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ناپذير از سياست  ديپلماسی سری جزئی جدايی

. داری است ھای سرمايه خارجی عموم دولت
ھا در مناسبات و روابط  که اين دولت ازآنجايی

خود با يکديگر، وارد زد و بند و قرارومدارھايی 
ھای کارگر و  شوند که مغاير منافع توده می

زحمتکش است،  در پشت درھای بسته گفتگو 
ھای  ھا و پيمان گيرند و توافق کنند، تصميم می می

 .دارند خود را از چشم توده مردم پنھان می
اما در کشورھايی نظير ايران که استبداد و 
ديکتاتوری عريان حاکم است و مردم نقشی ولو 

ھا و  گيری محدود و بوروکراتيک در تصميم
کنترل دولت ندارند، مسائل بسيار مھم و حياتی 
نيز که مستقيماً با مرگ و زندگی و سرنوشت 
مردم ارتباط دارند، از نمونه ورود به جنگ، 

ھای نظامی، دادن امتيازات  وارد شدن به پيمان
ھای ديگر،  اقتصادی، سياسی و نظامی به دولت

ھای پارلمانی در  حتی بدون ظاھرسازی
ھای بورژوائی، با قرارومدارھا،  دمکراسی

ھا،  ھای کامVً مخفيانه دولت توافقات و پيمان
 .گردند عملی می

اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که جمھوری 
ھای منطقه  اسVمی مستقيم و غيرمستقيم در جنگ

. خاورميانه حضور و مشارکت دارد
ھايی  ھای مخفيانه با دولت قرارومدارھای و پيمان

از نمونه سوريه، برای گسيل نيروی نظامی در 
ھای چندين  حمايت از رژيم بعثی حاکم، و کمک

ميليارد د\ری نقدی و تسليحاتی به اين دولت، 
ھای مردم ايران نه  اما توده.  منعقد ساخته است

ھرگز از اين توافقات و قراردادھا خبر داشته و 
ھا  نمونه.  ھا اطVع دارند نه اکنون از مفاد آن

ھای ديگر، بلکه حتی  فقط در روابط با دولت نه
گرای منطقه،  ھای ارتجاعی اسVم جنبش
 .اند فراوان

 دولت روحانی به نفت ايران ھم چوب حراج زد 
 

نشينان با وزير نفت و تنی چند از معاونان وی جھت  درست يک روز پس از جلسه غيرعلنی مجلس
، معاون ٩۵ شھريور ١پاسخگويی به ابھامات و انتقادات مخالفان قراردادھای جديد نفتی، روز دوشنبه 

را برای اجرا ابVغ "  شرايط عمومی، ساختار و الگوی قراردادھای با\دستی نفت و گاز"اول روحانی، 
ھايی  وزير نفت صحبت.  ای در بر نداشت ھيچ نتيجه"ی يکی از نمايندگان رژيم،  ای که به گفته جلسه.  کرد

گيری ھم  ھا را تأييد کردند و پاسخی ھم به منتقدان داده نشد و رأی را مطرح کرد و نمايندگانی اين صحبت
شود در اين جلسه، مواردی برای اصVح به دولت پيشنھاد شده بود  گفته می."  انجام نشد و جلسه تمام شد

که قرار بود فردای آن روز در جلسه کابينه مورد بررسی قرار گيرد، اما دولت در پاسخ به اين انتقادات، 
 .الگوی جديد را به تصويب رساند و ابVغ کرد

 خاوران
 

شان  ھای ھای پيش، به خون خفتگان خاوران، ميزبان خانواده امسال نيز بسان سال
ھا  ست که خانواده اولين جمعه شھريور، روزی.  گونه است ھاست که اين سال.  بودند

ھای خاوران  ديدار سروھای خفته در خاک ھای دور و نزديک به دسته دسته، از راه
 .شان رفت چه بر عزيزان تا فراموش نشود، آن جنايات، آن. روند می

 .ست که فراموش نخواھد شد اما جای جای اين خاک، نشان ظلمی. ھيچ نشانی نيست، جز خاک
ھايی را در آغوش گرفته که بر پيمان خود ايستادند، عاشقانه آزادی را  جای جای اين خاک، انسان

 .ھای دار بوسه زدند ستودند و برای آن عشق بر چوبه
به پدران، به مادران، به .  شان ھای ھا رفتند، عاشقانه، با عشق به زندگی، با عشق به خانواده آن

 .شان ھمسران، به فرزندان، به خواھران و برادران
 . کشد ھا را به اين خاک می و اين عشق، ھر سال خانواده

 .دھد ی اين خاک بوی عزيزش را می اما ھر ذره. داند ھيچ نمی! در کجای اين خاک خفته عزيزش؟
 .دھد و ھمه جا بوی عزيزش ھر جای اين خاک يک بو می

 .شود ش سپيدتر می ھر سال موھای
 .ھر سال با تھديد و توھين و دستگيری روبروست

ی  تواند او را از ديدار عزيزش در اولين جمعه شھريور باز دارد، حتا درھای بسته اما ھيچ چيز نمی
 .ھای بسته با مزدوران جمھوری اسVمی گلزار خاوران، حتا خيابان

 .درود بر اين خواھران و برادران. درود بر اين پدران. درود بر اين مادران
 .ھا تنھا نگذاشتند درود بر تمام کسانی که سروھای خاوران را در اين سال

 د3يل و نتايج ورود مستقيم ترکيه به جنگ در سوريه
 

(٩۵بامداد روز چھارشنبه سوم شھريور  ھای ترکيه از مرزھای  زمان با عبور تانک ، ھم) اوت٢۴ 
 اين کشور نيز بر فراز آسمان سوريه در F١۶ھای  افکن ، جنگنده بمب"جرابلس"سوريه و ورود به شھر 

 در خاک سوريه را بمباران (Y.P.G)"  ھای مدافع خلق يگان"نقاط مرزی به پرواز درآمدند و مواضع 
 .کردند

گری  ھا و نيروھای مختلف به جنگ ويران زده که با ورود قدرت وضعيت پيچيده و بحرانِی سوريه جنگ

 گرسنگی، بی خانمانی و زباله گردی حاصل 
 حاکميت جمھوری اس�می

 
گسترش گرسنگی، کارتن خوابی، زباله گردی و ده ھا آسيب اجتماعی ديگر ھم اکنون در جامعه بحران 

موارد .  زده ايران به حدی رسيده که دست اندرکاران جمھوری اسVمی را نيز به اعتراف کشانده است
زير فقط گوشه ای از عمق زندگی فVکت بار توده ھای مردم ايران است که توسط خبرگزاری ھای 

 . حکومتی و بعضا از زبان مديران نظام جمھوری اسVمی بازگو شده اند
اين سر تيتر خبری .  ھستند"  حاشيه نشين" درصد جمعيت شھری ٢۵و "  گرسنه" درصد مردم ايران ٣٠
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 اھداف رژيم از دستگيری 
 جمعی دختران و پسران



 ٢ ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ٢
١از صفحه   

جمھوری اس�می زير چتر 
 حمايت امپرياليسم روس

آنچه اخيراً در مورد حضور نظامی روسيه در  
ھای روسی از پايگاه  افکن ايران و استفاده بمب

ھوايی نوژه در ھمدان افشا گرديد، نيز يکی ديگر 
ھای زدوبند و قراردادھای مخفی ميان  از نمونه

 .ھای ديگر است جمھوری اسVمی با دولت
که چرا و چگونه ماجرای اين توافق پشت  اين

پرده علنی گرديد، وزير دفاع جمھوری اسVمی 
در گفتگوی ويژه خبری شبکه دو سيما، توضيح 

مندند که نشان دھند  ھا عVقه روس"دھد  می
توانند در روندھای امنيتی  ابرقدرت ھستند و می

اند خود را  از طرفی مايل.  اثرگذار باشند
درصحنه عمليات در سوريه اثرگذار نشان دھند 

ھا مذاکره کرده و سھم  تا قادر باشند با آمريکايی
خودشان را در آينده سوريه تضمين کنند و البته 

معرفتی  در اين زمينه نوعی خودنمايی و بی
 ".وجود داشته است

کند که جمھوری  ناخواسته اعتراف می"  سردار"
اسVمی نقش پادو امپرياليسم روس را ايفا کرده تا 
روسيه بتواند در رقابت با امپرياليسم آمريکا در 
جريان مذاکرات بر سر آينده سوريه، سھم خودش 

کرده که "  معرفتی بی"البته گويا .  را تضمين کند
بدون اطVع جمھوری اسVمی، ماجرا را علنی 

 .کرده است
ھای  افکن حقيقت اين است که حضور مداوم بمب

سوخوی و توپولوف در پايگاه نوژه و بمباران 
سوريه ولو با توافق سری روسيه و آمريکا برای 

. شد پنھان داشتن آن، دير يا زود برمV می
بنابراين، روسيه با علنی کردن اين ماجرا، 

جمھوری .  برداری سياسی از آن نيز کرد بھره
دانست که  اسVمی نيز گرچه اين واقعيت را می

پنھان داشتن حضور نظامی روسيه در ايران، 
دوام نخواھد آورد، اما اين رژيم ارتجاعی سراپا 
. دروغ و فريب، جرئت علنی کردن آن را نداشت
چراکه با ادعاھای توخالی نه شرقی و نه غربی، 

ھای امپرياليستی  وابسته نبودن به يکی از بلوک
از ھمين روست که در پی علنی .  آمد جور درنمی

شدن ماجرا، برخی مقامات رژيم ناگزير به 
ھای سطحی، شتاب آلود و  رشته واکنش يک

ھا ادعا کردند که  آن.  ضدونقيض متوسل شدند
ھيچ اتفاقی رخ نداده، ھيچ پايگاھی به روسيه داده 
نشده و تنھا استفاده روسيه از اين پايگاه برای 

. گرفته است انجام عمليات نظامی در سوريه انجام
طلب در  اما نمايندگان جناح موسوم به اصVح

ھای  مجلس که سياستشان اتحاد با امپرياليست
اروپايی و آمريکايی است و از توافقات پنھانی با 

 مرداد ٢٧روسيه خشمگين شده بودند، در جلسه 
مجلس، استقرار ھواپيماھای جنگی روسيه را در 

 قانون اساسی اعVم ١۴۶پايگاه نوژه مغاير اصل 
گيری رئيس مجلس  کردند و خواستار موضع

: \ريجانی پاسخی جز اين نداشت که بگويد.  شدند
ھيچ پايگاه نظامی در اختيار کسی قرار "

اما اين پاسخ، جناح رقيب را قانع نکرد ."  ايم نداده
ھا خواستار تشکيل   نفری از آن٢٢و يک گروه 

يک جلسه غيرعلنی برای اطVع از کم و کيف 
 .ماجرا شدند

ھا  که به آن وزير دفاع جمھوری اسVمی برای اين
گوشزد کند که مجلس در جمھوری اسVمی 

ای نيست که بتواند در اين مورد حتی  کاره

اظھارنظر کند، در يک مصاحبه مطبوعاتی 
اين مسائل ربطی به مجلس :  صريح و علنی گفت

ندارد، بلکه تصميم آن با شورای عالی امنيت ملی 
و نظام است که معمو\ً ھم منظور از نظام 

: وی در ادامه افزود .  ای است شخص خامنه
زمان مشخصی ھم برای استفاده  مدت"

ھای روسيه از پايگاه ھمدان تعيين نشده  افکن بمب
و تا ھر زمان که \زم باشد، اين ھمکاری ادامه 

 ".خواھد يافت
شمخانی، دبير شورای عالی امنيت رژيم نيز به 

ھای رقيب و  تر پاسخ گروه شکلی مؤدبانه
"معترضين مجلس را داد و گفت در ساختار : 

بست  نظام جمھوری اسVمی ايران، کندی و بن
ھاست رفع شده است و  گيری، مدت در تصميم

متناسب با نيازھا برای تأمين امنيت کشورمان، 
ويژه در عرصه دفاعی  گيری ما به ساختار تصميم

