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  ٣درصفحه 

 ھای امپرياليست  رقابت قدرت
 ای برسربازارايران و موانع منطقه

 
 تيرماه در وين، ٢٣ای  در پی توافق ھسته

منظور نجات جمھوری  تحرکات ديپلماتيک، به
المللی و غلبه بر  اس4می ايران از انزوای بين

 .يافته است گسيخته اقتصادی، افزايش اوضاع ازھم
ھای  به دعوت وزرای کابينه روحانی، ھيئت

اقتصادی کشورھای اروپايی، ديدار از   –سياسی 
ايران را برای گفتگو با مقامات دولتی و 

سازی برای گسترش مناسبات اقتصادی و  زمينه
 .اند سياسی آغاز کرده

 تيرماه، معاون صدراعظم آلمان و وزير ٢٨در 
اقتصاد اين کشور، به ھمراه يک ھيئت اقتصادی، 

داران، کارشناسان اقتصادی و  متشکل از سرمايه
تجاری، رئيس اتاق صنايع و بازرگانی آلمان 
وارد ايران شدند و گفتگوھای مقدماتی خود را  
بر سر گسترش مناسبات اقتصادی، با تعدادی از 

چند روز .  وزرای کابينه روحانی، انجام دادند
 مردادماه، فابيوس وزير خارجه ٧بعد، در 

فرانسه نيز وارد ايران شد که ھمچون ھيئت 
آلمانی، ع4وه بر م4قات و گفتگو با وزير 
خارجه و روحانی، به توافقاتی با وزرای 
اقتصادی کابينه بر سر گسترش مناسبات 

 .يافت اقتصادی دست
ای،  که چند روزی پس از توافق ھسته اين

نمايندگان سياسی و اقتصادی انحصارات آلمانی و 
فرانسوی باعجله، ت4ش برای گسترش مناسبات 

داران ايران را  با جمھوری اس4می و سرمايه
ھای  کنند، حاکی از رقابت شديد قدرت آغاز می

امپرياليست، بر سر تجديد تقسيم بازار ايران و 
 .سلطه بر آن است

انحصارات اروپائی، پس از تشديد منازعه بر سر 
ای جمھوری اس4می و برقراری  پرونده ھسته

اروپايی، بخش   –ھای گسترده آمريکايی  تحريم
بزرگی از بازار ايران را از دست دادند و آن را 

 .عمدتاً به رقيب چينی خود واگذار کردند
ھای ک4ن اين کشورھا در  گذاری فقط سرمايه نه

ھای سودآور نفت و گاز متوقف گرديد،  پروژه
ھا نيز، شديداً تنزل  بلکه حجم مبادaت تجاری آن

يافت و مجموع صادرات آلمان و فرانسه به 
 ميليارد يورو کاھش ١۵ تا ١٠ايران، ساaنه بين 

ھا  گذاری اين کاھش مبادaت و سرمايه.  پيدا کرد
در شرايطی رخ داد که درنتيجه افزايش بھای 
نفت، جمھوری اس4می به صدھا ميليارد دaر 

خصوص از  لذا، واردات کاa به.  يافته بود دست
گذاری  ھا سرمايه چين شديداً افزايش يافت و چينی

 تکانی  تير و ضرورت يک خانه٣١معلمان؛ ناکامی  
 

 تير، بار ديگر و به روشنی بر اين نکته صحه گذاشت که اميد ٣١ممانعت دستگاه حکومتی از تجمع 
آن دسته از معلمان و يا اعضای .  ھای انتخاباتی حسن روحانی وقت تلف کردن است بستن به وعده

و "  حقوق شھروندی"ھای پوچ روحانی از جمله در زمينه  شان که تاکنون به وعده  ھای صنفی تشکل
دل بسته بودند، اگر بخواھند در صف معلمان و فرھنگيان زحمتکش "  ھای غيردولتی حمايت از تشکل"

جنبش اعتراضی .  بمانند، بايد به طور قطعی از اين توھمات دست بشويند و از اميدھای واھی دل برکنند
درون خود را کام4 ايزوله و منفرد "  طلب اص4ح"معلمان زمانی قرين موفقيت خواھد شد که گرايش 

ھا و تشکل ھای مستقل   گری ومشارکت بيش از پيش توده معلمان درفعاليت سازد و با تجھيز، دخالت
معلمان، راه را به طور کامل بر نفوذ اين گرايش سد کند تا مسير پيشرفت و تعالی خويش را ھموار 

ھای صنفی معلمان به اعمال  طلب که نمايندگان فکری آن در رأس برخی تشکل گرايش اص4ح.  سازد
گيرند،  ھای اعتراضی معلمان را نيز در دست می سياست مشغولند و متاسفانه گاه تا حد رھبری حرکت

گرايشی که نه فقط ت4ش ، مبارزه و .  ترين مانع پيشرفت و تکامل جنبش اعتراضی معلمان است مھم

 ھدف سياسی اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه 
 

زمان به مواضع داعش و  صادر کرد حمله ھم)   ژوئيه٢۵( مرداد ٣ای که روز شنبه  دولت ترکيه در بيانيه
 ٢٠( تير ٢٩گذاری در شھر سوروچ کردنشين ترکيه، در روز دوشنبه  ، بمب بھانه.  ک را اع4م کرد ک پ

دولت ترکيه مدعی شد اين عمليات .   کشته و بيش از صد مجروح بر جای گذاشت٣٢بود که )  ژوئيه
ک، کشته شدن دو مأمور پليس به  ک ی حمله به مواضع پ بھانه.  توسط نيروھای داعش انجام شده است

 .ک بود ک دست شاخه نظامی پ
توانند از پايگاه ھوايی اينجرليک، در  پس از عمليات نظامی، دولت ترکيه اع4م کرد نيروھای ائت4ف می

 ۶شنبه  سپس، از ناتو درخواست کرد روز سه.  نزديکی مرز سوريه برای حمله به داعش استفاده کند
اين درخواست بر اساس بند چھارم پيمان ناتو انجام .  يک جلسه اضطراری برگزار کند)  ژوئيه٢٨(مرداد 

تواند  شد که طبق آن، در صورتی که امنيت و تماميت ارضی يکی از اعضای ناتو در خطر باشد، می

 احتکار مسکن و بی خانمانی توده ھای کارگر و زحمتکش
 

موضوع مسکن و اجاره بھای سنگين آن ھمواره يکی از معض4ت اصلی کارگران و توده ھای زحمت 
اين معضل در سال ھای پايانی رژيم شاه به شکل گسترش حاشيه نشينی در اطراف .  کش ايران بوده است

ماجرای يورش وحشيانه ماموران حکومتی رژيم .  ک4ن شھرھای ايران از جمله تھران سر باز کرد
.  ھنوز از يادھا نرفته است۵۶و تخريب زاغه ھای آنان در سال "  خاک سفيد"پھلوی به حاشيه نشينان 

حادثه ای که منجر به قيام و شورش .  نشاند"  خاک سياه"را به "  خاک سفيد"يورش سرکوبگرانه ای که 
شد و در پی آن بحران سياسی حاکم بر رژيم سلطنتی تشديد و وارد "  خاک سفيد"ھمگانی زخم خوردگان 

 .  مرحله جديدی شد

  ۵درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٩٨شماره    ٩۴نيمه اول مرداد  –سال سی و ھفتم 

 گسترش مناطق آزاد و ويژه، 
 آزادی سرمايه داران ازھرگونه قيد و بند است

 
  اعدام، زندان، مواد مخدر و 

 ی جمھوری اس�می نقش جنايتکارانه

١٠درصفحه   



 ٢ ۶٩٨ شماره  ٩۴نيمه اول مرداد     ٢

١از صفحه   

 ھای امپرياليست رقابت قدرت
 ای  بر سر بازار ايران و موانع منطقه

رقيب در دست خود  ھا را بی در برخی پروژه
 .گرفتند

که درنتيجه ناگزيری  انحصارات اروپايی از اين
تبعيت از دولت آمريکا، ميلياردھا يورو سود را 

دفعات  داده بودند، به از بازار ايران ازدست
نارضايتی خود را ابراز داشتند و با فشار به 

ھای خود برای پايان دادن به اين نزاع،  دولت
فقط در شرايط  چراکه نه.  کردند شماری می لحظه

بحران اقتصادی اتحاديه اروپا، بازار ايران برای 
انحصارات اروپايی حائز اھميت بود، بلکه به 

رفسنجانی با   –قدرت رسيدن گرايش روحانی 
سوی اروپا و آمريکا، دليل  تماي4ت آشکار به

ھای اروپائی برای پايان  ديگری بر اصرار قدرت
 .تر نزاع بود يافتن ھرچه فوری

سرانجام نيز با توافق وين، اين نزاع خاتمه يافت 
داران اروپائی اين فرصت  و حاa برای سرمايه

شده است تا بازاری را که در چند سال  فراھم
گذشته تدريجاً از دست دادند، مجدداً به چنگ 

حال که در  انحصارات اروپايی درعين.  آورند
کنند،  درون خود برای کسب سھم بيشتر ت4ش می

اند، بازار ايران را از  عجالتاً مشترکا در ت4ش
ھا درآورند و موقعيت خود را چنان  چنگ چينی

مستحکم سازند که وقتی شرايط برای حضور 
ھا در اين بازار فراھم شد،  رقبای آمريکايی آن

ھای اقتصادی را  ترين مراکز و حيطه اصلی
بنابراين در .  پيشاپيش در دست خود گرفته باشند

گذاری در  ھا بر سرمايه مرحله کنونی، تمرکز آن
حال موردنياز  ھای سودآور و درعين رشته

ھای مربوط  جمھوری اس4می، ازجمله در پروژه
به نفت و گاز، پتروشيمی، مونتاژ خودروھای 
سبک و سنگين، قراردادھای فروش وسايل و 
تجھيزات مربوط به ناوگان ھوايی، دريايی و 

در جنب آن نيز .  زمينی جمھوری اس4می است
فروش انواع و اقسام کاaھايی است که مستقيماً 

گردد يا مواد خام و يدکی  وارد بازار مصرف می
 .ھاست موردنياز تعدادی از کارخانه

از ھمين روست که آنچه در مذاکرات ھيئت 
آلمانی موردتوافق قرارگرفته است، صادرات 
قطعاتی برای صنايع خودروسازی، مواد خام 

آوری پزشکی،  صنايع شيميايی، داروسازی و فن
ابراز .  صادرات موردنياز صنعت چاپ است

اميدواری شده است که در سه تا چھار سال آينده، 
.  ميليارد يورو برسد١٠حجم صادرات آلمان به 

داران آلمانی، اکنون  رسد که سرمايه به نظر می
که بخواھند، سرمايه به ايران صادر  بيش از آن

گذاری درازمدت داشته باشند،  کنند، يا سرمايه
خواه .  ھدفشان صادرات کاaھای آلمانی است

 .ھا کاaھای مستقيماً مصرفی يا موردنياز کارخانه
در مورد فرانسه که قرار است در شھريورماه، 
نمايندگان صد شرکت فرانسوی برای نھايی 
کردن توافقات فابيوس، وارد ايران شوند، مسئله 

در گفتگوھای وزير خارجه فرانسه .  متفاوت است
با وزير نفت جمھوری اس4می در مورد 

ھای انحصار نفتی توتال در  گذاری سرمايه
زنگنه پس از گفتگو با .  ھای نفتی توافق شد پروژه

باب جديدی برای توسعه :  فابيوس گفت
ھای نفتی  ھای توتال در توسعه ميدان فعاليت

ع4وه بر اين قرار شد، .  شود گشوده می

ھای پتروشيمی فرانسوی حضور  شرکت
. تری در صنعت پتروشيمی داشته باشند گسترده
ھای فرانسوی پژو و رنو نيز فعاليت  سازی ماشين

پس از .   گسترش خواھند داد خود را در ايران
گفتگوی فابيوس با وزير راه، تصميم گرفته شد 

ھای  ھای کارشناسی بر روی پروژه که گروه
ونقل ريلی، دريايی،  ھمکاری پيرامون حمل
که تعدادی  ع4وه بر اين.  زمينی و ھوائی کار کنند

شود،  ھواپيمای ايرباس از فرانسه خريداری می
تواند از  سخنگوی دولت اع4م کرد که فرانسه می

طريق فروش ھواپيمای جنگی ميراژ نيز نياز 
. نيروی ھوايی جمھوری اس4می را برطرف کند
در مورد خريد کشتی و ناو جنگی تاکنون خبری 

وزير خارجه فرانسه با .  انتشار نيافته است
ھا  ايرانی:  آمده گفت دست خرسندی از توافقات به

