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جمھوری اس"می در طول حيات خود، ھمواره 

ھای متعدد، با  زير فشار تضادھا و بحران
ھای درونی رو به رو بوده  اخت"فات و کشمکش

تلفيق آشکار دين و دولت و آغشته بودن .  است
ھای  ايدئولوژيک به پس مانده  -روبنای سياسی

قرون وسطائی،  که از يک سو پيوسته منجر به 
ھا و نھادھای روبنای سياسی و از   ارگان تضاد

ھای اين روبنا با زير بنای  ديگر سو تضاد
اقتصادی شده است، يکی ازعوامل مھم در تشديد 

ھا، تضادھا و اخت"فات درونی ھيات  بحران
اين تضاد، با گذشت زمان و .  حاکمه بوده است

ھای اقتصادی،  در اثر تداوم و تشديد بحران
اجتماعی و سياسی حادتر شده و در طول حيات 

اما .   ساله جمھوری اس"می ادامه يافته است٣٧
چه که بيش از ھر چيز در اين رابطه اھميت  آن

دارد تاثير اين تضاد بر روند حيات جمھوری 
ھا و نتايج آن است که ما را وا  اس"می، سياست

دارد تا به بررسی چگونگی اين تضاد در ھر  می
 .مقطع زمانی مشخص بپردازيم

واقعيت اين است که تلفيق آشکار دين و دولت به 
شکلی که در جمھوری اس"می ايران شاھد آن 

ای قرون وسطائی است و به دليل  ھستيم، پديده
ھای مختلفی با  خصوصياتی که دارد در عرصه

. افتد داری در تضاد می مناسبات توليدی سرمايه
دار حاکم بر  تناقضاتی که ھم اکنون طبقه سرمايه

ھای داخلی و خارجی  ايران در عرصه سياست
برای غلبه بر بحران اقتصادی با آن رو به رو 

در ھمه جا .  دھد می است، نقش اين تضاد را نشان 
رد پای اين تضاد و تناقض و آثار مخرب آن را 

برای نمونه اگر آغاز جنگ ايران و .  توان ديد می
عراق د^يل خاص خود را داشت، اما تداوم آن تا 

شک متاثر از موجوديت يک  ھشت سال، بی
ھای  ی سياست دولت مذھبی و تاثير آن در عرصه

داخلی و خارجی بود که نتايج مخرب و 
ای از جمله نابودی بخش بزرگی از  کننده ويران

نيروھای مولد، امکانات مادی و معنوی کشور، 
ويرانی شھرھا و قربانی شدن صدھا ھزار انسان 

جنگی که از زاويه منافع .  را در پی داشت
 .ھا، ھيچ نفعی نداشت توده

اين تضاد باعث شده است که جمھوری اس"می 
ھای جامعه فائق آيد بلکه  نه تنھا نتواند بر بحران

. برعکس، خود عاملی در تشديد بحران بوده است
ھای  انعکاس اين بحران و شکست سياست

چون اقتصاد  ھايی ھم جمھوری اس"می در عرصه

 تشکلی طبقه کارگر نقطه آغازين غلبه بربی 
 
. ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی فزونی يافته است تھاجم سرمايه عليه طبقه کارگر در تمامی عرصه

کشی قرار داده  حقوقی مطلق، کارگران را در معرض شديدترين استثمار و بھره بيکاری ميليونی و بی
دار حاکم در  طبقه سرمايه.  دستمزدھای واقعی و سطح معيشت کارگران پيوسته کاھش يافته است.  است
تدريج بر شدت و مدت کار افزوده است، دستمزدھا را به ميزان حداقل مطلق خود يعنی به  که به حالی

تر ساخته  تر از آن، امکان حيات و توليد نسل برای کارگران وجود ندارد، نزديک مبلغی که با مقدار کم
بار معيشتی بر کارگران، سرکوب قھری و سيستماتيک طبقه  ھمپای تحميل يک وضعيت فاجعه.  است

احضار و بازداشت فعا^ن کارگری و فعا^ن اعتصاب، .  کارگر را بيش از بيش تشديد نموده است
ھای  ناپذير از سياست ھای جزايی و صدور حکم حبس و ش"ق، به جزيی جدايی محاکمه آنان در دادگاه

 .طبقه حاکم و کابينه روحانی تبديل شده است
دره در اواخر   کارگر معدن ط"ی آق١٧ ضربه ش"ق در مورد ١٠٠ تا ٣٠بعد از اجرای حکم 

گونه  ای که عليه اين اقدام بربرمنشانه و اين ھای گسترده ارديبھشت سال جاری و اعتراضات و مخالفت
داری را بر پيشانی دارد و مايه شرمساری  ھايی که ُمھر و نشان دوران برده ھا و مجازات باصط"ح دادگاه

با اين تصوير از اوضاع عينی .  سياسی موجودند
بايستی انعکاس آن را در  جامعه ايران، قاعدتاً می
ای و اعت"ی يک جنبش  مبارزات سياسی توده

اما دقيقاً آنچه غيبت آن .  ديديم سياسی مستقل می
در ايران آشکار است، وجود يک چنين جنبش 

ھای مردم به  ع"قگی توده سياسی و انفعال و بی
دامنه اين .  آوری به اقدام سياسی مستقل است روی

انفعال و خمودگی تا به آنجاست که اتفاقاتی در 
دھد  ای رخ می ايران بدون واکنش اعتراضی توده

ھای آن در ديگر کشورھای  که چنانچه نمونه
ھا و  داد، اگر به سرنگونی کابينه جھان رخ می
انجاميد، ^اقل اعتراضات  ھا نمی حتی دولت

 .گسترده سياسی را در پی داشت

ھای وسيع  واقعيتی است بر ھمگان آشکار که توده
ويژه طبقه کارگر، زير شديدترين  مردم ايران، به

ترين فشارھای مادی و معنوی، ستم  سابقه و بی
 –نظام اقتصادی .  اقتصادی و سياسی قرار دارند

داری ايران در چنان بحرانی  اجتماعی سرمايه
توان در تمام  ژرف فرورفته که نمونه آن را نمی

 .داری ايران يافت دوران سلطه سرمايه
ھای داخلی و خارجی رژيم بر  شکست سياست

ھای  ھا و بحران اين شکست.  کسی پوشيده نيست
ھای شديد در ميان طبقه حاکم  متعدد به اخت"ف

بست و بحران در درون  انجاميده و به يک بن
 .ھيئت حاکمه منجر شده است

ھا بازتاب تشديد تضادھا و  تمام اين واقعيت
اجتماعی و   -تناقضات ^ينحل نظم اقتصادی
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 و نتايج آن بعد از يک سال" برجام"توافق 
 

برنامه " (برجام"توافقی که به .   گذشت۵+  ١يک سال از توافق ھسته ای جمھوری اس"می با کشورھای 
شھرت يافت و در پی آن منازعه و بحران ھسته ای ميان ايران با آمريکا و ديگر )  جامع اقدام مشترک

 . قدرت ھای بزرگ جھانی ظاھرا خاتمه يافت

 تفاوتی و انفعال سياسی و ادامه حيات جمھوری اس�می بی
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١از صفحه   

 تضادھای درونی ھيات حاکمه و نقش سپاه پاسداران

ھا، در تشديد تضاد بين  را ميتوان در ميان با^يی
ھا و  ھای مختلف ديد، که ھر کدام راه حل جناح
 . ھای خاص خود را دارند روش

شود، حتا  تر می حال ھر قدر بحران عميق
ھا و  ھای کنونی نيز تکه پاره شده و به دسته جناح

روست  از ھمين.  شوند باندھای مختلف تقسيم می
که زمانی علی ^ريجانی در منتھااليه جناح 

گيرد اما به مرور زمان و با  گرا قرار می اصول
چنين  شود و باز ھم می"  رو ميانه"تعميق بحران 

است سرنوشت بسياری از سران جمھوری 
اس"می از ديروز تا امروز که مورد قھر حاکمان 

 .قرار گرفتند
تر شدن  بنابر اين، گسترش بحران منجر به عيان

اش   سياسی شده که تاثير مستقيم ھای روبنای تضاد
از .  گسترش تضاد در درون حاکميت است

ھای اقتصادی،  روست که تشديد بحران ھمين
اجتماعی و سياسی از جمله بحران در سياست 
خارجی به سرعت تاثير مستقيمی بر افزايش 

 .تضادھای درونی حاکميت داشته است
ھای اخير نيز در حالی که مجلس جديد  در ھفته

تازه شروع به کار کرده و تنھا يک سال به پايان 
ی رياست جمھوری روحانی باقی مانده  دوره

بست در  است، به دليل عمق بحران و حتا بن
ھای اقتصادی، شاھد تندتر شدن مواضع  عرصه
ھای درونی ھيات حاکمه عليه يکديگر  جناح

ھستيم که دستگيری مديرعامل سابق بانک ملت، 
اش با   ای و ارتباط گسترده علی رستگار سرخه

روحانی و سخنان جعفری فرمانده سپاه مبنی بر 
اش مربوط به يک  اين که دستگيری وی و معاون

فساد گسترده است که برخی از سياسيون نيز در 
آن نقش دارند، نشان داد که بايد در انتظار 

 . تر شدن اوضاع بود پيچيده
ھای متعدد، شاھد  اگرچه روزانه و در عرصه

ھای رقيب ھستيم، از پاسخ تند  ھای جناح درگيری
شھردار و تنی چند از اعضای شورای شھر 
تھران به روحانی تا تھديد استاندار خراسان 
جنوبی توسط فرمانده سپاه منطقه و نيز 

ھای سپاه و نيروی انتظامی با وزارت  کشمکش
ارشاد در رابطه با مجوز کنسرت موسيقی، اما 
ھم اکنون محور تضادھای درونی ھيات حاکمه 

ھای حقوقی و فساد قرار  بر روی افشای فيش
ی ضعف  گرفته است و اين ھمان نقطه

ست که جناح مقابل از روحانی بدست  بزرگی
روحانی .  آورده و حاضر به کوتاه آمدن نيز نيست

اش نيز که ھر روز از افشای فساد و  و اطرافيان
ھای حقوقی پيش از دوران رياست جمھوری  فيش

دھند، تنھا ضعف خود را  روحانی داد سخن می
در برابر رقيبی که در موضع قدرت قرار گرفته، 

ھای اقتصادی  شکست سياست.  دھند بروز می
روحانی و بدتر شدن شرايط معيشتی کارگران و 
زحمتکشان حتا بعد از برجام البته عامل ديگری 

 .ی روحانی است در تضعيف موقعيت کابينه
دستگيری مديرعامل بانک ملت و يکی از 
نزديکان روحانی توسط سپاه نه تنھا از اين جھت 

ھای  ھا بر سر فساد و فيش مھم است که درگيری
ی جديدی کرده است، بلکه  حقوقی را وارد مرحله

از اين جھت نيز قابل تامل است که تمايل سپاه 

ھای درونی  برای نقش بازی کردن در رقابت
سازد،  ھيات حاکمه را بيش از پيش آشکار می

تمايلی که منجر به وارد شدن ھر چه بيشتر سپاه 
 . گردد ی تضادھای درونی حاکميت می به عرصه
 از تمايل سپاه برای  ی خاص و برجسته يک نمونه

ايفای ھر چه بيشتر نقش در حاکميت، 
ست که سپاه پاسداران در منطقه  سياستی

طوری که دولت  برد به خاورميانه پيش می
روحانی و دستگاه ديپلماسی آن عم" ھيچ کاره 

آيد به  ھستند و تنھا کاری که از دستشان برمی
. نحوی جمع و جور کردن سر و ته قضيه است
بيانيه قاسم سليمانی در رابطه با بحرين يک 
نمونه آشکار از اين سياست در سپاه است، 

ای که پس از وی حتا وزارت خارجه نيز  گونه به
مجبور به تاييد موضع قاسم سليمانی اما با زبانی 

توان گفت  در واقع می.  به اصط"ح ديپلماتيک شد
 به ھمراه  که نقش سپاه در بحران کنونی منطقه

ھای  نقش و نفوذی که پيش از اين سپاه در عرصه
سياسی و اقتصادی بدست آورده، باعث تقويت 

ھا شده  گذاری موقعيت سپاه در حاکميت و سياست
 .است

نقش گسترده سپاه در عراق و سوريه و حتا يمن، 
ی روحانی در  ھايی را که کابينه عم" سياست

ای جستجو  رابطه با سياست خارجی منطقه
روابط تيره با .  اثر کرده است کرد خنثا و بی می

ی ديگری از نقش سپاه  عربستان سعودی نمونه
اگرچه در ظاھر فرماندھان سپاه حمله به .  است

اند اما کمتر  سفارت عربستان را محکوم کرده
ست که نداند رھبری جريان حمله به سفارت  کسی

