک 

بيان اين ".  برجام آمده است، اجرا می کنند يا نه
جمXت وزير خارجه جمھوری اسXمی يعنی 
ھيچ، يعنی بی حاصلی سفر روحانی و بی نتيجه 
بودن نشست کميسيون مشترک در باره آينده 

 .برجام
در واقع جمھوری اسXمی پس از يک ھفته 
رايزنی، تXطم و انتظار، بی ھيچ نتيجه 
اميدوارکننده ای به ھمان نقطه بحرانی آغازين 

چرا که با گذشت چند ساعت از .  خود بازگشت
صدور بيانيه کميسيون مشترک،  صدای 
اعتراض منتقدين دولت که طی چند روز گذشته 
به حاميان روحانی تبديل شده بودند، دوباره به 

 . ھوا برخاست
روزنامه کيھان در يادداشت روز خود تحت 

: نوشت"  شکXت در پايان مذاکرات"عنوان 
ھمانطور که خود اروپايی ھا نيز اذعان کرده "

اند و مقامات دولت نيز می دانند، اروپا قادر به 
جبران و ترميم وضعيت جديد برجام بدون آمريکا 

 گانه بيانيه ١٠با مروری به بندھای ...  نيست
اتحاديه اروپا می بينيم که اين بيانيه از فقدان 
تضمين برای حفظ برجام در مقابل عھد شکنی و 

اين روزنامه ".  کارشکنی آمريکا رنج می برد
ھمچنين در يادداشت سياسی خود با انتخاب تيتر 

، به نقل از روحانی "بسته اروپا پر از خالی بود"
 .خواند" مايوس کننده"آن را 

موجود و ناکارآيی "  مايوس کننده"وضعيت 
برجام پس از خروج آمريکا، موضوع جديدی 
نيست که صرفا در پی بی حاصلی نشست 
مشترک وزرای خارجه کشورھای عضو برجام 

) اقليت(سازمان فدائيان .  در وين، پيش آمده باشد

در نشريه کار طی مقاlت متعددی بر شکست 
 خرداد ٢١ازجمله در .  برجام تاکيد کرده است

٩٧) جمھوری "تحت عنوان )  ٧٧۶کار شماره  
: به صراحت نوشتيم"  اسXمی و نعش برجام

جمھوری اسXمی راھی ندارد جز آنکه به "
برجام .  برجامی که ديگر برجام نيست تن دھد

تا لحظه ای که .  روی دست آن باقی مانده است
ھنوز زمان دفن رسمی برجام فرا نرسيده است، 
برجام بر سِر دست جمھوری اسXمی باقی خواھد 

 ".ماند، ولو تابوتی که حامل نعش آن است
در واقع، سفر روحانی به اروپا و نيز نشست 
مشترک وزرای خارجه کشورھای باقيمانده 
عضو برجام در روز جمعه، بخشی از آخرين 
تXش ھای جمھوری اسXمی برای بھره برداری 
. از نتايج توافق برجام پس از خروج آمريکا بود

که اين تXش نيز بدون رسيدن به يک راه کار 
عملی و صرفا در حد يک سری وعده ھای کلی 

 .  بر روی کاغذ نقش بست
با اين ھمه و به رغم اينکه سفر روحانی و نشست 
کميسيون مشترک برجام ھيچ نتيجه محسوسی 
برای ھيات حاکمه ايران نداشت، اما، اظھار نظر 

"روحانی مبنی بر اينکه اصX معنی ندارد که : 
نفت ايران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه 
صادر شود، شما اگر توانستيد اين کار را بکنيد، 

، دست کم تا پايان نشست "تا نتيجه اش را ببينيد
کميسيون برجام در وين، آنچنان خوشآيند خامنه 
ای، فرماندھان سپاه پاسداران و مجموعه 
اصولگرايان حکومتی بود که در چند روز گذشته 
. جملگی به تکريم و تمجيد از روحانی بر خاستند

اين ذوق زدگی و حمايت از روحانی اما، فقط 
چند روز دوام آورد و بXفاصله با بازگشايی بسته 
اقتصادی اتحاديه اروپا و صدور بيانيه نشست 
مشترک وزرای خارجه کشورھای عضو برجام 
در وين، وضعيت حادتری را برای جمھوری 

" ياس و نااميدی"وضعيتی که .   اسXمی رقم زد
 .فقط گوشه ای از شرايط موجود است
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 ۵ ٧٨٠ شماره  ٩٧  تير ١٨     ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 تير ماه، روحانی در جمع مديران اجرايی ۶در 
از رئيس کل بانک مرکزی و وزير صنعت، 
معدن و تجارت خواست اسامی ارزبگيران را 

مردم بدانند چه کسی، برای چه "منتشر کنند تا 
امری و به چه ميزانی ارز دولتی دريافت کرده 

