
  به انگيزه سيزده آبان ، روز دانش آموز          
                                                                          

 نكاتى پيرامون اهميت و ضرورت      
  آموزان  به ميدان آمدن دانش     

 
  آمانگر آرش                      

           
  :مقدمه 

 در گرماگرم انقالب عظيم مردم ايران ، 1357 آبان 13در روز شنبه 
ميليونها دانش آموز با نرفتن به کالسهای درس ، اقدام به شرکت 

از جمله در تهران . در ميتينگها و راهپيمائيها ي سراسری نمودند
هزاران تن از محصلين مدارس راهنمايی و متوسطه ، با حضور در 

ستادان و ديگر اقشار ان ، ادانشگاه تهران ، به همراه دانشجوي
يکه مشغول بازديد از نمايشگاههای عکس و گوش مردم ، در حال

دادن به سخنرانيها بودند ، ناگهان يک کپسول گاز اشک آور که از 
سوی مامورين حکومت نظامی پرتاب شده بود بميان مردم و دانش 

اين مسئله سبب شد که اجتماع کننده گان به طرف . آموزان افتاد
رهای خروجی دانشگاه هجوم آورند ، اما به دستور تيمسار اويسی د

. فرماندار نظامی تهران ، بطرف محصلين و مردم تيراندازی ميشود 
تا ساعت پنج بعد از ظهر تعداد کشته ها به حدود هفتاد نفر ميرسد 

بعد از اين اقدام . که اکثر آنها دانش آموز يا دانشجو بودند 
 حکومت نظامی بود که مردم بطرف مجسمه جنايتکارانه مامورين

جنايت مذکور عليه . های شاه هجوم ميبرند و آنها را پائين ميکشند 
آنقدر مشمئزکننده بود که حتی اجتماع آرام دانش آموزان و مردم ، 

  .ز در اعتراض به آن استعفا ميدهد  رژيم ستم شاهی نيوموزير عل
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 !ترکيه درآغازراه          
  جمشيد پدرام              

 
قضييه پيوستن ترکيه به اتحادیه ا روپا دریکی دوسال 

گذشتته به یکی از مسا ئل  روزکشورهای اروپا تبدیل شده  
. رفته اندواحزاب، سياست های بسيارمختلفی درپيش گ

گاه حتی در یک حزب واحد  چه دراپوزیسيون وچه خارج ازآن 
با مواضع ضدونقييضی روبروميشویم که داوری پيرامون آنها 
بسيارمشکل است، چرا که هيچيک کالم آخرنيست ونشان 
دهنده آنست که کشورهای اتحادیه اروپا هنوز به سياست 

فی سوسيا درحا لی که مثال دولت ائتال. واحدی نرسيده اند
ل دمکرات وسبزها در آلمان موافق ورود ترکيه و پی گيری 

جدی مذاکره با این کشوراست ، احزاب دمکرات مسيحی  
ومحافظه کاراین کشور با احتياط برخورد ميکنند واحزاب 

 .راست افراطی وضد خارجی  با آن مخالفت می ورزند
  10 در صفحه بقيه                                             

  

   فريبرز رئيس دانا  با مصاحبه      
  

   پيرامون دور جديد خصوصی سازی  = 
  =در اقتصاد ايران              

 قابل توجه کسانيکه ميگويند دوره      
 !! به پايان رسيده است " تحليل طبقاتی " 

  4در صفحه                      

       

     
  

بم ، نگذاريم در آستانه يکسالگی فاجعه   
         کمکهای مردم جهان و ايران به آسيب ديده گان 

  !و زلزله زده گان بم فراموش شود 
  

 اميرجواهری لنگرودی              
          

 ٠بم آمدم _ شهر _ من همين چند ساعت پيش از « 
آنجاييکه زلزله شده ، در آنجا با همه کمک های وسيع 

هيچ گونه : توانم بگويم خارجی که شده به جرئت می 
 تمام اين پولها ئيکه امداد رسانان ٠کاری برای مردم نکردند 

بين المللی ، از تمام کشور ها دادند ، تمام اينها در درون 
 تنها ٠اين بوروکراسی حيف و ميل شده است و رفت 

کارهائيکه صورت گرفته از جانب چند موسسه امداد رسان 
رسانان خارجی که مستقيما داخلی ، يا بعضی از امداد 
   خانه ها خراب ، هنوز ٠ام دادند مثال خودشان کارهايی انج
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  دنباله از صفحه يک         
  

  ....به انگيزه سيزده آبان                   
  

اژگون شد و پس از اين جنايت هولناک ، نظام سلطنتی وماه چند 
 آبان به عنوان روز دانش آموز در تاريخ کشورمان به ثبت 13

  .رسيد 
بعد از انقالب ، ميليونها دانش آموز به تصور اينکه برای هميشه به 
نظام سانسور و اختناق پايان داده شده است در مدارس سراسر 

تقل خويش ، ايران ، با ايجاد کتابخانه و تشکلها و شوراهای مس
 نمودند يتهای فرهنگی ، هنری و سياسی  سازماندهی فعالشروع به

غافل از اينکه رژيم اسالمی نوپا در سرکوب آزادی بی قيد و شرط 
  .انديشه ، بيان و تشکل ، بمراتب از رژيم پهلوی ارتجاعی تر است

جمهوری اسالمی ابتدا با ايجاد نهادهای وابسته به خود در مدارس 
مربيان مروج تربيت اسالمی و نظير انجمن های اسالمی ، ( 

  )گماشتن تدريجی مديران و ناظمان حزب الهی بر رياست مدارس 
و سپس ممنوع سازی فعاليتهای فرهنگی و سياسی دانش آموزان 
پيشرو  و نهادهای آنها در مدارس و همزمان با آن اخراج هزاران 
معلم و محصل آگاه و چپ ، به تحکيم پايه های حکومت قرون 

اما فاجعه اصلی زمانی آغاز شد که رژيم .  خود پرداخت وسطايی 
واليت فقيه تصميم گرفت پس از سی خرداد شصت ، تکليف مخالفين 

در جريان اين جراحی هول انگيز بود که هزاران . را يکسره کند 
دانش آموز به مسلخ کشيده شده و به جوخه های تيرباران سپرده 

المی ، قشر دانش آموز در تمام طول حيات جمهوری اس. شدند 
در . قربانيان ماشين آدمکشی رژيم را تشکيل ميداده اند بيشترين 

پی آن سرکوبهای فاشيستی بوده که متجاوز از دو دهه افت و رکود 
ممتدی بر جنبش دانش آموزی ايران حاکم شد و مدارس را به کلی 

ه اما در دو سه سال. از مدار مبارزه با استبداد حاکم خارج نمود 
اخير همزمان با اوجگيری جنبش معلمان ، به نظر ميرسد که زمينه 

  .مناسبی برای عروج مجدد جنبش دانش آموزی ، فراهم آمده است 
  .مطلب زير تالشی برای پرداختن به اين معضل مهم است 

*****************                        
ترين  بزرگ ميليون نفر، 17حدود  آموزان ايران با جمعيتى دانش

 آنها را  شوند آه امر آموزش قشر اجتماعى آشورمان محسوب مى
  .حدود يك و نيم ميليون آموزگار و دبير برعهده دارند

آنند آه   عمومى دولتى تحصيل مى اآثريت بزرگ اين قشر در مدارس
اقليتى از آنها . باشند  مى هاى آارگرى و زحمتكش عمدتا از خانواده
   درس )انتقاعى موسوم به غير( ى  خصوص نيز در مدارس

خوانند آه طبعا به دليل شهريه و هزينه نسبتا هنگفتى آه بايد  مى
هاى متوسط و مرفه برخاسته  توانند از خانواده بپردازند، تنها مى

 زهوار در رفته دولتى نيز به  هاست آه در مدارس البته مدت. باشند
زنند و حدود يك   مى»تيغ«  آموزان را  انحاى مختلف والدين دانش

آموزان   مذآور از دانش هايى از شهريه در مدارس دهه است آه گونه
اين مساله ضمن اينكه در تضاد آشكار با اصول . شود وصول مى

هاى تاريخ  قانون اساسى جمهورى اسالمى است، بلكه عمال عقربه
گرداند آه هنوز  آشورمان را به متجاوز از سه چهار دهه قبل برمى

 اصلى از الزامات قانونى حكومت ،م تحصيلى رايگان و همگانىنظا
 با يك دهه پايانى  از اين رو رژيم اسالمى در قياس. شد محسوب نمى

 رايگان از دبستان تا دانشگاه به يك  آه آموزش_حكومت پهلوى 
 یتر عملكردى به مراتب ارتجاعى_ نرم اجتماعى تبديل شده بود

 را از حق تحصيل  سالمى ظاهرا هيچكسدر واقع اگرچه رژيم ا. دارد
آند اما با ايجاد نظام دو بعدى يعنى تشويق و توسعه  محروم نمى

آيفيت دولتى، سبب   ويران و بى  خصوصى در آنار مدارس مدارس

بگذريم آه حدود .  در جامعه گرديده است تر شدن آموزش طبقاتى
ين بيست درصد از آودآان ايرانى عليرغم قرار داشتن در سن

مدرسه، به دليل فقر خانوادگى و يا نياز و به اشتغال جهت تامين 
اند و به  اى ثبت نام نكرده بخشى از مخارج خانواده، در هيچ مدرسه

در واقع . اند طور آلى از حق ابتدايى ولى بنيادى تحصيل محروم شده
را « آزادى تحصيل»اصل « جبر اقتصادى»اهرم نيرومندى به نام 

  .ناپذير ساخته است ن را عمال تحققزير گرفته و آ
  

    
  

جمهورى اسالمى در آنار اين سياست . اين اما آل داستان نيست
ويرانگرانه از دو زاويه ديگر نيز ضربه هولناآى به نظام آموزشى 

: اجتماعى آن وارد آرده است_ساخت علمى آشور و بنابراين زير
ر تعليم و تربيت نخست از طريق ايدئولوژيزه و تئوآراتيزه آردن ام

هاى بحران و  و دوم از طريق به فالآت آشيدن معلمين در چرخ دنده
فقر و بنابراين تحميل زندگى دو يا سه شغله به آنها و در نتيجه 
 و  خشكاندن شادابى، روحيه و انرژى آنها و از اين طريق آاهش

 .سير نزولى وحشتناك در آيفيت آار آموزشى ايشان 
تر نخست، اين رژيم از همان بدو به قدرت در رابطه با پارام