حتا در .  عربستان در دست عوامل سپاه بوده است
ی عوامل دست دوم حمله به  جريان محاکمه

ھا نقش سپاه کام"  سفارت، و در سخنان آن
جا که ھمگی اط"ع يافتن از تجمع  مشھود بود، آن

بدون مجوز در برابر سفارت سعودی را از 
 .ھای وابسته به سپاه اع"م کردند طريق رسانه

دخالت مستقيم سپاه در تمامی امور تا جايی 
توان امروز به صراحت  گسترش يافته که می

طلبان  عنوان کرد که رھبری جناح مقابل اص"ح
رفسنجانی در دست سپاه   –و باند روحانی 

پاسداران قرار گرفته و بخش سنتی جناح 
گرا مدام نقش کمتری در اين جناح ايفا  اصول
کند تا جايی که در بسياری موارد عم" تنھا  می

شود که توسط سپاه  ھايی می رو سياست دنباله
 .پاسداران اتخاذ شده است

امروز آشکارتر از ھميشه، دو سياست در 
شود و ھر جناحی در  جمھوری اس"می اعمال می

ھايی از حاکميت که حضور دارد عم" به  ارگان
 . دنبال اين است تا سياست خود را پيش ببرد

برای نمونه در سياست خارجی، عملکرد سپاه 
شود بلکه اين  منحصر به خاورميانه نمی

ھای کابينه  ھا مستقيم و غيرمستقيم سياست سياست
ھای قدرتمند امپرياليستی  روحانی در برابر دولت

. شود و در راس آن آمريکا را نيز شامل می
آزمايشات موشکی در حالی که بر روی موشک 
عباراتی به زبان عبری در رابطه با محو 
اسرائيل نوشته شده، دستگيری ملوانان آمريکايی 
و يا مانورھای سپاه در خليج و تھديد آمريکا از 

ھاست  سوی فرماندھان سپاه از جمله اين سياست
که عم" سياست خارجی روحانی را خنثا 

سياست خارجی روحانی ظاھرا بر .  سازند می
کاھش تنش استوار است و اين جناح برای برون 
ی  رفت از بحران اقتصادی و جذب سرمايه

ھا را امری ضروری  خارجی اين کاستن از تنش
داند، در حالی که اساس سياست خارجی سپاه  می

 .ھای خارجی استوار است بر دامن زدن به تنش
بينيم به  در سياست داخلی نيز ھمين مساله را می

نحوی که فضا در مواردی حتا بر 
دستگيری .  شود نيز تنگ می"  طلبان اص"ح"

طلب از  تعدادی از روزنامه نگاران جناح اص"ح
جمله عيسا سحرخيز و احسان مازندرانی توسط 

ھا با دخالت  درپی کنسرت اط"عات سپاه، لغو پی
ست که سپاه  ھايی نيروی انتظامی از جمله سياست
ی روحانی انجام  در اين عرصه و در برابر کابينه

 .دھد می
در اين شرايط، پُر رنگ تر شدن نقش سپاه 
پاسداران در منازعات سياسی خود عاملی ثانوی 
در تعميق بيشتر تضادھای درونی ھيات حاکمه 

حتا تغيير حسن فيروزآبادی رئيس .  شده است
ی بھتری با  ستاد کل نيروھای مسلح که رابطه

روحانی داشت و گاه مواضعی به نفع روحانی و 
گرفت با کسی  برخ"ف مواضع رسمی سپاه می

کند،  که کام" از موضع سپاه پاسداران حرکت می
تغييری در راستای ت"ش برای افزايش قدرت و 

ھای داخلی و خارجی  نقش سپاه در سياست
 .باشد جمھوری اس"می می

با توجه به روند کنونی تحو^ت و نتايجی که در 
توان نتيجه گرفت که روند تشديد  برداشته تنھا می

تضادھای درونی ھيات حاکمه ادامه يافته و در 
ھای  نتيجه،  شاھد دوگانگی بيشتر در سياست

ی خود  اين دوگانگی به نوبه.  حاکميت خواھيم بود
تاثيری منفی بر توانايی حاکميت در برخورد با 

ھای  بست ھا و بھتر است گفته شود بن بحران
راه  بنابر اين بی.  اقتصادی و سياسی خواھد داشت

نخواھد بود اگر شکل بروز تضادھای درونی 
ھيات حاکمه نيز ھرآينه از سخنرانی و تھديد به 

چون استفاده از قوه قھری که  اشکالی حادتر ھم
دستگيری مديرعامل سابق بانک ملت يک 

 . تواند باشد، منجر گردد ی کوچک آن می نمونه
تشديد تضادھا در شکل کنونی آن که به افشای 

ی سردمداران رژيم در نزد  ھر چه بيشتر چھره
ھا منجر شده است، جدا از با^ بردن آگاھی  توده
ھای درونی ھيات  ھا نسبت به بندوبست توده

ی  حاکمه و فساد کل دستگاه حاکمه يک نتيجه
تشديد تضادھا، .  ديگر نيز در برخواھد داشت

تواند به  ھرج و مرج و بلبشوی سياسی در با^ می
رود که قدرت دستگاه دولتی را بيش از  سمتی 

در اين شرايط است که امکان .  پيش تضعيف کند
ی جامعه از اين  برداری نيروھای بالنده بھره

تضاد بيش از ھر زمان ديگر فراھم شده، و حتا 
تواند شرايط سياسی جامعه را  يک اتفاق می

 .دستخوش تحول سازد
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بشريت مترقی امروز است، برخی مقامات 
حکومتی ت"ش کردند اين واقعه را يک اقدام 

يک نماينده مجلس .  گذرا و موردی وانمود سازند
دوران "را مربوط به "  ش"ق در م"ء عام"

حتا حرف اين به ميان آمد که با .  دانست"  جاھليت
وزير !  شود آن برخورد جدی انجام می"  عاملين"

کار نيز که ظاھرا از اين واقعه اظھار تاسف کرد 
و مديرکل کار آذربايجان غربی را برکنار نمود، 

مھر و "در نھايت کارفرمايان و کارگران را به 
با يکديگر فرا خواند و چنين قول داد که با "  الفت
وگو کند تا از اين  گفت"  برادران قوه قضاييه"

 !گونه اتفاقات جلوگيری شود
اما ھنوز حتا يک ماه از اجرای مجازات اس"می 

 ٢۴دره نگذشته بود که  و حکم ش"ق کارگران آق
 ٢۴ کارگر شھرداری اھواز که روز ٧٠تن از 

خرداد در اعتراض به عدم پرداخت 
شان در برابر شھرداری تجمع کرده  دستمزدھای

بودند، توسط نيروھای انتظامی بازداشت شدند و 
 تن از کارگران مدت ٢١در پی شکايت شھردار 

 روز در بازداشت به سر بردند و سرانجام با ۵
طور   ميليون تومانی به٣٠ھای  سپردن وثيقه

موقت آزاد شدند تا ھر وقت کارفرما اراده نمود، 
 .دوباره به دادگاه احضار شوند

 تن ١٢تر از يک ماه پس از اين رويداد نيز،  کم
از کارگران معترض صنايع چوب و کاغذ ايران 

که نقش مھمی در اعتراضات اخير اين )  چوکا(
واحد داشتند، رسما به مراجع قضايی احضار 

آھن   تن از کارگران معدن سنگ٩ی  پرونده.  شدند
ھای رژيم محاکمه  بافق نيز که چند بار در بيدادگاه

اند، اما به گفته  و به حبس و ش"ق محکوم شده
ھا  گونه دليلی بر مجروميت آن وکيل کارگران ھيچ
چنان مفتوح است و تا اين لحظه  وجود ندارد، ھم

 . مختومه اع"م نشده است
مواردی از اين دست و تعرض بی رادع و مانع 

روز گسترش  سرمايه عليه طبقه کارگر که روزبه
کارگران پارسيلون .  بيشتری يافته، فراوان است

 خرداد در برابر ٢۶آباد که از روز  خرم
استانداری لرستان در اعتراض به عدم پرداخت 

 ماه حقوق معوقه دست به تجمع زده بودند، ٣٠
 خرداد مورد يورش ٢٧ بامداد روز ٢ساعت 

قرار گرفتند که شماری از آنان مجروح و شمار 
ھا بايد  ع"وه بر اين.  ديگری روانه ک"نتری شدند
داران  ی برخورد سرمايه به نمونه ديگری از نحوه

و کارفرمايان با کارگران اشاره نمود که در نوع 
حقوقی، ظلم و  خود کم نظير است و ميزان بی

شود به  ستمی را که نسبت به کارگران اعمال می
کارگر چنان مظلوم و .  سازد خوبی آشکار می

سازمان است که ھر کارفرمايی  دفاع و بی بی
کند و  کوچک يا بزرگ، وحشيانه استثمارش می

که حق خويش يا دستمزد بيشتر مطالبه کند،  ھمين
شود يا مورد ضرب و  به زير ش"ق فرستاده می

موضوع .  گيرد شتم کارفرما و عوامل آن قرار می
از اين قرار است که دو کارگر يک کارگاه 

  ميليون تومان ٨ و ديگری ٣سازی که يکی  مبل
از کارفرمای خود طلبکار بودند، به دليل 
بدحسابی کارفرما، قصد داشتند از دست وی 
شکايت کنند که با تماس تلفنی کارفرما برای 

اما بجای .  کنند تسويه حساب، به وی مراجعه می

دريافت طلب خود، توسط عوامل کارفرما به 
اين دو .  گيرند سختی مورد ضرب و شتم قرار می

کارگر بخت برگشته را سپس به مکانی در منطقه 
 ساعت در ٢۴جاجرود منتقل نموده، به مدت 
ھای کھريزک  محلی زندانی و در نھايت در بيابان

 .سازند رھا می
ست  ھا تنھا مشتی از نمونه خروار رويدادھايی اين

که در ھمين سه چھار ماه اخير رخ داده است و 
 کارگر به بھانه ٣٠در ھمين بازه زمانی بيش از 

اما در واقع به خاطر سازماندھی "  اغتشاش"
 !اند اعتراض و اعتصاب از کار اخراج شده

 بلکه در قرن ١٩ و ١٨اين رويدادھا نه در قرون 
باورکردنی نيست اما !  افتند بيست و يکم اتفاق می

کارگری را که فقط کار و مزد !  حقيقت دارد
زنند، مورد  کند، تازيانه می کارش را طلب می

چنين .  کنند ضرب و شتم قرار داده و محبوس می
است مناسبات کار و سرمايه درجمھوری 

دار برای تحميل اراده  طبقه سرمايه!  اس"می
خويش ھمه گونه ابزار قانونی ، نظامی و اداری 

طبقه کارگر اما در مصاف با .  را در دست دارد
 !ساز و برگ و فاقد تشکي"ت است سرمايه، بی

تمام اين فشارھا، احضارھا، محاکمات، 
ھا، اعمال قھر آشکار عليه کارگران و  مجازات

ھا در شرايط شبه بردگی، به منظور  قراردادن آن
ست که  تحميل سکوت و خاموشی بر کارگرانی

تمام پھنه کشور را به عرصه اعتراض و 
اس و اساس تعرض .  اند اعتصاب تبديل نموده

حد و حصر  سرمايه، برای ارعاب و استثمار بی
ست که جز مبارزه عليه نظم موجود، راه  ای طبقه

روست که  از اين.  ديگری برای زنده ماندن ندارد
به رغم ش"ق و زندان و تشديد مداوم قھر و 
سرکوب، طبقه کارگر دست از مبارزه برنداشته 
و به حکم جايگاه و موقعيت خويش نه فقط 

تواند آرام و خموش بماند که در مبارزه عليه  نمی
نظم موجود و رھايی جامعه از يوغ ظلم و ستم و 
نابرابری پيشتاز ھمه اقشار زحمتکش است و 
با^تر از آن، رسالت واژگونی و دگرگونی بنيادی 

 .اين نظم وارونه را نيز بر دوش دارد
اعتصابات و اعتراضات پر شمار کارگری نيز 
گويای ھمين واقعيت است که برای نمونه می 

اعتصاب کارگران :توان به موارد زير اشاره کرد
، اعتصاب )دسا(کارخانه ديزل سنگين ايران 

کارگران کارخانه سيمان دورود، اعتصاب و 
سنگ کوھبنان، تجمع  تجمع کارگران معادن ذغال

کارگران کارخانه سامان فلز، کارگران حفاری 
ھا، کارگران  نفت شمال، کارگران شھرداری

چوکا، مخابرات گي"ن و کرمان، کارگران واحد 
دره، قند اھواز،  استحصال و معدن ط"ی آق

سازی ايران، پتروشيمی پرديس، کارگران  کارتن
گری تبريز، بازنشستگان صنايع  بازنشسته ريخته

