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 اعتصاب سياسی سراسری
 

در اعتراض به اعدام سه زندانی س�ي�اس�ی رام�ي�ن 
پناھی، زان�ي�ار م�رادی و ل�ق�م�ان م�رادی و  حسين

ب��اران م��ق��رھ��ای دو ح��زب دم��ک��رات  م��وش��ک
کردستان و حزب دمکرات کردستان ايران، روز 

 شھريور در ب�رخ�ی از ش�ھ�رھ�ای ٢١چھارشنبه 
ھ��ای ک��ردس��ت��ان، آذرب��اي��ج��ان غ��رب��ی و  اس��ت��ان

اعتص�اب .  کرمانشاه اعتصاب عمومی برگزار شد
چ��ون س��ن��ن��دج،  ب�وي��ژه در ب��رخ��ی از ش��ھ��رھ�ا ھ��م

مھاباد، بانه، م�ري�وان، ب�وک�ان، س�ق�ز، س�ردش�ت، 
ای ب�ا  پيرانشھر، اشنويه و پاوه به صورت گسترده

استقبال مردم روبرو شد، اعتصابی که از ارومي�ه 
ذھ�اب و  در اس�ت��ان آذرب��اي�ج��ان غ��رب�ی ت�ا س�رپ��ل

 .کرمانشاه را دربرگرفت
اين اولين بار نيست که کارگران، زح�م�ت�ک�ش�ان و 
کسبه اي�ن م�ن�اط�ق دس�ت ب�ه اع�ت�ص�اب ع�م�وم�ی 

برای ن�م�ون�ه ب�ارھ�ا در س�ال�گ�رد ت�رور .  زنند می
ع��ب��دال��رح��م��ان ق��اس��م��ل��و رھ��ب��ر ح��زب دم��ک��رات 
کردستان ت�وس�ط م�زدوران ج�م�ھ�وری اس�Pم�ی، 

ھ�ای ح��زب دم��ک��رات ب��رای اع�ت��ص��اب  ف�راخ��وان
عمومی با استقبال گروھی از مردم در ک�ردس�ت�ان 

 ن�ي�ز م�ردم ٨٩ اردي�ب�ھ�ش�ت ٢٣در .  روب�رو ش�د
کردستان اعتصاب عمومی بزرگی در اع�ت�راض 

 زندانی سياسی فرزاد کمانگر، شي�ري�ن ۵به اعدام 
ھويی، علی حيدريان، فرھاد وکي�ل�ی و م�ھ�دی  علم

 .اسPميان برپا کرده بودند
 ش�ھ�ري�ور از ٢١اما اعتصاب روز چ�ھ�ارش�ن�ب�ه 

ت�ر ب�رگ�زار   نيز گس�ت�رده٨٩اعتصاب ارديبھشت 
شد، ھم از نظر تعداد شھرھايی که اع�ت�ص�اب در 

ھا رخ داد و ھم از ن�ظ�ر ت�ع�داد اف�رادی ک�ه ب�ه  آن
ف�راخ�وان اع�ت�ص�اب پ�اس�خ م�ث�ب�ت داده و در آن 

اما علت اصلی گست�ردگ�ی ب�ي�ش�ت�ر .  شرکت کردند
اين اعتصاب نسبت به اع�ت�ص�اب�ات ق�ب�ل�ی، وج�ود 

ھ�ای  از وي�ژگ�ی.  شرايط انقPبی در ج�ام�ع�ه اس�ت
ھ��ای ھ��ر چ��ه  دوران ان��ق��Pب��ی وارد ش��دن ت��وده

بيشتری به مبارزه فعال و ع�ل�ن�ی اس�ت، اف�راد و 
ھايی از جامعه که پيش از آن وارد م�ب�ارزه  گروه

س�ت ک�ه م�ا  ای اين مس�ال�ه.  شدند علنی با رژيم نمی

ھای آموزشی طبقاتی در ميان تمام کشورھای  ترين نظام نظام آموزشی کشور ايران، يکی از ارتجاعی
نه صرفاً از اين بابت که محتوای سيستم آموزشی عPوه بر جنبه طبقاتی، عميقاً با خرافات .  جھان است

 رو که سياست حاکم بر آن ، محروم کردن فرزندان  وسطايی عجين است ، بلکه اساساً از آن قرون
 . کارگران و زحمتکشان از دسترسی به مدرسه و امکانات تحصيلی است

 "فاعل"جم�تی بدون : ادبيات سران رژيم
 

اند، به کنکاش درباره  ھای عميق اقتصادی، سياسی و اجتماعی که امروزه به شدت اوج گرفته بحران
چون کابوسی بر سر سردمداران رژيم آوار  بحرانی بس عميق که ھم.  ھا دامن زده است ھا و ريشه علت

گرا تا  اگر در ھمان روزھای اعتراضات دی ماه، از اصول.  گويی واداشته است شده و آنان را به ھذيان
فتنه آمريکايی و "و "  توطئه دشمن" شھر را ١٠٠ دستپاچه و شتابان، اعتراضات در بيش از  طلب اصPح

" گر طلب و عوامل آشوب عناصر فرصت"و "  گران اغتشاش"ناميدند و خواھان سرکوب "  صھيونيستی
اند، اعتراضات  با فروکش موج اوليه اعتراضات، شرمنده از آن که بسيار زود بند را به آب داده.  شدند

ھرچند پيش از آن نيز .  مردم اعتراف کردند"  مشکPت معيشتی"ناميدند و به وجود "  برحق"مردم را 
" مشکPت معيشتی"ھا و کارشناسان بورژوايی به اين  ای و بسياری از سران سياسی و تئوريسين خامنه

 .کردند را متھم می" مديران ناhيق"اشاره کرده و ھر کدام نھاد و فردی و در مجموع 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩٠شماره    ٩٧ شھريور ٢۶ –سال  چھلم 

 جمھوری اس�می و سيستم آموزشی و تحصيل طبقاتی

بعداز برگزاری دومين جلسه کميته مزد شورای 
 شھريور، فرامرز توفيقی رئيس ١٩عالی کار در 

اين کميته که يکی از مزدوران حکومتی مامور 
ھای به اصطPح کارگری  به خدمت در تشکل

ساز رژيم است، در گفتگو با ايلنا نکاتی را  دست
در مورد دستمزدھای کارگری مطرح کرد که 

داران و دولت  ھای شوم سرمايه حاکی از نقشه
روز از  ھا در قبال دستمزدھاست که روزبه آن

در اين گفتگو، رئيس .  ارزش آن کاسته شده است
کميته دستمزد شورای عالی کار اعتراف کرد که 

(٩۶از اسفند  ) ٩٧مقطع تعيين حداقل دستمزد  
 ھزار تومان بر ٨۵٠ تا ٨٠٠کم   تاکنون، دست

به تعبير .   ماھانه کارگران اضافه شده است ھزينه
 ھزار ٨۵٠ تا ٨٠٠ديگر سبد معيشت کارگران 

تومان افزايش قيمت داشته که اين موضوع را 
ايلنا .  اند نيز تاييد کرده"  ھا و کارفرمايان دولتی"

به نقل از وی اعPم کرد طی اين مدت ارزش 
البته .   درصد کاھش يافته است۵٨دستمزدھا 

ھمين رسانه در مرداد ماه که قيمت دhر ھنوز از 
 ھزار تومان فراتر نرفته بود، کاھش ١٠مرز 

.  درصد اعPم کرده بود٧٢ارزش دستمزدھا را 
کدام   درصد ھيچ۵٨ درصد و نه اين ٧٢اما نه آن 

شتاب و .  بيان واقعی وضعيت موجود نيست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 بُن و بسته اقتصادی، پوششی بر انجماد دستمزد

٧درصفحه   
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١از صفحه   

 اعتصاب عمومی کردستان و 
 اھميت اعتصاب سياسی سراسری

بينيم و اين  در اعتصاب عمومی اخير بوضوح می
م�اه س�ال  رغم آن است ک�ه در اع�ت�راض�ات دی به

گذشته، در شھرھای کردنشين اعتراضات چندانی 
 .صورت نگرفت

در پی فراخ�وان اع�ت�ص�اب ع�م�وم�ی، ج�م�ھ�وری 
اسPمی با دستگيری گس�ت�رده ب�رخ�ی از ف�ع�ال�ي�ن 
شناخته شده اين شھرھا، از جمله فعالين ک�ارگ�ری 
اين مناطق و گسيل ن�ي�روھ�ای ن�ظ�ام�ی س�ع�ی در 
ايجاد رعب و وحشت برای کاھش ابعاد اعتص�اب 
کرد، تPشی که موفق�ي�ت�ی ب�رای رژي�م ب�ه ھ�م�راه 

براساس برخی از اخ�ب�ار م�ن�ت�ش�ره ح�دود .  نداشت
ي�ک روز )   ن�ف�ر٢٠و برخی از اخ�ب�ار (  نفر ۴٠

پيش از برگزاری اعتصاب در شھرھای مريوان، 
سنندج، س�ردش�ت، اش�ن�وي�ه و روانس�ر دس�ت�گ�ي�ر 

