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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

۶درصفحه   

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 ارتجاع، ازھم گسيخته و در ھراس
 

رژيم ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران در ھراس 
ھزاران  مزدور .  برد و اضطراب به سر می

ھای  ھا و ميدان واحدھای ضد شورش در خيابان
وزارت کشور با صدور .  اند تھران مستقرشده

ھای وابسته به باندھای  ای حتی رسانه اط;عيه
درونی ھيئت حاکمه را تھديد نموده که چنانچه 
ک;می در مقابله با تصميمات مراجع مسئول در 
امر انتخابات انتشار دھند، در حکم ايجاد اخ;ل 
در تأمين نظم و امنيت است و با آن برخورد 

 .خواھد شد
ھمه ترس  ای قرار است رخ دھد که اين چه حادثه

در دل ارتجاع انداخته است؟ از نخستين روزھای 
سال جديد فرماندھان و روسای دستگاه سرکوب 
رژيم، دادستان تھران، دادستان کل کشور، رئيس 
دستگاه قضايی، وزير کشور و ديگر مقامات 

ای "   فتنه"امنيتی و پليسی رژيم اع;م نمودند که 
جديد درراه است و بايد پيشاپيش با آن مقابله 

گونه که فتنه در قاموس سياسی استبداد  آن.  شود
ای برای  دھد، شورش و قيام توده دينی معنا می

 .کردن بساط استبداد است سرنگونی رژيم و جمع
" فتنه"چه شد که چھار سال پيش، بحثی از وقوع 

نبود، بالعکس رژيم برای عادی جلوه دادن 
ھای طرفدار اين يا آن مھره استبداد  اوضاع، گله

ھا فرستاد و  کوبی به خيابان را با رقص و پای
ھا را به اشغال خود درآورده  اکنون پليس خيابان
 :است؟ پاسخ اين است

ای و آمادگی توده مردم  نارضايتی وسيع توده
بازی  شب فقط برای امتناع از شرکت در خيمه نه

.  انتخاباتی رژيم، بلکه برای سرنگونی آن
گروھی از وابستگان به دستگاه استبدادی و 

ھای جھانی، برای  زبان قدرت ھای فارسی رسانه
ای ، اين  سرپوش گذاردن بر اين نارضايتی توده

کنند که گويا اين ترس و  ادعای پوچ را مطرح می
. نژاد است ھراس رژيم از رد ص;حيت احمدی

 ًjامنيتی رژيم   –ھای پليسی  ھشدار مقام  –اما، او
ھا، بسيار پيش از آن بود که  ھای آن و تھديد

 –ثانياً .  نام پيدا شود نژاد برای ثبت سروکله احمدی
نژاد، بيش از آن در ميان مردم ايران  احمدی

رسوا و مفتضح است که کسی نگران  اقدامات او 
ترين روستاھای  مانده شايد او ھنوز در عقب.  باشد

ايران با خاطره يارانه نقدی، طرفدارانی داشته 
باشد، اما در شھرھای ايران که مراکز مبارزات 

فقط کسی  کارگران و زحمتکشان است، نه

اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی کارگری، 
روز مبارزه و رزم مشترک کارگران عليه 

داران، روز ميتينگ و تظاھرات و  سرمايه
طبقه کارگر ايران .  ست اعتراضات خيابانی

امسال نيز با شور و شوق فراوان و اعتقادی 
داری،  راسخ به نابودی حتمی نظام سرمايه

برچيده شدن بساط ظلم و ستم و استثمار و با اميد 
  به شکفتن ھزاران گل سرخ آروزھای سرکوب
شده در باغ بزرگ کارگران به استقبال اول ماه 

 .رود مه می
ھا،  داران و رژيم سياسی پاسدار منافع آن سرمايه

کشی،  برای حفظ قدرت و تشديد استثمار و بھره
ترين شرايط اقتصادی و سياسی را بر  سخت

ارتجاع حاکم با تشديد .  اند کارگران تحميل نموده
بيش از پيش قھر و سرکوب عريان عليه طبقه 
کارگر، سعی کرده است جلو ھرگونه اعتراضی 
را مسدود و ھر فرياد اعتراضی را در گلو خفه 

رغم اين اما طبقه کارگر در صحنه مبارزه  به.  کند
ايستاده است و برای رھايی جامعه از شر 

ھا و برچيدن بساط ستم و  تبعيضات و نابرابری
گير با نظم موجود روی  ای پی استثمار، به مبارزه

 .آورده است
رسد که کارگران  اول ماه مه در شرايطی فرا می

ھا و موسسات گوناگون توليدی و  در کارخانه
خدماتی در سرتاسر ايران، با يک رشته 

 ، ۵٩ارديبھشت" انق�ب فرھنگی"
 چرايی  و پيامدھای آن

 
اگر ما از اول به طور انق;بی عمل کرده بوديم و قلم تمام مطبوعات را شکسته بوديم و تمام مج;ت "

فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آن ھا را به محاکمه کشيده بوديم و حزب ھای 
فاسد را ممنوع اع;م کرده بوديم و روسای آن ھا را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه ھای دار را 
در ميدان ھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت ھا پيش نمی 

تمام احزاب را ممنوع اع;م می .  اگر ما انق;بی بوديم، اجازه نمی داديم اين ھا اظھار وجود کنند.  آمد
و من .  يک حزب و آن ھم حزب هللا، حزب مستضعفين.  کرديم، تمام جبھه ھا را ممنوع اع;م می کرديم

توبه می کنم از اين اشتباھی که کردم، و من اع;م می کنم به اين قشرھای فاسد در سراسر ايران که اگر 

 
 
 
 

 
 خيزند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، ھمه برمی

 
 نفسی تازه  در کالبد جنبش فلسطين

۴درصفحه   

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۴٠شماره    ٩۶نيمه اول ارديبھشت  –سال سی و نھم 

 !رفراندوم، شکست يا پيروزی اردوغان؟
 

براساس .   فروردين رفراندوم تغيير موادی از قانون اساسی در ترکيه برگزار شد٢٧ آوريل برابر با ١۶
موافقت "  آری" درصد از شرکت کنندگان با رای ۵١/  ٣اع;م کميسيون دولتی برگزارکننده انتخابات، 

عدالت "خود را با اين تغييرات اع;م و در نتيجه با اکثريتی ناچيز تغيير موادی از قانون اساسی که حزب 
. به رھبری رجب طيب اردوغان ارائه دھنده و پيگير تصويب آن بود به تاييد رسيد)  AKP" (و توسعه

(حرکت ملی"حزب راست افراطی    "MHP  ( يکی از احزاب حاضر در پارلمان نيز در جريان اين
حمايت کرده بود، ھر چند که اين تصميم منجر "  آری"رفراندوم در کنار حزب عدالت و توسعه از رای 

 دست از کار بکشيم وارد خيابان شويم

١٠ 

٨ 
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١از صفحه   

 ارتجاع، 
 ازھم گسيخته و در ھراس

طرفدار او نيست، بلکه عموم مردم شديداً عليه 
 .وی ھستند

دليل واقعی اقدام رژيم ديکتاتوری عريان، چيزی 
ھا و رشد نارضايتی و  جز تشديد تضادھا، بحران

مبارزات کارگران و زحمتکشان عليه نظم 
 .ستمگرانه موجود، نيست

حسن روحانی و کابينه وی در اين چھار سال 
ترين مصائب اجتماعی را در ايران به بار  بزرگ
که فقط درآمد ارزی رژيم از نفت  درحالی.  آوردند

شده متجاوز از  و گاز و آزاد شدن دjرھای بلوکه
تنھا يک دjر آن   ميليارد دjر بود، نه٣٠٠

ھا  صرف بھبود وضعيت مادی و معيشتی ده
ميليون کارگر و زحمتکش نشد، بلکه مدام شرايط 

فقر، حتی بنا به اعتراف .  تر شد زندگی آنھا وخيم
مؤسسات آماری و تحقيقاتی خود رژيم، ابعاد 

بر تعداد فقرا، .  تری به خود گرفت وسيع
ھا،  ھا، گور خواب خواب گرسنگان، کارتن

فروشان، معتادان،  کودکان کار خيابانی، تن
سال، سطح معيشت کارگران  به سال.  افزوده شد

که اکنون حداقل دستمزدی که  نحوی تنزل يافت به
چھارم خط فقر  اند، يک برای کارگران تعيين کرده

آمار رسمی مرکز آمار دولتی ، حاکی است .  است
که در اين چھار سال پيوسته بر تعداد بيکاران 

برخ;ف ادعای پوشالی رژيم، .  شده است افزوده
بھای کاjھا و خدمات موردنياز روزمره مردم، 

اين واقعيت حتی در .  يافته است مدام افزايش
ھای بانک مرکزی آشکارا انعکاس يافته   گزارش
 . است

پس اگر از اين درآمد صدھا ميلياردی دولت که 
حاصل کار کارگران ايران بوده است، يک دjر 
ھم صرف بھبود وضعيت وخيم معيشتی و رفاھی 

 توده مردم نشد، چه بر سر آن آمد؟
ھای   قبل از ھر چيز بخش بزرگی از آن با روش

داران و مقامات دولتی  مختلف به جيب سرمايه
اساس سياست اقتصادی کابينه .  سرازير شد

روحانی اين بوده که مدام بر حجم سرمايه و 
اش، از  او و کابينه.  داران بيفزايد ثروت سرمايه

غارت و چپاول، .  پس اين وظيفه خوب برآمدند
حداع;ی  دزدی و سوءاستفاده در اين دوره به

ھای ميلياردی  ھا و سوءاستفاده دزدی.  خود رسيد
ھا و صدھا ميليونی که  ھای ده و تريليونی، حقوق

گردد، ديگر بر  ھا برم; می ھايی از آن مدام گوشه
دانند که جمھوری  ھمه می.  کسی پوشيده نيست

در دوره .  اس;می غرق در فساد مالی است
اما در .  نژاد ھم وضع بر ھمين منوال بود احمدی

. آوری به خود گرفت دوره روحانی ابعاد حيرت
گاه ھمچون امروز عميق  شکاف فقر و ثروت ھيچ

ھای بزرگ  اکنون در شھر.  و وسيع نبوده است
ايران دودنيای کام;ً متفاوت فقر و ثروت، آشکار 

در .  اند و عيان در مقابل يکديگر قرارگرفته
ھای  سو، اقليتی ثروتمند در کاخ تھران، در يک

اعضای .  برند تريليونی در ناز و نعمت به سر می
ھای صدھا ميليون  ھا اتومبيل ھای آن خانواده

کوپتر و  حتی ھلی.  شوند تومانی سوار می
از باjترين سطح .  ھواپيمای شخصی دارند

در سوی .  جھانی امکانات تفريحی برخوردارند
نشينی،  ديگر، فقر، گرسنگی، بيکاری، حاشيه

ھا مصيبت اجتماعی،  خوابی، اعتياد و ده کارتن
 .است تلنبار شده

ميلياردھا دjر از اين درآمد ھنگفت را کابينه 
روحانی، صرف تقويت دستگاه سرکوب و کشتار 
نمود که ھمچون امروز برای مقابله با 

ھا   مردم به خيابان اعتراضات و سرکوب توده
در ظاھر،  بودجه رسمی و علنی .  بريزند

 ١٥نيروھای نظامی در سال جاری رقمی حدود 
اما نيروھای نظامی و امنيتی .  ميليارد دjر است

گاه علنی  يک بودجه مخفی نيز دارند که ھيچ
 .   شود نمی

   روز نھم اسفند، سخنگوی کابينه حسن روحانی،
 ١٢٨افزايش «با اشاره به بودجه سال آينده از 

درصدی بودجه دفاعی و امنيتی ايران طی يک 
بخش .  خبر داد٩٦ تا پايان سال »ساله دوره پنج

ای نيز از درآمدھای ھنگفت نفتی  م;حظه قابل
ھا موسسه رنگارنگ دستگاه تحميق  نصيب ده

 .مذھبی شده است
ھای مردم ايران، زير فشار فقر، بيکاری،  توده

گرسنگی، جانشان به لب رسيده است، اما 
ميلياردھا دjر نيز از اين درآمد ھنگفت صرف 

ھای  طلبانه، برافروختن جنگ ھای توسعه طلبی جاه
ای شيعه و سنی، در عراق، سوريه، لبنان،  فرقه