." و امنيتی، زنده، فعال، ھوشمند و روزآمد است
ای و شورای عالی  خامنه.  يعنی فضولی موقوف

امنيت او در مورد تمام مسائل مھم نظامی و 
فقط مردم بلکه ديگر  گيرند و نه امنيتی تصميم می

ھای رژيم ھم نبايد از آن  ھا ، نھادھا و جناح ارگان
 .باخبر باشند

گانه به ھمراه  ھمين کافی است که سران قوای سه
جمھوری،  فرماندھان نظامی تحت رياست رئيس

. ای حضور دارند در شورای مشورتی خامنه
گيری نھائی با  ميگوييم مشورتی، چون تصميم

در واقعيت، شورای عالی .  ای است خامنه
تواند بدون تائيد  اصطVح امنيت ملی نمی به

 .ای، تصميمی بگيرد خامنه
البته دبير شورای عالی امنيت ملی رژيم، يک 

آنجايی که در اين .  آور نيز داشت اظھارنظر خنده
جمھوری اسVمی، ابرقدرت :  مصاحبه گفت

حضور "روسيه را به خدمت خود گرفته است 
ھای روسيه در پايگاه نوژه، نشانه اقتدار  جنگنده

ايران امروز، به علت .  است و نه وابستگی
نيازش با ھمکاری روسيه و مقاومت برای مقابله 

ھای تکفيری، روسيه قدرتمند را در کنار  با فتنه
عنوان عمليات ھوايی در  خودش آورده و آن را به

کنار عمليات زمينی که طراح و مستشارش 
کشورمان است به کار گرفته است که نشانه 

 ".شود اقتدار محسوب می
پس از چند روز اظھارنظرھای ضدونقيض در 

ھای روسی يا ترک  افکن مورد باقی ماندن بمب
پايگاه نوژه، ظاھراً اين قضيه فروکش کرده 
است، در واقعيت اما، ماجرای پايگاه نوژه، بخش 
کوچکی از توافقات پشت پرده جمھوری اسVمی 

 .با دولت روسيه است
برخVف اظھارنظر مضحک دبير شورای عالی 
امنيت ملی، جمھوری اسVمی، امپرياليسم روسيه 

نگرفته، بلکه بالعکس به دامان "به کار"را 
روسيه پناه برده تا با اتکا به قدرت سياسی و 
نظامی اين کشور و زير چتر حمايت آن بتواند 
خود را از مخمصه انزوا و انفراد، در شرايطی 

ای،  ھای سياسی و نظامی منطقه بندی که بلوک
ھای امپرياليستی آمريکا و اروپايی  متحد قدرت

گرفته، برھاند و  عليه جمھوری اسVمی، شکل
 .موقعيت داخلی خود را ھم مستحکم کند

که از مدتی پيش، سران و مقامات جمھوری  اين
وآمد و  اسVمی و روسيه، مدام در حال رفت

گفتگو ھستند و اخيراً نيز روحانی جلسه مشترکی 
جمھوری آذربايجان داشت، تمام  با پوتين و رئيس
دھند که توافقات پشت پرده و  شواھد نشان می

مخفی جمھوری اسVمی با امپرياليسم روس، 

ھای  افکن چيزی بسيار فراتر از حضور بمب
 ٣٠٠ھای اس   روسی در نوژه يا خريد موشک

حتی وزير دفاع جمھوری اسVمی در .  است
سياست کلی "کند که  مصاحبه خود اشاره می

نظام، ارتقاء سطوح ھمکاری با روسيه در سطح 
در طول دو و نيم سال گذشته .  راھبردی است

ايم و   مVقات با وزير دفاع روسيه داشته۵حداقل 
ھای دفاعی در سطح ملی را  بحث سند ھمکاری

حضور ھواپيماھای روسی در .  ايم امضاء کرده
فعVً قرار نيست پايگاه ديگری .  ھمين راستاست

اما اگر شرايط .  را در اختيار روسيه قرار دھيم
ھای ديگری را در نظر  اقتضا کند که پايگاه

. گيريم بگيريم، در اين زمينه تصميم می
زمان مشخصی ھم برای استفاده  مدت
ھای روسيه از پايگاه ھمدان تعيين نشده  افکن بمب

و تا ھرزمانی که \زم باشد، اين ھمکاری ادامه 
 ". خواھد يافت

اما روشن است که امپرياليسم روس، ھمانند ديگر 
تواند صرفاً از طريق  ھای امپرياليست، نمی قدرت

توافقات سياسی و نظامی، مناطق تحت نفوذ و 
بايد عرصه .  سلطه پايدار برای خود ايجاد کند

ويژه صدور سرمايه و کا\ را نيز  اقتصادی و به
که  در ھمين راستاست که بدون اين.  در برگيرد

ازاين بحثی از گرفتن وام از روسيه  پيش
شده باشد، چند روز پيش در جريان  مطرح

، ١٣٩۵بررسی \يحه اصVح قانون بودجه سال 
وبودجه، پيشنھاد الحاق  رئيس کميسيون برنامه

واحده اين \يحه را برای دريافت  بند به ماده يک
 ميليارد د\ری از روسيه داد که رئيس ۵وام 

پوشيده نيست که .  مجلس ھم با آن موافقت کرد
شده بود،  ريزی  اين يک قرارومدار از پيش طرح

 .از ھمين رو بی سروصدا تصويب شد
ھايی از زدوبندھای پنھانی  حا\ که گوشه

جمھوری اسVمی با روسيه برمV شده است، 
ھای خبری وابسته به سپاه  ويژه سايت به

ھا و مقا\ت متعددی را به  پاسداران، مصاحبه
دفاع از سياست جمھوری اسVمی در مورد اتحاد 
و نزديکی ھر چه بيشتر به روسيه اختصاص داده 
 .تا از جھت نظری نيز آن را توجيه و تبيين کنند

مشاور "علی يونسی وزير پيشين اطVعات و 
ھای دينی و  ويژه روحانی در امور اقوام و اقليت

در گفتگويی با خبرگزاری فارس "  مذھبی
"گويد می عنوان فردی که با نگاه امنيتی  بنده به: 

کنم،  ھا و معاد\ت سياسی منطقه نگاه می به پديده
معتقدم ما نبايد بترسيم که با يک ابرقدرتی ھمسو 
برای تضمين منافع و امنيت خودمان ھمکاری 

"نظامی داشته باشيم نه ايران، ايران دوران ". 
قاجار و پھلوی است و نه روسيه، روسيه تزاری 

المللی ھمانند  و شوروی است و نه شرايط بين
"گذشته است من مدافع سرسخت اين ھمکاری " 

ھستم و اطمينان دارم حرکت، حرکتی درست و 
ھمکاری نظامی و امنيتی با .  صحيح بوده است

يک قدرت بزرگ جھانی، برای مقابله با تھديد و 
ای و منافع مشترک و  تأمين امنيت ملی و منطقه

امنيت مشترک، مقابله عليه دشمن مشترک، 
اقدامی عقVنی است و نبايد ترسی از ھمکاری با 

 ".يک ابرقدرت داشته باشيم
ای در سياست خارجی و  و\يتی مشاور خامنه

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص 
"مصلحت نيز گفت نگاه جمھوری اسVمی به : 

رابطه با روسيه، نگاھی راھبردی و 
ھای  ا\طراف است و در سطح ھمکاری جامع

۴درصفحه   
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" آی پی سی"قراردادھای جديد نفتی موسوم به 
از پاييز سال گذشته به يکی از موضوعات 

در .  اند ھای رژيم تبديل شده مناقشه و جدل جناح
يک سوی اين مناقشه، کابينه روحانی قرار دارد 

اين نوع قراردادھا داد سخن "  مزايای"که در 
دھد و در سوی ديگر آن، جناح مخالف که  می

 .داند ھا وارد می انتقادات بسياری را بر آن
ھای گذشته چنان با\ گرفت که  اين مناقشه در ماه

ی  ای نيز وارد معرکه گشت و به واسطه خامنه
در اين "   ايراد١۵"خواھان رفع "  نھاد رھبری"

اند  نشينان مخالف مدعی مجلس.  قراردادھا شد
اجازه تصويب و اجرای اين قراردادھا را 

نفر از اعضای    ۶٠ تا ۵٠نخواھند داد و حتا 
ند تا  ا ، طرحی دو فوريتی تھيه کرده مجلس

اختيارات دولت در زمينه قراردادھای نفتی را 
، ١٣٩٢طبق مصوبه مجلس در سال . محدود کنند

برای نخستين بار در تاريخ کشف نفت در ايران، 
بودن قراردادھای نفتی صحه "  محرمانه"بر 

 اين قانون، تنھا \زم ١۵طبق ماده .  گذاشته شد
"است ھای تابعه يک  وزارت نفت و شرکت: 

نسخه از قراردادھای منعقده مربوط به صادرات 
گاز طبيعی و گاز طبيعی مايع شده و قراردادھای 

را به صورت محرمانه به …  اکتشاف و توسعه 
ھمين و .  نمايند"  مجلس شورای اسVمی تسليم

گرچه گويا تا زمان برگزاری اين جلسه غير .  بس
علنی، حتا اين نيز انجام نشده و تمام متن الگوی 

ھای آن در اختيار  جديد قراردادھا و ضميمه
 . مجلس گذاشته نشده بود

چنين، با استناد به ماده ھفت بخش ج  دولت، ھم
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که طبق 
آن تصويب شرايط عمومی قراردادھای نفتی با 
پيشنھاد وزير نفت بر عھده ھيئت وزيران گذاشته 
شده است، نيازی به تصويب الگوی جديد 

بيند و اين  قراردادھای نفتی در مجلس نمی
ھيئت تطبيق "قراردادھا را تنھا در اختيار 

گذاشته تا مغايرت آن "  مصوبات دولت با قوانين
ای که زنگنه و  نکته.  را با قوانين بررسی کند

اند و انعقاد  \ريجانی ھر دو بر آن انگشت گذاشته
نياز از تصويب مجلس اعVم  اين قراردادھا را بی

گو آن که به گفته يکی از اعضای ھيئت .  اند کرده
قراردادھا بر مبنای قانون اجرا "رئيسه مجلس، 

البته در ".  شود و مشکل خاصی ندارد می
خبرھای روزھای بعد آمد که دولت، به رغم 

ھای گسترده  صدور ابVغيه اوليه، بر اثر مخالفت
ناچار شده است، سه بار ديگر نيز اصVحاتی 

 . انجام دھد
بار اين قراردادھا را  چندی از پيامدھای زيان

برخVف ادعای سران دولت و .  شمريم برمی
موافقان قراردادھا مبنی بر اين که نجات وضعيت 
مالی و اقتصادی کشور در کشف و توسعه 

ھا و مخازن جديد نفتی و افزايش استخراج  ميدان
نفت نھفته است، بايد يادآوری کرد در زمانی که 

شد و قيمت آن  نفت با ظرفيت کامل استخراج می
ھم حداقل دو برابر قيمت کنونی بود، نه تنھا 

سخت ادامه يافت،  چنان جان بحران اقتصادی ھم
بلکه روز به روز بر دامنه و عمق آن نيز افزوده 

رويه اين  شد و يکی از د\يل آن ھم تزريق بی

درآمد و افزايش نقدينگی در اقتصادی دچار رکود 
 .و بحران بود

طراحان اين الگو با تکيه بر اين واقعيت که در 
ايران نيروی انسانی ماھر، تکنولوژی پيشرفته و 
سرمايه ھنگفت مورد نياز جھت اکتشاف، توسعه 

برداری ميادين و مخازن نفت و گاز وجود  و بھره
گذاری خارجی تأکيد  ندارد، بر لزوم جلب سرمايه

اما واقعاً چرا با گذشت بيش از صد سال .  کنند می
از کشف و استخراج نفت در ايران و با وجود 
درآمدھای ھنگفت حاصل از آن، نه در دوران 
پھلوی و نه در دوران جمھوری اسVمی ھنوز 
سرمايه، دانش و تکنولوژی مورد نياز در کشور 