فو^د، کارگران بيکار و جويای کار ماھشھر، 
بافت و پارس نئوپان،  کارگران اخراجی شين

تجمع کارگران فو^د زاگرس، فو^د و چدن 
نشانی رشت، برپايی چادر و تجمع  دورود، آتش

گری سديد، تجمع  در مقابل کارخانه ريخته
کارگران ساختمانی اھواز، گلريس ابھر، 

اکريل اصفھان، کشت و صنعت مھاباد و  پلی
ھايی  ھا، تنھا نمونه موارد بسيار ديگری نظير اين

از اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگری 
تنھا در تيرماه سال جاری است که خبرآن در 

ھای رژيم اع"م شده و ھزاران کارگر  رسانه
 !اند معترض نيز در آن شرکت داشته

به رغم کميت با^ی تجمعات و اعتصابات 
کارگری که اين خود يکی از نقاط قوت جنبش 

ای از  گر وجود درجه کارگری و بيان
يافتگی و ھمبستگی در واحدھای توليدی  سازمان

ست، اما اين اعتصابات و اعتراضات  و خدماتی
به علت پراکندگی، نتايج مطلوب  و دلخواه 
کارگران را در پی نداشته و در اکثر موارد 

اعتنايی طبقه  ھای کارگران نه فقط با بی خواست
شان با  دار روبرو گشته که گاه اعتراض سرمايه

. ش"ق و سرنيزه و زندان نيز پاسخ گرفته است
ھای مستقل خود که نيروی  طبقه کارگر از تشکل

اين طبقه را بطور متشکل و سازمان يافته وارد 
عرصه مبارزه و نبرد طبقاتی سازد، محروم 

کارگر غير متشکل برای مقاومت در برابر .  است
ناپذير سرمايه برای تشديد  فشارھای مداوم و پايان

استثمار و افزايش سود و کاھش دستمزدھا، ھيچ 
بی استثنا .  ابزار و وسيله موثری در اختيار ندارد

ھر جا که کارگران غيرمتشکل باشند و فاقد 
جا استثمار شديدتر است و مزدھا  تشکل، آن

ھمواره گرايش نزولی دارند و ساعات کارگرايش 
معضل بزرگ جنبش کارگری تشکي"ت .صعودی

ھم آن تھاجم و سرکوب بی حد و حصر و .  است
داری،  ھای ددمنشانه عصر برده ش"ق و مجازات

ھم شرايط وخيم معيشتی و دستمزدھای ناچيز و 
داران به  اعتنايی سرمايه زير خط فقر و ھم بی

خواست کارگران تا حد بسيار زيادی ناشی از 
فقدان تشکي"ت و ضعف تشکل طبقه کارگر 

تواند در برابر  س"ح نمی طبقه کارگر بی.  است
ای که قدرت سياسی در چنگ اوست،  طبقه

در پيکار طبقه کارگر عليه !  عرض اندام کند
ترين س"ح طبقه  دار، تشکي"ت مھم طبقه سرمايه
تنھا با اين س"ح برنده است که .  کارگر است

تازی سرمايه مسدود  توان راه را بر يکه می
ساخت و نه فقط وضعيت دستمزدھا و شرايط و 

توان و بايد با  حقوق کار را بھبود بخشيد، بلکه می
چرا که !  خود سيستم مزدی نيز تعيين تکليف کرد

مشکل اصلی در اساس شرايط کار و مزد کم 
درپيکاربی .ست نيست، بلکه خود سيستم مزدی

امان طبقه کارگرخواه برای برچيدن نظام مزدی 
و خواه برای بھبود وضعيت مزد وشرايط کار، 

ترين س"ح اين طبقه است و  تشکي"ت مھم
اند کارگر منفرد ھيچ است و کارگر  که گفته چنان

 !متشکل ھمه چيز
در اين مساله ترديدی وجود ندارد که جنبش 

 سال اخير از جھت ١۵کارگری ايران طی 
يابی  يابی، رشد و ارتقاء آگاھی و سازمان تشکل

ھای مھمی به جلو  در صفوف کارگران گام
ھا  با ايجاد معدود سنديکاھا، کميته.  برداشته است

ھای فعا^ن کارگری اگرچه گام ھائی  و تشکل
يابی کارگران برداشته شده ، بويژه   درجھت تشکل

ضرورت ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری را به 
نوبه خود نقش مھمی در  ميان کارگران برده و به

پيشبرد و گسترش مبارزات کارگری داشته اند،با 
ھمه،اعتصابات کارگری کماکان جدا ازھم و   اين

پراکنده اند و ھيچ چيز از نياز مبرم و فوری 
طبقه کارگر به تشکل ھای مستقل و قدرتمند خود 

کارگران با برپايی اعتراضات و .  نکاسته است

١از صفحه   

 تشکلی طبقه کارگر نقطه آغازين غلبه بربی

٩درصفحه   
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ھايی که در آغاز اين نوشته به  شواھد و واقعيت
ھا اشاره شد، ازجمله وجود يک بحران  آن

ترين ستم و فشارھای  سابقه اقتصادی ژرف، بی
ھا  اقتصادی و سياسی که توده مردم ايران با آن

ای از وضع موجود،  اند، نارضايتی توده مواجه
دھند که ^اقل اکثريت بزرگ مردم  نشان می

خواھند وضع موجود را تحمل  ايران ديگر نمی
در ھمان حال طبقه حاکم نيز که تمام .  کنند

ھای   آن به شکست انجاميده، با بحران ھای سياست
روست، دچار اخت"فات درونی  جانبه روبه ھمه

جدی است و به لحاظ سياسی و اخ"قی در ميان 
گويد،  ھای مردم رسواست، به ھزار زبان می توده

طبيعتاً .  قادر نيست به روال گذشته حکومت کند
تحت يک چنين شرايطی انتظار اين خواھد بود 

تفاوتی را پشت سر  که جنبش مرحله رکود و بی
گذاشته باشد و اگرنه يک موقعيت انق"بی و يک 
جنبش سياسی کام"ً اعت" يافته، بلکه اعت"يی 
^اقل محدود و يک جنبش سياسی کم دامنه وجود 

 -او^ً .  در واقعيت اما چنين نيست.  داشته باشد
ھا و نتوانستن طبقه حاکم به تنھائی  نخواستن توده

آوری  برای غلبه بر رکود وبی تفاوتی، روی
گيری يک  ھا به اقدام سياسی انق"بی و شکل توده

. جنبش سياسی مستقل عليه طبقه حاکم کافی نيست
کنند که مانع  عوامل مختلفی عمل می  -ثانياً 

اند و در خدمت ادامه رکود و  اعت"ی جنبش
 .تفاوتی قراردارند بی
ھای مردم نتوانند، در يک  معمو^ً، اگر توده 

رشته مبارزات علنی ، مستقيم  دوره معين، با يک
و انق"بی، به اھداف خود دست يابند، دچار 

شوند، چشم انداز خود را  خستگی و افسردگی می
رغم   کنند و به نشينی می دھند، عقب از دست می

ترين شرايط اقتصادی و  برجای ماندن وخيم
سياسی، ^اقل برای يک دوره محدود ھم که 

تفاوتی سياسی بر جنبش حاکم  باشد، انفعال و بی
نشينی ھمراه با  اگر اين عقب.  گردد می

تری بر  ھای جدی باشد، تأثيرات مخرب شکست
گذارد و رکود و  روحيه مبارزاتی برجای می

. تری را در پی خواھد داشت تفاوتی سنگين بی
،  که نارضايتی مردم از ٨٨شکست جنبش سال 

درون شکاف ايجادشده در درون طبقه حاکم، 
فوران کرد، گرچه فقط بخش محدودی از مردم 

ھرحال تأثير  در اين جنبش شرکت داشتند، اما به
تفاوتی  منفی خود را بر روحيه انفعال، رکود و بی

 . برجای گذاشت
خستگی و فرسودگی ناشی از تنگدستی و 

ھای شديد زندگی ھم عامل  فقر،عذاب و گرفتاری
ھا و انفعال  ديگری در خستگی و فرسودگی توده

طبيعتاً ما تسليم : "گفت لنين می.  ھا است سياسی آن
چراکه .  شويم گويند نمی ھا می ھر چيزی که توده

ويژه ھنگام خستگی  ای اوقات، به ھا نيز پاره توده
و فرسودگی شديدی که از تنگدستی و رنج مفرط 

شوند که  گردد، تسليم احساساتی می ناشی می
(وجه پيشرفته نيستند ھيچ به تصفيه حزب جلد " 
تفاوتی و انفعال سياسی يکی از ھمين  بی).  ٣٣

 .احساسات است
. به تأثيرات ديکتاتوری عريان ھم بايد اشاره کرد
اما گرچه رژيم ديکتاتوری عريان، اختناق، 

تواند تأثير  سرکوب و کشتار، تحت شرايطی می
ای، نظير دھه شصت بر انفعال سياسی  کننده تعيين

مجسم کنيد که حتی بر طبق آمار منابع رسمی 
دولتی ،اکثريت مردم ايران زيرخط فقر زندگی 

کنند و دستمزد بخش بزرگی از کارگران،  می
. دھد ھا را نمی وخالی آن حتی کفاف نان خشک

ھا تن در منتھای فقر و تنگدستی، در  ميليون
ھا بيکار،  برند، ميليون گرسنگی مداوم به سر می

دستمزدھای ناچيز کارگران با .  آه در بساط ندارند
خزانه .  شود تأخيرھای گاه چندماھه پرداخت می

دولت ظاھراً تھی است تا جايی که حقوق 
کارمندان دولت و بازنشستگان دستگاه دولتی ھم 

اما درست .  گردد مشمول اين تأخير پرداخت می
در يک چنين شرايطی درنتيجه نزاع و 

ھای ھيئت حاکمه،  ھای درونی جناح کشمکش
ھا و  درپی از دزدی ھای پی اخبار و گزارش

ھا و صدھا  ھای ده ھای تريليونی، حقوق چپاول
ميليونی سران و مقامات دولتی، روسا و مديران 

که  يابد، بدون آن دستگاه بوروکراسی انتشار می
ای را در پی داشته  کمترين واکنش اعتراضی توده

 .باشد
کارگران و زحمتکشان در فقر و گرسنگی به سر 

هللا  گرای حزب برند، اما رھبر گروه اس"م می
ھای  کند که تمام ھزينه لبنان، آشکارا اعتراف می

نظامی و تسليحاتی، مالی و حتی غذای روزمره 
وابستگان به اين گروه را که قطعاً در ھرسال سر 

زند، جمھوری اس"می  به  ميلياردھا د^ر می
ھای مالی و تسليحاتی به  کند و يا کمک تأمين می

اما .  رسد رژيم سوريه به حدود ده ميليارد می
قدر عادی  دھد، بلکه آن تنھا اعتراضی رخ نمی نه

کند که رژيم حتی نيازی به توجيه آن  جلوه می
ای  تحقير آشکار و علنی مردم به مرحله.  بيند نمی

رسيده که ارتجاع حاکم، کارگرانی را که عليه 
اند با ش"ق، مجازات  اخراج اعتراض کرده

يا برای دانشجويانی که جشن پايان .  کند می
اند، دادگاه صحرايی  تحصيلی برگزار کرده

در ھمان لحظه صدور حکم، آن .  دھد تشکيل می
کند و دانشجويان را به ش"ق  را اجرا می

گرند و  توده مردم، ھمچنان نظاره.  بندند می
تفاوت از کنار اين ستمگری و تحقير  بی
 .گذرند می

البته ترديدی نيست که مردم از اين اقدامات رژيم 
اند و آن را در  داده ناراحت ازآنچه رخ.  منزجرند

دارند و در بھترين  گفتگوھای خود ابراز می
ھای اجتماعی،  حالت، گروھی از طريق شبکه

اما از اقدام سياسی .  کنند رژيم را محکوم می
آنچه .  اشتباه نشود.  ای خبری نيست انق"بی توده

تفاوتی سياسی در  در اينجا موردبحث است، بی
شکل غيبت اقدام مستقل سياسی است و نه 

چراکه مبارزه برای مطالبات .  ھرگونه مبارزه
اقتصادی و روزمره ھمواره وجود داشته و دارد 
و پوشيده نيست که مبارزات طبقه کارگر ايران 
در اشکال مختلف برای تحقق مطالبات صنفی و 

اين نيز واقعيتی است .  شمار است اقتصادی، بی
که دقيقاً ھمين مبارزات و جنبش کنونی طبقه 

شدن به يک جنبش  انداز تبديل کارگر است که چشم
اما عجالتاً يک چنين .  گشايد سياسی مستقل را می

ای باشد و بر  جنبشی که تجلی اقدام سياسی توده
 .تفاوتی سياسی غلبه کرده باشد، وجود ندارد بی

تفاوتی و تمکين ھرچند  علت اين رکود و بی
 موقتی به وضع موجود چيست؟

١از صفحه   
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داشته باشد، اما اکنون اين تأثير بر رکود و 
پوشيده نيست که .  تفاوتی سياسی محدود است بی