هاى پوسيده قرون وسطايى به  ، آار تزريق خرافات و سنت رسيدنش
تئورى »آتب درسى و حذف بسيارى از مفاهيم علمى آنها نظير 

اما اين تغييرات، احتياج به نيروى . را آغاز آرد« تكامل داروين
 ببرد و به  وفادار و يا حداقل سر براهى داشت آه آنها را پيش

ها هزار معلم دلسوز و  از اين رو وجود ده. محصلين حقنه آند
 داده شد و  خواه در سيستم آموزشى آشور مزاحم تشخيص ترقى

پاآسازى آنها همچون فضيلتى الهى در سرتاسر ايران تحقق 
آموزان پيشرو نيز  در آنار اين معلمين آگاه و مبارز، دانش. پذيرفت

 از عزل   اخراج قرار گرفتند آه اين عمل پسمورد تهديد و آزار و
ها هزار تن از آنها و اعدام بيرحمانه اين  صدر با دستگيرى ده بنى

هاى  ها و قتل عام  از اين پاآسازى تنها پس. نوجوانان تكميل شد
آموز  ها دانش وشوى مغزى سيستماتيك ميليون هولناك و نيز شست

د با عراق را با تكيه بر سوز خو بود آه رژيم توانست جنگ خانمان
انبوه نوجوانان داوطلب و فريب خورده به مدت هشت سال تداوم 

سياستى آه به قيمت آشته و مجروح و معلول شدن صدها . بخشد
 .هزار نوجوان و جوان تمام شد

آموزى مستقل   دانش مجموعه اين اقدامات بود آه سبب گشته جنبش
ى مردم ايران خارج شود قريب دو دهه از گردونه مبارزات اجتماع

اما در رابطه با پارامتر دوم آه . و از حيات داغ سياست رخت بربندد
يابى بحران  گرفتن جنگ ايران و عراق و شدت عمدتا بعد از پايان

اقتصادى صورت گرفت، معملين روز به روز به دليل گرفتار آمدن 
در زندگى چند شغله و خستگى و آالفگى ناشى از آن از وظيفه 

آموزان بازماندند، و با آن به   مناسب و با آيفيت دانش خطير آموزش
البته حق هم داشتند . جذاب برخورد آردند مثابه شغلى اجبارى و غير

چون انرژى روزانه آنها به ناگزير در بيرون از مدرسه، صرف 
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چرا آه حقوق پرداختى به معلمين حتى قادر به . شد مشاغل ديگر مى
 آنها نيست و اگر همسر شاغل و يا درآمد و تامين اجاره خانه

دارى، آارهاى فنى و  مسافرآشى، مغازه: هاى تكميلى نظير شغل
 چند روز از گرسنگى و   خصوصى نداشته باشند، در عرض تدريس

به همين خاطر حقوق پرداختى به معلمين به . بيمارى خواهند مرد
. دهد  قرار مىدليل ناچيز بودنشان، آنها را تماما در زير خط فقر

عصيان اخير معلمين تهرانى و اعتراضات همكاران آنها در 
مويد ... شهرهاى شيراز، اصفهان، بويراحمد، آرمانشاه، بابل و 

جان به لب »و «  رسيده آب به نقطه جوش»اين امر است آه 
ديگر ترسشان ريخته چرا آه ديگر چيزى ندارند آه از « ها رسيده

 .دست بدهند
اند انجماد سنگين رخوت سياسى و  مين توانستهاما چرا معل

آموزان هنوز به اين مهم، واقف و يا  مبارزاتى را بشكنند ولى دانش
 اند ؟ تر گفته باشيم، نايل نيامده اگر درست

،  در دو ساله اخير اعتراضى معلميناتالبته در جريان حرآ
ه آموزان مشاهده شد هاى آوچكى از حضور و همبستگى دانش نشانه
  جنبش« ها، هنوز   عليرغم اين جوانه وبا اين همه. است 
ممكن است .  ابهت خود را به رژيم نشان نداده است» آموزى دانش

به عواملى چون نياز  » ديرآرد« نظران در توجيه اين  برخى صاحب
در پاسخ بايد . اقتصادى مبرم معلمين آه محرك آنهاست اشاره آنند

ى نيز داراى انبوهى از مطالبات  ميليون محصل ايرانهفدهگفت 
  صنفى و اجتماعى است آه ضرورت تجمع، تشكل و برپايى اعتراض

  بعالوه جدا از اين مطالبات مشخص. حول آنها اهميت حياتى دارد
 )و بنابراين لغو شهريه( حق تحصيل رايگان و همگانى : نظير

هاى  تحرير در ميان فرزندان خانواده  توزيع رايگان آتب و لوازم
علمى، ارتجاعى   خرافات مذهبى، ضد تهيدست، پايان دادن به تدريس
، پايان دادن به آزار و اذيت مربيان  و مردساالرانه در مدراس

هاى مستقل، آزادى  هاى اسالمى، حق ايجاد تشكل تربيتى و انجمن
 و مدرسه،  هاى درس قيد و شرط انديشه و ابراز عقيده در آالس بى

و بنابراين پايان دادن (  جديد  د و ايجاد مدارس موجو مرمت مدارس
 امكانات ورزشى، هنرى و   ايجاد و گسترش)ها به تراآم آالس

ها، جدايى آامل سيستم آموزشى از مذهب، لغو آپارتايد يا  آتابخانه
، پايان دادن به تبعيضات قومى و در اين  جدايى جنسى در مدراس

 ....اطق ملى و  به زبان مادرى در من راستا حق آموزش
 معلمان،  گيرى بهتر از تجربه و تخصص آموزان براى بهره دانش

.  هستند ناگزير از همبستگى گسترده با آنها و متحول آردن مدراس
دارى له و  رحم اقتصاد سرمايه هاى بى دنده معلمى آه در البالى چرخ
تواند به وظيفه آموزشى و تربيتى خود عمل  لورده شده، چگونه مى

و معلمين و محصلين نه تنها درد مشترك، بلكه منافع نرد؟ از ايآن
، سيستم  آلود مدارس محيط ارتجاعى و خفقان. مشترك دارند

 از امكانات  مدرن، تهى بودن مدارس آموزشى قرون وسطايى و غير
آموزشى مناسب و آزار و اذيت سيستماتيك  ابتدايى تحصيلى و آمك

، همه و همه  م در مدارساللهى رژي عوامل و مزدوران حزب
توانند  موضوعات و معضالت مشترآى هستند آه معلم و محصل مى

 اجتماعى  ترين جنبش براى مصاف با آنها، دست در دست هم، عظيم
 .آشورمان را پديد آورند

و نيز سالگردهای قيام هيجده  » فوتبالهای شورش« ما در جريان 
آموز چه  نان دانش آه نوجواشاهد بوده ايم سالهای اخيردرتير

آن . ظرفيت عظيمى براى مبارزه با رژيم فقر و فالآت و خفقان دارند
، ند گنج  مى» عمومى جوانان جنبش« مبارزات البته در آاتاگورى 

  اما الزم است آن جسارت و شور انقالبى به صورت يك جنبش
مستقل و سراسرى با خواستها و مطالبات ويژه نيز  آموزى دانش

   در صورت تحقق اين مهم، خصوصا تبديل شدن مدارس.شكل گيرد

طلبى ، يكى از  خواهى و حق به سنگر استوار دفاع از آزادى
هاى پيشروى مردم برداشته خواهد شد و قدمى ديگر  ترين گام مهم

در راستاى .  را به نقطه ذوب هدايت خواهد نمود رژيم عهد دقيانوس
اى، يعنى به   توده شآرايى جنب گيرى اين تحول مهم در صف شكل

ها محصل و شكستن طلسم انفعال و غيبت  ميدان آمدن وسيع ميليون
آموزان پيشرو،   دانش آموزى، وظيفه سنگينى بردوش  دانش جنبش

خصوصا آسانى آه در مقاطع پايانى دوره . سكوالر و چب قرار دارد
در واقع اگر مرحله تكوين . آنند تحصيل مى ) دبيرستان( متوسطه 

 سالگى 14هى سياسى و توانايى نسبى مبارزاتى را از سن آگا
  حساب آنيم، آنگاه بايد اذعان آنيم آه رسالت اصلى تكوين جنبش

آند آه در پنج سال آخر   محصلينى سنگينى مى آموزى بردوش دانش
خوانند يعنى چيزى در حدود   مى دوره آموزشى دوازده ساله درس

براى اين . آموزان يليونى دانشم 17 ميليون از جمعيت  پنج يا شش
 18 تا 14آموزان بين سنين  منظور، قبل از هر چيز الزم است دانش

 خود را در هر مدرسه ايجاد آنند آه »غير علنیهاى  هسته«سال 
  » آموزى هاى دانش هسته« توانند با  طبعا در تداوم فعاليت، مى

و    واقع در يك منطقه آموزش ، خصوصا مدارس ديگر مدارس
هاى ايجاد يك اتحاديه سراسرى را  ، ارتباط بگيرند و زمينه پرورش

.  عجله نمود هاى اوليه نبايد در اين خصوص فراهم آنند، اما در گام
هاى  از اين رو در لحظه حاضر، اولويت اصلى بايد ايجاد اين هسته

ها از طريق روابط گسترده  اين هسته. جداگانه در هر دبيرستان باشد
آنند، در وهله  آموزان مخالف برقرار مى آه با انبوه دانشو طبيعى 

 را در برابر »مقاومت منفى«  و »نافرمانى مدنى« نخست امر 
. دهند نهادها و مقررات ارتجاعى رژيم در محيط مدرسه سازمان مى

هاى اسالمى، شوراهاى اسالمى  مثال بايكوت و انزواى آامل انجمن
 و يا )آند ساواما را در مدرسه ايفا مى  آه عمال نقش( و نهاد تربيتى 

تحريم نمازخانه و عبادت اجبارى و آال نمايشات مذهبى و سياسى 
بعالوه ايجاد آتابخانه سيار و مبادله و توزيع آتب و نشريات . رژيم

فرهنگى و  هاى ضد سازى تالش روشنگرانه و مترقى جهت خنثى
تى به منظور علمى رژيم، استفاده مشترك از امكانات اينترن ضد

گيرى، نوشتن طول موج راديوها و ساعات  رسانى و ارتباط اطالع
، سازماندهى  خواه در دستشويى مدارس هاى آزادى  رسانه پخش

هاى اعتراضى حول نيازهاى  طومار، مجمع عمومى و ميتينگ
هايى  صنفى و رفاهى محصلين، و انبوه اقدامات ديگر آن فعاليت