از يک سو، ھيچ .  دليل روشن است.  وجود ندارد
ھای مردمی و حافظ  ھا، دولت يک از اين رژيم
 و نيستند و از غارت اين منبع  منافع مردم نبوده

ھای  گيرند تا پايه  گرفته و می طبيعی ثروت بھره
ھای ضد مردمی و ديکتاتوری خود را  حکومت

از سوی ديگر، .  بر سرنيزه مستحکم کنند
داری غربی نيز پس از گذار به مرحله  سرمايه

امپرياليسم و جستجوی بازارھای جديد، از ھمان 
از (مانده  مراحل اوليه ورود به کشورھای عقب

با صدور کا\ و نابودی )  داری نظر رشد سرمايه
صنايع داخلی اين کشورھا، بعدھا با صدور 
سرمايه و تحميل تقسيم کار جھانی منطبق با 
نيازھای خود، يا در تلفيقی از اشکال گوناگون، 
ھمواره مانعی بر سر راه رشد نيروھای توليد در 

گاه دانش و تکنولوژی  اين کشورھا بوده و ھيچ
کليدی دوران را در اختيار اين کشورھا قرار 

ھا منوط  چرا که سود و فوق سود آن.  نداده است
به وابستگی اين کشورھا به کا\ھا، سرمايه يا 

و در اين راه، .  صنعت و تکنولوژی غربی است
ھای  از ھمان اوان، برای تثبيت سود خود به گونه

متفاوت مداخله سياسی در امور اين کشورھا 
 .متوسل شده است

گذاری در  جايی که سرمايه شود، از آن گفته می
اين عرصه در جھان با کاھش روبروست، بايد 

ھای خارجی قراردادھای  برای جذب سرمايه
منظور از قراردادھای .  عرضه کرد"  جذاب"
قراردادھايی است که سودھا و فوق "  جذاب"

ھا کند، و  سودھای سرشاری نصيب اين کمپانی
. ھای مردم مسلماً به ضرر منافع کشور و توده

ھا  ھای نفتی جھانی عمدتاً در ميدان گذاری سرمايه
و مخازنی کاھش يافته که ھزينه اکتشاف و 

برداری با\ست و نه در کشورھايی مانند  بھره
ايران با چنين ذخاير عظيم و سھلی برای 
استخراج و نيروی کار ارزانی که ھزينه 

 . دھد استخراج را باز ھم کاھش می
در قراردادھای  جديد، شرکت ملی نفت به 

اکتشاف  و "ھای   تواند  با  شرکت شرطی می
خارجی قرارداد امضا کند که اين )  E&P" (توليد

 مورد تأييد E&Pھا يک شريک ايرانی  شرکت
شرکت ملی نفت داشته باشند تا به ادعای مسئولين 
امکان انتقال تکنولوژی و دانش به داخل کشور 

ھای  توجه به اين واقعيت که کمپانی بی.  فراھم آيد
E&P   جھانی، در يک پروسه طو\نی و با

تحو\ت ساختاری در بازار نفت و رشد و توسعه 
اند، و در حال حاضر  فناوری نفتی شکل گرفته

تعدادشان محدود و منحصر به چند کمپانی عظيم 
 E&Pھای  محدوده کاری کمپانی.  نفتی است

تأمين سرمايه و مديريت کVن پروژه است و  
ھا با  طبق تقسيم کار موجود در اين صنعت، آن

و "  ھای خدمات نفتی شرکت"مندی از ياری  بھره
" ھای مھندسی، تأمين تجھيزات و ساخت شرکت"

که خدمات \زم برای اکتشاف و توسعه 
کنند، به  ھای نفتی و گازی را ارائه می ميدان

به جز اين، وظيفه و .  پردازند ھا می اجرای پروژه
تمايلی نيز برای انتقال فناوری و تکنولوژی 

اکنون کابينه روحانی و شرکت ملی نفت .  ندارند
ھای  خواھند با فرمايش از با\، شرکت ايران می
اين .   را در کوتاه مدت، تأسيس کنندE&Pايرانی 

ی  ماند که تنھا از عھده می"  ای معجزه"ديگر به 
تضعيف .  آيد سران جمھوری اسVمی برمی

شرکت ملی نفت ايران و فرار نيروھای 
ھا و  متخصص از اين سازمان به شرکت

پيمانکاران خصوصی از ديگر عواقب منفی اين 
 .شود قراردادھا برشمرده می

از آن گذشته، دولت روحانی و مدافعان نئوليبرال 
آن نه تنھا نفت کشور را در بازارھای جھانی به 

داران  اند، بلکه سھم سرمايه حراج گذاشته
 و  خصوصی ايرانی را نيز فراموش نکرده

شان از اين خوان  خواھند خود و وابستگان می
" ملی"ای ببرند و صنعتی که ھنوز لقب  يغما بھره

کشد، آرام آرام يا يکباره به اين بھانه  را يدک می
 .خصوصی سازند

با\ رفتن امنيت "اين طرح از "  مزايای"در 
"رود سخن می"  ملی ، اسم رمز "امنيت ملی. 
ھم از نظر .  است"  امنيت جمھوری اسVمی"

تثبيت رژيم و ھم از نظر عدم وضع تحريم در 
گذاری  برند با جذب سرمايه آنان گمان می.  آينده

ھای غربی که مدافع و حافظ  خارجی، منافع دولت
داران ھستند، به تقويت و استمرار  منافع سرمايه

در قراردادھای .  خورد جمھوری اسVمی گره می
جديد نفتی، اگر شرکت ملی به ھر دليلی از جمله 
تحريم تصميم بگيرد، توليد را از سطح مندرج در 

تواند  قرارداد کاھش دھد شرکت نفتی خارجی می
ھای توليد نفت به ميزان مندرج در قرارداد  ھزينه

ی دستمزد به ازای ھر بشکه را دريافت  به عVوه
کند، زيرا که سھمی از توليد نصيب وی ھم 

بنابراين، اين قراردادھا مانعی در برابر .  شود می
از سوی ديگر، کشورھای .  کنند تحريم ايجاد نمی

غربی، به جز تھديدھای توخالی حتا در اوج 
ای عليه جمھوری  مناقشات، تاکنون به توطئه

اند و اقدامی در جھت  اسVمی دست نزده
حتا در سر کار آمدن .  اند سرنگونی آن انجام نداده

اين رژيم و به شکست کشاندن انقVب مردم نقش 
پس دليلی وجود ندارد تا رژيمی را .  داشتند

داری  ھای سرمايه سرنگون کنند که تمامی سياست
داران  برد، منافع سرمايه جھانی را پيش می
کند و آلترناتيوی بھتر از آن  خارجی را تأمين می

داری در ايران با  برای حفظ نظام سرمايه
رحمی و قساوت خاص يک دولت دينی وجود  بی

 .ندارد
ھای قراردادھای جديد نفتی،  از ديگر ويژگی

ھای بزرگ  اعطای سھمی از توليدات به کنسرن
ای طو\نی، حتا تا سی  نفتی آن ھم برای دوره

امری که تاکنون در .  تر است سال يا بيش
سابقه  قراردادھای نفتی، حداقل روی کاغذ، بی

، قراردادھا  ١٣۵٣بوده است، زيرا پس از سال 

١از صفحه   

 دولت روحانی به نفت ايران ھم چوب حراج زد
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٣از صفحه   

 دولت روحانی به نفت ايران ھم چوب حراج زد

اين نگاه جديد .  سياسی، دفاعی و اقتصادی است
مستلزم اجزايی است که ازجمله اين اجزا داشتن 
ارتباط راھبردی با کشورھايی مانند روسيه و 

 ".چين است
در مقاله ديگری در اين سايت وابسته به سپاه 

شود که با روی کار آمدن  پاسداران ادعا می
پوتين، روسيه ديگر نه امکان و نه انگيزه 

روسيه ديگر برای ايران يک .  طلبی دارد توسعه
.  واشنگتن است٢٠٠١تھديد نيست، بلکه پس از 

بنابراين، الگوی روابط ايران و روسيه از 
ھمکاری   –رقابت به الگوی رقابت   -خصومت 

 .تغييريافته است
تمام اين ادعاھا توجيھی است برای پناھنده شدن 

 .جمھوری اسVمی به دامان امپرياليسم روس
ھای امپرياليست در  ماھيت و اھداف قدرت
کند که  فرقی ھم نمی.  سراسر جھان يکی است

انتھايش،  امپرياليسم آمريکا با جنايات بی
ترين قدرت امپرياليست تمام تاريخ بشريت  رحم بی

 .ھای اروپايی و روسيه باشد يا امپرياليست
طلب،  امپرياليسم يک جريان ارتجاعی توسعه

داری  افروز سرمايه غارتگر، تجاوزکار و جنگ
ھا با يکديگر بر سر کسب  امپرياليست.  است

طلبی و صدور سرمايه به رقابت  بازارھا، توسعه
ھا  کنند و ميليون خيزند، جنگ بر پا می برمی

. کنند کشند و کشتار می انسان را به بند می
گران رژيم ارتجاعی  برخVف ادعای توجيه

جمھوری اسVمی، پوتين فرشته نجات کارگران 
و زحمتکشان روسيه و مردم کشورھای ديگر 

او نماينده بورژوازی انحصاری روسيه .  نيست
ای با ديگر  است که در رقابت جھانی گسترده

ھای امپرياليست برای تحقق اھداف  قدرت
طلبانه، به دست آوردن بازارھای جديد و  توسعه

در .  کند مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی تVش می
 . ايران نيز در پی تحقق ھمين اھداف است

برای کارگران و زحمتکشان ايران تفاوتی ميان 
امپرياليسم خوب و بد وجود .  ھا نيست امپرياليست

ھای امپرياليست دشمن طبقه  تمام قدرت.  ندارد
 . اند ھای زحمتکش کارگر و عموم توده

جمھوری اسVمی برای تحکيم موقعيت خود وارد 
. بندوبست و اتحاد رسمی با روسيه شده است
فقط  اتحاد رسمی جمھوری اسVمی با روسيه نه

ھای زحمتکش مردم ايران ندارد،  نفعی برای توده
ای در پی نخواھد  بلکه جز تشديد اسارت نتيجه

تواند مردم ايران را  اين اتحاد حتی می.  داشت
ھا، به گرداب   ميان امپرياليست درنتيجه رقابت

ھای انسانی  ھای نظامی بکشاند و ھزينه درگيری
 .و مادی ھنگفتی را به مردم ايران تحميل کند

آوری به انقVب  راه مقابله با امپرياليسم روی
. داری است اجتماعی و سرنگونی نظم سرمايه

ھای زحمتکش مردم ايران  طبقه کارگر و توده
توانند از  فقط از طريق يک انقVب اجتماعی می

ھای امپرياليست و رژيم جمھوری  شر قدرت
 .اسVمی نجات يابند

 
 

تواند منشأ سودھای  معامVتی است که می
اند با حذف  چنين مدعی ھم.  سرشاری باشند

نظارت مجلس و محرمانه شدن قراردادھا، راه 
ھنوز از افشای .  شود خواری باز می فساد و رشوه

خواری در  فسادھای عظيم مالی و رشوه
ھايی مانند استات اويل و توتال و کرسنت  پرونده

فسادھايی که در زمان .  مدت زيادی نگذشته است
نظارت مجلس بر قراردادھا رخ دادند و بسياری 

ھا صحه گذاشتند، يا از  از ھمين مجلسيان يا بر آن
ترين حد،  مزايای آن استفاده بردند يا در کم

ھای  سکوت پيشه کردند تا زمانی که در رقابت
ھا متوسل  جناحی و برای کوبيدن حريف به آن

 .شدند
ھای  ھايی از زيان نکات فوق تنھا جنبه

ست که دولت روحانی در نظر دارد  قراردادھايی
اين .  المللی منعقد کند پيکر بين ھای غول با کمپانی