رژيم ديکتاتوری حاکم نتوانسته ترس و ھراس را 
رغم ديکتاتوری، سرکوب  به.  بر جامعه حاکم کند

روزه  و بی حقوقی سياسی، مبارزات ھمه
تواند،  کارگران، گواه روشنی است که رژيم نمی

اين واقعيت را .  مردم را از مبارزه بازدارد
وضوح در اشکال اعتراضی  توان به چنين  می ھم

جا، در ھر کوچه و خيابان، در  غيرفعال، در ھمه
ھای  ھر محل کار و زندگی و شديدترين واکنش

انفرادی در برخورد با جمھوری اس"می و 
 .ھای آن ديد ارگان

ضعف تشکل و آگاھی نيز اگر تأثيری بر انفعال 
چراکه .  و رکود سياسی داشته باشد، محدود است

ھای وسيع مردم را به اقدام سياسی  آنچه توده
دھد، آنچه به  مستقل و مبارزه انق"بی سوق می

اعت"ی جنبش و ارتقای آن تا مرحله بحران 
دھد، عوامل عينی مستقل  سياسی فراگير شکل می

يعنی ناشی از .  از اراده طبقات و احزاب است
عامل ذھنی در .  شرايط عينی است و نه ذھنی

آنجايی نقش مؤثر خواھد داشت که به فرا روئيدن 
يک انق"ب از درون يک جنبش سياسی اعت" 
يافته، يک بحران سياسی ژرف، يک موقعيت 

از ھمين روست که لنين در . انق"بی، ياری رساند
توضيح اين مسئله که ھر موقعيت انق"بی به 

"نويسد انجامد، می انق"ب نمی انق"ب فقط از : 
آيد که تغييرات عينی  درون موقعيتی پديد می

ھای پيدايش يک  اشاره لنين به نشانه(الذکر  فوق
با يک تغيير ذھنی ھمراه )  موقعيت انق"بی است

باشد، يعنی توانايی طبقه انق"بی به اقدام انق"بی 
قدر کافی نيرومند، که بتواند حکومت  ای به توده

که اگر )  در ھم ريزد(کھنه را در ھم شکند، يا 
سرنگون نشود، ھرگز حتی در دوره بحران 

(پاشد فرونمی جلد   –فروپاشی انترناسيونال دوم . 
٢١.( 

الذکر، در شرايطی که  اما در کنار عوامل فوق
آوری مجدد به مبارزه مستقيم  مردم آمادگی روی
ھای جناح موسوم به  اند، تاکتيک و علنی را نداشته

طلب طبقه حاکم،  نقش مھمی در تشديد  اص"ح
يکی .  ھا،  ايفا کرده است تفاوتی توده انفعال و بی
طلب رژيم  ھای جناح موسوم به اص"ح از ت"ش

از ھمان آغاز موجوديت آن، ت"ش برای مقابله با 
جنبش انق"بی و منحرف ساختن آن از طريق 

ھايی  گرايی و اميدوار کردن گروه اشاعه  قانون
ھای  از مردم به تحقق مطالباتشان از طريق ارگان

اين .  اصط"ح قانونی بوده است  رسمی و به
وضوح در جريان کشاندن  واقعيت را به

ھای  پای صندوق ھای مردم به ھايی از توده بخش
ھا  گيری و ايجاد توھم به تحقق مطالبات آن رأی

ھای دولتی  از طريق مجاری قانونی ،ارگان
ھا  اين جناح از طريق ھمين روش.  ايم ديده

ھای  ويژه  به  جنبش توانست ضربات مھلکی به
ھای  زنان و دانشجويان نيز وارد آورد و توده

چنين،  ھم.  ھا را منفعل سازد راديکال اين جنبش
گرچه ناموفق، در ت"ش بوده است، از طريق 

ھای کارگری دولتی، جنبش کارگری را  تشکل
گرايی سوق دھد و مانع از آن  نيز به مسير قانون

گردد که اين جنبش در جريان رشد خود، به اقدام 
سياسی مستقيم روی آورد و به يک جنبش سياسی 

که امروزه  اين.  مستقل عليه نظم موجود شکل دھد
بينيم مجلس ارتجاع اس"می به سقاخانه  می

گردد، جنبه ديگری  شفابخش ابوالفضل، تبديل می

 تفاوتی و انفعال سياسی و ادامه حيات جمھوری اس�می بی
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 و" برجام"توافق 
  نتايج آن بعد از يک سال

اوضاع وخامت بار معيشتی مردم، ميزان افزايش 
بازداشت ھا، پرونده سازی ھا و احکام ش"ق 
خوردن کارگران را طی ھمين يک سال پس از 
توافق ھسته ای مد نظر قرار دھيم، بھتر می توان 
دريافت با حل بحران ھسته ای کدام گره از گره 
ھای کور کارگران و توده ھای تھيدست جامعه 

 .باز شده است
نظر سنجی مرکز مطالعات امور بين الملل و 
امنيت دانشگاه مريلند ھمراه با موسسه نظر 

 ۶٣يک سال پيش، :  سنجی ايران پل می گويد
ای  درصد ايرانيان انتظار داشتند که توافق ھسته

ظرف يک سال به بھبود ملموس وضعيت 
 درصد ٧۴اقتصادی منجر شود، اما اکنون 

ايرانيان معتقدند که در يک سال گذشته شرايط 
 درصد آنھا ١٢زندگی بھبود نداشته و تنھا 

 . اند گويند بھبودی در شرايط احساس کرده می
با وجود اينکه طی يک سال گذشته شرايط برای 
کارگران و توده مردم ايران وخيم تر و سفره 
شان تھی تر شده است، اما اين معادله طرف 
ديگری ھم دارد و آن چند و چون وضعيت خزانه 

ترديدی نيست .  است"  برجام"دولت بعد از توافق 
دست کم برای کابينه روحانی "  برجام"که توافق 

و صندوق ورشکسته دولت، چندان ھم خالی از 
لغو تحريم ھای بانکی، افزايش .  فايده نبوده است

صدور نفت و توليدات پتروشيمی و نيز بازگشت 
بخشی از پول ھای بلوکه شده طی يک سال 
گذشته، ھرچند نان را به سفره کارگران باز 
نگرداند، اما بازگشت اين د^رھا خود جوی 
باريکه ای شد برای چرخش دستگاه 
بوروکراتيک دولت، ارگان ھای سرکوب و 
پروار شدن بيشتر کارکنان ارشد دولت و ساير 

 . بخش ھای جمھوری اس"می
ع"وه بر اين، چشم انداز جلب اعتماد شرکت ھا، 
نھادھا و دول خارجی برای سرمايه گذاری ھای 
ک"ن و دراز مدت در ايران از جمله انتظارات 
. کليدی روحانی در فردای توافق ھسته ای بود
روحانی و کابينه اش بر اين باور بودند که با 

بی درنگ راه ورود سرمايه ھای "  برجام"توافق 
ک"ن خارجی به ايران باز و با تحقق اين امر آنان 
قادر به مھار رکود و نجات اقتصاد در حال 

اگرچه حل بحران .  احتضار ايران خواھند بود
ھسته ای سبب شد تا در ھمان ھفته ھا و ماه ھای 
اوليه پس از توافق موجی از نمايندگان شرکت ھا 
و کارتل ھای خصوصی ھمراه با ھيئت ھای 
سياسی و اقتصادی اتحاديه اروپا و ديگر قطب 
ھای سرمايه داری جھان، سراسيمه راھی ايران 
شوند، اما اين ولع آنان به سرعت به سردی 

چرا که، تداوم اين ديدارھا و بستن .  گرائيد
قراردادھای اقتصادی دراز مدت رابطه تنگاتنگی 
با ثبات سياسی و فراھم آمدن امنيت سرمايه 

اما، از شوربختی کابينه .  گذاری در ايران داشت
اين انتظار نيز در پی تشديد "  تدبير و اميد"

تضادھای درونی و مخالفت شديد جناح مقابل با 
سياست ھای روحانی که طی يک سال گذشته تا 

اقتصادی و زمينگير کردن   -حد بی ثباتی سياسی 
دولت پيش رفته اند، به سرعت از رونق و 

 . اشتياق افتاد
شدت يافتن کشمکش ھای درونی جمھوری 
اس"می طی يک سال گذشته، انتقادات مکرر 

کندی روند اجرای برجام و  "خامنه ای در مورد
ھشدارھای ، "ملموس نبودن نتايج اقتصادی آن

کدام يک از وعده ھای روحانی که "  برجام"
تحقق ھمه آن ھا را به حل بحران اتمی ايران گره 

حقوق "رعايت .  زده بود، متحقق شده اند
مردم، کاھش فضای امنيتی، رفع "  شھروندی

تبعيضات عليه زنان و ديگر وعده ھای سياسی و 
در .  اجتماعی روحانی، پيشکش او و کابينه اش

اين عرصه ھا روحانی فقط می تواند شعار بدھد 
و ھراز گاھی ھم با يک سخنرانی پر طمطراق، 
توپ را به زمين خامنه ای و نھادھای تحت امر 
او از جمله سپاه پاسداران و دستگاه قضايی 
انداخته و بدين وسيله گريبان خود و کابينه اش را 
از پاسخگو بودن نسبت به تشديد سرکوب، 
گسترش اعدام و ديگر جناياتی که روزمره در 

اما، در مورد .  جامعه رخ می دھد، رھا سازد
شعار پايان دادن به رکود اقتصادی و بھبود 
معيشت مردم چطور؟ در مورد وخيم تر شدن 
شرايط زندگی و معيشت کارگران و توده ھای 

آويزی می   مردم ايران، به کدام توجيه و دست
تواند متوسل شود؟ با گذشت يک سال از توافق 

چه تغييری در وضعيت اقتصادی جامعه "  برجام"
و به طور اخص چه تحولی ھرچند کوچک در 
وضعيت وخامت بار معيشتی کارگران و 

 زحمتکشان جامعه بوجود آمده است؟  
، تمام "برجام"به رغم گذشت يک سال از توافق 

شواھد موجود بيانگر اين واقعيت است که، نه 
تنھا رکود و بحران اقتصادی حاکم بر کشور 

افزايش .  کاھش نيافته، بلکه شديد تر ھم شده است
نرخ بيکاری، تعطيلی يا کاھش توليد بخش 
وسيعی از کارگاه ھا و موسسات توليدی و به تبع 
آن اخراج پی در پی کارگران طی ھمين يک سال 
گذشته، دليل روشنی بر تشديد رکود حاکم بر 

عدم پرداخت دستمزدھا و .  اقتصاد ايران است
معوقات کارگران که ھم اينک به عنوان يک 
معضل اساسی گريبان کارگران و زحمتکشان 
جامعه را گرفته است، دليل ديگری بر عدم 

طی اين .  گردش مثبت چرخه اقتصاد جامعه است
مدت، نه تنھا چرخه اقتصاد کارگران به گردش 
نيفتاد، نه تنھا بھبودی در وضعيت معيشتی توده 
مردم ايجاد نشد، نه تنھا نان به سفره آنان 
بازگردانده نشد، بلکه سفره شان تھی تر و 
وضعيت معيشتی آنان به مراتب وخيم تر از 

 . گذشته شده است
اجتماعات و اعتصابات ھر روزه کارگران در 
اعتراض به دستمزدھای پرداخت نشده ی چندين 
و چند ماھه آنان، اخراج و بيکار شدن ھای رو به 
تزايد کارگران در پی تعطيلی کارخانه ھا، خود 
دليل آشکاری بر وخيم تر شدن وضعيت معيشتی 
. ميليون ھا کارگر و زحمتکش جامعه است
افزايش سرسام آور نقدينگی کشور طی سه سال 

 ھزار ميليارد تومان به ھزار ۵٠٠گذشته از 
ھزار ميليارد تومان، دليل ديگری بر وخيم تر 

به رغم .  شدن بحران اقتصادی ايران است
فريبکاری روحانی که ھر روزه کاھش تورم را 
در بوق کرنا می دمد، وجود اين حجم از افزايش 
نقدينگی با وجود رکود حاکم بر اقتصاد ايران دير 
يا زود يک انفجار تورمی را در جامعه ايجاد 

بنابر اين طی يک سال پس از توافق .  خواھد کرد
نه تنھا کمترين روزنه ای در مورد حل "  برجام"

بحران اقتصادی کشور گشوده نشده است، بلکه 
شرايط برای توده مردم ايران وخامت بارتر ھم 

 .  شده است
حال اگر به شرايط بحران اقتصادی موجود و 

برنامه ھسته ای جمھوری اس"می و تبعات 
حاصل از آن که طی دو دھه گذشته سياست 
خارجی نظام را با تنش ھا و تنگناھای فزاينده ای 
در عرصه جھانی مواجه کرده بود، در دوران 
. رياست جمھوری احمدی نژاد به اوج خود رسيد
صدور قطعنامه ھای شورای امنيت جھت توقف 
برنامه ھسته ای ايران و پيامد آن اعمال تحريم 
ھای شديد بين المللی، شرايط  دشواری را برای 

