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 ای، ترامپ و برجام خامنه
 

ای روز سوم آذرماه در جمع تعدادی از  خامنه
نيروھای بسيج و سپاه با اشاره به تصويب تمديد 

ھای ايران موسوم به   ساله قانون تحريم١٠
: در مجلس نمايندگان آمريکا گفت"  قانون داماتو"
اگر اين تمديد، اجرايی و عملياتی شود، قطعا "

نقض برجام است و بدانند جمھوری اسAمی 
". ايران حتما در مقابل آن واکنش نشان خواھد داد

سخنانی که فردای آن روز تيتر اصلی تقريبا 
ھای جمھوری اسAمی شد و در  تمامی روزنامه

چنان به عنوان يکی از  روزھای بعد از آن نيز ھم
ھای  مباحث داغ در ميان حکومتيان و رسانه

 .وابسته به حکومت تا امروز باقی ماند
خواھد بگويد و  ای با سخنان خود چه می اما خامنه

خواھد به دولت  چه ھدفی در سر دارد؟ آيا او می
آمريکا اولتيماتوم داده و با اين تھديد اوباما را به 
وتوی آن وادارد، يا خود را برای تشديد فشارھا 

 !کند؟ از سوی دولت ترامپ آماده می
در سخنان وی بيش از ھر چيزی ترسی پنھان 
است، ترسی آميخته با عصبانيت، ترس از تشديد 
فشارھای آمريکا و ترس از فرجاِم برجام، اما او 

خود اوست بيان "  مختص"اين را با زبانی که 
فردی که ھميشه از موضع با] عجز و .  کند می

نشينی از  دھد، مانند زمانی که عقب ناله سر می
 .ناميد" نرمش قھرمانانه"ای را  ھای ھسته برنامه

ای با اين سخنان ھرگز  شکی نيست که خامنه
تواند تاثيری در اراده دولت آمريکا برای  نمی

 ساله ١٠تصويب تمديد .  تمديد اين قانون بگذارد
 يا "Iran Sanction Act (ISA)"قانون 

 رای موافق در مقابل تنھا يک ۴١٩با "  داماتو"
رای مخالف نشان از اتحاد دو حزب اصلی 

حتا اوباما نيز .  آمريکا بر سر اين موضوع دارد
مخالفتی با اين تمديد ندارد و تنھا مخالفت او با 

ھا  اضافه شدن بندھايی به اين قانون بود که تحريم
 .کند را تشديد می

 و در زمان ١٩٩۶اين قانون در سال 
ی طرحی که  جمھوری کلينتون، بر پايه رياست

سناتور آلفونسو داماتو ارائه کرد و بعدھا به نام 
اين طرح صنايع .  او معروف شد، تصويب گرديد

ھای  انرژی، دفاعی و موشکی را به دليل سياست
خارجی دولت ايران مورد ھدف قرار داده و از 

گذاران در بخش انرژی ايران   جمله برای سرمايه
براساس .  ھايی را در نظر گرفته است تحريم

قانون فوق ھر شرکتی که در صنايع نفت و گاز 
گذاری   ميليون د]ر سرمايه۴٠ايران بيش از 

کرد، مورد تحريم بانکی آمريکا قرار  می
در دوران جرج بوش سقف مورد نظر .  گرفت می
 ميليون د]ر کاھش ٢٠ ميليون د]ر به ۴٠از 

 .يافت
طرح فوق اگرچه مانع مھمی بر سر راه جذب 

گذاری در صنايع نفت و گاز ايران بوجود  سرمايه
گذاری برای صنعت نفت  آورد، اما جذب سرمايه

و گاز در دوران کابينه خاتمی تا حدودی برقرار 

 فيدل کاسترو، چھره ماندگار تاريخ 
 

ھای جھان، خبر درگذشت فيدل کاسترو، رھبر انقAب کوبا را انتشار  خبرگزاری)  آذر۵( نوامبر ٢۵روز 
فيدل در رھبری انقAبی قرار داشت که پس از انقAب سوسياليستی روسيه و انقAب چين تأثير .  دادند

 .ھای کشورھای مختلف برجای نھاد بزرگی در سراسر جھان و در صفوف انقAبيون و کمونيست
آوری به عمل انقAبی  ھای انقAبی و روی ، موج نوينی از اعتAی جنبش١٩۵٩پيروزی انقAب کوبا در 
ھای   چھره.داری و امپرياليسم و برای برپايی انقAب سوسياليستی در پی داشت در مبارزه عليه سرمايه

در بسياری از .  ھای محبوب مبارزه تبديل شدند شاخص اين انقAب، فيدل کاسترو و چه گوارا به سمبل
ھای انقAبی جديدی با الھام از راه و روش انقAب کوبا  ويژه در آمريکای ]تين، جنبش کشورھای جھان به

 .ھای ديگر جھان نيز پديد آمدند ھا به قاره آمريکا محدود نشد، بلکه در قاره اما اين جنبش. شکل گرفتند
ھای  مطالعه تجربه کوبا به يکی از مباحث محافل و گروه.  دامنه تأثير انقAب کوبا، به ايران نيز رسيد

ای  آوری به مبارزه عملی و روی مارکسيست آن دوران تبديل شد که در جستجوی راھی برای غلبه بر بی
ھای مسلحانه آمريکای ]تين بود  از دل اين مباحث و مطالعه تجربه انقAب کوبا و ديگر جنبش. فعال بودند

 .ھای فدايی خلق ايران متولد شد که عمليات مسلحانه در سياھکل شکل گرفت و سازمان چريک
کلی  که پس از گذشت نزديک به شش دھه از پيروزی انقAب کوبا، در شرايطی که اوضاع جھان به اين

المللی  متفاوت از آن ايام است و فيدل نيز ديگر يک مقام دولتی کوبا نبود، خبر درگذشت وی انعکاس بين

 جايگاه سنديکای کارگران شرکت واحد در مبارزه عليه
 "4يحه اص2ح قانون کار "

  آذر، روز دانشجويان استبدادستيز گرامی باد١۶
 

ی خود، در کنار داغ و درفش از  از بدو پيدايش جامعه طبقاتی، طبقه حاکم ھمواره برای تثبيت سلطه
پردازی و تحريف نيز برای تثبيت  چون تحميق و تطميع، نشر آگاھی کاذب، دروغ  ابزارھای ديگری ھم

ھای تحت ستم را به پذيرش  ی خود بھره گرفته است تا نظم موجود را جاودانی جلوه دھد، توده سلطه
 .شرايط موجود وادارد، مبارزه طبقاتی را متوقف سازد يا به انحراف بکشاند

ھای راديکال اجتماعی و انقAبات در  ھا، جنبش گاه نتوانسته مانع بروز شورش با وجود اين، ھيچ
بورژوازی برای ادامه حيات خود، از نيمه دوم سده بيستم ابزار ديگری را به .  کشورھای گوناگون گردد

سازی مطالبات آنان و جذب آن در سيستم  ھای اجتماعی با نھادينه آن ھم، کنترل جنبش.  خدمت درآورد
ھای دانشجويی و زنان  امری که برای نمونه، در جنبش.  ھا کاسته شود قدرت بود تا از پتانسيل راديکال آن

 .دھه شصت و ھفتاد روی داد

 برگزاری اربعين حسينی درعراق و اھداف جمھوری اس2می
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١از صفحه   

 ای، ترامپ و برجام خامنه
جمھوری اسAمی با بستن قراردادھايی به .  ماند

 يا ھمان (Buy Back)"  بيع متقابل"روش 
با برخی از "  قراردادھای خريد خدمات"

و "  شل"، "توتال"چون  ھای بزرگ نفتی ھم غول
 ميليارد د]ر ٣توانست حدود "  انی"

البته پُر واضح .  گذاری خارجی جذب کند سرمايه
است که به د]يل متعددی از جمله ھمان 

ھای آمريکا، قدرت جذب سرمايه و  تحريم
تکنولوژی خارجی توسط جمھوری اسAمی 

چون قطر بسيار  نسبت به کشورھای ھمسايه ھم
ويژه در ميزان  کمتر بوده و ھست و اين را به

 .توان ديد خوبی می قطر به) مايع(توليد گاز 
در واقع بعد از به قدرت رسيدن جمھوری 

ھايی از  ويژه در پی اتخاذ سياست اسAمی و به
جمله حمله به سفارت آمريکا و سپس جنگ با 

طلبانه و  ھای جاه عراق و تداوم سياست
المللی، جمھوری  تجاوزکارانه در عرصه بين

اسAمی با موانع زيادی برای توسعه و نوسازی 
ھای  ويرانی.  صنايع نفت و گاز خود روبرو گشت

ناشی از جنگ و عقب افتادگی ھشت ساله در 
ھای مختلف و سردی روابط و حتا  کنار تحريم

گذار و صاحب  تنش با کشورھای سرمايه
ی مستقيم   نتيجه ھای مدرن، ھمه تکنولوژی

اين .  سياست خارجی جمھوری اسAمی بود
ماندگی ايران نسبت به  سياست، منجر به عقب

ديگر کشورھای توليدکننده نفت شد، به نوعی که 
ھای متعدد و  حتا توليد نفت عراق به رغم جنگ

ويژه جنگ و بحران داخلی کنونی از توليد نفت  به
 .ايران بيشتر است

ست که برای دولت ايران، حفظ  اين در حالی
موقعيت خود در اوپک و درآمد نفت و گاز از 

در واقع .  اھميت بسيار با]يی برخوردار است
بدون منابع حاصل از فروش نفت و گاز، دولت 
ايران با کمبود شديد منابع مالی روبرو شده و حتا 

تواند تاثير مھمی در  کمبود منابع مالی می
ھای مستقيمی داشته باشد که سياست  ھزينه

آورد از جمله  خارجی ايران به دنبال می
ھای مربوط به مشارکت در جنگ داخلی  ھزينه

 .سوريه و عراق
روست که برجام برای جمھوری اسAمی  از ھمين

ھای  در اثر تحريم.  اھميت بسياری داشته و دارد
ای بود که بيشترين فشارھای مالی بر  ھسته

جمھوری اسAمی وارد شد و با برداشته شدن اين 
ھا، جمھوری اسAمی توانست تا حدودی از  تحريم

حال در چنين شرايطی .  بست مالی خارج شود بن
دوران رياست جمھوری باراک اوباما به پايان 

در طول عمر جمھوری اسAمی .  رسد می
ھای آمريکا،  کدام از روسای جمھور و دولت ھيچ
چون اوباما برای تعامل با دولت ايران تAش  ھم

ھای بلوکه شده  بازگرداندن بخشی از پول.  نکرد
در آمريکا و اجازه فروش ھواپيما برخی از اين 

 . تعامAت ھستند
اما روی کار آمدن ترامپ، و انتخاب چند تن از 

چون  ھای حساسی ھم ھای افراطی در پست راست
مشاور امنيت ملی و وزارت دفاع که خواستار 
تشديد فشارھا بر دولت ايران ھستند، جمھوری 

 .اسAمی را از ھم اکنون نگران ساخته است
در ميان کانديداھای وزارت خارجه نيز ح�ت�ا اگ�ر 

رو  انتخاب شود که از اف�راد م�ي�ان�ه"  ميت رامنی" 

خ��واه اس��ت ب��از ھ��م  در م��ي��ان ح��زب ج��م��ھ��وری
. خواھد داشت"  جان کری" ھای آشکاری با  تفاوت

ميت رامنی اگ�رچ�ه ب�ا ت�رام�پ اخ�ت�Aف�ات�ی ش�دي�د 
گاه از او حمايت ن�ک�رد، ام�ا او ن�ي�ز  داشت و ھيچ

 .يکی از مخالفان برجام بود
جمھوری اسAمی ھرگز ب�ا م�ي�ل و رض�ا ت�ن ب�ه 

جمھوری اسAمی در .  داد ای نمی نشينی ھسته عقب
نشينی ش�ده  ای مجبور به عقب ھای ھسته اثر تحريم

بود و اين به دليل نياز قطعی دولت ب�ه درآم�دھ�ای 
نفتی بود که  حتا ام�ک�ان داش�ت ب�ه س�م�ت ص�ف�ر 

