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انگيزباندهای درون رژيم که درآن پای  شدن مناقشات شگفت  علنی
حتی  اسالمی ومجلس شورای قضائيه و قوه و مجلس خبرگان

است از بازتابی عات دولت خاتمی به ميان آمده است،اطالوزارت
 از  پس فاز جناح حاکم در اخص و های جديدشکاف و ها صف آرائی

خلع يد اصالح طلبان  هائی که تا قبل از شکاف. هفتم  مجلس تسخير
 از ازخلع يد  پس درحالت خفا بود و اسالمی،مجلس شورای از

ازقوه   درآستانه خلع يدشده واکنون  رفته تشديد رفته، مجلس 
  .رسد ای می مجريه به اوج تازه
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  فاجعه آسيا ، جنايت مشترک        
  !!طبيعت و بشريت             

  
  رآرش کمانگ                          

                                                                      
بشر از هزاران سال قبل تا کنون، در پي يافتن پاسخ براي سوانح و 

آتشفشان، .  رويدادهاي ويرانگر در طبيعت پيرامون خود بوده است
توفان، گردباد، سيالب، برخورد شهاب سنگها به کره زمين، بهمن 

 در طول قرون رخ داده اند و تا و باالخره زمين لرزه، همواره
امروز، انسان نتوانسته از وقوع آنها جلوگيري کند، هر چند که در 
زمينه پيش بيني اين حوادث و اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از 

فت هاي قابل ر وسيع، پيشتبديل آنها به فجايع انساني و اقتصادي
  . توجهي داشته است
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   ....جانبه جدال چند                 
  

چک از کوه يخی بشمارآورد که ازاين رو بايد آن را تنها بخش کو
البته نمی توان منکراين . شود افشاء می  دررابطه با جنگ قدرت

واقعيت شدکه اين گونه باندها و حتی بدرجاتی چنين منازعاتی 
ساختاری که . اند بوده اسالمی ازديربازجزءالينفک ساختارجمهوری

يک ای درحوزه و قلمروويژه خود به مثابه  درآن هرباند و گماشته
بااين وجود دونکته . کرده است ولی فقيه کوچک و مطلق عمل می

نخست آن که با . کند می منازعات کنونی را ازمنازعات ديربازمتمايز
دهنده باندهای درونی  طلب عامل جوش روند حذف رقبای اصالح

جناح حاکم سست ترشده ودرنتيجه آن تعادل وهمسازی نسبی گذشته 
ردن است و ازدرون آن نيروهای جديد مابين آن ها درحال بهم خو

وديگر آن که دامنه . باسودای سهم خواهی بيشتری درحال صعودند
وشدت منازعات درون جناح حاکم به حدی رسيده است که 

های گذشته قابل مهار و پنهان کردن نبوده والجرم خط و  باشيوه
کاری که هميشه خدا -نشان کشيدن واستفاده ازچماق قانون ودادگاه

رمورد مخالفان وحتی کمابيش درمورد عناصر تندرو رقبا د
  . ١* ديگراجتناب ناپذير گرديده است-بکارگرفته می شده

های اخيرازمواردی چون جعل عناوين  چنان که درهمين افشاگری
های اقتصادی تا بکارگيری سيستم  وزمين خواری و سوء استفاده

تا مضروب بازجوئی و شکنجه اختصاصی وسوء استفاده جنسی و 
يک ازاعضای کميسيون نظارت !) سکته کردن(کردن و کشته شدن
  سخن رفته است...مجلس خبرگان و

  دعوا برسرچيست؟
های طرفين  دراين ميان نگاهی به دونکته کليدی درالبالی افشاگری

عليه يکديگر برای گشودن راز معمای منازعات فوق می تواند راه 
ای مجلس خبرگان و سپس نخست به ميان کشيده شدن پ.گشاباشد
قضائی  -ای که بين مجلس شورای اسالمی وکميسيون حقوقی منازعه

 آن حول تحقيق وتفحص قوه قضائيه ازسوی 90ونيزکميسيون اصل 
  . مجلس درگرفته است

درمورد نکته نخست بايد اضافه کرد که آيت اله اروميان عضو 
ريف کميسيون تحقيق و تفحص مجلس خبرگان است که بنا به تع

وظيفه کنترل بررفتار وعملکرد رهبری و نهادهای تحت نظروی را 
بعهده دارد و برهمين اساس هم دفتری و تشکيالتی برای انجام اين 

مابين اين نهاد و قوه  ازاين رومنازعه فی. وظيفه دراختياراوست
قضائيه را قبل ازهرچيزبايد بخشی ازنبردقدرتی دانست که ازجمله 

جلس خبرگان درراستای قبضه کامل قدرت بين نهاد رهبری وم
دراين مورد . توسط بخش موسوم به اصول گرا درجريان است

  :اشاره ای به موارد زيرروشنگراست
  

که می دانيم باند باصطالح اقتدارگرای جناح حاکم با شعار  چنان-الف
همه قدرت بدست اصول گرايان برای فتح کامل قدرت حول محوريت 

 مزبوردرنزد بسياری  تالش. شته استواليت مطلقه خيزبردا
ازروحانيون متضمن تضعيف و تنزل موقعيت کاست روحانيت 

ازاين رواين بخش ازروحانيت که .است ازحکومتگری به نظارتگری
نگران ازدست دادن موقعيت خويش است بنوبه خود درتالش است 

  عتشديد نظارت خود برقدرت بالمنازتا با
ونيز به ميدان آوردن رفسنجانی هبری ازکانال مجلس خبرگان ر

آورد و مانع  باالنسی بسود خود درهرم فوقانی قدرت بوجود
ازسنگين شدن کفه به سود حريف هار، پرمدعا،بحران ساز 

 طنزتاريخی جمهوری اسالمی آنست که ٢.*وهژمونی طلب بشود
روحانيت مدافع واليت مطلقه فقيه ازيک سوبرای حفظ منافع خود 

است وازسوی ديگرنگران دفن   بسط يد ولی فقيهنيازمند باصطالح
  !. فقيه خود درسايه گسترش اقتدارولی

مجلس خبرگان مطابق اختيارات قانونی خود تنها نهادی است که -ب
. هم وظيفه برگماری وهم نظارت وهم برکناری ولی فقيه را دارد

.  اساسی دارد وبنابراين تسلط برآن درجمهوری اسالمی اهميت
 که درهمين رابطه فرايند تحقق استبداد فردی ولی فقيه بديهی است

وانجام اين هدف قبل . مستلزم کنترل کامل آن برمجلس خبرگان است
ای است که وظيفه اخص  ازهرچيزمستلزم کنترل کميسيون ويژه

چرا که چنين کميسيونی .نظارت برعملکرد رهبری رابرعهده دارد 
ک جوی نرود،اهرم درشرايطی که خبرگان ورهبری آبشان به ي
 های گذشته  دردوره.مهمی خواهد بود برای فشاردادن گلوی رهبر
های درون جناح حاکم  اين کميسيون بدليل پائين بودن سطح تنش

اما با تشديد منازعات باندهای درونی . وظيفه عملی چندانی نداشت
جناح حاکم برای کسب فرادستی درقدرت برفعاليت نظارتی اين 

درچنين شرايطی دستگيری و ضرب و .ه شده استکميسيون افزود
شتم مأموران گسيل شده اين کميسيون به قوه قضائيه توسط حفاظت 
اطالعات اين قوه، قبل ازهرچيزحاکی ازتن ندادن اين نهاد تحت 

چنان که در . کنترل رهبری به نظارت مجلس خبرگان است
که دربرابرافشاگری های حريف -بيانيه آيت اله ارومی٧بند

 بروظيفه قانونی نظارت مجلس خبرگان نسبت به -صادرشده است
عملکردرهبری و اين که تاپای جان باين وظيفه خود عمل خواهد 

معاون حفاظت اطالعات قوه (کرد، ونيزآن بخش از سخنان شريفی
که بعنوان يکی ازاتهامات ) قضائيه و قاضی اين پرونده

ل سياسی و حريف،ازدادن گزارشات خالف واقع درخصوص مسائ
اجتماعی کشور ومسئولين کشوری و لشکری نام می برد،ملعوم می 
شود که حوزه اصلی دعوا برسرچيست واين که کميسيون تحقيق 

های موردنظررهبری عبورکرده  وتفحص مجلس خبرگان ازخط قرمز
همانطور که . است که الجرم بايد مورد تنبيه ومؤاخذه قرارگيرد

طالح خودسرانه وغيرقانونی توسط اشاره شد وجود اقدامات باص
آن چه که دراين ميان . ای نيست باندهای مافيای حاکم امرتازه

ها با منازعات مربوط به جنگ قدرت درسطح  است، پيوند آن تازه
  .کالن وبرمالشدن آن درلحظه کنونی است

واما نکته دوم يعنی منازعه بين مجلس وقوه قضائيه ازپيچيدگی 
راست که نکات زيرمی تواند تاحدی بدان وابهام خاصی برخوردا

  :روشنی بيافکند
واقعيت اين است که قوه قضايئه ازميان قوای اصلی  -الف

ترين نهادی است که درشرايط  کشور،سازمان يافته ترين و يکدست
. گرايان باشد رهبری و اصول تواند نقطه اتکاء اصلی بيت کنونی می

و تجديد چنين نقشی درطول زمان و ازطريق تصفيه 
های مکررشکل گرفته است ودرعمل نيز کارآئی خود را  دهی سازمان

درسرکوب مخالفين و حذف رقبای خود نشان داده وهم چنان درصدد 
های فعاليت خودازطريق ايجاد نهادهای  توسعه وتقويت حوزه

های اطالعاتی وغيره  موازی، نظير حفاظت اجتماعی و سرويس
گرا بعنوان اهرم   برای باندهای اصولبنابراين درشرايط کنونی. است

اصلی پيشروی بدون جايگزين است وجريان حاکم نمی تواند کنترل 
نهادديگری را برآن تحمل کند و لو آن که آن نهاد، مجلس شورای 

  .اسالمی فرمايشی باشد
گرچه مجلس نيز کمابيش به تصرف جناح حاکم و تاحدی بخش   -ب
اصول "ين که سهم واقعی درآمده است ولی ا" گرايان اصول"

درآن به چه ميزان است هنوزهم با اما واگرهائی مواجه " گرايان
  . هست
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ثبات خود واين که درنظام  بطورکلی مجلس بدليل طبيعت بی
های واقعی  اسالمی بيشتر محل وراجی است تاتصميم گيری جمهوری

هفتم را جبهه ويا اتئالفی ازباندهای  لسو نيز بخاطرآن که ترکيب مج
اند که محرک ائتالفشان قبل  مخالف اصالح طلبان قبضه کرده

ازهرچيزضديت باطرف مقابل است، ازنوعی سياليت وعدم تعيين 
برخورداراست که درعين حال با تقابل وتصادم منافع باندها 

 يک وبهمين دليل امکان اعمال سياست و اقدام. است بايکديگرهمراه
بررسی برخی رخدادها . کند را بامشکل مواجه می پارچه ازسوی آن