 .شدند
چنين در روز اع�ت�ص�اب، م�زدوران رژي�م در  ھم

ھ��ای  ب��رخ��ی از م��ن��اط��ق ب��ر ک��رک��ره م��غ��ازه
گ�ذاری  کننده در اعتصاب با رنگ ع�Pم�ت شرکت

کردند، کاری که در اعتصاب�ات ق�ب�ل�ی ن�ي�ز ک�رده 
ب��ودن��د، ھ��م��ان ک��اری ک��ه س��رب��ازان ح��ک��وم��ت 

در ف�ردای .  ک�ردن�د فاشيستی ھيت�ل�ر در آل�م�ان م�ی
ھ�ای ن�ظ�ام�ی  اعتصاب نيز در شھر بوکان ماش�ي�ن
ھای شھر در  برای ايجاد رعب و حشت در خيابان
زن�ی   گش�ت يک ستون مانند رژه ھای ن�ظ�ام�ی ب�ه

عدم تاثير اقدامات رژيم در ايجاد رع�ب .  پرداختند
بيش از ھ�ر )  کنندگان اعتصاب( و حشت بين مردم 

ن�ه ت�ن�ھ�ا .  ی ھمين شرايط انقPبی اس�ت چيز نتيجه
ھا از سرکوب رژيم در دوران ان�ق�Pب�ی  ترس توده
ھ�ا در  تر توده يابد، بلکه حضور گسترده کاھش می

اع�ت��راض�ات خ�ود ع�ام��ل�ی در ج��ھ�ت ب�اh رف�ت��ن 
ی نيروھ�ای  ھا در برابر کاھش روحيه روحيه توده

 .سرکوب است
ھ��ای اي��ن اع��ت��ص��اب،  ي��ک��ی دي��گ��ر از وي��ژگ��ی

ست که از اين اعتصاب از س�وی ج�وان�ان  حمايتی
ھای اجتماعی در ساير ن�ق�اط کش�ور  و ديگر گروه

. ھ�ای اج�ت�م�اع�ی ص�ورت گ�رف�ت بويژه در شبکه
ان��ع��ک��اس اي��ن مس��ال��ه در خ��ارج از کش��ور و 

ھ�ای رژي�م  اعتراضاتی که در ب�راب�ر س�ف�ارت�خ�ان�ه
. ی دي�گ�ر مس�ال�ه اس�ت صورت گرفت يک ج�ن�ب�ه

ھای  انعکاس اين مساله در افکار عمومی و رسانه
حدی بود که من�ج�ر ب�ه واک�ن�ش م�ي�ش�ل  خارجی به

باشله کميسر عالی ح�ق�وق بش�ر س�ازم�ان م�ل�ل و 
محکوميت اعدام زنداني�ان س�ي�اس�ی از س�وی وی 

در يک کPم اعتصاب عمومی کردستان ي�ک . شد
شکست برای جمھوری اسPمی و ي�ک پ�ي�روزی 
برای مردم کردستان و کارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان 

 .ايران است
در بررسی اعتصاب ع�م�وم�ی ک�ردس�ت�ان، اول�ي�ن 

ھا به سرکوب رژيم  مساله مھم اھميت واکنش توده
اعتصاب عمومی کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان .  است

ج��وي��ان��ه ب��ه  ک��ردس��ت��ان، اع��ت��راض��ی ب��ود م��ب��ارزه
س�رک��وب و ج��ن��اي��ات رژي��م، از اع��دام زن��دان��ي��ان 

از ن�ظ�ر .  سياسی تا بمباران مقر اح�زاب م�خ�ال�ف
ی  زمانی، نبايد فراموش کرد که اقدامات وحشي�ان�ه

اخير رژيم پس از جان باختن شريف باجور و سه 

اش و محکوميت جمھوری اسPمی به دل�ي�ل  ھمراه
اين جنايت در افکار عمومی و بوي�ژه در ج�ري�ان 

. ب��اخ��ت��گ��ان ص��ورت گ��رف��ت س��پ��اری ج��ان خ��اک 
م��راس��م��ی ک��ه در آن ک��ارگ��ران و زح��م��ت��ک��ش��ان 
کردستان به درستی رژيم اسPم�ی را ع�ام�ل اي�ن 
جنايت اعPم کرده و ش�ع�ارھ�اي�ی ع�ل�ي�ه رژي�م و 

رو ب�ود  از ھ�م�ي�ن.  بويژه سپاه پاسداران سر دادن�د
که جمھوری اسPمی با اعدام زندانيان س�ي�اس�ی و 
بمباران مقر دو حزب در کردستان ع�راق، س�ع�ی 
کرد تا بار ديگر اقتدار و قدرت سرکوب خ�ود را 

ام�ا اع�ت�ص�اب ع�م�وم�ی .  ھ�ا ب�ک�ش�ان�د به ُرخ ت�وده
کردستان نه تنھا اين اقتدار را به زير س�وال ب�رد، 
بلکه در دوران انقPبی کنونی اھ�م�ي�ت اع�ت�ص�اب 

ھا و کارگران و زحم�ت�ک�ش�ان  سراسری را به توده
 .ايران يادآور شد

ی  اعتصاب عمومی کردستان و ش�رک�ت گس�ت�رده
مردم اين مناطق در اعتصاب نشان داد ک�ه ن�ظ�ر 
ک��ارگ��ران و زح��م��ت��ک��ش��ان ب��رخ��Pف ت��ب��ل��ي��غ��ات 
جمھوری اسPمی است که زندانيان سياسی اع�دام 

و ب��م��ب��اران "  ت��روريس��ت و ج��ن��اي��ت��ک��ار" ش��ده را 
موشکی مقر دو حزب دمکرات کردستان و حزب 
دمکرات کردستان ايران را با ھدف ايجاد ام�ن�ي�ت 

از ن��ظ��ر .  در اي��ن م��ن��اط��ق اع��Pم ک��رد"  م��ردم" 
کارگران و زحمتکشان ايران از جمله کارگران و 
زحمتکشان کردستان، سه زندان�ی س�ي�اس�ی اع�دام 

ھايی مبارز و م�خ�ال�ف رژي�م و ق�اب�ل  شده، انسان
چه ک�ه ام�ن�ي�ت واق�ع�ی م�ردم را  احترام بوده و آن

ھای م�خ�ال�ف  برد نه گروه تھديد کرده و از بين می
رژيم بل�ک�ه ن�ي�روھ�ای ن�ظ�ام�ی رژي�م اس�Pم�ی و 

ھا است که ت�ن�ھ�ا ب�ا ھ�دف  ھا در خيابان حضور آن
. ي�اب�ن�د ھ�ا حض�ور م�ی سرکوب م�ردم در خ�ي�اب�ان

اعتصاب عمومی کردس�ت�ان ب�ار دي�گ�ر م�خ�ال�ف�ت 
ھا با تداوم حکومت اس�Pم�ی را نش�ان داد و  توده

ست که رژيم اسPمی را ب�ه ش�دت  چيزی اين ھمان
 .سازد عصبانی و ھراسان می

طور که پيش از اين ن�ي�ز ب�ارھ�ا در نش�ري�ه  ھمان
ک��ار ب��ر آن ت��اک��ي��د ک��ردي��م، ب��ح��ران اق��ت��ص��ادی، 
اجتماعی و سياسی ک�ه از س�وي�ی م�وج�ب تش�دي�د 
تضادھای درونی رژيم شده و از سوی دي�گ�ر ب�ر 

ھ�ای  ميزان اعتراضات و اعتصابات و تعداد ت�وده
م�اه  کننده در اين اعتراضات افزوده، از دی شرکت

 ١٠٠سال گذشته که شاھد اعتراضات در بيش از 
شھر بوديم، منجر به ب�روز اع�ت�Pی ان�ق�Pب�ی در 

ح�ک�وم�ت اس�Pم�ی ام�ا ب�رای .  جامع�ه ش�ده اس�ت
ن��ه در .  ح��ل��ی ن��دارد م��ق��اب��ل��ه ب��ا اي��ن ب��ح��ران راه

ی اقتصادی قادر به تخفيف شرايط وخيم و  عرصه
تورمی است و نه در س�اي�ر   –بحران عميق رکود 

بس�ت  حتا در سياست خارجی نيز با ب�ن.  ھا عرصه
شديدی روبرو شده و تنھا در حال دست و پا زدن 
برای نجات از غرق شدن است، دست و پا زدن�ی 
که نه تنھا مانع غرق شدن او نخواھد شد، بلکه آن 

 .کند را تسھيل می
در چنين شرايطی تنھا ابزار واق�ع�ی رژي�م ب�رای 
. مقابله با م�وج ان�ق�Pب�ی ک�ن�ون�ی، س�رک�وب اس�ت

 ن�ف�ر در اع�ت�راض�ات ۵٠٠٠دستگيری ب�ي�ش از 

ھ��ا ب��ه  م��اه و م��ح��ک��وم��ي��ت گ��روھ��ی از آن دی
ھ��ای ط��وhن��ی، دس��ت��گ��ي��ری دانش��ج��وي��ان و  زن�دان

ھ�ا،  صدور احکام طوhن�ی م�دت زن�دان ب�رای آن
چ�ون  دستگيری وکPی مدافع زندانيان سي�اس�ی ھ�م
ھ��ای  نس��ري��ن س��ت��وده، دس��ت��گ��ي��ری ف��ع��اhن ش��ب��ک��ه
چ�ون  اجتماعی، فعاhن محيط زيست، مع�ل�م�ان ھ�م