توانند حول آنها  هاى شان مى و و هستهآموزان پيشر هستندآه دانش
 .آموزان نمايند آار آنند و اقدام به سازماندهى دانش

، هنوز وجود خارجى  به هررو، بايد در نظر داشت آه اين جنبش
 بدين خاطر .قرار داريم ريزى آن   پى تدارک وندارد و ما در مرحله

 آار با پريدن از روى موانع و بدون_ در اين مرحله_توان  نمى
گرانه و  هاى شوراش گرانه آافى، انتظار واآنش گرانه و سازمان آگاه

 ) عمومى جوانان شهرى شاهد بوديم آنطور آه در جنبش( راديكال 
آموزان مبارز را در  از آنها داشت، چرا آه هر نوع افراط، دانش

آنكه سنگربندى آافى آرده باشند، دم چك رژيم و  همان آغاز راه بى
 »جوانه زدن«  را قبل از »غنچه« قرار خواهد داد و تيغ سرآوب 

اين دهى   از اين رو در لحظه حاضر سازمان، خواهد نمودپژمرده
« گاه اين  ترين پله و عزيمت  مهم،هاى محصلين پيشرو هسته
 محسوب یطلب خواه و برابرى  و آال تمامى نيروهاى ازادى» جنبش
را وجهه همت خويش  که وظيفه ياری رسانی به اين جنبش شود مى

  .قرار داده اند 
  با اميد به عروج مجدد جنبش دانش آموزی ، روز دانش 

 !آموز را به همه اين عزيزان تبريک ميگوئيم 
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  فريبرز رئيس دانا  با مصاحبه             
 

           
 

  پيرامون دور جديد خصوصی سازی در اقتصاد ايران 
 
 " تحليل طبقاتی " د دوره قابل توجه کسانيکه ميگوين 

 !!    به پايان رسيده است 
                                             

  : توضيح 
  در ادامه بحث خصوصی سازی های دولتی در           

ايران ، راديو برابری اخيرا  گفتگويی را با دکتر فريبرز رئيس 
و از دانا، استاد دانشگاه ، کارشناس مسائل اقتصادی 

فعالين اجتماعی و اعضاء کانون نويسندگان ايران پيرامون 
و عوارض آن بر زندگی سياستهای خصوصی سازی 

  . کارگران و زحمتکشان ايران انجام داده است
     ما به لحاظ اهميت اين مصاحبه در ارائه داده های عينی 
خصوصی سازی در ايران در دوره هشت ساله دولت 

بل از آن و فساد به جا مانده از آن در اقتصاد خاتمی و ق
کشور با برخی تعييرات گفتاری به نوشتاری ، گفتگو را عينا 

 عنوان ٠پياده کرده و به اطالع خوانندگان عزیز می رسانيم 
مصاحبه آقای رئيس دانا ،  مطلب ، جمله ای بر گرفته از

  . ميباشد 
  

  »هفته نامه راه کارگر «                                          
  
                                    
 ***************************************  
  
  

  ! آقای رئيس دانا ، سالم بر شما :   رادیو برابری 
     

من نيز به شما و حضور هموطنان عزيز در آن سوی :   رئيس دانا 
  ! جهان، سالم دارم و در خدمتم 

  
 آقای فريبرز رئيس دانا ، عليرغم اينکه :  پرسش   

خصوصی سازی در جمهوری اسالمی ايران سالهاست که 
چه ضرورت هايی ، ه پيش می رود و چيز جديدی نيست ب

» مجمع تشخيص مصلحت نظام « منجر به اين شده که 
 قانون اساسی تجديد ۴۴رژيم جمهوری اسالمی در اصل 

   نظر کند؟
  

 در ٠برنامه اش در ايران مطرح است خصوصی سازی : رئيس دانا 
 ساله رياست جمهوری هاشمی ٨ ساله يعنی ۴تمام دو دوره 

 سال رياست جمهوری محمد خاتمی ، اين ٨رفسنجانی و قريب به 
 من يکبا ر در ٠بر نامه خصوصی سازی در دستور کار بوده است 

کمتر دولتی را ديدم که : جايی گفتم و االن هم تکرار می کنم 
 شما اگر واژه گان ٠در عاشق و شيفته خصوصی سازی باشد اينق

تخصصی به کار گرفته شده از طرف همين رئيس جمهور اصطالح 

طلب را سر شماری کنيد ، می بينيد که ايشان بيش از هر رئيس 
مخالفين !   جمهوری در دنيا ازخصوصی سازی صحبت کرده است 

راهی در دستگاه و منتقدان خصوصی سازی هم که در واقع ، اصال 
ما که کاری با دستگاه قدرت و دولت نداريم : دولت ندارند از جمله 

 بعد هم اگر که چپ گرا بودند ، تکليف و وضعيت شان را در ايران ٠
ميدانيد بر چه منوال بوده است ؟ تمام دستگاه ها هم از خصوصی 

 در مجموع ابر ، باد ، مه ، خورشيد و ٠سازی حمايت می کنند 
 راديو، ٠و اينها همه در کارند تا خصوصی سازی پيش برود فلک 

چرا « : هم می گويند  ز با٠لويزيون و همه اينها هم هست ت
يک عده ای حتی معتقدند که ، » خصوصی سازی نمی شود ؟ 

اصال حضور اين مارکسيستها در ايران ، مانع « : رئيس مجلس گفت 
حاال » ارجی  مثال ورود سرمايه خ٠خيلی چيز ها شده است 

کسانی که فقط يک ده هزارم امکانات رسانه : پرسش اين استکه 
ای را ندارند چگونه است که حضورشان مانع خصوصی سازی 

اما از يکسو آنچه که مانع شده ، !  ميشود ؟ من که نمی دانم 
 اقتصاد سرمايه داری دولتی که ٠سرمايه داری بوروکراتيک است 

سرمايه داری بوروکراتيک که بهم آميخته دولت آنرا بجلو می برد و 
شدند و شمار کسانی که از اين سرمايه داری دولتی سود می 

 ٠برند ، زيادند و همين يکی از دالئل فرسودگی و عدم رشد است 
وليت اين واحد ها  ديگر بخش خصوصی حاضر نيست ، مسئاز طرف

 ببرد که  او می خواهد پول را رو هوا بزند و سود٠را بعهده بگيرد 
االن نرخ !  معموال سودهای مادی بسيار بسيار کالن هم می برند 

است و  ) %٢٠(  دور و بر بيست درصد تورم در ايران بطور متوسط
 ولی آنها نرخ های باال  درصد،١۶ تا ١۵نرخ بهره ميان مدت دور و بر 

 درصد ، اينها ۶۵ تا ۶٠تر از بازارهای موازی را می برند يعنی 
سودهای رانتی و انحصاری می برند و چشم شان هم به آن افتاده 

گر امکانات  تازه سرمايه هايی که در اختيار دولت است ، ا٠است 
رقابتی نداشته باشد وکار آمد نباشد، آنها حاضر نيستند بمانند يک 

 آنها می خواهند سود رانتی و ٠برنامه بگيرند و رويش کار کنند 
مثال چشم دوختند به چاههای نفت . فرصتهای ويژه داشته باشند 

نفت را خصوصی کنيد ، بعدا هم می گويند ، پولش « : و می گويند 
ببينيد االن صنايع نساجی کشور ، » م بدهيم بعد می دهيم را نداري

چه پولهايی از بودجه دولت و از صندوق ذخاير ارزی برداشته شده 
  است و چگونه اين صنعت سقوط کرده است؟ 

  
آيا اين خصوصی سازيهای اخير شامل صنايع :   پرسش 

  نفت و گاز و اين قبيل چيزها هم می شوند يا نه ؟ 
  

 آنطوری که بنظرم می رسد ، برنامه ريزان و تعديل  :رئيس دانا 
کنندگان سياستهای برنامه خصوصی سازی ، از آنجائيکه شماری 

 بيشتر به اختصاصی کردن منابع ملی ، آن هم تنها به نفع از آنها
خود فکر می کنند ، به گمان من همين ها چشم را به آنطرف 

نکی و پفک يا دوختند که اگر نشود صنايع کوچک مثل آدامس بادک
نمی دانم کوکا کوالکه که در اختيار دولت يا بنياد است ، خصوصی 

 البته بنياد هم جزء دارايی های ملی است ، نيم ٠سازی کنند 
 در واقع دولتی است که از مقررات و نظارت دولت ٠دولتی است 

هم به دوراست ، بسيار خوب آنها را که خصوصی نمی کنند يا اگر 
ساب و کتابهايی است که اختصاصی می شود و از هم بکنند در ح

  ! اين دست به آن دست می افتد 
وخته اند که بتوانند روی آن   اما همين بخش به چيز هايی چشم د

 بار ها من شاهد اعتراض کارکنان فالت قاره يا اعتراض ٠کنند کار 
نفتی در مناطق خشکی ايران ودر جمع شان کارکنان بخش های 

 همين اعتراضات نشان می دهد که اين خصوصی سازی ٠ام بوده 
دارد در بخش های نفتی هم جلو می رود ، اما از آنجا که دولتی 

 ٠است باز بخش هايش با بخش های اقتصادی اش مرتبط است 
وم نيست اين پيمانکاران بزرگ در دست چه کسانی جا گرفته لمع

چه کسانی و است ؟ اين طرح های عمرانی ، سد و راه ، توسط 
به چند برابر قيمت در می آيد ؟ اينها بخشهايی هستند که دارند با 

 بنابراين ٠همين بخش از سرمايه داری دولتی با هم کار می کنند 
ريف شده در آنچه که دارد اتفاق می افتد ، يک خصوصی سازی تع

وليبرالی و نظام اقتصاد جهانی هم نيست همان چهارچوب نظام نئ
  .نامه خاصی استکه بايد به آن چشم دوخت بلکه يک بر
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  .... بامصاحبه                       
  
  
زار بورس هم ، يک محل التاری ويژه برای قمار  به گمان من با 

 بازانی است که هرگز دست به قمار نمی زنند ، برای اينکه حتما 
ازار بورس هم آنجوری دارد عمل می کند و پولش می برند، آن ب     

 پس می بينيم که از اينطرف فرايند سالم ٠را دارد می دهد 
خصوصی سازی شکل نگرفته ، از طرف ديگر هم من بعنوان کسی 
که به اين خصوصی سازی های افراطی اصال اعتقادی ندارم و آنرا 