به قطار، ھواپيما، مواد غذايی و ھمه نوع 
دعوتی ھم از روحانی برای .  تجھيزات نياز دارند

ھا را  ديدار از فرانسه صورت گرفت، تا توافق
بنابراين از توافقات صورت .  يکسره و نھائی کنند

گرفته ميان نمايندگان انحصارات آلمانی و 
فرانسوی آشکار است که بخش بزرگی از اين 
. توافقات بر سر خريد کاa از اين دو کشور است

ھای نفت و  گذاری مستقيم، اساساً در رشته سرمايه
ای پتروشيمی و صنعت  گاز و احتماaً در محدوده

 . سازی صورت خواھد گرفت اتومبيل
روشن است که با اين توافقات، برخ4ف ادعای 
مقامات دولتی ايران نه بھبود جدی در اوضاع 
اقتصادی رخ خواھد داد و نه شرايط زندگی 

اما در .  کارگران و اشتغال بھبود خواھد يافت
ای که به آن اشاره شد، تا کجا  ھمين محدوده

مدتی را  توان aاقل انتظار پيشرفت کوتاه می
تا جايی که به واردات کاaھای آلمانی و .  داشت

فرانسوی و يا مونتاژ صنايع خودروسازی 
شود، با افزايش درآمد دولت از نفت و  مربوط می

تواند در  شده، توافقات می ھای بلوکه آزاد شدن پول
اما فراتر از آن .  طول چند ماه آينده عملی گردند

ھايی ھمچون نفت، گاز و  حتی در رشته
ای را  م4حظه توان پيشرفت قابل پتروشيمی، نمی

مقامات جمھوری اس4می .  شاھد بود
ھای نفت و گاز  گويند،فقط  توسعه ميدان می

گذاری در طول   ميليارد دaر سرمايه١٨۵نيازمند 
 ٧٠بخش پتروشيمی نيز به .   سال آينده است۵

يکی از مشاورين وزير .  ميليارد دaر نياز دارد
 ميليارد دaر ۵٠٠گويد به  صنعت ھم می

ھا نياز  گذاری در بخش توسعه زيرساخت سرمايه
پوشيده نيست که نه جمھوری اس4می .  داريم
تواند از طريق فروش نفت اين مبالغ ک4ن را  می

توانند در  المللی می تأمين کند و نه انحصارات بين
گذاری نفت و گاز، آن  ھمان محدوده نياز سرمايه

 .را تأمين نمايند
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع آلمان حتی انجام 
مبادaت تجاری را تا سال آينده مي4دی ناممکن 

چراکه به گفته وی، عجالتاً بايد مناسبات .  داند می
وانتقال پول فراھم گردد و  عادی بانکی و نقل

مشکل بيمه ھرمس با جمھوری اس4می ايران 
: ھای بزرگ افزود وی در مورد پروژه.  حل شود

تواند از تنگناھا رھا شود، مگر با  ايران نمی
افزايش صادرات نفت، اکتشاف و نوسازی 

. ھا به پول نياز دارد ھمه اين.  ھا پاaيشگاه
ھای آلمانی ھم عجالتاً آمادگی فاينانس  بانک
پس، آنچه در گام .  ھای بزرگ را ندارند پروژه

نخست قرار دارد، مبادaت تجاری و گشايش 
 . صادراتی است

ھای امپرياليست  بنابراين در ھمان حال که قدرت
برای کسب سھم بيشتر از بازار ايران در 

معض4ت و موانعی وجود دارد که .  اند رقابت
گذشته .  شود ھای ک4ن می گذاری مانع از سرمايه

رشته موانع سياسی ھم وجود دارد که  از اين، يک
. ای است يکی از آنھا موانع و اخت4فات منطقه

ھای آلمانی و  کافی است که اشاره شود ھيئت
فرانسوی ع4وه بر مسائل اقتصادی، پيرامون 
مسائل سياسی مورد اخت4ف با جمھوری اس4می 

ھا در  ھايی از آن ھم گفتگوھايی داشتند که گوشه
که  ازجمله اين.  مطبوعات رژيم انتشار يافت

اگر ايران :  معاون صدراعظم آلمان اع4م کرد
خواھد روابط نزديک اقتصادی با آلمان و  می

کشورھای غربی داشته باشد، بايد روابطش را با 
رژيم اسرائيل بھبود بخشد و آن را به رسميت 

آلمان ھم آماده است، نقش ميانجی را بر .  بشناسد
 . عھده گيرد

در مذاکرات وزير خارجه فرانسه با روحانی نيز 
ھايی  پيرامون سوريه و لبنان و احتماaً يمن بحث

صورت گرفت که چيزی از آن به بيرون درز 
ازاين  فقط روحانی در سخنان خود پس.  نکرد

در مورد مسائل سوريه، لبنان و يمن، : ديدار گفت
 . حل سياسی باشيم ھمه بايد دنبال راه

رغم تسھي4ت متعددی که از  جمھوری اس4می به
گذاری انحصارات  اکنون برای سرمايه ھم
رشته معض4ت  المللی قائل شده است،با يک بين

در سياست خارجی مواجه است که تحقق 
. سازد ھای اقتصادی آن را ناممکن می برنامه

تواند به اھداف خود دست  جمھوری اس4می نمی
طلبانه خود دست  که از مقاصد جاه يابد، بدون اين

. نشينی کند ای عقب بردارد و در سياست منطقه
دانستند که  خوبی می اين را روحانی و کابينه او به

ای و ت4ش برای جذب سرمايه  توافق ھسته
ای  المللی، عواقبی برای سياست منطقه بين

از ھمين رواست .  جمھوری اس4می خواھد داشت
که تحرکات ديپلماتيک خود را در منطقه افزايش 

اند تا aاقل تضادھا و اخت4فات را  داده و در ت4ش
اين .  ای کاھش دھند ھای منطقه با برخی قدرت

ھمان ھدفی است که اتحاديه اروپا و دولت آمريکا 
نيز در پی توافق وين با جمھوری اس4می، دنبال 

در ھمين فاصله، وزير خارجه جمھوری .  کنند می
 مردادماه، در سفری به کويت، ٣اس4می در 

قطر و عراق که اھداف پشت پرده آن اع4م نشد، 
 ۶در .  با مقامات اين کشورھا م4قات کرد

مردادماه، فدريکا موگرينی، مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا پس از ديدار از عربستان، 
به ايران آمد و با وزير خارجه و روحانی ديدار 

بنابراين، اين احتمال ھست که جمھوری .  کرد
اس4می در پشت پرده ديپلماسی سری، مشغول 

ای  ھای منطقه نشينی گفتگو برای برخی عقب
ھای داخلی جمھوری  اخت4فات و کشمکش.  باشد

جای خود باقی است و اين يکی از  اس4می البته به
ھای  معض4ت و موانع بر سر راه سياست

اما در شرايطی که جمھوری .  روحانی است
اس4می درگير بحران اقتصادی و ت4ش برای 

حال  جذب سرمايه به داخل ايران است و درعين
در کشورھای منطقه که دخالت مستقيمی دارد، با 

۴درصفحه   
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 تکانی  تير و ضرورت يک خانه٣١معلمان؛ ناکامی 
راھه و  پتانسيل مبارزاتی معلمان را به بی

کشاند، بلکه بادل بستن به وعده ھای  انحراف می
ھايی که  ھا و سياست سرخرمن و اتخاذ روش

ست، بذر  حاصلی و شکست و ناکامی نتيجه آن بی
سردی و سرخوردگی در ميان توده معلمان نيز  دل
 .پاشد می
ھای صنفی فرھنگيان  شورای مرکزی تشکل"

در "  شورای مرکزی"از اين پس "  سراسر کشور
 تير انتشار داد، معلمان ٢٧ای که  اط4عيه

سراسر کشور را به تجمع در برابر مجلس 
اين تجمع که قرار بود روز چھارشنبه .  فراخواند

نحوه برخورد دستگاه " تير و در اعتراض به ٣١
قضائی با فرھنگيان و سکوت دولت در برابر 

، برگزار "شود ستمی که بر آنان روا داشته می
چرا که نيروھای .  گردد، نتوانست پا بگيرد 

رنگارنگ سرکوب از ساعات اوليه صبح ھمان 
ھای اطراف آن را به  روز، محل تجمع و خيابان

مزدوران حکومتی اعم از .  اشغال خود درآوردند
ھا، در  نيروھای گارد و پليس و لباس شخصی

يک اقدام پيشگيرانه، با ارعاب و تھديد و ضرب 
و شتم و اھانت به معلمان و با استفاده از باتوم و 

 تن از فرھنگيان را ١۵٠دستبند، نزديک به 
بازداشت کردند و مانع برگزاری تجمع معلمان 

در "  شورای مرکزی"اين درحالی بود که .  شدند
ترين کلمات و عبارات  اط4عيه خود، با نرم

حرکت در چارچوب "ممکن وم4حظاتی چون 
وغيره، " قانون اساسی٢٧قانون و استناد به ماده 

اعتراض "تاکيد کرده بود که ھدف آن است که با 
مخالفت خودشان را با بازداشت فعاaن "  خاموش

"صنفی معلمان ابراز دارند " شورای مرکزی. 
نيت خود تاکيد کرده بود که  برای نشان دادن حسن

خواھند کرد "  سکوت"در اين گردھمائی، صرفا 
رانی يا خواندن مقاله  ای برای سخن و ھيچ برنامه

شود و ھر  ندارند، جلوی شعار و سرود گرفته می
پ4کاردی که به صورت خودجوش تھيه شده باشد 

باشد، "  افراطی"و حاوی مضامين غيرصنفی و 
و باز ھم برای نشان دادن .  آوری خواھد شد جمع
در اط4عيه "  شورای مرکزی"نيت بيشتر  حسن

خود چنين قيد کرده بود در صورت آزادی 
نيز "  شورا" تير، اين ٣١اسماعيل عبدی قبل از 
 )١! (تجمع را لغو خواھد کرد

سابقه و البته بر  ھا که بی نيت رغم تمام اين حسن به
دار و دسته روحانی ناشناخته نبود، اما معلمان 
تھران و معلمانی که از شھرھای مختلف خود را 
به ميدان بھارستان رسانده بودند تا به قول 

ھای صنفی، يکی  عضوی از يکی از ھمين تشکل
خود را برگزار "  ھای صنفی ترين تجمع مدنی"از 

روبرو "  برخوردھای امنيتی و خشن"کنند، با 
ديدند که دستگاه "  در کمال ناباوری"شدند و 

عمل آورد و  ھا جلوگيری به سرکوب، از تجمع آن
بعد ھم محمدرضا يوسفی مديرکل سياسی استان 

گونه مجوزی برای  تھران گفت؛ معلمان ھيچ
به دنبال برھم خوردن تجمع !  اند تجمع نداشته

با "  رياست شورای مرکزی"معلمان،ھمان روز 
کنان نوشت،  ای، شکوه صدور اط4عيه

فرھنگيان فرھيخته چون ھميشه با رفتاری کام4 "
شان را  مدنی و منضبط و با سکوت خود اعتراض

زدند ولی گويی سکوت نيز برای گوش  فرياد می
 )٢"! (مسئوaن بسی سنگين و غيرقابل تحمل بود

رغم  و امثال وی به"   رياست شورای مرکزی"

گرانه و نظائر آن را به  که اين اقدام سرکوب آن
اند، آستانه تحمل رژيم را  چشم خود ديده

اعتنايی دار و دسته روحانی را  شناسند و بی می
ھای مکرر  ھا، گفتگوھا و التماس در م4قات

ھای  حاصل برای صدور مجوز فعاليت تشکل  بی
اند، و  صنفی معلمان را از نزديک شاھد بوده

بايستی اين پيام را دريافته باشند که  قاعدتا می
ھای  يابی و تشکل دستگاه حکومتی مخالف تشکل

ھای  ھای توده مستقل معلمان و در برابر خواست
کارگر و زحمتکش از جمله معلمان و فرھنگيان 

گذشت است، اما باز ھم سعی  زحمتکش بی
عدم تسلط aزم دولت "کنند اين اقدام را به پای  می

" ھا و نھادھای خود خانه بر برخی وزارت
بگذارند، تا ماھيت رژيم حاکم در ضديت با 

ھای   آزادی ھای سياسی منجمله آزادی تشکل
و "  سکوت"آری .  پوشی کنند مستقل را پرده

مسئوaن بسی "معلمان برای " اعتراض خاموش"
تر از آن اما گوش  بود، سنگين"  سنگين
ست که پيام دستگاه حکومتی را که در  کسانی