 ."است
 ١۴٨٢ای شامل   صفحه۵٣با انتشار فھرستی 

کننده ارز دولتی از سوی  فرد و شرکت دريافت
 تير ماه، ماھيت رسوای ١٠بانک مرکزی در 

" اقتصاد کشور"و وضعيت "  بخش خصوصی"
اين فھرست شامل افراد و .  آشکار شد

 فروردين برای ٢١ھايی است که از  شرکت
گرچه .  اند واردات کاl ارز دولتی دريافت کرده

فھرست بانک مرکزی از فيلتر وزارت صنعت و 
کنندگان ارز  معدن گذشته و شامل تمامی دريافت

شود، اما ھمين ليست گزينشی و ناکامل و  نمی
ھای فراوان، ماھيت  دارای ابھامات و شگفتی

" اقتصاد کشور"و "  بخش خصوصی"رسوای 
 . کند را به خوبی آشکار می

نخست بايد يادآوری کرد که نام برخی کاlھا در 
شود، به عنوان نمونه  اين فھرست ديده نمی

بنا به آمار .  واردات خودروسازان و مونتاژکاران
گمرک ايران، در فروردين ماه، خودروسازان 

آمار .  اند  ميليون دlر قطعه وارد کرده١٩٠
گويد مجموع واردات انواع  تجارت خارجی، می

قطعه خودرو در سه ماھه اول سال جاری حدود 
با توجه به آن که .   ميليون دlر بوده است٧٨٠

سياست جديد ارزی دولت از اوايل ارديبھشت به 
دھد که  اجرا درآمد، يک محاسبه ساده نشان می

تنھا در دو ماه اخير قيمت واردات قطعات 
 ميليون دlر رسيده و بيش از سه ۵٩٠خودرو به 

 .برابر شده است
يکی از نکات قابل توجه در اين فھرست نحوه 

فھرست بانک مرکزی .   توزيع ارز دولتی است
 ميليون يورو ارز دولتی به ١٢١از اختصاص 

طبق .   شرکت واردکننده خودرو حکايت دارد٢١
 درصد ارز دولتی در اختيار ٧۶اين فھرست، 

چھار شرکت خودرويی و وزارت بھداشت قرار 
تنھا وزارت بھداشت و شرکت .  داده شده است

، نماينده رسمی نيسان، تقريبا "جھان نوين آريا"
نيمی از مجموع ارز دولتی تخصيص يافته به 

 ميليون يورو، را به ۵٠واردات خودرو، يعنی 
 واردکننده ٢٠اند و مابقی بين  خود اختصاص داده

ھرچند تا اين لحظه، ھيچ .  ديگر توزيع شده است
ھا خودرويی را برای فروش  يک از شرکت

 ١٨وزارت بھداشت با بيش از .  اند اعXم نکرده
 ھزار يورو ارز دولتی، مدعی ۵٠٠ميليون  و 

 دستگاه آمبوlنس کمک برای مناطق ۴٠٠است 
در .  العبور است خيز و صعب کوھستانی، برف

حالی که در فھرست از اين خودروھا نه با کد 
تعرفه آمبوlنس، بلکه با کد تعرفه خودروھای 

گذشته از .  سی ياد شده است  سی٢٠٠٠ تا ١۵٠٠
آن، طبق آمار گمرک، ھنوز ھيچ آمبوlنسی به 

البته به .  نام وزارت بھداشت ترخيص نشده است
ايران خودرو "جز خود وزارت بھداشت، شرکت 

ھم که قرار بود برای وزارت "  ديزل سھامی عام
 ميليون يورو را ۴بھداشت آمبوlنس وارد کند، 

گذشته .  به واردات آمبوlنس اختصاص داده است
از آن، و به رغم ممنوعيت واردات خودرو 

ھای  ھای غير نمايندگی، شرکت توسط شرکت
متعددی از اين دست نيز مبالغ ارزی قابل توجھی 

. اند به خود اختصاص داده**  را در سامانه نيما
اند کاlھايی ھم که بعد از دريافت ارز توسط  بوده

واردکنندگان در فھرست کاlھای وارداتی 
ممنوعه قرار گرفتند، مانند سشوار و ماشين 
ظرفشويی که توسط نماينده رسمی نيوآ در ايران، 

 .اند وارد شده
البته گويا وزارت بھداشت، تنھا ارگان دولتی 

. کند نيست که با ارز رسمی اقدام به واردات می
 تير، وزير ١۴در نشستی مطبوعاتی در 

ھای  ارتباطات اعXم کرد که يکی از شرکت
 ھزار ٣۶۶زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعی، 

 يورو برای واردات موبايل ارز دريافت ٣٨١و 
در ھمان نشست، مشاور مدير عامل .  کرده است