 .يمن، بحرين و غيره شده است
ای که  ھاست دjيل خشم و نارضايتی توده اين

ھراس رژيم از .  تواند منفجر شود ھرلحظه می
 .اين انفجار است

ھايی که  کابينه حسن روحانی حتی نتوانست وعده
بورژوازی برای کاستن از  به قشر مرفه خرده

دامنه اختناق و استبداد، در ھمان محدوده خواست 
روشن است که ديگر .  ھا، داده بود، عملی کند آن

تواند ھورا کشان دوره  ھا نمی حتی در ميان آن
 .قبل را پيدا کند

با تمام رسوايی و شکستی که روحانی برای رژيم 
به بار آورد، برای دولت دينی استبدادی 

ای جز اين باقی نمانده که برای  ورشکسته، چاره
بازی اخيرش بار دگر روحانی و  شب خيمه

معاونش جھانگيری را از يک جناح و در برابر 
ھا رئيسی ج;د و آدمکش سرشناس و شھردار  آن

دزد و فاسد تھران، قاليباف را از جناح ديگر 
که رژيم  اين يعنی اعتراف علنی به اين.  قرار دھد
ھا را از  بست قرارگرفته، رسواترين مھره در بن

البته دو .  ھر دو سو، به صحنه فرستاده است
طبا و  ھای ھاشمی ای ھم به نام مھره حاشيه

ھا قرار داده است که نقش  ميرسليم در کنار آن
رژيم از اين .  دارند لشکر را بر عھده سياھی

ھای  واقعيت آگاھی دارد که وقتی اين چھره
عنوان روسای  رسوای استبداد دينی را به

جمھوری مدنظرش علنی کرد، بايد منتظر انفجار 
از ھمين .  خشم و نارضايتی توده مردم ھم باشد

نشده  روست که ھنوز اسامی اين مرتجعين اع;م
ھا مستقر  بود که واحدھای ضد شورش در خيابان
بازی  شب شدند و قرار براين است تا پايان خيمه

 .باش خيابانی به سر برند ھمچنان در آماده
سراسيمگی و وحشت رژيم از اين واقعيت نيز 
آشکار است که به پيشنھاد وزير کشور، کميسيون 

ھای  بررسی تبليغات، پخش زنده مناظره
اصط;ح انتخاباتی ھمين مرتجعين را نيز  به

اصول "ممنوع اع;م کرد تا مبادا چيزی خ;ف 
ھای کلی نظام و ساير  قانون اساسی، سياست

ھای  قوانين و مقررات، ارائه برنامه يا وعده
انتخاباتی فراتر از حدود اختيارات رياست 

" جمھوری، حفظ اتحاد، ھمبستگی و منافع ملی 
از ھرگونه سياه نمايی از وضعيت "باشد و 
 .خودداری شود" کشور

ھای اين  اما رسوايی اين تصميم که مناظره
ھای مرتجع رژيم استبدادی نيز سانسور و  مھره

رغم  سپس پخش شوند، چنان آشکار بود که به
درپی وزير کشور روحانی از آن، پس از  دفاع پی

چند روز ناگزير، اين تصميمشان را ملغی اع;م 
 .کردند

بست و رسوايی سياسی  اما ازورشکستگی، بن
رِژيم به آنچه در اين چند روز گذشت خ;صه 

ای  گسيختگی درونی رژيم به درجه ازھم.  شود نمی
اش مبنی  نژاد برخ;ف قول قبلی است که احمدی

ای برای  بر اطاعت از دستور خامنه
نام کرد و پس از رد ص;حيتش  کانديداتوری، ثبت

از سوی شورای نگھبان، به ھمراه بقائی اع;م 
. نمود که از ھيچ کانديدايی حمايت نخواھد کرد

گيری در واقع فراخوان به عدم شرکت  اين موضع
ھای  در درون جناح.   اصط;ح انتخابات بود در به

طبقه حاکم نيز اخت;ف و درگيری به حدی است 
گرا برای ايجاد  که ت;ش جناح موسوم به اصول

يک تشکل جديد به نام جمنا  و معرفی افرادی که 
. ھا باشد، به شکست انجاميد مورد تائيد ھمه آن

رئيسی و قاليباف که ظاھراً از جانب اين تشکل 
. معرفی شدند، خود را مستقل اع;م کردند

ھا به نحوی است که  وضعيت اين دار و دسته
ھايشان را امثال رئيسی که تمام  رسواترين آدم

اش صدور حکم قتل و کشتار بوده و  زندگی
عام زندانيان  عنوان يکی از جنايتکاران قتل به

سياسی شھره است و يا شھردار تھران که در 
ھا و  ھمين چند ماه اخير تعدادی از دزدی

ھای مالی او برم; شده است، به  سوءاستفاده
طلب  جناح موسوم به اص;ح.  صحنه فرستادند

ھاست تبديل به  سابق نيز که حاj مدت
ھای  است، شخصيت گرای معتدل شده اصول
تر از روحانی و معاون او نداشتند که ھر  برجسته

اند و  ھای سياسی رفسنجانی بيرون آمده دو از دکه
در اين چھار سال جز فساد، دزدی، غارت و 
چپاول و افزايش روزافزون فقر، گرسنگی، 

 فجايع اجتماعی، تشديد اختناق و  انواع و اقسام
 .اند سرکوب دست آوردی نداشته

روشن است که در چنين شرايطی از 
ھای  ورشکستگی و رسوايی سياسی رژيم، توده

ناراضی از وضع موجود، بايد با تحريم ھمراه با 
. بازی پاسخ دھند شب تشديد مبارزه به اين خيمه

شعار تحريم غيرفعال را به  تحريمی فعال تبديل 
 .  کنيم، به درستی شعار مناسب لحظه کنونی است

ھا از تحريم انتخابات فرمايشی  معموjً ھدف توده
ھای استبدادی، ازجمله اين است که رسوايی  رژيم
اعتباری سياسی نھادھای رژيم ارتجاعی و  و بی

که  اين بار پيش از آن.  استبدادی را نشان دھند
اصط;ح انتخاباتش را برگزار کند،  رژيم، به

ھای رژيم  خودش با معرفی رسواترين مھره
استبدادی، با فرستادن نيروھای مسلح و سرکوب 

ھا و تشديد سرکوب و اختناق، اين  به خيابان
خودش .  رسوايی را در حد اع;ی آن جار زد

اصط;ح انتخابات يک  اع;م کرد که اين به
آنچه که ھنوز باقی .  بازی رسواست شب خيمه

ای برای جاروب کردن تمام  مانده است، قيام توده
بساط استبداد و ارتجاع مذھبی و طبقاتی از ايران 

 .است
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اعتصابات و اعتراضات گسترده، به رودررويی 
طبقه .  اند ھا برخاسته داران و دولت آن با سرمايه

کارگر با شعارھايی پا به ميدان مبارزه گذاشته که 
در تمام طول حاکميت جمھوری اس;می پس از 

شعارھا، تجارب و .   سابقه نداشته است۶٠سال 
تر کارگران به  ھای پيشرو اشکال مبارزاتی بخش
ھای کارگری تسری يافته و  سرعت به ساير بخش

. اند در مسير تکاملی خود صيقل خورده
ھا و مبارزات کارگری از مرز  خواست
 فراتر رفته  ھا و مبارزات اقتصادی بسی خواست

و تا مبارزه عليه تبعيض و ستم و استثمار، عليه 
 .دولت و عليه تمام نظم موجود امتداد يافته است

صدھا ھزار کارگر شاغل باضافه عموم کارگران 
ھا ھزار کارگر اخراجی، در  بازنشسته و ده

ابعادی گسترده و در اشکال مختلف از جمله 
تجمعات و تظاھرات خيابانی دست به اعتراض 

ھا و  رژه خيابانی مکرر کارگران با پرچم.  اند زده
داران و  ھايی که سرمايه پ;کاردھا و خواست

اند، حاکی از  ھا از پذيرش آن سرباز زده دولت آن
ست که  ای عزم استوار و رزمندگی طبقه

ھای مختلف آن در جای جای کشور لب به  بخش
ای اعتراضی وارد  اند و با روحيه اعتراض گشوده

نبرد روياروی با ستمگران و استثمارگران 
طبقه کارگر طی صدھا اعتصاب، تجمع، .  اند شده
پيمايی، تظاھرات و اعتراض خيابانی نشان  راه

داد که قادر است در اول ماه مه نيز تجمعات و 
 .ای را سازمان دھد اعتراضات خيابانی گسترده

با اين تجربه ارزنده و با اين پشتوانه و روحيه 
نظير است که طبقه کارگر به  اعتراضی کم

کارگران با ھزاران .  رود پيشواز اول ماه مه می
اميد و آرزو به استقبال روز جھانی کارگر 

روند تا باکاربست اين تجارب و به خدمت  می
نظير، اعتراضات  گرفتن اين پشتوانه ارزنده و کم

خيابانی با شکوھی را در اول ماه مه برگزار 
ھايی از قدرت طبقاتی خود را به  کنند، جلوه

ھا  داران و رژيم آن نمايش بگذارند و به سرمايه
ھای اين طبقه  توانند خواست بفھمانند که ديگر نمی
 .را پشت گوش بياندازند

بايد توجه کرد که اين فقط تجارب و پيشينه 
اعتراضات خيابانی کارگران در يک سال گذشته 
نيست که به عنوان يک فاکتور مثبت در خدمت 

ھای اول ماه مه امسال در شکل  برگزاری مراسم
رژيم جمھوری اس;می .  است اعتراضات خيابانی

ھای متعددی در  نيز در حال حاضر با بحران
بحران .  المللی روبروست عرصه داخلی و بين

رکود تورمی ادامه دارد، وضعيت اقتصادی 
شکست و ناکامی حسن .  رژيم به ھم ريخته است

ھای  فرجامی برجام، کشمکش روحانی و بی
اردوی ارتجاع .  داخلی رژيم را تشديد کرده است

مناسبات اقتصادی و سياسی .ازھم گسيخته است 
رژيم با اروپا و آمريکا ثبات نگرفته است، دولت 

ھای  آمريکا درصدد تشديد  فشار و وضع تحريم
جمھوری اس;می در ميان .  جديد عليه رژيم است

. تر شده است کشورھای منطقه نيز پيوسته ايزوله
ھای رژيم در عراق و سوريه و يمن و  سياست

ھای ھنگفتی که از جيب  ھا و پول لبنان و کمک
شود، نه  کارگران ايران به آن اختصاص داده می

داشته،  فقط اعتراض بسياری از کشورھا را درپی

تر از آن، بيش از گذشته مورد سوال و  بلکه مھم
. ھای مردم ايران قرار گرفته است اعتراض توده

ھا که مشغله روزمره وبيان  افزون بر ھمه اين
ست، ارتجاع  استيصال رژيم جمھوری اس;می

ھای به  اس;می اين روزھا سرگرم بازی
اصط;ح انتخاباتی است و بيشترين نيرويش 

اش را "  انتخابات"صرف اين خواھد شد که تنور 
ھا  گرم کند تا آراء ھرچه بيشتری به صندوق

بنابراين خواه از نظر موقعيتی که .  ريخته شود
اکنون رژيم در آن قرار گرفته است و خواه به 
ويژه از ناحيه تجارب، روحيات، شعارھا و 
اشکال مبارزاتی کارگران در يک سال گذشته، 
شرايط بيشتر از ھميشه آماده است که کارگران 

ھا  وارد خيابان)  يازده ارديبھشت(در اول ماه مه 
ھا شوند، اعتراضات خيابانی را سازمان  و جاده

دھند و اول ماه مه را متمايز از چند سال گذشته 
 .برگزار نمايند

اول ماه مه که روز اتحاد و مبارزه مشترک  
ھای کارگری و  کارگران است، در سطح تشکل

ھا نيز بايد  فعاjن کارگری و عمل مشترک آن
بياييد در اول ماه مه که .  خود را متبلور سازد

روز اتحاد و رزم مشترک کارگران عليه طبقه 
دار و دولت اين طبقه است گردھم آييم،  سرمايه

دست به اتحاد بزنيم، مبارزات مشترک خود را 
 .تقويت کنيم و اتحاد در عمل را گسترش دھيم

دو تشکل اصلی کارگری يعنی سنديکای 
تپه که درسازماندھی  شکر ھفت کارگران نی

اعتصابات و اعتراضات کارگران ھفت تپه نقش 
مؤثری داشته است و به ويژه سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه که  واحد اتوبوس شرکت
اجتماعات اعتراضی پرشور و مکرری را 