واقعيت اين اس�ت ک�ه ج�م�ھ�وری .  گرايش پيدا کند
اش وابس�ت�ه ب�ه  اسAمی با اي�ن م�خ�ت�ص�ات ح�ي�ات

 .درآمدھای نفتی است
ھای آمريکا، واض�ح  ی برجام و تحريم جدا از آينده

ی ب�ھ�ت�ری ب�ا  است که دولت جديد آمريک�ا راب�ط�ه
وي�ژه ب�ا اس�رائ�ي�ل  ھای ع�رب م�ن�ط�ق�ه و ب�ه دولت

شک اين موضوع ن�ي�ز  برقرار خواھد ساخت و بی
. ھای جمھ�وری اس�Aم�ی اف�زوده اس�ت بر نگرانی

ای ب�ي�ش از ھ�ر چ�ي�ز،  بنابر اين س�خ�ن�ان خ�ام�ن�ه
بازتاب نگرانی جمھوری اسAمی از دول�ت آي�ن�ده 

ن��گ��ران��ی از تش��دي��د فش��ارھ��ا ب��ر .  آم��ري��ک��ا اس��ت
 . جمھوری اسAمی

ای و ديگر سران دولت از ھ�م  رو، خامنه از ھمين
ھ�اي�ی ب�رای ک�اھ�ش ت�اث�ي�رات�ی  اکنون به دنبال راه

ھستند که تغيير دولت در آمريکا و به دنبال آن در 
م�وض�وع .  سياست خارجی آن بوجود خ�واھ�د آم�د

از چنان اھميتی برخوردار است که در روزھ�ای 
ای ب��ه م��وض��وع  ای ب��ه ھ��ر ب��ھ��ان��ه اخ��ي��ر خ��ام��ن��ه

او در دي�دار ب�ا ب�رخ�ی از .  پ�ردازد ھ�ا م�ی تحري�م
 آذر ٧فرماندھان نيروی دريايی ارتش در ت�اري�خ 

يعنی چھار روز بعد از ديدارش با ف�رم�ان�دھ�ان و 
ھ�ا  اعضای بسيج بار ديگر به مساله تمدي�د ت�ح�ري�م

پرداخت و نارضاي�ت�ی خ�ود را از اي�ن م�وض�وع 
 .بيان کرد

ای پيش از اين نيز بر ھمين موضوع ت�اک�ي�د  خامنه
 خرداد و در ديدار ب�ا ٢۵وی در تاريخ . کرده بود

گروھی از مقامات دولتی از جمله سران سه ق�وه، 
ضمن تجليل از وزير خارجه و تيم مذاک�ره ک�ن�ن�ده 

برجام سخن گفته "  ُمحّسنات و معايب"ای از  ھسته
. تامي�ن نش�ده"  ُمحّسنات" بود و اين که بسياری از 

ھ�ای  ويژه به باقی ماندن تحري�م او در اين رابطه به
ھايی که ي�ک�ی از م�وان�ع  بانکی اشاره کرد، تحريم

گ�ذاری  جم�ھ�وری اس�Aم�ی ب�رای ج�ذب س�رم�اي�ه
 .خارجی در بخش نفت و گاز است

ھ�ای اول�ي�ه را    ھ�ا ت�ح�ري�م   م�ري�ک�اي�ی آ: " او گفت�ه ب�ود
ان��د ک��ه اي��ن مس��ال��ه ب��ر    ط��ور ک��ام��ل ح��ف��ظ ک��رده   ب��ه 

ھای ثانويه نيز که قرار بود برط�رف ش�ود اث�ر    تحريم 
ک��ه    او در ھ��م��ان ج��ا ن��ي��ز ب��ا ب��ي��ان اي��ن ".  گ��ذارد   م��ی 

،  "جمھوری اسAمی برجام را ن�ق�ض ن�خ�واھ�د ک�رد "
اگر تھديد نامزدھای رياست جمھوری  : "ادعا کرد که 

امريکا م�ب�ن�ی ب�ر پ�اره ک�ردن ب�رج�ام ع�م�ل�ی ش�ود،  
 ".جمھوری اسAمی برجام را آتش خواھد زد 

سخنان وی در تاريخ سوم و ھفتم آذرماه در واقع کپی  
او نگران است  .  خرداد ھستند ٢۵ سخنان او در تاريخ  

برای جمھوری اسAمی حفظ ب�رج�ام  .  و بسيار نگران 
  بر ح�ف�ظ ب�رج�ام    اھميت قطعی دارد و تمام تAش آن 

ی    ی روی ک�ار آم�دن ک�اب�ي�ن�ه   اساسا فلسفه .  خواھد بود 
 .ای بود   ھای ھسته   روحانی حل مساله تحريم 

ھ�ا    البته ھدف اصلی دولت ايران برچيدن تمام ت�ح�ري�م 
بوده و ھست تا جم�ھ�وری اس�Aم�ی از م�ن�اب�ع م�ال�ی  

س�ت در ش�راي�ط    بيشتری برخوردار شود که طب�ي�ع�ی 
ھای جمھوری اس�Aم�ی    بحرانی کنونی، تداوم سياست 

در منطقه و جھان، سياست حاکم در اسرائيل و ن�ق�ش  
ای آمريکا و با]خره    ھای منطقه   اين کشور در سياست 
وي�ژه اي�ران و    ای به   ھای منطقه   تشديد تضاد بين قدرت 

ھ�ا ب�رای    عربستان، شرايط برای رفع تم�ام�ی ت�ح�ري�م 
ت�ر    ايران وجود نداشته و حتا اکنون بايد انتظار س�خ�ت 

شدن سياس�ت دول�ت آم�ري�ک�ا در ق�ب�ال اي�ران را ب�ه  
 .انتظار نشست 

جمھوری اسAمی با بحران عميق اقتص�ادی اکنون  
روبروست که ھرگز از چني�ن ح�دت�ی ب�رخ�وردار 

بحران عميق اقتصادی نتايج اجتماعی .  نبوده است
مخربی از خود برجای گذاشته است ک�ه ي�ک�ی از 

ب�ح�ران و .  س�ت ھا بيکاری حداق�ل ده م�ي�ل�ي�ون�ی آن
عدم توانايی دولت برای گذر از آن و حتا تخ�ف�ي�ف 

بس�ت ق�رار  آن، جمھوری اسAمی را در ي�ک ب�ن
بستی که ھيچ راھی برای خروج از  بن.  داده است

در چ�ن�ي�ن .  آن برای حکومت اسAمی وجود ندارد
ش��راي��ط��ی، س��ي��اس��ت ت��ج��اوزک��اران��ه و ت��ھ��اج��م��ی 
جمھوری اس�Aم�ی ب�ه م�دد م�ق�ام�ات دول�ت�ی آم�ده 

ای و دي�گ�ر م�ق�ام�ات  در ح�ال�ی ک�ه خ�ام�ن�ه.  است
دولتی ھ�ي�چ پ�اس�خ�ی ب�ه گس�ت�رش ف�ق�ر، اف�زاي�ش 

ی طبقاتی، بيکاری و بسياری از معض�Aت  فاصله
 ميلي�ون ن�ف�ر، ١٢اجتماعی ھم چون حاشيه نشينی 

گسترش اعتياد و غيره ندارند، با تراشي�دن دش�م�ن 
خارجی و ان�داخ�ت�ن ت�ق�ص�ي�ر ب�ه گ�ردن آن س�ع�ی 

ی  کنند ھم سرکوب و اختناق داخلی را با بھ�ان�ه می
شرايط ويژه و امنيت کش�ور ت�وج�ي�ه ک�ن�ن�د و ھ�م 

ی معضAت از جمله معضAت اق�ت�ص�ادی را  ھمه
ھ�ا و غ�ي�ره  به گ�ردن دش�م�ن خ�ارج�ی و ت�ح�ري�م

 .بياندازند
در واقع اگر سياست خارجی ستيزه جويانه 
جمھوری اسAمی را از آن بگيريد که ھر روز 

ای با  در سخنان مقامات دولتی از جمله خامنه
يابد، ديگر  شعار عليه آمريکا و غيره بازتاب می

چيزی برای توجيه شرايط کنونی جامعه ايران 
 .ماند باقی نمی

ی مناسبات  گر تضاد حل نشده اين ھمه بيان
داری در ايران است که ھم اکنون بسيار  سرمايه

حاد شده است، شکاف طبقاتی ھرگز تا اين حد 
گسترش نيافته بود تا حدی که ھم اکنون عAوه بر 

ھای  اکثريت کارگران، بخش بزرگی از بخش
بورژوازی به زير خط  ميانی جامعه يا ھمان خرده

کدام از  در اين شرايط ھيچ.  اند فقر رانده شده
حلی برای خروج از  ھای بورژوازی راه جناح

بحران ندارند، تنھا يک راه انقAبی برای حل اين 
تضاد وجود دارد و آن سرنگونی جمھوری 

 .داری است اسAمی و نابودی مناسبات سرمايه
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 فيدل کاسترو، چھره ماندگار تاريخ
يابد، بازتابی است از نقشی که انقAب کوبا و  می

رھبر آن فيدل کاسترو در مرحله معينی از 
تحو]ت جھانی ايفا نمودند و مقاومتی است که 
خود کوبا و رھبر آن در برابر امپرياليسم 

 . رحم آمريکا از خود نشان دادند تجاوزگر و بی
فيدل کاسترو مبارزه خود را عليه امپرياليسم و 

نشانده آن در کوبا از دورانی که  ھای دست رژيم
دانشجوی دانشکده حقوق در ھاوانا بود آغاز 

   است که جامعه کوبا با بحرانای دورهاين .  نمود
روست ، نارضايتی از وضع موجود  سياسی روبه

گسترده است و جنبش دانشجويی يکی از 
 .ھای فعال و راديکال کوبا بود جنبش

ناپذير و  ھای خستگی فيدل درنتيجه فعاليت
ھای  فرد در سخنرانی ھای منحصربه توانايی

زودی از  تجمعات اعتراضی دانشجويان به
محبوبيت فراوانی در ميان دانشجويان برخوردار 

. شد و در رأس جنبش دانشجويی قرار گرفت
گرچه در اين دوره با نظرات سوسياليستی کارل 
مارکس آشنايی پيداکرده بود، اما ھنوز يک 
دمکرات انقAبی ضد ديکتاتوری و ضد 
امپرياليست عضو حزب خلق کوبا بود که از 

از ھمين روست که .  گرفت خوزه مارتی الھام می
مبارزات او محدود به کوبا نبود، برای شرکت 

نشانده  در مبارزات مسلحانه عليه رژيم دست
دومينيکن داوطلب شد و در مبارزات مردم کلمبيا 

 . نيز مشارکت نمود
آشنايی بيشتر وی با نظرات مارکس، انگلس و 

ھای او تأثير گذاشت  گيری فعاليت لنين، بر جھت
، آغاز به ١٩۵٢و با ايجاد يک سازمان مخفی در 
در طول يک .  فعاليت در نواحی فقيرنشين نمود

سال صدھا تن را در ھمين سازمان مخفی 
ھای  ھا از ميان توده عضوگيری کرد که اغلب آن

فيدل .  کارگر و زحمتکش نواحی فقيرنشين بودند
دھی، در تدارک برپايی مبارزه  با اين سازمان
حمله مسلحانه  به پادگان مونکادا .  مسلحانه برآمد

دھی کرد تا با  ، سازمان١٩۵٣ ژوئيه ٢۶را در 
ھا، قيام  خلع سAح پادگان و مسلح کردن توده

اين حمله به پادگان .  ور سازد مسلحانه را شعله
 تن در آن مشارکت داشتند، به ١۶۵مونکادا که 

. رو شد علت ناھماھنگی عمليات با شکست روبه
اکثر انقAبيون کشته و زخمی و تعدادی نيز 

در جريان محاکمه بر سر اين .  دستگير شدند
. مسئله،  فيدل از اقدام خود ويارانش دفاع کرد

 سال حبس و رائول کاسترو ١۵دادگاه وی را به 
 .  سال محکوم کرد١٣را به 

ھا به قيام  آوری توده آيا شرايط عينی برای روی 
مسلحانه آماده بود که فيدل و ياران وی در 