با وضع تحريم ھا، .  ھيئت حاکمه ايران رقم زد
رکود و تورم حاکم بر ايران مضاعف شد، چرخه 
اقتصاد بيمار کشور از ھم گسيخت، سفره توده 
ھای مردم که پيش از اعمال تحريم ھا تھی شده 
بود، در دوران احمدی نژاد تھی تر و کل نظام به 
لحاظ سياسی، اقتصادی و اجتماعی با يک تھديد 

در چنين وضعيتی حسن .  جدی مواجه گرديد
روحانی باحمايت ضمنی خامنه ای و شعار پايان 
دادن به منازعات ھسته ای و رفع تحريم ھا برای 
نشستن در صندلی رياست جمھوری خيز 

گردش ھمزمان سانتريفيوژھا و "وعده .  برداشت
از جمله مھمترين "  گردش اقتصاد مردم

.  بود٩٢شعارھای انتخاباتی روحانی در خرداد 
او با شعار لغو تحريم ھا و بھبود شرايط  معيشتی 
مردم در مناظره ھای تلويزيونی حضور يافت و 
با حمايت بورژوازی و جلب نظر بخش وسيعی 
از توده ھا با ميدان داری خرده بورژوازی مرفه، 

 .بر رقبای خود پيشی گرفت
روحانی در جريان سخنرانی ھا و تبليغات به 
. اصط"ح انتخاباتی خود وعده ھای بسياری داد
وعده ھايی که تماما پوچ و توخالی از آب 

رعايت حقوق شھروندی، بھبود .  درآمدند
وضعيت زنان، کاھش فضای امنيتی، رعايت 
حقوق اقليت ھای ملی و مذھبی، حق ايجاد تشکل 
ھای صنفی، بازگرداندن شأن و منزلت معلمان، 
ايجاد فضای مناسب برای نويسندگان و روزنامه 
نگاران و شعارھای ديگری از اين دست از جمله 

 . وعده ھای انتخاباتی او بود
روحانی بعد از به قدرت رسيدن و تشکيل کابينه 

به رغم تکرار ھمان شعارھای "  تدبير و اميد"
عوام فريبانه، انجام تمام وعده ھايی را که داده 
بود و ھيچ کدام از آن ھا نيزعملی نشده بودند، 
ھمه را يکسر به حل بحران ھسته ای و دست 
يابی به توافق اتمی با آمريکا و ديگر کشورھای 

او تا بدان جا پيش رفت که .   موکول کرد۵+  ١
حتا معضل بحران بی آبی ايران را نيز به حل 

روحانی و تيم مذاکره .  منازعات اتمی گره زد
عقب "کننده جمھوری اس"می در پرتو سياست 

رھبری نظام، پس از دو سال "  نشينی قھرمانانه
مذاکره و چانه زنی با آمريکا و ديگر کشورھای 
طرف منازعه، سرانجام موفق به امضای 

توافقی که به زعم .  شدند"  برجام"توافقنامه 
، دست به نقد منجر به مھار ۵+  ١کشورھای 

 سال ١۵پروژه ھسته ای جمھوری اس"می تا 
آينده شده و از اين منظر در شرايط کنونی نقطه 
پايانی بر منازعات اتمی موجود ميان ايران و 

 .  آمريکا گذاشت
اکنون يک سال از امضای اين توافقنامه گذشته 

حال ببينيم با گذشت يک سال از توافق .  است



 ۶ ٧٢٢ شماره  ٩۵نيمه اول مرداد     ۶

از ھمين روست که در .  قيام و انق"ب تبديل کند
ھای لنين، اساساً بر جنبش سياسی طبقه  تحليل

کارگر و مبارزه انق"بی و سياسی اين طبقه تأکيد 
 . شود می

روشن است که در ايران نيز يک طبقه انق"بی 
تکاپو و مبارزه روزمره اين طبقه و .  وجود دارد

 ت"ش آن برای فرا رفتن 
اما .  از دايره مناسبات موجود پوشيده نيست

متأسفانه ھنوز مبارزات طبقه کارگر ايران به آن 
سطح ارتقا نيافته که به اقدام سياسی مستقل روی 
آورد و بتواند بر جو رکود و انفعال سياسی 

 .موجود غلبه کند و جو انق"بی را حاکم سازد
ھا، ستم و  پس دليل اين که به رغم تمام بحران

ھا،  ای از وضع موجود، تضاد نارضايتی توده
ھای حکومتی، جنبش به  ھا و بحران شکاف

مرحله مبارزه سياسی فعال گام نگذاشته، حالت 
تفاوتی سياسی پابرجا مانده و  انفعال و بی

اند،  جمھوری اس"می و طبقه حاکم سرنگون نشده
بايد طبقه انق"بی جامعه ايران به .  روشن است

آورد، تا جو سياسی را  اقدام سياسی مستقل روی
 .دگرگون کند

که اين تغيير رخ ندھد، اوضاع سياسی  تا وقتی 
جامعه ايران به ھمين شکل کنونی ادامه خواھد 
يافت و نتيجه آن نيز چيزی جز برجای ماندن 

ماندگی، تشديد ستمگری  رژيم سياسی حاکم، عقب
 .دار ، انحطاط  و زوال نخواھد بود طبقه سرمايه

کافی است وضعيت کنونی جامعه ايران را با  
.  سال قبل مقايسه کنيد١٠ يا ٢٠، ٣٠ ، ٤٠

زوال اقتصادی .  پسرفت کام"ً محسوس است
ھای کارگر و  وضعيت معيشتی توده.  مشھود است

بر دامنه فشار .  تر شده است زحمتکش بسيار وخيم
دامنه فقر، .  شده است و بی حقوقی سياسی افزوده
عواقب .  تر شده است بيکاری و گرسنگی وسيع

اجتماعی بحران اقتصادی ژرف و ^ينحل به 
فروشی، ولگردی،  افزايش روزافزون اعتياد، تن

نشينی، رشد  گری، کودکان خيابانی، حاشيه تکدی
جنايات و انواع و اقسام فجايع اجتماعی انجاميده 

فساد فراگير دستگاه دولتی طبقه حاکم نيز .  است
 .جلوه ديگری از اين انحطاط است

بنابراين علت اصلی برجای ماندن جو انفعال و 
تفاوتی سياسی در اين است که جنبش سياسی  بی

طبقه کارگر که نيروی محرکه ھرگونه تحول و 
ھای  پيشرفت و نجات مردم ايران از ستمگری

وحشتناک طبقه حاکم، در ايران است، ھنوز 
طبقات و اقشار ديگر جامعه .  شکل نگرفته است

ايران يا اساساً منافعشان در حفظ انفعال سياسی و 
ستم غيرفعال است، يا توان و رسالتی برای در 

تفاوتی و انفعال را  ھم شکستن جو رکود، بی
 . ندارند

تفاوتی کنونی جامعه  تواند، حالت بی آنچه می
فقط ت"ش برای ارتقاء  ايران را دگرگون کند، نه

ای است که  مبارزه کنونی طبقه کارگر به مرحله
به اقدام سياسی مستقل روی آورد، بلکه در ھمان 

گرايی و ت"ش برای  حال، مبارزه عليه قانون
ھای جناح موسوم به  خنثی کردن تاکتيک

طلب رژيم و تمام جريانات رفرميست و  اص"ح
ھای وسيع مردم  کوشند، توده ليبرال است که می

آوری به عمل انق"بی باز دراند و جو  را از روی
 .تفاوتی سياسی موجود را حفظ کنند انفعال و بی

 
 
 
 
 
 

ای موارد  در پاره.  از ھمين سياست است
اند مطالبات خود را از  کارگرانی که نتوانسته

ھا محقق  طريق اشکال مبارزه در درون کارخانه
سازند، با راھپيمايی، تظاھرات و تجمعات در 

ھا، به  ھا و خيابان شھرھا و مسدود کردن جاده
اين .  آورند تر مبارزه روی می اشکال راديکال

مبارزات تأثير مثبتی بر رشد آگاھی سياسی 
گيری جنبش سياسی  کارگران و تسريع روند شکل

. طبقه کارگر و اقدام سياسی مستقل اين طبقه دارد
کوشد از  طلب رژيم می جناح موسوم به اص"ح

ھای دولتی، کارگران معترض را به  طريق تشکل
طرف اين  جلو مجلس ارتجاع بکشاند، تا ازيک

اعتراضات را از سطح شھرھا جمع کند و به 
مکان محدودی در برابر مجلس منتقل نمايد و از 

گرايی را ترويج کند و  سوی ديگر، قانون
کارگران تحقق مطالبات خود را از مجلس 

تمام اين اقدامات نيز ھدفش .  ارتجاع طلب کنند
شدن مبارزات کارگران، به  مقابله با تبديل

گيری جنبش  مبارزات انق"بی سياسی و شکل
سياسی است که دقيقاً ھمين تحول است که 

تفاوتی سياسی را در  تواند جو انفعال و بی می
جامعه ايران درھم شکند و به يک اعت"ی سياسی 

 .و بحران سياسی سرا سری شکل دھد
ھايی که  ازاين اشاره شد که گرچه شاخصه پيش

لنين برای فرارسيدن يک دوران انق"بی و 
دھد، نخواستن  ھا،ارائه می مبارزات فعال توده

ھا به ادامه زندگی تحت وضع موجود و  توده
نتوانستن طبقه حاکم به روال گذشته، برای 

ای  ھا به اقدام سياسی مستقل توده آوری توده روی
اند، اما  و اعت"ی انق"بی جنبش، ضروری

ای تمام  تواند در جامعه می.  ھمواره کافی نيستند
اين شرايط که ^زمه غلبه بر رکود سياسی، 

ھا به  آوری توده ای و روی اعت"ی جنبش توده
عمل سياسی مستقل است وجود داشته باشد، اما 

تفاوتی حاکم  ھمچنان حالت انفعال، رکود  و بی
 .باشد

اگر جامعه با چنين وضعيتی مواجه شود، آنچه 
رخ خواھد داد، نه پيشرفت و رھايی از ستم، 
برافتادن يوغ اسارت و بندگی، وبھبود شرايط 

ھا،  بلکه، پسرفت، تشديد اسارت و  زندگی توده
لنين که .  ستم، انحطاط و زوال خواھد بود

ھای  ھای دقيقی از مراحل و دوره بندی فرمول
ھا،  تفاوتی، اعت"ی جنبش مختلف، رکود و بی

ھای انق"بی و شروط ^زم را برای وقوع  موقعيت
نه ستم "کند که  انق"ب، ارائه داده است، تأکيد می

تواند به انق"ب بيانجامد و نه  طبقات فرودست می
ھا فقط  آن.  بحران در ميان طبقات فوقانی

توانند باعث زوال يک کشور گردند، مگر  می
که، اين کشور يک طبقه انق"بی داشته باشد که  آن

بتواند حالت غيرفعال ستم را به حالت طغيان و 
 ١٩جلد   –نبرد روز اول ماه مه " (قيام تغيير دھد
 ).کليات آثار

طبقه انق"بی که لنين در اينجا از آن سخن 
ای نيست که به لحاظ خصلت  گويد، فقط طبقه می

ای است که  و رسالت، انق"بی است، بلکه طبقه
ازنظر سياسی و عملی نقشی فعال، زنده و 

اگر به ھر علتی اين طبقه نتواند .  تأثيرگذار دارد
اين نقش فعال سياسی را ايفا کند، روشن است که 

تواند وضعيت غيرفعال ستم را به طغيان،  نمی

و "  اجرای بی رمق برجام"پياپی ظريف مبنی بر 
آمادگی فوری دولت ھا، "گزارش او در عدم 

نھادھا و اشخاص خارجی برای سازگاری با 
شرايط جديد پس از برجام و بخصوص آزاد 

، گزارش سا^نه دبير کل "کردن منابع مالی ايران
  ۵+  ١سازمان ملل و تاکيدات اخير کشورھای 

 سازمان ملل ٢٢٣١در مورد رعايت قطعنامه 
مبنی بر توقف فعاليت ھای جمھوری اس"می در 
عرصه موشک ھای بالستيک و ھمچنين انتخابات 
پيش روی رياست جمھوری آمريکا در ماه 
سپتامبر، مجموعه عواملی ھستند که تا لحظه 
کنونی زمينه ھای سرمايه گذاری ک"ن و 
درازمدت انحصارات مالی و صنعتی و شرکت 
ھای خارجی را در ھاله ای از ابھام و ترديد فرو 