مح�م�د ح�ب�ي�ب�ی، م�ع�ت�رض�ان ب�ه ت�ج�اوز دخ�ت�ران 
 ۴اي��رانش��ھ��ری و غ��ي��ره در ک��ن��ار اع��دام اخ��ي��ر 

نژاد دي�گ�ر زن�دان�ی  کمال احمدی( زندانيان سياسی 
) سياسی ُکرد است که در روزھای اخير اعدام شد

باران مقر احزاب در کردس�ت�ان ع�راق،  و موشک
ھمگی بخشی از ھ�م�ي�ن س�ي�اس�ت س�رک�وب رژي�م 

س��ي��اس��ت��ی ک��ه ن��ت��وانس��ت��ه اس��ت از ش��دت .  ھس��ت��ن��د
. اعتراضات و ام�واج خ�روش�ان ان�ق�Pب�ی ب�ک�اھ�د

س��ي��اس��ت��ی ک��ه در ب��راب��ر ت��م��ام��ی ک��ارگ��ران و 
ھای تحت ستم به  زحمتکشان کشور و تمامی مليت

ت�وان ب�ه  ب�رای ن�م�ون�ه م�ی.  ک�ن�د يکسان ع�م�ل م�ی
چ�ه در .  برخورد رژيم ب�ه ک�ول�ب�ران اش�اره ک�رد

کردستان و چ�ه در ب�ل�وچس�ت�ان ج�وان�ان بس�ي�اری 
قربانی سياست جنايتکارانه رژيم در اي�ن م�ن�اط�ق 

دھند، جوانانی ک�ه  شده و جان خود را از دست می
به دليل بيکاری و فقر مجبور ب�ه ان�ج�ام اي�ن ک�ار 

ھم�ان ج�وان�ان ب�ي�ک�اری .  سخت و پر خطر ھستند
ماه س�ال گ�ذش�ت�ه، در  که درجريان اعتراضات دی

اقصا ن�ق�اط کش�ور پ�ي�ش�ت�از اع�ت�راض�ات ب�وده و 
م�ح�اب��ا ب�ه م�راک�ز س�رک�وب و دي�گ��ر م�راک��ز  ب�ی

ف��ق��ر، ب��ي��ک��اری، ن��ب��ود .  ح��ک��وم��ت��ی ح��م��ل��ه ک��ردن��د
ھ��ای س��ي��اس��ی و غ��ي��ره م��ع��ض��ل ت��م��ام��ی  آزادی

کارگران و زحمتکشان کش�ور اس�ت و ت�ن�ھ�ا راه 
رھايی از اين شراي�ط ب�رای ت�م�ام�ی ک�ارگ�ران و 
زحمتکشان ايران، سرنگونی جمھوری اسPمی و 

بنابر اين تمامی .  برقراری حکومت شورايی است
کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان اي�ران از ک�ردس�ت�ان ت�ا 
بلوچستان، از خوزستان تا آذربايجان و ت�ھ�ران و 

 .خراسان، متحد طبيعی يکديگر ھستند
از ھ��م�ي��ن ج��ا ب��ه دوم�ي��ن م��وض�وع در ب��ررس��ی 

ت�ري�ن  اعتصاب عمومی کردستان و در واق�ع م�ھ�م
رسيم و آن اھمي�ت و ض�رورت اع�ت�ص�اب  آن می

 .سراسری سياسی برای سرنگونی رژيم است
طور که در باh آم�د، ح�ک�وم�ت اس�Pم�ی ب�ه  ھمان

اش ب�رای م�م�ان�ع�ت از اع�ت�ص�اب  ھای رغم تPش
عمومی سياسی در کردستان، ن�ه ت�ن�ھ�ا ن�ت�وانس�ت 

اش ھ�ي�چ  ھ�ای مانع اين اعتصاب شود، بلکه ت�Pش
. تاثيری حتا در ک�اھ�ش اب�ع�اد اع�ت�ص�اب ن�داش�ت

اش،  حکومت اسPمی و تمامی نيروھای س�رک�وب
. در ب��راب��ر اع��ت��ص��اب ع��م��وم��ی ن��ات��وان ھس��ت��ن��د

اع���ت���ص���اب س���راس���ری س���ي���اس���ی ک���ارگ���ران و 
زح��م��ت��ک��ش��ان در س��راس��ر اي��ران، ھ��م��ان اق��دام 

ست که رژيم را ف�ل�ج و ش�راي�ط را ب�رای  hزمی
سرنگونی رژيم، فروپاشی و تزلزل در ني�روھ�ای 
وفادار به رژيم از جمله نيروھای س�رک�وب و در 
ن��ھ��اي��ت گ��ذار ب��ه ق��ي��ام مس��ل��ح��ان��ه ک��ارگ��ران و 

اعتصاب چ�ھ�ارش�ن�ب�ه .  سازد زحمتکشان فراھم می
اي�ن .  کردستان يک نمونه در ابع�اد ک�وچ�ک اس�ت

اع��ت��ص��اب و اع��ت��ص��اب��ات��ی از ن��وع اع��ت��ص��اب 
سراسری رانندگان کام�ي�ون، زم�ان�ی ک�ه ب�ه ي�ک 
اعتصاب سراسری سياسی در ايران فرا ب�روي�ن�د، 
جمھوری اسPمی قادر به سرکوب و مقابله ب�ا آن 

 .نخواھد بود
 !تا آن روز

 



 ٣ ٧٩٠ شماره  ٩٧ شھريور ٢۶      ٣

۴درصفحه   

١از صفحه   

 جمھوری اس�می و سيستم آموزشی و تحصيل طبقاتی
در دوره اول متوسطه، "وپرورش،  آموزش

 سال در اين دوره ١۴ تا ١٢پوشش گروه سنی 
 درصد از اين جمعيت ٣ درصد است؛ يعنی ٩٧

در حال حاضر در مدرسه حضور ندارند و اين 
آموز را شامل   ھزار دانش١۵٠ درصد، حدود ٣
در دوره دوم متوسطه، پوشش گروه .  شود می

 درصد است؛ يعنی ٨٧ ساله، ١٧ تا ١۴سنی 
آموزان در متوسطه دوم   درصد دانش١٣مجموعاً 

بر طبق ھمين آمار . "  در مدارس حضور ندارند
رسمی نيز بر خPف نظر معاون وزير، در سال 

آموز فقط  ميليون دانش تحصيلی گذشته حدود يک
اما اين .  اند کرده در دوره متوسطه ترک تحصيل

وپرورش با وقاحتی که مختص  مقام آموزش
خواران حکومت اسPمی است، خيال خود  جيره

جامعه پذيرفته است : "گويد کند و می را راحت می
آموزان بعد از پايان تحصيل  که بخشی از دانش

دوره عمومی در پايه نھم، نظام آموزشی را ترک 
کرده و به دنبال اشتغال و حضور در بازار کار 

 ." بروند
ھای کارگر و  اين جمعيت کودکان خانواده 

روند يا  زحمتکش که در کل يا به مدرسه نمی
کنند و در واقعيت ھرسال  ترک تحصيل می

دھند،   را تشکيل می متجاوز از دو ميليون کودک
ھمان کودکان کار و خيابان ھستند که جمھوری 
اسPمی ھمواره تPش کرده است، ابعاد ميليونی 

ترديدی نيست که در سال .  ھا را پنھان سازد آن
تحصيلی جديد نيز با تشديد وخامت اوضاع 
اقتصادی، گرانی روزافزون و فقيرتر شدن توده 

. ھا وسيعاً افزوده خواھد شد مردم بر تعداد آن
 سال حاکميت رژيم ٤٠دليل نيست که پس از  بی

ميليون ٩جمھوری اسPمی بر ايران، حدود 
سواد در ايران   ميليون کم١١سواد مطلق و  بی

 ۵۴، ٩٥وجود دارد و بر طبق سرشماری سال 
 سال، موفق به ٢٠درصد از کل جمعيت باhی 

 .         اند گرفتن مدرک ديپلم نشده
تحت حاکميت رژيم ارتجاعی جمھوری اسPمی  

چراکه .  توان انتظاری داشت جز اين ھم نمی
ھای اين رژيم، تحصيل و  حسب تفکر و سياست به

ادامه آن متعلق به کسانی است که سرمايه و 
اگر جمھوری اسPمی  پس از .  ثروت دارند

سرنگونی رژيم شاه زير فشار شرايط آن دوران 
ناگزير شد، تحصيل رايگان را که از قبل وجود 

ھای دھه شصت،  داشت، بپذيرد، پس از سرکوب
در اولين فرصت، باسياست اقتصادی نئوليبرال، 

. سازی آموزش و تحصيل را آغاز کرد خصوصی
سازی به اين معنا بود که نظام  اين خصوصی

رشته تجاری است و  آموزشی کشور، يک
ھای ديگر اقتصاد،  ھمچون تمام عرصه

قصد کسب سود در اين رشته  داران به سرمايه
لذا کسانی بايد در اين .  کنند گذاری می سرمايه