 تدارک اين قيام برآمدند؟ 
ثباتی سياسی در  ای، بی اعتراضات گسترده توده

درون ھيئت حاکمه، شکاف عميق فقر و ثروت، 
. ھای جامعه کوبا در آن دوران بود واقعيت
که انحصارات آمريکايی و شرکای داخلی  درحالی

ھا، سودھای کAنی از استثمار کارگران و  آن
زدند و اين  چپاول و غارت منابع کوبا به جيب می

شده بود،  کشور به مرکز عياشی ثروتمندان تبديل
 درصد مردم اين کشور از مسکن، ٩٠متجاوز از 

بھره بودند و حتی غذای  شده بی برق، آب تصفيه
. کافی برای سير کردن شکم خود نداشتند

وجود سطح آگاھی طبقاتی کارگران که  بااين
ای و  ھای اتحاديه سوابق طو]نی در فعاليت
 از اين  گروھی.  سوسياليستی داشتند با]بود

کارگران عضو حزب سوسياليستی خلق بودند که 
رفرميست از نمونه حزب   –حزبی ريويزيونيست 

توده ايران بود که مشغول زد و بند با طبقه حاکم 
بنابراين حزبی نبود که طبقه کارگر را برای .  بود

گرچه .  دھی کند برپايی قيام و انقAب سازمان
موقعيت انقAبی ھنوز پديد نيامده بود، اما اعتAی 

ای از وضع موجود در  جنبش و نارضايتی توده
آن حد بود که در طول يک سال حدود ھزار تن 
در تشکيAت زيرزمينی جنبش تحت رھبری 

 .دھی شوند کاسترو سازمان
پس از حمله به پادگان مونکادا، فيدل کاسترو و 
ياران او در زندان، بر تشکيAت خود نام جنبش 

زندان فرصت ديگری بود .   ژوئيه، گذاشتند٢۶
 ژوئيه با آثار و عقايد ٢۶که رھبران جنبش 

اما .  تر آشنا شوند گذاران سوسياليسم عميق بنيان
دوره زندان چندان به طول نينجاميد و زير فشار 
افکار عمومی، رژيم ديکتاتوری ناگزير به عفو 

فيدل و رائول پس .  عمومی زندانيان سياسی شد
از آزادی، به ھمراه گروھی از اعضای تشکيAت 

 ژوئيه عازم مکزيک شدند تا با تجديد ٢۶جنبش 
 .دھی، مبارزه مسلحانه را از سر بگيرند سازمان

 نفره از ٨١ يک گروه ١٩۵۶ نوامبر سال ٢۵در 
ھا فيدل   ژوئيه که در رأس آن٢۶انقAبيون جنبش 

گوارا، رائول کاسترو و  کاسترو، ارنستو چه
. کاميلوسين فوگوس قرار داشتند عازم کوبا شدند

محض ورود به سواحل کوبا   دسامبر به٢ھا در  آن
. موردحمله نيروھای ھوايی باتيستا قرار گرفتند 

 تن از اين گروه جان بدر بردند که ١٢تنھا 
رامائسترا  ھای سيه مبارزه مسلحانه را در کوه

ھا و  ای که دو سال در کوه مبارزه.  آغاز کردند
شھرھا ادامه يافت، تا سرانجام به سرنگونی رژيم 

 .باتيستا و پيروزی انقAب کوبا انجاميد
اما اين انقAب در کشوری که شيوه توليد 

داری بر آن حاکم بود، چه وظائفی در  سرمايه
دستور کار داشت و اساساً مضمون آن چه بود؟ 

 ژوئيه که انقAب را ٢۶گرچه در رأس جنبش 
ھايی با افکار و عقايد  رھبری کرد، شخصيت

سوسياليستی قرار داشتند، اما يک حزب 
کمونيست در رأس آن قرار نداشت و به روال 
اشکال پيشين مبارزات کارگری به پيروزی 

حتی فيدل کاسترو که رھبر .  نرسيده بود
شده جنبش بود، به د]يل تاکتيکی، از  شناخته

کرد  ابراز سوسياليستی بودن انقAب خودداری می
و ھمين مسئله نيز امپرياليسم آمريکا را در 

در .  برخورد اوليه با آن دچار ترديد کرده بود
واقعيت، اما انقAب کوبا، انقAبی با مضمون 
سوسياليستی بود که به شکلی ويژه در جزيره 

 خلوت   ميليون جمعيت در حياط۶کوچکی با 
بايستی  گرفته بود و می امپرياليسم آمريکا شکل

دقيقاً از .  زودی ماھيت خود را برمA کند به
 ٢فردای ورود رھبران انقAب به ھاوانا، از 

ژانويه، روند اقدامات راديکال که عموماً در 
ھای کارگر و  خدمت بھبود شرايط معيشتی توده

افزايش دستمزد .  زحمتکش بود آغاز گرديد
ھای  ھای زحمتکش، کاھش حقوق کارگران و توده

با]، کاھش اجاره مسکن و آغاز توليد انبوه 
ملی .  درآمد مسکن برای واگذاری به افراد کم

کردن بھداشت و درمان و گسترش امکانات 
بھداشتی و درمانی، ايجاد امکانات برای سالمندان 
و کودکان ،افزايش امکانات آموزشی و با]خره 
نخستين رفرم ارضی برای محدود ساختن 
مالکيت بر زمين و ممنوعيت تملک بر زمين 

ترين اقدامات  ھا ، اولين و فوری توسط خارجی
 .بودند

با افزايش اقدامات راديکال و رشد ابتکار عمل 
ای، در مدتی کوتاه، مقامات وابسته به  توده

بورژوازی ليبرال که ھنوز در رأس برخی 
نھادھای دولتی قرار داشتند، يا برکنار شدند يا 

ھا در اعتراض به قرار گرفتن انقAبيون  خود آن
کمونيست در رأس مؤسسات عمومی و دولتی، 

کلی  تدريجاً دولت بورژوائی به.  استعفا کردند
ھای  ابتکار عمل در دست کميته.  برچيده شد

انقAب و شوراھای محلی و ميليشای خلقی قرار 
اين اقدامات در ھمين حد نيز برای .  گرفت

يورش .  تحمل نبود امپرياليسم آمريکا قابل
جانبه اقتصادی، سياسی و نظامی برای خفه  ھمه

سھميه .  کردن انقAب کوبا به مرحله اجرا درآمد
شکر صادراتی کوبا به آمريکا، قطع شد تا ازنظر 

. اقتصادی ضربه کاری به انقAب وارد آورند
ھای نفت را  ھای آمريکايی پا]يشگاه شرکت

اما .  محاصره اقتصادی آغاز گرديد.  تعطيل کردند
اين اقدامات نتوانست کمترين خللی در اراده 

. ھای انقAبی کوبا و فيدل کاسترو وارد آورد توده
بالعکس در طی چند مرحله، کليه صنايع و 
مؤسسات صنعتی، کشاورزی، مالی و خدماتی 
وابسته به انحصارات آمريکايی ملی اعAم شدند 

امپرياليسم آمريکا .  و به مالکيت عمومی درآمدند
دھی  ھای را با سازمان حمله نظامی خليج خوک

ضد انقAبيون فراری کوبايی به مرحله اجرا 
 ۴ھای انقAبی مردم در کمتر از  اما توده.  درآورد

عمليات .  روز اين حمله نظامی را درھم شکستند
ھای عازم  گذاری در کشتی ايذائی مسلحانه، بمب

ھا اقدام تروريستی مسلحانه ديگر، عليه  کوبا و ده
سازمان جاسوسی .  انقAب کوبا انجام گرفت

درپی  ھای پی امپرياليسم آمريکا که با شکست
مواجه شده بود، صدھا توطئه را برای قتل فيدل 

اما فيدل از تمام اين .  دھی کرد کاسترو سازمان
 .ھا جان سالم بدر برد توطئه

 ١٩۶١ھا در  پس از حمله نظامی خليج خوک
کاسترو آشکارا  بر خصلت سوسياليستی انقAب 

ھا ھرگز ما را  کوبا تأکيد کرد و گفت امپرياليست
ھا  علت که بغل گوش آن اين نخواھند بخشيد، به

 .ايم يک انقAب سوسياليستی برپا کرده
ھای سوسياليستی کوبا که اکنون  روند دگرگونی 

از حمايت اتحاد جماھير شوروی نيز برخوردار 
 .شده بود، تسريع شد

تا اين مقطع دستگاه دولتی جديدی جای دستگاه 
تمام مؤسسات توليدی و .  دولتی پيش را گرفت

شده بودند، تحت کنترل  خدماتی که ملی اعAم
ھا قرار گرفتند و  ای آن ھای توده کارگران و تشکل

اقدامات .  دھی شد توليد بر طبق برنامه سازمان
توانست  رو سريعاً می اقتصادی در کوبا ازآن

پيشرفت کند که کوبا نه با بقايای فئوداليسم در 
عرصه اقتصادی مواجه بود و نه 

بورژوازی شھر و روستا، نقش مھمی در  خرده
دورانی از شکوفايی زندگی .  اقتصادی داشتند
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 فيدل کاسترو، چھره ماندگار تاريخ
او .  شود برای پيروان و مبلغان وی قائل می

ھمچنين از سران مرتجع جمھوری اسAمی که 
خواه را کشتار  ھا ھزار کمونيست و آزادی ده

اش  گويا به خاطر مبارزه ضدامپرياليستیکردند، 
البته شيوه برخورد کاسترو و دولت .  تجليل کرد

گرد  کوبا به جمھوری اسAمی صرفاً به دليل عقب
ھای اقتصادی نبود،  انقAب کوبا و بده و بستان

بلکه ناشی از يک ديدگاه انحرافی به مبارزه ضد 
امپرياليستی بود که بخشا از شرايط آمريکای 
]تين و بخش ديگر آن از سياست و ديدگاه 
ريويزيونيستی حاکم بر کشورھای اردوگاه منشأ 

اکنون نيز در  بر اساس اين تفکر که ھم.  گرفت می
ای ايران وجود  ای و شبه توده ھای توده ميان گروه

دارد، ھر مرتجعی که به نحوی با آمريکا مخالف 
شود که گويا بايد با آن  است، مترقی دانسته می

بنابراين .  متحد شد و از آن حمايت نمود
گونه که سازمان ما و ديگر جريانات انقAبی  ھمان

ايران سياست کوبا را در قبال جمھوری اسAمی 
و ديدار با مقامات آن محکوم کردند، مردم ايران 

دارند که ھرگز  و انقAبيون کمونيست ايران حق
آن را در کارنامه منفی دولت کوبا و فيدل کاسترو 

اما اين بدان معنا نيست که بر .  فراموش نکنند
تمام کارنامه کاسترو و انقAب کوبا خط بطAن 

ھا برخAف  از ديدگاه ما کمونيست.  کشيده شود
ويژه شيعيانی که به معصوميت و  افراد مذھبی به

خطاناپذيری امامان و پيشوايان خود باور دارند، 
لذا .  ھيچ انسانی مصون از خطا و اشتباه نيست

که  ويژه وقتی قضاوت در مورد ھر فردی به
ھای بزرگ در ميان است،  صحبت از شخصيت

. ھا باشد بايد بر اساس مجموع رفتار و کردار آن
گونه که در سراسر اين نوشته به آن اشاره  ھمان

اش مبارزه برای  شد، فيدل کاسترو تمام زندگی
ھا از  تغيير جھان، مبارزه برای رھايی انسان
داری  چنگال ستم و استثمار، مبارزه عليه سرمايه

ترديد وی اشتباھات و  و امپرياليسم بود، بی
اما .  خطاھای نظری و عملی متعددی نيز داشت

. تر از خطاھای او بود خدمات او بسيار افزون
ھای انقAبی و کمونيستی فيدل  بايد بر تمام تAش

عنوان يک  کاسترو ارج نھاد و ياد او را به
 .انقAبی و کمونيست برجسته گرامی داشت

 

 –  ٩٣گفت، واردات موردنياز فوری در فاصله 
در .  چھارم حجم خود کاھش يافت  به يک١٩٨٩
 صدھا ھزار کارگر مؤسسات ١٩٩٢سال 

صنعتی و کشاورزی درنتيجه نبود مواد خام و 
. ھا تعطيل شدند ای، بيکار و کارخانه واسطه