دولت، پس از زدن چوب حراج به نيروی کار 
ھای  کارگران و زحمتکشان، بذل و بخشش

ھای توليدی و صنعتی برای  دريغ در بخش بی
بخشی ثروت  گذاری، اکنون به حاتم جلب سرمايه

ھای کارگر به  طبيعی کشور و دسترنج توده
داران  المللی و سرمايه ھای بزرگ بين کمپانی

ھدف نيز، .  بخش خصوصی روی آورده است
داری و کشورھای  خدمتی به نظام سرمايه خوش

. امپرياليستی و افزايش درآمدھای خود است
درآمدھايی که نه برای رفاه و آسايش مردم، بلکه 

ھای سرکوب و  ھای ارگان صرف تأمين ھزينه
ھای  افروزی ھا، جنگ گری تحميق و ھزينه مداخله

 .شوند اش می طلبانه ای و اھداف توسعه منطقه
شرمی سردمداران  ھاست شاھديم وقاحت و بی دھه

ھا در  آن.  شناسد رژيم مرز و حدودی نمی
ھای  بارترين اقدامات خود عليه منافع توده زيان

دار  ھای شاخ کارگر و زحمتکش، از تحويل دروغ
. گذارند ابايی ندارند، و منتی ھم بر سر مردم می

بار اين اقدامات  چندی بعد ھم که پيامدھای فاجعه
آورند و اين  شود، به روی خود نمی روشن می

اکنون .  ھا را پس دھند اند که بايد تاوان آن مردم
نيز با ژستی حاکی از يقين به استمرار سلطه خود 

ھای  درصدد فروش ثروتی ھستند که به ھمه توده
مردم تعلق دارد و با زحمت و تVش کارگران و 

شود، آن ھم  زحمتکشان توليد و استخراج می
غافل از روزی که مردم .  درازمدت و به پشيزی

به پا خيزند، اين قراردادھا را باطل اعVم کنند، 
شان را از  بختی روزی و تيره بانيان و مسببان سيه

ھای  سرير قدرت به زير کشند و در دادگاه
 . عاد\نه خود محاکمه کنند

 

گرفت و  تنھا مرحله اکتشاف و توسعه را در برمی
از .  نه برداشت محصول و فروش آن را

" آی پی سی"روست که برخی قراردادھای  اين
 .نامند را بازگشت به قرارداد دارسی می

بخشی از نمايندگان متعلق به جناح رقيب دولت، 
. ھای منتقد و مخالف قراردادھا ھستند از گروه

آی پی "ترين زاويه انتقاد آنان به قراردادھای  مھم
، عزم دولت برای عقد قراردادھا بدون "سی

اند  رو، فغان برداشته از اين.  تصويب مجلس است
، "سا\ری مردم"و "  منافع ملی"که برای حفظ 

نماينده "قراردادھا بايد به تصويب آنان که 
و "  نمايندگی مردم"ادعای .  اند، برسند"مردم
توسط برگزيدگان شورای نگھبان "  سا\ری مردم"

رژيم، حتا به "  انتخابات"برای شرکت در 
ی آرای بخشی از مردم ناآگاه، بيش از آن  پشتوانه

در .  مضحک است که جای تأمل داشته باشد
گيری  ھای مجلس از زمان قدرت تمامی دوره

ھای  جمھوری اسVمی و در دوران تمامی کابينه
راستا  رژيم، نمايندگان مجلس ارتجاع اسVمی ھم

ھا، خواه مخالف و خواه  دست با کابينه و ھم
موافق، در وضع قوانين ضد مردمی، سرکوب 

ھای مردم و افزودن بر وضعيت وخيم  توده
. اند معيشتی آنان از ھيچ تVشی فروگذاری نکرده

ھمان "  منافع ملی"پس روشن است که ترجمان 
اند که کابينه  آنان واقف.  است"  منافع جناحی"

روحانی و وزير نفت شتاب دارند تا پايان امسال 
قراردادھايی که .  چندين قرارداد نفتی منعقد کنند

به آسانی لغوشدنی نيستند، سود سرشاری به دنبال 
دانند با انحصار  می.  دارند و آن ھم دراز مدت

عقد قرارداد نزد وزارت نفت و شرکت ملی نفت، 
ھا  از اين خوان يغما سھم چندانی نصيب آن

از آن سو، با حذف نقش مجلس در .  نخواھد شد
خبری، از  تصويب قراردادھا و در ناآگاھی و بی

يکی از ابزارھای اعمال فشار و افشاگری عليه 
اگر پيش از اين .  جناح مقابل محروم خواھند شد

ھای خارجی برای انعقاد  قراردادھا، کمپانی
ھای دست چندم رژيم  قرارداد بايستی با واسطه

ھای  شدند و چه بسا رشوه وارد مذاکره می
پرداختند، اکنون اين معضل  دردسرسازی می

برطرف شده است و  وابستگان به دولت روحانی 
ھای  توانند با تأسيس شرکت طلبان می و اصVح

مندی از تأييد شرکت ملی  خصوصی، و بھره
ھای  نفت، کامVً قانونی، در شراکت با کمپانی

ھا را ھموار کنند و  خارجی، راه سودبری آن
سھمی از درآمدھای نفتی را ھم به خود 

ی جناح مخالف  پس دغدغه.  اختصاص دھند
شان از  قراردادھا، منافع مردم نيست، بلکه حذف

٢از صفحه   

جمھوری اس�می زير چتر 
 حمايت امپرياليسم روس

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با 
 يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
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  ٩درصفحه 

١از صفحه   

 د3يل و نتايج ورود مستقيم ترکيه به جنگ در سوريه
از يک سو و با جمھوری اسVمی از سوی 
ديگر، تا حدی نگرانی آمريکا را در پی 

در حمايت از "  جو بايدن"از اين رو .  داشت
دولت ترکيه و بدست آوردن دل سران آن 

تجاوز به خاک سوريه و .  سنگ تمام گذاشت
بمباران مواضع کردھايی که خود را حامی 

 .ھا قلمداد کرده بود، تاييد کرد آن
توسط "  منبج"ست که آزادی  اين واقعيتی

ھا به سوی  کردھا سوريه و پيشروی آن
غرب رودخانه فرات، ترکيه را شديدا به 

کردھا در ادامه .  وحشت انداخته بود
ھای خود، تا آزادسازی شھر  پيشروی

که در اشغال داعش بود فاصله "  جرابلس"
با بيرون راندن داعش از .  چندانی نداشتند

کوبانی و عفرين که داعش مانع "  جرابلس"
داعش .  شد اتصال آن بود به ھم وصل می

و نيروھای .  گ.  پ.  توانست در مقابل ی نمی
اما ترکيه که .  ائتVف ضد داعش مقاومت کند

از گسترش مناطق تحت نفوذ کردھای 
واسطه آن بر کردھای  سوريه و تاثيرات بی
و با\تر از آن، .  ک.  ک.  ترکيه و تقويت پ

از ايجاد يک دولت مستقل کرد در شمال 
سوريه يا حتا چيزی شبيه اقليم کردستان 

نھايت ھراس دارد، وارد اين  عراق، بی
را "  سپر فرات"ماجرا شد و عمليات نظامی 

"آغاز کرد سوريه را به تصرف "  جرابلس. 
خود درآورد و جای داعش را در اين شھر 

، "جرابلس"با ورود ترکيه به .  گرفت
که در اين زمينه توافق و  نظر از آن صرف
ای ميان داعش و ترکيه صورت گرفته  معامله

. باشد يا نه، داعش اين شھر را ترک کرد
و "  جرابلس"اگر بتوان خروج داعش از 

ورود ترکيه به آن را يک پيروزی برای 
اردوغان به حساب آورد که دبير کل حزب 
عدالت و توسعه آن را يک پيروزی خواند، 

داند که اين پيروزی  اما ھر کس اين را می
ھای درگير  ی توافق عمومی دولت فقط  نتيجه

 .در بحران سوريه است
تماميت "بنابر اين تا جايی که به حفظ 

 –بخوان سرکوب کردھا   –سوريه "  ارضی
گردد،  و تا حدی مبارزه عليه داعش برمی

ھای ترکيه،  گرايی ميان دولت نوعی ھم
جمھوری اسVمی، سوريه، آمريکا و تا حدی 

که  نظر از آن صرف.  روسيه ايجاد شده است
با ورود ترکيه به خاک سوريه، مبارزه اين 
دولت عليه داعش تا چه اندازه واقعی و يا در 

گيری باشد يا نباشد،  عمل قابل لمس و اندازه
تواند  گرايی در ھر حال نمی اما اين ھم

 .طو\نی مدت و پايدار باشد و نيست
ھای سوريه و جمھوری اسVمی گرچه  دولت

اند که جلو پيشروی کردھای  به اين راضی
سوريه گرفته شود و در نھايت سازمان ھای 
مبارز کرد سرکوب و قلع و قمع شوند، اما 

دانند که او\ بسيار بعيد است که  اين را می
ترکيه با داعش وارد يک جنگ جدی شود و 

ھای  به فرض که چنين کند، معضلی از دولت

، طيب اردوغان از ضرورت "جرابلس"
سوريه سخن گفت که "  تماميت ارضی"حفظ 

سه کشور ترکيه، ايران و سوريه بر آن تاکيد 
دانيم که تحت عنوان ھمين  و می!  دارند

است "  تماميت ارضی"ای  عبارت دو کلمه
ھای ايران و ترکيه، سرکوب و  که ، دولت

دولت .  اند قلع و قمع کردھا را توجيه کرده
که عمليات نظامی  رغم آن سوريه نيز به

ترکيه را محکوم کرد و آن را نقض حاکميت 
ملی خود خواند، اما در سرکوب کردھا با 
. جمھوری اسVمی و ترکيه ھمسو است
ترديدی نيست و از ھم اکنون ھم پيداست، به 

که رژيم بشار اسد از جانب داعش  محض آن
يا گروھای مشابه اپوزيسيون، خيالش تا 

. ی(حدی آسوده شود، به سرکوب کردھا و 
که در  چنان.  خواھد پرداخت)  گ.  پ
واقع در شمال شرقی سوريه نيز "  َحَسکه"

. ارتش اين کشور با کردھا وارد جنگ شد
طور موقت  گرچه آتش جنگ ميان طرفين به

تواند  خاموش شد، اما اين آتش ھر لحظه می
 .ور شود دوباره شعله

جو "اما در مورد موضع دولت آمريکا، 
معاون اوباما در سفر به ترکيه "  بايدن

تصريح کرد برای اجرای اين طرح، 
وی در .  واشنگتن با ناتو ھماھنگ بوده است

که  وزير ترکيه، ضمن آن ديدارش با نخست
چندين بار آمريکا را بھترين دوست ترکيه 
که  خواند، از توافق با دولت ترکيه و اين

کردھای مسلح سوريه از حد کرانه غربی 
او از . رودخانه فرات فراتر نروند سخن گفت

ھای مدافع خلق خواست به شرق  يگان
به رغم .  نشينی کنند رودخانه فرات عقب

سخنان طو\نی جو بايدن در حمايت از 
ھای ترکيه به خاک  ھا و جنگنده ورود تانک

سوريه، اما روسيه که البته در جريان اين 
ماجرا قرار داشت، تنھا به اظھار نگرانی 
نسبت به اين اقدام ترکيه اکتفا کرد و در واقع 
ضمن ايجاد تفاھم و ھماھنگی با جمھوری 
اسVمی و سوريه و ترکيه، موافقت ضمنی 

 !خود را با ترکيه اعVم کرده بود
آمريکا مترصد بود تا تيرگی ايجاد شده در 

پس .  مناسبات خود با ترکيه را برطرف سازد
از کودتای نافرجام ترکيه روابط آمريکا و 

اردوغان ضمن .  ترکيه اندکی شکرآب شد
عليه آمريکا، به سمت قدرت "  بدگويی"