مدارس آموزش ببينند و تحصيل کنند که بتوانند 
ھای کPنی را که موسسه تجاری آموزشی  شھريه

ھای  مدارس و دانشگاه.  کند، بپردازند تعيين می
. سرعت رشد کردند خصوصی با حمايت دولت به

 ١٧شده است که در سال جديد تحصيلی  گزارش
آموزی در مدارس  درصد از کل جمعيت دانش

 .اند نام شده خصوصی ثبت
سازی نظام آموزشی در  اين سياست خصوصی

سطح مدارس، به آن معناست که ھرکس پولدار 
تواند فرزندان خود را به مدارسی  است، می

بفرستد که  از امکانات وسيعی برخوردارند و 
ھا را به تحصيPت عالی و  راه دسترسی آن

عPوه پرداخت مبالغی که ھرسال  تحت عناوين  به
شود، بپردازد  مختلف در مدارس دولتی گرفته می

 . و  توان پرداخت آن را ندارد
پوشيده نيست که درنتيجه فقر گسترده در جامعه 

ھای سنگين  ايران و افزايش روزافزون بار ھزينه
ھای کارگر و  تحصيل کودکان بر دوش خانواده

زحمتکش، ھرسال بر تعداد کودکان بازمانده از 
جمھوری اسPمی .  شده است تحصيل افزوده

رسم معمول يا آماری از کودکان بازمانده از  به
دھد، يا مؤسسات دولتی  تحصيل انتشار نمی

مختلف آمارھايی با اختPف ميليونی منتشر 
که معاون آموزش متوسطه وزير  درحالی.  کنند می

ھای  کرده وپرورش تعداد ترک تحصيل آموزش
آموز اعPم   دانش۴١٢ ھزار و ٣١۵ را ٩٥سال 

ھای مجلس آن را متجاوز از  کرد، مرکز پژوھش
 . تر است داند که به حقيقت نزديک  ميليون می٢

واقعيتی است که ھرسال جمعيتی بزرگ از 
ھا  ھای آن کودکانی که والدين قادر به تأمين ھزينه

فقط شامل  اين نه.  روند نيستند، به مدرسه نمی
کودکانی است که در روستاھای مناطق و 

مانده از نمونه بلوچستان و کرمان  ھای عقب استان
کنند که به قول گزارشگر ايسنا مردم  زندگی می

ھا، امثال شھرستان ريگان در  روستاھای آن
خورند و قوت  غذا می روز فقط يک وعده شبانه

پز و آب نخود  ھا ماست و يونجه آب غالب آن
جای آبگوشت است، بلکه بخش بزرگی از  به

نشين  فرزندان کارگران و تھيدستان حاشيه
شھرھای بزرگ و کودکان بی شناسنامه را نيز 

در ھرسال، ھزاران کودک پايشان . گيرد در برمی
آموز در  ھا ھزار دانش ده.  رسد به مدرسه نمی

ھمان دوره تحصيPت ابتدائی ، به علت فقر يا 
نبود امکانات ادامه تحصيل در روستاھا، ترک 

در دوره متوسطه اين ترک .  کنند تحصيل می
ھای  يابد، چون خانواده تحصيل، افزايش می

ھا نيستند، يا از  زحمتکش قادر به تأمين ھزينه
ھا، اساساً  نمونه روستاھای تعدادی از استان

حتی .  ای برای ادامه تحصيل وجود ندارد مدرسه
به ادعای اخير معاون آموزش متوسطه وزير 

ترين معضPت لحظه  ترين و مبرم از مشخص
ھای زحمتکش که  کنونی نظم طبقاتی برای توده

آغاز کنيم، سال تحصيلی جديد در شرايطی آغاز 
گردد که بحران اقتصادی و تورم  می

ھا خانواده کارگر و  افسارگسيخته، ميليون
زحمتکش را زير شديدترين فشارھای معيشتی 

در يک چنين شرايطی، ھزينه .  قرار داده است
ھا که قرار است سال تحصيلی  تحصيل کودکان آن

يافته که  جديد را آغاز کنند، چنان افزايش
ھای گذشته نيز  ھا حتی در محدوده سال خانواده

ھای  گزارش.  ھا نيستند قادر به تأمين اين ھزينه
ھای دولتی حاکی است  ھا و خبرگزاری روزنامه

افزار و پوشاک به چند برابر  که حتی بھای نوشت
خبرگزاری دولتی .  يافته است سال گذشته افزايش

افزار  ايسنا در گزارشی از افزايش بھای نوشت
 : ھا نوشت در شھرستان

التحرير در گچساران به  يکی از فروشندگان لوازم
امسال شاھد افزايش چند :  خبرنگار ايسنا گفت

. افزار در بازار ھستيم ھای نوشت برابری قيمت
متأسفانه در حال حاضر شاھد افزايش سه برابری 

التحرير  قيمت اجناس ايرانی  در بازار لوازم
 .ھستيم

اکثر :  گويد يکی از شھروندان گچسارانی می
آموز ھستند و تھيه  ھا دارای چندين دانش خانواده
ھای  افزار و ديگر اقPم با توجه به قيمت نوشت

تاکنون .  ھا سخت است موجود در بازار برای آن
ام ولی  افزاری مراجعه کرده به چندين نوشت

: وی ادامه داد.  ھا حدوداً سه برابر شده است قيمت
باوجوداينکه ازنظر درآمد در حد متوسط قرار 

ھای  دارم ولی نتوانستم باوجوداين قيمت
آور تاکنون برای دو فرزند خود  سرسام
ھا را برای سال  افزار موردنياز آن نوشت

 .تحصيلی جديد خريداری کنم
 فرزند که ٤ يا ٣حال مجسم کنيد کارگری با  

دستمزدش ھزينه خوردوخوراک خانواده را ھم 
تواند فرزندان خود را  کند، چگونه می تأمين نمی

او بايد ھزينه ھنگفتی را بابت .  به مدرسه بفرستد
ھای جانبی  التحرير، پوشاک، و ھزينه خريد لوازم
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است؟ چون نظام آموزش عمومی از ديدگاه سران 
مرتجع جمھوری اسPمی، باری بر دوش دولت 

 . است
داری ، بلکه  فقط در کشورھای پيشرفته سرمايه نه

به ھمين کشورھای اطراف ايران ھم که نگاه 
ای را پيدا کرد که نظام  توان نمونه کنيم، نمی

آموزش عمومی کشور را ھمچون جمھوری 
رشته تجاری و تحصيل را حق  اسPمی به  يک

ای برای پولدارھا تبديل کرده باشد و ھرسال  ويژه
. ھا کودک را از تحصيل محروم نمايد ميليون

. گويد بودجه نيست وپرورش می وزير آموزش
ھای يک رژيم فوق  چون اولويت.  گويد درست می

ھا  بايد ھرسال ده.  ارتجاعی جای ديگری است
ميليارد دhر صرف ھزينه نيروھای نظامی و 

طلبی در سوريه، لبنان، عراق،  امنيتی، توسعه
ھای تحميق مذھبی شود و  يمن،  ھزينه دستگاه

داران و مقامات دزد و  بخشی ھم به جيب سرمايه
بنابراين، چيزی باقی .  فاسد حکومت سرازير شود

 .   وپرورش عمومی شود ماند که ھزينه آموزش نمی
اکنون ديگر خرابی اوضاع وزارت  

ای رسيده است که اخيراً  وپرورش به نقطه آموزش
سازی تنھا راه  وزير آن اعPم کرد که خصوصی

اين گفته بدان معناست . نجات اين وزارتخانه است
بايد بقيه .  گرفته کافی نيست که آنچه تاکنون انجام

مدارس کشور ھم به بخش خصوصی واگذار 
 . شود

اين نظم ارتجاعی طبقاتی  که حق ھمگانی به 
آموزش و تحصيل رايگان را به يک حق و امتياز 

داران تبديل کرده  ويژه برای ثروتمندان و سرمايه
چھل سال حاکميت .  است، بايد از ريشه برانداخت

وضوح نشان داده  ستمگرانه جمھوری اسPمی به
 است

که حتی برای تحقق تحصيل رايگان و اجباری تا 
پايان دوره متوسطه و رايگان بودن تحصيPت 
عالی که خواست عموم کارگران و زحمتکشان 
است، ھيچ راھی جز برانداختن جمھوری 

 .اسPمی و سرنگونی نظم طبقاتی حاکم نيست

سازی  غيراستاندارد، نيازمند تخريب و مقاوم
 مدرسه شھرستان بويراحمد استيجاری ٢٨.  ھستند
وی اضافه کرد ھيچ سرانه آموزشی برای .  ھستند

وپرورش نداشتيم به ھمين دليل مجبور  آموزش
 ميليون تومان از والدين ٢٠٠شديم دو ميليارد و 

 .اخذ کنيم
 ١٧آموز  در حالی  در ايران به ازای ھر دانش 

شده است که  ھزار تومان سرانه اختصاص داده
ھا در  تری سرانه اين سرانه ، در زمره پائين

منطقه خاورميانه است، تا چه رسد به کشورھای 
به نوشته اقتصادنيوز در آمريکا در سال .  ديگر