حاکی ازآن است که هنوز جايگاه و وزن واقعی هرکدام ازاين باندها 
خنثی کردن طرح حدنصاب سنی برای . بدرستی روشن نشده است

کانديداتوری رياست جمهوری و سخنان جنجال برانگيزاخير يکی 
  س عليه رفسنجانی، دونمونه برجستهگرايان مجل های اصول ازمهره

درفعل وانفعال ديگری که قبال شاهدش بوديم . دراين مورداست
نماينده درديداربا رفسنجانی ويا 100 تا 80معلوم شد که نزديک

حضوردريک گردهمائی درمشهد شرکت کردند که تأييدی است 
بديهی است درچنين . های روبه تزايد درآرايش مجلس برشکاف

ترين  قوه قضائيه به مثابه سازمان يافته ترين و منسجمشرايطی، 
نهاد تحت فرمان رهبری نمی تواند به نظارت چنين نهاد غيرمتعينی 

ومهم ترازهمه بايد به اين نکته اشاره کرد که اساسا جدی . تن دهد
گرفتن چنين نظارتی باسرشت روندی که قراراست طبق آن 

مثابه کارگزاررهبری نهادهائی چون مجلس و رئيس جمهوری به 
عمل کنند درتضاد قراردارد، ولو آن که ائتالف آبادگران شکل گرفته 

" مجلس دررأس امور"تحت نظارت بيت رهبری،در پندارخود شعار
  .   را واقعی وجدی بيانگارند

ای  رسد که بدليل پيوندهای باندی ومنطقه ها بنظرمی عالوه براين -ج
خبرگان وکميسيون  لسکه بين کميسيون تحقيق و تفحص مج

است،آن  اسالمی وجودداشته متناظرآن درمجلس شورای
اند که نظارت برقوه قضائيه  هادرهماهنگی بايکديگرتالش کرده

که البته بافرياد . سرکش و تمکين ناپذيررا مشترکا به پيش ببرند
  .اند های حريف مواجه شده ايست، ضدحمله و پرونده سازی

ها بتواند روند  ن نوع خط و نشان کشيدن بااين همه بعيداست که اي
را برای تسخير  رو به تشديد ميان باندها و ميان اين يا آن ائتالف

برعکس همه شواهد و قرائن نشان دهنده آنست . قدرت متوقف کند
که تسخيرکامل قدرت توسط اين يا آن باند و توسط اين يا آن 

 همراه شده و ها و منازعات درونی حاکميت ائتالف، با تشديد تنش
پارچه به سراب دسترسی ناپذير   رؤيای دست يابی به حاکميت يک

  .شود تبديل می
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  :زيرنويسها 
 گرچه طرفين دعوا سعی زيادی دارند که ماجرا را کنترل کرده -    ١*

ها  ها و سهم خواهی اما شدت نزاع. پنهان نگهدارندو ازديد عمومی 
. بيش ازآن است که بتوان آن ها را بطورکامل پنهان نگهداشت
های  بعنوان مثال عشرت شائق درگفتگوی خود دربرابرافشاگری

گويد اين ماجرا نبايد بيش ازاين درانظارعمومی  حريف ازيکسو می
سکوت و " کنونی قراربگيرد واضافه می کند بهترين واکنش لحظه

، وازسوی ديگربطورضمنی حريف را "سکوت و سکوت است

گويد بدون درنظرگرفتن حق  تهديد می کند که اگر راست می
مصونيت نمايندگی، وی را محاکمه کنند تا اوپرده ها را باالزده و 

نقل به معنا ازاطالعيه و نيزگفتگوی عشرق (ها را بگويد ناگفته
  ).ايسنا خبرگزاری شائق با

تشريح بيشترصورت بندی تضادهای حاکميت دردوره جديد و -٢*
نقش هاشمی رفسنجانی بيرون ازحوصله اين نوشته است و 

ای ازنگارنده تحت عنوان  خوانندگان می توانند دراين مورد به مقاله
  .مراجعه کنند..  
حمايت وعلنی شدن مواضع مشکينی وکنی و شماری ديگراز * 

 جامعه روحانيت مبارزتهران بسود مدرسين حوزه علميه قم و
  .های جديداست ای ازاين نوع صف آرائی رفسنجانی گوشه

  
  

  
  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری
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  ادامه از صفحه يک 

  

  .... فاجعه آسيا                      
  

  
  

مثًال در ارتباط با زمين لرزه، اگر چه نتوانسته جلوي وقوع آنرا بگيرد، 
 مناطق زلزله خيز را  ثانيًاعلت وقوع آنرا کشف کند،اوًال اما قادر بوده 

 با ارتقاع کيقيت و استقامت مساکن و  ثالثًاشناسايي کند و
. ساختمانها، جلوي تلفات جاني و مالي وسيع و هول انگيز را بگيرد

) و فعًال اجتناب ناپذير ( از اينرو گرچه زمين لرزه يک رويداد طبيعي 
امل وقوع است و حرکت و ريزش اليه ها و گسل هاي کره زمين، ع

آن محسوب مي شود، اما تبديل شدن آن به يک فاجعه انساني، 
ديگر بهيچوجه طبيعي نيست و با توجه به پيشرفتها و توانائيهاي 

  .فعلي بشريت، کامًال غير طبيعی و اجتناب پذير است
در زمان هاي قديم، که عقل بشر هنوز قد نميداد که ريشه هاي 

بد، معموًال به افسانه هاي علمی برخی سوانح طبيعي را در یا
بخشي از مردم تصور ميکردند که زمين بر . خرافي روي مي آورد

اين حيوان هر گاه احساس . سر شاخ گاو یا حيواني قرار دارد
خستگي نمود، زمين را حرکت داده و از اين شاخ بر آن شاخ خود 

پاره اي هم که بـت هاي خود ساخته شان را مي . قرار ميدهد
خود ميدانستند " بت اعظم"، زمين لرزه را ناشي از خشم پرستيدند

در پاسخ به اين . که گويا از عملکرد و چاکري قبيله رضايت ندارد
غضب خرافي، بخشي از مردمان با قرباني کردن حيوان و حتی 
انسان، سعي در فرونشاندن عطش خشم آلود بت خداي گونه خود 

پرستي پديد آمدند و بت ها بعدها که اديان مبتني بر يکتا . ميکردند
مطرود و مفلوک گشتند، بر اين گونه افسانه هاي خرافي مهر پايان 
گذاشته شد، اما بجاي آن، موهومات و خرافات جديدي براي تشريح 

جاي . علل بروز سوانح طبيعي ويرانگر بويژه زمين لرزه، اختراع شد
تناهي نامرئی و الي" موجود" بت يا بتهاي دست ساز انسانها را 

مثًال آموزه هاي دين اسالم و بسياري ازاديان، در . گرفت" خدا"بنام 
توضيح رويداد طبيعي اما ناخوشايند زمين لرزه، سرشار از تحليل 
هاي خرافي و ضد علمي است که در طول قرون بر ذهن ميليونها 

عباراتي نظير . انسان رسوب کرده و دائمًا تکرار و باز توليد مي شود
گناه ما چه " و يا "  دا، ما چه کرديم که اسير اين بال شديماي خ: " 

مگر بنده گي و ايمان ما " و یا " بود که اين چنين بر ما غضب کردي
..... و " بر تو ثابت نشده بود که خواستي مجددًا ما را امتحان کني 

که معموًال از زبان بستگان قربانيان فاجعه بيان مي شود، عمق اين 
لمی نشات گرفته از آموزه هاي مذهبي را به اثبات رسوبات ضد ع

بر مبناي اين آموزه ها، زمين لرزه گرچه دردناک و مصيبت . ميرساند
" حکمت"است که پشت آن " مشيتي الهي" آفرين است، اّما 

يا محصول خشم و غضب خدا " مشيت"اين !! بسيار خوابيده است
را از " ت پروردگارعظمت قدر" از بنده گان تقصير کار خود است که 

زمين " (  شوک تراپي " ياد برده اند، لذا الزم مي شود از طريق یک 
اين قدرت و فاعل مطلق را به همگان ياد آوري نمود، و يا ) لرزه 

ناشي از اراده خدا براي آزمايش و امتحان مجدد بنده گان خود 
  .است

اديان در بسياري از " بهشت و جهنم"  "خرافه" معلوم نيست وقتي 
" گناهان"را به سزای  " الکتاب" تعبيه شده اند تا انسان خطاکار و 

خود برسانند و يا مومنان را بخاطر بنده گي و خدمات شان پاداش 
در همين دنيا، " آخرت" دهند، ديگر چه ضرورتي است، قبل از 
يعني بدون جدا کردن !! حساب مردم را برسند، آنهم فّله اي 

همه را با " کافران و منافقان و دنيا پرستان" از "بندگان پرهيز کار"
هم زير خاک مدفون کنند و به ضغير و کبير هم رحم نکنند و از 

  !کودک شش ماهه تا سالخورده هفتاد ساله نگذرند؟
البته اکثر اديان بزرگ موجود يک تا سه هزار سال قبل بوجود آمده 

ي بسياري از در آنزمان دانش بشر هنوز قادر به تحليل علم. اند
خشم و يا " حوادث و رويدادها نبود، از اينرو تئوري پردازي در مورد 

دانستن، مصيبت هايي چون زمين لرزه، بي هيچ " امتحان الهي
چالشي توسط انبوه انسانها پذيرفته مي شد، اما تکرار اين جعليات 
خرافي در قرن بيست و يکم و در عصر فوران علم و تکنولوژي، بيش 

ه نشانه پايبندي به آموزه هاي اورجينال دينی باشد، صرفًا از آنک
پرده ساتري است بر ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي دولتها و 
نظاماتي که از زير بار مسئوليت ،  شانه خالي مي کنند و هيچ 
تالشي براي جلوگيري و پيشگيري از ابعاد هولناک تلفات جاني و 

اندرکاران اين رژيم ها و بعيد است دست . مالي بعمل نمي آورند
سيستم ها، ندانند که علل زمين لرزه چيست و راه جلوگيري از 
تبديل آن به فاجعه کدام است ؟ آنها عمدًا سر خود را چون کبک در 
برف فرو ميبرند تا از روبرو شدن با پرسشهاي ساده اما رسوا کننده 

  . قربانيان و آسيب دیده گان فاجعه، خالص شوند
 دسامبر ،بدنبال بروز زمين لرزه در 26که در روز یکشنبه فاجعه ای 

بطرف جزایر " سونامی " بستر اقيانوس هند و سپس حرکت خيزاب 
و مناطق ساحلی کشورهای حوزه اقيانوس هند پدید آمد ، یکی از 

پنداشتن آن ، جز خاک پاشيدن به " طبيعی " این فجایع بود که 
گاه اول ، هم زمين لرزه و ظاهرا  و در ن. نست " خالیق " چشم 

هم سونامی جزو سوانح طبيعی محسوب ميشوند که بشریت و 
اما .  قادر به جلوگيری از آنها نشده اند – تا این لحظه –دانش 