ھای اول ماه  سازمان داده، در برگزاری مراسم
مه، مبتکر و پيشگام بوده ، پيشتاز مبارزه عليه 

آن بوده است، " jيحه اص;ح قانون کار"دولت و 
نقش بسيار موثری در آموزش و ارتقاء آگاھی 
سياسی، تقويت روحيه اعتراضی و پيشرفت 

جنبش طبقاتی کارگران ايفا کرده است، در اول 
توانند ھمين نقش را ايفا کنند و  ماه مه نيز می
ھای مشترک و صدور بيانيه و  برگزاری مراسم

 .قطعنامه مشترک را سازمان دھند
قطعنامه مشترک اين دو سنديکا به مناسبت اول 

 ھمراه با سه تشکل ديگر ٩۵ماه مه سال 
سنديکای کارگران ساختمانی و نقاش البرز، (

ھای کارگری و کميته  گيری ايجاد تشکل کميته پی
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 ٩٠(برای نخستين بار پس از پنج سال )  کارگری
و بازگشت اين دو سنديکا به )  ٩۴الی 

 نويددھندۀ آن ٨٩ و ٨٨ھای  ھای سال اتحادعمل
ھای آينده  است که اين اتحاد در سال جاری و سال

تر شود و از لحاظ کيفی نيز  تر و گسترده مستحکم
 .ارتقاء پيدا کند

تپه که ع;وه بر  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
 مشترک ديگری را نيز  اين قطعنامه، قطعنامه

اتحاديه آزاد کارگران (ھمراه با سه تشکل ديگر 
ايران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

به )  کرمانشاه و کانون مدافعان حقوق کارگر
 صادر کرده بود، ٩۵مناسبت اول ماه مه سال 

تواند به عنوان حلقه اتصال اين دو اتحادعمل  می
رسان صدور  نقش موثری ايفا کند و ياری

قطعنامه مشترک ھر ھشت تشکل باشد و درعين 
ھای ھمکاری با پنج تشکل فعاjن  حال زمينه
ھای پارس جنوبی،  کارگران پروژه(کارگری 

ھای منطقه ماھشھر  جمعی از کارگران پتروشيمی
و بندر امام، فعاjن کارگری جنوب، جمعی از 

کرج و فعاjن کارگری   –کارگران محور تھران 
را فراھم سازد که طی چند )  شوشتر و انديمشک

سال گذشته، ھر ساله به مناسبت اول ماه مه 
 .اند ھای مشترکی صادر نموده قطعنامه

از ياد نبريم که قدرت ما در اتحاد و تشکل 
 ما در ھمبستگی و رزم مشترک  ماست، قدرت

ماست و روز اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی 
دار  و رزم مشترک کارگران عليه طبقه سرمايه

تجمعات و اعتراضات خيابانی و .  است
توانيم  ھا را در ھر سطحی که می عمل اتحاد

سازمان دھيم و ھمبستگی مبارزاتی خود را با 
 .کارگران سراسر جھان به نمايش بگذاريم

١از صفحه   

 دست از کار بکشيم وارد خيابان شويم
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١از صفحه   

 ،۵٩ارديبھشت" انق�ب فرھنگی"
  چرايی  و پيامدھای آن

 فروردين، شورای ٣٠.  اس;می قرار داشت
: انق;ب اس;می با صدور اط;عيه ای نوشت

ستاد عملياتی گروه ھای گوناگون، دفترھای 
فعاليت و نظاير اين ھا که در دانشگاه ھا و 
موسسات عالی مستقر شده اند، چنانچه ظرف سه 
روز از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه اول 
ارديبھشت برچيده نشوند، شورای انق;ب مصمم 
است که ھمه با ھم يعنی رئيس جمھور و اعضای 
شورا، مردم را فرا خوانده و ھمراه با مردم در 
دانشگاه ھا حاضر شوند و اين کانون ھای 

 . اخت;ف را برچينند
اسم شب مزدوران جمھوری "  انق;ب فرھنگی"

با .  اس;می برای حمله و تھاجم به دانشگاه ھا شد
اين ھمه مقاومت شبانه روزی دانشجويان چپ، 
کمونيست و آزاديخواه ھمراه با جوانان انق;بی و 
مردمی که در حوالی دانشگاه تھران حضور 
داشتند، يورش به دانشگاه را برای اوباشان رژيم 

شامگاه اول ارديبھشت، .  دشوار کرده بود
اط;عيه ابوالحسن بنی صدر رئيس جمھور وقت 
جمھوری اس;می با فرمان تھاجم سراسری به 

با اط;عيه بنی صدر، .  دانشگاه ھا صادر شد
، دانشگاه ھای ۵٩روز دوم ارديبھشت ماه 

سراسر کشور مورد ھجوم وحشيانه ی نيروھای 
سرکوبگر بسيج و گله ھای حزب اللھی زير 
. پوشش حمايت علنی سپاه پاسداران آغاز شد
زنجير، چاقو، قمه و چماق ھمراه با ھلھله ھای 
ھيسترک گله ھای حزب هللا و پاسداران به 
رھبری ھادی غفاری ھا، فخرالدين حجازی ھا و 
ديگرچماق بدستان رژيم، فضای دانشگاه ھا را 
می شکافت و بر سر و جان دانشجويان مبارز و 

در اين يورش سراسری و .  پيشگام فرود می آمد
وحشيانه که از بامداد دوم ارديبھشت شروع شد و 

 نفر ۴٠تا شامگاه ھمان روز ادامه داشت، حدود 
از دانشجويان مبارز و کمونيست کشته و صدھا 

 .دانشجوی مبارز ديگر زخمی شدند
کشتار و زخمی شدن صدھا دانشجو در دانشگاه  

ھای تھران، اھواز، گي;ن، تبريز، اصفھان، 
مازندران، مشھد، زاھدان و شيراز حاصل فرمان 

دانشگاه اھواز .  خمينی بود"  انق;ب فرھنگی"
شاھد يکی از خونين ترين صحنه ھای اين يورش 

امام جمعه و "  جمی"به دستور .  سراسری داد
نماينده ی خمينی در آبادان، پيکر خونين و بيجان 
تعدادی از دانشجويان مبارز را در رودخانه ی 

 .کارون انداختند
خمينی و دار و دسته جنايتکار او فقط به اين 
يورش سراسری و تسخير دانشگاه ھا بسنده 

آنان اھداف ارتجاعی و سرکوبگرانه .  نکردند
پس از .  وسيعتری را برنامه ريزی کرده بودند

تھاجم به دانشگاه ھا، تعطيلی و تصفيه سراسری 
دانشگاه ھا از دانشجويان و اساتيد چپ، مبارز و 

 ٢٢به فرمان خمينی در .  کمونيست آغاز شد
، ستاد انق;ب فرھنگی متشکل از ١٣۵٩خرداد 

محمد جواد باھنر، مھدی ربانی املشی، حسن "
حبيبی، عبدالکريم سروش، شمس ال احمد، ج;ل 

برای تحقق "  الدين فارسی و علی شريعتمداری
و اس;می کردن دانشگاه ھا "  انق;ب فرھنگی"

" انق;ب فرھنگی"با تصميم ستاد .  شکل گرفت
کليه دانشگاه ھای ايران به مدت دو سال تعطيل 

ھيئت حاکمه ايران با تعطيلی دانشگاه به .  شدند
دنبال گورستانی کردن فضای دانشگاه ھای کشور 

 . بود
، ١٣۶١با  بازگشايی  مجدد دانشگاه ھا  در سال 

وجود داشت که ھمچنان آزادی ھای دمکراتيک 
 بھمن را حفظ کرده بود و ٢٢برآمده از دل قيام 

 .آن ھم دانشگاه ھای کشور بودند
يک ماه پس از سخنرانی خوفناک خمينی، زمان 

با .  بازگشايی مجدد دانشگاه ھا فرا رسيد
سرنگونی رژيم پادشاھی و آزاد شدن پتانسيل 
انق;بی دانشجويان، شرايط خاصی بر دانشگاه 

نبض تپنده دانشگاه ھای .  ھای کشور حاکم بود
ايران در اختيار دانشجويان چپ، کمونست و 

در فضای بعد از سرنگونی .  آزادی خواه بود
استبداد سلطنتی، جنبش دانشجويی ايران به دليل 
برخورداری از تجارب ارزنده مبارزات 
ضداستبدادی، راديکال و آزادی خواھانه دوران 
ستم شاھی در چالشی سترگ با ارتجاع جمھوری 

خاستگاه جنبش دانشجويی .  اس;می قرار داشت
در اين دوره معين، خاستگاھی توده ای،  چپ، 
مترقيانه و دفاع از آزادی ھای دمکراتيک و 
. حقوق سياسی کارگران و زحمتکشان ايران بود
ع;وه بر اين، کثرت وجود استادان چپ و مترقی 
نيز، پشتوانه قابل اتکايی برای دانشجويان در آن 

بر بستر چنين ويژه گی ھايی، .  برھه زمانی بود
دانشجويان حزب اللھی و انجمن ھای اس;می چه 
به لحاظ  کميت و چه به لحاظ کارايی، قادر به 
پيشبرد سياست ھای ارتجاعی جمھوری اس;می 

حضور آزادانه .  در محيط دانشگاه ھا نبودند
نيروھای سياسی چپ و انق;بی و در رأس ھمه 
سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران و جوانان 
انق;بی غير دانشجو در محيط دانشگاھی، سبب 
شده بود تا دانشگاه و جنبش دانشجويی ايران در 
پيوندی عميق با خواست ھای دمکراتيک توده 

 . ھای مردم قرار گيرند
موقعيت ويژه و پيشتاز دانشگاه ھای کشور در 
دفاع از آزادی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک 

 بھمن و نفوذ روز افزون ٢٢برآمده از دل قيام 
کمونيست ھا درميان دانشجويان به کابوس ھيئت 

خمينی و دار و دسته .  حاکمه ايران تبديل شده بود
اش که در سرکوب جنبش دانشجويی و اس;می 
کردن فضای دانشگاه ھا ناکام مانده بودند، چاره 
کار را در پاک کردن صورت مسئله و قطع کامل 

 . شريان تپنده جنبش دانشجويی ديدند
درو " خمينی جھت ۵٨ مرداد ٢۶مانيفست 

دانشجويان و استادان آزاديخواه، مبارز و "  کردن
کمونيست روی ميز ھيئت حاکمه ايران قرار 

 ۵٩با سخنرانی خمينی در فروردين ماه .  گرفت
تسويه دانشگاه ھا از اساتيد وابسته به "مبنی بر 

، فتيله حمله "شرق و غرب و تحکيم آن با حوزه
 ٢۶سخنرانی .  به دانشگاه ھا باjتر کشيده شد

فروردين ھاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبريز که 
خواھان تصفيه دانشگاه ھا شده بود، با موج 
اعتراضات و ھو شدن او توسط دانشجويان 
مبارز، شرايط يورش به دانشگاه ھا را  آماده تر 

سه روز بعد از حادثه دانشگاه تبريز، .  ساخت 
روزنامه جمھوری اس;می در صفحه اول خود با 

"تيتر درشت نوشت انق;ب فرھنگی آغاز می : 
 ". شود

دانشگاه تھران به عنوان نبض تپنده مقاومت 
سراسری دانشگاه ھای کشور، بيش از ھر مکان 
ديگری در تيررس يورش مزدوران جمھوری 

سر جای خود ننشينند، ما به طور انق;بی با آن ھا 
 ).١"(عمل می کنيم

سطور باj، فرازھايی از سخنرانی خمينی در 
بيان اين جم;ت که يکی از .   است۵٨ مرداد ٢۶

بی پرواترين و ھولناک ترين سخنرانی ھای 
 ماه بعد از شکل گيری ۶خمينی است، به فاصله 

در اين .  نظام جمھوری اس;می ايراد شده است
سخنرانی، خمينی ھمانند ديکتاتوری لجام گسيخته 

و "  شکستن قلم ھا"نھيب می زند و  خواھان 
برپا کردن چوبه ھای دار در ميدان ھای "

برای قلع و قمع کردن مخالفين خود "  بزرگ
" مزاحمان" ماه گذشته ۶او از اينکه طی .  است