اگر قرار : برای جامعه ايران مضر می دانم و می خواهم بگويم 
است خصوصی سازی هم بشود ، معنی ندارد که صنايعی را که 
اصال در دست يک دولت بزرگ باشد همان جا نگه داريم بلکه بايد 
اينرا به مالکيت گسترده ای از نيروی کار کشور يعنی تحصيلکرده 
های دانشگاه در بياوريم و پولش را هم از آنها نگيريم چون نقدينگی 

ود بلکه شرط بگذاريم که کا ر ايجاد کنند و کار شان از بين می ر
آمدی ايجاد کنند وبعد هم قرار نيست ، مالکيت منتقل بشود ، 
مديريت و بهره برداری منتقل بشود ، اين امر مالکيت که بخش 
خصوصی ايران ، اطاق با زرگانی جناح راست افراطی در ايران در 

قدرت يابی  در واقع با شبکه ٠اشکال مختلف دنبالش است 
 بدين ترتيب ٠مستقيم و نا مستقيم سياسی ارتباط پيدا می کند 

مجمع تشخيص مصلحت نظام « طرح های گسترده ای که االن در 
 قانون ۴۴يعنی تفسيری نو و تفسيری کامال دگرگونه از اصل » 

مجمع تشخيص «  معنی اش اين بود که ،اساسی بعمل آورد 
ون اساسی را که آشکارا اجازه تنها موردی در قان» مصلحت نظام 

داد تغيير پيدا کند ، موردی استکه با منافع اقتصادی ويژه ارتباط دارد 
 قابل توجه کسانی که اعتقاد دارند که تحليل های طبقاتی ، ،

  !! عمرش در ايران به پايان رسيده است 
  

آقای رئيس دانا ، اصوال رهبران جمهوری :     پرسش 
ز اين خصوصی سازی ، همخوان اسالمی انگيزه شان ا

کردن اقتصاد با اقتصاد جهانی و سرمايه داری ليبرال 
  جهانی است يا انگيزه ديگری را دنبال می کنند؟ 

  
دائما اينها اعالم می کنند که انگيزه شان همين ! نه:   رئيس دانا 

است ولی در عين حال حفظ حرمت کيان جمهوری اسالمی و 
 يک عده ای هم ٠هم به ميان می کشند استقالل و اين حرفها را 

که بيرون دولت اند ، آن ليبرال های وطنی ، اين حفظ کيان را بايد 
يک مقداری در آنها ناديده اش بگيريم ، حفظ استقالل ملی چه 
معنی دارد ؟ منافع طبقه کارگر و اين حرفها که بلشويکی وقديمی 

نظام شتر با و فناتيک است بلکه بايستی در اين ميان هر چه بي
 در صد ٨٠ تا ٧٠ دولتمردان هم دارند !!اقتصاد جهانی آدابته بشويم 

اين نظرات را قبول می کنند ، حاال به سليقه های جور واجور 
  ! ديگری 

که شيفته خصوصی سازی و حل شدن در هم      دولت خاتمی 
نظام اقتصاد جهانی است ، االن هم که مجلس هفتم همان هايی 

ن فشارهايی را برای تملک دارائيهای دولتی می هستند که تاکنو
االن که به درون مجلس آمدند در آرايه بندی با جناح اصالح . دندآور

از _  اينان ٠طلب ، برخی از حرفهای جريان چپ را بر زبان می آورند 
يک طرف اعالن می کنند ، اين جريان که مزاحم بوده و االن ديگر 

از آمدن شان به درون مجلس ، و از طرف ديگر بعد _ مرده است 
 در ٠همان حرفها را که با خواست توده های مردم مرتبط است 

درون مجلس ، برخی از حرفهای جريان چپ را در آرايه بندی با جناح 
 اما ته دلشان ، دنبال چيز ديگری ٠اصالح طلب ، مطرح می کنند 

و اين اند ، آنها هم در واقع وابستگان به جناح بازار و سوداگری 
  ! رديف کارها هستند 

    اگر اين جناح از خصوصی سازی يا برخی جريانات جهانی سازی 
انتقاد می کنند ، بخاطر نگرانی خودشن از اينکه وضعيت انحصاری 
شان از بين برود و گر نه آن ديد انتقادی به عملکرد امپرياليستی به 

سرمايه عملکرد های ويرانگرانه بخش سرمايه های فراميليتی و 
لکه بسياری ٍّداری بومی مربوط می شود وبه آنها انتقادی ندارند ب 

   ٠هم خصمانه به اين ديد گاهها نگاه می کنند 

اين عالقه فقط به دليل داشتن يک عقيده غلط :    اما بگمانم 
 ٠نيست بلکه بخاطر بر داشتشان از مواضع اسالمی هم نيست 

باط مستقيم با منافع طبقاتی و بايد موضوع را به مقدار زيادی در ارت
اقتصادی يا در بيانگری نا مستقيم اين منافع توسط بخش های 
اصالح طلب در حين منافع اقتصادی که به طبقه متوسط مرفه 

  !مرتبط هستند ، از اين روند ناشی دانست 
   
آقای رئيس دانا ، پيامد اين قبيل خصوصی :     پرسش  

يگر اقشار زحمتکش جامعه سازی ها بر زندگی کارگران و د
  ما چه می تواند باشد ؟ 

  
م با هموطنان الن که شما به من زنگ زديد و دارا: رئيس دانا 

 گزارش ٠ گزارش روی ميز کارم هست ٨صحبت می کنم ، حدود 
چيت سازی ری ، در مورد اخراج خيلی بيرحمانه و خونسردانه 

انهايی کارگران توسط صنايع نساجی ، اين صنايع نساجی هم
هستند که بيشترين امتيازات را از دولت گرفتند ، يک ميليارد دالر از 
صندوق ذخاير ارزی بدون حساب و کتاب به آنها داده شد ، آنهم 
برای چه چيزی من نمی دانم ، در حاليکه بم زلزله زده همچنان در 

اين صنايع نساجی از مجلس اصالح ! فقر و نکبت دارد می سوزد
فتند که کارگران را اخراج کنند ، يعنی خالف قانون کار طلب اجازه گر

، خالف تعهد ايران به دفتر بين المللی کار ، اجازه گرفتند و دارند 
 چيت سازی ری االن پرونده اش ٠همين االن هم اينکار را می کنند 

 در شرکتهای  زیادی  همينطور کارکنان٠جلوی دست من است 
راج کردند ، االن من دارم می بينم ، وابسته به خود رو سازی را اخ

که صاحبش » مهرکان پارس « اين پرونده هم اينجاست ، مربوط به 
کاری به کاريش _ يکی از شخصيت های شناخته شده است و 

  . همين شرکت دارد کارگرانش را اخراج می کند_ نداريم 
   متاسفانه عوض اينکه ما بسمت قرارداد های دستجمعی و 

تحاديه های کارگری برويم ، يعنی توسعه سياسی و بسمت ا
 همين االن دارد ٠توسعه مدنی ، داريم عقب عقب می رويم 

قرارداد های پيمانکاری به جای قرارداد های دستجمعی بسته می 
که يک پيمانکار بزرگی هم است ، » شرکت خانه ما «  االن ٠شود 

مان ، آنهم با دهها  هزار تو١١٠االن کارگرها رامی گيرد و با ماهی 
 و ١٧۵ فکرش را بکنيد ، درآمد کمتر از ٠ترفند به کار وا می دارد 

 هزار تومان برای خانوار چهار و هفت دهم نفری ، خط فقر ١٨٠
با ماهی » شرکت خانه ما « مطلق محسوب می شود ولی اينها 

 هزار تومان آنهم بدون مرخصی وتعطيلی ، اين کارگران را می ١١٠
 قرارداد های بدون امضاء برای کارگران جاری می کنند ، گيرند و

 روز نرسد، که کارگر ٩٠ روزه که مثال به سه ماه يعنی به ٨٩آنهم 
 همه ٠بتواند بعد از اخراج ادعای بيمه از صاحب کار يا دولت بکند 

 اگر ما با دولت ٠اين کار را بخش خصوصی به انجام می رساند 
 بوديم ، اينها در عين حال مسئول رشد بويژه دولت دمکراتيک روبرو

اقتصادی ، مسئول رفاه اجتماعی مردم جامعه ما هم هستند ، 
 بخش خصوصی هم ٠مسئول امنيت زندگی مردم هم هستند 

اعالم می کند واحد های دولتی ناکارآمد است ، دولت بی کفايت 
بر نامه شما چه می باشد ؟ جوابی :  وقتی می پرسی ٠است 
   ٠ندارند 

   من بعنوان يک اقتصاد دان تا به امروز يک بار يک استدالل عاقالنه 
کارگران را بيرون می ريزيم « :  می گويند ٠از اين جماعت نشنيدم 

برای اينکه هيچ ! در حاليکه خودشان بايد بيرون ريخته شوند » 
تاثيری روی تکنولوژی و روی مديريت و روی توليد کشورمان نداشتند 

البته نظرم !! انگلی در مورد خيلی از آنها صادق است  اين واژه ٠
متوجه همه مديران نيست ،مديران صنايع متوسط ، اصال اينها 
هستند که ريشه دارند ، کار می کنند و تا حدی اشتغال بوجود می 
آورند ، توليد هم می کنند ، پاسخ توليد ملی را هم می دهند ولی 

« : ريه بخش خصوصی اينستکه  نظ٠اينها در کشورمان در اقليتند 
و اين کار را هم دارند انجام می دهند و » بايد کارگران رابيرون بريزند 

از طرفی قانون کار هم مرتب به نفع اين جريان ، در حال گذار و 

  !تغيير است 
آقای رئيس دانا ، می شود گفت يک تفا وت :  پرسش 

 کارگران را دراينجا وجود دارد و آن اينکه در جوامع غربی هم
  رشد « : بيرون می کنند و پيشاپيش اعالم می کنند 
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اما در ايران ما شاهد » تکنولوژی باعث چنين اخراجی است 
پس :  پرسش اينستکه ٠رشد چنين تکنولوژی نيستيم 

  انگيزه اخراج اين چنينی کارگران چيست ؟

  
در جوامع غربی که کارگران را بيرون می ببينيد اوال : رئيس دانا  

بگذريم از جامعه نيويورکی که بالخيز و يک سرمايه داری _ ريزند 
اما در خيلی از کشور ها در همان کشوری که _ نابسامان است 

شما داريد زندگی می کنيد ، بيمه های اجتماعی بيکاری گسترده 
 و از گرسنه گی وجود دارد ، از بيرون کردن که طرف در کنار خيابان