و مدير کل روابط عمومی سازمان تأمين 
اجتماعی از خبرنگاران خواست که اين بخش از 

 .سخنان آذری جھرمی را منتشر نکنند
ويژگی ديگری که با بررسی اين فھرست روشن 

گردد، آشفتگی در واردات است، زيرا برخی  می
کنندگان ارز، کاlھايی غير از  از دريافت

برای .  اند کاlھای مورد انتظار را وارد کرده
، "ماموت خودرو"مثال شرکت خودروسازی 

ساز  ساز و چای نمايندگی فولکس واگن، قھوه
رھروان خودرو "وارد کرده است؛ شرکت 

 ھزار ١٣۴، با دريافت "پيشگامان نگين جنوب
 دارويی  يورو، چای وارد کرده است؛ شرکت

 ھزار يورو ارز دولتی و ۵٨٧با "  حيان جابرابن"
 ھزار ١٧٣شرکت داروسازی رھا اصفھان با 

اند؛ باشگاه منحل شده  يورو، بخارشور وارد کرده
تاير خودرو و يک شرکت "  البدر بندر کنگ"

 .فعال در حوزه فرش، لوبيا وارد کرده است
ھای دريافت کننده ارز دولتی  از برخی شرکت

برای نمونه، دو .  شود اصوl نامی برده نمی
صنعت ساحل "و "  ھانا تجارت تروليت"شرکت 
 درصد کل ارز تخصيصی به ۶٠،  که "پرشيا

اين دو .  اند واردکنندگان کاغذ را دريافت کرده
/  ٨شرکت   ٣٠ ميليون يورو برای واردات ٢٢ 

اند اما اکنون نه از  کرده ھزار تن کاغذ دريافت
کاغذھای وارداتی خبری است و نه از اين دو 

به گفته روزنامه شرق، ھرچند کسی در .  شرکت
بازار کاغذ صاحبان اين دو شرکت را 

شناسد، اما در بانک مرکزی چندان غريبه  نمی
اند و در برخی جلسات بانک مرکزی  نبوده

کردند و روابطی با مسئوlن بانک  شرکت می
اين در حالی است که .  مرکزی داشتند

کاغذفروشان به دليل نوسانات ارزی از عرضه 
کنند، قيمت کاغذ بيش  محموله کاغذ خودداری می

 ۵٠ درصد و کاغذ روزنامه بيش از ٣٠از 
درصد افزايش داشته است، وزارت آموزش و 

ھای درسی برای  پرورش نگران انتشار کتاب

مھر است و وزارت علوم ھم برای نشر 
 . ھای دانشگاھی به کاغذ نياز دارد کتاب

با وجود اختصاص دست و دلبازانه ارز رسمی 
به تاجران و سوداگران، بر اساس فھرست بانک 

ھای واردکننده، قيمت کاlھای  مرکزی، شرکت
 شرکت ١٠۴از جمله .  اند خود را افزايش داده

 ۵٠٣برای واردات برنج ارزی به ارزش حدود 
تر از يک  اند، که کم ميليون يورو دريافت کرده

ميليون آن از سامانه نيما و بقيه از طريق بانک 
با وجود اين .  در اختيارشان قرار داده شده است

 درصد نسبت به ۴۴قيمت برنج وارداتی بيش از 
مدير کل بازار .  سال گذشته افزايش داشته است

وزارت جھاد کشاورزی نيز مدعی است 
ای برای افزايش قيمت اين محصول  مصوبه"

در بخش ديگری .  ابXغ نشده است"  استراتژيک
 شرکت واردکننده کره ١۶از فھرست از 

 ميليون يورو ارز ۶۶برخوردار از نزديک به 
شود در حالی که قيمت کره  رسمی نام برده می

 درصد افزايش قيمت ۵٠نيز نسبت به سال گذشته 
 ۶٠يا در اين فھرست بيش از .  داشته است

اند،  شرکت برای واردات چای ارز دولتی گرفته
ھا ھزار تن محصوlت چای شمال  در حالی که ده

کشور به علت عدم استفاده از فناوری در 
ھاست در  آوری و معطر ساختن، سال عمل

 .رود انبارھای سازمان چای از بين رفته و می
ھايی ھم از اين  ھا، افراد و خانواده به جز شرکت

برای آشنايی با .  اند ھا برده خوان نعمت بھره
ھا، اشاره به يک  ماھيت اين گونه افراد خانواده
بنا به فھرست .  نمونه بسيار روشنگرانه است

ترين ارز  کننده بيش بانک مرکزی، دريافت
دولتی، شرکت روغن نباتی ماھيدشت کرمانشاه 

اين شرکت .  است"  مدلل"متعلق به خانواده 
 ميليون يورو برای واردات ١۵٠توانسته حدود 

ھای  نگاھی به فعاليت.  دانه سويا دريافت کند
دھد که دارای دو  اقتصادی اين خانواده نشان می

کارخانه توليد روغن در شمال و غرب کشور 
است که تعطيل و نيمه تعطيل ھستند، 

ھای آب معدنی آنان تعطيل است و  کارخانه
نژاد افتتاح شده  کارخانه سيمان که توسط احمدی

بود، در حال حاضر نيمه فعال و کارخانه ذوب 
سابقه اين خانواده .  شان نيز نيمه فعال است آھن

در چپاول به اين يک مورد در سال جاری محدود 
 و اوايل روی کار ٩٢شود، بلکه در سال  نمی