ای به خود گرفت و  سابقه کسری بودجه ابعاد بی
در پی اين وخامت .  شدت سقوط کرد پول رايج به

اوضاع اقتصادی است که نارضايتی و اعتراض 
 .گيرد ای نيز با] می توده

ای از  رغم اصرار پاره گرچه فيدل کاسترو به
سران کشورھا، حاضر نشد با پذيرش سياست 
اقتصادی نئوليبرال پرچم تسليم را با] ببرد، اما 

ھم که به مرحله اجرا "  دوران خاصی"سياست 
. داری نبود درآمد، چيزی جز روند احياء سرمايه

گذاری خارجی تحت ضوابطی مجاز  سرمايه
عنوان يک ارز قانونی  د]ر آمريکا به.  اعAم شد

نزديک به .  امکان گردش در اقتصاد را پيدا کرد
ھای  نيمی از مزارع کشت نيشکر به تعاونی

کوچک واگذار شد و با]خره گسترش توريسم و 
درآمد حاصل از آن اساس درآمد دولت قرار 

قرن پيش  گرفت که بار ديگر کوبا را به نيم
البته اوضاع اقتصادی کمی بھتر شد، .  بازگرداند

داری  اما اين بھبود مديون رشد مناسبات سرمايه
. اين روندی است که ھمچنان ادامه دارد.  بود

بنابراين با فروپاشی شوروی، آنچه نيز در کوبا 
 .به نام سوسياليسم وجود داشت، فروپاشيد

داری، سياست  موازات ھمين بازگشت سرمايه به
يکی از خصائل .  خارجی کوبا نيز تغيير کرد

برجسته انقAب کوبا و رھبران انقAب کوبا، فيدل 
ھا  گوارا، از ھمان آغاز، پايبندی آن کاسترو و چه

به انترناسيوناليسم و کمک و حمايت از 
گوارا در ھمين راه در  چه.  ھای انقAبی بود جنبش

. بوليوی به دست دشمنان بشريت به قتل رسيد
فيدل کاسترو در رھبری انقAب و دولت کوبا، 

دريغی به انقAبيون کمونيست  ھای بی کمک
اما اين ھمبستگی .  کشورھای آمريکای ]تين کرد

. المللی به آمريکای ]تين محدود نبود بين
ھای تسليحاتی، سياسی و انسان دوستانه به  کمک
ھای انقAبی ديگر، حتی اعزام نيروی  جنبش

رساندن به مردم تعداد از  نظامی برای ياری
کشورھای آفريقايی در مبارزه عليه امپرياليسم، 
استعمار و نژادپرستی از صفحات درخشان 
پايبندی انقAب کوبا و رھبران آن به 
انترناسيوناليسم پرولتری بود که ھرگز فراموش 

 .نخواھد شد
گسيل واحدھای داوطلب پزشکی به ھمراه انواع 
و اقسام امکانات دارويی و بھداشتی برای نجات 
مردم کشورھای آفريقا و حتی آمريکای ]تين 

  وظيفه نمونه ديگری از تAش برای انجام
 .انترناسيوناليستی و ھمبستگی بود

ای ديگر، پس از فروپاشی شوروی  اما در مرحله
و روند فروپاشی سوسياليسم کوبايی، اين 

کوبا وارد .  انترناسيوناليسم نيز از ميان رفت
. مناسباتی شد که ديگر سازگار با انقAب نبود

کاسترويی که زمانی حاضر نبود در برخورد با 
لحظه کوتاه بيايد و در رأس  ارتجاع مذھبی يک

ئيست قرار داشت، اکنون  يک حزب و دولت آته
کند و تسھيAتی  سوی پاپ درازمی دست دوستی به

 .ھای مردم کوبا آغازشده بود توده
در ھمان حال که حقوق دمکراتيک مردم کوبا، 
برابری حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد، 
جدايی کامل دين از دولت، برافتادن ھرگونه 

ھا مورد ديگر به  نابرابری نژادی و قومی و ده
شکلی راديکال به مرحله عمل درآمد، کوبا در 

ای ازلحاظ رفاه  طی چند سال به کشور نمونه
عمومی نسبی، آموزش رايگان، برخورداری 
ھمگان از امکانات بھداشتی و درمانی، 

 .برخورداری مردم از مسکن تبديل شد
آوردھا، سوسياليسمی که در  اما توأم با اين دست

ھا و انحرافات مختص  شد از ضعف کوبا بنا می
گرچه فيدل کاسترو و .  آن دوران برکنار نبود

گوارا ھر دو به درجات مختلف از انحرافاتی  چه
که اردوگاه سوسياليستی شوروی درگير آن بود، 

ھا مرزبندی  کردند با آن آگاھی داشتند و تAش می
کنند و فاصله بگيرند، اما جبر شرايط انقAب کوبا 

ای از جھات مختلف در محاصره  در جزيره
امپرياليسم، سرانجام راھی برای آن باقی نگذاشت 

. که وارد مدار و الگوی سوسياليسم روسيه شود
بينيم حزب کمونيستی که در  از اينجاست که می

مقطعی از انقAب کوبا شکل گرفت، جای 
پرولتاريا را در عرصه سياسی و اقتصادی 

حکومت حزبی جای حکومت مستقيم .  گيرد می
کند  گيرد، بوروکراتيسم رشد می پرولتاريا را می

و ساختمان سوسياليسم نيز بر ھمين منوال با 
ھای حزبی و تحت  ريزی تصميمات و برنامه

گرچه .  گيرد کنترل و ابتکار آن انجام می
ای کارگری  ھای توده ای و سازمان ابتکارات توده

تا مقطعی بيش از آن چيزی بود که حتی در اتحاد 
بر طبق ھمان .  ھا وجود داشت شوروی آن سال

حزبی  ھای سياسی با سيستم تک الگو آزادی
اين واقعيتی است که .  ازپيش محدود شد بيش

انتھای امپرياليسم آمريکا   بی ھا و دشمنی توطئه
ھا در  يک عامل مھم در برچيدن برخی آزادی

ای اين محدوديت  اما اگر تا مرحله.  کوبا بود
ھا توجيه داشت، پس از ثبات انقAب ديگر  آزادی

توجيھی نداشت و نتيجه درک معينی بود که در 
 .اردوگاه تحت رھبری شوروی حاکم بود

در عرصه اقتصادی نيز کوبا نتوانست تبديل به 
کشور صنعتی پيشرفته و رھاشده از اقتصاد 

ورود کوبا به پيمان کومکن، .  محصولی شود تک
ھای اتحاد شوروی و حتی خريد  رغم کمک به

تر از نرخ بازار، اين اقتصاد  شکر به بھايی گران
نياز به محصو]ت .  محصولی را تقويت کرد تک

کار در بازار اين پيمان، از  صنعتی بر طبق تقسيم
بديھی بود .  شد کشورھای ديگر عضو تأمين می

که اگر روزی اين مناسبات از ھم بگسلد، تمام 
آوردھای سوسياليستی آن فرو  اقتصاد کوبا و دست

در عمل نيز فروپاشی شوروی .  خواھد پاشيد
. بار را برای انقAب کوبا داشت ھمين نتيجه فاجعه

 درصد از حجم ٨۵، ١٩٨٩کشوری که در سال 
کل بازرگانی آن با اتحاد شوروی بود و درآمد 
حاصل از اين تجارت نيمی از درآمد ملی کشور 

 .معنا فلج شد تمام داد، به کوبا را تشکيل می
کاسترو در پانزدھمين کنگره حزب کمونيست 

وتاری از شرايط اقتصادی کوبا  کوبا تصوير تيره
تا جايی که .  پس از فروپاشی شوروی ارائه داد

 زنده باد 

 ھمبستگی

  بين المللی

  کارگران 
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 جايگاه سنديکای کارگران شرکت واحد در مبارزه عليه 
 "4يحه اص2ح قانون کار "

. ھای   مھمی   بر دارد ايجاد  شده   بود،   گام
گرانه در ميان کارگران، ارتباط زنده و  کار آگاه

فعال با بدنه کارگری، از ملزومات کليدی و 
ای  حال ضامن موفقيت ھر تشکل توده درعين

بر متن تامين نسبی چنين شرايطی . کارگری است
واحد، با  بود که سنديکای کارگران شرکت

ھوشياری و موقعيت شناسی، فراخوان مستقل 
 آبان انتشار داد و با ٢۵خود را برای تجمع 

نيروی مستقل، شعارھا و پAکاردھای مستقل، 
ضدکارگری "  اصAحيه"تجمع اعتراضی عليه 

 .قانون کار را سازمان داد
اما نکته مھم و برجسته ديگر اين حرکت 
اعتراضی، کار پرزخمت تدارکاتی و سازماندھی 

ای آن  آن است که فعا]ن سنديکا به نحو شايسته
پAکاردھايی که به مناسبت .  را انجام داده بودند

شد، ھر  اين تجمع تھيه و توسط کارگران حمل می
عAوه بر .  ساخت بيننده و رھگذری را متوجه می

پAکارد  بزرگی  که  آرم  سنديکا  و  اين  جمله 
که با قصد "  اصAح قانون کار"کارگران ]يحه "  

حذف و تغيير مواد حمايتی قانون کار به مجلس 
کنند و برای  ارسال شده است را محکوم می

جلوگيری از تصويب اين ]يحه ضدکارگری به 
بر آن نقش بسته "  دھند اعتراضات خود ادامه می

تر نيز که ھمگی يک  بود، چندين پAکارد کوچک
شکل و يک رنگ و يک اندازه بودند، توسط 

بر اين پAکاردھا نيز با .  شد کارگران حمل می
حروف درشت و به رنگ زردطAئی بر زمينه 
سرخ، برخی شعارھا و مطالبات کارگران از 

 :جمله شعارھا و مطالبات زير نوشته شده بود
مجلس بايد خيلی فوری ]يحه ضدکارگری "

 اصAح قانون کار را از دستور خارج کند 
]يحه ضدکارگری اصAح قانون کار مساوی 
است يا از بين رفتن تامين اجتماعی حداقلی برای 

 کارگران
]يحه اصAح قانون کار مساوی است با دستمزد 

 کمتر و روان سازی اخراج کارگران
]يحه ضدکارگری اصAحيه قانون کار، استثمار 

 داری نوين است کارگران و برده
]يحه ضدکارگری اصAحيه قانون کار در خدمت 

 داران است سرمايه
]يحه ضدکارگری اصAحيه قانون کار مرگ آنی 

 ھای فرودست است مزدبگيران و خانواده
تجميع بخش درمان تامين اجتماعی با بيمه 

 " اندوخته کارگران است سAمت، غارت
واحد عAوه بر اين پAکاردھا و  کارگران شرکت

ھا نام سنديکای  ھايی که پای تمام آن تابلو نوشته
واحد اتوبوسرانی تھران قرار  کارگران شرکت

داشت، در اين تجمع، شعارھايی را نيز با صدای 
. بلند و بصورت دستجمعی سر دادند

اصAح قانون "، " وزيرکارفرمايی استعفا استعفا"
وزيرکارفرمايی "، "  دار کار به نفع سرمايه

قرارداد موقت ملغا بايد "، "خجالت خجالت
، "قرارداد دائمی احيا بايد گردد"، "گردد

کارگر "، "قرارداد موقت بردگی کارگر"
کاری  پيمان شرکت"، "اخراجی شاغل بايد گردد

واحد  شعارھای مستقل سنديکای کارگران شرکت
خورد و در مرحله بعدی تعدادی  به چشم می

و افراد "  اتحاديه آزاد کارگران ايران"پAکارد 
بساط .  شد ھا نيز ديده می وابسته به آن

رنگ و بی رونق بود وازھمين  ھا بی چی اسAمی
 علم و کتل خود  را جمع و محل ١١رو ساعت 

واحد و سنديکای  کارگران شرکت.  را ترک کردند
اصAح "  ھا به اعتراضات خود عليه ]يحه آن

" ھا تجميع بيمه"و تصميم دولت برای "  قانون کار
ترين و  سان يکی از بزرگ بدين.  ادامه دادند 

آميزترين اجتماعات اعتراضی عليه ]يحه  موفقيت
و عليه "  اصAح قانون کار"ضدکارگری 

ھای مشترک کابينه و مجلس ارتجاع برای  تAش
دار، توسط  تغيير قانون کار به نفع سرمايه