 ھزار دhر برای ھر ١١ ميPدی ٢٠١٣
 دhر ۵٠٠ ھزار و ١٢آموز مقطع ابتدايی و  دانش

برای دانش آموزان دبيرستانی اختصاص داده 
در ايران سھم آموزش در بودجه سال .  شده بود

اين رقم .  يافته است  درصد کاھش٩جاری به 
سوم  برای عربستان با جمعيتی کمی بيش از يک

 درصد بوده ٢٣ ، ٢٠١٦جمعيت ايران، در سال 
 .  است

ھای ارتجاعی جمھوری اسPمی  درنتيجه سياست
وپرورش به  و کابينه روحانی، وزارت آموزش

حجم .  شده است يک وزارتخانه ورشکسته تبديل
وپرورش تا يک تريليون  بدھی وزارت آموزش
ترين  دولت، سھل و ساده.  تومان برآورد شده است

راه را ھم برای نجات از اين ورشکستگی،  
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در 

امسال چھل ھزار معلم .  نظر گرفته است
 ھزار معلم جديد ٧٠اند، نياز به  بازنشسته شده

 ضروری را به آن  است، دولت اما بودجه
تنھا قرار است تعداد .  دھد اختصاص نمی

شوند و  محدودی معلم پيمانی به کار گرفته می
تمام بار اين کمبود بر عھده معلمان قرار 

 .  گيرد می
 ٢۵حدود :   گويد وپرورش می وزير آموزش

درصد مدارس کشور ناايمن و نيازمند تخريب و 
. بازسازی مجدد ھستند، اما عجالتاً بودجه نيست

سازی ساختمان  ای برای ايمن که بودجه وقتی
مدارس نيست، ديگر بحثی از امکانات مدارس و 

چرا چنين .  تواند در ميان باشد آموزان نمی دانش

 .مشاغل سطح باh و پر درآمد ھموار سازد
روشن است در چنين نظم شديداً طبقاتی، راه 
تحصيPت عالی نيز بر فرزندان کارگران و 

از ھمين روست که جز .  شود زحمتکشان بسته می
تعداد بسيار محدودی از دانش آموزان مدارس 
دولتی که دوره متوسطه را با موفقيت طی 

اند،  تقريباً ھمگی بايد ادامه تحصيل را  کرده
ھا يار باشد، در اين  اگر بخت با آن.  متوقف سازند

عنوان يک  شرايط دشوار رکود اقتصادی به
کارگر ساده با دستمزدی ناچيز مشغول کار 

. صف چندين ميليونی بيکاران بپيوندند شوند، يا به
وضوح نشان داده است، اکثريت  تحقيقات به
ھای  اند به دانشگاه ھايی که توانسته بزرگ آن

معتبر کشور دسترسی پيدا کنند، کسانی ھستند که 
ھا ميليونی، در  ھای ھنگفت ده با پرداخت شھريه

به گزارش .  اند کرده مدارس خصوصی تحصيل
خبرگزاری دولتی ايرنا،  در اواسط شھريورماه 
رضا اميدی يک استاد دانشگاه عPمه طباطبايی 

سازی آموزش عمومی در  خصوصی"در نشست 
 درصد از دانشجويان ۶٣"  گفت "   ايران

ھای سطح باhيی ھمچون  شده در دانشگاه پذيرفته
 دھک باhی ٣عPمه طباطبائی و شھيد بھشتی از 

 درصد از سه دھک پايين ٨اند و فقط  جامعه بوده
وی در جای ."  اند يافته ھا راه جامعه به اين دانشگاه

ای که در سال  بر اساس مطالعه:  گويد ديگری می
شده   در دانشگاه فردوسی مشھد انجام١٣٩۵

 درصد دانشجويان مشھدی اين ٧٠است، بيش از 
دانشگاه،  دورۀ دبيرستان را در مدارس 

ھای خصوصی  اند و از کPس غيرانتفاعی گذرانده
 .اند و عمومی برای آمادگی کنکور بھره برده

ای که در  بر اساس مطالعه:  گويد وی ھمچنين می
التحصيPن   نفری از فارغ۶٠٠٠يک نمونۀ 

ھای دولتی شھر تھران  ھای اخير دانشگاه سال
 درصد نمونه جزو سه ۶۵شده است، حدود  انجام

ھا دورۀ  اند که اکثر آن دھک پردرآمد جامعه بوده
. اند دبيرستان را در مدارس غيرانتفاعی گذرانده

 ۴التحصيلی حدود  ھا پس از فارغ نرخ اشتغال آن
التحصيPن بوده و به  برابر ساير فارغ

ھای شغلی پردرآمدتری دسترسی  فرصت
 "اند يافته

سياست جمھوری اسPمی در کل در اين 
راستاست که تحصيل و ادامه آن فقط حق 

حاh اگر مدارس دولتی ھم تا ھمين .  پولدارھاست
امروز ھنوز وجود دارند، از ديدگاه جمھوری 
اسPمی، زائدند،  بايد برافتند و جای خود را به 

روحانی و کابينه او که .  مدارس خصوصی بدھند
ھارترين مدافعان سياست اقتصادی نئوليبرال 

اند، اين  سازی نظام آموزشی ازجمله خصوصی
ھای نظام  ھا ھزينه آن.  اند واقعيت را کتمان نکرده

. دانند آموزشی کشور را باری بر دوش دولت می
که روحانی به قدرت رسيد با  لذا از ھنگامی

محدود کردن مداوم امکانات آموزشی، کاھش 
سال بودجه آموزشی به نسبت کل بودجه،  به سال

نظام آموزش عمومی را با وضعيتی رو به ساخته 
که امروز بودجه اين بخش، حتی جوابگوی 

دولت حتی ساخت و .  حقوق ناچيز معلمان نيست
بازسازی مدارس فرسوده را بر عھده مردم 

.  آموزان قرار داده است ھای دانش ويژه خانواده به
وپرورش استان کھگيلويه و  مديرکل آموزش

 درصد مدارس اين استان ٣٠:  گويد بويراحمد می
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 "فاعل"جم�تی بدون : ادبيات سران رژيم

الوقوع  چندی نگذشت که با اعPم خروج قريب
آمريکا از توافق برجام، بھانه جديدی به دست 

مقصر "ھای ھنوز به اجرا درنيامده،  آمد تا تحريم
در پی آن، سقوط آزاد .  جلوه داده شوند"  اصلی

ارزش لایر، افشای چپاول ميلياردھا دhر ارز 
بار  ھای فاجعه دولتی، آشکار گشتن نتايج سياست

برقی، ژرفا و  آبی و بی زيست محيطی با کم
ی بحران اقتصادی، اجتماعی و سياسی را  گستره

وجود "چندان عيان ساخت که hزم آمد تا حتا 
تصورات و "ھم انکار شود و به "  بحران
حداکثر به .  تقليل يابد"  جنگ روانی"و "  توھمات

" مديران ناhيق"ناشی از وجود "  مشکPتی"
! ھا فايق خواھد آمد اذعان شود که رژيم بر آن

روحانی، رئيس کابينه، در وقاحت تا به جايی 
پيش رفت که مردم و اعتراضات دی ماه را در 
تصميم ترامپ به خروج از برجام و اعPم 

 .ھا مقصر شمرد برقراری مجدد تحريم
يکی از اين سران، جھانگيری معاون اول 

مراسم امضای "روحانی است که اخيرا در 
قراردادھای مشارکت بخش خصوصی در 

، به جز ادعاھای موھوم "صنعت آب و فاضPب
بر اقتصاد ايران "  ھا تأثير زياد تحريم"ديگر، از 

ای و  جنگ رسانه"و نيز "  جنگ اقتصادی"و 
سخن "  افکار عمومی"ھا بر  و تأثير آن"  سياسی

ھا تاثير دارند، اما نه در  گرچه تحريم.  گفته است
 .کند آن حد که وی ادعا می

اقتصاد ايران در تمام دوران موجوديت رژيم با 
. تورمی روبرو بوده است  –يک بحران رکودی 

اين بحران در دوران زمامداری روحانی تشديد 
مسلما در اقتصاد نفتی ايران که به .  يافته است

درآمدھای نفتی متکی است، تحريم بر افت و 
خيزھای بحران اقتصادی و به ويژه اوضاع مالی 
دولت، تأثيرات جدی بر جای خواھد گذاشت، اما 
نه چنين به سرعت و طی چند ماه و حتا پيش از 

 .چنان که اکنون شاھديم. ھا برقراری کامل آن
در دی ماه، در تداوم اين بحران و وخامت 

ھای مردم در  روزافزون وضعيت معيشتی، توده
اعتراض به گرانی، فقر، بيکاری، چپاول دارايی 

اندازشان توسط مؤسسات مالی و اعتباری  و پس
مورد حمايت دولت، فساد سيستماتيک و بسياری 

مطالباتی که .  ھا آمدند معضPت ديگر به خيابان
آن زمان، از سر ناچاری و در غيبت اعPم 

" برحق"ھا، با اما و اگرھای بسيار،  تحريم
تر،  خوانده شدند و اکنون که بيکاری گسترده