جمھوری اس;می را گردن نزده است، با صدای 
او  پس از ايراد اين .  می کند"  توبه"بلند اظھار 

سخنان، تا زمانی که زنده بود بر توبه خود 
وفادار ماند و تمام منتقدين و مخالفان خود را 

 .يکسر از دم تيغ گذراند
اين سخنان خمينی، اگرچه آنطور که jزم بود   

جدی گرفته نشد و  حتا بخش وسيعی از نيروھای 
سياسی با بی تفاوتی و بدون کنش ھای jزم از 
کنارش گذشتند، اما برای ھيئت حاکمه ايران تا به 
امروز به مثابه يک مانيفست حکومتی کارکرد 

مواضع اع;م شده خمينی در .  عملی داشته است
سخنرانی فوق، دست کم می تواند اين شبھه را 

 ماھه اول ۶ايجاد کند که او و دار و دسته اش در 
به قدرت رسيدن، آزادی ھای سياسی و حقوق 
دمکراتيک توده ھای مردم ايران را پاس داشته 

اما .  اند و مرتکب کشتار و جنايت نشده اند
بر کسی پوشيده نيست، .  واقعيت غير از اين است

که جمھوری اس;می از ھمان فردای قيام 
 بساط سرکوب و کشتار ۵٧ بھمن ٢٢شکوھمند  

کشتار مردم .  را در سراسر جامعه راه انداخت
 تنھا ۵٨کردستان، گنبد و ترکمن صحرا در بھار 

نمونه ھائی از وحشيگری ھای حاکمان جديد به 
با اين ھمه، ھنوز تا آن زمان .  قدرت رسيده بود

خمينی و دار و دسته ارتجاعی اش، نتوانسته 
بودند تمام دستآورد ھای سياسی و اجتماعی قيام 
. مسلحانه توده ھای مردم ايران را تاراج کنند

 بھمن، فضای نسبتا ٢٢يکی از دستآوردھا قيام 
دمکراتيک حاکم بر دانشگاه ھای کشور بود که 

 .خمينی و دار و دسته اش را آزار می داد
تنھا دو روز بعد از سخنان مرگ آفرين خمينی، 
يورش به کردستان آغاز شد، محاکمات صحرايی 
خلخالی حاکم شرع برگزيده خمينی در گستره ای 

مطبوعات منتقد تعطيل و قلم .  وسيع شکل گرفت
اجتماعات سازمان ھای سياسی، .  ھا شکسته شدند

مورد يورش وحشيانه و سيستماتيک نيروھای 
. چماق بدست و گله ھای حزب اللھی قرار گرفت
روزنامه فروشی ھا مورد تھاجم و دکه ھای 
. تبليغاتی سازمان ھای سياسی به آتش کشيده شدند
شوراھای کارگری يکی پس از ديگری مورد 

و انجمن ھای "  انق;ب"تعرض کميته ھای 
در يک ک;م، سخنان .  اس;می کار قرار گرفتند

خمينی وفرامين مرگباراو، ھمانند شمشيرآخته ای 
. بر گردن جامعه و تمامی نيروھای مترقی نشست
با گذشت ھر روز، خفقان و مرگ می رفت تا 
تمام شريان ھای جامعه و توده ھای مردم را 

  ۵درصفحه در اين ميان اما، ھنوز يک استثنا .  تسخير کند



 ۵ ٧۴٠ شماره  ٩۶نيمه اول ارديبھشت     ۵

۴از صفحه   

 ، چرايی  و پيامدھای آن۵٩ارديبھشت" انق�ب فرھنگی"

يک جنبش راديکال، مستقل و يکپارچه در فضای 
 .دانشگاه پا گيرد و تاثيرگذار در جامعه باشد

 مرداد ٢۶سخنرانی عمومی خمينی در   –)  ١(
: نگاه کنيد به يوتيوپ تحت عنوان  -١٣۵٨
 .بايد قلم تمام مطبوعات را می شکستيم: خمينی

ستاد ھماھنگی و "بلکه به دفتر تحکيم وحدت که 
سياستگزاری انجمن ھای اس;می دانشگاه ھای 

از آن زمان تا به .  بود، نيز سرايت کرد"  کشور
امروز، انجمن ھای اس;می دانشجويی و به تبع 

به مقتضيات شرايط "  دفتر تحکيم وحدت"آن، 
جامعه مدافع يک جناح رژيم و منتقد جناح يا 
. باندھای ديگر از جمھوری اس;می شده اند
طبيعتا با توجه به وضعيت جديد حاکم بر دانشگاه 
ھای و جناح بندی ھای شکل گرفته در درون 
رژيم، حتا اگر خود می خواستند ديگر قادر 
نبودند ھمان نقش سرکوبگری پيشين خود را 

چرا که، با رفتن در زير چتر حمايت .  بازی کنند
می بايست درظاھرعنصری از "  اص;ح طلبان"
را "  آزادی خواھی"و "  تحمل پذيری"، "مدارا"

و "  اص;ح طلبی"حداقل در ھمان عرصه ھای 
در فضای دانشجويی به نمايش "  دوم خردادی"

 . می گذاشتند
لذا، آن دسته از گرايش ھای دانشجويی از جمله 
دانشجويان دفتر تحکيم وحدت، که ماھيت 
وجودی و نقش محوری شان در وفاداری به 
اصل نظام جمھوری اس;می تعريف شده است، 
اگر در يک شرايط به عنوان عامل سرکوب 

اص;ح "انجام وظيفه کردند و در شرايط ديگر 
و يا در نقش منتقد نظام ظاھر شدند، "  طلب

ھمينکه گرايشی از دانشجويان چپ و راديکال در 
آنگونه که در   -دانشگاه ھای کشور شکل گرفت 

بی محابا در   - تجربه شد٨٠سال ھای ميانی دھه 
تقابل با اين گرايش راديکا ل و مترقی صف 

فراتر از اينھا، ھر بار ھم به بھانه .  آرايی کردند
تقابل با يک جناح رژيم و حمايت از جناح ديگر 
مبلغ حضور در خيمه شب بازی ھای انتخاباتی 

 . می شوند
از اين رو، اين نه تنھا، سرنوشت محتوم 

است، بلکه "  دفتر تحکيم وحدت"  دانشجويان
سياست ھمه گروه ھای دانشجويی که استراتژی 
خود را در حمايت از اين يا آن جناح رژيم 

دفتر تحکيم "گذاشته اند، سرنوشتی بھتر از 
چرا که وظيفه يک .  نخواھند داشت"  وحدت

جنبش مترقی دانشجويی  و اعتبار و محبوبيت آن 
درنزد تودھا، نه در حمايت از اين يا آن باند نظام 
ارتجاعی جمھوری اس;می، بلکه در وفاداری به 
منافع توده ھای زحمتکش، دفاع از آزادی ھای 
سياسی و حقوق دمکراتيک مردم، دفاع از 
استق;ل جنبش دانشجويی و مبارزه جھت تحقق 

 .سياسی دانشجويان  است -مطالبات صنفی
" انق;ب فرھنگی"خ;صه اينکه، نتيجه 

" درو کردن"،  نه فقط سرکوب و ۵٩ارديبھشت 
 ھزاراز اساتيد مترقی و ده ھا ھزار ٨بيش از 

دانشجوی چپ و کمونيست از محيط دانشگاه بود، 
بلکه مخرب ترين و فاجعه بارترين نتيجه اين 
تھاجم سراسری که در واقع بايد از آن به عنوان 
يک ضد انق;ب فرھنگی به تمام معنا  ياد کرد، 
ھمانا کشتار دانشجويان کمونيست ومبارز، 
سرکوب خونين جنبش دانشجوئی تحميل بی 
تحرکی و تھی شدن کليت جنبش دانشجويی ايران 
از ھرگونه حرکت راديکال، مستقل و آزادی 

انق;ب "جنبشی که بعد از .  خواھانه بوده است
 ۵٧و پيامد آن در پی شکست انق;ب "  فرھنگی

به محاق رفت و ديگر ھرگز نتوانست به صورت 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
وقوع سيل در چند استان کشور جان ده ھا "

عنوان اط;عيه ای است که "  نفر را گرفت
.  ارديبھشت صادر کرد٢۶سازمان در تاريخ  

در اين اط;عيه با اشاره به  جاری شدن سيل 
در برخی مناطق آذربايجان شرقی و غربی 

به دليل بارندگی شديد که از بامداد :  آمده است
 فروردين ماه آغاز شد و به ٢۵روز جمعه 

دنبال آن سيلی که راه افتاد، تاکنون بيشترين 
تلفات جانی و خسارات را در شھرھای عجب 
شير، آذرشھر، گوگان، ممقان، تيمورلو و 
روستاھای اطراف اين شھرھا برجای گذاشته 

 نفر مفقود ٢٠فقط در شھر عجب شير .  است
 نفر از قربانيان پيدا شده ١۴شده اند که اجساد 

.  نفر مفقود شده اند١٧در آذرشھر نيز .  است
 خودرو نيز مفقود ٧افزون بر اين ھا، حدود 

 ..گشته که تاکنون دو خودرو پيدا شده اند
 

اط;عيه سپس با تاکيد بر اينکه با تدابير jزم 
و سرمايه گذاری در زيرساخت ھای بنيادی 
کشور، می توان تلفات انسانی اين گونه 
حوادث را اگر نگوييم به صفر، دست کم به 

چنانکه بسياری از .  حداقل ممکن رساند
کشورھا پيشرفته تاکنون موفق به اين امر شده 
اند، به شرايط ايران تحت حاکميت جمھوری 
اس;می  پرداخته و اين چنين دنبال می 

در ايران اما، وضعيت کام; متفاوت :شود
در ايران، ما با حاکميتی مواجه ھستيم .  است

که نه گوشی برای شنيدن ناله ھای مردم دارد 
و نه اراده ای برای مقابله با کاھش تلفات 
جانی و مالی اين گونه ب;يای به ظاھر 

 ٣٨رژيم جمھوری اس;می ، طی .  طبيعی
سال گذشته، تا آنجا که برايش ممکن بوده 
است، مستقيما توده ھای مردم ايران را کشتار 
کرده و آنان را به فقر و ف;کت نشانده است و 
آنجا که قادر به کشتار مستقيم مردم نبوده، به 
جای سرمايه گذاری در جھت ايمن سازی و 
تامين امنيت جان مردم در مقابل اثرات 
ويرانگر حوادث طبيعی، فقط و فقط در فکر 

 . غارت و چپاول توده مردم بوده است
 

رژيم ارتجاعی "اط;عيه سازمان سپس 
جمھوری اس;می و بی توجھی مسئوjن اين 
نظام  را در مواجھه با اينگونه حوادث طبيعی 
عامل اصلی خسارت ھای جانی و مالی توده 

دانسته و اين گونه خاتمه "  ھای مردم ايران
سازمان فدائيان اقليت، ضمن ابراز :  می يابد

تسليت و ھمدردی با خانواده ھا و بازماندگان 
جان باختگان سيل اخير ، بر اين باور است تا 
زمانی که حاکميت جمھوری اس;می در ايران 
برقرار است، ھيچ روزنه اميدی برای بھتر 
شدن شرايط مادی و معنوی زندگی توده ھای 

 .مردم ايران باز نخواھد شد

ده ھا ھزار دانشجوی چپ، کمونيست و 
. آزاديخواه تصفيه و از ادامه تحصيل بازماندند
ع;وه بر دانشجويان، ساطور تصفيه ستاد 

بر گردن اساتيد چپ و مترقی "  انق;ب فرھنگی"
تعداد استادان و ھيئت علمی دانشگاه . ھم فرود آمد

 ھزار نفر بود، ١٧ نزديک به ۵٩ھا که در سال 
، به ۶١پس از بازگشايی مجدد دانشگاه در سال 

 ۵٠يعنی بيش از .   ھزار نفر کاھش يافت٨حدود 
درصد اساتيد نيز تصفيه و از ادامه تدريس در 

 .دانشگاه باز ماندند
تصفيه و اخراج ده ھا ھزار دانشجوی مبارز، 

انق;ب "کمونيست و آزاديخواه از نتايج اوليه 
بازگشايی مجدد دانشگاه ھا که با .  بود"  فرھنگی