خصوصا موضوع انتخابات آمريکا .  برده است
که در صورت پيروزی جمھوری خواھان و 
نشستن فردی ھمچون دونالد ترامپ بر صندلی 
رياست جمھوری اين کشور، ھيچ معلوم نيست 

" برجام"چه بر سر روند اجرای مفاد توافقنامه 
 . خواھد آمد

ايجاد امنيت و ثبات سياسی جھت سرمايه گذاری 
ھای ک"ن و دراز مدت خارجی در ايران يگانه 

" برجام"فرصتی بود که روحانی در پی توافقنانه 
اينکه روحانی انجام تمام وعده .  بدان دل بسته بود

ھايش را به حل بحران ھسته ای گره زده بود، 
ناشی از ھمين تصورات و خيال پردازی ھای او 

لذا، اين رويای حسن روحانی نيز در پی بی .  بود
ثباتی، ناھمگونی و کشمکش ھای درونی نظام 
تاکنون راه به جايی نبرده است و بعيد به نظر می 
رسد تا زمانی که نظاميان در ايران بجای 
وزارت خارجه بيانيه صادر می کنند و در سايه 
ولی فقيه نحوه پيشبرد سياست داخلی و خارجی 
جمھوری اس"می را رقم می زنند، چشم انداز 
روشنی برای تحقق اين رويای رئيس کابينه 

 .فراھم شود" تدبير و اميد"
لذا، با توجه به ھمه واقعيات ياد شده و خصوصا 
بر بستر تناقضاتی که اين سيستم با خود و در 

گره ای "  برجام"درون خود دارد، نه تنھا توافق 
"  اقتصاد در آستانه بن بست"تعيين کننده از 

سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران نخواھد 
گشود، نه تنھا بھبودی در وضعيت معيشتی 
کارگران و زحمتکشان جامعه حاصل نخواھد 
شد، بلکه با تداوم جمھوری اس"می رکود، تورم، 
سرکوب، تبعيض، بی حقوقی، اخراج، بيکاری و 
تھی شدن سفره مردم باز ھم بيشتر و بيشتر 

 . خواھد شد
 

۵از صفحه  ۴از صفحه    

 تفاوتی و انفعال سياسی و ادامه حيات جمھوری اس�می بی
 و " برجام"افق تو

 نتايج آن بعد از يک سال

 رژيم جمھوری اس�می 
 را بايد 

 با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
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١٠از صفحه   

 خورده ھای شکست ی سياست کودتا، نتيجه
 گرای ترکيه دولت اس�م

ھا و  دور زدن پارلمان قوانينی وضع کند و آزادی
او .  حقوق شھروندان را محدود يا معلق کند

چنين در اين  مدت زمان بازداشت بدون تفھيم  ھم
 . روز افزايش داده است٣٠ روز به ۴اتھام را از 

ھای حقوق بشر، بسياری  بنا به گزارشات سازمان
ھای غير رسمی، حتا  از دستگيرشدگان در زندان

. شوند در ورزشگاه و اصطبل نگاھداری می
. اند اط"ع ھا از محل حبس زندانيان بی خانواده
شدگان از حقوق اوليه يک زندانی  بازداشت
اند و حتا اط"عی از اتھام خود ندارند و  محروم

موارد متعددی از شکنجه و حتا تجاوز به 
 . زندانيان گزارش شده است

ھا، پس از شکست کودتا، بر  طبق نظرسنجی
حزب وی، .  محبوبيت اردوغان افزوده شده است

در انتخابات "  حزب عدالت و توسعه"يعنی 
 درصد ۴١( تنھا به اکثريت نسبی ٩۴خرداد 
 ١٣دست يافت و در نتيجه، حاکميت )  ھا کرسی
اش خاتمه يافت و تنھا پس از امتناع از  ساله

تشکيل دولت ائت"فی با ساير احزاب، و با 
برگزاری انتخابات مجدد در آبان ھمان سال و در 
شرايط سياسی جديدی توانست اکثريت 

ھای پارلمان را برای تشکيل کابينه   کرسی
 .نصيب خود کند

گيری در سال  حزب عدالت و توسعه با قدرت
ھای نئوليبرالی، باز کردن   اجرای سياست٢٠٠٢

گذاری خارجی و  کشور بر روی سرمايه
. ی نيروی کار ارزان را در پيش گرفت عرضه
ھايی که ھم اکنون در تمام کشورھای  سياست

در .  جھان پيامدشان بر مردم آشکار شده است
ترکيه نيز، سھم طبقه حاکم ترکيه از ثروت ملی 

 درصد بود در ٣٩ بالغ بر ٢٠٠٢که در سال 
در حالی که .   درصد رسيد۵۴ به ٢٠١۵سال 

تر  شرايط معيشت کارگران و توده مردم وخيم
/  ۴طبق آمار دولتی .  گشت  درصد از مردم ٢٢ 

. کنند ترکيه با درآمدی زير خط فقر زندگی می
/  ٨ در حدود ٢٠١۵نرخ بيکاری در سال   ١٠ 
 ميليون نفر و تخمين زده ٣درصد بود، يعنی 

شود رقمی در ھمين حدود نيز در جستجوی  می
 .اند کار به خارج از کشور رفته

. صنعت توريسم ترکيه با بحران روبروست
 بالغ بر ٢٠١۴درآمد ترکيه از توريسم در سال 

 درصد از اقتصاد ۵شد که   ميليارد د^ر، می٣۴
 ٢٠١۵اين رقم در سال .  داد کشور را تشکيل می

به گزارش .   ميليارد د^ر کاھش يافت٣١به 
 وضعيت ٢٠١۶سال "  المللی آنتاليا فرودگاه بين"

 سال گذشته روبرو ٣٠توريسم با بدترين آمار در 
ھا،   درصدی توريست۶٠با کاھش .  بوده است
 ھتل منطقه آنتاليا ورشکسته شده ١٣٠٠بيش از 

در چنين وضعيتی نه .  اند و به فروش گذاشته شده
 ٨تنھا معيشت کارگران شاغل در اين رشته که 
دھند  درصد از کل کارگران ترکيه را تشکيل می

به مخاطره افتاده، بلکه بر مشاغل ديگری که به 
طور غير مستقيم از طريق اين صنعت درآمد 

 .کنند، تأثير گذاشته است کسب می
ھای  يکی از علل بحران در اين رشته، سياست

ی دولت ترکيه در  جويانه خارجی مداخله
ترکيه .  کشورھای ھمسايه از جمله سوريه است

در کنار عربستان و برخی از کشورھای عربی 
منطقه از حاميان جدی سرنگونی رژيم اسد در 

در راستای اين سياست، .  سوريه بوده است
اردوغان، کشور ترکيه را به يکی از مراکز 
عضوگيری و گذرگاھی آزاد برای عبور ھزاران 

گرا و رسيدن آنان به سوريه تبديل  نيروی اس"م
کنند که با  ھايی استفاده می داعشيان از س"ح.  کرد

اند و حتا طبق اخبار  کمک ترکيه به دست آورده
انتشار يافته، ترکيه نفت استخراجی توسط داعش 

اکنون که ترکيه در .  کرد را پنھانی خريداری می
جنگ با داعش به نيروھای امپرياليستی ديگر 
پيوسته است، داعش که دولت ترکيه را از 

کرد به  متحدان خود، ھر چند موقتی، تلقی می
ھا  گذاری در ميان مردم و توريست مقابله و بمب
از سوی ديگر نيز بر اثر جنگ در . پرداخته است

ی سوری به  سوريه بيش از دو ميليون آواره
اند که ھزينه زيادی را به دولت  ترکيه پناه آورده

 .کند تحميل می
دولت اردوغان در مخالفت با رژيم اسد چندان 
پيش رفت که در نوامبر سال گذشته، يکی از 
ھواپيماھای روسی مدافع رژيم اسد را سرنگون 

اين امر به تيرگی روابط اين دو دولت .  کرد
انجاميد تا جايی که دولت روسيه ارائه سفر 

ھای مسافرتی  تفريحی به ترکيه از سوی آژانس
با اين ممنوعيت، سيل .  را ممنوع اع"م کرد

ھای روسی به ترکيه که پس از آلمان در  توريست
ھر چند در .  ی دوم قرار داشت، متوقف شد رده

اوايل تير ماه، ناگزير، از روسيه عذرخواھی 
 .کرد

مدارانه اردوغان  طلبانه و قدرت ھای جاه سياست
در جريان .  جوار نيست محدود به کشورھای ھم
گرای ترکيه به حمايت  بھار عربی، دولت اس"م

گرای به قدرت رسيده  ھای اس"م فعال از دولت
ی  يک نمونه.  ھای مردمی پرداخت پس از شورش

گرای مرسی در مصر  آن دفاع از دولت اس"م
. بود که به تيرگی روابط ترکيه و مصر انجاميد

 ژوئيه، شورای امنيت سازمان ملل ١۶روز شنبه 
ای در محکوميت کودتای  در نظر داشت قطعنامه

. ترکيه صادر کند که با مخالفت مصر مواجه شد
ھای مصری در توضيح علت مخالفت  ديپلمات

تواند تعيين کند  خود گفتند که شورای امنيت نمی
که يک دولت به صورت دمکراتيک انتخاب شده 

 .يا نه
ھای دولت ترکيه در  به جز اين ماجراجويی

عرصه خارجی که تاکنون با شکست روبرو 
ھای داخلی دولت اردوغان نيز با  اند، سياست شده

در تابستان سال گذشته .  تنش و بحران روبروست
ی قتل دو پليس، يورش  دولت ترکيه، به بھانه

ای را نه تنھا عليه ھواداران  جانبه نظامی ھمه
، بلکه مردم مناطق کردنشين "پ ک ک"حزب 

علت نيز نگرانی از گسترش .  ترکيه آغاز کرد
نفوذ کردھا در عراق و سوريه و تکيه نيروھای 
آمريکايی و متحدانش به کردھا در جنگ عليه 

ھا،  عام در واکنش به اين قتل.  داعش بود
گذاری عليه  چريکھای کرد، اقدام به بمب

 . ند نيروھای پليس و ارتش کرد
به جز سرکوب سيستماتيک و خونين کردھای 

ھای  ترکيه، دولت اردوغان با اتخاذ سياست
گرانه عليه منتقدان و مخالفان دولت  سرکوب

در آن .  يا اعدام شدند و ھزاران نفر ناپديد گشتند
ھای شديد اجتماعی و  زمان نيز به جز تنش

سياسی، اقتصاد کشور با نرخ تورم سه رقمی، 
آمار بيکاری با^ و رکود در آستانه فروپاشی بود 
در نتيجه، بخشی از طبقه حاکم در ترکيه راه حل 
را در توسل به نيروی نظامی ديد که خود يکی 

ھای داخلی بين  از عام"ن و محرکان درگيری
 .نيروھای راست و چپ در کشور بود

پيوندند که  معمو^ کودتاھا در زمانی به وقوع می
تواند با استفاده از  طبقه حاکم يا بخشی از آن نمی

ابزارھای قانونی و رسمی دولت بورژوايی و 
ھای سياسی،  ھای قانونی بر بحران روش

اجتماعی و اقتصادی غلبه کند، در اين زمان يکی 
بست، بسته به تاريخ  ھای خروج از بن از راه

کشورھا و نقش ارتش در عرصه سياسی، توسل 
اين بار نيز بخشی .  به نيروی نظامی خواھد بود
ھای داخلی و خارجی  از طبقه حاکم که با سياست
گرای وی موافق نبودند،  اردوغان و حزب اس"م

برای خروج از بحران، به کودتا متوسل شد که 
 .به د^يل گوناگون با شکست روبرو شد

گذشته از مداخله مردم، اردوغان که از نقش 
ارتش ترکيه در تحو^ت سياسی آگاه بود، برای 
مقابله با اين خطر، از ساليان پيش به سياست نفوذ 

" ميت"گسترده نيروھای امنيتی ترکيه موسوم به 
طبق اط"عاتی که .  در ارتش روی آورده بود

روزھای بعد منتشر شد، اين نيروھا از احتمال 
گو آن که سران سياسی .  وقوع کودتا مطلع بودند

ترکيه از ھمان ساعات اوليه اع"م کودتا، با 
وقوف بر دامنه دخالت ارتش و ارتشيان در 

" بخشی از ارتش در کودتا"کودتا، بر دخالت 
جنبش "تأکيد  داشتند و کودتاگران را طرفداران 

خواندند و آنان را به پرداخت  می"  هللا گولن فتح
 . کردند بھای سنگين تھديد می

ساعاتی بعد و پس از روشن شدن سرنوشت 
کودتا، رجب اردوغان که با ھواپيما از جنوب 
ترکيه به استانبول آمده بود، در سخنرانی خود نه 

پاکسازی کل "تنھا از تصفيه ارتش، بلکه از 
از فردای آن روز، با استفاده .  سخن گفت"  کشور