شود،  گرانه آن مکرر می اقدمات سرکوب
رياست شورای "اگرچه در اط4عيه .  شنوند نمی

به اين نکات اشاره و به آن اعتراف "  مرکزی
ای برای حل  در سطوح باa اراده"شود که  می

، که "پرورش وجود ندارد و معض4ت آموزش
و "  چنان حاکم است ھای غلط گذشته ھم نگاه"
حل را دربرخورد سخت با  حاکمان تنھا راه"

تراشی  اما بازھم دست از توجيه"  دانند معلمان می
که حاضر نيستند از اين  تر اين دارند و مھم برنمی

حرکت اعتراضی ناکام درس گرفته و راه و 
ھای  روش صحيح مبارزه و واقعا مستقل از جناح
 !حکومتی را پيش گيرند و آن را سازمان دھند

برخی عناصر .  اما اين ھنوز تمام مسئله نيست
وابسته به ھمين گرايش که چشم به باa دوخته و 

ھای صنفی معلمان نيز عضويت دارند،  در کانون
" تجمع سکوت"که از برگزار نشدن  بيش از آن

اند که  معلمان ناراحت شده باشند، از اين نگران
ھا، و  ممانعت از برگزاری اين نوع حرکت

، باعث راديکال "برخوردھای امنيتی و خشن"
ھای اعتراضی معلمان  ھا و روش شدن خواست

ھای آرام و مدنی را از  فضای حرکت"شود و
(روھا گرفته و به تندروھا بسپارد ميانه  !"٣ (  
ھا که سازماندھی اعتراضات در روزھای  اين

ھای  پنجشنبه و ساعات تعطيل مدارس را از نشانه
دانند از  ھوشمندی رھبری اعتراضات معلمان می

آن بيم دارند که اين اعتراضات به روزھای 
که  نگران آن!  غيرتعطيل و مدارس کشيده شود

آموزان  آتش اعتراض معلمان به صفوف دانش
ھايی که اکثر  مدارس و از آن طريق به خانواده

اند  ھا ناراضی و چون باروت آماده اشتعال آن
ھا و قيد و بند ھای  که ترمز نگران از اين!  بيفتد

بازدارنده ای که اين ھا بردست و پای معلمان 
پيچند، کار آئی خودرا ازدست بدھند و جنبش   می

اعتراضی معلمان با پشت سرگذاشتن اين نوع 
از !  تری شود ھا ، وارد مرحله تکامل يافته تشکل

اند که  اين روست که دست به دامان روحانی شده
ای بيانديشد و قبل از پايان تعطي4ت  چاره

ھای  تابستانی، راھی برای پاسخگويی به خواست
 !معلمان پيدا کند

ھا  اما از اين نکته که بگذريم، برخی ديگر از اين
گری سعی کردند حرکت اخير معلمان را  با ناشی

قلمداد "  پيروزی"وارونه جلوه داده و آن را يک 
ولی ھر کس، و قبل از ھمه ھر معلمی که .  کنند

خود از نزديک شاھد اين حرکت بود و يا در 
جريان آن قرار گرفته باشد، اين واقعيت را نيز 

شورای " تير که ٣١"  تجمع سکوت"داند که  می
آن را سازمان داده بود، چيزی جز "  مرکزی

گرايش راست و .  شکست و ناکامی درپی نداشت
و   –"  شورای مرکزی"طلب غالب در  اص4ح

که پيش از اين   –ھای صنفی معلمان  برخی کانون
نيز ناخرسندی خود را از حضور فعال توده 

ھا در اعتراضات پرشور  آفرينی آن معلمان و نقش
و سراسری معلمان ابراز کرده بود، کوشيد با 
سازماندھی يک حرکت آرام و کنترل شده، 

ھای سراسری و کشاندن  درعين مھار اعتراض
معلمان سراسر کشور به مقابل مجلس، ھمه 

جا زير چتر کنترل خود  طور يک معلمان را به
ھای  ھای جناح گردآَوَرد و آن را وسيله رقابت

اما اين حرکت که از باaی .  حکومتی قرار دھد
سر معلمان و فعاaن آگاه و راديکال جنبش 
اعتراضی معلمان سازماندھی شده بود، مستقل از 

که چه کميتی از فرھنگيان و معلمان در آن  آن
شرکت نمودند، با شکست کامل روبرو شد و حتا 

ھای ذکر شده در اط4عيه  در ھمان محدوده
يعنی بدون خواندن مقاله و "  شورای مرکزی"

سرود و شعار و در شکل  رانی، بی سخن
نيز برگزار "  اعتراض خاموش"و "  سکوت"

 !نشد
سازماندھندگان اين حرکت ناکام، چنان نسبت به 

و "  حقوق شھروندی"ھای روحانی پيرامون  وعده
متوھم "  ھای مدنی اعتراض"به رسميت شناختن 
بينی نکرده بودند که اگر از  بودند که حتا پيش

ھا در مقابل مجلس جلوگيری  آن" اعتراض مدنی"
حال !  ھا چه باشد  شود، چه کنند و اقدام بعدی آن

توانستند اجتماع اعتراضی خود را  ھا می که آن آن
به محل ديگری انتقال داده و به فرض در برابر 

وپرورش تجمع کنند و يا از  وزارت آموزش
ھا، دست به  ميدان بھارستان در يکی از خيابان

ھايی  ھا و روش تاکتيک.  پيمايی بزنند و غيره راه
که در جنبش اعتراضی معلمان سابقه داشت و در 

 .نيمه اول دھه ھشتاد نيز از آن استفاده شده بود
شکست اين حرکت اما در واقع شکست  

ھای  ست که سطح فعاليت و خواست گرايشی
جنسان  ھا و کشش ھم معلمان را بر وفق خواست

کند و البته  ھای حکومتی تنظيم می خود در جناح
ست برای بازگرداندن جنبش اعتراضی  ت4شی

معلمان به سطح و اندازه قبل از سلسله اعتصابات 
 دی ٣٠و اعتراضات سراسری معلمان در فاصله 

 و ادامه آن در فروردين و ٩٣ اسفند ١٠تا 
، که مشخصه اصلی آن گسست از ٩۴ارديبھشت 

اعتراضاتی که .  طلبی بوده است گرايش اص4ح
توده معلمان در برگزاری آن مشارکت و نقش 
فعالی داشتند و آن را از پايين کنترل و ھدايت 

ھای  اعتراضاتی که شعارھا و خواست.  کردند می
ھای  آن نيز از دل توده معلمان و بدنه تشکل

تر از اين، مستقل از  و مھم!  موجود درآمده بود
ھا و  گرايش اص4ح طلب و اساسا توسط تشکل

رو  ھای متشکل معلمان آگاه و پيش جمع
اعتراضاتی که مويد .  سازماندھی شده بود

تر معلمان و  گرانه بخش آگاه ھای سازمان فعاليت
طلبی  فرھنگيانی داشت که با گرايش اص4ح

ھای صنفی موجود خط و  درون برخی از تشکل
بيھوده نبود که گرايش .  مرز داشتند و دارند

١از صفحه   
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٣از صفحه   

 تکانی  تير و ضرورت يک خانه٣١معلمان؛ ناکامی 

 تير بازداشت و به سلول انفرادی ۶شد و بعد در 
گرد دائمی فعاaن  سوای پی.  زندان اوين منتقل شد

جنبش اعتراضی معلمان، چند روز قبل از ھمين 
 تيرنيز، تعداد زيادی از معلمان ٣١حرکت ناکام 

ھا بازداشت شدند  ھای صنفی آن و اعضای تشکل
ھای تلفنی مورد   و شمار ديگری از طريق تماس

 . تھديد و ارعاب قرارگرفتند
ای از مشک4ت عديده  گره"  اعتراض مدنی"

خواست ھای معلمان باسکوت و .  معلمان نگشود
آزادی معلمان زندانی .  شود  خاموشی برآورده نمی

و تحقق ساير مطالبات معلمان، در گرو اتحاد و 
معلمان و فرھنگيان .   معلمان استمبارزه جدی

که  زحمتکش، راه ديگری ندارند جز آن
 مستقلاعتراضات و اعتصابات سراسری خود را 

طلبی سازمان داده و گسترش  از گرايش اص4ح
ھای  معلمان آگاه و پيشرو بايستی تشکل.  دھند

جديد و مستقلی را با اتکاء به نيروی توده معلمان 
ايجاد کنند که قادر به سازماندھی اعتراضات 

ھمراه با آن .  سراسری و راديکال معلمان باشد
ھای صنفی موجود را از پايين تحت  بايد تشکل

و "  طلب اص4ح"فشار قرار داد و عناصر 
ھای حکومتی را که در  دست جناح متوھم، يا ھم

 و مانع ارتقاء   کرده ھا جا خوش رھبری اين تشکل
سطح مبارزات و تکامل جنبش اعتراضی معلمان 

اند، کنار گذاشت وباجايگزينی نيروھای آگاه  شده
و مستقل و مورد اعتماد و مرتبط با بدنه 

ھای واقعاً   معلمان،اين تشکل ھا را به تشکل
تشکل ھای صنفی .  مستقل معلمان تبديل نمود

بايد .   ھستند  موجود نيازمند يک خانه تکانی جدی
 جدی گير پیريزی کرد که  ھايی را پايه تشکل

ھای معلمان باشد و در راه تحقق آن، به  خواست
ھای موثری از نوع تعطيلی  مبارزات و تاکتيک

ھای درس و اعتصاب سراسری متکی باشد  ک4س
ھا و اشکال  و نه تنھا از راديکال شدن خواست

دار و  مبارزاتی معلمان نھراسد، بلکه پرچم
معلمان و فرھنگيان .  گر آن باشد سازمان

ترين اقشار   زحمتکش که در زمره نزديک
طور فعال بايد   زحمتکش به طبقه کارگراند، به

ازمبارزات و اعتصابات کارگران حمايت، و 
س4ح و .ھارا جلب کنند  حمايت ھای متقابل آن

شمشير برنده در اختيار معلمان است که بايد آن 
 .را ازنيام برکشند

ھای مستقل و مبارز، تشديد و  تنھا با ايجاد تشکل
ھا و  گسترش مبارزه و اتخاذ يک رشته تاکتيک

اشکال موثر مبارزاتی به منظور تشديد و تقويت 
ھايی که  توان آن فشار عليه دولت است که می

معلمان را "  فرياد سکوت"خود را به کری زده و 
ھا  شنوند، وادار نمود، پنبه را از گوش نمی

 !درآورند و خروش معلمان را بشنوند
 
 

 ھا زيرنويس
ی   اط4عيه شورای مرکزی تشکل  –  ١ ـف ای صــن ـھ

 ٩۴ / ۴ / ٢٧فرھنگيان سراسر کشور مورخ 
ل  – ٢ ـک ای   اط4عيه رياست شورای مرکزی تـش ـھ

  ٩۴ / ۴ /٣١صنفی فرھنگيان سراسرکشورمورخ
 ٣١اعتراض :   سايت  حقوق معلم  و کارگر  –  ٣

 تير، پيامدھا و رويکردھا
) تھران(اط4عيه کانون صنفی معلمان ايران  –  ۴

  ٩۴ / ۴ / ۶مورخ 
 

طلب که ھمواره سعی کرده است  راست و اص4ح
ھا را به ابزار  معلمان و جنبش اعتراضی آن

تحقق اھداف و مقاصد وزائده جناحی از حکومت 
تبديل کند، در ھمان مقطع، از اين اعتراضات و 
اعتصابات سراسری تبّری جست و کانون صنفی 

سعی کرد با عناوينی چون )  تھران(معلمان ايران 
شکل و  وار بی ھای ھيجانی و توده حرکت"

ھا که به قول  اين.  از اھميت آن بکاھد"  شناسنامه
جمھور،  ھا را از رئيس بيشترين حمايت"خود 

وپرورش به عمل  دولت و وزير آموزش
" گر مجموعه دولت نظاره"که  از اين"  اند آورده

سازی برای معلمان است،  بازداشت و پرونده
 خرداد ۶کنند و در اط4عيه مورخ  گذاری می گله
گيری تمامی  ما ضمن پی"نويسند   کانون می٩۴

ساز و کارھای قانونی برای رھائی اين عزيزان، 
نتيجه بودن اين  نماييم درصورت بی اع4م می

رھا شدن پتانسيل اعتراضی ھا، مسئوليت  ت4ش
 به عھده نھادھای سرکوب شده در جامعه معلمان

 ای وضعيت ناخواستهبه وجود آورنده چنين 
 }تأکيد ازماست{) ۴"! (است

طور روشن اين است که اگر   معنای اين جمله به
خود را کنار )  تھران(کانون صنفی معلمان ايران