طبيعی پنداشتن یک رخداد ، یک چيز است و تبدیل شدن آن به 
  .فاجعه چيزی دیگر 

" ن لرزه چگونه است که زمي: افکار عمومی جهان از خود ميپرسد 
جان پنجاه هزار انسان را ميگيرد ، اما زمين لرزه ای با همان " بم 

قدرت ، در همان زمان در کاليفرنيای امریکا رخ ميدهد و فقط چند 
چرا همين : کشته و مجروح بجای ميگذارد ؟ مردم از خود ميپرسند 

در حوزه ) هوری کن (  در موقع بورانهای ساحلی –چند ماه پيش 
  ساکنان سواحل فلوریدای امریکا ، یکی دو روز قبل از - کارائيب 

وقوع سانحه ، امکان آنرا پيدا ميکنند که به موقع شهرها و مناطق 
مسکونی تحت خطر را تخليه نمایند ، اما همين هسدارباش در 

  ه اقيانوس هند صورت نمی گيرد ؟ مورد ساحل نشينان حوز
ش ، چند ساعت پيش از ميدانيم که حتی اگر این اعالم آماده با

  انفاجعه صورت ميگرفت ، جان دهها هزار انسان و بویژه کودک
  ! سونامی نمی شد " هيوالی "  بی دفاع ، اینچنين قربانی 

در جریان همين رویداد ، اخبار رسوا کننده ای در مورد سهل انگاری 
دولتهای فاسد و نظامات سرمایه داری ، فاش شد ، که مو بر تن 

" در اولين خبر ، فاش شده ، که موسسه . ت ميکند انسانها راس
از ایاالت امریکا در حوزه " ( هاوایی " و سونامی سنج " دریا لرزه 

متوجه بروز حادثه شده ، اما ظاهرا بدليل تعطيالت ) اقيانوس آرام 
عدم امکان تماس با مقامات دولتی کشورهای حوزه " کریسمس و 

تو گویی ما نه در !!   را خبر کنند قادر نشدند آنها"  اقيانوس هند 
عصر انقالب عظيم تکنولوژی ارتباطات و اطالعات ، بلکه در عصر 
حجر زندگی ميکنيم که نتوان از طریق رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، 

مردم منطقه را مستقيما از وقوع فاجعه مطلع نمود ؟ ... اینترنت و 
  يست ، پس چيست ؟ این سهل انگاری ، اگر جنایت عليه بشریت ن

در خبر دوم فاش شده که یکی از دانشمندان تایلند از چندین ماه 
پيش با دادن هشدار در مورد احتمال بروز زمين لرزه در اقيانوس هند 
و هجوم سونامی به طرف سواحل منطقه ، خواستار آگاه کردن 

ب دستگاههای لرزه نگار و دریا لرزه شده بود ، نصمردم منطقه و 
ولت ضد مردمی و فاسد تایلند به بهانه تاثيرات منفی چنين اما د

  هشداری بر صنعت پر رونق توریسم ، از انتشار آن جلوگيری نمود و 
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الزم به . حتی از ایجاد ایستگاه لرزه سنج در منطقه خودداری ورزید 
 ميليون توریست از تایلند دیدار 13تذکر است که ساالنه بيش از 

ها به خاطر رونق وسيع سکس و حراج  از آنیميکنند که بخش
علنی کودکان و نوجوانان تایلندی در این زمينه ، به آنجا سفر 

به همين خاطر و نيز کشته و ناپدید شدن هزاران توریست . ميکنند 
در جریان فاجعه اخير ، بيشترین توجه رسانه های امریکایی و 

 جورج اروپایی به تایلند منعطف شده است و نمایندگان اعزامی
  .وارد تایلند شدند ابتدا ) کالين پاول و برادر بوش ( بوش به منطقه 

اما خبر سوم حاکی از این بود که گویا مدتی پيش مسئله ایجاد یک 
ایستگاه و موسسه دریا لرزه سنج ، در پارلمان هند پيشنهاد شده 

. گذشتند " خيرش " بود که ظاهرا بدليل هزینه بر بودن آن ، از 
وقوع فاجعه نيز نخست وزیر هندوستان اعتراف نمود که بدنبال 

  . هزینه احداث چنين ایستگاهی تنها سی ميليون دالر بوده است 
 –بدین ترتيب مشخض ميشود که اوال دانشمندان و زمين شناسان 

 از احتمال خطر آگاه بوده اند و در مورد آن هشدار -قبل از حادثه 
ين ایستگاه هشدار دهنده ای از داده اند ، ثانيا هزینه احداث چن

  سی ميليون دالر تجاوز نميکرده است که دولتهای فاسد منطقه و 
نيز امپریاليستهای جهانخوار تمایلی برای تامين چنين بودجه 

 و در واقع قتل –اکنون در پی این سهل انگاری  .ناچيزی نداشته اند 
هم دولتهای درمانده منطقه و هم کشورهای  –" عمد " عام 

پيشرفته سرمایداری مجبور شده اند دهها بار بيشتر از هزینه چنان 
تازه همين حد از کمکها هم .  کنند خرجایستگاه هشار دهنده ای ، 

مثال . صورت گرفته است " ابرقدرت افکار عمومی " تحت فشار 
مک را پذیرفته بود که  ميليون دالر ک35امریکا در ابتدا فقط اعطای 

بر و محافظه کاران را هم " دمکراتها " حتی صدای اعتراض برخی از 
این کمک اکنون تحت فشار مردم امریکا و افکار .  بود انگيخته

یا دولت .  ميليون دالر افزایش یافته است 350عمومی جهانی ، به 
یر و  ميليون دالر متقبل شده بود و نخست وز4کانادا در ابتدا فقط 

برخی وزرای آن حتی در موقع فاجعه مایل نبودند به مرخصی خود 
دولت کانادا اکنون ميزان یاری خود . در اقصی نقاط جهان پایان دهند 

بگذریم که تا این لحظه .  ميليون دالر افزایش داده است 80را به 
حتی ده درصد این کمکهای وعده داده شده نيز بدست انبوه 

بيمار منطقه نرسيده است و ه ، گرسنه ، تشنه ميليونی مردم آوار
، بطوریکه مردم برخی از جزایر و روستاها ، هيچگونه امدادی 

  .دریافت ننموده اند 
بعالوه جدا از نياز مبرم مردم به آب ، غذا ، پوشاک ، چادر ، دارو و 

ی نابود تصادی و اجتماعی ساحل نشينان بکل، زیر ساختهای اق... 
و سالها طول ميکشد که وضعيت این بودجه  دالر شده و ميليارها

  . مناطق به حالت اول باز گردد و برخی هيچگاه باز نخواهد گشت 
، نه تنها به ارسال فوری ، وسيع و اکنون سرنوشت مردم منطقه 

همه جانبه کمکهای غذایی و دارویی گره خورده ، بلکه ادامه حيات 
زندگی ، به دریافت به پروسه کار و " بازگشت شان " آنها و 

ميلياردها دالر کمک نقدی ، مصالح ساختمانی ، وسایل حمل و 
نقل ، قایق های ماهيگيری برای ساحل نشينان ، احداث مدرسه و 

.... نيز مهد کودک برای انبوه  دهها هزار نفری کودکان یتيم شده و 
 و این امکان پذیر نيست مگر از طریق راه مشروط شده است 

برای تحت فشار همبستگی مردمی جنبش جهانی اندازی یک 
قراردادن کشورهای پيشرفته سرمایه داری و نهادهای غول پيکر 

طای صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ، جهت اع: مالی نظير 
کمکهای بالعوض و نيز بخشودن کامل قروض هنگفت کشورهای 

ال بدون چنين جنبش و همبستگی بين المللی ، مح. آسيب دیده 
  .است وضعيت منطقه ، سامان گيرد 

  

     

 هاي داغدار و خانوادهبه " ستاد ياری بم " پيام 
  ! اقيانوس هندك  وحشتنابازماندگان زلزله 

  
   ! هند، اندونزي، سريالنكا، مالزي، تايلندمردم مصيبت ديده 

  
، 1383 هولناك بم در اوايل ديماه ما به مناسبت سالگرد زلزله

 هزار 45غرقه در ماتم و در گورستانهايي آه در اين شهر 
داري و همدلي اند، در حال عزا آشته را در خود جاي داده

گمان .  اقيانوس هند را شنيديم زلزلهبوديم آه خبر فاجعه
 ماست آه در آن رديم اين اشك چشمان مردم ماتمزدهب

 ما را درد مشترك و باز دانستيم آه همه. ها ميجوشدسرزمين
بعيض، محروميت و آسيبپذيري در برابر بدآمدهاي فقر، ت

اينجا . طبيعي و اجتماعي و اقتصادي به نوعي به هم ميپيوندد
طغيان آوير خاك برسران آرد و آنجا سيالبهاي شور 

صدها هزار تن از اعضاي ، اقيانوسهاي به خشم آمده 
  .خانواده و هموطنان شما را با خود برد

از .  چون خوِد شما، شريكيمهيچ ترديد ما در اندوه شما، بي
آنروي آه ميدانيم در نهايت اين محرومان و ستمديدگان و 

بالآشيدگانند آه بايد به ياري يكديگر بشتابند، دست پيشنهاد 
خواهشمنديم به ما بگوييد با . ياري به سوي شما دراز ميكنيم

هامان چه آار برايتان انجام  ها و توانايي توجه به تجربه
 اقيانوس، هاي وقوع فاجعه لبته از نخستين لحظها. توانيم داد

بر آن شد تا آمكهايي را در ) سيب(مديره ستاد ياري بم  هيئت
حد بضاعت خود، از محل ياريهاي مردمي، در اختيار 

 منطقه  آنانهاي مردمي در آشورهاي مصيبتزدهسازم
 نيكوآاران ايران و جهان، به ويژه در اينجا به همه. بگذارند
اي   ويژهم ميداريم آه از همين روز برنامهيب، اعالياران س

آوري آمكهاي نقدي و آااليي و انساني و همراهي  براي جمع
با سازمانهاي مردمي در جهت ياري به آسيبديدگان، از سوي 

  .سيب تدوين شده است
با آرزوي . اشكهاتان را پاك ميكنيم، چنان آه شما با ما آرديد

  .مانشكيبايي براي غلبه بر رنجها
  

  )سيب(هيئت مديره ستاد ياري بم 
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برخورد با قوانين و مقررات شرع هم  از این قاعده ی کلی مستثنی 
 سکوالریسم تا جایی جایز است که بمباران مردم تاکيد بر.  نيست

و گرنه، نظریه ی نسبيت . غير نظامی را با آن بتوان توجيه کرد
کانسرواتيوها مصالح ایدئولوژیک الزم برای –فرهنگی ، که نو 

ساختمان امپراطوری جهانی خود را از آن وام می گيرند، راه را بر 
حجاب " با پوشاندن هر گاه . سازش با آیت اهللا ها نمی بندد

بر اندام غارت و بهره کشی فراملی های آمریکایی بتوان " اسالمی
اراده ی مقاومت و مبارزه را در بخش هایی از مردم سست کرد، 