ی فقر  تر، ورطه گرانی ساعت به ساعت فزون
تر گشته از سوی يکی از مقامات باhی  عميق

نسبت داده "  ای جنگ سياسی و رسانه"کابينه، به 
 .شود می

 ١٠تواند در چند ماه، بيش از  ھيچ تحريمی نمی
 درصد از ٨٠ميليون بيکار رسمی، سقوط 

 ٢٠نشينی  جمعيت کشور به زير خط فقر، حاشيه
ھای  آور نرخ  ميليون نفری، افزايش سرسام٢۵تا 

در روزھای اخير .  باره بيافريند تورم را به يک
از سوی برخی مقامات اقتصادی دولت اعPم 

 سال گذشته قيمت کاhھا چند ۴٠شده است طی 
ھزار برابر شده است؛ برای مثال ھمراه با 

 برابری قيمت دhر، قيمت گوشت ٢٠٠٠افزايش 
ھای عميق  بحران.   ھزار برابر شده است١٠

اجتماعی نظير اعتياد، فروش اعضای بدن، 
خوابی، کودکان بازمانده از تحصيل  فحشا، کارتن

و کودکان کار، سوء تغذيه کودکان به ويژه در 
ھا معضل ديگر نمود بارز  مناطق محروم و ده

 .اند ھمين فقر و محروميت فزاينده
ھدف ديگر، به جز انحراف افکار عمومی از 

پراکنی  علت اصلی وضعيت معيشتی کنونی، توھم
ھا،  ای باور کنند با رفع تحريم است تا عده

. وضعيت اقتصادی مردم بھبود خواھد يافت
توھمی که جز سران رژيم، و به ويژه 

ھای داخلی، مقامات و  طلبان و رسانه اصPح
ھای خارجی نيز در پراکندن آن کوشا  رسانه
نمايانند که مذاکره و توافق  آنان چنين می.  ھستند

ديگر با آمريکا به وضعيت "  برجامی"بر سر 
اقتصادی سر و سامان داده و مردم را از شرايط 

 .بار کنونی خواھد رھانيد مشقت
بر اساس آمار سازمان کشورھای صادرکننده 

توليد ناخالص داخلی ايران در سال "  اوپک"نفت 
، يعنی پس از توافق برجام و رفع ٢٠١٧
 ميليارد ۴۴٧ ميليارد دhر به ۴١٩ھا، از  تحريم

ھرچند روحانی وعده داده بود با رفع .  دhر رسيد
پديد آورد که مردم در "  چنان رفاھی"ھا  تحريم

سانتريفيوژھا "خواب ھم نديده باشند و مدعی بود 
، اما درآمد "بايد بچرخند و چرخ اقتصاد مردم ھم
ھای آن که به  حاصل از صادرات نفت و فرآورده

جيب دولت سرازير شده بود از کيسه نھادھای 
داران  نظامی و مذھبی و سران رژيم و سرمايه

ی  سر درآورد و بيکاری و گرانی و فقر بھره
" دستاوردھای برجامی"در  دوران .  مردم شد

چنان تعطيل  بود که واحدھای صنعتی ھم
شدند؛ دستمزدھا  شدند؛ کارگران بيکار می می

کردند؛  متناسب با سطح تورم افزايش پيدا نمی
ھمان دستمزدھای حقير ھم به موقع پرداخت 

 سال گذشته ھمواره ۴٠روندی که طی .  شدند نمی
ی  ای که به رغم ارائه به گونه.  ادامه داشته است

آمارھای متفاوت، کارشناسان و سران رژيم 
نظرند که اکنون شکاف و نابرابری طبقاتی  ھم

شود  گفته می.  ای به خود گرفته است سابقه ابعاد بی
 درصد افراد ۶ تا ۵ درصد نقدينگی در دست ٩۵
 ٨٠ ميليون نفر از جمعيت ۵٠در حالی که .  است

سال گذشته نماينده .  ميليونی زير خط فقرند
"وزارت بھداشت گفته بود  درصد مردم ٣٠: 

ايران دچار فقر غذايی ھستند و نان برای خوردن 
رقمی که در مناطق محروم به بيش از ."  ندارند

رسيد و در پرتوی تورم   درصد ھم می٧٠
 .کنونی، باز ھم افزايش يافته است

ھای  ھا، در اختPفات و کشاکش البته به جز تحريم
جناحی به زبان ايھام و اشاره از علل ديگری ھم 

دولت "، "دولت در سايه"شود، مانند  نام برده می
اما حتا در دايره اقتدار کابينه، .  و غيره"  با تفنگ

ی معضPت را به علل  نيز مسئوhن کابينه، ريشه
ی آن  نمونه.  دھند مجھول و نامعلومی حواله می

. جھانگيری، معاون اول رياست جمھوری است
ھايش، از مديران  وی در بخش ديگری از صحبت

وی پيش از اين ھم به وجود .  کند ياد می"  نقو نق"
" مديران بی انگيزه، ترسو، ناhيق و آويزان"

"اشاره کرده بود که معلوم "  مديرانی ناhيقی. 
ھا  نيست توسط چه کسانی و چگونه بر اين پست

چنان با وجود  اند و چرا ھم شده"  آويزان"ھا  و مقام
و روشن ھم .  بر سر کارند"  لياقتی بی"اثبات 

مديران "نيست بر عھده کدام نھاد است که اين 
در اين .  را شناسايی و از کار برکنار کند"  ناhيق

رژيم ھمه کائنات مقصرند به جز طبقه حاکم 
دار و نماينده سياسی آنان يعنی جمھوری  سرمايه
 .اسPمی

اين ھم از معجزاتی است که شايد تنھا در رژيم 
يعنی عدم وجود ھيچ .  اسPمی حاکم روی دھد

از آن .  ھا مقصر و مسئولی در برابر نابسامانی
گذشته، رديف شدن خود دست اندرکاران در 

از ھمين روست که در !  صف شاکيان اصلی
از جمPت "  فاعل"ادبيات سياسی سران رژيم، 

ھا به ھيئت افعال مجھول  رخت بربسته و فعل
ھرچند در رژيمی که باhترين .  اند درآمده
اش، يعنی رھبر جمھوری اسPمی رسما و  مقام

طبق قانون به ھيچ مرجع و نھاد و ارگانی و حتا 
گو نيست، انتظار پاسخگويی از   مردم پاسخ
 . اش، انتظاری بيھوده است زيردستان

گو آن که اگر بخواھند پاسخ دھند، پاسخی ندارند 
تنھا ھدف ما حفظ قدرت و کسب :  جز آن که

ثروت و رواج دين و خرافات است و در اين راه 
از ھيچ گونه دزدی و غارت و جنايت دريغ 

چه برای ما اھميتی ندارد سرنوشت و  آن.  کنيم نمی
ست که به زور سرنيزه  ھا انسانی زندگی ميليون

 .کنيم ھا حکمروايی می بر آن
اما تاريخ بارھا ثابت کرده است، اين پاسخ، پاسخ 

بحران انقPبی که امروزه به رغم .  نھايی نيست
انکارھا، سراسر جامعه را فراگرفته و ھر روز 
تعداد ديگری از مردم ناآگاه را از رژيم جدا 

راند، سرانجام  کند و به صف مخالفين می می
دارندگان اين رژيم ننگ و جنايت و ظلم را  برپای

 .گويی خواھد کرد وادار به پاسخ
 

 رژيم جمھوری اس�می را 

 بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی

  و قيام مسلحانه برانداخت
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 بُن و بسته اقتصادی، پوششی بر انجماد دستمزد

٧درصفحه   

کنند اما بايد ديد آيا کسی به فکر کارگران  می
ھا حاضر ھستند  ھست؟ آيا کارفرمايان و دولت آن

 ھزار تومانی ارزش h٨٠٠اقل ھمان کاھش 
دستمزد يا افزايش ھزينه ماھانه کارگر که ھمه 

ھای ماجرا در کميته دستمزد شورای عالی  طرف
اند، از اول مھر ماه به   کار آن را تاييد کرده

کارگران بپردازند؟ آيا حاضرند بابت اين افزايش 
 ميليون تومان ۵ھزينه در شش ماه گذشته، در جا 

 به ھر کارگر بپردازند؟
داران  شواھد موجود حاکی از آن است که سرمايه

اعم از دولتی يا بخش خصوصی حاضر نيستند 
ولو به ھمين نسبت که ھنوز فاصله زيادی دارد با 
آنچه که در عالم واقعی از ارزش دستمزدھا 

اين .  کاسته شده است، دستمزدھا را افزايش دھند
 ھزار تومانی که ايلنا حول آن تبليغات ٨٠٠

زيادی براه انداخته است، اوh بايد در شورای 
عالی کار تصويب شود و در صورت تصويب 
در شورای عالی کار، به کارگران با خانوارھای 

در خانوارھای کارگری با !   نفره داده شود٣/٣
اما .  تر خواھد بود تر، مبلغ فوق نيز کم جمعيت کم

به فرض تصويب در شورای عالی کار، اين مبلغ 
چگونه قرار است به کارگران داده شود؟ رئيس 

نه "گويد  کميته مزد شورای عالی کار می
ھا نه کارفرمايان اين رقم را نقدی  دولتی
پردازند و نه ما نمايندگان کارگری با پرداخت  می

 "نقدی افزايش مزد موافقيم
نظر از اينکه جاسوسان و کارگزاران  صرف

حکومتی متشکل در شوراھای اسPمی و خانه 
را با خود "  نمايندگان کارگری"کارگر که عنوان 