ھای تاکنونی خود،  ھا و شيوه بکشد و به روش
پتانسيل مبارزاتی معلمان را مھار نکند، انرژی 

 معلمان آزاد  مبارزاتی و پتانسيل اعتراضی توده
آيد که نه  شود و چنان وضعيتی پديد می می

مجموعه "است و نه خواست "کانون"  خواست 
، "کانون"ھمين يک جمله ھشداردھنده "!  دولت

ھای صنفی از  گويای اين واقعيت است که کانون
اين دست، تا چه حد درميان معلمان نقش ترمز 
دارند و مھارکننده پتانسيل اعتراضی توده 

 .اند معلمان
اکنون بيش از دو سال از رياست جمھوری  ھم

ھای انتخاباتی وی گذشته  حسن روحانی و وعده
است، اما حتا يکی از مطالبات اصلی معلمان ھم 

معلمان و فرھنگيان .  پذيرفته و محقق نشده است
 فقر زندگی  زحمتکش که اکثر آنان زير خط

کنند، کماکان خواھان افزايش حقوق به باaی  می
خط فقر و برخورداری از ھمه حقوق و مزايای 

بيمه درمانی موثر و .  ساير کارکنان دولت ھستند
کارآمد، اجرای قانون مديريت انتخابی مدارس، 

ھای صنفی، تبديل  به رسميت شناخته شدن تشکل
وضعيت نيروھای قراردادی و پيمانی، مشارکت 
در ساختار آموزشی و آزادی معلمان زندانی از 

ترين مطالبات بيش از يک ميليون معلم  جمله مھم
ھای  دو سال بعد از وعده.  ست و فرھنگی

رنگارنگ روحانی نه فقط ھيچ يک از اين 
ھا برآورده نشده و نه فقط خواستی که  خواست

ای برای دار و دسته روحانی  گونه ھزينه ھيچ
ندارد، يعنی آزادی معلمانی چون مسعود باقری و 
رسول بداقی که از قبل در زندان بودند، محقق 

ھا و احکام پيشين عليه  سازی نشد، بلکه پرونده
رضا ھاشمی نيز اجرائی  اکبر باغانی و علی علی

شد و اين دو معلم نيز بازداشت و روانه زندان 
برای رسول بداقی که آخرين روزھای .  شدند

گذراند و ھمين  محکوميت زندان خود را می
روزھا بايد آزاد شود، پرونده جديدی تشکيل شده 

اسماعيل عبدی دبيرکانون صنفی معلمان .  است
، نخست با اعمال فشار دستگاه )تھران(ايران 

امنيتی و سرکوب، وادار به استعفا از سمت خود 

٢از صفحه   

تواند  ھا مواجه شده است، نمی رشته شکست يک
کنيم که  اشاره.  ھا را ناديده گيرد اين واقعيت

باوجود تمام حمايت و کمک جمھوری اس4می، 
ھای  ای در مقابل گروه ارتش بشار اسد به درجه

گرا، ناتوان شده است که بشار اسد ناگزير به  اس4م
اکنون واحدھای نظامی گروه .  آن اعتراف کرد

هللا لبنان ھستند که رژيم سوريه را حفظ  حزب
اما معضلی که جمھوری اس4می با آن .  اند کرده
ھای  رو شده است، افزايش روزافزون کشته روبه
بنابراين بقای رژيم اسد .  هللا در سوريه است حزب

در شکل کنونی آن حتی برای جمھوری اس4می 
تحرکات ديپلماتيک اخير .  ناممکن شده است

دھد   روسيه برای غلبه بر بحران سوريه، نشان می
که جمھوری اس4می پذيرفته است که بايد 

نشينی در سوريه را بپذيرد و در جستجوی  عقب
ای نفوذ خود  شکلی از توافق باشد که در محدوده

در يمن نيز عم4ً در .  را در سوريه حفظ کند
تواند کمک  وضعيتی قرارگرفته که نمی

ھا در مقابل حم4ت  ای به حوثی م4حظه قابل
اتفاق .  ھای عربستان داشته باشد نظامی و بمباران
داده، موج تظاھراتی است که  جديدی ھم که رخ

در تعدادی از شھرھای عراق ازجمله بغداد، 
مذھب فاسد  سامرا، کرب4 عليه حکومت شيعه

عراق به راه افتاده که سوای تھديدات داعش، 
ھای مردم عراق عليه حکومت شيعه  اکنون توده

طرفدار جمھوری اس4می بپا خاسته و عليه 
بنابراين در .  دھند حکومت دينی شعار سر می

چنين شرايطی، اين احتمال ھست که جمھوری 
اس4می از برخی مواضع خود در منطقه 

نشينی کند و پای توافق و سازش با  عقب
. استثنای اسرائيل برود ای به ھای منطقه قدرت

آمدھای ديپلماتيک در  و ھا و رفت بخشی از اج4س
منطقه ، مذاکره بر سر بحران منطقه خاورميانه، 
خطر داعش و ت4ش برای حل منازعه عربستان 

 .و جمھوری اس4می است
ھای  جمھوری اس4می aاقل برای تعديل بحران

ھا مواجه است، و نيز  اقتصادی و مالی که با آن
ای جز اين ندارد  المللی، چاره غلبه بر انزوای بين

ای، حتی تاکتيکی ھم که  که در پی توافق ھسته
ھا را در  نشينی شده، در مقطع کنونی، برخی عقب

 . ای خود بپذيرد طلبانه منطقه نزاع ھژمونی
 

 ھای امپرياليست  رقابت قدرت
 ای برسربازارايران و موانع منطقه



 ۵ ۶٩٨ شماره  ٩۴نيمه اول مرداد     ۵

١از صفحه   

 ھدف سياسی اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه 
الدين دميرتاش، يکی از رھبران حزب  ص4ح

: ای اع4م کرد ھا، در مصاحبه دمکراتيک خلق
گذاری  دولت ترکيه بايد ثابت کند در حادثه بمب

سوروچ دست نداشته است، زيرا نيروھای امنيتی 
به شدت در سوروچ فعال بودند و از ھويت تمام 
کسانی که به شھر رفت و آمد داشتند، مطلع 

چنين اضافه کرد با توجه به نظارت  ھم.  بودند
توانست بدون  شديد دولتی در شھر ھيچ کس نمی

حمايت نيروھای دولتی به درون جمعيت نفوذ 
شاخه نظامی .  کرده و حمله انتحاری را انجام دھد

ک نيز علت قتل اين دو پليس را ھمکاری  ک پ
گذاری ذکر  آنان با نيروھای داعش در حادثه بمب

اکنون دولت ترکيه قتل اين دو پليس .   است کرده
ک  ک را دستاويزی برای سرکوب نيروھای پ

" سی ان ان ترکيه"بنا به گزارش . قرار داده است
 موضع ۴٠٠ ژوئيه، ارتش ترکيه بيش از ٢۴در 
ک را بمباران کرد، در حالی که به مواضع  ک پ

 .ای انجام نداد داعش در سوريه حمله
زمان با عمليات نظامی، در روزھای گذشته،  ھم

ای در  ھای گسترده دولت ترکيه به دستگيری
تاکنون بيش از .  ترکيه دست زده استسراسر 
ھا و نيروھای چپ و    نفر ازکمونيست١۵٠٠

اما اکثر .  اند انق4بی درترکيه دستگير شده
دستگيرشدگان کردھا، اعضای سنديکاھا و 

 ژوئيه، يکی از ٢۶در .  ھا ھستند چپ
حزب دمکراتيک "نمايندگان مجلس عضو 

ای اع4م کرد تاکنون  در مصاحبه"  ھا خلق
 نفر به اتھام ارتباط با داعش دستگير، اما ۵٠
اين نيز شاھدی .  اند  کرد دستگير شده۵٠٠

مدعاست که ھدف از تمام اين ديگر بر اين 
اقدامات نه مبارزه با داعش بلکه سرکوب 

 .مخالفان داخلی و به ويژه کردھاست
دھد که ترکيه در مبارزه  اين ھمه شواھد نشان می

 ٣٢چون گذشته جدی نيست و قتل  با داعش ھم
ايست برای پيشبرد  جوان سوسياليست تنھا بھانه

يکی از سران داعش نيز در .  ھای ديگر سياست
ای گفته است، ترکيه در مبارزه با داعش  مصاحبه

 مشترک  چندان سخت نخواھد بود، زيرا منافع
 .زيادی وجود دارد

روزنامه حريت به نقل از احمد داوداوغلو، 
"وزير ترکيه نوشت نخست حضور ترکيه که : 
تواند به نحو موثری از نيروھايش استفاده کند،  می

تبعاتی خواھد داشت که می تواند به تغيير اوضاع 
اما ."  در سوريه، عراق و کل منطقه منجر شود

ھای بلندپروازانه ترکيه در ايفای  به جز سياست
ساز، رفع خطر ايجاد  ای سرنوشت نقش منطقه

يک منطقه کرد خودمختار در شمال سوريه و 
توان بخشی  ک، اين اقدامات را می ک سرکوب پ

از ت4ش دولت اردوغان جھت غلبه بر 
 .ھای درونی دانست بحران

در دو سال گذشته جامعه ترکيه به شدت قطبی 
ھا رشد اقتصادی، که اقليتی  در پی سال.  شده است

از جامعه از آن نفع بردند، اين رشد در سال 
 ٢ /  ٩ به ٢٠١۴ درصد و در سال ۴ به ٢٠١٣

ارزش لير ترکيه به شدت تنزل .  درصد رسيد
 درصد از ثروتمندترين ١٠که   درحالی.  يافت

 درصد ثروت کشورند ، ٧٧افراد ترکيه، مالک 
بيکاری .  کنند دو سوم کودکان در فقر زندگی می

 درصد و در مناطق جنوب شرقی و ٢٠به باaی 
 درصد رسيده ۴٠نواحی کشاورزی کردنشين به 

طرح، منطقه کردنشين شمال سوريه محل تاخت 
به .  گرا خواھد شد و تاز و ھجوم نيروھای اس4م

ھای  اين ترتيب کردھا، در منگنه خطر بمباران
گرا،  آمريکا و ترکيه و نيروھای مرتجع اس4م

توانند به  گير شده و نيروھای داعش می زمين
آسودگی در ساير مناطق به پيشروی خود ادامه 

دھد ايجاد يک منطقه  اين توافق نشان می.  دھد
ھای مرتجع  خودمختار کردنشين مستقل از دولت

چون داعش منافع  منطقه، بيش از نيرويی ھم
امپرياليسم و دولت اس4می ترکيه را به مخاطره 

 .اندازد می
گيری نيروھای کرد در  جلوگيری از قدرت

سوريه و ايجاد منطقه خودمختار، يکی ديگر از 
. اھداف اردوغان در حم4ت نظامی اخير است
ھنوز از ادعای دولت ترکيه در مبارزه با داعش 
دو روزی نگذشته بود که ارتش ترکيه مواضع 

در نزديکی شھر جرابلس "  ھای مدافع خلق يگان"
را مورد ھدف قرار داد )  واقع در شمال سوريه(

ھای ارتش ترکيه به روستايی تحت کنترل  و تانک
 مرداد ۵روز دوشنبه .  نيروھای کرد حمله کردند

ای  در بيانيه"  ھای مدافع خلق يگان"، ) ژوئيه٢٧(
ارتش ترکيه به جای آن که مناطق : "اع4م کردند

ھای داعش را ھدف قرار  تحت اشغال تروريست
. کند دھد، به مواضع تحت حفاظت ما حمله می

گوييم  ما به ارتش ترکيه می...  اين درست نيست
ھا  از تيراندازی به نيروھای ما و مواضع آن

 ."دست بردارد
اين اولين باری نيست که ترکيه به دفاع از داعش 

مخالفان اردوغان بارھا دولت وی .  شود متھم می
ھای داعش متھم کرده  را به حمايت از تروريست

. کرد بودند و ھر بار آنکارا اين اتھام را رد می
داعش، در "  وزير نفت"، "ابوسياف"در ماه مه 

حمله نيروھای ويژه اياaت متحده به محل 
به گزارش .  اش در سوريه به قتل رسيد اقامت

روزنامه گاردين در اين حمله، صدھا سند و 
حافظه کامپيوتری به دست آمريکا افتاده است که 

کنند ترکيه با داعش در قتل عام مسيحيان  ثابت می
ع4وه بر آن ترکيه در .  ھمکاری داشته است

. خريد نفت قاچاق از داعش دست داشته است
تجارتی که حداقل طی شش ماه از اواخر سال 

 ميليون دaر ۴ تا ١ به بعد، روزانه بين ٢٠١٣
در ماه ژوئن سال .   کرده است نصيب داعش می