 اين وضعيت محصول ٠ پاکدشت که درست نمی شود ٠نمی ميرد 
 و دو و  در ايران دو و هفت دهم٠همان فقر ، همان بيکاری است 

 ميليون معتاد از چه راهی بوجود آمده است ؟ هشت دهم
بررسيهای کارشناسی ام نشان می دهد ، در ايران افزايش تعداد 

 اش با بيکاری و فقر در ارتباطند ، امروز اين بال دارد %٨٠معتادان ، 
! سر کارگران کارخانه ها بعد تر هم پيرامون کارگر بيکار فقيرمی آيد 

 حاال کارگری را که ٠بعد هم بيکار فقير ، مسئله ايجاد می کند 
بيکارش بکنی ، فقير هم نباشد يا کمتر فقير باشد يا امکاناتی 

 در عوض کشاورزان را ٠داستان ديگری است نداشته باشد ، حاال 
 ما االن داريم در مورد بيمه های اجتماعی و بيمه های ٠نگاه کنيد 

چگونه اين بيمه ها را درون : روستايی تحقيق می کنيم و آن اينکه 
مردم ببريم ؟ در اينجا تمام ساختار های نظام سرمايه و نظام 

د از صف آرايی مجلس ستمگرانه در مقابل انسان قد بر می افروز
   ٠بگيريد تا آنطرف 

 هزار و بيشتر کشاورز ۵٠٠ تا ۴۵٠     در ايران مشخص است که ما 
 شماری از اينها ، عزيزان افغانی هستند که در واقع ايرانی ٠داريم 

 اينها در اين آب و خاک زحمت می کشند ، اينها بايد بيمه ٠شدند 
د ولی دهقانان در آن  دهقان اگر چه قطعه زمينی دار٠بشوند 

 يک ٠ اما کارگر کشاورز هيچی ندارد ٠وضعيت هم بايد بيمه بشوند 
 نمونه اش هم واقعه پاکدشت بود که ٠پا در شهر و يک پا در روستا 

 بنظرم اين اخراج کردن در ايران ٠با مهاجرين چنين عمل کرده بودند 
ه در  تاز٠اصال مشابه آن چيزی که در غرب صورت می گيرد نيست 

غرب خيلی اتفاق ها می افته بما چه مربوطه ؟ در غرب خيلی 
 در ٠پيشرفتهای تکنولوژيکی هم است که در اينجا خبری نيست 

 بيکاری ٠واقع آن بيکاری اصطکاکی يا بيکاری ساختاری نيست 
اصطکاکی يعنی يک برخورد دسته جمعی بين اتحاديه ها و 

_ ايران _  اصال در اينجا ٠کارفرماها بر سر دستمزد ها صورت گيرد 
 سنديکاها شکل نگرفتند و به رسميت ٠اتحاديه ای وجود ندارد 

شناخته نشدند ، بعد بيکاری ساختاری هم نيست که تکنولوژی 
سرمايه بر وارد کند و جانشين سازد ، چه در آن صورت بايد 

  !کارآمدی باال برود ، در حاليکه از اين خبر ها نيست 
 سال ٧در فاصله : دی برای شما بر می شمرم من چند عدد اقتصا

گذشته ، سرانه سرمايه گذاری ، تاکيد می کنم سرمايه گذاری نه 
 سال گذشته ٧سرمايه گذاری به ازاء هر جمعيت فعال در ! سرمايه

 در اين صورت بايد فکر کنيم که ٠برابر شده است ، سه و نيم 
 ٠ايستی کارآمدی باال برود تکنولوژی سرمايه بر دارد جلو می آيد و ب

 آنوقت ٠تمام آمارها نشان می دهد که کارآمدی پائين آمده است 
در عين حال اين سرمايه گذاری به ازاء جمعيت فعال ، اگر اينطوری 

) ۴/۴(عمل نکرده ، بايد بگويی ، سوژه اشتغالی به چهار وچهار 
ی نرخ  درصد از جمعيت فعال يعن٢۴دهم ميليون نفر در کشور يعنی 

 پس به اين ترتيب از يکطرف می ٠ باال رفته است %٢۴بيکاری االن 
بينيم خود ساختار انباشت سرمايه ، کارکرد انباشت سرمايه در 
ايران ضد اشتغال است ، ضد توسعه اجتماعی است ، آنوقت ضد 
دمکراسی هم می شود ، ضد رشد هم ميگردد و اين همه به 

ودن و نداشتن راهبرد سياسی مقدار زيادی محصول بی برنامه ب
است که تماما به سمت سرمايه گذاری های خصوصی افراطی 
حرکت می کنند ، از طرفی ديگر هم فشار جهانی و امتيازاتی که 
دولتها می خواهند بگيرند ، از طريق بانک جهانی يا از طريق مذاکره 
 های کارشناسی ، دقيقا اين فشار را می آورند که بله تابلوتان را

باال ببريد تا مرتب نشان بدهيد که به جنبشهای کارگری بی اعتنا 
هسيد ، به سنديکاهای کارگری نيز بی اعتنا هستيد و همچنين به 

مسئوليتهای دولتی برای پاسخگويی به رفاه اجتماعی و توسعه 
نيز بی اعتنا هستيد و بر عکس اعتنا نشان دهيد به يک بازار ولنگار 

آزاد «  من با اجازه شما اين واژه ٠بازار آزاد که اسمش را گذاشتند 
» بازار آزاد «  به نظرم اين ٠را از اين بالماسکه نجات می دهم » 

  !! نيست بلکه بازار گله و ولنگار است 
  
آقای رئيس دانا ، عليرغم اين پيامد های منفی :   پرسش  

 کارشناسانی در داخل و ٠که شما بدان ها اشاره کرديد 
: کشور هستند ، از جمله کارشناسی به مانند خارج از 

اين ها پيامد های « : موسی غنی نژاد و بر اين اعتقادند 
کوتاه مدت هست و در دراز مدت منجر به رشد اقتصادی و 

» سياسی جامعه و منجر به کوچک شدن دولت می گردد 
  در برابر اين گونه ادعا ها ، واکنش شما چگونه است ؟ 

  
! ها که اين حرفها را می زنند ، خودشان دولتی اند آن: رئيس دانا 

درعين حال کوشش می کنند که دولت را در يک جهت ديگری 
 آنها مسئول دفاع از ٠ ما بايد از آنها سئوال کنيم ٠حرکت بدهند 

نظام اقتصادی موجود هستند ، حتی اگر نقد می کنند ، نقد شان 
 حرکت نکرده اند ؟ چرا به قدر کافی ، خالف جهت آنها: اينستکه

يعنی چرا فلکه فشار را بيش از حد بر گرده : دقيقا اين را می گويند 
ستم ديده گان کشور نمی گشاييم ؟ حاال ما از آنها سئوال می 

 سال تجربه خصوصی سازی کم نيست ؟ اصال کم ١۵ تا ١۴: کنيم 
 ٠ هيچ اقتصاد دانی نمی تواند تا بينهايت منتظر بماند ٠نيست 
  ! د ايران را بايد بررسی و نتيجه به دست مردم بدهيماقتصا

   االن تمام واحد هاييکه به بخش خصوصی داده شدند با اينکه 
 اگر چيزی ٠کارگران را اخراج کردند ، نتايج کارشان باال نرفته است 

دارند ، يک مورد نرخ سود و نرخ کارآمدی باال را می توانند نشانمان 
 حاال سودهای رانتی را کار نداريم ، سود بدهند ؟ نرخ سود واقعی

 اگر يک مورد داشتند تا حاال تو بوق و کرنا کرده ٠ناشی از توليد 
بودند ، گوش فلک را کر می کردند ، يک نمونه هم ندارند تا نشان 

چرا دولتی است ، چرا بزرگه ؟ :  بعد هم مرتب می گويند ٠بدهند 
ز اينها در شرکت و خودشان هم عضوش هستند ، يعنی خيلی ا

 مثال چنانچه قرار باشد شرکت نفت ، توزيع خصوصی ٠نفت اند 
بشود ، اينها دهها برابر آنچه که االن دريافت می کنند ، می 

  . خواهند که سهام داشته باشند
  

        
  

چرا :     من مديران دولتی را می شناسم که وقتی می پرسی 
برای : ست ؟ پاسخ می دهند توليد و اقتصاد تا اين حد ناکارآمد ا

بدهيد : چکار کنيم ؟ می گويند :  می گوييم ٠اينکه دولتی است 
 مرد حسابی ، پس ٠آمد می شود ٍّدست ما خصوصی کنيم ، کار

معلومه که تو می دانی که راه نجات اين واحد اقتصادی چی است 
، حاال آنرا گرفتی که تخريبش کنی ، تو که ميدانی راهش اين 

 من ٠مالکيتش را بدهيد :  چرا نمی کنی ؟ می گويند است ، پس
با ابتکار عمل های خصوصی و با گستراندن مالکيت ها که يک نوع 

هاست و در راستای ديد گاه سوسياليستی اجتماعی کردن مالکيت
 ولی آنچه که االن می ٠می تواند تعبير شود ، مخالف نيستم 

ثبت بکنند و آنرا دست يک گروه خواهند ، آن استکه اين مالکيت را 
 ٠ اکثريت اين آقايان نظريه پرداز ، وضعيت موجودند ٠خاص بياندازند 

  ما در اکثر ميزگرد ها و مناظره ها نمی توانيم 
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  .... بامصاحبه             
  

شرکت کنيم ، استدالل مان را نمی توانيم طرح کنيم ، اصال 
يه پردازان هر چقدر در توپخانه ين نظر اما هم٠می هراسيم 

 در اين مورد ٠ن داشته باشند ، بی پروا مطرح می کنند اش
تو طرفدار : شما به يک نفر بگوييد _ ايران _ اگر در اينجا 

سرمايه داری فرامليتی هستی ، برايش مشکلی ايجاد 
تو کمونيست : نمی شود ولی اگر او بر گردد به شما بگويد 

 بنابراين اين ٠ ، تو دچار مشکل می شوی و الئيک هستی
ديالوگ هم بخوبی در اينجا صورت نمی گيرد و فکر می کنم 
اينها همه عامدانه است و فرامليتی ها دارند جای پای 
خودشان را محکم و شرکای بومی شان را نيز دارند انتخاب 

از نگاه من ، بعنوان يک کارشناس اقتصادی ، .  می کنند
از نظر ساختار » تشخيص مصلحت نظام مجمع « تصميم 