واحد اتوبوسرانی  سنديکای کارگران شرکت
سنديکای کارگران .  تھران و حومه رقم خورد

واحد، با سازماندھی اين تجمع اعتراضی،  شرکت
نام خود را در جايگاه يک نيروی متشکل 
کارگری پيشگام در مبارزه عليه تعرض سرمايه 

يک تجمع .  ، درجنبش کارگری ايران تثبيت کرد
اعتراضی برجسته با موفقيت نسبی و حضور 

 .گسترده کارگران
اند و  اما نکات برجسته اين حرکت اعتراضی کدام

واحد در   نسبی سنديکای کارگران شرکت موفقيت
 چيست؟

ترين نکته، کميت کارگری اين تجمع يا بسيج   مھم
و حضور صدھا کارگر در اين حرکت 

 ٢٣(که انتشار فراخوان  رغم آن به.  ست اعتراضی
تنھا دو روز برای )   آبان٢۵(تا روز تجمع )  آبان

تبليغ و بسيج نيرو وجود داشت اما حضور 
 کارگر در اين تجمع، بيانگر نفوذ ٧٠٠نزديک به 

نسبی سنديکای کارگران شرکت در ميان 
کارگران اين شرکت و درعين حال بيانگر ارتباط 
فعال و زنده با بدنه کارگران وحاصل 
کارآموزشی آرام و مداومی است که اين سنديکا 

ھا انجام داده  بدون جنجال و خودنمايی در ميان آن
 آبان نشان ٢۵سازماندھی و اجرای تجمع .  است

واحد چنان  داد که سنديکای کارگران شرکت
ھايی را با اعضا و از طريق  مناسبات و ارتباط

اعضا با بدنه کارگران برقرار ساخته است که 
تواند ظرف چند روز چنين تجمعی را سازمان  می
گرچه فعاليت اين سنديکا و ارتباط آن با بدنه .  دھد

کارگران بطور قطع ھنوز به سطحی که در 
مقطع بازگشايی و اعتصابات بزرگ چند ھزار 

 نرسيده و با آن قابل مقايسه نيست، ٨۴نفره سال 
توان انکار کرد که  اما اين واقعيت را نمی
رغم تمام  واحد، علی سنديکای کارگران شرکت

رغم سرکوب و  فشارھای امنيتی و قضايی، علی
اخراج و زندان برخی از فعا]ن و رھبران 

ھای فوق العاده زيادی  رغم ھزينه سنديکا و علی
که رژيم بر سنديکا و فعا]ن آن تحميل نموده 
است، فعاليت اين سنديکا با ھمه افت و 

که سنديکا  تر اين مھم.  خيزھايش، ادامه يافته است
توانسته است در راستای زدودن گسستی که 

از  ھای گسترده پس ھای شديد و دستگيری سرکوب
 ميان بدنه کارگران و سنديکا ٨۴اعتصابات سال 

بيست و سوم آبان ماه، فراخوان کوتاھی از طرف 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه انتشار يافت که در آن از کارگران 

عمل  و رانندگان زحمتکش اين شرکت دعوت به
 صبح با لباس ١٠ آبان ساعت ٢۵آمده بود روز 

برای جلوگيری از تصويب ]يحه "فرم 
اصطAح  اصAح قانون کار که دولت به  به

مقابل مجلس حضور "  مجلس ارسال کرده است
در اين .  يافته و تجمع اعتراضی برپا کنند

چنين ضمن اشاره به تAش کابينه  فراخوان ھم
ھای کارگران  ھا و اندوخته برای تصاحب دارائی

تجميع "در سازمان تامين اجتماعی تحت عنوان 
دولت مصمم است "، تاکيد شده بود که "ھا بيمه

ھای کارگران در سازمان  ھا و انداخته دارائی
دل  ھا تAش و خون تامين اجتماعی که حاصل سال

به )  ی(اين قشر زحمتکش جامعه است را با ترفند
اسم تجميع بخش درمان سازمان تامين اجتماعی و 

 "بيمه سAمت، تصاحب کند
واحد با تاکيد براين دو  سنديکای کارگران شرکت

محور، تنھا دو روز قبل از روز تجمع، فراخوان 
به تجمع اعتراضی در برابر مجلس را در سايت 

اين فراخوان با استقبال .  سنديکا انتشار داد
روز .  واحد روبرو شد گسترده کارگران شرکت

 آبان، گروه گروه از کارگران اين شرکت که ٢۵
ھای پراکنده در  قبل از ساعت ده به صورت جمع

ھای اطراف گرد آمده بودند، راھی محل  خيابان
شنبه   آبان، روز سه٢۵که  رغم آن به.  تجمع شدند

و غيرتعطيل و در وسط ھفته بود، اما کارگران 
ای که در اين  واحد با حضور گسترده شرکت

تجمع داشتند، ھمراه با ساير کارگران شاغل و 
ونقل و نيز  بازنشسته خصوصا کارگران حمل

ھايی از معلمان و دانشجويان که با فراخوان  جمع
واحد و بخشا  مستقل سنديکای کارگران شرکت

آئی  در اين گردھم"  اتحاديه آزاد کارگران ايران"
حضور داشتند، تجمع اعتراضی موفقی را عليه 

. برگزار نمودند"  اصAح قانون کار"]يحه 
واحد بعد از تجمع  سنديکای کارگران شرکت

 مرداد در ١٢ نفره ۴٠٠آميز  اعتراضی و موفقيت
مقابل شورای شھر تھران، اين بار با حضور 

 نفر، دومين حرکت اعتراضی ٧٠٠قريب به 
مستقل و موفق خود را ظرف حدود سه ماه 

 .سازمان داد
]زم به ذکر است که پيش از سنديکای کارگران 

کانون ھماھنگی شوراھای "شرکت واحد، 
کانون بازنشستگان و "و "  اسAمی کار تھران

نيز فراخوانی برای "  بگيران تھران مستمری
 آبان انتشار داده بودند و جمعيتی ٢۵تجمع در 
.  نفر را نيز به محل کشانده بودند٢۵٠قريب به 

اما حضور گسترده و متشکل کارگران 
واحد، تجمع کانون شوراھای اسAمی را  شرکت

تب و تاب جمعيت و شعارھای .  به حاشيه راند
درپی توسط کارگران سر داده  اعتراضی که پی

شد، به حدی شديد و زياد بود که چند بار  می
ھای حسين حبيبی دبير کانون فوق که  صحبت

ھمه جا در .  قصد سخنرانی داشت، قطع شد
ھا و  واحد، پرچم مرحله نخست کارگران شرکت
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 جايگاه سنديکای کارگران شرکت واحد در مبارزه عليه  
 "4يحه اص2ح قانون کار"

داران بر سر قانون کار، از  کارگران و سرمايه
 تاکنون ادامه ۶٩ھمان بدو تصويب آن در سال 

ھا، تعرض  در طول تمام اين سال.  داشته است
ھا عليه حقوق کارگر و  داران و دولت آن سرمايه

حقوقی بيشتر بر کارگران ادامه  برای تحميل بی
داشته، گاه اين يا آن بند و تبصره ماده قانون کار 

اما از آنجا که .  اند را نيز به سود خود تغيير داده
داران را حد و  سودپرستی و حرص و آز سرمايه

اندازی  مرزی نيست، به اين حد از تغيير و دست
اکتفا نکرده و تمام تAش خود را برای يک سره 
ساختن تکليف قانون کار و تشديد بيش از پيش 

. اند حقوقی طبقه کارگر بکار بسته استثمار و بی
داران بر سر قانون  رويارويی کارگران با سرمايه

ھا در مقابله با يورش  کار و نبرد طبقاتی آن
جا که  داران ادامه يافته و ھر بار تا آن سرمايه
اند در برابر اين تعرض دست به مقاومت  توانسته

اين بار جنبش کارگری از اين .  اند و مبارزه زده
موقعيت برخوردار شد که کارگران آگاه و پيشرو 

دار  ھا، پيشگام و پرچم واحد و سنديکای آن شرکت
ھا را   آن داران و دولت اين مبارزه شوند و سرمايه

 !عقب برانند
ھا در  داران و نمايندگان آن نشينی سرمايه عقب

مجلس و کابينه اما به معنای خاتمه تعرض و 
قانون کار "  اصAحيه"شستن طبقه حاکم از  دست
داران اصرار دارند اين ]يحه در  سرمايه.  نيست

جمال رازقی .  مجلس بماند و تصويب شود
جھرمی، عضو ھيات مديره کانون عالی 

تلويزيونی، "  مناظره"در يک "  کارفرمايان ايران
توانست خشم و ناراحتی خود را  که نمی درحالی

 آبان کارگران در برابر ٢۵از تجمع اعتراضی 
قانون کار "  اصAحيه"ھا با  مجلس و مخالفت آن

پرده اصرار داشت که  پنھان کند، صريح و بی
 –داران  البته به سود سرمايه  –  بايدقانون کار 

بنابراين مبارزه بر سر قانون کار پايان . تغيير کند
ھا و  کارگران بايستی نسبت به نقشه.  نيافته است

شان در  داران و ترفندھای عوامل تحرکات سرمايه
نبايد گذاشت .  کابينه و مجلس ھوشيار باشند

واحد  پرچمی را که سنديکای کارگران شرکت
اتوبوسرانی تھران وحومه برافراشت، برزمين 

 .افتد

يا بدون آن، حقوق "  اصAحيه "  کار موجود، با
شود، با اين ھمه ھيچ کارگری  کارگر تضييع می

نيست که نسبت به شرايط زندگی و حد و حدود 
ای کار و قوانين و معيارھای جاری در  حقوق پايه

از .  تفاوت نيست تفاوت باشد و بی مناسبات کار بی
ھای  اين رو مبارزه و فعاليت کارگران و تشکل

کارگری در اين خصوص، نه فقط مشروع بلکه 
که شيوه توليد  ست و تا ھنگامی ضروری

توان از اين فعاليت  داری باقی است، نمی سرمايه
جا که  ست که بورژوازی آن بديھی.  چشم پوشيد

کارگران فاقد تشکل باشند، معيارھا و مناسبات 
تر و  تر، دستمزد و مزايای کم گيرانه حقوقی سخت

تری را بر آنان  بطور کلی سطح زندگی پايين
در فقدان تشکل کارگری، چه بسا .  کند تحميل می

دھند،  داران تن می کارگران به تعرض سرمايه
شوند و دربرابر تشديد  مغلوب کارفرما می

حقوقی و تنزل سطح زندگی نيز به  استثمار و بی
در جريان ھمين تجمعات .  شوند اجبار تسليم می

اعتراضی و مبارزات است که کارگران به چشم 
بينند که با ايجاد تشکيAت قادرند به  خود می

صورت متشکل و يکپارچه در برابر کارفرما و 
تعرضات سرمايه بايستند و در راستای عقب 

ھا و ارتقای  يابی به خواست راندن آن يا دست
ھای موثری  سطح زندگی خويش گام

ازاين رو ضروری است که اين مبارزه .بردارند
به عرصه ھای ديگری  نيز که دغدغه عموم 
کارگران است نظير الغاء قرارداد ھای موقت، 
احياءقراداد ھای دائمی، برچيدن شرکت ھای 
پيمانکاری، تضمين شغلی و افزايش حد اقل 

 .دستمزد به با]ی خط فقر تعميم و گسترش يابد
واحد  که به ھزاران کارگر شرکت و اما تا جايی

گردد، تاثيرات مثبت اين حرکت اعتراضی  برمی
و تجمعات اعتراضی نظير آن، از اين ھم بيشتر 

بينند که  چرا که کارگران اين شرکت می.  است
شان بطور مستقل و با تکيه به نيروی  سنديکای

ھا، وارد صحنه   کارگران برای تحقق مطالبات آن
يابی به  مبارزه شده و به نحو موثری برای دست

بنابراين .  کند ھا فعاليت و مبارزه می مطالبات آن
روشن است که از سنديکای خود حمايت کنند و 

 . به پيوندند شمار ھرچه بيشتری به صفوف آن
واسطه اين  و با]خره از تاثيرات مستقيم و بی