يک تصفيه سراسری صورت گرفت و پيامد آن 
گزينش افراد و ورود گسترده اوباشان حزب 
اللھی به عنوان دانشجو، عم; جنبش دانشجويی 
ايران به محاق رفت و دانشگاه ھا دست کم به 
مدت يک دھه اساسا به حيات خلوت جمھوری 

با گذشت بيش از يک دھه، .  اس;می تبديل شدند
 جسته و ٧٠اگرچه در سال ھای ميانی دھه 

گريخته شاھد اعتراضات صنفی انجمن ھای 
اس;می در دانشگاه ھا ھستيم، اما ھيچکدام از اين 
اعتراضات قائم به ذات و مستقل از جناح بندی 

 ٧٨حتا قيام دانشجويی تير ماه .  ھای رژيم نبودند
 روز تھران ۶با ھمه شکوھمندی اش که به مدت 

را به لرزه در آورد، در آغاز بر بستر حمايت از 
تنھا در سال ھای .  يک جناح رژيم شکل گرفت

، ما با موجی از اعتراضات ٨٠ميانی دھه 
دانشجويی ھمراه با گرايش راديکال، چپ و 
مستقل از حاکميت مواجه بوديم، که آنھم با 
دستگيری و به ص;به کشيده شدن اغلب 
دانشجويان چپ و راديکال پس از يک دوره 

 . کوتاه پر تحرک دوباره به محاق رفت
خمينی در "  انق;ب فرھنگی"نقش مخرب 

کشتاردانشجويان و سرکوب جنبش دانشجويی 
ايران تا به امروز نيز اثرات منفی و بازدارندگی 
خود را  بر فضای دانشگاه ھای کشور گذاشته 

، "انق;ب فرھنگی"طی سال ھای بعد از .  است
دانشجويان گزينش شده حزب اللھی بازوی 

دانشجويان .  سرکوب رژيم در دانشگاه ھا شدند
 نيز که ۵٩ و ۵٨انجمن ھای اس;می سال ھای 

آشکارا و به "  انق;ب فرھنگی"در پی تھاجم 
صورت مستقيم در سرکوب دانشجويان چپ و 
کمونيست نقش داشتند، پس از بازگشايی مجدد 

دفتر تحکيم وحدت "دانشگاه ھا تحت عنوان 
ھمچنان نقش پليس و جاسوس "  حوزه و دانشگاه

با .  ھفتاد عھده دار بودند  رژيم را تا اوايل دھه
دفتر " دانشجويان ٧٠تغيير اوضاع از اوايل دھه 

سعی کردند چھره ای متفاوت از "  تحکيم وحدت
طبيعتا اين .  گذشته از خود به نمايش بگذارند

پوست اندازی جديد، نمی توانست خارج از 
شرايط حاکم بر جامعه و صف بندی ھای ايجاد 

 . شده در درون حاکميت باشد
در واقع، اگر تا پيش از آن، انجمن ھای اس;می 
دانشجويی، نمايندگان ب;واسطه سرکوبگری 
کليت رژيم در دانشگاه ھای کشور بودند، پس از 
آن و با شکل گيری جناح بندی ھای جديد درون 

اين انشقاق .  ، دچار انشقاق شدند٧۶رژيم در سال 
نه تنھا به درون انجمن ھای اس;می کشيده شد، 
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 !پيروزی اردوغان؟

  ٧درصفحه 

 .شود شکست بزرگ محسوب می
 ميليون واجد شرايط رای تنھا ۵۵که از  دوم آن

 ميليون رای آری دادند که از اين ميان حداقل ٢۵
. ھای ساکن ترکيه نيست  ميليون آرای ترک٢

يعنی با وجود حمايت حزب راست افراطی 
عدالت و "، باز اردوغان و حزب "حرکت ملی"

اقليتی از جامعه را با خود در اين "  توسعه
اما اکثريت بزرگی از اين .  تغييرات ھمراه کردند

اقليت نيز تحت تاثير تبليغات و شعارھای 
تبليغات و .  را برگزيدند"  آری"اردوغان رای 

باشد  ھا دور از دسترس می شعارھايی که تحقق آن
و عدم تحقق اين شعارھا آينده سياسی اردوغان را 

اردوغان برای جذب آرا بر .  اندازد به خطر می
 سياسی  اين مساله پای فشرد که برای حل بحران

و اقتصادی حاکم بر ترکيه، تغيير در قانون 
اساسی و تمرکز قدرت تنھا راه است، اما 

 .کنند ھا اين ادعا را رد می  واقعيت
ی سياسی حزب حاکم بر ترکيه، با  در عرصه

 ٢٠ای، مساله کردھا که به تنھايی  بحران منطقه
دھند و  ميليون از جمعيت ترکيه را تشکيل می

نارضايتی سياسی و اقتصادی بخش بزرگی از 
تغييرات قانون اساسی ترکيه .  جامعه روبروست

کدام  تواند به حل و يا حتا فروکش کردن ھيچ نمی
برای نمونه تمرکز .  ھا ياری رساند از اين بحران

تواند راه  قدرت در دست اردوغان ھرگز نمی
ای نيست  اين مساله.  حلی برای مساله کردھا باشد

که ھيچ دولت شوونيست بورژوايی در ترکيه 
حل مساله ملی در ترکيه در .  اش باشد قادر به حل

وھله اول و بيش از ھر چيز منوط به به رسميت 
شناختن حق خودمختاری کردھاست و ھيچ کدام 
از احزاب سياسی موجود منھای حزب 

نه تنھا اين حق را به "  ھا دمکراتيک خلق"
شناسند، بلکه با تمام قدرت با آن  رسميت نمی
خواه  جمھوری"رای آری حزب .  کنند مخالفت می

به لغو مصونيت پارلمانی که راه را برای "  خلق
" ھا دمکراتيک خلق"دستگيری رھبران حزب 

باز نمود يک نمونه آشکار از سياست حاکم بر 
ھم اکنون ده ھزار .  احزاب اصلی ترکيه است

در زندان بسر "  ھا دمکراتيک خلق"عضو حزب 
ترکيه از جنبش سنديکايی و کارگری .  برند می

ھای  احزاب و گروه.  قدرتمندی برخوردار است
دار و قدرتمند چپ و کمونيست در اين  ريشه

جامعه حضور دارند که جدا از نفوذ در ميان 
کارگران، در ميان روشنفکران و جوانان جامعه 

ھا نيز تعداد زيادی  از اين گروه.  قدرتمند ھستند
زندانيانی که به اتھام ھواداری .  در زندان ھستند

از پ ک ک يا داشتن نقش در کودتای ژوئيه 
 در زندان ھستند، بخش بزرگ ديگری از ٢٠١۶

زندانيان سياسی اين کشور ھستند که معضل 
 .بزرگی برای حزب حاکم است

ی سال گذشته تبلور ھمين  کودتای شکست خورده
بحران در جامعه ترکيه بود که بويژه از دو سال 

بعد از شکست نسبی .  پيش خود را نمودار ساخت
در انتخابات "  عدالت و توسعه"حزب 
 که ٢٠١۵ ژوئن ٧ خرداد برابر با ١٧پارلمانی

خود بيانگر بحران سياسی در ترکيه بود و منجر 
به از دست رفتن اکثريت پارلمانی حزب شد، 

سياست خود "  عدالت و توسعه"اردوغان و حزب 
را بر دامن زدن به بحران سياسی استوار ساختند 

تر شدن اوضاع، مردم ترکيه را به  تا با بحرانی
دادن بھانه کاھش و غلبه بر بحران وادار به 

را در چنين شرايطی به دور از استانداردھای 
چنين به پذيرش  ھا ھم قابل قبول اروپا دانستند، آن

. ھای رای فاقد مھر انتقاد کردند و تاييد برگه
نيز با بيان "  گزارشگران بدون مرز"سازمان 
ھای فراوان در تبليغ برای مخالفان  محدوديت

ای دو روز قبل  تغيير قانون اساسی با انتشار بيانيه
از برگزاری رفراندوم اع;م داشت که شرايط و 

ی آن را از ھم  ی برگزاری رفراندوم، نتيجه نحوه
 .دار ساخته است اکنون خدشه

اما تغييرات مد نظر در قانون اساسی ترکيه 
 مورد بود ٢١چيست؟ اين تغييرات در ابتدا شامل 

ی اين  در نتيجه.   مورد تقليل يافت١٨که سپس به 
تغييرات، با برقراری نظام رياستی، قدرت زيادی 

جمھور که تاکنون نقشی بيشتر  در دستان رئيس
در اين .  گيرد تشريفاتی برعھده داشت، قرار می

وزيری حذف شده و  تغييرات پُست نخست
جمھور وزرای کابينه را تعيين و حتا در  رئيس

کننده بدست  عزل و نصب قضات نقشی تعيين
جمھور  در تغييرات قانون اساسی رئيس.  آورد می

 عضو ھيات ١٣ نفر از ۶به صورت واقعی 
کند،  ھا را تعيين می عالی قضات و دادستان

 ١۵ قاضی از ١٢ھای نظامی نيز منحل و  دادگاه
جمھور  قاضی قانون اساسی از سوی رئيس

جمھور ضمن تعيين  رئيس.  انتخاب خواھند شد
گيری در بسياری از  بودجه ساjنه قدرت تصميم

موارد را بدون طرح آن در پارلمان خواھد 
پارلمان حتا قدرت استيضاح وزرای .  داشت

تواند به صورت کتبی  کابينه را نداشته و تنھا می
پارلمان با اکثريت دو سوم .  از وزرا سوال بپرسد

جمھور اع;م جرم کند که  تواند عليه رئيس آرا می
که در دستان (در آن صورت قوه قضاييه 

مسوول رسيدگی به )  جمھور قرار دارد رئيس
. جمھور خواھد بود اع;م جرم عليه رئيس

چنين پارلمان تنھا پس از تحقيق و تفحص و با  ھم
تواند عليه وزرا و  اکثريت سه پنجم نمايندگان می

جمھور اع;م جرم کند اما حتا  يا معاونان رئيس
ھا از  اين اع;م جرم به مفھوم کنارگذاشتن آن

شان نخواھد بود، چرا که عزل و نصب  سمت
بدين .  جمھور خواھد بود ھا تنھا برعھده رئيس آن

ترتيب رئيس جمھور حتا با اقليت بودن در 
پارلمان، کنترل کامل پارلمان را نيز در دست 

تواند به راحتی پارلمان  خواھد داشت و وی می
اثر  تحت کنترل مخالفان خود را دور زده و بی

 .سازد
عدالت و "اما آيا اردوغان يا به عبارتی حزب 

به اھداف خود از اين رفراندوم دست "  توسعه
يافت؟ در پاسخ به اين سوال ابتدا بايد بر اين نکته 
انگشت گذاشت که رفراندوم ھم شکاف عميق 

ی ترکيه را عريان ساخت و ھم  سياسی در جامعه
به آن دامن زد و از اين منظر انجام آن يک 
ريسک بزرگ سياسی از سوی اردوغان و 

ی رفراندوم  نتيجه.  بود"  حزب عدالت و توسعه"
حزب "مانع بزرگی بر سر راه اردوغان و 

بوجود آورده و به ميزان اعتبار "  عدالت و توسعه
و حتا   -ھا در ترکيه  ھای سياسی آن گيری تصميم

در رفراندوم .  لطمه وارد ساخت  -خارج از آن 
که اکثريت ساکنان شھرھای بزرگ  اخير، اول اين

به صندوق "  نه"و کردھای ساکن ترکيه رای 
انداختند اما در مقابل رای اکثريت ساکنان 

ی آناتولی  شھرھای کوچک و روستاھا در ناحيه
رای منفی اکثريت اھالی استانبول و .  بود"  آری"

آنکارا از نظر سياسی برای اردوغان يک 

به بروز بحران در اين حزب و خروج شماری 
 . از رھبران آن از حزب گرديد

براساس اع;م کميسيون  برگزار کننده انتخابات 
 ميليون نفری که واجد ۵۵ درصد از ٨۵/  ٧

شرايط رای دادن بودند در اين رفراندوم شرکت 
چون استانبول،  در شھرھای بزرگ ھم.  کردند

کنندگان به  آنکارا و ازمير اکثريت شرکت
ست که  دادند، اين در حالی"  نه"رفراندوم رای 