، که از مؤثرترين "ھای مدافع خلق يگان"جاری، 
نيروھا در جنگ عليه داعش ھستند، نه تنھا 
کوبانی و نواحی مجاور آن را بازپس گرفتند، 
بلکه در اواسط ژوئن، تل ابيض را نيز تصرف 
کرده و به سرعت به سوی رقه، پايتخت بالفعل 
نيروھای داعش، پيش رفتند و داعش را از يکی 

ھای قاچاق نفت و ورود جھادگران  از شاھراه
ھا موجبات  روی اين پيش.  داعشی محروم کردند

 .نگرانی دولت ترکيه را فراھم آورده بود
از احزاب بسيار نزديک "  ھای مدافع خلق يگان"

ک و مورد حمايت نيروھای اين حزب  ک به پ
دولت ترکيه نيز واقف است تضعيف .  است

کردھای سوريه بدون سرکوب کردھای ترکيه و 
. ک، ميسر نيست ک به ويژه طرفداران پ

در توضيح .  خواستار جلسه اضطراری گردد
ست اشاره شود در  اھميت چنين درخواستی، کافی

ست که   ساله ناتو، اين پنجمين باری۶۶تاريخ 
چنين نشستی بر اساس درخواست يکی از 

ناتو، پس از .  شود کشورھای عضو برگزار می
ای حم4ت اخير در ترکيه  اين نشست، در بيانيه

ھمبستگی "ناميد و "  عمليات تروريستی"را 
کاخ سفيد نيز .  خود را با ترکيه اع4م کرد"  قاطع

ای اع4م کرد ترکيه حق دارد در برابر  در بيانيه
 .حم4ت تروريستی کردھا از خود دفاع کند

ھا بود که به درخواست نيروھای  ترکيه مدت
ھای ھوايی ترکيه  ائت4ف برای استفاده از پايگاه

برای حمله به مواضع داعش و مداخله نظامی 
در .  داد ترکيه در جنگ با داعش پاسخ منفی می

محاصره کوبانی توسط داعش، دولت ترکيه از 
حمايت از کردھای کوبانی خودداری کرد و به 
گر  رغم اعتراضات داخلی و خارجی، تنھا نظاره

مبارزه شديدی بود که بين نيروھای داعش و 
اردوغان .  در جريان بود"  ھای مدافع خلق يگان"

بيش از سه سال بر ايجاد منطقه حائل در امتداد 
ورزيد، اما  مرزھايش با سوريه اصرار می

ترکيه نيز .  کرد آمريکا با آن موافقت نمی
ای بدون  دانست اقدام برای ايجاد چنين منطقه می

ھای  پشتيبانی ناتو و سازمان ملل، با واکنش
حادثه .  ای و جھانی روبرو خواھد شد منطقه

ی مناسبی به دست دولت  انفجار سوروچ بھانه
به مخاطره افتادن امنيت "اردوغان داد تا به بھانه 

ترکيه، اين سياست را پيش "  و تماميت ارضی
 .برد

به ادعای سياستمداران ترکيه، ايجاد اين منطقه 
امکان بازگشت يک و نيم ميليون آواره سوری را 

تواند  از آن گذشته، اين منطقه می.  آورد فراھم می
ھای سوری مخالف دولت بشار  در اختيار گروه

اسد قرار داده شود تا با ايجاد پايگاه برای جنگ 
اگر در .  با نيروھای دولتی سوريه آموزش ببينند

منطقه "بازگشت يک ونيم ميليون آواره سوری به 
اما و اگرھای بسيار وجود دارد، اما "  حائل

ای،  ترديدی نيست، در صورت ايجاد چنين منطقه
گرای مورد پشتيبانی ترکيه از  نيروھای اس4م

مند  برای اقدامات خود بھره"  ای امن منطقه"
 .خواھند شد

ھای ھوايی، احمد داووداغلو،  زمان با بمباران ھم
اع4م کرد ترکيه قصد ندارد برای مقابله با 
نيروھای داعش نيروی زمينی به خاک سوريه 

پيش از اين، کارشناسان و سران .  اعزام کند
ھای غربی، بارھا بر اين  نظامی و سياسی دولت

اند که بمباران ھوايی بدون  نکته تأکيد داشته
حم4ت نيروھای زمينی به مواضع داعش، 

تاکنون .  تأثيری در عقب راندن اين نيرو ندارد
نيز کردھای سوريه مؤثرترين نيرو در مبارزه 

اکنون، به گزارش واشنگتن .  اند عليه داعش بوده
پست، ترکيه و آمريکا بر سر ايجاد منطقه حائل، 

 کيلومتر در ۵٠ کيلومتر و عمق ٩٠به طول 
ای که به  منطقه.  اند شمال سوريه به توافق رسيده

اعتراف سران ترکيه، جھت استقرار و آموزش 
نيروھای  مخالف دولت بشار اسد مورد استفاده 

در صورت موفقيت اين .  قرار خواھد گرفت
٧درصفحه   



 ۶ ۶٩٨ شماره  ٩۴نيمه اول مرداد     ۶
١از صفحه   

احتکار مسکن و بی خانمانی 
 توده ھای کارگر و زحمتکش

پوشيده نيست که وجه ديگر اين احتکار و .  شود
افزايش اجاره بھای مسکن، بعضا ريشه در رانت 
زمين خواری دارد که عموما عوامل مستقيم رژيم 
از نمايندگان مجلس گرفته تا ارگان ھای امنيتی و 
نھادھای تحت کنترل خامنه ای با تکيه بر 
. مناسبات رانت خواری بر آن چنگ انداخته اند
پرونده ھايی با ابعاد ميلياردی زمين خواری که 
ھراز چندگاھی توسط جناح ھای رقيب افشاء و 
 . علنی می شوند، نمونه ھايی از ھمين مورد است

" مستضعفان "به عبارت ديگر،  رژيمی که از 
دم می زد و وعده ھای "  کوخ نشينان"و

رنگارنگی درمورد مسکن به مردم می داد، خود 
به اصلی ترين عامل احتکار مسکن، رانت 
خواری زمين، گرانی اجاره بھا و بی خانمانی 
. ميليون ھا تن از مردم ايران تبديل شده است
اينھمه بيدادگری در شرايطی است که کارگران و 
توده ھای مزدبگير در کشورھای سرمايه داری 
پيشرفته با مبارزات مداوم و مستمر خود توانسته 
اند در چھارچوب ھمين نظام ھای سرمايه داری 
به بخشی از خواست ھای خود از جمله تھيه 
مسکن مناسب و پايان دادن به بی خانمانی دست 

در ايران اما، رژيم سرمايه داری جمھوری .  يابند
اس4می نشان داده است که نه تنھا برنامه ای 
برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه تا زمانی  که 
اين رژيم حاکم است در به روی کارگران و انبوه 
مردم بی سرپناه ھمچنان بر ھمان پاشنه خواھد 

 . چرخيد
پس چه بايد کرد؟ آيا بايد دست روی دست 
گذاشت و ھمچنان به وضعيت موجود تن در داد؟ 
اينکه ايران به لحاظ برخورداری از امکانات 
نفت، گاز و منابع زيرزمينی کشوری غنی و 

پس چرا و .  توانمند است، ھيچ ترديدی نيست
چگونه است که کشوری که بر دريايی از ثروت 
قرار دارد، مردمش تا بدين حد در فقر و 
گرسنگی روزگار می گذرانند و حتا از داشتن 
يک سرپناه معمولی با حداقل امکانات رفاھی و 

 ميليون ١۵بھداشتی محرومند؟ چرا و به چه علت 
از توده ھای زحمتکش اين کشور در حاشيه 
شھرھا و در بيغوله ھای به نام مسکن زندگی می 
کنند؟ چرا سبد خانوار ميليون ھا کارگر و 
زحمتکش، آنقدر پايين است که حتا ھمه دستمزد 
ماھانه شان کفاف ھزينه اجاره مسکن را نمی 

 .دھد
وجود :  پاسخ به ھمه اين سئواaت يک جمله است

يک نظام مستبد و استمرار حاکميتی به نام 
جمھوری اس4می که بنيادش از اساس با منافع، 
رشد و تعالی کارگران و توده ھای مردم ايران 

رژيمی که ھيچ حقی برای .  در تعارض است
در حالی که اين حق اوليه .  کارگران قائل نيست

ھر کارگر و زحمتکش است که از يک مسکن 
پذيرش اين امر و لذا، .  مناسب برخوردار باشد
برون نخستين گام جھت مبارزه برای تحقق آن 

مبارزه ای که در .  رفت از وضعيت موجود است
تداوم خود با از ميان برداشتن جمھوری اس4می 
و استقرار حاکميت شورايی، مسير تحقق 
مطالبات توده ھای مردم ايران از جمله 
برخورداری از يک مسکن مناسب را ھموار 

 . خواھد ساخت
روشن است که بعد از سرنگونی جمھوری 

تحقق اين امر نيازمند اجرای يک برنامه اس4می 
ھمه جانبه و طوaنی مدت برای توليد انبوه 

سوم سبد درآمد يک خانوار کارگری است و اين 
ميزان از سھم اجاره مسکن عموما متناسب با 
متوسط درآمد کارگران و زحمتکشان در اغلب 

در جمھوری اس4می اما، سھم .  کشورھا است
اجاره مسکن در سبد ھر خانوار و در مقايسه با 
درآمد سرانه کشور حتا در مقايسه با آمارھای 

تا جايی که بر .  جعلی دولتی نيز بسيار باaست
اساس گفته مدير کل اداره راه و شھرسازی استان 

 درصد درآمد ۵٠تھران؛ در حال حاضر بيش از 
خانوارھای حداقل پنج دھک در شھر تھران 

اما، .  صرف تامين ھزينه اجاره نشينی می شود
اجاره بھای مسکنی را که کارگران و تودھای 
زحمتکش به طور روزمره و در واقعيت با آن 
مواجه ھستند، بسيار بيشتر از آمار و ارقام 

کيست که نداند ھزينه مسکن به .  حکومتی است
خصوص در ک4ن شھرھای ايران از جمله 
تھران به تنھايی بيشتر و يا معادل کل دستمزد 
. بخش وسيعی از کارگران و زحمتکشان است
اجاره بھايی که ھر ماه ھمانند چاه ويل ھمه درآمد 

و .  يک خانوار کارگری را به يکباره می بلعد
صد البته با بودن جمھوری اس4می ھيچ چشم 
اندازی ھم بر توقف يا مھارافزايش روزافزون 

 .اجاره بھای مسکن متصور نيست
در وضعيت ف4کتباری که کارگران و زحمتکشان 
ايران بدان گرفتاراند، از جمله بحث ھا و اظھار 
نظرھايی که از طرف مسئوaن حکومتی مطرح 

موضوع .  می شود، بحث کمبود مسکن است
کمبود مسکن از جمله روزنه ھای فرار و گريزی 
است که در برخورد به بحران ھشدار دھنده 
حاشيه نشينی و يا در مواجھه با علت اجاره بھای 

حال .  ھنگفت مسکن در جامعه مطرح می شود
ببينيم آنچه تاکنون سبب بی خانمانی و افزايش 
سرسام آور اجاره مسکن شده است، آيا واقعا 
ريشه در کمبود مسکن دارد، يا عوامل ديگری 

 در اين امر نقش داشته و دارند؟ 
بر خ4ف ادعای آن عده از کسانی که معضل 
بحران مسکن را فقط در کمبود مسکن و عدم 
رونق ساخت و ساز آن می بينند، دست کم تعداد 
آمار خانه ھای خالی در تھران خ4ف اين ادعا را 

طبق گزارش ايسنا، تنھا در شھر .  اثبات می کند
حداقل )  بدون احتساب شھرھای جديد(تھران 
 ھزار خانه خالی وجود دارد که با احتساب ۴٠٠

واحدھای در حال ساخت به يک ميليون واحد می 
حال اگر به آمار فوق، ميزان  واحدھای .  رسد

مسکونی خالی در ک4ن شھرھای ديگر نيز 
اضافه گردد، آشکار می شود تا چه اندازه بحث 

 .کمبود مسکن در ايران به دور از واقعيت است
 aيل اصلی کمبود مسکن و باaدر واقع يکی از د
رفتن مداوم اجاره آن، ھمين احتکار ميليونی 
واحدھای مسکونی است، که توسط مالکان و 