بزرگ ديگر يعنی روسيه اظھار تمايل کرد 
وی ضمن عذرخواھی از . و راھی مسکو شد

پوتين به خاطر ماجرای سرنگونی سوخوی 
ای از  روسی که به احتمال زياد، با دادن پاره

امتيازات ديگر به روسيه ھمراه بود، سعی 
ی ترکيه و  کرد مناسبات تََرک برداشته شده

روسيه را مرّمت کند و به حالت قبل 
گرم شدن روابط ترکيه با روسيه .  برگرداند

که بر مردم سوريه تحميل شد، روزبروز 
تر شده بود که اکنون با ورود  تر و بحرانی پيچيده

تر و  به اين جنگ، بسيار پيچيدهمستقيم ترکيه 
ترکيه که تاکنون .  تر شده است بحرانی

ای خود  نتوانسته بود ھمسنگ رقيب منطقه
جمھوری اسVمی ايران به مداخله مستقيم 

بری و  نظامی در امور داخلی سوريه و سھم
برداری از بحران سوريه به سود خويش  بھره

بپردازد، اکنون به مداخله آشکار نظامی در 
امور داخلی سوريه روی آورده است تا از 

ی مبارزه با  رقبای خود عقب نماند و به بھانه
داعش، کردھای سوريه را بکوبد و مانع 

 .ھا شود گسترش نفوذ آن
اقدام تجاوزکارانه ترکيه اگر چه در نگاه اول 

رسيد، اما در  يک اقدام ناگھانی به نظر می
پيش از ورود به .  واقع چنين نيست و نبود

اين ماجرا، دولت ترکيه ، جوانب گوناگون 
اين ماجراجوئی را به زعم خود سبک 
سنگين کرده بود و درعين حال  در سطح 

ھای بزرگ دخيل  ھای منطقه و قدرت دولت
) آمريکا و روسيه(در بحران سوريه 

ھايی صورت گرفته و توافقاتی نيز  ھماھنگی
ھا و توافق  بدون حمايت.  حاصل شده بود

ھای قبلی، ديد و  آمريکا، بدون رايزنی
بازديدھا و گفتگوھای مکرر ظريف و 
چاوش اوغلو وزير خارجه ترکيه در آنکارا 

جمھور  و تھران، ديدار ظريف با رئيس
ترکيه، سفر اردوغان به روسيه و سفر 
روحانی به باکو و ديدار با پوتين و با\خره 
بدون توافقات پشت پرده آمريکا و روسيه، 
ترکيه وارد خاک سوريه، متحد نزديک 

اگرچه .  شد جمھوری اسVمی و روسيه نمی
لحن اردوغان در اين اواخر نسبت به بشار 

تر شده و  اسد تعديل يافته و تا حدودی نرم
پذيرفته است بشار اسد در مرحله انتقالی 
دولت حضور داشته باشد و عVيمی نيز ديده 

که ترکيه عجالتا پنجره )  ١(شده است 
ای  ديالوگ با رژيم اسد را نيز تا اندازه
تر  گشوده و مواضع پيشين آن نيز تا حدی نرم

توان گفت سياست ترکيه  شده است، اما نمی
در قبال سوريه و بشار اسد دچار يک تغيير 

. ای شده است اساسی و صد و ھشتاد درجه
ترين ھدف  نکته مھم اما اين است که مھم

ترکيه از ورود به خاک سوريه در لحظه 
فعلی، سرکوب کردھا و ممانعت از پيشروی 

 است که (Y.P.G)ھای مدافع خلق  يگان
نيروی اصلی جنگنده با داعش است و اين نه 

ھای جمھوری اسVمی  فقط منطبق بر سياست
ھای رژيم بشار اسد  که حتا منطبق بر سياست

ترين دشمن  نيز ھست که داعش را بزرگ
 .داند خود می

ھا و  تنھا چند ساعت پس از حمله تانک
ھای ترکيه به شھر  افکن جنگنده بمب



 ۶ ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ۶
١از صفحه   

 گرسنگی، بی خانمانی و زباله گردی حاصل حاکميت جمھوری اس�می

کرد، زنان را به بند کشيد، جوانان را بی آينده و 
نظامی که با گسترش .  به سوی اعتياد سوق داد

خصوصی سازی و پيشبرد سياست نئوليبراليسم 
اقتصادی، فقر،  بيکاری و تعديل نيروی کار را 

رژيمی که .  در جامعه به با\ترين حد خود رساند
بخش بزرگی از سرمايه ھای مملکت را برای 
پيشبرد سياست ھای توسعه طلبانه و پان 
اسVميستی خود در سوريه، لبنان، يمن و عراق و 
ديگر مناطق دور و نزديک ھزينه می کند و 

 ميليارد د\ر حاصل ١٠٠مھمتر اينکه بيش از 
دسترنج کارگران و زحمتکشان ايران را در چاه 

پروژه ای که .  ويل پروژه ھسته ای ريخت
 .کمترين سودی برای توده ھا نداشت

حاکميتی که در پرتو اعمال چنين سياست ھايی 
که تماما عليه منافع کارگران و توده ھای مردم 
بوده است، از يک طرف بيکاری و بی خانمانی 
را در جامعه گسترش داد و از طرف ديگر 
ھمزمان آندسته از بيکارانی را که با دستفروشی 
در حاشيه خيابان ھا در پی تامين معاش خود و 
خانواده شان ھستند، سرکوب و از ھستی ساقط 

رژيمی که در پی پيشبرد سياست ھای .  می کند
نظامی گری و پان اسVميستی خود، حق کودکان 
ايران را می دزدد و در کشورھای ديگر ھزينه 
می کند و ھمزمان ھمان کودکانی را که از پشت 
ميز مدرسه به خيابان پرتاب شده اند، به جرم 
زباله گردی و کار خيابانی دستگير و با تراشيدن 
موی سر، آنان را تحقير شده راھی خانه و جامعه 

حکومتی که از يک طرف انبوه )  ١.(می کند
مردم را به  بيکاری، گرسنگی و بی خانمانی 
کشانده است و در ھمان حال سنگ ھا را بسته و 
سگ ھای سرکوبگر خود را در ھر کوی و 
برزن به سوی کودکان کار، دستفروشان و 
گرسنگانی که برای تھيه لقمه نانی به زباله گردی 

 .تن داده اند، کيش می دھد
پوشيده نيست که استمرار چنين حکومتی با 
کارنامه ای مملو از کشتار و سرکوب و ويرانی، 
ھمانا گسترش و تعميق بيشتر ويرانی ھای حاکم 

رھايی از وضعيت موجود .  بر جامعه است
نيازمند تغيير و تحو\تی راديکال و ريشه ای در 

چنين تحولی بدون .  تمام تار و پود جامعه است
. انجام يک انقVب اجتماعی راستين ميسر نيست
برای برون رفت از گرسنگی، بی خانمانی و 
فVکتی که جامعه بدان گرفتار شده است، رژيم 
ارتجاعی جمھوری اسVمی را بايد از ريشه 
برانداخت و آنگاه بر ويرانه ھای آن، حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را بنيان نھاد و 

 . راه گذار به سوسياليم را ھموار نمود
خبرگزاری جمعيت حقوق بشر کوردستان   -)١(
به نقل از روزنامه باختر تحت عنوان )  ھرانا(

خبری که از گريه کودگ تاثر انگيزتر بود، 
در روزھای پايانی مرداد ماه سازمان :  نوشت

بھزيستی با ھمراھی شھرداری، نيروی انتظامی 
و دادگستری کرمانشاه در جريان طرح ساماندھی 
کودکان کار و در اقدامي پيشگيرانه جھت منع 

ھا را  به خيابان ھا ريختند، بچه، دستفروشي
گرفتند و بردند و سر ھمه را تراشيدند تا ديگر 

 . ھا کاسبی نکنند سر چھار راه
 
 
 

بيکاری و فقری مطلق و عنان گسيخته که اميد را 
از جوانان برگرفته، شادی را در گستره جامعه به 
تاراج برده، ياس، سرخوردگی، بی آيندگی و 
پيامد آن خودکشی را در سطح مدارس و دانشگاه 

بيکاری و فقری رو به تزايد .  ھا رواج داده است
که با تاراج و به غارت رفتن تمامی سرمايه ھا و 
منابع عظيم کشور توسط سران تبھکار جمھوری 
اسVمی و مجموعه دست اندرکاران فاسد اين 
. نظام سرکوبگر بر توده ھا تحميل شده است
نظامی مستبد و ارتجاعی که به اعتراف مديران 

 درصد از مردم کشور گرسنه ھستند و ٣٠آن، 
 ٢٠٠خوردن ندارند، ده ميليون و ]  برای[نان 

گاه ھای غير رسمی   ھزار نفر در سکونت
 ميليون جوان در حاشيه ٣شناسايی شده اند، 

 ميليون نفر درگير ١٨شھرھا زندگی می کنند و 
آسيب ھايی از قبيل .  آسيب ھای اجتماعی ھستند

اعتياد، طVق، فقر، کودک آزاری، خودکشی، 
سرقت، ترک تحصيل، بی خانمانی، تمايVت 
جنسی غير متعارف و نمونه ھايی از اين دست 
. که روز بروز بر تعداد آن ھا اضافه می شود
جامعه ای تباه شده که اگرچه ھر روزه خامنه ای 
رھبر مستبد و مطلق العنان جمھوری اسVمی در 
سخنرانی ھای خود از گل و بلبل بودن کشور 
\ف و گزاف می زند، اما دست کم مسئو\ن 
درجه دوم نظام از قبيل معاونان وزارت خانه 
ھای مربوطه ديگر نيازی به کتمان و پرده پوشی 
از بيخانمانی مردم و نابسامانی ھای موجود در 

 . جامعه نمی بينند
پوشيده نيست که ھمِه آمارھای مورد نظر دست 
اندرکاران نظام، البته آمارھای رسمی و به قول 

آمارھايی .  شده ھستند"  شناسايی"خودشان موارد 
که ھرگز گويای تمام واقعيت موجود در ايران 
نيستند و اگر موارد غير شناسايی شده ھم به اين 
آمارھای رسمی و دولتی اضافه گردد، آنوقت 

 سال ٣٧چھره تيره و تباھی و ويرانی حاصل از 
حاکميت جمھوری اسVمی بر جامعه و توده ھای 

 .  مردم ايران آشکارتر می شود
فاجعه بارتر اينکه، اگر تا ديروز پديده کارتن 
خوابی در ميان معتادان، بيکاران و افراد بی 
خانمان رايج بود، اکنون خرابی کار تا بدان حد 
رسيده است که بخشی از کارگران نيز، به دليل 

درآمد خوبی ندارند مجبور به کارتن "آنکه 
کارگرانی که در پی يک روِز ".  خوابی ھستند

کاری سخت و طاقت فرسا مجبورند شب ھا را 
نيز به کارتن خوابی بگذرانند تا شايد بدين وسيله 
. قادر به تامين حداقلی معاش خود و خانواده باشند
کارگران و توده ھای فقر زده ای که روز از پس 
روز، سفره شان تھی تر می شود و اينھمه چيزی 
نيست جز حاصل اعمال سياست ھای ضد 
انسانی، ضد کارگری و سرکوبگرانه، ارتجاعی 
و قرون وسطائی نظام سرمايه داری و اسVمی 

نظامی که طی نزديک به چھار .  حاکم بر ايران
دھه ويرانگری را در تمام عرصه ھای 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی بر کارگران و توده 

 . ھای مردم ايران تحميل کرده است
حاکميتی که از ھمان آغاز روی کار آمدن خود، 

 ساله به مردم ايران، ٨با تحميل يک جنگ 
جامعه و کشور را به ويرانی کشاند، از قَبَل 
جنگ، سرکوب و کشتار را در جامعه نھادينه 

 مرداد، خبرگزاری ٢٨بود که روز پنج شنبه 
مھر به نقل از علی اکبر سياری معاون وزير 
بھداشت جمھوری اسVمی در جلسه ستاد ملی 