یا اگر بتوان برای گشودن سر ُخم نفت از آیت اهللا .  چه جای تعلل
سيستانی فتوی گرفت، چرا نمی توان به بستن در ميکده ها حکم 

 حتی روایتی از آپارتاید جنسی را با قامت  عراق سازگار کرد؟  داد، و
سهل است،  چرا نميتوان  به یک قانون اساسی مبتنی بر شرع 

  کرد؟"  اسالميزه"اسالم رضایت داد و ضميمه سازی این کشور را 
و باالخره نباید فراموش کرد، بسياری از نرمش ها و یا سازش هایی 

ران عراقی آن ها امروز ازخود  نشان که اشغالگران و یا کارگزا
چشم .  ميدهند،  بيرون از بستر عمومی موجود  قابل درک نيستند

پوشی نسبت به برخی اعتراضات و نرمش در برابر شماری از 
بدون در نظر گرفتن ) اعم از کارگری و غير کارگری (مطالبات 

شرایطی که در آن مقاومت مسلحانه شتابان در حال گسترش 
مقاومت مسلحانه امروز سبب شده . ابل درک نخواهند بوداست ق

که تالش واشنگتن برای بازسازی سياسی و اقتصادی عراق، اگر 
در هم شکستن مقاومت . نه متوقف ، بلکه به شدت کند شود

مسلحانه، از اینرو،  در این مقطع اهميت محوری دارد و بابت آن 
 نسبی در برابر کمترین هزینه ای که می توا ن پذیرفت،  نرمش

گروه هایی است که رویکرد غير نظامی را در مقاومت انتخاب کرده 
آنچا که الزم باشد،  این نرمش و انعطاف حتی می تواند تا حد . اند

دادن امتيازات سياسی هم فرا رود؛ اگر گيرندگان امتيار تن به 
همکاری با نيروهای اشغالگر بدهند و خصوصًا، از سرکوب مقاومت 

پول "انه جانبداری کنند، ميتوانند اميدوار باشند سهمی از مسلح
این دیگر از جمله اسرار نيست که، . را هم  به جيب بزنند" خون

سپردن برخی امور اجرایی به شماری از رهبران حزب کمونيست 
عراق و یا به رسميت شناختن اتحادیه کارگری وابسته به این حزب 

پنتاگون و سيا بابت حمایت این قيمتی است که )  یو- تی-  اف- ای(
  ).14(حزب از سرکوب مقاومت می پردازد

با شکست مقاومت مسلحانه، اگرارتش اشغالگر بدان موفق شود، 
)  بخوان غارت تمام و کمال عراق" ( نوسازی" و شتاب گيری برنامه 

نرمش ، سازش و امتياز دهی به عنوان یک تاکتيک دیگر به سختی 
و یا روزنه " مقاومت مدنی"  سنگرهای .موضوعيت خواهد داشت

های اعتراض سياسی که هنوز تحمل می شوند، با برخاستن موج 
های عظيم  بيکار سازی و رشکستگی توليدکنندگان خرد و فالکت 
.  و فقری که نوسازی در پی خواهند آورد، باید بر چيده شوند

،  "جنگ عليه تروریسم" ،  "امنيت ملی"مفاهيمی نظير، 
دو باره باید تعریف شوند و افزودن "  اری از دموکراسیپاسد"

چاشنی  زندان و شکنجه و اعدام  به تازیانه ی بيکاری و گرسنگی 
عدم "می تواند همانقدر ضرورت پيدا کند که اعالن سياست 

  " . حرج و مرج" در برابر "  انعطاف مطلق
ای با پروژه کلونيالی، راهی به سوی یک عراق قابل تحمل بر! نه

وعده پيشرفت، رفاه، آزادی، . اکثریت مردم آن گشوده نخواهد شد
دریغ از امنيت، یک در آمد بخور و .  دموکراسی و تمدن پيش کش

حتی دریغ از قند و چای . نمير، امکاناتی اوليه برای درمان و آموزش
جيره بيندی شده ی رژیم سابق، آب آشاميدنی رایگان، برق ارزان و 

اه در سکونتگاههای غير رسمی حاشيه ی یا حتی یک سر پن
چشم اندازی که در این سمت بروی مردم عراق گشوده . شهرها

می شود، سلب مالکيت عمومی است و برده سازی اکثریت 
آن . جمعيت؛ از کرد و عرب گرفته تا شيعه و سنی و مسيحی

نيروی سياسی که از تشخيص چنين چشم اندازی عاجز باشد را 
اما، آن نيروی سياسی ایکه در کشاندن . شيدتاریخ نخواهد بخ

عراق به چنين سرنوشتی شرکت جسته باشد و ارتش اشغالگر و 
دولت کارگزار آن را در سرکوب مقاومت و باز سازی کلونيالی کشور 
یاری داده باشد، کمترین کيفری که در انتظارش می تواند باشد، 

ایی چون حزب با غلتيدن به چنين سياستی ، گروه ه. انحالل است
کمونيست عراق باید به معجزه معتقد باشند، اگر گمان می کنند 

  .سرنوشت  بهتری  برایشان مقدر شده است
                                  4  

راه رهایی مردم عراق از مسير مقاومت در برابر اشغال و شکست 
این راه را نه می . کامل طرح کلونی سازی کشورشان می گذرذ

اما، مقاومتی که از . ن دور زد،  نه  در درستی اش  شک کردتوا
درون یک جنبش بنياد گرای دینی یا قومی سر بردارد، گشاینده ی 

در درستی  این برداشت هم نباید .  چنين راهی نمی تواند باشد
استنتاجات منطقی به کنار، واقعيت های ملموس جز .  تردید کرد

ه در دهه های اخير در ایران، مراجعه به آنچ.  این نمی گویند
افغانستان ، سودان و بسيار کشورهای دیگر رخ داده اگر کافی 
نباشد، می توان به تجربه ی جاری و مستقيم خود مردم در عراق 

در هر نقطه ای از عراق که ارتجاع اسالمی قدرت کنترل . نگاه کرد
. استپيدا کرده،  مدل کوچکی از عراق مطلوب خود را بر پا داشته 

بساط  تخته شالق و . دراین عراق محاکم شرعی حکم ميرانند
حجاب اجباری با محدودیت های .  ساطورو  قطع عضوبر پاست

نمایش فيلم . " اشتغال زنان و خشونت جنسی تکميل ميشود
قتل . و همه ی مظاهر دیگر فرهنگ غرب ممنوع است"  های غربی

زاران نفر از ه.  مخالفان کمونيست و سوسياليست واجب است
از جمله در (کوليان از سکونت های خود در مناطق شيعه نشين 

پيگرد و کيفر هم جنس گرایان . بيرون ریخته ميشوند) شهرک صدر
. که دیگر جای خود دارد و از جمله ی  مسلمات و واجبات است

در " جهادی ها" خبرنگاری گزارش می کند، در محله تحت کنترل 
ا دست چپ  هم از جمله رفتارهای خالف فلوجه ،  نوشيدن آب ب

  ).15(شرع است و مستحق کيفر
" مساله عراق" اسالم سياسی و ناسيوناليسم نژادی بخشی از 

دست یافتن هر یک از این .  است ، نه قسمتی از راه حل آن
گرایش های فوق محافظه کار به قدرت سياسی مساوی است  با 

هبی، شقه شقه شدن غرق شدن مردم عراق در نفرت قومی و مذ
کارگران و زحمتکشان، قتل عام، تجاوز و جنگ؛ سقوط فرهنگی و 
اجتماعی و روانی و نابودی همبستگی طبقاتی و انسانی در ميان 
توده ی مردم ؛ وسرانجام، مساوی است با زانو زدن در برابر قدرت 
های امپریاليستی و بخاک افتادن در مقابل فرمانراوایی 

با اسالم سياسی و ناسيوناليسم نژادی می . کورپوراسيون ها 
توان در برابر اشغال امپریاليستی ایستاد  و حتی بر آن چيره شد،  

درست استکه،  . اما، نمی توان با آن جایگزین رهایی بخش بنا نهاد
 نژادی  واکنشهایی - اسالم سياسی و ناسيوناليسم قومی

ریت سرمایه در هستند نسبت  به ظلمت  افکنی ، بيدادگرای و برب
اما، واکنشهایی هستند مایوسانه ، .  آستانه ی قرن بيست و یکم

با این ایدئو . و به همان اندازه ظلمت افکن، بيدادگر و بربرمنشانه
لوژی  هابه راحتی ميتوان  از دره ی مرگ و شهادت طلبی پایين 
رفت؛ اما، برقله  یک زندگی بهتر ویک جامعه ای انسانی تر فراز 

  !.  هيهاتشدن ؟
اشغال امپریاليستی و خطر . مقاومت بنياد گرایانه، یک بيراهه است

نمی توان به . کلونياليسم هار نباید مانع از دیدن این واقعيت شود
نام اولویت مبارزه ی ضد امپریاليستی ، به نام اولویت رهایی از 
چنگال اشغالگران،  نسبت به خطری که از درون بحران جاری سر 

بدتر از آن،  . ارد و به سرعت رشد می کند منفعل ماندبر می د
غير "و " عمده"نباید اچازه داد مرحله بندی های ذهنی و تفکيک 

چراغ سبزی شود برای  وارد شدن به دسته بندی جبهه ای " عمده
و یا  ائتالف های تاکتيکی با اسالم سياسی و ناسيوناليسم قومی 

 سال می گذرد، و با 25ن بيش از با این که  از تجربه ی ایرا).  16(
اینکه شرایط امروز عراق از جهات زیادی با شرایط آن روز ایران 
متفاوت است، اما، تجربه ایران هنوز درس های آموزنده ای می 
تواند برای سوسياليست ها، کمونيست ها و همه ی نيرو های 

 خمينيسم نه از آن رو در ایران به قدرت. پيشروعراق داشته باشد
رسيد که چپ در نبرد برای براندازی رژیم شاه کوتاهی کرد، بلکه، 
بيش از همه،  بدان سبب بود که چپ نتوانست، و یا نخواست، 
  اسالم سياسی را به عنوان خطری که در جریان مبارزه با دیکتاتوری 
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ر همان دوره ، شاه در حال رشد است درک کند و برای مهار آن، د
 سال از زیر بار ضربات 25چپ ایران هنوز پس از .  چاره اندیشی کند

بگذریم از اینکه، . ناشی از چنين خطایی کمر راست نکرده است
 امپریاليسم  جنبش اسالمی و - بخشی ازاین چپ را حمایت ازضد

                                            .                       سازش و ائتالف با حکومت اسالمی بکلی نابود ساخت
                                   5  

برای مردم عراق نه کلونياليسم گزینه است، نه بنياد گرایی و نه 
هرگاه برای یافتن  نيازها و . هيچ یک از این دو تقدیر گریز ناپذیر

ظرفيت های واقعی مردم عراق  اندکی زیر پوسته ی  و ضعيت 
جاری به جستجو به پردازیم،  چيزی  جز ضرورت و امکان  چشم 