اجتماع اعتراضی که در آن نقش اصلی را 
ھا برعھده  واحد و سنديکای آن کارگران شرکت

]يحه "داشتند، يکی ھم اين بود که بررسی 
عجالتا از دستور کار مجلس "  اصAح قانون کار

خارج شد و بررسی دوباره آن ظاھرا به دريافت 
کميته سه "به اصطAح "  نظرات کارشناسی"

" جانبه ملی کارگران، کارفرمايان و دولت
نيازی به گفتن نيست که اعتراض .موکول گرديد

قانون کار به معنای تأييد و "  اصAحيه"به 
رضايت از قانون کارموجود نيست بلکه 

ست نسبت به تعرض سرمايه عليه ته   اعتراضی
مانده حقوق حد اقلی که تحت شرايط معينی  
پذيرش آن برسرمايه داران  و رژيم آن ھا تحميل 

 .شد
 ک2م آخر 

ست که درگيری و کشمکش ميان   اين واقعيتی

معيشت و منزلت حق مسلم "، "ملغا بايد گردد
اعتصاب، تجمع، تشکل حق مسلم "، "ماست
، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"، "ماست

کارگر، معلم، دانشجو "، "کارگر اتحاد اتحاد"
 ".اتحاد اتحاد

ھايی از دانشجويان نيز در  در اين تجمع که جمع
ھا توسط  آن حضور داشتند، وقتی دو تن از آن

نيروھای امنيتی وانتظامی دستگير شدند، جمعيت 
دانشجو را رھا کن فکری به حال ما "با شعار 

" دانشجوی معترض آزاد بايد گردد"و "  کن
خواستار آزادی دانشجويان شدند که در جا آزاد 

البته در اين تجمع اعتراضی، شعارھای .  شدند
شد و پAکاردھای ديگری نيز  ديگری نيز داده می

که توسط تشکيAت وابسته به حکومت تھيه شده 
شد، اما صدا و شعارھا و  بود حمل می
ھا، در ميان شعارھای پرطنين و    پAکاردھای آن

درپی و پAکاردھای متعدد کارگران  پی
کارگران معترض در حين .  واحد گم بود شرکت

رو مابين درب شمال شرقی  شعار دادن، در پياده
پيمايی زدند و  و شمالی مجلس دست به راه

پيمايی با  ھايی از دانشجويان نيز در اين راه جمع
 آبان ٢۵اجتماع اعتراضی .  کارگران ھمراه شدند

گير بود که  واحد به قدری چشم کارگران شرکت
ھای وابسته به رژيم مانند  حتا برخی از سايت

ايسنا و ايلنا نيز از آن به عنوان اعتراض گسترده 
 .کارگران ياد کردند

واحد به رغم  اجتماع اعتراضی کارگران شرکت
گير پليس و نيروھای امنيتی تا  حضور چشم

در اين ساعت .   ادامه يافت١٢ساعت يک ربع به 
وحيد فريدونی عضو سنديکای کارگران 

ای را که به ھمين مناسبت تھيه  واحد، بيانيه شرکت
 .شده بود قرائت کرد و تجمع کارگران پايان يافت

توان آن را در زمره  از جمله نکات ديگری که می
واحد به  موفقيت ھای سنديکای کارگران شرکت

شمار آورد، تاثيرات مفيد و آگاھی بخش اين 
حرکت بر کارگران بطور عام و نيز کارگران 

گونه اقدامات و  چرا که اين.  واحد است شرکت
اجتماعات اعتراضی سازماندھی شده و مرتبط با 
خواست ھای کارگران، او] فضای جديد و 
اميدبخشی را فرا روی جنبش مبارزاتی کارگران 

بينند  که کارگران به چشم خود می وقتی.  گشايد می
يک تشکل کارگری با اعتماد به نفس وارد نبردی 
شده است که به ھمه کارگران مربوط است و در 

ھا ايستاده  داران و دولت آن برابر تعرض سرمايه
است، بديھی است که از اين مبارزه نيرو بگيرند 
و فعاليت متشکل کارگری به عنوان يک ارزش 
و ضرورت، در ميان کارگران جا و مکان 

کارگران .  بيشتری را به خود اختصاص دھد
بينند که يک تشکل کارگری، يک سنديکا  می

ای شده است که  وارد يک مبارزه جدی با ]يحه
اين .  به مجلس فرستاده است"  دولت"آن را 

مبارزه که در واقع يک مبارزه سياسی است 
جرات و شھامت کارگران در مبارزه عليه 

اگرچه .  کند ھای دولت را تقويت می سياست
ای است در  درھرحال اين مبارزه، مبارزه

چارچوب قوانين و مناسبات بورژوايی موجود و 
ست که در تحت مناسابت و قانون  اين واقعيتی
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  آذر، روز دانشجويان استبدادستيز گرامی باد١۶

  ٩درصفحه 

ھا دانشجو  دستگيری صدھا تن و قتل ده
و با "  انقAب فرھنگی"در پی .  عملی گرديد

ھا  ی رژيم، ده ھای وحشيانه تشديد سرکوب
بسياری در .  ھزار دانشجو دستگير شدند

 رژيم  ھای تير و اعدام ھا، ميدان گاه شکنجه
گروھی برای حفظ جان ناچار به . جان باختند

جمعی ديگر نيز از . خارج از کشور گريختند
پس از آن، .  ادامه تحصيل محروم گشتند

ھا نيز سکون و  چون جامعه، بر دانشگاه ھم
از .  سکوت حاکم گرديد تا اوايل دھه ھفتاد

نيمه اين دھه، جنبش دانشجويی ايران بار 
ديگر جان گرفت، اما اين بار در نبود 

ی خفقان و  دانشجويان چپ، زير سيطره
تر تحت تأثير گرايش  سرکوب و از ھمه مھم

. فکری رو به رشد جديد يعنی نئوليبراليسم
تأخير ورود افکار نئوليبرالی در ايران، 
ناشی از ديکتاتوری محمدرضاشاھی، انقAب 

گذشته از آن، تازه در اواخر .  و جنگ بود
دھه شصت و اوايل دھه ھفتاد شمسی و با 
پايان جنگ دو رژيم ارتجاعی ايران و عراق 
و در دوران رياست جمھوری رفسنجانی بود 

ھای اقتصادی نئوليبرالی به اجرا  که سياست
ھايی که به ھمراه خود  سياست.  گذاشته شدند

اقشار جديدی را در جامعه پروراند که 
از .  حاملين و مروجان اين تفکر جديد بودند

آن ھنگام تاکنون، اين تفکر، به جز 
ھای  ھايی کوتاه، گرايش غالب بر جنبش دوره

چون زنان و دانشجويی بوده و  اجتماعی ھم
تأثيرات منفی بسياری بر سطح مبارزات و 

ھا برجای گذاشته  ھای اين جنبش خواسته
ھای  چنان که پيش از اين، بر جنبش.  است

  با اين تفاوت که جنبش.  دانشجويی غرب
دانشجويی بسياری از کشورھای غربی، 
پيش از غلبه اين تفکر، دستاوردھايی کسب 
کرده بودند، و شرايط اجتماعی و سياسی 

ھای بارزی داشته و  ھا با ايران تفاوت آن
 .دارند

در ارزيابی مشخص از فعاليت يک سال 
توان اين دوره  گذشته جنبش دانشجويی، می

را سال افول شديد مبارزات دانشجويی 
ھای  مايه دانست، به رغم آن که دست

امروزه در .  اعتراضی فراوانی وجود داشت
ھا جو امنيتی شديدی برقرار است؛  دانشگاه

ترين  ھای انضباطی دانشجويان را به کم کميته
کشند؛ دانشجويان از  ای به صAبه می بھانه

اند؛ حجاب اجباری  آزادی بيان و قلم محروم
، تبعيض )ھای دخترانه حتا در خوابگاه(

جنسيتی، مانند محدوديت تحصيل دختران در 
ھا، تفکيک جنسيتی،  برخی از رشته

دانشجويان، به ويژه دانشجويان دختر را در 
کردن "  اسAمی"منگنه قرار داده است؛ 

برخی دروس و عدم تکافوی امکانات 
تحصيلی و آموزشی مناسب، سطح علمی 

ھا را تقليل داده است؛ بخش بزرگی  دانشگاه
اند؛  از امکانات رايگان پيشين حذف شده

ی بسياری از   ھزينه تحصيل و شھريه

کودتای محمدرضا شاه عليه دولت مصدق 
در مرداد ماه و ھنگام تعطيAت دانشجويی 
رخ داد، اما با آغاز سال تحصيلی در مھر 
ماه، اعتراضات و مخالفت دانشجويان عليه 

تظاھرات و .  رژيم کودتا آغاز شد
ھای بعد ادامه يافت تا آذر  اعتراضات در ماه

 که برقراری مجدد روابط ١٣٣٢ماه 
ديپلماتيک ايران و انگلستان و سفر ريچارد 

معاون رئيس جمھوری وقت (نيکسون 
. به ايران اعAم گرديد)  آمريکا، آيزنھاور

 ١۴دانشجويان اعتراضات خود را از روز 
حکومت محمدرضا شاه .  دی آغاز کردند

روز .  تصميم به سرکوب اعتراضات گرفت
 آذر نظاميان به دانشکده فنی دانشگاه ١۶

اين يورش موجب گشت .  تھران ھجوم بردند
ھای احمد قندچی، مھدی   دانشجو به نام٣

نيا کشته  شريعت رضوی و مصطفی بزرگ
پس .  و صدھا دانشجو دستگير و زخمی شوند

از مدتی، اين روز به نام روز دانشجو 
روز سمبل مبارزات .  گذاری شد نام

دانشجويی و جنبش دانشجويی در ستيز با 
استبداد وامپرياليسم، تقريبا ھر ساله در اين 
روز اعتصابات و اعتراضات دانشجويی 

 آذر، ١۶اما به جز .  شد برگزار می
ھای ايران ھمواره تحت تأثير تغيير  دانشگاه

و تحو]ت سياسی و اجتماعی جامعه بوده و 
پيوندی ناگسستنی با مطالبات عمومی توده 

خواھانه و ضد  مردم، به ويژه مطالبات آزادی
سرکوب شديد دانشجويان .  ديکتاتوری داشتند

توسط رژيم شاه در دھه چھل و پنجاه نه تنھا 
خواھانه  گاه نتوانست مبارزات آزادی ھيچ

دانشجويان را متوقف سازد، بلکه بر شمار 
ھا و احزاب  دانشجويانی که به سازمان

پيوستند،  خواه می سياسی مارکسيست و آزادی
 . شد افزوده می

ھای فعال  ھا، کانون ، دانشگاه۵٧طی انقAب 
پس از پيروزی .  مبارزه با رژيم شاه بودند

، موج عظيمی از دانشجويان ۵٧قيام 
ھای سياسی  ھا به احزاب و سازمان دانشگاه
خواه، چپ و مارکسيست پيوستند و به  آزادی

فعاليت سياسی علنی در دانشگاه  روی 
اين کانون پرشور فعاليت سياسی، .  آوردند

يکی از موانع جدی بود بر سر راه اجرای 
ھای رژيمی   که درصدد بود  سياست

دستاوردھای انقAب را باز پس گيرد و بار 
ديگر جو سرکوب و خفقان را بر جامعه 

نيز "  ھای اسAمی انجمن"تشکيل .  حاکم سازد
ساز نبود زيرا دانشجويان آنان را، به  چاره

. دانستند درستی، بازوھای جاسوسی رژيم می
. ھا تعطيل شوند پس ]زم بود ابتدا دانشگاه

 اين سياست، به رغم ۵٩در ارديبھشت 
ی دانشجويان، تحت عنوان   و مبارزه مقاومت

با ضرب و شتم و "  انقAب فرھنگی"

ھای  از ميانه دھه شصت ميAدی، موج جنبش
راديکال اجتماعی، بسياری از کشورھای 

جنبش دانشجويی نيز .  جھان را دربرگرفت
 دانشجويی  با آن که جنبش.  يکی از آنان بود

ھر کشوری شتاب و اشکال خاص خود را 
داشت و به ويژه متأثر از مبارزه طبقاتی 
موجود در جامعه بود، تشابھاتی نيز ميان 