داران و  کشند، ھمدست و نوکر سرمايه يدک می
ھا ھستند و ھيچ ربطی به کارگران  دولت آن

ندارند، اما در ھرحال از ھم اکنون روشن است 
پولی به دست "  ھا و نه کارفرمايان نه دولتی"که 

ھا در کميته  کارگران نخواھند داد و عمال آن
دستمزد شورای عالی کار نيز جز اين 

 .خواھند نمی
با اين ھمه، اين مانع از آن نيست که کارگزاران 

ھايی چون ايلنا، از تPش  رژيم و خبرگزاری
برای ممانعت از اعتراض کارگران نسبت به 
وضع موجود و به منظور سرگردانی و در حال 

"جزئيات"ھا از   داشتن آن انتظار نگاه " واريز" 
بن کارت به حساب "اين مبلغ به صورت 

 ٨٠٠نويسد، اين  ايلنا می.  سخن نگويند"  کارگران
ھزار تومان بسته به تعداد خانوار، تناسب بندی 

شود و در بن کارت کارگر جدا از دستمزدش  می
تواند با در دست  شود و کارگر می ريخته می

ھای  داشتن اين کارت برود از فروشگاه
 .ای خريد کند زنجيره
نظر از اينکه در چنين حالتی کارگر ھنگام  صرف

گونه انتخابی  تھيه کاhی مورد نياز خود ھيچ
ھا  که ھر کاhيی که در اين فروشگاه ندارد، جز آن
شود و به ھر قيمتی که فروخته  عرضه می

نظر از اينکه چنين  و صرف!  شود، بخرد می
روشی اساسا بخاطر عدم افزايش دستمزد و 

ای که اين رقم  تکه کردن آن است به گونه تکه
ھنگام محاسبه مزايا و بازنشستگی و امثال آن به 

گونه ادعائی   حساب نيايد و کارگرنتواندھيچ

درموردآن داشته باشد، اما کارگزاران حکومتی 
 ھزار تومان به ٨٠٠درحالی از واريز مبلغ 

کنند که اصل اين  حساب کارگران صحبت می
طرح ھنوز روی ھواست و نخست بايد در 

 ! شورای عالی کار به تصويب برسد
 ھزار تومانی مطرح ٨٠٠بينيم که ابتدا وعده  می
شود، سپس از غيرممکن بودن پرداخت نقدی  می

شود و در آخر ھم ھمه چيز  آن سخن گفته می
شود که فعP نه  موکول به شورای عالی کار می

ای در اين مورد داشته و نه تصميمی  جلسه
اما آنچه که در عمل .  دربارۀ آن اتخاذ کرده است

ھای  افتد اين است که زمينه اتفاق افتاده و اتفاق می
نه "شود که کسی  روانی اين موضوع فراھم می

پولی به کارگران "  ھا و نه کارفرمايان دولتی
نخواھند پرداخت و دستمزدھا تغييری نخواھد 

ھای اقتصادی  ھا بايد به بُن و بسته کرد، بلکه آن
 .که روی ھواست دلخوش باشند

ھای اقتصادی تبليغات  اين روزھا در مورد بسته
محمدباقر نوبخت، .  زيادی به راه افتاده است

معاون روحانی و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
 ھزار ميليارد تومان بودجه، ٣٠از اختصاص 

ھای اقتصادی دولت  ھا و بسته برای اجرای برنامه
 حامی کابينه  روزنامه"  ابتکار"خبر داد که 

به گفته نوبخت .  روحانی، اين خبر را اعPم کرد
 قلم کاh ٢۵ ميليارد دhر از اين مبلغ برای ١٣

عPوه بر اين رئيس .  اختصاص خواھد يافت
سازمان برنامه و بودجه يک فھرست از پنج بسته 

کاران و  شامل حمايت از توليد، حمايت از پيمان
. درآمد ارائه کرده است ھای کم حمايت از گروه

که موضوع را از روزنامه "  شرق"روزنامه 
ھای  ابتکار نقل کرده به مسخره اين بسته

ھای خوشبختی  بسته"پشتوانه و توخالی را  بی
ھايی که منبع تامين  بسته.  ناميده است"  نوبختی

 آن بکلی مجھول است، معلوم  بودجه و ھزينه
نيست کاhھای مورد نظر از کجا و توسط چه 
کسی يا چه نھادی بايد خريداری شود و توسط چه 
کسی يا چه نھادی توزيع شود و به دست مردم 

 ميليارد دhر ١٣ھا گذشته  از اين!  برسد
 قلم کاh که معادل ٢۵اختصاص يافته برای 

 ميليارد تومان ذکر ۵٠٠ ھزار و ١٧٠ريالی آن 
 تومان ١٣۴۶شده، معنايش اين است که ھر دhر 

ست که اگر نرخ  اين درحالی.  محاسبه شده است
 ١٣ تومان باشد، معادل ريالی ۴٢٠٠دhر معادل 

 ميليارد تومان ۶٠٠ ھزار و ۵۴ميليارد دhر، 
شود که از کل رقم اختصاص يافته به  می
 ھزار ميليارد ٣٠(ھای گوناگون نوبخت  بسته
ھا حاکی از ناروشنی  ھمه اين. بيشتر است)  تومان

ھای سران و مقامات   بودن وعده و ابھام و توخالی
ست که بر بستر شرايط بحرانی موجود  حکومتی

  و نارضايتی گسترده کارگران و زحمتکشان، به
زغم خودشان برای آرام سازی وضعيت انفجاری 

 .دھند جامعه، به مردم می
وضعيت وزارت کار و شورای عالی کار و 
کميته دستمزد آن نيز خارج از اين قاعده کلی 

 ھزار تومان که ٨٠٠قرار نيست حتا رقم .  نيست
به اذعان و اعتراف خودشان، از فروردين سال 
جاری، بر ھزينه کارگران افزوده شده است، به 

اصل اين است .  کارگران پرداخت و جبران شود
وپايه،  بُن ھای بی ای و بُن ھای بسته که با وعده

کارگران را از دست زدن به اعتصاب و 
اعتراض و تظاھرات خيابانی بازدارند و 

حال چيزی به دستمزدھای کارگری اضافه  درعين
 .نکنند و آن را منجمد سازند

جمھوری  از زمانی که حسن روحانی به رياست 
رسيد، انجماد دستمزدھا نيز بطور جدی در 

تعيين دستمزد .دستور کار کابينه وی قرار گرفت
ھای منعطف و منطقه ای وغيره نيز درھمين 

   ربيعی وزيرکار پيشين علی.  رابطه مطرح شد
وی تمام .  ھای مھمی در اين زمينه برداشت گام

سازی، ميزان تورم را  تPشش اين بود که با رقم
رقمی سازد يا آن را روی کاغذ حتا به صفر  تک

 قانون کار که دولت را ۴١تا ماده !  برساند
سازد ھر ساله مطابق نرخ تورمی که  موظف می

شود، حداقل  از سوی بانک مرکزی اعPم می
در شرايط .  اثر سازد دستمزد را افزايش دھد، بی

رقمی  کنونی اما حرف زدن از تورم يک
چون  اوضاع به مراتب بدتر شده .  ست منتفی
گرانی و تورم به حدی است که کسی از .  است

درون يا بيرون کابينه روحانی، ولو پرروترين و 
کند ادعاھای دوره  ھا، جرات نمی ترين آن وقيح

بنابراين برای انجماد .  علی ربيعی را تکرار کند
ھای ديگری وارد مقابله با  دستمزدھا با حربه

ھای اقتصادی و  اند، با بُن و بسته طبقه کارگر شده
اين بھانه که افزايش نقدی مزد، موجب افزايش 

 !شود ھا می قيمت
زيادند اما بطورواقعی کسی "  ھا بسته"ھا و  وعده

. به فکر کارگران و افزايش دستمزدھا نيست
سرپرست وزارت "  انوشيروان محسنی بندپی"

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش 
برنامه دولت برای "پرسد  خبرنگار ايلنا که می

افزايش دستمزد کارگران چيست؟ مطلقا سکوت 
خواھيم فشارھای  می"کند و با گفتن اينکه  می

ھا را پوشش دھيم، از  ناشی از نوسانات قيمت
او در جای ديگری .  رود پاسخ به سوال طفره می

ھدف دولت صيانت و حفاظت از "گويد  می
واحدھای توليدی است و تلويحا از کمک به 

ی در   ھايی که خواھان افزايش سرمايه شرکت
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بنابراين نه .  کند گردش خود ھستند، حمايت می
مقامات وزارت کار و نه ھيچ مقام ديگری در 

جز .  ھا نيست انديشه کارگران و دستمزد آن
ھايی که منابع  کننده و بسته ھای سرگرم وعده

بودجه و ھزينه آن ناروشن است، چيزی تحويل 
 .دھند کارگران نمی

بايد اضافه کرد که وضعيت اقتصادی و مالی 
رژيم به شدت بحرانی است و منابع درآمدی آن 
که از ھم اکنون نيز کاھش يافته و محدود شده، با 

تر و محدودتر  ھا کم اجرای مرحله بعدی تحريم
بسياری از سران رژيم ديگر .  نيز خواھد شد