ھای مفصلی درباره  آمدن روحانی، گزارش
 ميليون يورويی يک تاجر ۶۵٠خواری  رانت

واردکننده روغن و مواد روغنی با دستور ويژه 
در .  منتشر شد"  وزير صنعت، معدن و تجارت"

سال گذشته نيز يکی از نمايندگان رژيم در مجلس 
 ميليارد ريالی ٧۴۵ ھزار و ۵از بدھی بيش از 

.* خانواده مدلل به بانک سرمايه خبر داد
ای که بارھا از سوی سپاه پاسداران مورد  خانواده

 .تقدير قرار گرفته است
ھايی نيز  بر اين ھمه، بايد افزود که شرکت

اند که گويا از تصميم دولت مبنی بر تعيين  بوده
نرخ ارز رسمی اطXع داشته و پيش از اعXم 

اند يا اساسنامه خود را  تصميم، يا به وجود آمده
 .ھا تعلق گيرد اند تا ارز رسمی به آن تغيير داده

ھای بانک مرکزی و وزارت  به جز فھرست

 اھدايی دولت به سوداگرن از جيب مردم: ارز رسمی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 توان زندگی کرد با اين دستمزد نمی
٨از صفحه    

٧درصفحه   

تشکل از فعالين کارگری ايران نيز خواستار 
. تعيين ھمين رقم برای حداقل دستمزد شدند

ھای   ما نيز ضمن حمايت از خواست سازمان
کارگران ايران برای افزايش حداقل دستمزد، 
ھمواره خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران 

ھا و تامين معيشت يک  متناسب با سطح ھزينه
 نفره کارگری و افزايش ساlنه پايه ۵خانواده 

 .ھا بوده است دستمزد متناسب با سطح ھزينه
ھای اخير،  اگرچه با افزايش نرخ تورم در ماه

ی   ميليون تومان نيز پاسخگوی ھزينه۵اکنون 
اما چه بر سر .  ی کارگری نيست يک خانواده

دستمزد کارگران آمد و شورای عالی کار حداقل 
تا !  دستمزد کارگران را چه ميزان تعيين کرد؟

چه حد شورای عالی کار به خواست کارگران 
 !توجه کرد؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای 
 ھزار تومان ١١۴ را يک ميليون و ١٣٩٧سال 

تعيين کرد که با حق مسکن و فرزند و بن نقدی 
 ٣٧۵برای يک خانوار کارگری يک ميليون و 

ھزار تومان و برای يک کارگر مجرد يک 
اين را ھم .  شود  ھزار تومان می٢۶۴ميليون و 

در نظر بگيريم که بخش بزرگی از کارگران از 
از )  و کودکان کار(جمله اکثريت کارگران زن 

 .ھمين حداقل نيز محروم ھستند و اغلب فاقد بيمه
!! تواند بکند؟ حال کارگر با اين دستمزد چه می

حتا آب !  تواند پاسخگو باشد؟ کدام ھزينه را می
آشاميدنی را ھم امروز بايد بخرد چون آب 

کشی در بسياری از نقاط کشور قابل استفاده  لوله
تواند با اين درآمد فرزندان  آيا کارگر می!!!  نيست

آن ھم مدارسی که !  خود را به مدرسه بفرستد؟
ھای گوناگون  قرار بود مجانی باشند اما به بھانه

ھای وسايل  گيرند، تازه ھزينه از والدين پول می
تواند اگر  آيا کارگر می!!  جای خود آموزشی به

يکی از اعضای خانواده به بيماری سختی دچار 
ھم با بيمه  آن!  ھای بيمارستان را بدھد؟ شد، ھزينه

ھا  تامين اجتماعی که اوl در برخی از بيمارستان
کنند و در برخی ديگر ھم اگر  اصوl قبول نمی

دفترچه تامين اجتماعی را قبول کنند، بخش 
تنھا !!  بزرگی از ھزينه را بايد خودت بدھی

ھم  مانند که آن ھای تامين اجتماعی می بيمارستان
ست و ھم تعداد  شان متاسفانه ھم ناکافی خدمات

تواند با اين دستمزد تنھا  آيا کارگر می.  ھا کم آن
! باز ھم نه!  ھای خوراکی را تامين کند؟ ھزينه

ھزينه مسکن، خواربار، بھداشت، درمان، 
آموزش و پرورش، حمل و نقل، وسايل خانه، 

گو  مسافرت، کدام يک را اين دستمزدھا پاسخ
 !!ھستند؟

وضعيت بازنشستگان تامين اجتماعی اگر از اين 
ی اکبر قربانی  گفته به.  بدتر نباشد بھتر ھم نيست

 درصد ٨٠غرب تھران، "  خانه کارگر"دبير 
بگير  بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی حداقل