اين جنبش که عمدتاً در .  آنان وجود داشت
ھای دانشجويی آغاز شده  ابتدا، از خواست

بود، در مرحله بعد سيستم ھيرارشی و 
ھا را به چالش طلبيد، و  مدار دانشگاه قدرت

ھای اجتماعی  در فاصله اندکی تمام نابسامانی
ی اعتراضات خود  مايه و سياسی را دست

 .کرد
در ميانه دھه ھفتاد اولين بحران اقتصادی 
چشمگير دوران پس از جنگ بروز کرد و 

. المللی گشت منجر به رکود و تورم بين
داری، پس از يک  بنابراين ]زم بود سرمايه

اش با نيروی  دوران رونق، خود و رابطه
بخشی از اين بازسازی . کار را بازسازی کند

ھای آموزش عالی و  تجديد نظر در بودجه
سوبسيدھايی بود که در دوران رونق به اين 

اين بازسازی، در .  بخش اختصاص يافته بود
با اين .  ای رخ داد ھر کشوری به گونه

بازسازی، ھزينه بحران اقتصادی به نام 
و "  مبارزه با تورم"، "ضرورت اقتصادی"
تجلی .  بر دوش کارگران افتاد"  گرايی واقع"

فکری اين بازسازی اقتصادی که بعدھا 
تر  و به بيان دقيق"  ريگانيسم"و "  تاچريسم"
ھای   ناميده شد، ايده"  نئوليبراليسم"
در .  بود"  پست مدرنيسم"و "  پساساختاری"

زمينه افت مبارزات کارگری  نتيجه، بر پس
در جامعه و بر اثر گسترش نفوذ اين افکار، 

گرايانه و چپ حاکم بر اين  ديدگاه آرمان
ھا جای خود را به گرايش  جنبش

کارانه داد و جنبش دانشجويی افت  محافظه
با وجود اين، برخی از مطالبات .  کرد

دانشجويی به تحقق پيوست، اما نه ايده 
که نيروی "  امکان تحول گسترده و عظيم"

گرچه، در برخی از .  شان بود محرک
چنان  ھم ھای دانشجويی  کشورھا جنبش

گاه به  حضور دارند، اما تأثيرگذاری آنان ھيچ
 .ھای شصت و ھفتاد نرسيد دھه

ھای خاص جامعه،  اين روند، به علت ويژگی
ھای  فعاليت.  در ايران با تأخير رخ داد

سياسی دانشجويی از دھه بيست شمسی 
، با سقوط حکومت رضا شاه )پنجاه ميAدی(

و ايجاد فضای بازتر سياسی افزايش يافت و 
بر اثر .  ھای بعد نيز ادامه يافت در سال

ديکتاتوری رضاشاھی و سپس 
ھا، از ھمان  محمدرضاشاھی، اين فعاليت

ای سياسی بود و استبدادستيزی  ابتدا، مبارزه
 .  ھای مھم آن بود از مؤلفه
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٩درصفحه   

 برگزاری اربعين حسينی در عراق و اھداف جمھوری اس2می

١٠از صفحه    
در مقابل قطب اجتماع مسلمانان در "  حسينی

 . عربستان است
ھيئت حاکمه ايران با چنين اقداماتی از يک 
طرف تAش می کند تا در عرصه داخلی بر 
ناتوانی خود در پاسخگويی به نيازھای اوليه 
مردم و پيامد آن بر بحران ايدئولوژيکی که بدان 
گرفتار است سرپوش بگذارد و از سوی ديگر با 
معرفی خود به عنوان يک رژيم شيعه و مدافع 
ھمه مسلمانان  جھان که اکنون عAوه بر شيعيان 
منطقه قدرت بسيج مسلمانان سنی مذھب را ھم 
دارد، می خواھد قدر قدرتی خود را در وھله اول 
به عربستان سعودی و سپس به قدرت ھای جھان 

 . نشان دھد
 

 سوگواری در مرگ ج2د
 

مرگ اين بار به سراغ يکی ديگر از جAدان 
عبدالکريم موسوی .  رژيم جمھوری اسAمی آمد

اردبيلی که دوران سرکوب و کشتارھای دھه ی 
 رئيس قوه ی قضائيه بود، ٦٧شصت و تابستان 

بر خAف ھزاران زندانی سياسی که اجسادشان 
جمعی مخفی کردند،  را شبانه در گورھای دسته

ھای رژيم  مرگ پُر سر و صدايی در رسانه
 .دو روز عزای عمومی اعAم شد. داشت
خامنه ای در پيام تسليت خود،  موسوی اردبيلی  

دوران "  در ھمه ی حوادث و قضايای مھم"را 
در شمار فعا]ن و خدمتگزاران "حيات خمينی 

در پيام رفسنجانی .  می خواند"  برجسته ی کشور
مشتاقانه در "  نيز جمAت مشابه می بينيم 

سنگرھای حساس و مھم سياسی و قضايی و 
تقنينی گوناگون خدمت کرد که اوج حضور 

در قوه قضائيه بود که تا سالھا از ...  مؤثرشان، 

کرد و به آن اعتبار  جايگاه اين قوه دفاع می

روحانی که در تزوير و ريا گوی   ."  بخشيد می

سبقت را از بسياری از ھمپالگی ھای حکومتی 
اش ربوده است، در پيام خود عAوه بر تأکيد بر 

استحکام نظام "نقش موسوی اردبيلی در 
وی تعريف و "  مشی اعتدالی"، از "اسAمی

 . تمجيد می کند
ست   ھا به روشنی تقدير از جAد بيرحمی اين پيام

که خون ھزاران کمونيست و انقAبی را برزمين 
واقع تأکيد بر نقشی  اين پيام ھا در.ريخته است

است که سرکوب ھای گسترده پس از قيام بھمن 
 و به ويژه دستگيری ھا و کشتار زندانيان ٥٧

رژيم "  استحکام"سياسی در دھه ی شصت، در 
ھای آزادی  جدال انقAب و آرمان.  ايفا کرده است

خواھانه و برابری طلبانه اش از يک سو با ضد 
انقAب واپسگرا به رھبری خمينی از سوی 
ديگر، که ارتش و تمام ارگان ھای اصلی قدرت 
از جمله قوه ی قضائيه را بی درنگ تصاحب 

ھمه ی حوادث و قضايای "کرد، تحت عنوان 
سعی .  در ھاله ای مبھم بيان می گردد"  مھم
شود تا از موسوی اردبيلی که در مقام رياست  می

قوه ی قضائيه مسئول صدور تمام احکامی است 
که ھزاران انقAبی و آزاديخواه را به جوخه ھای 
اعدام سپرد، چھره ای مقبول و معتدل معرفی 

ھای  ھای مجازی و رسانه در تمام شبکه.  شود
رژيم در مورد جنايت ھايی که در دوران تصدی 
رباست قوه ی قضائيه صورت گرفت، سکوت 

وابسته به رژيم و قشرھايی از توده ھای مذھبی 
اربعين "ايران به عراق جھت حضور در  مراسم 

و نتايج حاصل از آن برای ھيئت حاکمه "  حسينی
. ايران صرفا در عرصه داخلی خAصه نمی شود

جدای از ورشکستگی اقتصادی و ناکامی ھای 
جمھوری اسAمی در عرصه اجتماعی که اين 
رژيم را ھرچه بيشتر به سمت متوسل شدن به 
باورھای خرافاتی، سوگواری و برگزاری ايام 
مذھبی برای در انقياد نگه داشتن توده ھای 
شکست خورده و مايوس سوق داده است، عوامل 
ديگری ھم وجود دارند که ھيئت حاکمه ايران در 

بزرگترين راھپيمائی شيعيان "امر حضور در 
در عراق تا بدين حد از خود اشتياق نشان "  جھان

اشتياقی که با صرف ھزينه ھا و .  می دھد
سرمايه گذاری ھای مادی، معنوی و تبليغاتی 
کAن و حتا به بھای کشته شدن تعداد زيادی از 

در ناامنی ھای "  اربعين حسينی"ھمين مشتاقان 
عراق باز ھم ھر ساله در راه اندازی اينگونه 
اقدامات مذھبی تAش بيشتری از خود نشان می 

 .  دھد
بر کسی پوشيده نيست که پيشبرد اھداف 
ايدئولوژيک و قطب سازی مذھب شيعه جھت 
بھره برداری از اعتقادات مذھبی توده ھای مردم 
ايران و منطقه ھمواره يکی از اھداف ذاتی 

استراتژی و سياستی که .  جمھوری اسAمی است
ھيئت حاکمه ايران در مسير اثبات وجودی خود 
به عنوان يک رژيم دينی و ايدئولوژيک ھمواره 

 . و در ھر شرايطی به آن اقدام کرده و خواھد کرد
عAوه بر اين خصلت ذاتی جمھوری اسAمی، با 
تيره تر شدن روابط سياسی ھيئت حاکمه ايران و 
حکومت آل سعود که رژيم سعودی با تکيه بر 

در اين   -خانه خدای مسلمانان  –وجود کعبه 
کشور، خود را مدعی رھبری جھان اسAم می 

برای "  اربعين حسينی"داند، حضور در مراسم 
بزرگترين "جمھوری اسAمی که از آن به عنوان 

ياد می کند، از اھميت "  راھپيمائی شيعيان جھان
خصوصا که با .  بيشتری برخوردار شده است

قطع مناسبات سياسی  و روابط ديپلماتيک دو 
رژيم ايران و عربستان و ممنوعيت ورود 
مسلمانان ايران در مراسم حج امسال، حضور در 

برای جمھوری اسAمی "  اربعين حسينی"مراسم 
. به امری حياتی تر از گذشته تبديل شده است

خصوصا که رژيم ايران و دستگاه ھای تبليغاتی 
آن با ادعای حضور مسلمانان سنی مذھب 
کشورھای منطقه در مراسم اربعين امسال سعی 

را از محدوده "  اربعين حسينی"کرده اند دايره 
مسلمانان شيعه خارج و برگزاری اين مراسم را 
ھمانند مراسم حج به دايره وسيعتری با وجود 

 . مسلمانان شيعه و سنی رسميت بخشند
در واقع جمھوری اسAمی با گسيل نيروھای 
بسيج، عوامل دولتی و مزدوران خود به عراق 
که طبيعتا بخشی از توده ھای مذھبی و بعضا 
روستايی نيز در آن حضور يافته اند و پيامد آن 

 ميليون مسلمان شيعه و سنی ٢۵اعAم حضور 
در صدد محور "  اربعين حسينی"در مراسم 

اربعين "کردن قطب شيعه و اجتماع راه پيمايی 

. حدت و شدت بيشتری تا کنون دنبال شده است
لذا، امسال نيز ھيئت حاکمه ايران و به تَبَع آن 
کابينه روحانی با ھمه امکانات و ابزارھای دولتی 
و غير دولتی جھت تبليغ و بسيج گسترده 
نيروھای وابسته به رژيم و گروه ھايی از توده 
ھای مذھبی ايران جھت گسيل به عراق و 

بزرگترين راھپيمائی شيعيان "حضور آنان در 
 . وارد ميدان شدند" جھان

 ميليون از مسلمانان ٢۵اعAم رقم کذائی حضور 
اربعين "شيعه و سنی سراسر جھان در مراسم 

توسط روزنامه کيھان و اعAم حضور "  حسينی
) سايت شيعه نيوز( ميليون شيعه ايرانی ٢بيش از 

در اين مراسم به ھمراه گسيل کاروان ھای متعدد 
خدماتی و سرويس دھی مجانی ھAل احمر و 
ديگر نھادھای دولتی به عراق در ايام مراسم 
اربعين کربA و نيز اظھار نظر خامنه ای در سوم 

اربعين ھم جزو "آذر ماه امسال، مبنی بر اينکه 
روزھايی است که دست خداوند روشنتر از ھر 

جملگی نشانه اھميت "  جايی در آن ديده می شود
تبليغاتی و ايدئولوژيک اين روز برای ھيئت 

 . حاکمه ايران است
پوشيده نيست که جمھوری اسAمی به عنوان يک 
رژيم مذھبی که در آن دستگاه دين و دولت به 
نحو آشکاری در ھم تنيده شده اند، مذھب و تبليغ 
و ترويج گسترده خرافات اسAمی و گسترش 
بنيان ھای مذھبی يکی از موثرترين ابزارھای 
تحميق عمومی توده ھا توسط ھيئت حاکمه ايران 