. ھا آغاز گشت از اين دستاويز، موج دستگيری
ی آن و  ھايی که با توجه به دامنه دستگيری

دربرگيری اقشار مختلف مردم، روشن است که 
از روز .  از عوامل کودتا بسيار فراتر رفته است

 و   ھزار قاضی۶٠ تير، تاکنون بيش از ٢۶شنبه 
، افسر و سرباز ارتش، کارمند، معلم و  بازپرس

گارد .  اند استاد و خبرنگار بازداشت يا برکنار شده
رياست جمھوری، پس از دستگيری چند صد نفر 

بينی  پيگردھايی که بسياری پيش.  منحل اع"م شد
" جنبش گولن"کنند به کودتاگران و طرفداران  می

محدود نمانده و نخواھد ماند و به زودی به 
نيروھای سياسی چپ و فعالين کارگری و 

روز، .  ای گسترش پيدا خواھد کرد اتحاديه
 تير، اردوغان وضعيت ٣٠چھارشنبه 

اضطراری سه ماھه را اع"م کرد و مجلس نيز 
طبق قانون اساسی ترکيه، در .  به آن رأی داد

تواند با  وضعيت اضطراری، رئيس جمھور می
  ٨درصفحه 
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ھای  ی سياست کودتا، نتيجه
 خورده  شکست
 گرای ترکيه دولت اس�م

و دادن اعتبارات و  امتيازھا به سرمايه داران 
حتی .  داخلی و خارجی از پيشينيان خود ربود

درمقايسه با ديگر کشورھای جھان، کمتر 
کشوری است که با اين سرعت و وسعت در 
سطح ملی، مناطق ويژه ايجاد کرده و دست 
سرمايه داران را در غارت ثروت ملی و استثمار 

آنچه که آشکار است، .  کارگران چنين باز بگذارد
اين است که جناح ھای مختلف حکومت که بر 
سر مسائل مختلف عمدتا سياسی اخت"فاتی دارند، 
بر سر مسائل بنيادی اقتصادی وحفظ مناسبات 
توليدی سرمايه داری ايران که حفظ سلطه ی 
طبقه ی سرمايه دار و استثمار کارگران است 

اگرچه در اين رابطه در کليت .  توافق نظر دارند
آن بين جناح ھای حاکميت و دولت و مجلس اتفاق 
نظر وجود دارد، اما نتايج فاجعه بار اين ^يحه 
در صورت تصويب برای طبقه ی کارگر چنان 
عظيم است که حتی افراد وابسته به تشکل ھای 
حکومتی مانند اعضای خانه ی کارگر و شورای 

 . عالی کار  نيز زبان به گ"يه گشوده اند
استثماری که در نظام سرمايه داری از طبقه ی 

شود، در مناطق ويژه ی اقتصادی  کارگر می
کارگران در اين .  ابعادی بسيار شديدتر می يابد

) ھرچند ناقص(مناطق از نظارت قانون کار 
موجود و تأمين اجتماعی خارج شده و مشمول 

مقرراتی .   مقررات اشتغال مناطق آزاد می گردند
که تعابير واقعی تبصره ھای آن عين بی قانونی 
مطلق بوده و دست کارفرما را برای تجاوز به 

به اين .  حقوق کارگران کام"ً باز می گذارد
ترتيب تنھا مرجع کارگران برای رسيدگی به 
شکايات خود و دعوی ھای حقوقی، سازمان 
. مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواھد بود
قراردادھای موقت، امنيت شغلی را از کارگران 
خواھد گرفت و ترس از عدم تمديد قرارداد کار، 
عاملی خواھد بود برای کنترل و فشار بيشتر بر 

 و ٣٣تواند طبق مواد  ھمچنين کارفرما می.  آنان
اعتنا به سنوات   مقررات اشتغال کارگر را بی٣۴

کاری و قرارداد بی دليل از کار  اخراج کند و در 
 روز مزد برای ھر ۴۵مقابل تنھا موظف است 

سال کار بپردازد که البته حتی برای ھمين 
کارفرما .  پرداختی نيز تضمينی وجود ندارد

ای در قبال بيمه ی درمانی کارگران نداشته  وظيفه
و اين امر نيز در کنار موارد ديگر از جمله 
بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و 

به صندوق ھايی که سازمان ھر منطقه ايجاد …  
تعيين مزد، نرخ شب .  می کند، واگذار می شود

کاری، ساعت کار و اضافه کاری به توافق 
کارگر و کارفرما موکول شده، که آشکار است 
کارگر شانسی برای چانه زدن بر سر اين موارد 

مرخصی سا^نه به بيست روز .   نخواھد داشت
کاھش يافته و کارگر از سنوات، عيدی و پاداش 

 ١۶ و ١۵قراردادھای فازھای .  محروم می مانند
ھايی از اين  عسلويه در اوايل سال جاری نمونه

 . مورد می باشند
طبق مقررات اشتغال، کارگران حق داشتن ھيچ 
گونه تشکلی را نخواھند داشت و حتی تشکل ھای 
وابسته به کارفرما و دولت نيز که در ديگر 
. مناطق وجود دارد، غيرقانونی قلمداد خواھند شد
مسلم است  تحت چنين شرايط کاری که کارگران 
ھيچگونه امنيت شغلی ندارند و حتی تضمينی 
برای دريافت مطالباتشان نيز وجود ندارد، اولين 
اقدام سرمايه داران که قانونگذاران رژيم راه را 
برايشان باز کرده اند، مقرراتی است که امکان 

مناطق ويژه ی اقتصادی، 
اوج تھاجم رژيم عليه 

 کارگران
  

بار ديگر دولت يازدھم طرحی مبنی بر افزايش 
تعداد مناطق آزاد تجاری،  صنعتی و مناطق 

 تير ١۴ويژه ی اقتصادی به مجلس در تاريخ 
کليات اين ^يحه به سرعت تصويب شد .  ارائه داد

و با قيد يک فوريت در دستور کارکميسيون 
 ٧طبق اين طرح .اقتصادی مجلس قرار گرفت

 منطقه ی ١٢منطقه ی آزاد تجاری، صنعتی و 
ويژه ی اقتصادی به مناطق قبلی اضافه می 

اين مناطق عبارتند از مناطق تجاری، .  شوند
، )اينچه برون(صنعتی در استان ھای گلستان 

، سيستان و )اردبيل(، اردبيل )مھران(اي"م 
، )مريوان-بانه(، کردستان )سيستان(بلوچستان 
و مناطق )  بوشھر(، بوشھر )جاسک(ھرمزگان 

، )فسا(ويژه ی اقتصادی در استان ھای فارس 
، کھگيلويه )زنجان(، زنجان )ايرکوه و ميبد(يزد 

 -سرو(، آذربايجان غربی )گچساران(و بويراحمد 
، )خواف و قوچان(، خراسان رضوی )اروميه
و اصفھان )  تاکستان(، قزوين )خرم آباد(لرستان 

ھمچنين در استان البرز در منطقه ).  شاھين شھر(
ی ساوجب"غ نيز قرار است يک منطقه ويژه  

اراضی نيمه شمالی .  اقتصادی دارويی ايجاد شود
جزيره ھرمز نيز در محدوده مصوب ھيات 

 ٢١وزيران و با تائيد خامنه ای به وسعت 
کيلومتر مربع به ھم پيوسته و راه اتصال دريای 
آن به جزيره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری، 

 .صنعتی قشم ملحق می شود
سابقه ی ايجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی در 
سيستم سرمايه داری نئوليبرال به دھه ی شصت 

ھای اين مناطق  اولين نمونه.  گردد مي"دی باز می
آزاد در چارچوب سياست ھای بانک جھانی در 
کره ی جنوبی، تايوان، ھنگ کنگ و سنگاپور 

از سوی بانک جھانی و سازمان ملل .  ايجاد شدند
ھدف از ايجاد اين مناطق رشد و توسعه ی 
اقتصادی، اشتغال آفرينی و افزايش صادرات در 

اما ھدف .  کشورھای در حال توسعه عنوان شد
اصلی از اين پروژه دست اندازی سرمايه ی 
جھانی به  نيروی کار ارزان، استفاده از ھزينه 
ی توليد پايين، دستيبابی به منابع خام و مواد اوليه 
و استفاده از معافيت ھای مالياتی، اعتبارات 

اين .  بانکی و ايجاد بازارھای مصرف جديد بود
شرايط بھترين امکانات را برای سرمايه ی 
جھانی در خدمت  افزايش سود و انباشت سرمايه  

در حال حاضر به طور مشخص .  فراھم می کرد
مناطق ويژه ی اقتصادی درتمام قاره ھای جھان، 
حتی در برخی از مناطق اروپای شرقی تاسيس 

 . شده و رو به گسترش اند
 ۴٠در ايران طرح ايجاد منطقه ی آزاد به دھه ی 

اما در نھايت در سال .  شمسی بازمی گردد
 در دوران کابينه رفسنجانی بود که  ١٣۶٨

قوانين جامعی در رابطه با  برنامه اول توسعه 
وضع گرديد و مجوز تاسيس مناطق آزاد در 

گسترش مناطق .  کيش، قشم و چابھار داده شد
آزاد تجاری، صنعتی از زمان کابينه ی خاتمی 

اما .  آغاز و در زمان احمدی نژاد سرعت يافت
در دوران دولت يازدھم، روحانی گوی سبقت را 
در حراج نيروی کار انسانی،و بخشش ماليات ھا 

  ھا، دستگيری ترکيه، محدودسازی آزادی
نگاران و سانسور مطبوعات و اقدامات  روزنامه
بار عليه فعا^ن سياسی اپوزيسيون بر  خشونت

تظاھرات و .  نارضايتی مردم افزوده است
اعتراضات گسترده و متعدد عليه اردوغان و 

از آن گذشته، .  ست بر اين مدعا حزب وی شاھدی
، محبوبيت ١٣٩۵طبق نظرسنجی ارديبھشت ماه 

 درصد رسيده بود ٣٩ درصد به ۵١اردوغان از 
دھندگان خود را  و در آن زمان بسياری از رأی

اين کاھش در حالی بود که .  نيز از دست داده بود
انتخابات پارلمانی ماه نوامبر در ترکيه در پيش 

 .بود
گران بر اين  در پی کودتا، برخی از تحليل

کوشد با تکيه به  اعتقادند که اردوغان می
ی خود  طلبانه مشروعيت جديد، به اھداف جاه

ی  اکنون، اردوغان به بھانه.  ی عمل بپوشاند جامه
کشور "  پاکسازی"و "  تصفيه"کودتا در حال 

وی در صدد است طرفداران خود را در .  است
ھای مھم دولتی و قضايی بنشاند و با  پست

اما اين .  تر سازد سرکوب، قدرت خود را مستحکم
گذشته .  نيز در ترکيه به مرزھايی برخواھد خورد

ھايی از  ايست با محدوده از آن که ترکيه جامعه
ھای گوناگونی اين کشور را به  دمکراسی، رشته

از .  دھد کشورھای امپرياليست غربی پيوند می
ثباتی  يک سو، ترکيه عضو پيمان ناتوست، و بی

پيمانان غربی ترکيه  سياسی درازمدت برای ھم
در شب کودتا نيز اين امر به .  پذير نيست تحمل

برای نمونه سران سياسی دو دولت .  اثبات رسيد
ای که تکليف کودتا  آمريکا و آلمان تا لحظه
گيری عليه کودتا و دفاع  روشن نشد، از موضع

صريح از دولت اردوغان خودداری کردند و تنھا 
" پيشگيری از خونريزی"و "  حفظ آرامش"بر 

از سوی ديگر، ترکيه در صدد .  تأکيد داشتند
رو، ناچار  از اين.  پيوستن به اتحاديه اروپاست

المللی  است تا حدودی در چارچوب قواعد بين
گو آن که تھديد به برقراری مجازات .  باقی بماند

اعدام، با مخالفت شديد اتحاديه اروپا روبرو شده 
است و در صورت برقراری مجدد اين مجازات، 
پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا اگر نه ناميسر، اما 

تاکنون نيز، اقدامات .  بسيار دشوار خواھد شد
ی  ھای گسترده ی پيشين و تصفيه گرانه سرکوب

کنونی دولت اردوغان، بارھا با انتقادات متعدد از 
 . سوی سران سياسی غربی مواجه شده است

کودتای نافرجام ترکيه، نشان از بحران اقتصادی 
اجتماعی بود که   –و تضادھا و بحران سياسی 

تواند در  ای نمی"پاکسازی"ھيچ سرکوب و 
اينک .  ھا سرپوش بگذارد درازمدت بر اين بحران

وظيفه کارگران و کمونيست ھای ترکيه است که 
. ھای آينده آماده سازند خود را برای رويارويی
تر کنند، نيروھای خود را  صفوف خود را فشرده