چشم اندازی که یک جنبش .  انداز سوم به دست نخواهد آمد
  مردمی و دموکراتيک آن را نوید می دهد و یک -مقاومت پيشرو

این جنبش در . چپ سکوالر در شکل دادن به آن پيش قدم است
هر گاه بخواهد از این اما، . شکل نطفه ای اش هم اکنون وجود دارد

مرحله عبور کند و در هيات یک فاعل انتقال تاریخی در حيات 
سياسی عراق ظاهر شود ناگزیر است به درون یک کارزار نظری و 
سياسی بسيار پيچيده و سنگينی قدم بگذارد و از موانع دشواری 

کاری که عالوه بر اعتماد به نفس ، اميد و جسارت از . عبور کند
  : اج آنست کهجمله محت

بر تصویری که صحنه سياسی عراق را حول یک خط استوای 
. ارتجاعی به دو نيمه تاریک تقسيم می کند خط رد کشيده شود

درست است که حضوریک جنبش چپ سکوالر در عراق امروز کم 
رنگ است، حتی از جهاتی حاشيه ای است، اما، وجود ان قابل 

اختن گزینه های سياسی به با این تاکيد،  محدود س. انکار نيست
ایاد علوی و مقتدا صدر نه تنها بيان ظرفيت های واقعی نيست، 

اما، به فرض، در ).  17(بلکه واقعيت های کنونی را هم برنمی تاباند
صحنه سياسی عراق یک نيروی پيشرو ضد امپریاليست اساسًا 

عدم حضور این . غایب بود،  در آن صورت می بایست بوجود می آمد
رو نشانه بی نيازی مردم عراق نسبت به یک جنبش پایداری  ني

سکوالر و یک پروژه ی سياسی که به سمت آزادی و برابری نشانه 
گيری کرده باشد و بر پایی خود حکومتی مردم را هدف خود قرار 

این نياز خصوصًا در موقعيت تاریخی کنونی از هر . داده باشد نيست
ر از هر زمان دیگر جایز است  بی زمان دیگر سوزان تر است و کمت

بعالوه،  صحنه سياسی کنونی یک تقدیر تاریخی . پاسخ بماند
چپ . نيست، می توان آن را بر هم زد و باید هم آنرا بر هم زد

امپریاليست، در شرایطی که نوعی قدرت دو گانه و - سکوالر و ضد
 حتی چند گانه بر کشور حاکم است و تناسب قوای موجود تا تثبيت
نهایی فاصله زیادی دارد، فرصتی طالیی در اختيار دارد؛ فرصتی که 
با استفاده از آن می تواند ظرفيت های اجتماعی و طبقاتی خود را 

  . مادی سازد و به ميدان آورد
در شرایطی که خرد متعارف به مصلحت گرایی فرا می خواند ، چپ 

شت به پرنسيب های سياسی وارزش های اخالقی خود  نباید پ
 قومی از درون کارزار مقاومت - ظهور پر رنگ یک ارتجاع مذهبی. کند

این واقعيت، اما، اگر . ضد امپریاليستی ، امروز یک فاکت است
سبب شود چپ سکوالر و پيشرو نسبت به ادامه مبارزه ضد 
امپریاليستی دچار سستی شود و از کارزار ضد اشغال فاصله 

ت آینده ی عراق را شکل خواهد آنچه تحوال. بگيرد، فاجعه بار است
 - داد ، کنش متقابل ميان  اشغالگران امپریاليست و پایداری ضد

خروج از این معادله، خروج از کارزاری است که . امپراليستی است
چپ هر قدر از انقالب و برابری . آینده ی عراق را مهندسی می کند

 های  و آزادی سخن بگوید، اما وقتی که مردم کشورش زیر پوتين
یک ارتش کلونيالی له می شوند از مقابله شانه خالی کند، به انان 

به آیت اهللا ها وشيخ ها و ژنرال : یک راه را بيشتر نشان نمی دهد
  . ها پناه ببرند

نگرانی نسبت به گسترش دامنه ی اعتبار و نفوذ جنبش بنيادگرا 
هر قدر هم بر حق باشد، نباید سبب شود چپ سکوالر در 

نی از حق هر شهروند عراقی، صرفنظر از تعلقات سياسی و پشتيبا
مذهبی، برای  به بيرون ریختن ارتش اشغالگراز خانه و شهر خود  

یا بدتر از این، در برابر بمباران و موشک باران شهر . دچار تزلزل شود

ها و روستا ها و کشتار  بی رحمانه ی مردم بی دفاع لحظه ای 
ت به سلب آزادی های سياسی و بی اعتنایی نسب. سکوت کند

مدنی و یا چشم فرو بستن نسبت به دستگيری و شکنجه ی 
حتی آنهایی که در صورت ( حاميان و شرکت کنندگان در مقاومت 

) رسيدن به قدرت ممکن است در قتل عام چپ ها درنگ نکنند
با عرضه ی یک . خطایی است که هرگز بخشوده نخواهد شد

ع سياه،  چپ هرگزبه  یک جایگزین نسخه ی  سرخ از یک ارتجا
  ).18(مبدل نخواهد شد

و مهم تر از همه،  کارزار مقاومت به مقابله با اشغال نظامی و 
سلطه سياسی مستقيم نباید  محدودشود  و اشغال 

اجازه نيابد به گونه ای ) اشغال اقتصادی( کورپوراسيونی عراق 
فرماندار سابق پل برمر، ).  19(خزیده به پيشروی خود ادامه دهد

 فقره حکم رسمی  طرح دولت خود 100آمریکا در عراق، باابالغ 
اقتصادی عراق خوانده ) در واقع نوسازی( برای آن چه باز سازی 

با اولویت بخشيدن به خصوصی . می شود را به اجرا گذاشته است
 بنگاه دولتی،  تقریبًا تمام 200سازی ، این طرح مقرر می دارد که 

 عمومی عراق ، به تملک صد در صد کورپوراسيون های دارایی های
آزاد سازی تجارت ، خارج . آمریکایی حامی دولت بوش در آید

ساختن سيستم بانکی از کنترل دولتی و مقررات زدایی از بازار کار 
نيز وظيفه دارند در جریان یک رقابت نابرابر، ساختارهای بومی را در 

رکت سرمایه را تضمين کنند هم بشکنند، آزادی بی قيد وشرط ح
پيش بينی . وبه هر گونه محدودیت در بهره کشی از کار پایان دهند

های سياسی این طرح برای باز گشت ناپذیر ساختن فرآیندهایی 
برمر باتعيين . که با اجرای آن آغاز می شوند چند جانبه است 

 ساله برای قرار دادها و تمهيدات دیگر کوشيده 40اعتبار زمانی 
است همه ی راه های قانونی را به روی بازنگری های بعدی و یا 

، خواه به "انتقال قدرت" در این طرح، حتی). 20(توقف طرح ببندد
صورت انتصابی و خواه انتخابی صورت گيرد، وسيله ای  فرض می 
شود  که قادر است زیر قرار دادهایی که سفير ایاالت متحده منعقد 

راق، مهر تائيد بگذارد و اشغال اقتصادی می سازد ، به نام مردم ع
عراق را ازدیدگاه مناسبات حقوقی موجود بين المللی رسميت 

  .بخشد
تردیدی نيست که مقابله ی کارگران صنعتی، خصوصًا کارگران 

" بنگاههای دولتی که نخستين قربانيان طرح دولت بوش برای 
کست اقتصادی عراق هستند، با این طرح برای به ش" بازسازی 

اما، مطلقًا بدان معنی نيست که . کشاندن آن اهميتی حياتی دارد
اگر این مقاومت در ميان همه ی توده های  کار و زحمت گسترش 

مقاومت عليه اشغال کوپوراسيون عراق . نيابد لزومًا راه بجایی برد
می تواند همه ی آن هایی که تهيدستی و فالکت مضاعفی در 

نان تا پرولتاریای غيرصنعتی  و تا بيکاران انتظارشان است،  از دهقا
و نيمه بيکاران، را زیر یک چتر مشترک گرد آورد و در یک کارزار 

  .فراگير و سراسری همبسته سازد
 سال 12ایستادن در برابر نوسازی ، بویژه از سوی کسانی که 

 سال جنگ و اشغال و ویرانی آنان را تا 2محاصره اقتصادی و قریب 
اجعه ی انسانی پيش برده البته، کاری به غایت آستانه یک ف

امروز در عراق منابع عمومی تمامًادر .  دشوار و پيچيده است
در این کشور، بکتل و شورون و هالی برتون و . اختيارنگروپونت است

 اقتصادی رژیم پيشين –بزرگ ترین کارفرمایان اند؛ از تور امنيتی .... 
کمترین تکيه .   جای نيستبرای عراقيان کم در آمد چيزی بر

گاههای توده ی فرو دست و آنهایی که جز از طریق فروش نيروی 
کار خود منبع دیگری برای تأمين معيشت در اختيار ندارد فرو ریخته  

در این شرایط بی آنکه مقاومت عليه اشغال اقتصادی  با . است
محروم مبارزه برای بقًا توام شود، گسترش ابعاد آن در ميان توده ی 

به عکس، در شرایط وجود . و تهيدست با دشواری جدی روبرو است
ارتش ذخيره ی کاری  عظيم و مستاصل، ، این سرمایه اشغالگر 
است که نه تنها قادر است برای نيازهای اقتصادی خود نيروی 
کارارزان تامين کند، بلکه می تواند  برای ساختن یک ارتش 

  . رسنه با فراغ بال سربازگيری کندکلونيالی نيزاز ميان داوطلبان گ
 گسترش مقاومت در این عرصه مستلزم بوجود آمدن زنجيره ای از 

 سياسی است که بيرون از حوزه -کارزارها و جنبش ها اجتماعی
های کنترل کورپوراسيونی و یا دولتی ، و خارج از مناسبات کاالیی و 

سخ دهد؛ در بازار قادر باشند به نيازهای اوليه توده ی مردم پا
  تجربه ی جاری مردم عراق حلقه هایی از این زنجيره هم اکنون در 
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  .....عراق                               
  
  
در ميان این تجربه ها، اشغال موسسات . ل شکل گيری استحا

توليدی و خدماتی و راه اندازی مستقل آنها یا سازماندهی 
کارزارهای مصرف جمعی؛ ایجاد صندوق های کمک متقابل؛ راه 
اندازی سيستم های خدمات شهری به کمک کار داوطلبانه؛  هم 

ایر این ها بيش از یاری در تامين مواد غذایی ؛، پوشاک و دارو و نظ
این تجربه ها نه تنها پاسخ هایی هستند به نياز .  همه شاخص اند

 اشغال ، بلکه - های فوری مردم عراق درجریان  مقاومت ضد
شمایی از یک سيستم  اجتماعی در حال پيدایش را بدست دهد 
که می تواند جای گزینی پيشرو برای گزینه های فوق محافظه 

  .  بنياد گرایانه باشدکارانه ی کلونيالی و
مقاومت ضد اشغال به معنی واقعی از مرزهای عراق .  و کالم آخر