مجيد .  سازماندھی امور جوانان اعVم کرد
روستا، نماينده وزارت راه و شھرسازی ھم در 

 ١٣٠اکنون "اين جلسه با تائيد آمار فوق گفت، 
وجود دارد که "  ھزار بافت نابسامان غير شھری

 ميليون نفر در اين مناطق زندگی می ١١حدود "
 ".کنند

در کنار اين خبر، گزارش ديگری از وضعيت 
کارگران کارتن خواب است که توسط عضو 

 . شورای شھر تھران منتشر شد
خبر سوم و چھارم مربوط به افزايش زباله گردی 

خبرگزاری دولتی ايرنا .  برای تامين معاش است
: با عنوان مرداد طی گزارشی ٣٠روز شنبه 

: نوشت"  نان بازيافت بر سر سفره زباله گردھا"
ھای  مردمانی که در ميان انبوھی از زباله"

ھای قابل بازيافت  دنبال زباله عفونی و شھری به
گردند تا با فروش آنھا پولی به دست بياورند و  می

ی زندگی خود را تأمين  از اين طريق ھزينه
ھمچنين خبرگزاری فارس متعلق به سپاه ".  کنند

پاسداران نيز در خرداد ماه گذشته در گزارشی با 
يی برای فرار از فقر  گردی گزينه زباله:  عنوان
اين روزھا گرانی مخارج زندگی، زباله : "نوشت

را تبديل به منبعی برای کسب درآمد کرده است، 
خاطر مشکVت  گردھايی که گاھی به زباله

خانمانی و ھزاران  زندگی، نبود کار، اعتياد و بی
 ". اند دليل ديگر به اين کار روی آورده

اگر تا پيش از اين، ھمواره سازمان ھای سياسی، 
کنشگران اجتماعی، فعالين کارگری و گروه ھای 
فعال در منع کار کودکان بودند که گزارش و 
اخبار اينگونه آسيب ھای اجتماعی را بازتاب می 
دادند، ھم اينک کار به جايی رسيده است که ھر 
روزه در ميان صفحات خبرگزاری ھای رسمی 
جمھوری اسVمی و از زبان مقامات دولتی اين 
نظام، شاھد درج اينگونه گزارش ھا و خبرھای 

خبرھا و گزارش ھايی که .  تکان دھنده ھستيم
گسترش .  ھمه بازگو کننده يک نکته اند

روزافزون فقر، گرسنگی و بی خانمانی در 
فقری که خود ريشه در بيکاری بيش از .  جامعه
فقری که .   ميليون نيروی کار در جامعه است١٠

روز بروز با بيکاری تعداد بيشتری از جوانان و 
نيروھای تحصيلکرده دامنه آن  وسيع تر می 
شود، بيکاری و فقری که در پيامد خود، رواج 
زباله گردی، تن فروشی، اعتياد، دزدی، کارتن 
خوابی، فروش نوزادان و افزايش انبوه کودکان 
. کار و خيابانی را در جامعه رقم زده است
بيکاری و فقر روزافزونی که در سايه حکومت 
اسVمی و نظام مستبد حاکم بر ايران، زندگی 
 .اکثريت مردم را به ويرانی و تباھی کشانده است

بيکاری و فقری که کودکان را از پشت ميز 
مدرسه به زباله گردی و پرسه زدن در خيابان ھا 
پرتاب کرده است، زنان بيکار و بعضا سرپرست 
خانواده را برای تامين معاش و رھايی از فقر 
بيشتر به تن فروشی سوق داده است، حاشيه 
شھرھای بزرگ را به زاغه نشينی انبوه خانواده 
ھای بيکار و کم درآمد مبدل کرده، اعتياد، کارتن 
خوابی و به دنبال آن فروش نوزادان را حتی پيش 

 . از تولد رواج داده است



 ٧ ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ٧

١٠از صفحه   

 کارتن خوابی کارگران

  ٨درصفحه 

تمام مديران شھرداری و پيمانکاران و  
داران طرف قرارداد با شھرداری از    سرمايه 

ی آن    شھرداری راضی ھستند يعنی ھمه 
در عوض  .  گران   خوران و دزدان و چپاول   مفت 

کارگر شرکت اتوبوسرانی برای گرفتن حق  
مسکن خود، بعد از ھشت سال عضويت در  
شرکت تعاونی و کلی تVش و به اين در و آن  

 در برابر شھرداری    در زدن بايد با خانواده 
يا  .  دست به تجمع زده تا صدايش را کسی بشنود 

خواب شھرداری که    کارگران کارتن 
دستمزدشان کفاف اجاره يک اتاق را نيز  

اگر کارنامه شھرداری براساس  .  دھد   نمی 
ھای دولتی    در بين تمام دستگاه "  ھا   نظرسنجی "

ی منطقی اين    با افتخار است، آن وقت تنھا نتيجه 
ھای دولتی بايد    است که در ديگر دستگاه 

تر از شھرداری جريان داشته    ای بزرگ   فاجعه 
 .باشد 

بيھوده نيست که ھم اکنون و براساس آمارھای  
 درصد از جمعيت شھرنشين  ٣٠ دولتی حدود  
کنند که فاقد کمترين    ھا زندگی می   در حاشيه 

حتا بسياری از  .  امکانات شھری ھستند 
ی شھری زندگی    کارگرانی که در داخل محدوده 

کنند که فاقد    ھايی زندگی می   کنند در خانه   می 
استانداردھای \زم در رابطه با مسکن يک  

 .  باشد   خانواده می 
در برنامه سازمان ما در رابطه با اقدامات  
فوری حکومت شورايی به مسايلی اشاره شده  

تواند مفيد    جا می   ی آن در اين   که بيان دو نمونه 
 .باشد 

يکی در رابطه با مسکن است که حکومت  
شورايی موظف است تا زمانی که مساله مسکن  

کليه    –  ١ :  به صورت قطعی حل نشده 
ای را به    ھای زائد دولتی و مصادره   ساختمان 

عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار دھد،  
ھا متناسب با سطح دستمزد کارگران    اجاره   –  ٢ 

به منظور    –  ٣ تعيين و به مرحله اجرا درآيند،  
ھای مسکن،    کاھش ھر چه بيشتر بار ھزينه 

بخشی از ھزينه مسکن کارگران و زحمتکشان  
 .به عنوان سوبسيد توسط دولت پرداخت شود 

ست توضيح داده    در رابطه با اين موارد کافی 
داری نيز برخی    ھای سرمايه   شود که حتا دولت 

ھای    از اين اقدامات را برای تامين مسکن گروه 
دھند برای مثال در    درآمد جامعه انجام می   کم 

برخی از اين کشورھا سوبسيدی متناسب با  
ی خانه داده    اجاره و درآمد خانواده بابت کرايه 

اما جمھوری اسVمی که با وقاحت  .  شود   می 
تمام ھمواره از فتح الفتوح خود سخن گفته و  
گوش فلک را نيز َکر کرده است، ھيچ کدام از  

 .اين اقدامات را انجام نداده و نخواھد داد 
دومين مساله حقوق مديران دولتی است که باز  
براساس برنامه حکومت شورايی حقوق  
مديران دولتی بايد متوسط دستمزد کارگران  

اين گونه است که مديران  .  باشد و نه بيشتر 
وخور و دزد دولتی ديگر جايی در    مفت 

 . حکومت شورايی نخواھند داشت 

زند از قَبَل کار ھمان کارگران آن قدر مرفه    نمی 
. اش ديگر چه بخرد   ھای   داند با پول   است که نمی 

اش    تری زير پای   ھر روز ماشين گران 
اندازد که کارگر ھرگز توان خريد چنين    می 

جناب پيمانکار که از عرق  .  ماشينی را ندارد 
گذراند و در بھترين و    جبين کارگران خوش می 

کند    ھا زندگی می   ترين خانه   ترين و مجلل   بزرگ 
گزد که کارگر او کارتن    اش نمی   ھرگز کک 
ی نظام    او برای ھمين دلباخته .  خواب است 

داری و حکومت اسVمی است، چرا که    سرمايه 
اين شرايط را برای او از ھر نظر مھيا کرده  

 .است 
البته پيمانکار قدردان مقاماتی نيز ھست که اين  
قراردادھا و شرايط را برای استثمار ھر چه  
بيشتر و يا بھتر بگوييم چپاول و مکيدن خون  
کارگران تا آخرين قطره را برای او فراھم  

ھا دست به    پس ھميشه بايد در برابر آن .  اند   کرده 
ھای    جيب شده تا آن مقامات نيز به لفت و ليس 

خود ادامه داده و در مکيدن خون کارگران  
 .شريک شوند 

چنين اين گروه از کارگران شھرداری که    ھم 
کشند تا شھر    ترين کارھا را بر دوش می   سخت 

بزرگی مانند تھران تا حد امکان قابل سکونت  
بماند، در حالی کارتن خواب ھستند که مديران  

خور شھرداری از بھترين امکانات رفاھی    مفت 
در ھمين روزھای اخير  .  برخوردار ھستند 

اخباری منتشر شده که حاکی از سوء استفاده از  
امکانات شھری توسط مديران شھرداری به  

.  ميليارد تومان است ٢٠٠  ھزار و  ٢ مبلغ  
مديران شھرداری و حتا برخی از نمايندگان  

ھايی را از    مجلس و ديگر مقامات دولتی خانه 
ھايی بسيار ناچيز تصاحب    اين طريق با قيمت 

اند که يک کارگر فضای سبز شھرداری    کرده 
تواند با دستمزدش يک پنجره آن را    حتا نمی 
 سال کار و عرق  ٣٠ دستمزد  !!  بخرد 
انداز کند و حتا يک لایر    اش را اگر پس   ريختن 

اش را ھم صرف خوردن و غيره نکند باز به  
به  .  شود   ھا نمی   ی پول يکی از اين خانه   اندازه 

 ميليارد تومان  ٢٠٠  ھزار و  ٢ عبارت ديگر  
 ھزار کارگر  ۶ برابر است با دستمزد بيش از  

 !! در طول سی سال 
ھمين آقای شھردار وقتی که موضوع  

ھای نجومی مديران مطرح شد و    حقوق 
چه که خود شھرداری اعVم کرد    براساس آن 

 ميليون تومان از شھرداری دريافت  ١۴ ماھانه  
کند، تازه ھمسرش نيز به عنوان مشاور او    می 

شان نيز که    از بخور بخورھای .  کند   کار می 
خبری منتشر نشده فقط ھمين مشخص شده که  

 و يک خانه  ١ آقای شھردار يک خانه در منطقه  
 تھران دارد که ھر دو از بھترين و  ۴ در منطقه  

آن وقت ھمين  .  ترين مناطق تھران ھستند   گران 
فرد در سخنرانی اخير خود در پانزدھمين  

"گويد   می "  رجايی "جشنواره   کارنامه  : 
ھا و بر    شھرداری تھران در بين ھمه دستگاه 

ھا، کارنامه با افتخار و    اساس تمامی نظر سنجی 
! البته که او بايد اين را بگويد ".  با شکوھی است 

شان نسبت    سرزمين وجود دارند که دستمزدھای 
قدر کم است، که حتا توان    شان آن   ھای   به ھزينه 

اجاره يک آلونک و يا يک اتاق خشک و خالی  
ھم کارگرانی که    آن .   متری را نيز ندارند ١٠ 

کنند و    اغلب شش روز از ھفته را کار می 
  ۴٠ ساعات کارشان نيز در طول ھفته به حداقل  

 .رسد   ساعت می 
اگر اين خبر را به طور مثال برای يک کارگر  
در کشور آلمان، انگليس، ھلند، سوئد و مانند آن  

خواھی    کند که می   تعريف کنی او حتما فکر می 
شود بيش از    مگر می !!  او را دست بياندازی 