 .ھستند
ی علی دھقان کيا نائب رئيس کانون  گفته به

بازنشستگان استان تھران، و براساس آمارھای 
ھای مجلس، تعداد بازنشستگان  مرکز پژوھش

تامين اجتماعی سه ميليون، تعداد بازنشستگان 
 ٣٠٠صندوق بازنشستگی کشوری يک ميليون و 

 ھزار و ٨٣ھزار نفر، صندوق بازنشستگی فوlد 
 نفر است که ۴٧٠٠صندوق بازنشستگی عشاير 

بگير   درصد حداقل۶٠از مجموع بازنشستگان 
ی مديرعامل صندوق  گفته چنين به ھم.  ھستند

 درصد از بازنشستگان ٢۵بازنشستگی کشوری، 
 .بگير ھستند اين صندوق حداقل

وضعيت معلمان به عنوان يک گروه بزرگ از 
بگيران دولت نيز چندان تفاوتی با کارگران  حقوق
تدريسی،  صورت حقِ  جدا از معلمانی که به.  ندارد

ھای اسفناکی  ھا با حقوق پيمانی و مانند اين
مشغول به کار ھستند، متوسط حقوق معلمانی که 
در استخدام رسمی آموزش و پرورش ھستند، به 

 ميليون  ٢ی مشاور وزير آموزش و پرورش  گفته
 .  ھزار تومان است۶٠٠و 

حال سوال اين است، طبقه کارگر برای رسيدن 
به خواست خود يعنی دستمزدی که معيشت و 

ی کارگری را تامين کند،  ھای يک خانواده ھزينه
 چه بايد بکند؟

برای پاسخ به چه بايد کرد، اول بايد ديد که 
مصوبه شورای عالی کار در رابطه با دستمزد 

 چه پيامی برای کارگران ٩٧کارگران در سال 

ھای  ھم در شرايطی که تنھا تشکل آن!  دارد؟
رغم سرکوب و دستگيری  کارگری موجود که به

اند،  چنان بر جای خود استوار مانده اعضای آن ھم
عنوان حداقل   ميليون تومان به۵خواستار تعيين 

 . دستمزد بودند
پيام مصوبه شورای عالی کار برای طبقه کارگر 
اين است که اين شورا ارگانی در خدمت طبقه 

ای که  دار است، طبقه حاکم، طبقه سرمايه
اش در کاھش دستمزدھای واقعی کارگران  منافع

ای که قدرت سياسی را نيز در دست  است، طبقه
پيام ديگر اين مصوبه اين است که طبقه .  دارد

حاکم حاضر به پذيرش خواست طبقه کارگر در 
رابطه با افزايش دستمزد نيست و اين طبقه البته 
در موقعيتی قرار دارد که حداقل دستمزد مصوب 

 !!خود را به کارگران تحميل کند
ماند  بنابر اين يک راه برای طبقه کارگر باقی می

ست که اين امکان را برای  و آن تغيير شرايطی
طبقه حاکم بوجود آورده تا دستمزدھای ناچيز 
کنونی را به طبقه کارگر تحميل کند، طبقه کارگر 
بايد شرايطی را ايجاد کند که طبقه حاکم 

دار نتواند تصميمات خود را به طبقه  سرمايه
اين به آن معناست که طبقه .  کارگر تحميل کند

کارگر بايد به جای تن دادن به تصميمات طبقه 
حاکم، خواست خود را به اين طبقه تحميل کند، 

تواند خواست خود را  اما طبقه کارگر چگونه می
 !به طبقه حاکم تحميل کند؟

قبل از پاسخ به اين سوال بايد اين را گفت که 
مساله افزايش دستمزد موضوعی نيست که فقط 

کارگران در .  يک بار در آخر سال تعيين شود
اقصا نقاط جھان ھر گاه که توانستند و در طول 
سال برای افزايش دستمزد دست به اعتصاب و 

ھای گذشته در  در ھمين ھفته.  زنند اعتراض می
آرژانتين و فرانسه اعتصابات بزرگ کارگری 

ھا  ھای آن صورت گرفت که يکی از خواست
رانندگان اتوبوس در ھلند .  افزايش دستمزد بود

ھا اعتراض که به چندين اعتصاب  پس از ماه
منجر شد باlخره توانستند تا حدود زيادی به 

ھا افزايش  خواست خود برسند که يکی از آن
ی اين اعتصابات ھم  در ھمه.  دستمزد بود

 .ھای کارگری حضور داشتند اتحاديه
در ايران کارگران !  اما در ايران چگونه است؟

برخXف کشورھايی که نام برده شد، فاقد 
ھايی ھستند که در اين کشورھا وجود دارد  اتحاديه

نبود تشکل .  و رھبری اعتصاب را برعھده دارند
ھمواره يک عامل بزرگ منفی در مبارزات طبقه 
. کارگر و سراسری شدن آن عمل کرده است

ھای کارگران  ست که بسياری از خواست طبيعی
ھای کارگران يک   مانند افزايش دستمزد، خواست

ھای کل  کارخانه و يا يک منطقه نيستند، خواست
تجربه ثابت کرده است که .  طبقه کارگر است