اکثريت اھالی شھر ھای کوچک و روستاھای 
ترکيه ونيزاکثريت بزرگ ترک ھای ساکن 

را "  آری"کشورھای اروپای غربی رای 
ھای  ترک"  آری"در واقع بدون رای .  برگزيدند

ساکن کشورھايی چون آلمان، ھلند، اتريش، 
بلژيک و فرانسه، رفراندوم با رای منفی مردم 

براساس اع;م حکومت .  شد ترکيه روبرو می
 ميليون شھروند ترکيه در خارج از ۵/  ۵ترکيه 

کنند که بخش بزرگی از آنان در  کشور زندگی می
 ١/  ۴تنھا در آلمان .  اروپای غربی ساکن ھستند

در .  ميليون نفر واجد شرايط رای دادن بودند
 درصد، ٧٠/  ٣ درصد، ھلند ٧٣/  ٢اتريش 
 درصد و ۶٣ درصد، آلمان ۶۵/  ٢فرانسه 
 درصد به تغيير موادی از قانون ۶٠/  ۶دانمارک 

بنابر اين رای .  دادند"  آری"اساسی رای 
کنندگان در اين کشورھا نقشی تعيين کننده  شرکت

کسانی که تنھا برای .  در نتيجه رفراندوم داشت
کنند و با  گذراندن تعطي;ت خود به ترکيه سفر می

شان نسبت به اکثريت بزرگ  توجه به درآمد باjی
ساکنان ترکيه و بويژه با توجه به سقوط آزاد 

از شرايط کنونی "  يورو"نسبت به "  لير"ارزش 
ھا نه غم بحران اقتصادی در  آن. برند بھره نيز می

. ترکيه را دارند و نه افزايش تورم و بيکاری
ھا ھمين که تعطي;ت خود را در ترکيه  برای آن
تر از قبل می گذرانند و با پول خود در  ارزان

به (تر  ھای جديدی با قيمت پايين ترکيه خانه
کسانی که به ھمين .  ست خرند، کافی می)  يورو

دليل در صف موافقان مرتجع ديکتاتوری چون 
 .اردوغان قرار دارند

(ھا دمکراتيک خلق"جدا از اين مساله، حزب   "
HDP  ( جمھوری خلق ترکيه"و حزب) "CHP (

به نتيجه رفراندوم اعتراض و خواستار 
براساس اع;م حزب .  بازشماری آرا شدند

ی  دستکاری در نتيجه"  ھا  دمکراتيک خلق"
 . درصد بوده است۴ تا ٣رفراندوم بين 

از جمله اعتراض اين احزاب خوانده شدن آرايی 
در موردی مشابه، .  بود که فاقد مھر رسمی بودند
 ٢٠١۴ھا در سال  در انتخابات شھرداری

کميسيون انتخابات در پی اعتراض حزب 
ی انتخابات در شھر  به نتيجه"  عدالت و توسعه"
(گوراويماق" که با شکست نماينده اين حزب " 

، به دليل خواندن آرايی که فاقد )ھمراه شده بود
ی انتخابات در اين شھر  مھر رسمی بودند، نتيجه

از سوی کميسيون باطل و انتخابات در اين شھر 
 .تجديد بود

ناظران سازمان امنيت و ھمکاری اروپا و 
شورای اروپا نيز از دولت ترکيه در مورد 
شرايط انتخابات انتقاد کرده و برگزاری انتخابات 
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از جمله دخالت مستقيم نظامی در سوريه نيز 
ی تشديد بحران داخلی  بيش از ھر چيز نتيجه

ترکيه است که اين کشور را به گرداب 
و در نھايت .  تری فرو خواھد برد مھلک
ھا خود را در  ی اين بحران ی ھمه نتيجه

اساسی نشان داد که به رغم  رفراندوم قانون
ی دلخواه يعنی  رسيدن اردوغان به نتيجه

به تغيير قانون اساسی به مفھوم "  آری"رای 
ھای اردوغان و شکاف  شکست سياست

که  ويژه آن عميق در جامعه ترکيه است، به
بخش بزرگی از افکار عمومی ترکيه 

ی رفراندوم را قبول نداشته و معتقد به  نتيجه
 .تقلب حزب حاکم ھستند

ی اقتصادی نيز اوضاع به ھيچ  در عرصه 
وجه بر وفق مراد طبقه حاکم و دولت مستقر 

ای از رشد اقتصادی  پس از دوره.  نيست
 تداوم ٢٠١١ درصدی که تا سال ٨حدود 

داشت، آھنگ کاھش رشد اقتصادی آغاز شد 
 رشد اقتصادی ٢٠١۴به طوری که در سال 

 درصد رسيد، کاھش رشد اقتصادی بعد ٣به 
طوری که   نيز تداوم داشت به٢٠١۴از سال 

 درصدی اقتصاد در ٢/  ٩به رغم اع;م رشد 
سال گذشته از سوی دولت ترکيه، بسياری از 
کارشناسان اقتصادی اين آمار را واقعی 
ندانسته و محصول دستکاری آمار توسط 

 .دانند دولت ترکيه می
 ٣نرخ رسمی بيکاری در سال گذشته با 

 درصد رسيده است، اما ١٣درصد رشد به 
 درصد ٢٠به طور واقعی بيکاری به باjی 

  ۴٠رسيده و حتا در مناطق کردنشين به 
ارزش لير ترکيه نيز به .  رسد درصد می

موازات کاھش رشد اقتصادی به شدت نزول 
 ماه گذشته لير يک سوم ٨کرده و تنھا طی 

سقوط .  ارزش خود را از دست داده است
بازار سھام يکی ديگر از نتايج بحران 

ھای رشد  در سال.  اقتصادی در ترکيه است
چنين جامعه به شدت دو قطبی  اقتصادی ھم

شد و در حالی که بخش ثروتمند جامعه از 
قِبَِل رشد اقتصادی، به شدت بر ثروت خود 
افزودند اما طبقات پايين جامعه نصيب 

چنان گروه بزرگی  چندانی از آن نبرده و ھم
ھم .  کنند از مردم زير خط فقر زندگی می

اکنون دو سوم کودکان در ترکيه در فقر 
 درصد جمعيت ترکيه با ١٩کنند،  زندگی می

 ٣/  ۵درآمد کمتر از دو دjر در روز و 
درصد با درآمد کمتر از يک دjر زندگی 

 درصد ١٠ست که  اين ھمه در حالی.  کنند می
 ٧٧از ثروتمندترين افراد ترکيه مالک 

 .  درصد ثروت کشورند
ی خود  بحران سياسی و تشديد آن نيز به نوبه

تاثير منفی بر اقتصاد ترکيه گذاشته و خواھد 
برای نمونه صنعت توريسم ترکيه .  داشت

 درصد از درآمد ناخالص ملی ۵است که 
 گذشته با  داد اما در سال ترکيه را تشکيل می

 درصدی توريستھا روبرو شد که ۶٠کاھش 
 ھتل تنھا در منطقه ١٣٠٠منجر به تعطيلی 

گذاری سوروچ  بمب.  رای به حزب خود کنند
 که منجر به ٢٠١۵ ژوئيه ٢٠در تاريخ 
 نفر و مجروح شدن بيش از ٣٢کشته شدن 

يکصد نفر از جوانان سوسياليست شد، 
ی مناسبی برای اين حزب برای اجرای  بھانه

اين را ھم نبايد فراموش .  اين سياست بود
کرد که سازمان اط;عاتی و پليس ترکيه 
نقش غيرقابل انکاری در اين عمليات 

 روز پس از اين واقعه ۵.  تروريستی داشتند
ای  تروريستی دولت ترکيه با انتشار بيانيه
ھای  ضمن سرپوش گذاشتن بر نقش دستگاه

تحت نظارت خود در اين جنايت با 
گيری از کشتن دو پليسی که نقش  بھره

آشکاری در اين عمليات تروريستی داشتند 
توسط پ ک ک، جنگ عليه کردھای ترکيه 

جنگی که به ويرانی برخی از .  را آغاز کرد
ھای  شھرھای کردستان ترکيه انجاميد و کشته

ويژه غيرنظاميان  زيادی از دو طرف به
در روزھای بعد از آغاز .  برجای گذاشت
 نفر از نيروھای چپ، ١۵٠٠حمله حداقل 

خواه دستگير شدند و اين  کمونيست و آزادی
ی   نفر به بھانه۵٠در حالی بود که تنھا 

 .ارتباط با داعش دستگير شدند
اگرچه اين سياست درآن مقطع منجر به اين 
گرديد که در انتخابات اول نوامبر سال 

 حزب عدالت و توسعه بار ديگر ٢٠١۵
اکثريت پارلمانی را بدست آورد، اما اين به 
معنای آن نبود و نيست که اين سياست 

گو باشد و  توانست در درازمدت پاسخ می
ی   در واقع نتيجه٢٠١۶ ژوئيه ١۵کودتای 

اساسا .  تداوم و حتا تشديد اين بحران بود
ھای بورژوايی زمانی رخ  کودتا در دولت

دھد که طبقه حاکم يا بخشی از آن  می
ھای  تواند با استفاده از ابزارھا و روش نمی

ھای  قانونی و دولت رسمی بر بحران
. سياسی، اجتماعی و اقتصادی غلبه کند

 ژوئيه در ترکيه نيز بيش از ھر ١۵کودتای 
 .چيز بيان گر اين ناتوانی بود

 ھزار ١٠٠در پی شکست کودتا نزديک به
 ھزار نفر آن معلم و يا ۴٠نفر که حدود 

کارمند وزارت فرھنگ بودند از کار برکنار 
 نفر دستگير و روانه ١٨٠٠٠چنين  شده و ھم

ی شکست کودتا اما  نتيجه.  زندان گرديدند
به اين مفھوم که حزب .  يک شبه کودتا بود

ی شکست کودتا اع;م وضعيت  حاکم به بھانه
جمھور  العاده نمود، به اختيارات رئيس فوق

افزود، و در واقع کارھايی را کرد که قرار 
کودتا .  بود يک کودتای پيروز انجام دھد

  به اردوغان عملھمان اختياراتی را در 
خواست با تغيير  واگذار کرد که وی می

وقايع پس از کودتا .  اساسی بدست آورد قانون

. ھا بيکار شدند آنتاليا گرديد و کارگران آن
کاھش درآمد حاصل از توريسم بر مشاغل 

 .جانبی مرتبط با آن نيز تاثير منفی گذاشت
چنين ترکيه شديدا به اقتصاد اروپا و  ھم

گذاران خارجی وابسته است که  سرمايه
بحران سياسی کنونی بين اروپا و ترکيه 

حجم .  تواند تاثير منفی بر آن داشته باشد می
 درصد ۶٠مبادjت ترکيه با اروپا ھم اکنون 

کاھش ارزش .  از کل مبادjت ترکيه است
لير با توجه به واردات باjی ترکيه منجر به 
افزايش تورم نيز شده است چرا که بسياری 
از محصوjت توليدی در کارخانجات ترکيه 
وابسته به ورود مواد اوليه و يا کاjھای 

 درصد ۶٠ست برای نمونه  ی اروپايی واسطه
از قطعات خودروھای ساخته شده در ترکيه 

تنھا .  دھند را قطعات وارداتی تشکيل می
 ھزار خودرو در ترکيه ٣۶٠کارخانه رنو 

 .کند توليد می
قدم در "  عدالت و توسعه"اردوغان و حزب 

اند که به نظر راه برگشتی از  مسيری گذاشته
ھا  تنھا راه برای آن. شان وجود ندارد آن برای

اند و آن  ست که در آن افتاده تداوم مسيری
تشديد سرکوب با تکيه بر ديکتاتوری فردی 

طرح .  به نام رجب طيب اردوغان است
تواند  که می  –اجرای مجدد حکم اعدام 

ھای بسياری در داخل و خارج از ترکيه  تنش
ھای روشن  يکی از نشانه  -به ھمراه آورد 

. ست که حزب حاکم در پی آن است سياستی
 سال اخير ٢طور که  اما تشديد سرکوب ھمان

تواند در جامعه ترکيه با توجه  نشان داد، نمی
به بحران اقتصادی و گسترش فقر و 

 ميليون کرد، طبقه ٢٠بيکاری، وجود 
ھای نسبی و آگاھی در  کارگری که از تشکل

ای برخوردار است و وجود نيروھای  محدوده
خواه و کمونيست جواب بدھد و  چپ، آزادی

تنھا تاثير تشديد سرکوب، تشديد بحران و 
ھمان طور که در .  مبارزه طبقاتی خواھد بود

 سال اخير اين امر ثابت شده است، بحرانی ٢
ی حاکم  که حتا منجر به انشقاق در طبقه

ی  گرديد و کودتای تابستان گذشته نمونه
ترديد ترکيه  بی.  آشکار اين انشقاق است
ست، حوادثی که  آبستن حوادث مھمی