از آنجايی که .  صاحبان سرمايه صورت می گيرد
از طرف دولت ھم ھيچگونه کنترل مالياتی بر 
حسب ميزان ماليات بر درآمد صاحبان سرمايه 
وجود ندارد، مالکان ھم بدون کمترين دغدغه از 
بابت پرداخت ماليات، با ھدف افزايش اجاره بھا 
و دست يافتن به سود بيشتر اقدام به احتکار و 
خالی نگه داشتن واحدھای مسکونی خود می 

لذا، اگر از اين منظر ھم به پديده بحران .  کنند
مسکن و بی خانمانی انبوه توده مردم در کشور 
نگاه کنيم، به روشنی سھم جمھوری اس4می در 
ايجاد وضعيت موجود و ھمدستی اين رژيم 
ستمگر با مالکان و صاحبان سرمايه آشکار می 

، ۵٧با سرنگونی رژيم سلطنتی در بھمن ماه 
روزنه اميدی برای کارگران و زحمتکشان باز 
شد که زان پس به شرايط بھتری دست خواھند 
يافت و ديگر مجبور نخواھند بود به دليل فقر، بی 
خانمانی و ھزينه ھای سنگين اجاره بھای مسکن، 

جمھوری .  بار ديگر به حاشيه شھرھا رانده شوند
اس4می اما، از ھمان ابتدا نشان داد که اميد 
کارگران و توده ھای مردم ايران در دستيابی به 
مسکن، آنھم مسکنی درخور و مناسب که ھزينه 
اجاره بھای آن نيز متناسب با درآمد و مزد آنان 

 .باشد، سرابی بيش نيست
با روی کار آمدن خمينی و شکل گيری ھيئت 
حاکمه جديد، نه تنھا بحران مسکن حل نشد، نه 
تنھا توده ھای زحمتکش و مزدبگير از زاغه 
نشينی و اقامت در حاشيه شھرھای بزرگ رھايی 
نيافتند، بلکه در سال ھای حاکميت جمھوری 
اس4می و با گسترش روزافزون فقر و افزايش 
سرسام آور اجاره بھای مسکن، سال از پی سال 
کارگران و توده ھای بی خانمان بيشتری مجبور 

افزايش .  به زندگی در حاشيه ک4ن شھرھا شدند
 ۶١ برابری حاشينه نشينی در مقايسه با سال ١٧

 ميليون حاشيه نشين در اطراف ١۵و نيز آمار 
 ٨٨شھرھای بزرگ که تنھا در فاصله سال ھای 

، )١(، شش ميليون نفر افزايش يافته است٩٣تا 
گويای روشنی از زندگی ف4کت بار توده ھای 
مردم ايران در سايه حاکميت جمھوری اس4می 

خمينی و دارو دسته اش که وعده می دادند .  است
نفت را بر سر سفره مردم ببرند و آب و برق را 
مجانی کنند، نه تنھا بر وعده ھای خود کمترين 
وقعی نگذاشتند، بلکه فقر و ف4کت روز افزونی 
را بر اکثريت مطلق کارگران و توده ھای 

کارگران و زحمتکشانی .  مزدبگير تحميل کردند
که با درآمدی چندين برابر کمتر از ميزان خط 
فقر زندگی می کنند و از زور نداری و عدم 
تامين اجاره بھای سنگين در ابعادی ميليونی به 

مردمی محروم، .  حاشيه شھرھا سوق داده شده اند
که به اجبار در حلبی آبادھا و در بيغوله ھايی به 

مناطق و محله .  نام مسکن سکونت گزيده اند
تأسيسات و خدمات شھری مناسب از ھايی که 

و عمدتا فاقد امکانات اوليه زندگی از   اند  بھره بی
قبيل بھداشت، درمان، آموزش و حتا فاقد آب 

به رغم انبوه معض4ت .  آشاميدنی بھداشتی ھستند
و فقدان امکانات اوليه زندگی در اين مناطق، 
آنچه را که توقف و پايانی بر آن نيست، کوچ 
روزافزون کارگران و تھيدستان به حاشيه 

 . شھرھاست
پوشيده نيست وقتی کف اجاره بھای مسکن در 

 ھزار تومان باشد و در ھمان ٧٠٠تھران 
شرايط، حداقل دستمزد کارگران، آنھم کارگرانی 

 ھزار تومان ٧١٢که در شمول قانون کارھستند، 
باشد، آنوقت کشيده شدن ميليونی توده ھای کارگر 
و مزدبگيرانی که از ھمين حداقل دستمزد تعيين 
شده قانون کار نيز برخوردار نيستند، به سمت 
حاشيه نشينی نياز به ھيچ تحليل و توضيحی 

بر حَسب عرف رايج در دنيا و بر اساس .  ندارد
محاسبات و آمارھای معتبر، اجاره بھای مسکن 
در اغلب کشورھای سرمايه داری معادل يک 

٩درصفحه   
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 ھدف سياسی اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه 

۵از صفحه   

ھمراه با بحران اقتصادی، اعتراضات .  است
گسترده خيابانی و به ويژه اعتصابات خودجوش 

سازی در ماه مه  ھزاران کارگر صنايع اتومبيل
زنگ خطری را برای رژيم اردوغان به صدا 

در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن، آرای .  درآورد
 ۴٩ درصد به ۵٨حزب عدالت و توسعه از 

درصد تنزل کرد و به اين ترتيب اکثريت خود را 
در پارلمان ترکيه برای تشکيل کابينه از دست 

حزب "گرای موسوم به  حزب چپ.  داد
 درصد آرا ١٣با کسب "  ھا دمکراتيک خلق

اين حزب به ويژه .  توانست به پارلمان راه يابد
 درصد آرا را ٩٠ تا ٧٠در مناطق کردنشين بين 
کوشد  اکنون دولت می.  به خود اختصاص داد

و خطر بروز "  مبارزه با تروريسم"تحت عنوان 
جنگ، ع4وه بر نيروھای راست و ناسيوناليست، 

کار را به سود خود  بخشی از آرای اقشار محافظه
ھای آينده  جلب کند و در انتخابات احتمالی در ماه

احمد داووداغلو، .  اکثريت را به دست آورد
 اوت فرصت دارد ٢٣وزير ترکيه، تا  نخست

در .  ائت4فی را شکل داده و کابينه را تشکيل دھد
تواند پس از  صورت عدم موفقيت، اردوغان می

اين تاريخ پارلمان را منحل و انتخابات را تجديد 
وی برای تغيير در قانون اساسی به نفع .  کند

سيستم رياست جمھوری به اکثريت در پارلمان 
رو، خواستار رفع مصونيت آن  از اين.  نياز دارد

ک  ک گروه از نمايندگان مجلس شده است که با پ

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 مرداد ١٢سازمان ما در تاريخ 

گسترش دامنه "  ای تحت عنوان  اط4عيه١٣٩۴
در اين .  انتشارداد"  اعتراضات کارگری
رغم تمام ت4ش رژيم  به:  اط4عيه آمده است

جمھوری اس4می و عوامل آن در مھار 
اعتراضات کارگری، جنبش کارگری قرار و 

کمتر روزی بدون اعتراض .  آرام ندارد
در ھمين يک ھفته .  شود کارگران سپری می

اخير نيز چندين اعتصاب و تجمع اعتراضی 
 .در مناطق مختلف ايران رخ داد

سپس به تعدادی از اين اعتراضات کارگری 
 مرداد، ١١شنبه  روز يک.  اشاره شده است

گروھی از کارگران شرکت مخابرات لرستان، 
در مقابل اداره کار تجمع کردند و خواستار 

بندی مشاغل، تأمين معاش و  اجرای طرح طبقه
امنيت شغلی خود و ديگر ھمکارانشان شدند که 

 .رسد  نفر می٨٠٠ھا به  تعداد آن
 تن از ١٤٠ مردادماه نيز ١٠روز شنبه 

کارگران قراردادی مجموعه ارگ قديم بم، در 
 ماه ٤ادامه اعتراضات خود به پرداخت نشدن 

دستمزد و تھديد به اخراج، در مقابل ساختمان 
پايگاه ميراث فرھنگی ارگ، تجمع اعتراضی 

 .برپا کردند
در ھمين روز کارگران پيمانکار شرکت 
فراورش پتروشيمی بندر امام، اعتصاب خود 

کارگران خواستار اجرای .  را آغاز کردند
بخشنامه معاون وزير کار درمورد يکسان 

سازی پرداخت مزايای کارگران نيروھای  
 .ھا شدند پيمانی با کارگران رسمی شرکت

الذکر، در  ع4وه بر مبارزات کارگری فوق
فاصله يک ھفته اخير، تعدادی اعتصاب و 

داده است که  اعتراضات کارگری ديگر نيز رخ
 ٥٠٠اعتصاب دوروزه ششم و ھفتم مردادماه 

تپه در اعتراض به  کارگر کارخانه نيشکر ھفت
 ماه دستمزد، يک نمونه آن ٤پرداخت نشدن 

 .بود
در :  گ�ي�رد اين اط�4ع�ي�ه در پ�اي�ان ن�ت�ي�ج�ه م�ی

شرايطی که روحانی و وزرای کابينه او، م�دام 
گ�وي�ن�د،  از بھبود اوضاع اق�ت�ص�ادی س�خ�ن م�ی

ف��ق��ط ھ��ي��چ ب��ھ��ب��ودی در وض��ع��ي��ت م��ادی و  ن��ه
معيشتی ک�ارگ�ران رخ ن�داده، ب�ل�ک�ه ب�ه روال 
گذشته پرداخت دستمزد کارگران چندين ماه ب�ه 

اخراج ک�ارگ�ران ت�ح�ت ع�ن�وان .  افتد تعويق می
ھا کارگ�ر  آينده شغلی ميليون.  تعديل، ادامه دارد

از طري�ق زدوب�ن�د .  ھمچنان در ابھام قرار دارد
داران و مقامات دولتی ح�ت�ی مص�وب�ات  سرمايه

وزارت کار رژيم در مورد کارگران پيمان�ک�ار 
 . آيد شود و به حالت تعليق درمی اجرا نمی

برای کارگ�ران راھ�ی ج�ز گس�ت�رش و تش�دي�د 
مبارزه برای تحقق مطالبات خود و رھ�اي�ی از 

 .بار نيست اين وضعيت ف4کت
ض�م��ن ح�م��اي��ت از )  اق�ل��ي��ت( س�ازم��ان ف�دائ��ي��ان 

مطالبات کارگران پيمانکار شرکت ف�راورش ، 
تپه ، مخابرات ، م�ج�م�وع�ه  مجتمع نيشکر ھفت

خواند که مبارزات  ارگ بم، کارگران را فرامی
خود را برای افزايش دس�ت�م�زد، ب�رچ�ي�ده ش�دن 
بس���اط ق���راردادھ���ای م���وق���ت، آزادی اي���ج���اد 

  ھای مستقل کارگری، تشديد کنند تشکل

 کمک ھای مالی 
 آمريکا

  دaر۵٠ تلويزيون دمکراسی شورايی
 

 ھلند
 يورو٢۵٠   صمد
 

 ونکور -کانادا
 دaرa   ۵٠کومه
 دaر١٠   نرگس

 دaر٢٠  نفيسه ناصری
 دaر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
 دaر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 

 
 

 سوئيس
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

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

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی          
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 
 

ارتباط دارند و منظور، به ويژه، نمايندگان حزب 
از ھم اکنون نيز دفتر .  ھاست دمکراتيک خلق

دادستانی دياربکر در حال بررسی اقامه دعوا 
عليه دميرتاش به بھانه حمايت از تظاھرات 
کوبانی در اکتبر سال گذشته است که به مرگ 

 . نفر منجر شد٣۵
ھای  بينی سياست يکی از نتايج قابل پيش

اردوغان، حداقل در کوتاه مدت، تشديد ناآرامی 
اکنون نيز اعتراضات  ھم.  در ترکيه خواھد بود

تظاھرات .  خيابانی در ترکيه شدت گرفته است
ھای    ژوئيه در خيابان٢۶ھزاران نفر در روز 

استانبول به درگيری بين پليس و تظاھرکنندگان 
روز پيش از آن، نيز در آنکارا .  منجر شد

گذاری در سوروچ با  تظاھرات معترضان به بمب
 .خشونت شديد پليس مواجه شده بود

در ساعات "  تودی زمانه"به گزارش خبرگزاری 
ک با  ک  اوت، نيروھای پ٣اوليه صبح دوشنبه 

موشک به يک پاسگاه ژاندارمری در استان وان 
چنين در ھمين روز، در اعتراض  ھم. حمله کردند

 تن از  رزمندگان ١٣به عدم اجازه ورود اجساد 
که در مبارزه با داعش "  ھای ويژه خلق يگان"