توانند به خواست خود در  کارگران ايران نمی
ھای يک  تعيين دستمزدی که معيشت و ھزينه

که  خانوار کارگری را تامين کند برسند، مگر آن
دار  به عنوان يک طبقه در برابر طبقه سرمايه
اما .  قرار گيرند و اين کار ھم به تشکل نياز دارد

در حالی که جمھوری اسXمی مانع ايجاد 
توانند  شود کارگران چه می تشکXت کارگری می

در ايران تشکل کارگری چيزی نيست که !  بکنند؟
. ما امروز تصميم بگيريم و فردا آن را ايجاد کنيم

تشکل کارگری از درون مبارزه کارگران و از 
دل تجربه مبارزاتی و آگاھی که در اثر مبارزات 

کنند  و زندگی و کار در محيط کارگری کسب می



 ٧ ٧٨٠ شماره  ٩٧  تير ١٨     ٧

۵از صفحه  ۶از صفحه    

امروز طبقه کارگر ايران اما به .  آيد بوجود می
مبارزه به او ثابت کرده .  اين آگاھی رسيده است

اين را ھم .  رود که بدون تشکل، کاری پيش نمی
داند که جمھوری اسXمی يک مانع بزرگ در  می

برای ھمين، کارگران .  ايجاد تشکل کارگری است
ھا را در اشکال گوناگون و متناسب با  اين تشکل

. آورند شرايط زمانی و مکانی بوجود آورده و می
اما .  ھای پايدار گرفته تا ناپايدار از تشکل

ی بعدی اين آگاھی اين است که کارگران  مرحله
ھای  توانند خواست يک کارخانه به تنھايی نمی

دار تحميل کنند و  خود را به دولت و طبقه سرمايه
در اين راه به حمايت رفقای کارگر خود در ديگر 

اين آگاھی نيز در ميان .  کارخانجات نياز دارند
کارگران در حال رشد است و برخی از 

برای .  ای اين را نشان داده است اعتصابات رشته
افزايش دستمزد نيز کارگران بايد به عنوان يک 
طبقه وارد عمل شوند و نبايد فکر کرد که اول 
بايد تشکل سراسری ايجاد کرد و بعد وارد عمل 

اعتصاب کاميونداران يک نمونه و تجربه .  شد
خوب در اين مورد است که چگونه اين اعتصاب 

در واقع .  به يک اعتصاب سراسری فرا روييد
ھمبستگی کارگری نيز در ايران تنھا در جريان 

زمانی که .  عمل امکان شکل گرفتن دارد
اعتصاب در يک کارخانه، يک رشته يا يک 
منطقه شروع و به ديگر کارخانجات و مناطق 

اينجاست که از درون ھمين .  سرايت کند
مبارزات کارگران ارتباطات و ھمبستگی خود را 
شکل و گسترش خواھند داد و حتا امکان تشکل 

 . سراسری بوجود خواھد آمد
طور که در ابتدای مقاله گفته شد  مورد ديگر ھمان

اين است که خواست افزايش دستمزد منحصر به 
ديگر زحمتکشان جامعه نيز با .  کارگران نيست

ھا  ھمين مشکل روبرو ھستند و حقوق آن
 معيشتی و ديگر  گوی نيازھای پاسخ
ھمبستگی بين طبقه کارگر .  شان نيست ھای ھزينه

و ديگر زحمتکشان جامعه بويژه بازنشستگان و 
ھا را در برابر طبقه حاکم  معلمان قدرت آن

به ھمين دليل اتحاد طبقه کارگر .  دھد افزايش می
. با ديگر زحمتکشان جامعه اھميت زيادی دارد

ھای منتشره در رابطه  طور که در اطXعيه ھمان
 ديديم، عXوه بر گروه ٩٧با افزايش دستمزد سال 

ھای  شورای ھماھنگی تشکلاتحاد بازنشستگان، 
ای جداگانه بر  در اطXعيهصنفی فرھنگيان 

ھا  اين.  ضرورت افزايش دستمزد تاکيد کرده بود
ی  دھنده ھمه اقداماتی بود که تازگی داشت و نشان

رشد آگاھی در ميان کارگران و زحمتکشان در 
 .ھاست ارتباط با ضرورت اتحاد آن

مبارزه برای افزايش دستمزد، نه فقط مبارزه 
ی  ھای لحظه ترين خواست برای تحقق يکی از مھم

کنونی طبقه کارگر است، بلکه اين مبارزه 
چنين باعث باl رفتن آگاھی و ھمبستگی طبقه  ھم

ای که برای پايان بخشيدن  طبقه.  کارگر خواھد شد
ی  به شرايط اسفبار کنونی، و پايان دادن به سلطه

داری، رسالت بزرگی بر دوش  نظام سرمايه
 .دارد

مبارزه برای افزايش دستمزد را بايد از ھمين 
 .امروز آغاز کرد

   

تری از  ارتباطات، خبرھای زير چھره روشن
" اقتصاد کشور"و "  بخش خصوصی"وضعيت 

به گفته رحيم زارع، سخنگوی .  کنند را ترسيم می
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملی مجلس، 