ابزاری برای در انقياد نگه داشتن توده ھا .  است
و نماد به ظاھر غيرعلنی سرکوب که در 
ھمگامی و ھمدستی با ديگر ابزارھای عريان و 
آشکار سرکوب از قبيل دستگاه قضايی، ارتش، 
سپاه و زندان پايه ھای ستم و سلطه طبقاتی 
جمھوری اسAمی را بر کارگران و توده ھای 

 .زحمتکش جامعه استمرار و قوام می بخشد
لذا، در وضعيت کنونی که ھيئت حاکمه ايران در 
پاسخگويی به خواست ھای روزمره و مطالبات 
اقتصادی، اجتماعی توده مردم ورشکستگی 
سياسی و ايدئولوژيک خود را بيش از ھر زمان 
ديگری به نمايش گذاشته است، طبيعی است که 
در مواجھه با انبوه معضAت جامعه و بحران 
ايدئولوژيکی که بدان گرفتار است، بيش از 
گذشته به ترويج خرافات و دامن زدن به توھمات 

خصوصا در شرايط .  مذھبی توده ھا اقدام کند
کنونی که بخش وسيعی از توده ھای مذھبی به 
رغم سرخوردن از جمھوری اسAمی، از آنجايی 
که چشم انداز اميد بخشی در تغيير وضعيت 
ندارند و در کنار اين بی افقی، دچار ياس، 
سرخوردگی و به طريق اولی در انفعال سياسی 
به سر می برند، بسيج اين بخش از توده ھا در 
مسير تجمعات مذھبی، ھيئت ھای عزاداری و 
راه پيمايی ھای عمومی سوگواری از قبيل 

در عراق می تواند بخشی از "  اربعين حسينی"
سياست کAن جمھوری اسAمی برای فائق آمدن 
بر ناتوانی و بحران ايدئولوژيک خود در ميان 

 . توده ھای مذھبی جامعه باشد
با اين ھمه، گسيل چند صد ھزار نفری نيروھای 



 ٩ ٧٣٠ شماره  ٩۵نيمه اول آذر     ٩
٨از صفحه   

 سوگواری در مرگ ج2د
طلب را به مخاطره نياندازد، و  جناح اصAح

برای حفظ کليت نظام جمھوری اسAمی، 
مطالبات و مبارزات راديکال دانشجويی را 

 . به انحراف کشاند
در نتيجه، جنبش دانشجويی امروزين 

روی دولتمردانی  به جنبش دنباله  ايران،عمدتا
بدل گشته که خود در سرکوب انقAب و 
برقراری خفقان و استمرار آن نقش داشته و 

روی جناحی گشته که در دزدی  دارند؛ دنباله
. و چپاول و فساد ھمتای جناح رقيب است

چنان که تجربه کرديم، چنان که تجربه 
اينان اگر امروز از نبود آزادی .  کنيم می
روست که خود تحت فشارند و  نالند، از آن می

 .خواھی برای توده مردم نه از سر آزادی
ھايی که از تأسيس دانشگاه در ايران  در دھه

گذرد، جنبش دانشجويی، جنبشی ضد  می
طلبانه، مستقل از دولت،  استبدادی، برابری

در چالش با قدرت حاکم و متأثر از 
خواھانه، ضد امپرياليستی  ھای آزادی جنبش

جنبشی .  و سوسياليستی جھان بوده است
اعتبارش نيز .  راديکال و در کنار مردم

برخاسته از اين مبارزات و پيوندش با 
ھای جنبش  اما تکه پاره.  مطالبات مردم بود

اند در دست  دانشجويی کنونی عموماً ابزاری
ربط به  بنابراين بی.  ھای قدرت يکی از جناح

 ١۶ربط به  چنان که بی. شان مردم و مطالبات
. آذر، روز استبدادستيزی و آزادی خواھی

جنبش دانشجويی امروزين، وھنی است به 
سابقه مبارزاتی درخشان جنبش دانشجويی 

 .ايران
روشن است که وضعيت کنونی جامعه پايدار 

خواھند در  اگر دانشجويان می.  نخواھد ماند
تحو]ت آتی نقش داشته باشند، بايد از 
امکانات موجودشان بھره گيرند و به 

ای  مبارزه.  ای مؤثر روی آورند مبارزه
ھای  ھای جناح مستقل از منافع و رقابت

ای در راستای مطالبات  مبارزه.  مختلف رژيم
تنھا با استفاده از اين .  ھای مردم خود و توده

ی  توانند اعتبار رفته کار است که می راه
ای که در  وظيفه. جنبش دانشجويی را بازيابند

ی نخست، بر عھده دانشجويان چپ و  وھله
 .کمونيست است

 

ھا کمرشکن گشته است؛ امکانات  دانشگاه
ھا، کيفيت غذا،  رفاھی از جمله خوابگاه

باری به  وسايل حمل و نقل در وضعيت اسف
ھای فردی به سطح  برند؛ آزادی سر می

 ١۶با اين ھمه، از . اند آوری تقليل يافته توھين
آذر سال گذشته تا امروز، تحرک چشمگيری 

ھا وجود نداشته، حداکثر  در دانشگاه
اعتراضات پراکنده در رابطه با و ضعيف 

اعتراضاتی که پيش از اين، در .  صنفی
تری به وقوع  تر و راديکال اشکال متنوع

 .پيوستند می
بندی فعاليت يک ساله گذشته،  در جمع

ھای  وضعيت کنونی حاکم بر فعاليت
توان انفعال و  دانشجويی، را تنھا می

تفاوتی نه تنھا  انفعال و بی.  تفاوتی ناميد بی
ھای مردم  نسبت به ظلم و ستمی که بر توده

شود، بلکه حتا نسبت به شرايط  روا داشته می
 .ھا حاکم بر دانشگاه

ست که وضعيت جنبش دانشجويی جدا  بديھی
خمودگی و .  از وضعيت کلی جامعه نيست

سکون سياسی حاکم بر جامعه، يکی از 
عوامل مؤثر بر انفعال حاکم بر جنبش 

جو امنيتی غالب نيز عامل .  ست دانشجويی
اما .  ست که بايد به آن توجه داشت ديگری

در دوران شاه نيز، به .  اين تمام پاسخ نيست
رغم سرکوب و سلطه جو سياسی راکد در 

ھا، عموماً، از  ھايی، دانشگاه جامعه در دوره
حتا در شرايط .  ھای فعال سياسی بودند کانون

کنونی، ما شاھد مبارزات روزمره کارگران 
در حالی که دانشجويان به رغم .  ھستيم

ھا معضل، واکنش درخوری  مواجھه با ده
ھای صنفی از خود نشان  حتا برای خواست

 .دھند نمی
گذشته از سرکوب و انفعال سياسی و صرف 
نظر از حضوردانشجويان و گرايش  ضعيف 
چپ،  عامل مھم و مؤثر ديگر، ھمان جايگاه 
کنونی جنبش دانشجويی در مبارزات 

. سياسی، اجتماعی و تفکر غالب بر آن است
تفکری که جايگاه جنبش دانشجويی را به 

ھای حکومتی در  ی يکی از جناح زائده
از .  ھای سياسی تقليل داده است رقابت

خيزد که از  رو، در حدی به مبارزه برمی اين
ھای قانونی فراتر نرود، مصالح  چارچوب

روحانی خوش "از وی به عنوان .  شود می
و "  خوش مشرب"، "بذله گو"، "سيما

ياد می "  مردی که ھرگز پرخاش نکرد"
ھای رژيم پر شده است از سخنان  سايت.  شود

عدم خشونت "موسوی اردبيلی در مورد 
مجاز نبودن اھانت به انسان "، "عليه کودکان

و معذرت خواھی اش از مردم، البته "  ھا
بابت کارھايی که نکرده، نه از بابت جنايت 

مراجعه به سخنان وی .  ھايی که کرده است
 ٦٧ مرداد سال ١٤در نماز جمعه در تاريخ 

جمعی زندانيان  يعنی آغاز اعدام ھای دسته
سياسی مشخص می کند، منظور اردبيلی از 
معذرت خواھی از کارھايی که نکرده، چه 

اينھا که محاکمه ندارند، حکمش : "بوده است
معلوم، موضوعش ھم معلوم است و جزايش 

قوه قضايی در فشار است . باشد نيز معلوم می
شوند، قوه قضايی  که اينھا چرا محاکمه می

در فشار است که چرا تمام اينھا اعدام 
." شوند شان زندانی می شوند و يک دسته نمی

توان به  ، می٦٧با توجه به وقايع تابستان 
يقين گفت که منظور او برقراری دادگاه ھای 

ای حکم اعدام را  مرگ بوده که سه دقيقه
کردند و از نظر اين دژخيم، حتی  صادر می

البته با توجه به .  ھمين ھم ]زم نبوده است
تعداد کمی از زندانيان سياسی که از دھه ی 

 جان به در ٦٧شصت و به ويژه از تابستان 
توان گفت که موسوی اردبيلی  بردند، می

د]يل زيادی برای معذرت خواھی ندارد و 
البته که با پرونده ی سياه جناياتش در شمار 

فعا]ن و "يکی از برجسته ترين
عAوه .  رژيم به حساب می آيد"  خدمتگزاران

ھا موسوی اردبيلی کسی بود که در  بر اين
رويدادھای سياسی پس از دھه ی شصت، 

ھرگز زبان به انتقاد جدی از جناح مسلط  
ھای جناحی درون  نگشود و وارد درگيری

بنابراين تعجبی ندارد که چنين از .  رژيم نشد
سوی جناح ھای مختلف از وی قدردانی می 

 .شود
رژيم جمھوری اسAمی به خوبی آگاه بوده و 
ھست که بدون سرکوب انقAبيون و 
آزاديخواھان در دھه ی شصت ھرگز قادر 
به بقای خود و گستردن حکومت وحشت و 

. ھای پس از آن تا امروز نبود خفقان در سال
امروز ديگر تنھا ھواداری از يک سازمان 
سياسی چپ و کمونيست نيست که مجازات 

امروز نوبت شAق زدن کارگری .  دارد
رسيده که حقوقش را می طلبد، نوبت حبس 
معلمی که لب به اعتراض می گشايد، نوبت 

ھای  اخراج دانشجويی که جواب توھين
امروز .  …حراست دانشگاه را می دھد، 

 . روز سوگواری رژيم در مرگ جAد است

٧از صفحه   

  آذر، روز دانشجويان استبدادستيز گرامی باد١۶
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس2می 
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٨درصفحه   

برگزاری اربعين حسينی در عراق و اھداف جمھوری 

جمھوری اسAمی ھرچه بيشتر در پاسخگويی به 
نيازھا و مطالبات اجتماعی توده ھا ناکام تر می 
شود، به ھمان نسبت بر تار و پود پوسته مذھبی 
تنيده بر روبنای سياسی اش رنگ و لعاب 

رواج گسترده خرافات، دامن .  بيشتری می زند 
زدن به توھمات مذھبی توده ھا و داير کردن 
زيارتگاه ھای متعدد برای جذب ]يه ھای عقب 
مانده جامعه اگرچه بخشی از دورنمای 
ايدئولوژيک ھيئت حاکمه ايران است اما، کاربرد 
اين سياست در دوره احمدی نژاد ابعاد وسيعتری 

اوج فريبکاری و پوپوليسم احمدی .  به خود گرفت

نژاد با راه اندازی تبليغات وسيع در مورد 
سجايای چاه جمکران و وسيعتر از آن اعAم 
حشر و نشر او با يک موجود خيالی به نام 

و وعده ظھور زود ھنگام اش "  مھدی موعود"
پيشبرد عمومی اين سياست در سال .  رقم خورد

ھای پايانی دوره احمدی نژاد با راه اندازی موج 
جديدی از تبليغات مذھبی در مورد گسيل 
نيروھای بسيج و بخش ھايی از توده ھای مذھبی 

سر باز "  اربعين حسينی"ايران به عراق در ايام 
سياستی که در دوره حسن روحانی نيز با .  کرد

ھای  نامSه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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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 اطع بينندگان و عقه 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 اطع 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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