  !! سياسی ، مضر بود مضر 
  
آقای رئيس دانا با توجه به بسته بودن : پرسش  

فضای سياسی در جامعه ايران ، چه راهکارهای 
عملی را مخالفان خصوصی سازی می توانند تا اين 
   حد بمنظور تقابل با خصوصی سازی داشته باشند ؟

  
نکه مخالفان اين حد از خصوصی بخاطر اي:    رئيس دانا 

سازی افراطی ، مخالفان جهانی سازی از يک بالندگی 
تاريخی و جهانی بر خوردارند و جهان بسرعت بسمت 
آشکار شدن فريبهای بوروکراسی ليبرا لی و فريب های 
جهانی پيش می رود ، خاصه در منطقه ما ، هر روز خبر در 

مردم عراق و گذشت دهها تن از مبارزان فلسطين ، يا 
 من گمان می کنم راه حلی که ٠شنويم می افغانستان را 

پيوند خوردن با آن ) ايران ( برای ما باقی می ماند ، در اينجا 
 ما االن بايد در همان ٠فرايند بالنده جهانی است 

اسکانديناوی که شما صحبت می کنيد ، طرفداران نظام 
ی ، نه اقتصاد مردم ساالر ، طرفداران دمکراسی واقع

وری ، طرفداران يک ص  دمکراسیطرفداران نئوليبرالی
جهانی شدن انسانی و دمکراتيک ، نه يک جهانی سازی 
تحميلی ، طرفداران انترناسيونال کارگری ، بايد به همديگر 

  ! همدلی بدهيم 
 اين فضا خودش موجب می شود که فضای سياسی در 

و  ما احتياجی به مساعدت و کمک ها ٠اينجا هم باز بشود 
برقراری مراوده با دولتها و سياستمداران خارجی نداريم و 
اينکار را هم نمی کنيم ولی دست نياز به سمت مردم آگاه 
و روشنفکرانی که درد مردم را در سينه دارند ودلشان برای 

 ميليون گرسنه جهان و يک ميليارد و چهار صد ميليون ٨۵٠
 ۴/۴ مردم فقير جهان می طپد و در وطنشان نگران آن

هستند و می  ها ميليون بيکارند ، نگران واقعی پاکدشت
دانند که اين داستان ها ارتباط اقتصادی با سياستهای 
ساختاری ، جهانی سازی و خصوصی سازی افراطی دارد، 

 اين بهترين ٠دست دوستی بسمت آنها دراز می کنيم 
 ما بايد در ٠استراتژی است که ما می توانيم داشته باشيم 

جايگاه اصلی مان را بما اعطاء ، انسانی و جهانی خانواده
  . کنند

  
با سپاس از شما ،  برايتان آرزوی :  رادیو برابری  

  . موفقيت می کنيم
  

   ! خواهش می کنم و قربان شما :   رئيس دانا 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
زمان    شماره فاکس سا  

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com 
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  از صفحه يک ادامه    
  

  ......در آستانه يکسالگی فاجعه بم      
          

 ماه از زلزله می گذرد ، تمام ٩ آوار برداری از خرابی زلزله ، حاال که 
 ما حتی يک ساختمان که از جانب يک ارگان دولتی ٠نشده است 

، از جانب يکی از اين ستادهای مسئول بازسازی ، که بگويم تمام 
تو خود حديث « : عروف  بقول م٠شده و ساخته شده در بم نديدم 

سوء تغذيه کودکان ، آواره گی زنان و » مفصل بخوان از اين مجمل 
 جالب اينکه بشما ٠کودکان ، بيکاری ، فقر و اعتياد بيداد می کند 

همين بمی که اينقدر هم ظاهرا از _ االن نيروی کار در بم : بگويم 
با ماهی برای کار پيدا کردن _ سوی دوربين ها به اش توجه ميشه 

 يعنی اگر حقوق رسمی در ايران ٠ هزار تومان التماس می کنند ۶٠
 ١۴٠ هزار تومان است که حاال مثال ميشه حدود ١١٠چيزی حدود 

 دالر ٧٠دالر در ماه ، آن مردم حاضرند و التماس می کنند با ماهی 
ولی هيچ کاری برايشان وجود ندارد ! بتوانند اينها استخدام بشوند 

عيتی است که تقريبا تمام نيروی کار ايران با آن روبرو اين وض٠٠٠
خبری ک _ هفته نامه راه کارگر، نشريه سياسی ( »  ٠٠٠هست 

 ٣، يکشنبه ٢٢٣، شماره ) راه کارگر ( _  ا ٠ ا ٠ ک ٠ س ٠ م ٠
اين قسمتی ازگفتگوی آقای عليرضا ثقفی بعد از   )٧ ، ص ٨٣آبان 

در برابر چنين . ی می باشدسفرش به شهرستان بم با راديو برابر
گزارشی ادعای مقامات دولت جمهوری اسالمی چيز ديگری می 

 ۴١٠ تريليون و ٣هيات دولت در جلسه ای فوق العاده « : باشد 
ميليارد ريال برای بم اختصاص داد که بخشی از آن به صورت وام در 

 در کنار اين امر ، کشور های ٠اختيار زلزله زدگان قرار می گيرد 
بم ( خارجی نيز حجم انبوهی از کمک ها را برای ساخت اين شهر 

 فهرست کامل کمک های ارسالی به بم ، ٠گسيل کرده اند ) 
و يا اينکه ) گزارش سايت بم فردا ( » حدودا يک ميليارد دالر است 

 روز پس از زلزله فاجعه بار شهرستان ١١ ماه پيش يعنی ١٠حدود 
وری اسالمی در چشم اندازی بم و حومه ، کمکهای دولت جمه

اينگونه ) طهماسب وزيری ( ديگر به شکل زيراز قول وزير دارايی 
 هزار دالری بانک توسعه ٢٠٠کمک بالعوض « : گزارش گرديد 

 هزار دالر کمک ٧۵٠ ميليون دالر وام و ٢٠٠اسالمی در کنار 
مدير عامل بانک « : و گفت » بالعوض صندوق اوپک را اعالم کرد 

آمادگی خود را برای ارائه تسهيالت مالی جهت باز سازی جهانی 
شهر بم اعالم کرده و مسير مربوط به تصويب آن نيز شروع شده به 

 ١۵٠طوری که بعد از تصويب هيات مديره بانک جهانی احتماال حدود 
 ميليون دالر وام به صورت دراز مدت برای باز سازی مناطق ٣٠٠تا 

وزير دارايی همچنين در پاسخ به » ت زلزله زده اختصاص خواهد ياف
 ميليارد ريال بودجه تخصيصی ۴۵٠ هزار و ٣اين سئوال که آيا حدود 

در جلسه « : برای بازسازی شهر بم کافی است يا خير ؟ گفت 
 ميليارد ريال اعتبار برای بازسازی شهر بم به ٣ ۴۵٠اخير دولت 

 است که از  ميليارد ريال آن اعتباراتی٧٠٠تصويب رسيد که حدود 
بودجه دولت برای هزينه های اوليه فوری و کوتاه مدت مصرف می 

 ميليارد ريال از اين ١۵٠٠« : همين وزير ادامه می دهد » شود 
مبلغ برای تامين اعتبار جهت طرح های زير بنايی و بازسازی مناطق 
زلزله زده پيش بينی و بين دستگاههای مختلف توزيع شده و برای 

 ١٢۵٠« : طهماسبی اضافه می کند » نه خواهد شد اين کار هزي
ميليارد ريال نيز به صورت اعتبار بانکی از طريق سيستم بانکی به 

 ضمن ٠مردم اهداء می شود تا بتوانند نياز های خود را برطرف کنند 
( » آنکه بخشی از سود آن بايد از محل همان بودجه پرداخت شود 

 ، سال دوم ، ١٣٨٢ دی ١۶روزنامه دنيای اقتصاد ، سه شنبه 
چنانچه اين ادعای مقامات وزارتی را در قبال يکی از  ) ٢٩٧شماره 

در امر ياری ) عليرضا ثقفی ( دست اندر کاران جنبش مردمی 
  .رسانی به بم مرور کنيم 

اگر اين همه منابع مالی و بودجه : پرسش اساسی اين خواهد بود 
در بازسازی و کمک به و اعتبارات بانکی در کنار کمکهای خارجی 

مردم بم هزينه شده است ، چرا مردم رها شده از آوار ، اين حد 
فغانشان به گوش می رسد و مردم هنوز در فقر و تنگدستی بسر 

نامه های شکايت بی چيزان بم به محمد خاتمی ، به ! می برند ؟
وزير جهاد کشاورزی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان 

حمايت از سازندگان شهرستان بم ، سازمان بهزيستی ، انجمن 
حفظ ميراث فرهنگی و به مجلس شورای اسالمی و مراجعه شان 
به مقامات جهانی و اجتماعات اعتراضی مردم بم تا اين حد بگوش 

  می رسد؟ فقر و اعتياد ، بيکاری ، فساد و دزدی بيداد می کند؟ 
  

    
  

مه مفصلی در زمينه نامه ها و طومار های جمعی ، بمی يان طی نا
ما ضمن تشکر و قدردانی از « : به مجلسيان فغان بر می دارند 

کليه سازمان های امداد رسان داخلی و خارجی ، دولتی و غير 
می ، بهزيستی و صليب دولتی بخصوص هالل احمر جمهوری اسال

سرخ جهانی ، انتظار داريم که استانداری ، فرمانداری کرمان ، 
تی ، سپاه پاسداران ، ليستی از کليه سازمان هالل احمر ، بهزيس

اقالم اهدائی جهانی که به وسيله کشتی ، هواپيما ، جاده های 
ريلی و غير ريلی جهت کمک به مردم بم وارد ايران شده و در انبار 
هايی در مرز ها و يا استان کرمان در حال نگهدارای است ، تهيه و 

 ديدگان فاجعه زلزله نامه مصيبت( » در اختيار مردم بم قرار دهند 
 همين مردم . ) ها امضاء صد ، با بيش از ١٣٨٢ بهمن ٢٠بم ، 

يعنی جمعی از خانواده های داغدار و زلزله زده بم در روز 
از « :  دی به معاون دبير کل سازمان ملل گفتند ١٧چهارشنبه 

رسيدگی های دولت جمهوری اسالمی خبری نيست و هر چه 
 خانواده های داغدار از يان ٠ است هست فقط تبليغات دروغين

ايگلند معاون دبير کل سازمان ملل خواستند که حساب کليه کمک 
های نقدی از جانب دولت های خارجی از دولت جمهوری اسالمی 