هدف ها و پيامدهای اشغال عراق نه . باید عبور کند و جهانی شود
اشغال . محدود به یک کشو راست و نه حتی یک منطقه معين 

عراق، بخشی از یک تهاجم گسترده است برای برده سازی تمام و 
ن سياره ما، که ارتجاعی ترین و متجاوزترین قطب های کمال انسا

پروژه ی ساختمان .  سرمایه ی جهانی بدان دست زده است
امپراطوری جهانی آمریکا تهدیدی است جدی عليه همه مردم 

دریک کارزار جهانی عليه . جهان و مقابله با آن امری جهانی است
سفيد، حضور اشغال عراق و عليه طرح های  جهان گرایانه ی کاخ 
این حضور . گسترده نيروهای چپ و پيشرو ضرورتی است حياتی

 -صرفًا از آن رو ضروری نيست که در ساختن یک فاعل تاریخی
جهانی برای مقابله با بربریت امپریاليستی اهميت دارد، بلکه، بدان 
سبب که در مسدود ساختن فضای رشد جنبش های فوق محافظه 

  .  نيز به همان اندازه تعيين کننده است نژادی و قومی–کار مذهبی 
  

   پایان                                         
  
   - -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---- --- -- -- --- -- -  
  
دوره (  متن فارسی مقاله ايست که در شماره سوم، اين نوشته*

 به  " ايست فوروم  ميدل-ايران بولتن"   زبانیمجله انگليس) جديد
  . چاپ رسيده است

  
*******************************************  

  
  : مقاله پایانی بخش زیرنویسها و منابع

  
   باال 2،  ردیف  الکس گوردن، نامه به سامی رمضانی نگاه کنيد به-)14
  

  : ناؤمی کالین باال، و نيز به 12 ردیف  نير روزن، نگاه کنيد به گرارش-)15
Naomi klein, You Can’t Bomb Beliefs, The Nation, October 16, 

 سازمان آزادی زنان در عراق هم چنين،  نگاه کنيد به بيانيه های 2004
 منعکس است، از جمله حزب کمونيست کارگری عراقکه در سایت 
 اقدامات جنایتکارانه اسالمگرایان در  با عنوان2004 اکتبر 25بيانيه ای که 

  . انتشار یافته استن عليه زنان در عراقماه رمضا
Criminal acts Committed by Islamists during the montn of 

Ramadan against women in Iraq,  
  

حمایت از تشکيل جبهه ی ضد امپریاليستی برای خاتمه دادن به -)16
 یک موضع سوشاليست وورکرزاشغال، برای برخی احزاب چپ نظير 

ی تحليل گران معتبر و پيشرو چپ هم، بطور ضمنی برخ. رسمی است 
 از جمله ی این تحليل جيمز پتراس. بر چنين رویکردی صحه می گذارند

گران است که با کم رنگ کردن وحتی مسکوت گذاشتن نفوذ بنياد 
گرایی اسالمی  در جنبش مقاومت و خطری که از این ناحيه ی آینده ی 

اومت ضد امپریاليستی در عراق را جامعه ی عراق را تهدید می کند، مق
دارای طبيعتی یکپارچه فرض می کند و راه را به روی تشکيل یک جبهه 

، ضمن تاکيد بسيار بجا بر اهميت مقاومت ضد پتراس. واحد باز ميگذارد

اشغال، طرح خطر بنياد گرایی اسالمی از سوی برخی روشنفکران 
 آنان می داند و می  ناشی از بينش خود محورانهآمریکایی را صرفًا 

هرکس در مبارزه برای خود رهایی  وارد شود، اما،  توجه کافی : نویسد
و " بنياد گرا" نداشته باشد، از دید آنها، "  ارزش دموکراتيک غربی" به 

 از روشنفکران آمریکایی اسبه رغم اینکه نقد  پتر. است " تروریيست"
مشخص ، مساله این به طور کلی نقدی بجاست،  اما ، در این مورد 
ارزش های دموکراتيک " است که، بنياد گرایی اسالمی بيش از آنکه به 

. دلبسته است" ارزشهای اسالم سياسی"بی اعتنا باشد، به " غربی
ارزش هایی که ازدرون آن تنها یک استبداد سياسی قرون وسطی و 

  ، جيمز پتراسنگاه کنيد به . یک  جامعه ی عصرحجری بيرون می آید 
  .  باال5ردیف 

  
در این برداشت مایوسانه ، گزارش گران و تحليل گران ارزنده ای )  17

: وی می نویسد.  نيز متاسفانه سهيم می شوند ناؤمی کالینچون 
حتی در بهترین سناریو، گزینه ی موجود در عراق امروز ميان بنيادگرایی "

ارگری و خطرناک صدر ویک حکومت سکوالر بر آمده از اتحادیه های ک
که  ( گزینه واقعی ميان انتخابات آزاد .  جنبش های فمينيستی نيست

در آن هم ریسک به قدرت رسيدن بنيادگرایان وجود دارد، هم، شانس 
و انتخابات کامال ) سازمان یابی سکوالرها و مذهبی های ميانه رو

.  ا" وسایر گماشتگان سیعالویفرمایشی برای واگذاری کشور به 
 است، صدر و عالوی نها انتخاب واقعی در عراق امروز ميان یعنی نه ت

بلکه مکانيزم آن هم، در شرایط کنونی، برگزاری انتخابات توسط ارتش 
تسليم :  شاید جای تعجب چندانی نباشد! اشغالگر کلونيالی است

 هر اندازه هم اندک، زمانی که با پدیده هایی رآل پاليتيکزشدن به 
ترین تناقضات و بحران های سرمایه داری جهانی روبروایم که در عميق 

ریشه دارند، حتی رادیکال ترین فعاالن چپ راهم می تواند عمًال به 
  .واقعيت تلخی است، اما، باید پذیرفت. سياست انفعالی بکشاند

  
،  تحليل گری که نظراتش به حزب کمونيست  محمود کتابچی) 18

 سوشاليست اضع حزب کارگری عراق نزدیک است، در انتقاد از مو
 که تهاجم نظامی ارتش آمربکا به فلوجه رامحکوم کرده بود، وورکر

، افتادن " مقاومت عراق" شکست حرکت آمریکا بدست :" مينویسد
 کتابچیبا این تاکيد،  ". مردم عراق است به جهنمی غير قابل تحمل

. تلویحًا از سرکوب مقاومت و طوالنی شدن اشغال جانبداری می کند
  :گاه کنيد به ن

Mahmood Ketabchi, Which Side is the ISO on , Working Class 
, 2004, 8 July Socialism or Nationalism and Islamism? 
net.wpiraq.www  

  
  آنتونيا جوهاژنگاه کنيد به نوشته ی بسيار خواندنی )  19

Antonia Juhasz, Military action may have ended, but corporate 
, 2003, 19, May invasion has taken overorg.progressive.www  
 

   باال9، ردیف  استفن زونزنگاه کنيد به) 20
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  !ن  ارموج مرگ بی خانمانها در ته  
  
   اصلی اين تراژدی،عامل        

  " !!سرما " است ، نه " سرمايه " 
  

  =قسمت آخر    =                
  

  : ياد داشت 
 چندی است که بحث کارتن خواب ها و بی خانمان ها در کالن شهر تهران 
، صفحات مطبوعات ايران و سايت های فارسی زبان را به خود مشغول 

گفتگويی را با خانم ، ين بحث  راديو برابری در رابطه با ا.کرده است 
مژگان عياری پژوهشگر و خبرنگار در ايران انجام داده است ، که ما آنرا 

 می نشريهبا پاره ای تغيرات گفتاری به نوشتاری به اطالع خواننده گان 
    .عنوان مطلب ، از ماست  ٠رسانيم 

چاپ اين مصاحبه با هدف اطالع رسانی صورت ميگيرد ، از اينرو به 
 با سپاس از خانم .عنای تائيد همه نقطه نظرات مطروحه در آن نيست م

   . برابری مژگان عياری و دست اندرکاران راديو
  

  »    راه کارگره نامه هفت  «                      
  

                   **********************  
  

خانم عياری همانطوريکه می دانيد ، پديده کارتن : پرسش 
قع يک معضل طبقاتی در جامعه سرمايه داری خوابها در وا
 بخش زيادی از کسانی که از شهرستان ها ٠ايران است 

برای کار به تهران بزرگ سرازير می شوند ، نمی توانند و 
بتوانستند جذب بازار کار بشوند و به حاشيه رانده می 
شوند و بدين ترتيب امکان هيچگونه تامين اجتماعی برای 

ا را کردند که اين عد ، مسئولين دولتی ، اين اآنها وجود ندارد
رهای معضل فقط مختص ايران نيست بلکه در همه کشو

 ولی ما ٠د اين قضيه هستيم هاروپايی و آمريکا نيز ما شا
می دانيم که در کشور های نامبرده ، برخورد با اين قضيه 
کال با ايران متفاوت است ، حداقل اينکه در اروپا و آمريکا ، ما 

د ايجاد يک سری خانه هايی هستيم که حداقل در هشا
فصل زمستان و سرما ، بی خانه مان ها تا حدی از سرپناه 
و گرما بر خوردارند و حتی يک وعده غذای گرم به آنها داده 

در ايران ما با هيچ کدام از اين تمهيدات روبرو ! می شود
 آن  از طرفی گفته شما واقعيتی را در خود دارد و٠نيستيم 

اينکه وجود اين پديده معضل همان جامعه طبقاتی و 
سرمايه داری ما می باشد که اين پديده کارتن خواب ها 
بوجود آورده و تا رفع اين نا برابری ، اين معضل بطور بنيادی 

پرسش اين استکه از نظر شما تا ايجاد .  حل نخواهد شد
بايد برابری در جامعه ما ، اين امکانات گرم و پوششی که 

 شکل نمی گيرد و اينکه آيا ما برای انسانها بوجود آيد ، چرا
د ايجاد خانه های گرم و دادن غذا به کارتن خواب ها و هشا

  بی خانمان ها می گرديم ؟ 
  

اينکه تمام ! م ؟من ماندم که در قبال پرسش شما چه بگوي:  پاسخ 
ارند ،  معضل کارتن خواب ها و خيابان خواب ها دکشور های دنيا 

ولی _ شما هم اشاره کرديد _ خوب اين واقعتستکه وجود دارد و 
 من تازه گی خواندم ٠اينکه چطور بايد رفع گردد ؟ جای بحث دارد 

قرار است که ما ، يک سری حمام و اطاقک : که مسئولين گفتند
اال کی به اجراء در آيد و ح ٠گرم برای اين افراد درست کنيم های 

: ولی من می توانم همين قدر بگويم ! ی دانددرست شود ، خدا م
وده است چه شکلی ب_ کارتن خواب ها _ که حمايت دولت از اينها 

شکل نيمه خصوصی دارند از اينها ، آری موسساتی هستند که 
حمايت می کنند ، يعنی ابتداء جمع شان می کنند و می برند توی 

داری می يک سری موسسات و اينها را مدتی در جاهايی ، نکه

م در اطاقک هايی که بيشتر به يک بازداشتگاه شبيه هکنند ، آنها
  است ، نمی دانم شما تا حال سری به اين مکانها زديد ؟