اند، حزب دمکراتيک خلق، اعتراض  کشته شده
 ٩اين اجساد .  سراسری را فراخوان داده است

دار در مرز  روز است که در کاميونی يخچال
 . برند میعراق و ترکيه در انتظار ورود به سر 

 

رژيم جمھوری 

اس�می را بايد با 

يک اعتصاب 

عمومی سياسی 

و قيام مسلحانه 

 برانداخت
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٩درصفحه   

گسترش مناطق آزاد و ويژه ، آزادی سرمايه داران 
 ازھرگونه قيد و بند است

شان چه گونه است  اند، سطح تحصي4ت برخاسته
شان به زندان و طناب دار  و چگونه سرنوشت

 منجر شد؟ 
پاسخ به اين سواaت و بررسی معضلی که 

ھا انسان محروم  امروز به طور مستقيم ميليون
ھا  جامعه را درگير خود ساخته و افکار ميليون

انسان ديگر را نيز به خود معطوف نموده، ما را 
برآن داشت تا نگاھی دوباره به فلسفه اعدام و 

عنوان يک  زندان در دولت جمھوری اس4می به
ی  داری با ساختار سياسی ويژه دولت سرمايه

خود، داشته و به بررسی نتايج اين سياست 
 .بپردازيم
گونه که اغلب مردم از آن اط4ع دارند  ھمان

ايران باaترين ميزان سرانه اعدام را در جھان 
اگرچه چين براساس آمارھا بيشترين ميزان .  دارد

اعدام را ھم چنان در اختيار خود دارد، اما 
ای بعيد  براساس ميزان جمعيت، ايران با فاصله

باaتر از ديگران قرار داشته و با افزايش ھر 
ھا گويا عزم خود را جزم  ی ميزان اعدام ساله

کرده است تا ھيچ دولتی به اين مقام واaی دولت 
و مبادا که دولت !!  درازی نکند ايران دست

 !!جمھوری اس4می دوم شود
ی اول سال  براساس آمارھا تنھا در شش ماھه

اند   نفر در ايران اعدام شده۶۵٧جاری مي4دی 
که اگر اين روال طی شود که معموa بيشتر 

ھا در سال  شود، تعداد اعدام شود اما کمتر نمی می
.  نفر خواھد رسيد١٣٠٠ به بيش از ٢٠١۵

گزارشگر "  احمد شھيد"چنين براساس گزارش  ھم
ھا در ايران افزايش يافته  ويژه سازمان ملل اعدام

الملل نيز در گزارشی که  سازمان عفو بين.  است
 نفر را طی ۶٩۴در ماه جوaی انتشار داد اعدام 

براساس اين .  شش ماه و نيم در ايران تاييد کرد
گزارش اکثر اعدام شدگان متھمان مربوط به 

آمارھای باa حکايت .  اند قاچاق مواد مخدر بوده
ھا   درصدی تعداد اعدام۵٠از افزايش بيش از 

برای نمونه در شش .  طی يکسال گذشته دارد
 نفر بود ۴١١ھا   تعداد اعدام٢٠١۴ماھه اول سال 
نکته مھم اين .   نفر رسيده است۶۵٧که اکنون به 

 نيز نسبت ٢٠١۴ھا در سال  است که تعداد اعدام
. به سال قبل از آن افزايش شديد داشته است
براساس آمارھای رسمی تعداد اعدام در ايران از 

 مورد در سال ۶٨٧ به ٢٠٠۴ مورد در سال ٩٩
ی موارد فوق اين نکته را  بر ھمه!!   رسيد٢٠١٣

نيز بايد اضافه کرد که ھم اکنون ھزاران زندانی 
ھای کشور ھستند، برای  با حکم اعدام در زندان
 ٢٠٠٠حصار   زندان قزل٢مثال تنھا در واحد 

اند، ھر شب با  زندانی حکم اعدام دريافت کرده
ست که  ای کابوس مرگ در بستر افتادن شکنجه

ھمين ظلم، .  شود در ھيچ جا از آن صحبت نمی
ست که تاکنون منجر به  شکنجه و فشار روحی

حصار شده و در  چندين اعتراض در زندان قزل
 زندانی کشته و مجروح ١۵٠شان  ترين خونين
 ).  ٨٩ اسفند ٢۴(شدند 

 ۶٠ی  البته فراموش نکنيم که ايران در دھه
براساس تنھا .  رکورد دار اعدام در جھان بود

 حداقل ۶۴ تا ۶٠ھای  اسامی يافت شده، طی سال
.  ھزار زندانی سياسی در ايران اعدام شدند١١
 نيز باز براساس اسامی يافت شده بيش ۶٧سال 
 ماه ٣ تا ٢ ھزار زندانی سياسی و طی تنھا ۴از 

aزم به توضيح نيست که بسياری از .  اعدام شدند
اند   اعدام شده۶٠ی  زندانيان سياسی که در دھه

منطقه آزاد عسلويه يکی از .  ھمراه نخواھند آورد
جايی که چندی پيش پيمانکاران .  اين مناطق است

 شرايط جديدی را در ١۶ و ١۵فازھای 
تر از  قراردادھای کاری وضع کردند که حتا سياه

براساس قراردادھای .  داری است دوران برده
جديد کارفرما حق دارد تا کارگران را در 
صورت اعتصاب بدون دادن حق و حقوق از کار 

حتا در صورت تسويه حساب .  اخراج نمايد
کارگر با کارفرما دستمزد او سه ماه بعد پرداخت 

اگرچه از قانون کار چيز چندانی !!  خواھد شد
باقی نمانده، اما ھمين قانون ناقص و ابتر نيز در 
مناطق آزاد و ويژه قابل اجرا نبوده و اين مناطق 

 .قوانين خاص خود را دارند
اما چرا دولت روحانی چنين شتابزده و با عجله 
در فکر گسترش اين مناطق است آن ھم در حالی 
که بسياری از کارخانجات به صورت تعطيل و 

اند؟ واقعيت اين است که دولت  نيمه تعطيل درآمده
ھای  روحانی که به دنبال اجرای سياست

ی اقتصاد است به تنھا  نئوليبراليستی در عرصه
کند تامين منافع و خواست  چيزی که فکر می

دولت روحانی در اين آرزو .  داران است سرمايه
کند که با گسترش مناطق ويژه و  و خيال سير می

تر کردن قوانين آن از جمله  آزاد و ھر چه سھل
در رابطه با امنيت سرمايه و قوانين کار، 

از (گذاران خارجی و داخلی  تواند پای سرمايه می
را به اين )  داران ايرانی مقيم خارج جمله سرمايه

مناطق بکشاند و در شرايط کنونی اقتصادی 
داری اين را تنھا راه برای جذب و  جھان سرمايه

داند، اما بايد ديد دولت  تشويق سرمايه می
جمھوری اس4می در برابر ديگر رقبای خود تا 

ھای اقتصادی،  تحريم.  چه حد موفق خواھد بود
ايران را ک4 از اين بازار عقب انداخت اما با 

آيد که دولت روحانی  ای به نظر می توافق ھسته
سفر فوری .  ت4ش خود را مضاعف کرده است

مقامات سياسی و اقتصادی آلمان و فرانسه و نيز 
ای و آن  نماينده اتحاديه اروپا بعد از توافق ھسته

ھم قبل از نھايی شدن آن، از ھمين دسته 
اما بايد ديد در برابر ديگر رقبا مانند .  ھاست ت4ش

ھند، سري4نکا، ويتنام، چين و غيره، جمھوری 
داران  اس4می چه متاعی برای عرضه به سرمايه

 خونخوار دارد؟
 

اعدام، زندان، مواد مخدر 
ی  و نقش جنايتکارانه
 جمھوری اس�می

 
در روزھای اخير بار ديگر اخبار متعددی از 

ھای ايران منتشر گرديد، ھم چنين  اعدام در زندان
ھا  اخبار و گزارشات متعددی از وضعيت زندان

اما اعدام شدگان چه کسانی ھستند و .  و زندانيان
اند؟ يا با چه اتھامی در  با چه اتھامی اعدام شده

زندان ھستند؟ از چه گروه و طبقه اجتماعی 

خواھد تمام ايران را به منطقه  کابينه روحانی می
منظور "  منطقه آزاد"آزاد تبديل کند و البته که از 

نه آزادی در بيان و انديشه، نه آزادی از شر 
ديکتاتوری و جنايت که آزاد شدن از ھر گونه قيد 

داران است، آزادی  و بندی برای سرمايه
حد و حصر  داران در استثمار بی سرمايه

 .کارگران، ھمين و بس
مناطق آزاد اگرچه تاريخی طوaنی دارند اما در 
شکل کنونی از محصوaت دوران پس از جنگ 
جھانی دوم ھستند که با ھدف تسھيل کار 

ھای مالياتی و قوانين ساده  داران با معافيت سرمايه
و سھل از جمله در رابطه با قوانين کار شکل 

اين مناطق بويژه )  مي4دی (۶٠ی  از دھه.  گرفتند
در آمريکای مرکزی و جنوبی و آسيای جنوب 

جذب سرمايه برای توليد و "شرقی با ھدف 
اما در ايران و از .  گسترش يافتند"  صادرات

که جزاير کيش، قشم و بندر )  شمسی (٧٠ی  دھه
چابھار به مناطق آزاد تبديل شدند، اين مناطق حتا 
به ھمين اھداف نيز دست نيافته و تنھا به محلی 

 .برای ورود کاaھای خارجی تبديل شدند
ھدف اع4م شده مناطق ويژه اقتصادی نيز که 
قرار بود در مناطق مرزی و حتا در داخل کشور 
تشکيل شوند، توليد کاaھای صنعتی با ھدف 

در .  تامين نياز داخل و صادرات اع4م شده است
آغاز کار اين مناطق اغلب در کنار مرزھا بوجود 
آمدند مانند منطقه ويژه اقتصادی انزلی و يا 
سرخس اما کم کم در مناطق داخل کشور گسترش 

 استان ٢٠يافتند، به گونه ای که ھم اکنون در 
کشور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی وجود دارند 

 .چنان ادامه دارد و روند توسعه اين مناطق ھم
اما نتايج واقعی گسترش اين مناطق چيست و 
ھدف جمھوری اس4می و شتابزدگی آن برای 

 باشد؟ گسترش اين گونه مناطق چه می
واقعيت اين است که به رغم تمامی تبليغات 

ی اقتصاددانان  بورژوازی در مورد  فريبانه عوام
ی  جذب سرمايه، پيشرفت تکنولوژيک و توسعه

ترين نتايج گسترش اين مناطق  اقتصادی، مھم
تامين سود حداکثری برای سرمايه و استثمار و 

حقوقی بيش از پيش کارگران است، موضوعی  بی
که در تمام مناطق آزاد جھان مشترک بوده و به 
راحتی قابل مشاھده است و در جھان کنونی 
. کشور ھند پيشتاز ايجاد مناطق آزاد جديد است
در جايی که کارگران به خاطر دير رسيدن بر 

در جايی .  سر کار بايد يک روز مجانی کار کنند
که کارگران حتا گاه بايد ھفت روز ھفته را کار 

 ساعت، درست مانند دوران ١٢ھم روزی  کنند آن
داری در انگليس و  آغازين تسلط مناسبات سرمايه

مناطقی که .  تعدادی ديگر از کشورھای اروپايی
کند  داران تامين می بيشترين سود را برای سرمايه

و اگر کارگران دست به اعتصاب بزنند با اخراج 
حداقل رھبران اعتصاب روبرو ھستند چرا که 

داران و  تمامی قوانين اين مناطق به نفع سرمايه
 .ھا وضع شده است ايجاد راحتی خيال برای آن

قوانين مناطق آزاد در ايران نيز جدا از ديگر 
مناطق آزاد دنيا نيستند و نتايج ديگری نيز به 

١٠از صفحه   
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اعدام، زندان، مواد مخدر و 
 ی  نقش جنايتکارانه

 جمھوری اس�می

جالب اين که آمار رسمی از تعداد معتادين .  کرد
 ھزار نفر ده سال است که ٣٢۵ ميليون و ١يعنی 

ست که به اعتراف  تغييری نکرده و اين در حالی
ھای اخير تنھا تعداد زنان  وزير کشور طی سال

حال بايد ديد تعداد !!  معتاد دو برابر شده است
مردان معتاد چقدر افزايش پيدا کرده و چرا در 
آمارھای دولتی اين موضوع به فراموشی سپرده 

 !!شود؟ می
با نگاھی به آمارھای باa يک حقيقت بسيار ساده 

اعدام و زندان .  شود جلوی چشمان ما ظاھر می
نتوانسته است از افزايش تعداد معتادان و 