  )٨٢ دی ١٨سايت پيک ايران ( » ايران را بگيرند 
   برای مردم از همان ابتدای کار با شناختی که نسبت به کارکرد 

م داشتند ، آشکار بود که مشتی کارچاق کن و دزد سر اين نظا
گردنه بر اين همه پول سايه افکنده اند تا همه انتظارات از مسير 

   چيزی که ما ٠واقعی خود خارج گردد 
هميشه در اين کشوراز دورترين سال ها تا به امروز شاهدش بوديم 

اند که پا و آن اينکه در برابر هر حادثه فاجعه بار ، اين تنها مردم 
پيش می گذارند ولی مسئولين و مقامات تنها به پر کردن جيب 
گشاد خود می انديشند و جمعی نيز از اين نمط برای خود کاله می 

 ٢٩ راديو بی بی سی در خبر رسمی خود به تاريخ دوشنبه !دوزند
 در ادامه کمک های جامعه جهانی ١٣٨٢ دی ٨ برابر ٢٠٠٣دسامبر 

وزرای دارايی شش کشور عضو « : گزارش دادبه زلزله زدگان بم 
شورای همکاری خليج فارس در يک جلسه ويژه در رياض ، پايتخت 

 ميليون دالر به ايران ۴٠٠عربستان سعودی موافقت کرده اند که 
در همين روز توسط بی بی سی باز هم گزارش شده » کمک کنند 

و امارات متحده عربی _ سه کشور عربستان سعودی « : است 
کويت ، تاکنون کمک هايی را برای زلزله زدگان به ايران ارسال کرده 

  )٢٠٠٣ دسامبر ٢٩راديو و سايت بی بی سی دوشنبه ( » اند 
 در برابر اين همه کمک ها تا به امروز هيچ کس پاسخگوی ، 

 مثال درماجرای ٠مسائل و مشکالت مردم شناخته نشده است 
در برابر ادعای های ) احمد خرم  ( پرونده استيضاح وزير راه و ترابری

 پرونده ١٠٠وزير راه بيش از « : وی ، بعد از کلی جو سازی از جمله 
ولی احمد  ) ٨٣ مهر ۴يکشنبه ( » فساد مالی در اين سازمان دارد 

قصد دارد تا به بيان « : خرم به گزارش رويداد در خفا اعالم کرده بود 
 خرم ٠زله زدگان بم بپردازدحيف و ميل کمک های بين المللی به زل

در اين زمينه مدارک مستندی دارد که نشان می دهد ، کمک 
  بين المللی پس از فرود در فرودگاه ها به جای ارسال به بم های

8صفحه     1383   آبان10يکشنبه  )                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسینشريه  



  

  ......در آستانه يکسالگی فاجعه بم              
  
  
  
يک ارگان نظامی منتقل شده و به جای چادر های آمريکايی و به

ی ، چادر های کهنه و انباری را مجهز به امکانات اوليه زندگاروپايی 
 ضمن اينکه بسياری از اين کمک ٠برای زلزله زدگان ارسال کرده اند 

 ٢۵سايت امروز ، پنجشنبه ( » ها از بازار سياه سر در آورده است 
   می بينيم بعد از چندين ماه بحث و گفتگو سر انجام در )١٣٨٣تير 

هفته دوم ماه مهر او را به مجلس می کشانند و مخالفين لب به 
سخن می گشايند و وزير محترم هم برای حفظ پست و موقعيت 
بعدی ، الم تا کام حرفی نمی زند و مجلس نيز ، وزير خاتمی را با 

 رای ممتنع از وزارت خلع ٩د و  رای اعتما۵٨ رای عدم اعتماد ، ١٨٨
   )١٣٨٣ مهر ١٢مطبوعات کشور، يکشنبه ( می گرداند 

       می بينيم آنجا که در دل دعوای درونی رژيم ، بحث دزدی 
 ١٠٠های بم به ميان می آيد ، در يک چشم بر هم زدنی ، کاله 

درجه به طرف ديگری چرخانده می شود و همه چيز به شکل اولش 
 همين احمد خرم ، ٠ تا کسی پاسخگو شناخته نشود باز می گردد

در برابر تمامی پرونده ای که برای ا و ساختند و ا و را به سکوت وا 
داشتند ، درست يک روز بعد از خلع وضعيت ا ز جانب رئيس جمهور 

نظر به شايستگی ، تجربه و « : طی حکمی که در آن آمده 
 به عنوان مشاور رئيس کاردانی شما ، ا ز جنابعالی می خواهم که

محمد خاتمی ، ( » جمهوری مرا تا پايان دوره مسئوليت ياری کنيد 
با اين حکم ديگر بار ،  ) ١٣٨٣ مهر ١٣مطبوعات کشور ، دوشنبه 

آنهم بعد ا ز يک روز ا ز کا ر بيکار شدن ، احمد خرم به عنوان مشاور 
و  در کشور حکومت اهللا ٠خاتمی به مسئوليت منصوب می گردد 

 !!!اسالم ناب محمدی ، اين است آنچه نبايد و آنچه بشايد
     وقتی دنبال فاکت های الزم در مطبوعات می گردی تا ماجرای 

 ١٠٠بم را مستند کنی ، به انبوهی از ادعا ها بر می خوری ، در 
 رياست ستاد ٠روز بعد از زلزله در روزنامه شرق آمده است 

« : سعيدی کيميا می گويد بازسازی و عضو ستاد راهبری بم 
مبنای تصميم گيری زمان خاصی نبوده و از قول من هيچ صدايی 

در همين زمينه آمده » ! فروردين نداريد١۵ضبط شده ای منبی بر 
 ارديبهشت ماه به صورت کامل اسکان موقت انجام ١۵تا « : است 

 ٠٠٠ و ٨٣ در صد آواربرداری تا پايان خرداد ماه ٩٠خوهد شد و 
( » ازی حدود يک سال تا يک سال و نيم طول خواهد کشيد بازس

 ، ٢٠٠۴ آپريل ١٢ برابر ٨٣ فروردين ٢۶روزنامه شرق ، چهارشنبه 
وقتی چنين است و هر مسافر واقع بينی که از بم  ) ١۶۵شماره 

  ٠می رسد ناله سر می دهد 
 بايد در ٠   من می مانم و دريغ و درد اين مردم مقاوم و خويشتندار 

ين سوی جهان و در آستانه سالگرد اين فاجعه ، بتوان در حرکتی ا
مشترک ، عمق دزدی ها ريخته شده بر جيب هر شيخ و شيخکان 

  !! اين کار از ما بر می آيد ٠را بر مال کرد 
                                                         

 ١٣٨٣ آبان ٩شنبه                                 
 

  

  
                                                                          

                                  

  

  پارلمان اروپا عليه نقض قطعنامه      
  حقوق بشر در رژيم اسالمی ايران      

  
بازداشت ای پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه   

وبالگ نويسان و فعاالن اينترنتی و همچنين احكام نگاران،  روزنامه
. سال در ايران را محكوم آرد ١٨قضايی سنگين عليه متهمان زير 

اتحاديه اروپا همچنين از دولت هلند آه رياست اين اتحاديه را 
نگاران و  برعهده دارد خواسته است موضوع بازداشت روزنامه

ستار آزادی آنها نويسان را با حكومت ايران مطرح و خوا وبالگ
در اين رابطه خانم فرح کريمی نماينده ايرانی االصل پارلمان  . .شود
 در : " گفتگويی با راديو فردا گفت طی    )هااز حزب سبز ( هلند 

مجلس اروپا راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران بحث شد و در 
انتهاي آن بحث هم يک قطعنامه اي راجع به آن راي داده شد که در 
آن از جمله دستگيري کساني مانند اکبر گنجي که سالها است در 
زندان هستند و همچنين کساني که جديدا دستگير شدند بدون 

 ساله 16م عاطفه رجبی، دختر کمه اي و همچنين اعداهيچگونه محا
و همچنين مساله ژيال ايزدي، راجع به همه اين مسائل صحبت شده 
و در اين قطعنامه اي که مجلس اروپا االن به آن راي داد و همه 
اينها انتقاد شده و خيلي قاطعانه از حکومت ايران خواسته شده که 

يستها که د و آزادي اين ژورنالنسبت به همه اين مسائل رسيدگي کن
چند وقت پيش هم دستگير شدند خواسته شده و همچنين حکومت 
هلند که در حال حاضر رياست اتحاديه اروپا را دارد و همچنين 
کشورهاي ديگر که عضو اتحاديه اروپا هستند، از آنها خواسته 
شده که با دولت ايران اين مساله را مطرح کنند و صحبت کنند و 

   ".اينترنتي را خواستار شونددي افراد مطبوعاتي و آزا
  
  

   اعتصاب کارگران صنايع دريايی         
  
  

پرسنل شرکت صنعتي دريائي ايران در پي اعتصابات : پيک ايران 
چند وقته اخير به دليل عدم افزايش حقوق پرسنل و اخراج گروه 
زيادي از پرسنل به داليل موهوم و همچنين سخت کردن شرايط کار 

 درصدي 100از جانب مديران  و همچنين افزايش غير منصفانه 
مديره تا سقف هفت ميليون  حقوق مديران شرکت و اعضاي هيئت

تومان روز چهارشنبه نيز کار را تعطيل کرده و در تمام کارخانجات 
شرکت در نکا و بوشهر دست به اعتصابات  گروهي زده و گفتند 
شرايط کار سخت و طاقت فرسا براي پرسنل ميباشد حال آنکه 

 ميليون تومان 7مديران شرکت بدون هيچگونه تالشي ماهانه 
 ميليون تومان تعيين 100ند و پاداش ساليانه آنان نيز حقوق ميگير

شده است و اين در حالي است که پرسنل شرکت از فقر و حقوق 
در پايان پرسنل با تنظيم قطعنامه اي مبني بر . ناچيزشان رنج ميبرند

ادامه اعتصابات و در صورت ناديده گرفتن خواسته هايشان 
استاني به تحصن خود  اعتراضات و اعتصابات شديدتري در سطح

الزم به ذکر است که هيچ عکس العملي از مدير عامل  . خاتمه دادند
و مديران ارشد شرکت در قبال اين اعتصابات صورت نگرفت و 

  !! مديران با بي اعتنايي از کنار اين موضوع گذشتند
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  از صفحه يک   ادامه 
  

  ...ترکيه درآغاز         
  

فراکسيون يس ترینگ سياستمداردمکرات مسيحی و رئپوهنزگرت 
  سازمانهای پس ازدوروزمشورت با ،درپارلمان اروپا " خلق "حزب 