آن زمان که من دنبال می کردم ، دو سازمان حمايت کننده از اين 
 بوس ، آنهم شبانه راه می افتادند ، تازه افراد بودند که با يک مينی

در شبهای زمستان ، مثال اگر جمعی تا حد ده کارتن خواب بودند ، 
يکی شان را که بر زمين افتاده بود و بدنش عفونت کرده بود ، آنرا 

ان اطاقک ها که بر می داشتند و می بردند ، بسمت هم
اری می  ، شتشوش می دادند و مدتی نگهددآسايشگاه می گفتن

 در اين ميانه ٠کردند و دو باره به سمت جامعه رهايش می کردند 
افرادی هم داشتيم که تا ده بار گرفته بودند شان ، باز هم 
دستگيرشان می کردند و مجبور می شدند دو باره بر گردانند به 

انده بشوند به جامعه و اين دور همان اطاقک ها تا ديگر بار بر گرد
وقتی با مسئول آنجا صحبتی می !  ادامه داشتتسلسل تا مدتها

 نفر ۵ما اصال ظرفيت اين که شبی بيشتر از : کرديم ، می گفتند 
کارتن خواب را جمع کنيم در خودمان نداريم ، يعنی اينقدر امکانات 

  !! ما محدود است 
  

با اين توضيحات ، پيشنهاد مشخص شما چه می : پرسش 
د؟ حول همين نکته ای که باشد؟ يعنی در واقع چه بايد کر

_ شما اعالم داشتيد که يک بودجه ای هم اختصاص دادند 
_  ميليون تومان ١٠٠چيزی حدود _ تا آنجاييکه اطالع دارم 

ولی آيا ! برای تاسئيس همان خانه های گرم منظور کردند 
با توجه به آنچه در سيستم اداری ايران وجود دارد ، در 

 مبلغ چه بخشش ، بابت تامين نهايت معلوم می شود از اين
حداقل های خانه های گرم برای اين شهروندان بی بضاعت 
ايرانی هزينه بشود؟ آيا در ته آن کاسه چيزی باقی خواهد 
ماند؟ پيشنهاد شما در اين زمينه ، برای اينکه اين امکانات را 
از طريق نهادهای دولتی که موظف هستند اينها را تامين 

دها و ارگانهای غير دولتی که بتوانند اينها را بکنند، از چه نها
   پوشش بدهند، بيان می داريد ؟

  
من فکر می کنم روی اين مقوله کارتن خواب ها و خيابان :  پاسخ 

خواب ها ، يک برنامه ريزی بلند مدتی الزم دارد ، آنهم با توجه ای 
خود ويژه وخيلی خاص ، اگر اين توجه صورت نگيرد ، همه چيز از 

  !يشه می خشکدر
 امروزه طرح مسائل اجتماعی بيانش در جامعه مطبوعاتی ايران ، 

 بيان معضالت اجتماعی ٠فعال خيلی دشوار و خيلی سخت است 
حاال از هر نوعش باشد ، کارتن خوابها تنها تنها يک گوشه جريان 

 در زمره مسائل اجتماعی بايد تاکيد کرد که نبايد اين اتفاق ٠است 
ال در هر اليه اجتماعی باشد ، نبايد در اساس اين اتفاق حا! بيافتد

بايد اين سد برداشته شود و بتوان روی يک سری مسائل ! بيافتد 
 در اين زمينه حاال دولت ٠اجتماعی متمرکز شد و به آن پرداخت 

می بايست يک سرمايه گذاری بيشتری بکنند تا حمايت معنی يابد 
ف اقتصادی جامعه ، اين بدنه و جلوی اين قضيه که اين قشر ضعي

حمايت همه ضعيف خانواده ها در جامعه ايران ، دولت بايد يک 
 يک قشر خيلی وسيعی در زمستان آينده دو ید شا٠جانبه بکند 

 وضعيت کارتن خوابها يا خيابان خواب ٠باره به خيابان ها راه بيافتد 
خيابان ها يک وضعيتی نيست که همان بچه هايی که پارسال در 

   ٠بودند ، امسال هم باشند و اضافه نشوند 
 ما هر سال با يک قشر خيلی عظيمی از انسانهايی روبرو می 
شويم که تا ديروز خانه ای داشتند ، موقعيت اجتماعی ای داشتند 
، موقعيت فرهنگی داشتند ، شخصيت اجتماعی داشتند و يکهو 

خيابان ها رها فقط و فقط به خاطر مسائل و مشکات اقتصادی در 
اين نشان می دهد که بنيه اقتصادی جامعه ما بنيه خيلی ! شدند

ضعيفی است و يک قشر واقعا له شدند و هر سال و در زمستان 
  ٠سال آينده باز يک قشر خيلی وسيعی دو باره به خيابان می آيند 
 ٠من فکر می کنم بايد روی اين قشر و حول مسائل آنها کار بشود 

نه ضعيف اقتصادی با اين قيمت های باال توجه شود ، از بايد روی بد
طرفی ديگر ، حاال اين گفتن ندارد ، وضعيت اقتصادی جامعه ايران ، 
خيلی و حداقل آن مسائل اصلی اش مشخص است که به چه 

 اگر آن وضعيتهای اقتصادی يک کمی بهبود پيدا کند ٠شکلی است 
جتماعی اينها بشود و بعد بايد توجه بيشتری به آسيب ديده گی ا

  اين از مواردی است که اصال نه تنها در حد امکان به آن پرداخته 



 10

   ...موج مرگ بی خانمانها              
  
  

نمی شود بلکه به آسيب ديده گی های اجتماعی اصال اهميتی 
 اين امر در بخشهای فرهنگی در خود خانواده ٠زيادی نمی دهند 

سوس است ، مثال دختران فراری ها هم اين آسيب ديده گی مح
که از منزلشان فرار می کنند و قشر زيادی از خيابان خواب ها را 
همين دختران کم سن و سال تشکيل می دهند و آسيب ديده گی 

 چون اينها ٠اجتماعی شان از درون خانواده ها شروع شده است 
 از خانواده فرار کردند از کانون های فرهنگی که در آن زندگی می

کردند ، فرار کردند و وارد اجتماع شدند از اينرو بايد به اين بخش 
اينها از مواردی است که نگاه کارشناسی می خواهد !  توجه بشود

 ٠ امثال من نمی تواند آن نگاه کارشناسانه را داشته باشد ٠
به يک سری از افراد که بررسی  مسئولين بايد اين اجازه را

رسانند ، بدهند تا روی اين مسائل کار به انجام می  کارشناسانه را
  !کنند تا به نيتجه برسند تا ديگر اين معضل را نداشته باشيم 

  
 می خواستم اين نکته را مطرح کنم ، ياریخانم ع: پرسش  

عمدتا اقشاری که تحت ستم و رنج هستند ، معموال امکان 
 يعنی ما امروز شاهد ٠اعتراض را هم با خودشان دارند 

 کارگری ، اعتراض معلمين ، زنان و پرستاران و اعتراضات
گروههای مختلف دانشجويان و جوانان در جامعه هستيم و 

بعلت ناتوانی ) کارتن خواب ها ( اين بخش ازجامعه 
جسمی و پراکندگی گسترده ای که دارند ، نمی توانند به 
وضعيت خودشان هم معترض بشوند ، ديگر فعالين 

 هستند ، در رابطه با بسيج و اجتماعی که در جامعه ما
کارتن خواب ها و بی _ فعال کردن اين آسيب ديده گان 

چه نقشی برای حمايت از اينها ، برای بيان _ خانمان ها 
خواسته های اينها و در واقع فشار آوردن به مسئولين 
دولتی برای آنکه به وضعيت اين نيروی گسترده رسيدگی 

 خود دارند ؟ آن وظيفه ای که بکنند ، چه وظايفی را در برابر
تشکل های  بر دوش نهاد های اجتماعی نظير انجمن ها و

 فعال هستند در اين ،ها)  NGO( مستقل مردمی نظير 
رابطه چه می باشد ؟ اينان چه وظيفه ای برای خود قائل 

   اند و يا شما چه وظيفه ای برای آنها متصور می شويد؟
  

هايی که  ) NGO( ها مستقل مردمی انجمن ها و تشکل :  پاسخ 
در ايران هستند ، جزء خيلی ضعيفی از فعالين اجتماعی هستند 
که خود به سختی دارند ، ادامه حيات می دهند يعنی هم از نظر 

 اختيارات شان خيلی محدود است ، چون خصوصی ،آزادی ها
هستند هم اينکه روی سرمايه اشخاص دارد می گردد که آن 

ايه هم زياد نيست و پشتوانه آنچنان مالی هم ندارند و آنها سرم
  !دايره خيلی محدودی را می توانند ، پوشش بدهند

د حمايتی که از طرف مردم سراسر یزلزله بم ، شا مثال سر قضيه 
 بودند ايران شد ، بيشتر از طريق همين تشکلهای مردمی مستقل

 مثال من خودم در بم ٠ و کمک می رساندند که می رفتند به بم
بودم با يک سری از وسائلی که مشخص بود ، اعضاء اين تشکل ها 
از خانه ها ی شان ،جمع کردند و پول خيلی کمی را که داشتند ، 
جنس خريدند و به بم آوردند ، اينها هر يکی شان ، اختيارات و 

نجا مکانی را امکانات خيلی محدودی دارند ، حتی می خواستند آ
تشکيل بدهند تا زن هايی که خيلی روحيه شان خراب شده با آنها 
حرف بزنند و يک مشاوره ای بدهند ، روزها در ويرانه های بم می 
گشتند تا از يکی اجازه بگيرند ، مثال با ده نفر صحبت می کردند تا 

 حاال شما در نظر بگيرند که ٠اينکه اين اجازه به آنها داده می شد 
يک سری مشکالت و که  هستند یخود اين افراد ، انسانهای

هم دارند و دستشان خيلی باز نيست و هر را گرفتاری ويژه خود 
  ! روز مشکالتی هم به پای آنها می نويسند 

 شما بعنوان پيام آخر ، اگر صحبتی ياریخانم ع:  پرسش 
داريد ، می توانيد بفرماييد ، ميکروفون در اختيار شما است 

 رابطه اگر سخن ناگفته ای داريد ، می توانيد و در اين
   !بفرماييد 

  

من اميدوارم که صحبت های پراکنده من توانسته باشد به :  پاسخ 
قضيه خيابان خواب ها ، :  بعنوان صحبت آخر بگويم ٠دردی بخورد 

 حاال آن ٠در بين ديگر اقشار جامعه مثل يک وحشت می ماند
انی که در جامعه ايران وجود معضل و فقر اقتصادی و مسائل رو

دارند بخصوص در شهر های بزرگ که بعلت پيچيده گی ها يشان 
از شهر های  که مسائل روانی و ديگر رويکرد هايش ، پيچيده تر

کوچک است ، اين وحشت و عدم ثبات وجود دارد که هر چيز ويران 
 ٠شود و ما هم حتی وضعيتی بد تر از خيابان خوابی پيدا کنيم 