تواند در ديگر کشورھای منطقه نيز  می
 .تاثيرگذار باشد

 

 :تصحيح و پوزش
 

 مقال ه ت ح ري م ٧٣٩نشريه کار شماره 

غير فعال را به ت ح ري م ف ع ال ت ب دي ل 

 ستون وسط پاراگ راف ٢کنيم، صفحه 

 ت اي پ ۶٧، سال ٧۶دوم به جای سال 

 .شده که بدين وسيله اص;ح می شود



 ٨ ٧۴٠ شماره  ٩۶نيمه اول ارديبھشت     ٨
١٠از صفحه   

 خيزند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، ھمه برمی

٩در صفحه   

 دھه است که از ۴و زحمتکشان نزديک به 
ترين  حقوقی و محروميت از بنيادی سرکوب و بی

طی دوران .  اند ھای سياسی در رنج آزادی
حقوقی ادامه  روحانی نه تنھا اين سرکوب و بی

ترين اعتراض برای  يافت، بلکه کوچک
ھای برحق صنفی نيز با اخراج، زندان و  خواست

 .ش;ق پاسخ گرفت
. ھای مردم محدود نماند ی سرکوب به توده دامنه
و پايه اجتماعی آن، يعنی "  طلب اص;ح"جناح
ھايی از خرده بورژوازی مرفه که بر اثر  گروه

ھای نئوليبرالی رشد کرده و به نان  اجرای سياست
دولت "و نوايی رسيده اند، اميدوار بودند به مدد 

ای برای تنفس خود و  روزنه"  تدبير و اميد
اما آنان نيز از اين موج .  شان بيابند ھای پالکی ھم

گذشته از آن، با تعميق .  سرکوب در امان نماندند
ھايی از آنان نيز با  بحران اقتصادی، jيه

نتيجه آن .  اند مشک;ت مادی دست به گريبان شده
که، بخشی از آنان نيز به صف ناراضيان 

 .اند پيوسته
 سال گذشته، ھمراه بود با استمرار ۴ھمچنين 

. ھای درونی طبقه حاکم ھا و کشاکش نزاع
ھا عليه يکديگر در  ھای متقابل جناح افشاگری

ھا و فساد موجود در جمھوری  مورد چپاول
 .ھای اين تضادھا بود اس;می، يکی از جلوه

حاصل اين شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی، 
رشد نارضايتی و اعتراضات کارگران و 

 .زحمتکشان بوده است
اگر اين تصوير جامعه ايران در تمام ساليان 
حاکميت جمھوری اس;می بوده است، اما در 

ھای مردم، به  ھای اخير، اعتراضات توده ماه
ی ديگری به خود گرفته  ويژه کارگران چھره

طلبی  اين اعتراضات بدون توھم به اص;ح.  است
طلبان، بدون توجه به  روی از اص;ح و دنباله

پليسی رژيم، از   –ھای امنيتی  سرکوب و دستگاه
چنان روحيه تعرضی برخوردار بوده که گاھی 
. به طرح شعارھای مستقيم سياسی انجاميده است

بلکه اعتراضات بازنشستگان .  و نه تنھا کارگران
ھای  نظير در سال و معلمان نيز با جسارتی کم

ای که در کوچه و  روحيه.  اخير ھمراه بوده است
ھا، متروھا  ھا، اتوبوس ھای شھرھا، تاکسی خيابان

کنند، آشکار  و ناسزاھايی که مردم نثار رژيم می
 .است

، اما، "انتخابات"مصلحی نيز گرچه در لفافه 
دقيقاً به ھمين بحران و خطر پيش رو برای رژيم 

وی به درستی، نيروی شورشی آينده .  اشاره دارد
را نه طبقه متوسط، بلکه کارگران و زحمتکشانی 

با يک "کند که اگر به ميدان آيند،  برآورد می
 .نخواھند ترسيد و فرار نخواھند کرد" ترقه

 را فرونشاند، ٨٨رژيم توانست اعتراضات سال 
ھای  زيرا آن اعتراضات فراگير نشدند، خواست

ھا انعکاس  مبرم کارگران و زحمتکشان در آن
در .  نيافت و در نتيجه نتوانستند آنان را بسيج کنند

نتيجه، به قشر متوسطی محدود ماندند که 
. طلبانه بود آبشخورشان عمدتاً تفکرات اص;ح

بخش عظيمی از اين قشر، گرچه از سرکوب و 

فشارھای رژيم ناراضی بود، اما حاضر به دست 
شستن از توھمات امکان امتيازگيری نبود و 

اما نيروی .  عزمی برای سرنگونی رژيم نداشت
ست که به کليت رژيم  ای اعتراضی کنونی، توده

توھمی ندارد و از آن گذشته، تحقق يا عدم تحقق 
 .ھا، برايش مسئله مرگ و زندگی است خواست

دھند که  شعارھای کارگران و معلمان نشان می
توانند وضعيت کنونی را تحمل  آنان ديگر نمی

مرگ بر اين زندگی "شعارھايی چون .  کنند
کنيم زندگی،  زير بار ستم نمی"، "ارجح است
کنيم در راه آزادگی، وای از اين  جان فدا می

دليل نيست که  بی".  وضع، وای از اين وضع
بسياری جامعه ايران را به انبار باروتی شبيه 

ست تا خرمن ھستی  ای دانند که منتظر جرقه می
 .رژيم را به آتش بکشد

و اين تنھا مصلحی نيست که اين ھشدار را 
سران و ايادی ريز و درشت رژيم به .  دھد می
ھای مختلف به  ھای گوناگون و در مناسبت زبان

خشم و نارضايتی مردم و احتمال وقوع يک 
ھای رژيم را به  بحران سياسی گسترده که پايه

 .کنند لرزه درآورد، اشاره می
کند  اشاره می"  دشمن"اش به  مصلحی در سخنان

اما ھر .  برد نام می"  امريکا"و "  انگليس"و از 
داند که  کس که زبان سران رژيم را بداند، می

ھای کارگر و  ، توده"دشمن"منظور وی از 
زيرا اين توده ھا، دشمن واقعی .  زحمتکش است

پس، اگر سران رژيم و .  جمھوری اس;می ھستند
ھای سرکوب و تحميق آن خود را برای  دستگاه

مقابله با اعتراضات وسيع احتمالی آينده آماده 
ست که کارگران و  کنند، ضروری می

زحمتکشان، جريانھای کمونيست وانق;بی و ھمه 
پيشروان و فعاjن جنبش ھای اجتماعی نيز 
آمادگی ھای jزم برای نبرد ھای بزرگ را 
درخود ايجاد کنند و تجھيزات و سازماندھی 

 .م;زم با نبردی سرنوشت ساز را تدارک ببينند
  

 نفسی تازه 
  در کالبد جنبش فلسطين

 
 زندانی ٢٠٠٠با اعتصاب غذای بيش از 

سياسی فلسطينی در زندان ھای اسرائيل در 
آستانه ی پنجاھمين سالگرد جنگ شش 
روزه، نفسی تازه در کالبد جنبش فلسطين 

 آوريل، ١٧اين اعتصاب از .  دميده شد
روزی که به نام روز زندانی در فلسطين نام 

اولين بار نيست که .  گذاری شده، آغاز گشت
زندانيان فلسطينی در اسرائيل دست به 

، ٢٠١٢در سال .  اعتصاب غذا می زنند
ھزار و پانصد زندانی به مدت يک ماه و در 

 ٦٣، ھشتصد زندانی به مدت ٢٠١٤سال 
از جمله علل .  روز اعتصاب غذا کردند

اعتصاب غذای کنونی، اعتراض به شرايط 
غيرانسانی زندان، شکنجه و تحقير توسط 
زندانبانان و کمبود يا عدم وجود امکانات 

به .  بھداشتی و پزشکی برای زندانيان است
گزارش الجزيره، ھزينه ی مراقبت ھای 
پزشکی در زندان ھای اسرائيل بر عھده ی 

ھای نئوليبرالی جمھوری اس;می،  سياست
وضعيت مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان 
را چنان وخيم کرده است که جای ھيچ انکاری 
.  حتا برای سران رژيم نيز باقی نمانده است

مشک;ت "اش به  ای در سخنرانی نوروزی خامنه
ھمچون گرانی، ]  طبقه ضعيف[اقتصادی 

ھا  ھا و آسيب ھا، نابرابری بيکاری، تبعيض
رکود و تورم، .  کند اعتراف می"  اجتماعی

تعطيلی پی در پی واحدھای صنعتی و خدماتی، 
افزايش آمار بيکاری، دستمزدھای ناچيز موجب 

تری از توده مردم به زير  گشته تعداد ھر چه بيش
سازی  خصوصی.  خط فقر رانده شوند

ھايی چون بھداشت و خدمات درمانی و  عرصه
نھادھای آموزشی، بسياری از مردم را از 
. دسترسی به اين خدمات اوليه محروم کرده است

 درصد ٩٠به اعتراف سردمداران رژيم بيش از 
 ميليونی کارگران زير خط فقر به ١٣از جمعيت 
 اکثر معلمان و کارمندان  حقوق.  برند سر می

 .دولت زير خط فقراست
ھا و بھبود  روحانی که با وعده رفع تحريم

وضعيت اقتصادی به رياست جمھوری رسيد، 
گرچه توانست با توافق با نيروھای امپرياليستی، 

ھا را  ای از تحريم به ويژه آمريکا، بخش عمده
بينی بود،  رفع کند، اما اين امر چنان که قابل پيش
حتا حراج .  گرھی از مشک;ت اقتصادی نگشود

منابع طبيعی و نيروی کار ارزان کارگران پس 
از توافق برجام نيز نتوانست بھبود ملموسی در 
وضعيت اقتصادی پديد آورد و اندکی از مشک;ت 

بازتاب شرايط .  کارگران و زحمتکشان بکاھد
ھا در شعارھا و  وخيم معيشتی و مادی توده

ھای انتخاباتی کانديداھای کنونی رياست  وعده
ھايی که عمدتا  وعده.  خورد جمھوری به چشم می

حقوق "چون  اقتصادی ھستند و مسايلی ھم
باز شدن فضای "، "حقوق زنان"، "شھروندی
 يا به کلی به دست  به حاشيه رانده شده"  سياسی

 . اند فراموشی سپرده شده
ھای  در برابر اين فقر گسترده که ھر ساله گروه

برد،  تری را به کام خود فرو می اجتماعی بيش
اقليتی به مدد نزديکی به مراکز قدرت، روابط 

خواری،  سياسی و خانوادگی، زد و بندھا، رشوه
ھای چند ده  دزدی و اخت;س، دريافت حقوق

در .  افزايند ميليونی ھر ساله بر ثروت خود می
ی تلنبار شدن فقر در نزد انبوھی از مردم و  نتيجه

ثروت در دست قليلی، شکاف طبقاتی جامعه 
 .ای يافته است سابقه ايران عمق بی

تر  ھای اجتماعی گسترده در نتيجه، نابسامانی
فروشی، کودکان  اند و سال به سال بر آمار تن شده

فروشی و  نشينی، کليه خوابی، حاشيه کار، کارتن
از .  شود ھا ناھنجاری اجتماعی ديگر افزوده می ده

ھای گوناگون جنسيتی، ملی  سوی ديگر، تبعيض
و مذھبی، فشار ھای مضاعفی را بر توده ھای 

 .مردم واردساخته است
گذشته از معض;ت اقتصادی و اجتماعی، دوران 
رياست جمھوری روحانی ھمراه بود با تشديد 

کارگران .  تر شدن فضای سياسی سرکوب و تنگ
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 نفسی تازه 
  در کالبد جنبش فلسطين

٨از صفحه    
با وجود تشديد سرکوب و گسترش اشغال مناطق 
فلسطين و شھرک سازی برای يھوديان، بر 
خ;ف دوران خيزش ھای بزرگ جنبش فلسطين 

ھای گذشته که به انتفاضه يک و انتفاضه  در سال
ھای اخير مقاومتی  دو معروف شدند، در سال