ھا تاثيرات زيادی بر  کنند که تحريم پنھان نمی
اسحاق .  اقتصاد جمھوری اسPمی گذاشته است
خطير و "جھانگيری معاون روحانی، شرايط را 

ھا  کند و اذعان دارد که تحريم تصوير می"  دشوار
تا ھمين جا ھم تاثيرات زيادی بر اوضاع 
. اقتصادی جمھوری اسPمی برجای گذاشته است

با اين ھمه اسحاق جھانگيری به تبعيت از 
حل معضPت اقتصادی  ای و روحانی، راه خامنه

را تقويت بخش خصوصی، واگذاری آب و برق 
تمام و ھرچه باقی مانده  ھای نيمه و نفت و طرح

 ١٠است به بخش خصوصی و معافيت مالياتی 
 .داند داران می ساله سرمايه

ھمه مقامات دولتی و حکومتی مانند ھميشه فقط و 
فقط در تPش سودرسانی بيشتر به کارفرمايان و 

درپی،  داران ھستند و با تعرضات پی سرمايه
سطح زندگی طبقه کارگر را به مرزھای تباھی و 

روشن است که .  اند نيستی و نابودی رسانده
ھا دست  توانند در برابر اين يورش کارگران نمی

کارگران .  روی دست بگذارند و نخواھند گذاشت
با تکيه بر اتحاد و اتفاق خود قادرند در برابر اين 
تعرضات بايستند، خواھان افزايش دستمزد شوند 

ھا برای انجماد  داران و دولت آن و تPش سرمايه
ھرکارگری اين را می .دستمزدھا را خنثا سازند

 ھزارتومان کافی نيست وکاھش ٨٠٠داند که 
ارزش دستمزد و قدرت خريد را جبران نمی 

اگرقيميت کاhھای مورد نياز گران دو تا سه .کند
برابر شده است، پس دستمزدھای کارگری 

 .نيزدست کم به ھمين نسبت بايد اضافه شود
رانی  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت

آوری  تھران و حومه در اين مورد اقدام به جمع
امضای اعتراضی از کارگران برای افزايش 
دستمزد نموده و خواھان افزايش فوری دستمزد 

واحد، با  سنديکای کارگران شرکت.  شده است
انتشار يادداشتی در کانال تلگرامی خود چنين 

ما رانندگان و کارگران "اشاره کرده است 
رانی تھران و حومه، پيش از  واحد اتوبوس شرکت

ھا به دليل دستمزد پايين، برغم  موج اخير گرانی
ھای معيشت محروم  کار فراوان از حداقل اضافه
ھا که يکباره  ايم و با موج اخير گرانی بوده
ھا دو برابر و در برخی اقPم چند برابر شده  قيمت

است، حتا قدرت تھيه موادغذايی ضروری و 
سنديکای "  ايم مسکن حداقلی را از دست داده

با ھمدلی، "واحد با طرح شعار  کارگران شرکت
اتحاد و ھمبستگی پيش به سوی افزايش فوری 

خواھان افزايش فوری دستمزد با مبنا "  دستمزد

بُن و بسته اقتصادی، 
 پوششی بر انجماد دستمزد

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
عنوان اطPعيه ای است که "  از اعتصاب عمومی مردم زحمتکش کردستان حمايت کنيم"

 و درحمايت ازاعتصاب عمومی ٩٧درتاريخ بيستم شھريور ماه )  اقليت(سازمان فدائيان
 "دراين اطPعيه چنين آمده است.مردم کردستان صادرنمود

 
گرجمھوری اسPمی به مقر حزب   عمليات نظامی ھوائی و موشکی رژيم سرکوب 

دموکرات کردستان ايران و حزب دموکرات کردستان واقع در اقليم کردستان عراق که 
منجر به کشته و زخمی شدن ده ھا تن از کادرھا و پيشمرگان اين دو حزب شد، ھمچنين 
اعدام جنايتکارانه سه زندانی سياسی کرد در روز ھفده شھريور، موج وسيعی از خشم و 

در اعتراض به اين اقدامات جنايتکارانه و برای .  نفرت مردم آزاديخواه را در پی داشت
 شھريور دست به يک ٢١آزادی زندانيان سياسی و لغو حکم اعدام، مردم کردستان روز 

 .اعتصاب عمومی خواھند زد که بايد از آن حمايت کرد
اقدامات وحشيانه رژيم جمھوری اسPمی بار ديگر نشان داد که اين رژيم جنايتکار که از  

ھمان ابتدای به قدرت رسيدن، يورش وحشيانه به احزاب و سازمان ھای کمونيست، انقPبی 
و مخالف خود را آغاز کرد و تاکنون ھزاران تن از اعضا و ھواداران آن ھا از جمله 
ھزاران زندانی سياسی را در سرتاسر کشور به قتل رسانده است، مادام که به حيات ننگين 

 ".خود ادامه دھد، از زندان و کشتار و اعدام مخالفين خود دست برنخواھد داشت
 

درادامه اطPعيه ضمن اشاره به اين موضوع که رژيم جنايتکارجمھوری اسPمی جز 
کشتار و اعدام، جز فقر و بدبختی و بيکاری و دھا معضل اجتماعی، ھيچ ارمغان ديگری 

کارگران و تمام اقشار "  برای توده ھای مردم زحمتکش ايران نداشته است می نويسد
زحمتکش در سرتاسر کشور از ظلم و ستم و استثمار طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار 

معلمان و فرھنگيان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان، .  منافع اين طبقه به ستوه آمده اند
زنان، دانشجويان، رانندگان، روشنفکران و نويسندگان و در رأس ھمه کارگران در اشکال 

ويژه در شکل اعتصاب و اعتراض خيابانی عليه رژيم و برای تغيير وضع   گوناگونی به 
وقت آن است که با گسترش اعتراضات و اعتصابات .  موجود دست به اعتراض زده اند

 ".سراسری، رژيم جنايتکار جمھوری اسPمی را در مقياس تمام کشور به چالش کشيد
 

اطPعيه درپايان ضمن حمايت ازاعتصاب عمومی مردم زحمتکش کردستان، کارگران و 
عموم زحمتکشان را به گسترش اعتراضات و اعتصابات و تشديد مبارزه برای براندازی 

 .رژيم جمھوری اسPمی فرا خوانده است
 

 

 .ھای اخير شده است قراردادن گرانی
ناتوانی حتا برای تھيه موادغذايی ضروری، 

واحد،  معضلی است که نه فقط کارگران شرکت
به اتفاق کارگران در دام آن  بلکه اکثريت قريب

ابتکارعمل سنديکای کارگران .  اند گرفتار آمده
واحد، اگرچه ابتکارعمل جالبی است، اما  شرکت

توان و نبايد فقط به اين  در شرايط کنونی نمی
که شرايط  بويژه آن.  شکل مبارزه بسنده کرد
تری از مبارزه را در  بحرانی جامعه اشکال عالی

برای مقابله با تعرض .  دھد دستور کار قرار می
ھا، برای مقابله با   داران و رژيم سياسی آن سرمايه

انجماد دستمزدھا و برای افزايش فوری آن، بايد 
از اشکال متنوع مبارزه، از نمونه، تجمع، 

پيمايی و امثال آن سود جست، بايد  تظاھرات، راه
بيش ازگذشته خانواده ھارابسيج کرد و به خيابان 
آمد و اعتصاب و اتحاد را در سرلوحه مبارزات 

 .قرار داد
 



 ٧٩٠ شماره  ٩٧ شھريور ٢۶      ٨

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

۶درصفحه   

ھا و کاھش ارزش لایر از  ميزان افزايش قيمت
آور  فروردين سال جاری تاکنون واقعا سرسام

قيمت برخی اقPم و کاhھای ضروری . بوده است
دو برابر، برخی سه برابر و برخی حتا به چند 

وقتی کارگر برای خريد .  برابر افزايش يافته است
يک کاh بايد دو تا سه برابر ھمان پولی را 

 برای ھمان کاh ٩۶بپردازد که در اسفند 
پرداخت، اين به معنای آن است که ارزش  می

 درصد کاھش يافته ٢٠٠ تا ١٠٠دستمزد وی 
نيازی به محاسبان پيچيده رياضی .است
اگرقيمت کاhھای ضروری  نسبت به .نيست
 تاسه برابر  افزايش يافته است،روشن ٩۶اسفند

است که قدرت خريد طبقه کارگردرشھريور سال 
 ٩۶جاری به يک سوم قدرت خريدآن دراسفند 

 .سقوط کرده است
سابقه و  ھای وحشتناک و کاھش کم رغم گرانی به
مھار ارزش لایر و سقوط وحشتناک قدرت  بی

خريد کارگران  که امروز ھمگان به آن اعتراف 

٨ 

١از صفحه   

ھای  نامTه          ))))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 
 

اره حسـاب  کمک ھای مالی خود را به شــم
راه  ـم بانکی زير واريز و رسيد آن را به ـھ

ھــای  کــد مــورد نــظــر بــه يــکــی 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 اطPع  عPقمندان 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 اطPع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطPع ؛  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  

 بُن و بسته اقتصادی، پوششی بر انجماد دستمزد