وقت کارتن     ساعت در ھفته کار کرد، آن ۴٠ 
تکليف نيازھای بھداشتی، غذايی  !  خواب باشی؟ 
شود، اگر پولی برای مسکن در    و غيره چه می 

 !کار نباشد؟ 
او ممکن است يک لحظه به شرايط خودش  

ای ھم بين خود و    فکر کند و بخواھد مقايسه 
 .کارگر کارتن خواب ايرانی بکند 

او نيز دستمزد بگير است، او نيز استثمار  
دار ارزش اضافی توليد    شود، برای سرمايه   می 

در واقع  .  رساند   دار سود می   کرده و به سرمايه 
دار نيازی به    رساند که سرمايه   اگر سود نمی 

نيروی کار او پيدا نکرده و نيروی کار او را  
 .خريد   در بازار کار نمی 

او نيز مشکVت خاص خودش را دارد و در  
 به بعد با آغاز  ٢٠٠٨ ھای اخير و از سال    سال 

دور جديد بحران اقتصادی از قدرت خريدش  
اما با اين وجود، او دو روز  .  کاسته شده است 

اضافه کار ھم عموما  .  در ھفته تعطيل است 
 ساعت کار نيز تا  ٣٢ کند چرا که حتا با    نمی 

ھم سقفی با\ی سرش است و  .  حدی تامين است 
. تواند تعطيل آخر ھفته را خوش بگذراند   ھم می 

اگر با خانواده آخر ھفته را به جايی نرود، اگر  
اش خوش    به بار و يا کافه نرود و با دوستان 

نگذارند، در بدترين حالت يک جعبه آبجو  
خرد و به تماشای برنامه ھای تلويزيونی    می 
نگرانی ھم بابت ھزينه دکتر و درمان  .  نشيند   می 

 .و غذا ندارد 
شود، اما    کارگر ايرانی ھم مانند او استثمار می 

کدام از شرايط زندگی او را    کارگر ايرانی ھيچ 
ندارد و گاه بايد برای حتا دستمزدھای  

بعد ھم به علت  .  افتاده دست به تجمع بزند   عقب 
شود و يا از او    اعتراض يا از کار اخراج می 

گيرند که ديگر صدايش در نيايد حتا    تعھد می 
 !! اگر چند ماه ھيچ دستمزدی نگرفت 

اما کارفرمای او يا ھمان جناب پيمانکار در چه  
کند؟ او يک سرمايه دار    وضعيتی زندگی می 

است و مثل ھرسرمايه دار ديگری زندگيش با  
 .ھيچ کارگری قابل قياس نيست 

جناب پيمانکار که اساسا دست به سياه و سفيد  



 ٨ ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ٨
٧از صفحه   

وضعيتی است که رژيم را ھر چه بيشتر به 
وحشتِ  از دست دادن .  ھراس انداخته است

کنترل جامعه به ويژه در شرايطی که 
تضادھا و  بحران ھای مختلف سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی مزمن  در جامعه از 

دارد تا  ھر سويی سرمی کشد، رژيم را وا می
سرکوب و خفقان را ھر چه بيشتر شدت 

در ھمين راستاست که بسياری از .  بخشد
مجريان دستگاه حکومتی در سخنان خود در 

ھای  اشاره به دستگيری ھا به نقش برنامه
ھای اجتماعی و ارتباطات  ماھواره ای، شبکه

در ھمين .  در فضای مجازی اشاره می کنند
رابطه، جنتی وزير فرھنگ و ارشاد 
 ٦اسVمی، در سخنرانی اخير خود در 

شھريور، ضمن ابراز نگرانی از وضعيت 
ھای زيرزمينی به نقش مھم  حجاب و موسيقی

از .  فضای مجازی در اين رابطه پرداخت
ھا ھر  ھا و ابراز نگرانی اين دست سخنرانی

روزه از زبان خامنه ای گرفته تا انواع و 
اقسام آيت اله ھا، امام جمعه ھا، نمايندگان 
مجلس جمھوری اسVمی و دست اندرکاران 

اين نگرانی موضوع .  رژيم می شنويم
به ھمين دليل است که در .  جديدی نيست

ھای اخير نيز رژيم تا جايی که توانسته  سال
تشديد سانسور .  با اين امر مبارزه کرده است

وفيلترينگ، وضع قوانين و مقرارت 
ھای اينترنتی، تشکيل ارتش سايبری و  شبکه

انواع و اقسام ارگان ھا ی رسيدگی به جرائم 
رايانه ای و پيشبرد طرح ھای گوناگون از 

ھا ی جمھوری اسVمی برای    اقدام نمونه
اما نگرانی .  سرکوب در اين زمينه می باشند

طور  اصلی از اين است که اين ابزار، ھمان
ھای آن در بھار عربی و خيزش و  که نمونه

اعتراضات کشورھايی مانند مصر و تونس 
بود، در خدمت مبارزات سياسی قرار 

رژيم جمھوری اسVمی به خوبی آگاه .گيرد
است که بسياری از تجمعاتی که از سوی 

ھا نفری صورت می  جوانان در ابعاد ده
گيرد، ارتباطات اينترنتی برای برقراری 
تماس ھا و انجام قرارھا نقش بسيار مھمی 

از اين روی است، که يکی از اھداف .   دارد
نيروھای امنيتی از حمله به تجمعاتی که به 

ھا نفره انجام می گيرد،  ويژه در ابعاد ده
ايجاد رعب و وحشت در فضای مجازی و 

 . نمايش قدرت و قابليت تجسس در آن است
اما ھمانطور که تاريخ انقVبات و شورش 
ھای بزرگ تاريخی نشان داده است،  ھمين 

تواند بر بستر شرايط بحرانی کنونی،  امر می
به نيروی ضد خود تبديل شده و جامعه را به 

اھداف رژيم از دستگيری 
 جمعی دختران و پسران

 

 دختر و پسر در جاجرود،  ٨٠دستگيری  
 دختر و پسر در قزوين، ٣٥دستگيری 
 دختر و پسر در دو مھمانی در ٦٣دستگيری 

 دختر و پسر در ٢٠شھر شيراز، دستگيری 
يک مھمانی ديگر در شھر شيراز، دستگيری 

 دختر و پسر در شھر گرگان، دستگيری ٤٠
ھا  اين…   دختر و پسر در فرحزاد، ٧٠

ھايی است از اخبار دستگيری ھايی که  نمونه
تنھا در ماه گذشته انجام شده و خبر آن در 

اين .  ھا ی ايران منتشرگرديده  است رسانه
اخبار نشان می دھند که جمھوری اسVمی 
بار ديگر موج جديدی  از سرکوب 
سيستماتيک در جامعه را سازمان داده  و اين 
بار جوانان می باشند که به طور جمعی 
ھدف ضربات نيروھای پليسی و امنيتی رژيم 

 . قرار گرفته اند
اينکه چه سياستی پشت اين تھاجمات در حال 

توان از زوايای  حاضر وجود دارد، را می
ھای  سرکوب آزادی.  مختلف بررسی کرد

، "امت اسVمی"فردی و تVش برای ايجاد 
ھای جمھوری اسVمی از  يکی از ويژگی

. آغاز بر روی کار آمدن اين رژيم بود
جمھوری اسVمی تمامی ابزار تبليغی و 
تحميقی خود را به ھر شکل و در ھر جای 
. ممکن به کار گرفت، تا به اين ھدف برسد
تصفيه ی نيروھای انقVبی با کشتار و 
دستگيری و تحت فشار قرار دادن آنان، 
مقدمه ی ضروری اين امر برای رژيم به 
شمار می رفت، که در اين مسير نيز از 
. ھيچگونه قساوت و خشونتی کوتاھی نکرد

 سال، ٣٧گذشت حدود  با وجود اين و با
انحراف اذھان، تبليغات مذھبی، تصويب 
انواع و اقسام قوانين و مقرارات، 
سازماندھی وسيع نيروھای امنيتی و پليسی، 
دستگيری، شVق، جريمه، زندان، توھين و 

ھای اجتماعی، رژيم  اِعمال محروميت
. نتوانست، جامعه را به دلخواه خود درآورد
درست برعکس، ھميشه مقاومت به اشکال 
مختلف از سوی اقشار مختلف اجتماعی، در 
عرصه ی حجاب و پوشش اجباری، روابط 

شؤون  "اعتنايی به  زنان و مردان و بی
به ويژه ، امکان .  وجود داشته است"  اسVمی

ھای ماھواره ای،  دسترسی به تلويزيون
گسترش فضای مجازی مانند استفاده از 

ھای اجتماعی و  اينترنت و تشکيل شبکه
ھای تکنولوژی  امکانات ديگری که پيشرفت

درمخابرات در اختيار جامعه گذاشته است، 

 . يک انفجار سياسی و اجتماعی بکشاند
روحانی و طرفدارانش که از اين خطر آگاه 
بودند، با دادن وعده و وعيد و فاصله گرفتن 
از جناح اصولگرا از سويی قصد پر کردن 
صندوق آرا به نفع خود را داشتند و از سويی 
ديگر با ايجاد اميد در زمينه ی تأمين 

ای کوتاه نقش  ھای فردی، برای برھه آزادی
اکنون پس .  سوپاپ اطمينان را  بازی کردند

از نزديک شدن به پايان دوره ی رياست 
جمھوری، بسياری از افرادی که به ويژه از 
اقشار ميانی جامعه، جوانان، زنان، 

که به دنبال …  دانشجويان، ھنرمندان و 
ھای  تنفسی در خفقان حاکم  بودند و به وعده

روحانی دل بستند، اکنون از وی به کلی نا 
اميد شده و خود را بار ديگر بازيچه ی 
دست، صاحبان اصلی قدرت در جامعه می 

ديگر بھانه ی تحريم اقتصادی، تمام .  يابند
تقصيرھا را به گردن اصولگرايان انداختن، 

تواند تبرئه ای برای روحانی از چشم اين  نمی
بخش از جامعه باشد که نيروی اصلی رأی 

اکنون .  دھندگان به وی را تشکيل می دادند
آنان نيز دريافته اند، که روحانی اگر 

توانست با اختياراتی که در  خواست می می
قوه ی مجريه دارد، قدرت نمايی کند و 

ھای خود عمل  حداقل به بخش کمی از وعده
در دوران رياست جمھوری روحانی، .  کند

سرکوب و اعدام گسترش يافت و مشکVت 
اقتصادی نيز با برجام حل نشد و بيکاری و 

 .فقربه طور روزافزونی بيداد می کند
از اين وضعيت مسلماً جناح مخالف روحانی 

برد و با اِعمال فشار  در رژيم نيز سود می
بيشتر بر جوانان و گسترش دستگيری ھا، 
نارضايتی در بين اين قشر را گسترش می 

به اين ترتيب آنان نيز با يک تير دو .  دھد
نشان می زنند، از يک طرف از طرفداران 

کنند و از سوی ديگر  اصVح طلبان کم می
کنند تا طبق اھداف ايدئولوژيک  تVش می

 . خود موازين اسVمی را در جامعه پياده کنند
مرور اين تجربيات و آگاھی به وضع موجود 
در سمت گيری نيروھای اجتماعی در 

نسل ..  تحو\ت آتی نقش به سزايی دارد
جوان در ايران، برای حل مشکVت 

ھای  اقتصادی اش و دفاع از حريم آزادی
شخصی و سياسی بايستی از حالت تدافعی 
درآمده و شور جوانی خود را با شعور 
اجتماعی و سياسی بياميزد  تا بتواند در سايه 
ی يک خيزش انقVبی و جنبشی انقVبی به 

ھای اجتماعی، سياسی و فردی دست  آزادی
 . يابد



 ٩ ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ٩

 د3يل و نتايج ورود مستقيم ترکيه به جنگ در سوريه

نيز ناھمخوان است و با آن تصادم پيدا 
تواند  بنابر اين از اين جھت نيز نمی.  کند می