 تومانی وارد کشور ۴٢٠٠برخی کاl را با ارز "
کرده و از سوی ديگر با قيمت باlتر به عراق 

 تير ماه، علی مويدی ١۶روز ."  کنند صادر می
آبادی، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاl و  خرم

 پرونده ۴٠٠ارز اعXم کرد، در سه ماه گذشته 
 ميليون دlر ٢۵٠مربوط به قاچاق ارز به ارزش 

 ميليون دlر ٢که از اين مقدار "کشف شده است 
محمود بھمنی، رئيس ."  آن به دست آمده است

پيشين بانک مرکزی و عضو کميسيون اقتصادی 
"مجلس، نيز گفته است ارز ناشی از دو سال : 

 موجودی حساب  صادرات به ايران بازنگشته و
ھا بيش از ذخاير ارزی در خارج کشور  آقازاده
 ."است

اند  ھا، برخی مدعی اکنون بعد از انتشار اين ليست
اصلی در اين ميان، سپاه و "  خوار رانت"که 

اند و برخی ديگر دولت و  گرايان بوده اصول
اگر .  دانند برندگان اصلی می پيرامونيانش را بھره

ھا به اختXفات  يکی از اھداف انتشار ليست
جناحی نسبت داده شود، ھدف ديگر آن، انحراف 
افکار عمومی و ارائه تصويری وارونه از 

اش به عنوان عامل مبارزه با  روحانی و کابينه
. است"  گر فضای اقتصادی شفاف"فساد و 

بسياری وضعيت کنونی بازار واردات را ناشی 
دانند، سؤال  می"  سودجويی واردکنندگان"از 

اصلی آن است که کدام نھاد روند اختصاص ارز 
و فروش سکه را تعيين کرده  و به اجرا درآورده 
است؟ کدام نھادی دست سوداگران را در غارت 

ھای مردم باز گذاشته است؟ آيا جز  ثروت توده
ھمين دولتمدارانی ھستند که اکنون به عنوان 

اند؟ آيا جز اين  ظاھر شده"  گر اقتصادی شفاف"
است که تمامی اين روند از فروش سکه تا 
 اختصاص ارز روالی قانونی را طی کرده است؟

شود ارز داريم، زياد ھم  اگر روحانی مدعی می
خطاب او به مردم نيست، "  نگران نباشيد"داريم 

در برابر اين .  داران است بلکه به سرمايه
ای ساده،  ولخرجی دولت از کيسه مردم، محاسبه

. سازد سھم مردم از درآمدھای نفتی را آشکار می
 ميليون دlر ٧٠٠ ميليارد و ٩دولت با توزيع 

 خرداد، و ٢۵ارز رسمی در ميان واردکنندگان تا 
 ھزار تومانی ميان ٢با در نظر گرفتن تفاوت 

ارز بازار آزاد و ارز دولتی به طور ميانگين، 
 ھزار ميليارد تومان نصيب ٢٠سودی در حدود 

در حالی که يارانه نقدی .  داران کرده است سرمايه
 ھزار ميليارد تومان ۴دولت به مردم ماھانه به 

 .رسد ھم نمی
در اقتصاد "  خواری رانت"و "  فساد"صحبت از 

اما نگاھی به ھمين گوشه .  ايران بسيار است
دھد، فساد،  کوچک طی سه ماه گذشته، نشان می

ای بر اقتصاد ايران نيست، بلکه پايه  ديگر زايده
داری دينی حاکم بر ايران بر اين  کل نظام سرمايه
بديھی است که در چنين نظامی .  فساد واقع است

گران باز خواھد  و چپاول"  خواران رانت"دست 
"بود بخشی از دست "  مافيای اقتصادی. 

اندرکاران اقتصادی کشور نيستند، بلکه کل 
داران و سوداگران کXن اقتصاد ايران  سرمايه

است که "  بخش خصوصی"ھمان .  ھستند
برد و مايل نيست به آن  شريعتمداری از آن نام می

ھمان بخش خصوصی است .  کند"  اعXن جنگ"
 تير، ١۶که وزير اطXعات کابينه روحانی، روز 
آرامش "تحت عنوان عدم به مخاطره انداختن 

با دستگيری "  گذاران فعاlن اقتصادی و سرمايه
بدھکاران بانکی و فعاlن اقتصادی مخالفت 

است که "  بخش خصوصی"اين ھمان .  کند می
خواھد صدور نفت را نيز به دست آن  دولت می

بسپارد و وزير صنعت و وزير اطXعاتش 
کنند و "  اعXن جنگ"خواھند به آن  نمی

در حالی که از .  را مختل سازند"  اش آرامش"
ھای مردم را ھر روز به  تورم و گرانی که توده

شان ھم  راند، کک تری می قعر فقر ھولناک
اگر ھم صدای اعتراضی برخيزد، ابايی .  گزد نمی

. در قتل و حبس معترضان به جان آمده ندارند
کنند،  ھا آشکار می نکته ديگری که اين فھرست