از .  يکپارچه عليه دولت اسرائيل صورت نگرفت
جمله علل اين وضعيت، تشتت و پراکندگی در 
درون جنبش فلسطين است که در دھه ھای اخير 

در .  بر جنبش مقاومت فلسطين سايه افکنده است
پی سياست تقويت نيروھای ارتجاعی اس;م گرا 
در منطقه از سوی ابرقدرت ھای امپرياليستی با 
حمايت مستقيم و غيرمستقيم رژيم ھای ارتجاعی 
در منطقه از جمله عربستان سعودی و ايران، 
جھت مقابله با جنبش چپ و تضعيف مبارزات 
مترقی مردمی، سازمان حماس نيز به عنوان 

 ١٩٨٧شاخه ای از اخوان المسلمين در سال 
حماس ھدف خود را برقراری .  تأسيس شد

اما نقش اصلی آن  .  حکومت اس;می اع;م کرد
. شکاف انداختن در مبارزات مردم فلسطين بود
حماس توانست بر بستر نارضايتی مردم از 
رھبران الفتح و ضعف نيروھای چپ عرض 

از نظر ايدئولوژيک، اگرچه حماس نيز .  اندام کند
از ناسيوناليسم عربی دفاع می کند، اما با آميختن 
عنصر مذھب به آن و با ارائه ی خدمات 

ھای اجتماعی، توانست  اجتماعی و ايجاد شبکه
بردامنه نفوذ خود  افزوده و بخش بزرگی از 

ناسيوناليسم عربی .  مردم را به دنبال خود بکشاند
تاوان تنگ نظری خود را داد و عرصه را به 

به اين ترتيب .  روی ارتجاع مذھبی باز کرد
مبارزه ی مردم فلسطين به جای تمرکز بر دشمن 
. مشترک خود، اسرائيل، به انحراف کشيده شد
فلسطينی ھای طرفدار حماس و الفتح به روی ھم 

 و ٢٠٠٦ھای  آتش گشودند و به ويژه در سال
ھای خونينی بين دو طرف درگرفت   جنگ٢٠٠٧

در .  که حاصل آن صدھا کشته و مجروح بود
 حماس اختيار نوار غزه را به دست ٢٠٠٧سال 

گرفت و کرانه ی باختری تحت کنترل الفتح باقی 
ھای متعدد در برقراری آشتی  با وجود ت;ش.  ماند

بين دو طرف، ھرگز اين اخت;فات حل نشد و 
. تر گشت شکاف بين مردم فلسطين ھمچنان عميق

ديگر جريان ھای ارتجاعی در فلسطين از جمله 
 تأسيس شد، ١٩٨١که در سال "  جھاد اس;می"

مستقيماً تحت حمايت مالی و نظامی ايران قرار 
جريانات وابسته به القاعده يا داعش، ديگر .  دارد
ھای کشمکش ھای داخلی در فلسطين  طرف
باشند که ھر يک اھداف سياسی و نظامی خود  می

از سويی ديگر سازمان الفتح .  را دنبال می کنند
بنا را بر مذاکره و معامله گذاشت و به ويژه با 
مذاکرات مستقيم با اسرائيل در روند پيمان اٌسلو 

 دولت اسرائيل را به رسميت ١٩٩٣در سال
 در مصر، از ٢شناخت و با پذيرش قرارداد اٌسلو 

خواسته ی اصلی مردم فلسطين که بازگشت به 
مرزھای قبل از جنگ شش روزه است، 

الفتح به اين ترتيب حمايت بخش .  صرفنظر کرد
بزرگی از مردم را در درون مناطق اشغالی 
فلسطين و نيروھای مترقی و چپ در خارج از 

 . مرزھای خود از دست داد
در اينجا jزم است بر نقش منفی و مخرب 
کشورھای منطقه که ھر يک بنابر منافع و اھداف 
سياسی خود بر اين جنبش تأثير گذار بوده اند، 

توان به ويژه از  در اين رابطه می.  تأکيد کرد
کشورھای مصر، عربستان سعودی و ايران نام 

 ٤٠در ھمين رابطه، در .  خود زندانيان است
 زندانی جان خود را به ٢٠٠سال اخير، 

ھای پزشکی  علت عدم توان پرداخت ھزينه
 . از دست داده اند

طبق آماری که مراجع اسرائيلی منتشر کرده 
، ھفتصد و پنجاه ھزار ١٩٦٧اند، از سال 

در .  فلسطينی توسط اسرائيل دستگير شده اند
  زندانی فلسطينی ٦٣٠٠حال حاضر حدود 

 نفر از ٤٥٨.   در زندان ھای اسرائيل اسيرند
. آنان محکوم به حبس ابد می باشند
فلسطينيان دستگير شده، بدون ھيچ حکمی 
شش ماه حبس شده و سپس در دادگاه ھای 

يکی از .  نظامی اسرائيل محاکمه می گردند
اين زندانيان مروان برقوتی، از اعضای 
کميته ی مرکزی سازمان الفتح است که از 

او که .  رھبران اين اعتصاب غذا می باشد
اکنون پانزده سال است در زندان به سر می 
برد،  به پنج بار حبس ابد و چھل سال زندان 

برقوتی برای اولين بار !  محکوم شده است
پسرش در .  در سن پانزده سالگی دستگير شد

سن ھجده سالگی دستگير و به چھار سال 
 . حبس محکوم شد

ای از  سرگذشت برقوتی و پسرش، نمونه
مبارزات نسل ھای پی در پی در فلسطين 

مبارزه عليه حکومت مذھبی، فاشيستی .  است
ھا نفر را  و استعمارگر اسرائيل، که ميليون

از خانه و کاشانه ی خود رانده، زمين آنان 
ھا را به خاک و خون  را غصب کرده و آن

مبارزاتی که از اوايل قرن بيستم .  کشيده است
آغاز شد و با تأسيس دولت اسرائيل و پيشبرد 

اشغال مناطق فلسطينی تا به امروز ادامه   سياست
در پی جنگ شش روزه در سال .  يافته است

  اسرائيل کرانه ی غربی اردن و شرق ١٩٦٧
اورشليم را اشغال کرد و مجتمع ھای مسکونی 
يھوديان را تحت نظارت و حمايت ارتش اسرائيل 
در منطقه ای که حدود سه ميليون فلسطينی در آن 

 بار ٢٠١٤از سال .  زندگی می کردند، بنا ساخت
ھای سرکوبگرانه ی رژيم صھيونيستی  ديگر اقدام

عليه مردم فلسطين شدت گرفت و با زور  اسلحه 
و تجھيزات جنگی، شھرک سازی ھر چه 

کارگران .  تر برای يھوديان صورت گرفت وسيع
فلسطينی در اسرائيل ھر چه بيشتر مورد آزار و 
اذيت و کنترل قرار گرفته و حتی از تردد 

سربازان .  بيماران فلسطينی جلوگيری می گردد
اسرائيلی مستقيم به سوی تظاھرکنندگان فلسطينی 
آتش می گشايند و ساکنان يھودی مناطق اشغالی 
تشويق می شوند، تا مسلح شده و به سوی 

صدھا فلسطينی در .  فلسطينی ھا شليک کنند
 مورد اصابت ٢٠١٤ اکتبر ١٣تظاھرات روز 

 .گلوله ھای اسرائيلی قرار گرفتند

ھمانطور که گفته شد، جمھوری اس;می .  برد
ع;وه برحمايت از حماس، گروه جھاد اس;می 

که در   در فلسطين را تشکيل داد، ھمچنان
کشورھای ديگر منطقه يا گردان ھای نظامی خود 
را مستقيم در آنجا مستقر کرد، مانند حزب هللا در 
لبنان و يا غيرمستقيم نيروھای مرتجع طرفدار 

  اما ھدف اصلی.  خود را حمايت و تقويت کرد
رژيم جمھور اس;می از اين اقدامات، ھرگز 
حمايت از خواست ھای بر حق مردم فلسطين 
نبوده، بلکه منظورش ازحمايت ازفلسطين، 

واقع محکم کردن پای خود در منطقه و تأمين  در
رژيم که تا کنون .   اش بوده است منافع سياسی

ميلياردھا بودجه ی کشور را صرف تقويت 
نيروھای ارتجاعی در منطقه کرده، اکنون ت;ش 

کند تا با کنار گذاشتن اخت;فات با حماس و  می
نزديکی با ديگر نيروھای ارتجاعی اس;می، از 
سويی، در رقابت با عربستان سعودی، خود را 
مطرح کند و نفوذ سياسی خود در منطقه را 

از سويی ديگر، جبھه ی مقابل يعنی .  افزايش دھد
اين امر ھدف .  الفتح را ھر چه بيشتر تضعيف کند

اصلی برگزاری ششمين کنفرانس تحت عنوان 
فريبکارانه ی حمايت از انتفاضه فلسطين در 

 در تھران بود که از سوی ١٣٩٦اسفند ماه 
 . حماس نيز استقبال شد

تحت چنين شرايطی که ارتجاع در منطقه 
چھارنعل می تازد و در پی تضعيف جنبش چپ و 
رشد اس;م گرايی در منطقه، جنبش فلسطين ھر 
چه بيشتر توان خود را در پيشبرد يک مبارزه ی 
منسجم عليه رژيم صھيونيستی اسرائيل از دست 

دولت اسرائيل از اين وضعيت بيشترين بھره .  داد
را برده و ھمانطور که گفته شد به تشديد سياست 
اشغالگرانه ی خود و خشونت عليه فلسطينی ھا 

اگرچه جنبش مقاومت و مبارزه ی .  دامن زد
مردم فلسطين به دjيلی که مطرح شد، توان و 
انسجام گذشته را ندارد، اما اين مقاومت و مبارزه 

در واقع، مردم فلسطين .  ھمواره ادامه داشته است
در جنگ نابرابری که نسل ھا به طول انجاميده، 

گری   راھی جز اين ندارند، چرا که سياست اشغال
وتوسعه طلبی اسرائيل  ھمزمان به معنای به باد 

اين .  رفتن ھستی و نابودی فلسطينی ھا می باشد
مقاومت در برھه ھای زمانی گوناگون اشکال 

در شرايط کنونی که جنبش .  متفاوتی يافته است
فلسطين تحت الشعاع ارتجاع اس;می در درون 
آن و در منطقه به حاشيه رفته است، وحماس 

کند و حمايت متقابل  مستقيماً از ايران حمايت می
آن را داراست و نيز به قدرت رسيدن جناح 
افراطی صھيونيست ھا در دولت اسرائيل، 
اعتصاب غذايی که از سوی برقوت ی و جناح 
چپ الفتح در زندان شکل گرفته است، حرکتی 
ارزشمند و شايسته ی حمايت است، که جنبش 
مقاومت فلسطين را در اذھان جھانی بار ديگر 

تواند به تقويت روحيه ی اتحاد  مطرح کرده و می
و ھمبستگی مردمی در درون جنبش فلسطين 

بخشی در کالبد اين جنبش   بيانجامد ونفس جان

 زنده باد
  سوسياليسم 
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٨درصفحه   

 خيزند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، ھمه برمی

مصلحی، وزير پيشين اط;عات، در اواخر 
: فروردين ماه در جمع بسيجيان، ھشدار داد

 ٨٨با استفاده از تجربه فتنه ...  دشمن"
خواھد اين بار  طبقه متوسط رو به پايين  می

 که ١٣٨٨را تحريک کند چرا که در سال 
طبقه متوسط رو به باj را به کف خيابان 

ترسيدند  ھا با يک ترقه در کردن می آورد، آن
برخی از "او با اشاره به ."  کردند و فرار می

در انتخابات رياست جمھوری "  ھا نام ثبت
 مدعی است که ھدف، ايجاد ٩۶ارديبھشت 

پيش از اين، نيز، در دی ماه در . است" فتنه"
جمع دانشجويان علوم پزشکی شيراز، وی 
. ھمين موضوع را مطرح کرده بود

 ).١٣٩۵ دی ١١خبرگزاری مھر، (
برای يافتن علت ھشدار مصلحی، يکی از 

ھای امنيتی و از جنايتکاران رده باjی  چھره
رژيم، بايد نگاھی به شرايط کنونی جامعه 

 .بيندازيم
بحران ساختاری اقتصادی و شکست 
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 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به ش م اره حس اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ م راه 

ھ  ای  ک  د م  ورد ن  ظ  ر ب  ه ي  ک  ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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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،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه 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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