سازمان دھند و خود را برای نبردھای آتی مھيا 
 .سازند
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مناطق ويژه ی اقتصادی، اوج 
  تھاجم رژيم عليه کارگران

ھا و موسسات  اعتصابات پرشمار در کارخانه
توليدی و خدماتی در سرتاسر کشور، 

يافتگی و ھمبستگی خود را در سطح ھر  سازمان
اين درجه .  اند واحد توليدی و خدماتی نشان داده

يافتگی در عين آن که گويای يک  از سازمان
مرحله ار رشد و اعت"ی جنبش طبقاتی کارگران 

ھای جديدی را فراروی  است، در عين حال افق
جنبش کارگری گشوده و زمينه را برای گذار از 
اعتصابات پراکنده، به اعتصابات سرتاسری 

اما گذار از اعتصابات .  فراھم ساخته است
پراکنده به اعتصابات سرتاسری و فراتر از آن، 

يافته سرتاسری، مستلزم  به يک جنبش سازمان
تشکل سراسری .  ھای سرتاسری است ايجاد تشکل

نخست .  شود البداھه ايجاد نمی اما يک شبه و فی
ھای سراسری در ھر رشته توليدی و  بايد تشکل

طی دو سال اخير، نطفه .  خدماتی را سازمان داد
ھا مانند برق،  ھايی در برخی رشته چنين تشکل

سنگ و پتروشيمی ايجاد  مخابرات، معدن زغال
شده است و دست جنبش کارگری در اين زمينه 

ھای  چيزی که ھست اين تشکل.  خالی نيست
ھای  ای را بايد تقويت کرد و به عموم رشته نطفه

 .توليدی و خدماتی تعميم داد
تر  اين وظيفه بر دوش بخش پيشروتر و آگاه

کارگران در ھر رشته توليدی و خدماتی قرار 
کارگران آگاه و پيشروی که در حال حاضر .  دارد

نيز در ھر واحد توليدی و خدماتی، اعتصابات و 
اعتراضات کارگری را سازماندھی و رھبری 

کنند،ع"وه برايجاد و تکثير کميته ھای مخفی  می
توانند با ايجاد پيوند و ھماھنگی  کارخانه، می

ھا و موسسات يک رشته  ميان خود در کارخانه
ھای مخفی ھماھنگی را  توليدی و خدماتی، کميته

ھای اعتراضی  ايجاد کنند و اعتصابات و حرکات
کارگران را در آن رشته معين ھماھنگ سازند و 
اعتصابات سراسری در آن رشته معين را 

ھای مخفی ھماھنگی  ھمين کميته.  سازمان دھند

 تشکلی طبقه کارگر نقطه آغازين غلبه بربی

مبارزه و اعتراض حتی قانونی را از کارگران 
اما شکی نيست که اگر کارگران روش .  سلب کند

ھای ويژه ی خود را برای احقاق مطالبات و 
… حقوق شان مانند اعتصاب، اِشغال کارخانه و 

به کاربندند، آن وقت به رژيم مربوط خواھد شد و 
نيروھای سرکوبگر رژيم فوری در محل حاضر 
خواھند شد، تا از حريم سود سرمايه برای 

 . کارفرمايان پاسداری کنند
در کنار اين موارد که عم"ً کارگران را به 
بردگی سرمايه وا می دارد، سرمايه داران از 
طرق ديگر نيز سود خود را افزايش می دھند، از 
جمله معافيت ھای مالياتی، دريافت زمين و 
اعتبارات بانکی که از ثروت جامعه به آنان اھدا 

 . می شود
تمام اين امکانات از سوی رژيم در اختيار طبقه 
ی سرمايه دار گذاشته می شود، در حالی که 
تجربه ی دھه ھای اخير نشان داده است، که 
ايجاد اين مناطق نه به سود اکثريت توده ھای 
مردم است، نه به اصط"ح نظريه پردازان 
بورژوازی در خدمت توسعه ی اقتصادی و رفاه 
جامعه بوده و نه کارگران با اين نوع اشتغال از 

تنھا و .  ورطه ی فقر و تھيدستی به در می آيند
تنھا اين طبقه ی سرمايه دار است که چون 
زالويی خون کارگران را می مکد و پروارتر می 

 .  شود
ھای پی در پی دولت  ھا و اقدام با توجه به ت"ش

روحانی درمحدود کردن ھر چه بيشتر حقوق 
کارگران،  آشکار است که الحاق بخش وسيعی 
از مناطق کشور به مجموعه ی واحدھای 
اقتصادی ويژه نيز در خدمت سياست ضد 

از جمله اين موارد، .  کارگری رژيم قرار دارد
قانون کار است که در دستور کار "  اص"ح"

اما روشن است که ^يحه ی جديد .  قرار دارد
مناطق در مجلس، دولت و سرمايه دار را از 
زحمت تصويب مکرر ^يحه ھای موردی عليه 
کارگران خ"ص کرده و يک باره صورت مساله 
را که حق و حقوق کارگر می باشد، کام"ً پاک 

 . می کند
رژيم جمھوری اس"می که حتی بعد از برجام ھم 
نتوانست بر بحران مزمن و ساختاری اقتصادی 

گذاری  فايق آيد و تنھا راه حل را افزايش سرمايه
ھای خارجی می داند، با کارگزاری حسن 
روحانی اکنون ت"ش می کند، تا با وضع قوانين 

داری برای کارگران، شرايط موجود برای  برده
اما اين .  تر کند سرمايه گذاران را ھر چه جذاب

تواند دولت را از بحران سياسی  ھا نه می اقدام
تواند بحران نظام اقتصادی  نجات دھد و نه می

دولت روحانی ھر چند که پشت .  حاکم را بزدايد
خود را در اين تھاجمات عليه کارگران گرم می 
بيند، اما  نمی تواند، شعله ی خشم ھرچند 

خشمی .  فروخورده ی کارگران را خاموش کند
که زبانه اش در سايه ی اتحاد،آگاھی و تشکل 
کارگران و زحمتکشان، سرانجام دودمان اين 
رژيم را برباد خواھد داد و نظم نوينی را مستقر 

 . خواھد ساخت
 
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 

مركز ثقل تمامى اين كشتار " اط"عيه ای با عنوان ٢٠١۶ ژوئيه ١٨كميته خارج سازمان در تاريخ 
 :دراين اط"عيه  چنين آمده است. صادرکرد" ھا و ايجاد نا امنى در جھان كجاست ؟

مدت زمان زيادى از بمب گذاريھاى پاريس و بروكسل نگذشته بود كه مردم شھرھاى استانبول ، 
در .  قرار گرفتند )  داعش (  تروريستى دولت اس"مى   –ھدف حم"ت انتحارى .....بغداد،دمشق و

ھنوز مردم از بھت و حيرت اين ھمه جنايات خارج .طى أين عمليات صدھا تن كشته و زخمى شدند 
جنايتكار با كاميون به مردم حمله كرد  نشده بودند كه در نيس فرانسه در شب جشن باستيل فردى

. نفر از اين قربانيان كودك بودند ١٠.   نفر كشته وصدھا تن مجروح برجاى گذاشت ٨٠وبيش از 
ھنگامى كه خبر اين كشتار در كانون توجه عمومى بود ، خبر كودتاى نظامى بخشى از نظاميان 
ارتش در شھرھاى استانبول و انكارا پوشش خبرى رسانه ھاى جھان شد ، كودتاٮی كه تصفيه 

كه بى شك  در ادامه اط"عيه به ريشه ھاى اين جنايات مي پردازد.ھزاران نفر را بدنبال داشت 
پيدايش ان برميگردد به حم"ت نظامى كشور ھاى امپرياليستى و اشغال عراق تحت لواى دروغين 
ازاد سازى عراق با اين اشغال بود كه جرقه تغيير تحو^ت خونين منطقه را به جھنمى تبديل كرد 

 .وحكومت ھاى ارتجايى مورد حمايت قرار گرفتند 
ريشه ود^يل اصلى را بايستى در سيستم سرمايه دارى جھانى جستجو "اط"عيه چنين خاتمه می يابد 

خ"صى از اين وضعيت ، در گرو ايجاد صف بندى كارگران و زحمتكشان جھان و تكيه بر .كرد 
  ."روح ھمبستگى انترناسيوناليستى ومبارزه با ستم و استثمار جھان سرمايه دارى است 

 

ھا و  ترين کارگران کارخانه که پيشروترين و آگاه
موسسات توليدی و خدماتی يک رشته در آن گرد 

اند، شاکله و نطفه اصلی تشکل سراسری در  آمده
. آن رشته توليدی و خدماتی خواھند بود

ست که در جريان رشد و ارتقاء بيشتر  بديھی
مبارزات طبقه کارگر، از به ھم پيوستن اين 

ھای مختلف توليدی و  ھای سراسری رشته تشکل
ھای سراسری  توان به تشکل خدماتی، می

ايی و به يک جنبش متشکل و سازمان  فرارشته
 .يافته سرتاسری شکل داد

ھای  نياز به گفتن نيست که تاکيد بر ايجاد کميته
ای به  مخفی ھماھنگی و تشکل سراسری رشته

عنوان نقطه آغازين غلبه برپراکندگی و بی 
تشکلی طبقه کارگر درلحظه کنونی، به معنای 

طبقه .  ھای کارگری نيست نفی انواع ديگر تشکل
کارگر مثل نان شب، به تشکل نياز دارد و در ھر 

. تواند بايد متشکل شود جا و ھر اندازه که می
تشکل کارگران در سطح يک رشته توليدی و 
خدماتی، ھيچ تباينی با متشکل شدن کارگران در 

. ھای ديگر ندارد اشکال ديگر و در مقياس
فراموش نبايد کرد که طبقه کارگر ايران نه فقط 

ھای توليدی و  به تشکي"ت در ھر يک از رشته
ست که  خدماتی نياز دارد، بلکه نيازمند تشکي"تی

نکته مھم در ھر .  کل اين طبقه را نمايندگی کند
حال اما اين است که طبقه سرمايه دار حاکم 
برايران زمانی حاضر است حرف نيروی کار را 
بشنود، ش"ق را برزمين گذارد و رفتار برده وار 
با کارگر نداشته باشد  که کارگر تشکل ھای 
مستقل و طبقاتی خود را ايجاد نموده ومبارزات 

اعتصاب و .  متشکلی را عليه آن سازمان دھد
اعتراض زمانی قرين موفقيت قطعی خواھد شد 
که طبقه کارگر خود را متشکل سازد و پرچم 
اعتراض و مبارزه متشکل و سرتاسری را 

 !برافرازد
 
 
 
 
 
 



 ٧٢٢ شماره  ٩۵نيمه اول مرداد     ١٠

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

٧درصفحه   

١٠ 

 خورده  ھای شکست ی سياست کودتا، نتيجه
 گرای ترکيه دولت اس�م

 تير در ٢۵کودتای نظامی که شامگاه جمعه 
گاه روز  ترکيه آغاز شد، ساعاتی بعد، در صبح

طبق آمار .   تير با شکست به پايان رسيد٢۶شنبه 
 نفر ٢۵٠رسمی طی اين چند ساعت بيش از 

يکی از .   نفر زخمی شدند١۴٠٠کشته و بيش از 
علل شکست اين کودتا، حضور مردم در 

. ی آنان با کودتاچيان بود ھا و مقابله خيابان
ھا و محاصره  نظاميان ترکيه با حضور در خيابان

ھای دولتی و مسدود کردن برخی  برخی ساختمان
ای رسمی دليل اقدام  ھا، در بيانيه ھا و پل خيابان

نقض قوانين دمکراتيک و سکو^ر از "خود را 

اع"م کرده و از مردم خواستند در "  سوی دولت
از آن سو، رجب اردوغان، .  شان بمانند ھای خانه

ای از مردم  رئيس جمھور ترکيه، در مصاحبه
ھزاران نفر به .  ھا بيايند خواست به خيابان

اما نه فقط طرفداران اردوغان، .  ھا آمدند خيابان
بلکه تمام مردمی که پيامدھای آخرين کودتای 

 را در حافظه ١٩٨٠خونين ترکيه در سپتامبر 
 .تاريخی خود به ياد داشتند

کودتائی که درپی آن، ده ھا ھزار نفر دستگير، 
شکنجه و محاکمه شدند؛ صدھا نفر  به قتل رسيده 
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 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÉمÉراه 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس#ان#ي#م ک#ه ت#ل#وي#زي#ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م#اھ#واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ#م#ي#ن ش#ب#ک#ه در روزھ#ای چ#ھ#ارش#ن#ب#ه  ھات برد پخش می
ھ#ای خ#ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن#ام#ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي#ن#ت#رن#ت#ی س#اي#ت دي#دگ#اه  ب#ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زن#ده و ھ#م#زم#ان مش#اھ#ده ک#ن#ي#د و ھ#م#چ#ن#ي#ن ش#ب#ک#ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای 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،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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