پافشاری دولت ترکيه  .  سياستی پايدار باشد
برادامه اشغال و جنگ درسوريه، به 

رويد ونه فقط  تری فرا می ھای بزرگ جنگ
پای رقبای منطقه ای ترکيه بلکه  پای 

ھای بزرگ ديگر نيز  روسيه، ناتو و قدرت
شود و کشمکش و درگيری  به ميان کشيده می

 .رود و جنگ از حد کنونی بسيار فراتر می
دولت آمريکا نيز اگرچه از ترکيه به عنوان 
يک عضو ناتو حمايت کرده است و حمايت 
خواھد کرد، اما اين دولت نيز در مورد 
سياستی که در قبال کردھا پيش گرفته است 

ست  بديھی.  بايستی پاسخگوی مردم کرد باشد
که دولت امپرياليستی آمريکا، در راستای 
تامين منافع اقتصادی و سياسی خود در 
منطقه، با کردھا وارد معامله شده و با کارت 

بسيار بعيد .  کند ھا در منطقه بازی می آن
است که منافع کردھا را به فرض بر منافع 

ُمّرجح بشمارد و در )  ترکيه(يک عضو ناتو 
ھر حال ميان اين دو به لحاظ استراتژيکی 
! در کنار ترکيه ايستاده است و خواھد ايستاد
دخالت نظامی ترکيه در سوريه و سرکوب 

ای به منافع استراتژيکی  کردھا، ھيچ خدشه
سازد که ھيچ، به ترکيه،  آمريکا وارد نمی

شود که در چارچوب  امکان و اجازه داده می
 .تری ايفا کند اين استراتژی، نقش فعال

ھا و  دولت فاشيستی ترکيه به رغم تVش
ھای پيشين خود در چند سالی که از  روش

گذرد، نتوانسته  بحران و جنگ در سوريه می
ای خود  ترين رقبای منطقه بود ھمپای مھم

ی مبارزه با  ايران و عربستان، به بھانه
تروريسم و داعش، از مداخله در امور 
داخلی سوريه، سھمی نصيب خود کند، 
اکنون با عبور از مرزھای سوريه و ورود 

گيری  مستقيم به جنگ، اين ھدف را پی
حزب حاکم ترکيه و اردوغان، .  کند می

تمايVت پان ترکيستی خود را پنھان 
دولت ترکيه در پی آن است که .  اند نکرده

رويای ديرين خودرا که از آغاز بحران 
سوريه در پی آن بود، يعنی ايجاد يک 

برای به اصطVح اسکان "  منطقه امن"
پناھندگان و آوارگان سوری، تحقق بخشد و 
در اين مکان يا اردوگاه، نيروھای ارتجاعی 
و مزدور خود را تعليم دھد و به جنگ با 
بشار اسد و کردھا بفرستد و در نھايت ھمين 

"نيروھا را به قدرت برساند نومان . 
وزير ترکيه در  معاون نخست"  کورتولموش

مورد ورود ترکيه به جنگ در سوريه، در 
" جرابلس"که عمليات نظامی ترکيه در  حالی

را کوتاه مدت خواند اما گفت، اين عمليات تا 
زمانی که تمام تھديدھا عليه ترکيه از بين 

 !برود ادامه خواھد داشت

نيازی به گفتن نيست که دولت فاشيستی 
ھا مبارز کردستان  ترکيه، کردھا و سازمان
ترين تھديد و دشمن  سوريه و ترکيه را مھم

بنابراين امروز وارد خاک .  داند خود می
روشن .  سوريه نشده که فردا آن را ترک کند

است که بسياری از موافقان امروزی ورود 
سوريه، با "  جرابلس"نظاميان ترکيه به شھر 

ھا و برنامه ھای دراز مدت ترکيه  نقشه
ھا ھر آينه بخواھد  اين مخالفت.  اند مخالف

ای  خود بگيرد، نتيجه شکل جدی و عملی به
تر و  ھای گسترده جز تنش بيشتر، جنگ

تر شدن وضعيت سوريه و کل منطقه  بحرانی
 .نخواھد داشت
ھای  ست که مجموعه سياست اين واقعيتی

حزب عدالت و "حزب حاکم در ترکيه، 
و شخص طيب اردوغان، طی چند "  توسعه

ثبات و ناامن و  سال اخير، يک ترکيه بی
ھا و  بحران.  بحرانی را در پی داشته است

ھای داخلی ترکيه پيوسته در حال  ناآرامی
ھای نظامی و  درگيری.  افزايش بوده است

ھا، مردم ترکيه را مستاصل کرده  گذاری بمب
. بحران اقتصادی تشديد شده است.  است

سرعت رشد اقتصادی افت نموده و ارزش 
لير ترکيه در ظرف سه سال اخير نسبت به 

 درصد کاھش يافته ٣٠د\ر آمريکا دست کم 
بعد از ماجرای سرنگونی سوخوی .  است

روسی و تيره شدن مناسبات دو کشور و از 
ھای روسيه، وضعيت اقتصادی  پی آن تحريم

ای  ترکيه باز ھم وخيم شده و نارضايتی توده
ھمين بحران و وخامت .  افزايش يافته است

وضعيت اقتصادی بود که طيب اردوغان را 
 .به پا بوسی پوتين کشاند

حزب عدالت و توسعه و در راس آن 
اردوغان، با دخالت در امور سوريه و ورود 
مستقيم به جنگ، بر اين تVش است که 

ھا و معضVت داخلی ترکيه را  بحران
اما اين . الشعاع مسائل خارجی قرار دھد تحت

جنگ خارجی، نه فقط ھيچ بخشی از 
ھای داخلی ترکيه را حل  معضVت و بحران

نخواھد کرد، بلکه بر ابعاد آن نيز خواھد 
 .افزود

که در کودتای  دولت فاشيستی ترکيه چنان
اردوغان پس از کودتای نافرجام پانزدھم 

(٢٠١۶ژوئيه  نتوانست )  ٩۵ تير ٢۵ 
ھايی را که با آن  ھيچيک از بحران

روبروست حل کند، از اقدامات نظامی، 
لشگرکشی به سوريه و دميدن بر شيپور 

که در باتVق آن فرو رود،  جنگ نيز، جز آن
 !طرف ديگری نخواھد بست

 :زير نويس
ترکيه چند روز قبل از آغاز عمليات   –  ١

نظامی، يک مقام بلندپايه سازمان اطVعات 
 .را به سوريه اعزام کرده بود) ميت(ترکيه 

 
 

چرا که در .  شود سوريه و ايران حل نمی
بھترين حالت، جای داعش را نيروی ديگری 

تا ھمين جا ھم .  گيرد از ھمان قماش می
ھای رسمی جمھوری اسVمی و  روزنامه

چنين دولت سوريه، ترکيه و اردوغان را  ھم
اند که قصد وی آن است که  متھم کرده

ھای تروريستی ديگری را جانشين  گروه
ھا و اھداف  داعش کند که اين البته با سياست

ھا، ھم سوريه و ھم  ھر دوی اين دولت
 .جمھوری اسVمی در تضاد است

دولت فاشيستی ترکيه، ھمراه با بمباران 
باران مواضع کردھا، لشگری  ھوايی و توپ

از پياده نظام را نيز وارد خاک سوريه 
 نفر مرکب از ١۵٠٠نزديک به .  ساخت
 نيروی ويژه ترکيه و مابقی نيروھا و ٢۵٠
ارتش آزاد "دھنده  ھای مختلف تشکيل گروه
به گفته . اند که در ترکيه آموزش ديده" سوريه

عضو پارلمان سوريه، اين "  عمر موسی"
، "جنبش نورالدين الزنکی"نيروھا وابسته به 

" ارتش آزاد"و "  جبھه شام"، "جيش الفتح"
ھستند که ھمگی تروريستی محسوب 

 .شوند می
ھا و  افکن ھفتم شھريور، جنگنده بمب

خانه ترکيه، برای دومين بار مواضع  توپ
کردھا در شمال سوريه را ھدف گلوله و 
بمباران قرار داد که تعدادی کشته و زخمی 

که دولت سوريه   به رغم آن.  بر جای گذاشت
تاکنون در برابر اين حمVت که آن را نقض 

گونه واکنش  داند، ھيچ حاکميت ملی خود می
نظامی نشان نداده است، اما اين ھيچ چيز از 

ھای ترکيه و سوريه کم  تخاصم ميان دولت
ممکن است  که در لحظه فعلی .  کند نمی

ی برخورد ترکيه  تعديلی در لحن و نحوه
نسبت به بشار اسد بوجود آمده باشد، اما اين 
نيز ھيچ چيز از اھداف درازمدت و 

. کند ی دولت ترکيه کم نمی تجاوزکارانه
" جرابلس"که حمله ترکيه به  مضاف بر اين

مقدمه يورش تمام عيار آن به مناطق 
کردنشين سوريه در نوار شمالی اين کشور 

گير خواھد کرد و آن  است که ترکيه را زمين
بارتر خواھد  را به گرداب جنگی مرگ

ھای اپوزيسيون سوری  تقويت گروه.  کشاند
که در حال حاضر ھم توسط ترکيه، تسليح و 

شوند، منجر به تشديد تضاد ميان  پشتيبانی می
جمھوری اسVمی و سوريه با ترکيه خواھد 

ثباتی و جنگ و  شد و اين ھرج و مرج و بی
ريزی در سوريه و کل منطقه را بسی  خون

 .افزايش خواھد داد
بايد اضافه کرد که فقط تضاد و اختVف 
ترکيه با جمھوری اسVمی و سوريه نيست 

که سياست تقويت  که تشديد خواھد شد، بل
ھای مسلمان شبه داعشی و اپوزيسيون  گروه

بشار اسد، با سياست روسيه در اين کشور 

۵از صفحه   



 ٧٢۴ شماره  ٩۵نيمه اول شھريور     ١٠

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

٧درصفحه   

 کارتن خوابی کارگران
توان ايران را سرزمين  به د\يل بسياری می

ھای نادر و  اتفاقات و يا پديده.  عجايب ناميد
گيرند  عجيبی در اين کشور رخ داده و يا شکل می

ی زمين بيان  که اگر برای بسياری از ساکنان کره
. شود، ممکن است از تعجب حتا شاخ در بياورند
ھای  از جمله عجايب اين سرزمين، جنبه

ھا انسان  گوناگونی از وضعيت زندگی ميليون
 .زنند ست که در فقر دست و پا می زحمتکشی

به تازگی محمد مھدی تندگويان از اعضای 
شورای شھر تھران  از کارتن خوابی کارگران 

اش از  وی که از بازديد شبانه.  خبر داد
ای که گور  ھای پيرامون منطقه خواب کارتن

گفت، با اشاره به  خمينی در آن بنا شده سخن می
خوابی برخی افرادی که دارای کارت  کارتن

ايثارگری، جانبازی و يا آزادگی ھستند در اين 
ھای  بخش ديگری از کارتن خواب: "منطقه، گفت

اين محدوده کارگران فصلی شھرداری بودند که 
برای پيمانکاران به خصوص در حوزه فضای 

که درآمد خوبی  کردند که به دليل آن سبز کار می
 اين در .ندارند مجبور به کارتن خوابی ھستند

حاليست که بر اساس مصوبه شورای سوم 
، پيمانکاران به ويژه در )شورای شھر دورسوم(

حوزه فضای سبز موظف به تأمين خوابگاه برای 
کارکنان خود ھستند و حا\ بايد رسيدگی شود  

 کاری    که چرا پيمانکاران در اين حوزه کم 
 متأسفانه درآمد کارگران فصلی  .کردند 

ھا پول خود را برای    شھرداری کم است و آن 
کنند و    ھا ارسال می   ھايشان در شھرستان   خانواده 

 ".خودشان مجبور به کارتن خوابی ھستند 
به بيان کامV روشن، کارگرانی در اين  

١٠ 
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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 زنده و ھمزمان مشاھ"ده ک"ن"ي"د و ھ"م"چ"ن"ي"ن ش"ب"ک"ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را 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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