آوری است که چپاول و غارت  شتاب حيرت
ھای اخير  ھای مردم در ماه حاصل دسترنج توده
دانند که  گويی آنان می.  به خود گرفته است

شان به زودی به سر خواھد آمد، و دور  مھلت
ھای کارگر و زحمتکش  نيست روزی که توده

دان  شان را برچيند و آنان را به زباله بساط غارت
کوشند از فرصت  بنابراين می.  تاريخ بسپارند

مانده نھايت استفاده را برده و ھر چه  باقی
تری برای آينده  توانند ثروت و توشه بيش می

 . بيندوزند
 

 :زيرنويس
 اخباری درباره تخلفات ٩۵در اسفند سال *  

گسترده مالی در صندوق ذخيره فرھنگيان به 
. ترين سھامدار اين بانک منتشر شد عنوان بزرگ

مدير عامل اين بانک در آن زمان، مدعی شد، 
 بدھکار ٢١شايعه بدھکاری بانک سرمايه، کار 

کXن بود که بايد امروز برای تعيين تکليف بدھی 
 ميليارد تومانی خود به دادستانی مراجعه ۵۵٠٠

 سال از بازپرداخت بدھی ١١اين افراد .  کردند می
ھرچند سال گذشته کيھان در .  اند خود فرار کرده

گزارشی نوشت ھنوز دستگاه قضايی ھيچ 
 .رسيدگی قطعی انجام نداده است

که به  نظام يکپارچٔه معامXت ارزی سامانه**  
 ٢٨است از تاريخ  نام گرفته نيما اختصار سامانه

 ٣ به صورت آزمايشی و از تاريخ ١٣٩۶بھمن 
 به شکل رسمی شروع به کار ٩٧ارديبھشت 

اين سامانه بستری است برای خريد و .  کرد
 .فروش ارز

 با اين دستمزد
 توان زندگی کرد  نمی

 اھدايی دولت به سوداگرن از جيب مردم: ارز رسمی



 ٧٨٠ شماره  ٩٧  تير ١٨     ٨

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

۶درصفحه   

رغم ادعاھای بانک مرکزی و مرکز آمار در  به
دانند  مورد تک رقمی بودن نرخ تورم، ھمه می

ھای اخير افسار گسيخته و گرانی  که تورم در ماه
برخی از کاlھای ضروری حتا .  کند بيداد می

. اند  بيش از صد در صد افزايش قيمت داشته
افزايش بھای اجاره مسکن نيز به يکی ديگر از 

در .  معضXت مردم در تابستان تبديل شده است
نشينان افزايش  ھای اخير نه تنھا تعداد اجاره سال

يافته، بلکه سير صعودی اجاره بھای مسکن، 
 ٣۵طور متوسط بيش از  باعث گرديده تا به

درصد درآمد يک خانوار صرف تامين مسکن 
 ).آمار بانک مرکزی(شود 

افزايش بھای مواد غذايی، بھداشتی و حتا دارو 
بويژه در يک ماه گذشته، ديگر چيزی بر سر 

 .ی کارگران باقی نگذاشته است سفره
ھای روحانی اين بود که افزايش  يکی از وعده

دستمزدھا از نرخ تورم پيشی گرفته و بدين 
اما با .  ترتيب قدرت خريد کارگران افزايش يابد

شدت   سال قدرت خريد کارگران به۵گذشت 
البته اين تنھا معضل کارگران .  کاھش يافته است

بازنشستگان، معلمان و ديگر زحمتکشان .  نيست

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 اطXع  عXقمندان 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 اطXع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطXع ؛  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  

گيرند با ھمين معضل  جامعه که حقوق ثابتی می
 .روبرو ھستند

ی وحيد شقاقی يکی از اقتصاددانان  گفته به
، ) خرداد خبرگزاری ايسنا٢٣(جمھوری اسXمی 

 تومان، باعث شده ۶٨٠٠افزايش قيمت دlر به "
طی ھشت ماه اخير ارزش پول ملی و قدرت 

از آن ".   درصد کاھش پيدا کند٨٠خريد مردم 
روزی که وی اين حرف را زد تا امروز قيمت 

 تومان رسيده و انتظار ٨٠٠٠دlر به بيش از 
چنان افزايش پيدا کند و اين يعنی  رود که ھم می
که قدرت خريد مردم باز ھم کاھش پيدا  اين
 .کند می

در زمستان سال گذشته دو تشکل کارگری، 
تپه به  سنديکای شرکت واحد و سنديکای ھفت

که  ھمراه گروه اتحاد بازنشستگان با اشاره به اين
براساس آمار بانک مرکزی متوسط ھزينه يک 

 نفر در سال ٣/  ٣٣خانوار شھری با ميانگين 
 ھزار تومان بوده، ٢٧۵ ميليون و ٣، ٩۵

عنوان حداقل   ميليون تومان به ۵خواستار تعيين 
 ۵ھا  بدنبال آن.   شدند٩٧دستمزد ماھانه در سال 

 توان زندگی کرد با اين دستمزد نمی