دليل آن نيز .  قاچاقچيان مواد مخدر جلوگيری کند
ريشه اعتياد و .مانند اين حقيقت بسيار ساده است

ھای   افزايش معتادان،مانند سايرنابسامانی
اجتماعی، مناسبات سرمايه داری مسلط برجامعه 
است و رژيم جمھوری اس4می نقش اصلی را 

پس مبارزه واقعی با .  درگسترش ابعاد آن دارد
افزايش اعتياد و مواد مخدر بايد مبارزه با عامل 
اصلی آن يعنی جمھوری اس4می و مناسبات 

 .اقتصادی حاکم باشد
 

برای فشار بر زندانيان سياسی و درھم شکستن 
ھا را حتا بيش  جست و برخی از آن ھا بھره می آن
 . سال در انفرادی نگاه داشت٢از 

ھا، تعداد  حال که تا حدودی به وضعيت زندان
ھا و سياست جمھوری اس4می اشاره شد،  اعدام

. گرديم به پاسخ سواaت ابتدای يادداشت برمی
طور که اشاره شد عمده زندانيان کشور و  ھمان

. نيز اعدام شدگان، متھمان به مواد مخدر ھستند
ما نيز در اينجا برای کوتاه کردن مطلب بر روی 
ھمين گروه از زندانيان تمرکزکرده و حاصل اين 

 .کنيم سياست جمھوری اس4می را بررسی می
واقعيت اين است که اين گروه از زندانيان کشور 

ھای  ترين و فقيرترين گروه عموما از محروم
بيکاران بخش بزرگی از .  اند جامعه برخاسته

ھا ھستند که در اثر بيکاری و فقر به اين مسير  آن
سطح تحصي4ت اين گروه نيز به .  شوند کشيده می

شان اغلب پايين  دليل ھمان موقعيت اقتصادی
ی اصغر جھانگير، رييس سازمان  به گفته.  است
،  "سوادند مطلقا بی" درصد زندانيان ١٠ھا،  زندان

و "   سال سن دارند۴٠ درصد زندانيان زير ٧٠"
 درصد از اين زندانيان حداکثر تا مقطع ۴٠"

از سوی ديگر ".  اند سيکل تحصيل کرده
پورمحمدی وزير دادگستری از افزايش تعداد 

ھا سخن به ميان  کرده در زندان افراد تحصيل
ی دقيقا  آورده است که اين مساله نيز رابطه

مستقيمی با افزايش بيکاری در ميان جوانان 
ھم چنين افزايش تعداد زندانيان جوان .  دارد
 .ی ھمين وضعيت است نتيجه

ھای اجتماعی که يکی  در واقع گسترش نابسامانی
ھا افزايش اعتياد به مواد مخدر است،  از آن
ی مستقيم وضعيت اقتصادی و سياسی  نتيجه

باشد که رژيم سرمايه داری جمھوری    جامعه می
ذد اس4می ضمن محروم کردن بخش بزرگی از 
جامعه از ھرگونه حقوق سياسی و اجتماعی و 

ھا، اين  ممانعت از ھرگونه تحرک سياسی آن
بخش بزرگ جامعه را به فقری ھولناک سوق 

 . داده است
ست که اعدام و به زندان  برای نمونه رژيم مدعی

در راستای "  چيان مواد مخدر قاچاق"انداختن 
اما آيا .  مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر است

ی صرامی مدير  گونه است؟ به گفته براستی اين
کل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 

از ابتدای برسر کار آمدن حکومت )  ٩٣ اسفند ۵(
 ميليون نفر در ارتباط ۴اس4می تاکنون بيش از 

ھم اکنون تعداد .  اند با مواد مخدر دستگير شده
معتادان و ميزان مصرف مواد مخدر از ترياک تا 
ھروئين و مواد مخدر صنعتی به رقمی وحشتناک 

وزير کشور دولت روحانی .  رسيده است
 ھزار نفر معتاد ٣٢۵ست که يک ميليون و  مدعی

 ۶شان  ھای ھستند که به اين ترتيب با خانواده
ميليون نفر در ايران درگير مساله مواد مخدر 

اما برخی از افراد تعداد معتادان را بسيار .  ھستند
برای مثال سعيد .  دانند ھا می باaتر از اين رقم

ستاد مبارزه "صفاتيان مديرکل پيشين درمان در 
دو سال پيش آمار واقعی معتادان "  با مواد مخدر
 ھزار نفر اع4م ۶٠٠ ميليون و ٣در ايران را 

دان  چنين نعمت احمدی وکيل و حقوق ھم.  کرد
ايرانی در مصاحبه با ايسنا که پيش از اين به آن 

 ميليون نفر اع4م ۵اشاره شد، تعداد معتادين را 
حتا رسول خضری عضو کميسيون بھداشت .  کرد

 سال قبل تعداد ٢و درمان مجلس نيز حدود 
 ميليون و پانصد ھزار نفر اع4م ٣معتادين را 

اما، مادام که مشکل مسکن به .  مسکن است
شکلی قطعی حل نشده است، بايد اقدامات فوری 

کليه ساختمان ھای :  زير به مرحله اجرا درآيد
زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در 
اختيار زحمتکشان قرار گيرد، اجاره ھا متناسب 
با سطح دستمزد کارگران تعيين و به مرحله اجرا 
درآيند، به منظور کاھش ھرچه بيشتر بار ھزينه 
ھای مسکن، بخشی از ھزينه مسکن کارگران و 
زحمتکشان، به عنوان سوبسيد توسط دولت 

 اين است راه برون رفت از .پرداخت شود
وضعيت موجود و فائق شدن بر بحران مسکن و 
 . بی سرپناھی ميليون ھا کارگر و زحمتکش ايران

 اسفند ١۵خبرگزاری خانه ملت در تاريخ   –)  ١(
 به نقل از عليرضا محجوب از افزايش ٩٣
، ٩٣ تا ۶١برابری آمار حاشيه نشينی از سال ١٧

خبر دارد و روزنامه شھروند چاپ تھران، در 
 به نقل از از مديرکل دفتر ٩٣ بھمن ۵تاريخ 

ھای  توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه
براساس مطالعاتی که :  غيررسمی اع4م کرد

 شھر کشور انجام شده ٧٧نشينی  درباره حاشيه
ميليون نفر  ٩سال پيش   ٦نشينان  است، حاشيه
 aميليون نفرند١۵بودند و حا . 

ھا به دست  چنان گمنام مانده و نامی از آن ھم
از ھمين روست که تعداد زندانيان .  نيامده است

شک بايد  ھا بی سياسی اعدام شده در آن سال
 .بسيار بيشتر از اين تعداد باشد

از نظر .  اما نگاھی داشته باشيم به تعداد زندانيان
ای دارد و  تعداد زندانی نيز ايران مقام جالب توجه

اما .  بعد از کشور ھند در مقام ششم قرار دارد
که اوa جمعيت ھند متجاوز از يک  نکته جالب آن
 ھزار زندانی در برابر ٢۵٠با (ميليارد است 

و دوم اين که تعداد )   ھزار زندانی در ايران٢١٠
واقعی زندانی در ايران نامشخص است و مقام 

 .ششم ايران براساس آمارھای رسمی است
پور معاون س4مت، اص4ح و  اگرچه حجتی

 ارديبھشت ٢٩ھای کشور  تربيت سازمان زندان
ھای  که گنجايش زندان سال جاری با بيان اين

 ھزار نفر است، از وجود ١١٠کشور حدود 
اما برخی .   ھزار زندانی در ايران خبر داد٢١٠

برای نمونه .  از آمارھا حکايت ديگری دارند
نعمت احمدی وکيل و حقوقدان ساکن ايران در 

) ٩۴ فروردين ١٠(مصاحبه با خبرگزاری ايسنا 
 ھزار زندانی مربوط ٢٧٠که بيش از  با بيان اين

ھای کشور ھستند،  به جرايم مواد مخدر در زندان
"گفت ھای ما مربوط به مواد  دو سوم زندانی: 

ی وی را درست بدانيم  اگر گفته".  مخدر ھستند
 ۴٠٠ھا در ايران به رقم وحشتناک  تعداد زندانی

طور  به ھر حال ھمان!!!  ھزار نفر خواھد رسيد
ھا مشخص نيست، تعداد دقيق  که رقم دقيق اعدام

اما جدا از تعداد .  زندانيان نيز مشخص نيست
دقيق زندانيان، در بررسی وضعيت زندان و 

حتا .  زندانی موارد دردناک بسيار زياد است
وزير بھداشت دولت روحانی نيز در جريان 

ھای پوستی،  بازديد چند ماه پيش خود از بيماری
ھای عفونی به عنوان  سل مقاوم، ايدز و بيماری

 ۵که در  اين.  ھای رايج در زندان ياد کرد بيماری
 ٧٣که   نفر زندانی ھستند، اين١۴متر مربع 

درصد از زندانيان معتاد ھستند و اين که 
ھستند، "  ھای ساعتی متحرک زندانيان بمب"
که کل بودجه درمان بھداشت، پرستار و  اين

!!  تومان است۶٠٠پزشک ھر زندانی ماھيانه 
ی  گفته به!!  يعنی از يک نان سنگگ نيز کمتر

وزير بھداشت اين ھزينه حتا برای روستاھای 
 !! ھزار تومان است٩۶دور 

اين را ھم اضافه کنيم که براساس استانداردھای 
 متر مربع فضا داشته ۶المللی ھر زندانی بايد  بين

 ١۴ھای ايران  باشد و با اين حساب در زندان
داری  برابر ظرفيت در يک سلول زندانی نگاه

ھای  توان به سلول برای نمونه می!!  شود می
انفرادی و مخوف گوھردشت اشاره کرد که در 
زمان محمدرضا شاه پھلوی و براساس 

 متر مربع فضا ساخته ۶المللی با  استاندارھای بين
شده بودند و جمھوری اس4می بويژه طی 

ھای انفرادی آن   از سلول۶۴ تا ۶١ھای  سال

۶از صفحه   

٨از صفحه   

 احتکار مسکن و بی خانمانی
  توده ھای کارگر و زحمتکش

 زنده باد 
 سوسياليسم 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
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گسترش مناطق آزاد و ويژه ، آزادی سرمايه داران 
 ازھرگونه قيد و بند است

  ٨درصفحه 

 مرداد ٧ھيات دولت در جلسه خود به تاريخ 
صنعتی و   –aيحه ايجاد يک منطقه آزاد تجاری 

يازده منطقه ويژه اقتصادی را مورد بررسی 
ای که بايد پس از تصويب در  قرار داد، aيحه

. ھيات دولت به تصويب مجلس اس4می برسد
براساس اين aيحه قرار است در استان گلستان 

و در "  اينچه برون"منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ھای فسا در استان فارس، ابرکوه و ميبد  شھرستان

در استان يزد، زنجان در استان زنجان، 
گچساران در استان کھکيلويه و بويراحمد، سرو 

اروميه در استان آذربايجان غربی، خواف و   –
آباد در  قوچان در استان خراسان رضوی، خرم

استان لرستان، تاکستان در استان قزوين و شاھين 
شھر در استان اصفھان منطقه ويژه اقتصادی 

 .ايجاد شود
دولت روحانی تاکنون لوايح متعددی را برای 

صنعتی و يا ويژه   –ايجاد مناطق آزاد تجاری 
اقتصادی تصويب و به مجلس اس4می ارائه داده 

 ارديبھشت ٢٢است که يک نمونه آن در 
 –جاری در مورد ايجاد مناطق آزاد تجاری  سال

يک نمونه مھم .  صنعتی مھران و اردبيل بود
ديگر اع4م خرمشھر و آبادان به عنوان منطقه 

 در سفر به ٩٢روحانی در ديماه سال .  آزاد بود
خرمشھر را خرم و "که  خرمشھر با اين سخن 

، شھرھای آبادان و "آبادان را آباد خواھيم کرد
در .  خرمشھر را به عنوان منطقه آزاد اع4م کرد
 ١٧٣واقع قرار است منطقه آزاد اروند که 

کيلومتر وسعت داشت، گسترش يافته و خرمشھر 
 .و آبادان را کام4 در بر گيرد
صنعتی و ويژه که از   –ايجاد مناطق آزاد تجاری 

دوران رياست جمھوری رفسنجانی آغاز گشت، 
جمھوری خاتمی و  ھای رياست در سال
نژاد با سرعت بيشتری ادامه يافت و  احمدی

اکنون کابينه روحانی با شتابی باورنکردنی در 
آيد که  به نظر می.  حال گسترش اين مناطق است

ھای  نامXه          ))))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 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
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 
http://65.254.86.197/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوpريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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