بررسی استدالالت احزاب محافظه   اقتصاددانان ووحقوق بشر
 آغازمذاکره پيوستن ترکيه به اتحادیه هنوز بسيارزود: " کارکفت
. وضعيت حقوق بشردرترکيه رضایت بخش نيست. است

 بسط و کميسارگونترفرهویگن  و " .دارد هنوزدرترکيه شکنجه وجود
باید برای  : " گسترش اتحادیه اروپا دراظهارنظری دراین باره گفت

  ."  ترکيه را تحت فشارقرارداد، دادن به شکنجهپایان
 پيرامون پيوستن ترکيه  بحث درحا ل حاضرفقط به شروع مذاکره

 به  آن   مربوط ميشود نه پيوستن فوریپانزده ا ل دوهزارودرس
 ، به غيرازبریتانيا، اسپانيا" روپا بارومترا" طبق آمار.  اروپااتحادیه

 بقييه  دريه به اتحادیه اروپا موافقند،ترک ورود   با پرتقال وایرلند که
  . ازپنجاه درصد باالتراست مردم درصد  مخالفت ی اروپا هاکشور

زسالها پيش نه برمبنای با ترکيه وبرعکس ا  وامریکا رابطه اروپا
  بوده  تجاری- اقتصادیبلکه اساسا وعمدتا رابطه ای ق بشرحقو
داد همکاری بست  قرارمعه اروپایی با جا1960 درسالترکيه . است

سا ل   به اتحادیه اروپا داد که دو تقاضای عضویت  1987  ودرسا  ل
  با1995اما ترکيه به تالشهای خود ادامه داد ودرسا ل . بعد رد شد

 انتقال کاالهای  و  وآزادی نقل بستمرکیاین اتحادیه قرارداد گ
تنها درنشست . کسب کرد بخش کشاورزی راازهمه بخش ها بغير

ورود   که کاندیداتوری این کشوربرای بود 1999ينکی درسا ل هلس
 درنشست سران اتحادیه 2002ودرسا لبه اتحادیه پذیرفته شد 

 ت به ترکيه قول داده شد که درصورت ارائه بيالن مثبدرکپنهاگ، 
 2004درسا ل ،  به کميسيون اتحادیهپيرامون رعایت حقوق بشر

درتاریخ ششم که  از آنجا.ردمذاکره را بالفاصله  شروع خواهند ک
اکتبرترکيه طبق نگرش اتحادیه اروپا به قول خود عمل کرد، 

   . را به اتحادیه توصيه کرد با ترکيه کميسيون آغاز مذاکره
 پس ازمالقاتی   اروپا اتحادیهر بسط وگسترش کميسگونتر فرهویگن

 گذشته   درهفته  نخست وزیر ترکيهبا رجب طيب اردوگان
ندارد  شکنجه سيستماتيک درترکيه وجود: "  گفتدرمصاحبه ای

صميم گيری  ت اروپا پيرامون آغازمذاکرات ی دسامبردولتهاودرپایان 
غبرسيستماتيک  ستماتيک باآیا شکنجه سياما ." خواهند کرد
اگربرای اتحادیه اروپا سيستماتيک نبودن  ؟ هوی داردتفاوت ما

 سال 10ن  به آچرا باید پيوستن ترکيه است شکنجه کافی
 ترکيه حقوق بشررا  رعایت ودرصورتی که ؟ دیگرجامه عمل بپوشد 

  گداشت ؟  ده سا ل پشت درهای بسته باید آنراميکند چرا  
يجه نبوده  بی نتتاکنونمسلم است که فشارهای اتحادیه اروپا 

زندانيان  حکم اعدام را لغوکرده وازشدت شکنجه ودولت ترکيه 
ما  ا حدودی کاسته است، تافشاربه خلق کرد   وسياسی 

 وزدوبندهای اتحادیه اروپا باآن درهمين زمينه هم بين حاکمان ترکيه 
حسنواوندول . ترکيه تفاوت نگرش بسياراستازیک سوواپوزیسيون 
:  گفت ) 1 ( مجله پروفيل  بارمصاحبه ای ديه رئيس حقوق بشرترک

 کاندیداتوری پيوستن را 1999اززمانيکه دولت ترکيه درسا ل " 
ت گرفته  ترکيه صور رفرم های مهمی درقانون اساسیدریافت کرد

اینکه هنوزنقض حقوق  .وقوانين واحدی  به تصویب رسيد
 .بدليل درست پياده نکردن این قوانين است بشروجوددارد

طبق معيارهای بين . کنجه سيستماتيک درترکيه برقراراستهنوزش
ک وقتی است که شکنجه مستمر، المللی شکنجه سيستماتي

 موردشکنجه  1393درسال گذشته. عمدی اعمال شودفشرده و
  دراین زمينهتنها پيشرفت.  استدرسی ودوشهرمشاهده شده

 دارزدن وباطوم الکتریکی بکارنمی 2003این بوده است که ازسا ل
 ،  نگهداشتن ازشکنجه های ظریف ترمثل سا عتها سرپاحاال. برند

 استفاده می  دادن به زندانیروی بدن وبی خوابیرریختن آب سرب
 قبل ازازدواج متداول  جنسیبخاطررابطهان  قتل دختربعالوه .کنند
به بيچاره یا خودکشی می کنند یا  بطوریکه دخترهای ،است

 درپشتيبا نی ازایده پيوستن "حسنواندول." خودکشی وادارميشوند

 ورت درزمينه مسائلدرغيراین ص: " ترکيه به اتحادیه اروپا گفت 
لف سربرمی رفت  ایجاد ميشود وگروههای مخت پس، حقوق بشر

ربستند به رگبا ل پيشين این دفترراشش سال پيش مسئو. آورند
 زمينه ،  اتحادیه اروپا به کيه  تردرپيوستن.وشدیدا زخمی کردند
  ."هموارميشود قانونمند دمکراسی وکشوری 

های مشاورحقوق همين طورهم روزنامه ها ازقول هيات 
مورد  ودو و نود رششصد2004که درنيم سا ل اول  بشرنوشته اند

 مردین  " دردهکده.شکنجه درزندانهای ترکيه مشاهده شده است
ناموسی  ه دليل مسائل زنی را ب،دیکی مرزسوریهدرنز" 

    )2.( سنگسارکردند
 زیرا ، به اتحادیه اروپا نيستدرترکيه هيچ کس  مخالف پيوستن 

معنی کاهش فشاردیکتاتوری نظامی ه  پيوستن ب،پوزیسيون برای ا
 معنیه ب  این کشوربشرحاکم بر وضد برای دستگاه فاسد  وهابرآن

  .  کشاورزی است ساالنه هشت ميليارد یوروکمک
نمی توان  پيرامون حقوق بشردرترکيه را اروجنجال اتحادیه اروپا ج

جدی گرفت ، نقض حقوق بشردهه هاست دراین کشورادامه 
 هزاران نفرازمبارزین راه آزادی وبرابری ارتش ونيروهای امنيتی.دارد

 و حکومت   اندرده کشته ونابود کنفرازاهالی کردستان راودهها هزار
 کلمه  حتیهرگزحاضرنشدند"  ترک کوهی"  به کاربردن واژه  بااها
 خود  کشور  قومی مورد بزرگ  ترین اقليتدر را" کردها" 

کشورهای   طی  دهه های گذشته  .مورداستفاده قراردهند
، سياسی و اقتصادی  دادوستد اروپایی وامریکا به پشتيبانی و

 و ازدیکتاتوری های نظامی کشورادامه داده این  خودبانظامی 
  .نی کرده اندپشتيبا

ادگرایی  بني طی سالهای گذشته رشدواقعيت این است که
 پيدا کرده ومخصوصا امریکا با مذهبی ابعاد بی سابقه ای

لشگرکشی به افغانستان وعراق نه تنها نتوانسته است جلوی 
   آن نيزشدهبگيرد بلکه باعث تقویت  يادگرایی رارشد بن
اتحادیه .  است شده ه بطوریکه دامنه آن به اروپا هم کشيد،است

ه های تاکنونی تجاری واقتصادی اروپا درصدد است عالوه براستفاد
 ثانيا تقویت کند، اوال جنبه عرفی آنرا: درترکيه با عضویت این کشور

 فشاردرراستای حقوق بشراین  تقویت الئيسيته آتاتورکی وبا
قانونمند درراستای ثبات وتشنج زدایی سوق جامعه ای به  کشوررا

 رالی خود راوليبئهد تا بتواند هم با خيال راحت برنامه اقتصادی ند
ی  را بگيرد، وهم جلوی رشد وصدوربنيادگرایی مذهب پيش ببرد

 جناح ، مورد اطمينان وپرقدرت ترکيه ارتشثالثا با دراختيارداشتن 
آسيای درمنطقه خاورميانه و" ثبات " ودرایجاد  تقویت را شرقی ناتو

  .فاده کند مرکزی، ازآن است
 اتحادیه اروپا انتظاردارد ترکيه چند درراستای رسيدن به  این اهداف

دست  به اقدامات بعدی خود بدون حل آنها حل کند و مساله را
 حل :   دوم .حل مساله قبرس : نخست: مله اندازآن ج. نخواهدزد

 مورد انتظار اتحادیه   رشد اقتصادی درحد:سوم  .مساله کردها 
  .بنيادگرایی مذهبی ين تکليف قطعی با وتعياروپا
ترس : اروپا نيزبا دومساله اساسی روبروست خوددیه اروپا دراتحا

 باکه معتقدند  ، بيکاری ترس  آنها ازنيز گرایی ومردم ازرشد بنياد
  یک تا بين  رقم آنهاسيل مهاجرین ترک که حدس زده ميشود

سران  .، گسترش  زیادی پيدا خواهد کرد  باشدچهارميليون
آگاهند واین بيم راهم دارند کشورهای اروپایی به همه این مسایل 

سوی  این کشوررا هرچه بيشتربه،تقاضای  ترکيه که با رد
ست که اگرهم بازار دهند ودرآن صورت ا  سوق اسالمی بنيادگرایی

 هزینه بی  ثباتی ،ازدست ندهند را  2015   سالصد ميليون نفری
اروپا ده سال را  شاید .مام خواهد شدآن برایشان بسيار گران ت

برای پياده کردن نه  اما  احتياج داشته باشدالت حل این مشکبرای
حقوق بشردرترکيه امری که هميشه برای اروپا جنبه فصلی 

  !!وفرعی داشته است 
  

   ---------------------------------------------------
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