عابری که از خيابان رد می شود ، وقتی که خيابان خوابی را يعنی 
می بيند که گوشه ای خوابيده ، شما بايد نگاهش را ببينيد که چه 
نگاهی به آن خيابان خواب دارد ، در نگاه او ، آن وحشت را از آينده 
خودش و از وضعيت اقتصادی خودش و پولی که االن در جيب دارد و 

واده خودش دارد، کامال از چشمش می از شناختی که از خان
خوانيد ، چون اين قشر بزرگی از بدنه جامعه ما هستند ، قشری 
اند که از نظر اقتصادی وضعيت نامناسبی دارند هم از نظر روانی 
هم وضعيت نامناسبی دارند ، خانواده های عصبی ، خانواده های 

يد هيچ پر تنش و خانواده های پر جمعيت ، وضعيت فرهنگی که شا
شايد هيچ زمان از _ من در دانشگاه تاريخ خواندم _ زمانی ايران 

تاريخ اين مملکت ، جامعه ما از نظر فرهنگی تا اين حد در حال 
االن جامعه ما ازنظر باورهای فرهنگی هم ! ويرانی نبوده است 

 خانواده ها از نظر ذهنی يعنی آنچيزی ٠دچار ويرانی شده است 
های ايرانی را می ساخته ، با تعداد نسل ها در که ذهنيت خانواده 

اين خانواده ها با آن فضای جهانی که بوجود آمده با آن تغيير نياز ها 
نگاهها و حتی تغيير باور های سنتی خانواده های ايرانی ، ، تغيير 

چه های مدرن و پست مدرنی را می االن در درون خانواده ها ، ب
 اينها ٠بينيم که دارند درون همان خانواده سنتی زندگی می کنند 

االن اين ! دارند بنيان خانواده سنتی ايرانی را از هم می پاشند 
مسائل است ، مسائل روانی است ، مسائل اقتصادی مزيد بر 
علت شده است و اين وحشت به وحشت عامه بدل گرديده که ما 
هر لحظه در آستانه ويرانی هستيم ، حاال اين ويرانی می تواند به 
شکل معضل کارتن خواب ها ، يکهو رها شويم ، در خيابان ها ، 
ممکن است بسمت تيمارستان بريم يا حتی به هر سمت ديگری 
روانه بشويم يا حتی در خيابان که داريم راه می رويم ، به يک جرم 

 می دهم ، خيلی هم ه ارائهشايد هم تصويری ک -ناشناخته 
!  جلومان را در جامعه بگيرند حاال کمتر يا بيشتر  - کافکايی باشد 

قشر تحصيلکرده ، قشری که در جامعه حضور گسترده تری دارند در 
اين وحشت وجود دارد ، آنهم بخاطر همان مسائل اقتصادی ، بخاطر 
مسائل فرهنگی و نياز های رو بتزايد که در مقابل همه ما است ، 

  !من حرفم تمام شد 
  

 بخاطر اين گفتگو ، بی ما از شياریخانم ع:  راديو برابری 
 اميدوارم که معضل کارتن خواب ها و بی ٠نهايت متشکريم 

خانمان ها ، هم بتواند به همراه ديگر معضالت طبقاتی در 
زندگی ه ا پيدا کند و انسانها بتوانند بجامعه ما پاسخ خود ر

ه باشند شرافتمندانه خودشان با حداقل های که بايد داشت
د اينگونه پديده های نا هنجار ه، دست پيدا کنند و ما شا

ما تشکر می کنيم تا  از شربار ديگ ٠اجتماعی نباشيم 
  !فرصتی بعد 
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   ندکردتحصن ،  مقابل مجلس ،تهران رستارانپ   
  

    
  

تحصن پرستاران مقابل مجلس شوراي اسالمي گزارش ایسنا ،به 
آغاز شده بود با  ) دیماه 20 یکشنبه ( صبح امروز 9آه از ساعت 

 پس از چند، پيگيري مطالباتدادن وعدهو حضور نمايندگان مجلس 
  . اي پايان يافت  با صدور بيانيه، ساعت

 200، حدود ایسناخبرگزاري » داشت و درمانبه«به گزارش خبرنگار 
نفر از پرستاران استان تهران امروز به دليل آنچه عدم تحقق 

خواندند،  مطالبات و انباشته شدن آنها طي دو سال گذشته مي
پرستاران در اين . مقابل مجلس شوراي اسالمي تحصن آردند

هش سازي، آا تجمع خواستار افزايش حقوق، لغو خصوصي
  . شدند... هاي شبانه و  شيفت

غضنفر ميرزابيگي رييس سازمان نظام پرستاري در حاشيه اين 
، علت تجمع ایسنا»بهداشت و درمان«وگو با خبرنگار  تحصن در گفت

امروز پرستاران را محقق نشدن مطالبات پرستاران اعالم و 
ات پرستاران را حداقل دو سال است آه مطالب: خاطرنشان آرد

هاي زيادي به جامعه  آنيم و از سوي مسؤوالن وعده پيگيري مي
پرستاري داده شده آه تا آنون هيچ آدام از آنها محقق نشده 

امروز پرستاران به نمايندگي از جامعه : وي ادامه داد. است
 صحبت آنند آه آيا مجلساند آه با نمايندگان  پرستاري آشور آمده

ماند يا عملي  اي از ابهام باقي مي ها در هاله  گفتهآماآان اين
امروز تعدادي از  : رييس سازمان نظام پرستاري گفت. شود مي

اند  اند و اعالم آمادگي آرده نمايندگان مجلس در ميان پرستاران آمده
  . تا مشكالت پرستاران را در مجلس حل آنند

تاري تنها مشكل ميرزابيگي با اعتقاد به اين آه مشكالت حرفه پرس
: پرستاران نيست بلكه مشكالت مردم نيز است، خاطرنشان آرد

سازي  بزرگترين اعتراض ما به بحث آمبود نيروي انساني، خصوصي
خدمات پرستاري، عدم رعايت عدالت در مقوله بهداشت و درمان 

  . براي مردم است
  

  !پرستاران شيرازی تحصن آردند       
  

شنبه پانزده دی بيش از پانصد  صبح سه:  شيراز– ایسناخبرگزاری 
ی دولتی و خصوصی شيراز به دليل نفر از پرستاران بيمارستانها

خواندند در ساختمان مرآزی  آنچه آه مشكالت جامعه پرستاری مي
  . دانشگاه علوم پزشكی شيراز تجمع آردند

، در اين ایسناخبرگزاری » بهداشت و درمان«به گزارش خبرنگار 
تجمع آه از ساعت هشت صبح آغاز شد اغلب پرستاران 

يراز و دانشجويان حضور بيمارستانهای دولتی و خصوصی ش
  .داشتند

آاظم محمدی يكی از پرستاران حاضر در تجمع با ادعای اين آه به 
پرستاران : شود، گفت ازای آارآرد به ما حقوق داده نمي

بيمارستانهای خصوصی برای يك ساعت آار هفتصد تا هشتصد 
گيرند در حالی آه ما برای همين زمان آار پانصد  تومان حقوق مي

  .گيريم ميتومان 
مثال : وی ساعات آاری پرستاران را بسيار باال دانست و اظهارآرد

در بخشی آه بايد شش پرستار آار آنند تنها از سه نفر استفاده 
شود آه بدين وسيله فشار مضاعفی به پرستاران وارد  مي
  .شود مي

  

       

  ارگری ايرانپيام همبستگی اتحاد چپ ک
  

   به کارگران اعتصابی نساجی سنندج  
  

  ! کارگران تحول طلب ومبارز    
  !  زحمتکشان و مبارزين آزاديخواه
  ! زنان و مردان انقالبی اعتصابی 

  
 جنبش کارگری ايران ، طی سالهای اخير در مقابل تماميت نظام و  

عوامل ضد کارگری اش ، در طلب مطالبات معوقه و سياست های 
 اعتصابات و ٠ضد کارگری رژيم ، خود را بسيج کرده است 

اعتراضات ، خودداری از کار ، تحصن ها ، راه بندان ها و خيابان 
بندی ها همه و همه اشکال متنوع اين مبارزه را در صحنه 
رودررويی فرا کارخانه ای بنمايش گذاشته است و می رودکه به 

  ! حرکات تعرضی فرا رويد
تکشان درکردستان نيز ازتعميق يافتن اين مبارزات  کارگران و زحم

 فراخوان تجمع فعالين سنديکاليست خباز در پارک ٠بازنمانده اند 
 ، تهاجم رژيم به تجمع آنان و ٨٣شهر سقز در اول ماه مه 

 تن از ۶دستگيری و پرونده سازی و زمينه سازی بيدادگاه ها برای 
رجم و عضو کانون فعالين اين جنبش در کنار محسن حکيمی مت

نويسندگان و سخنران تجمع سقز ، هر چند تا به امروز در برابر 
اعتراضات و همبستگی گسترده بين المللی ، رژيم نتوانست آن 

  . بيدادگاه ها را تدارک ببيند
 با اين همه گستردگی اعتراضات کارگران در نقاط مختلف کردستان 

تراضات کارگران کوره  اع٠تا به امروز از تحرک باز نمانده است 
پزخانه ها ، تحرکات زنان و جوانان کردستان به مناسبت های 
مختلف ، همه گواه هوشياری مردمی است که نمی خواهد شانه خود 
را در برابر ظلم و بيداد نظام خم کندو به وعده های مردم فريب آن 

گردن » انتخابات ، اصالحات ، فراخوان رفراندوم و غيره « از 
  ! گذارد

 اعتصاب کارگران نساجی سنندج در هفته های اخير که در رابطه با 
اعتراض به اخراج همکاران کارگر کارخانه و سياست های ضد 
کارگری رژيم شکل گرفت ، جنبش وسيع و گسترده از پشتيبانی و 
همبستگی در سطح شهر سنندج و ساير شهرهای کردستان را تا 

  ! استاين لحظه با خود به همراه داشته 
 در رابطه با اعتصاب کارگران نساجی سنندج ، موج گوناگونی از 
پشتيبانی ساير کارگران تهران ـ قزوين ـ رشت و نقاط ديگر ايران 

   ٠را به دنبال داشته است 
 در سطح جهانی نيز اعتصاب کارگران سنندج با پشتيبانی روبرو 

ان را به  اما رژيم همچنان با بی تفاوتی خود ، کارگر٠شده است 
  !اخراج از محيط کار تهديد می کند

 اتحاد چپ کارگری ايران ، ضمن پشتيبانی از خواسته های کارگران 
 کارگراخراجی به کار و ساير خواسته ها ۶سنندج مبنی به بازگشت 

، محکوم کردن اخراج ها و تهاجم به محيط کار کارگران ، خود را 
  ! يابيمدر کنار کارگران اعتصابی سنندج باز می 

 اتحاد چپ کارگری ايران ، تالش خود را در جلب همبستگی بين 
  ! المللی از کارگران اعتصابی سنندج ، همچنان ادامه می دهد
                                                                            

  ٢٠٠۵ژانويه                                     
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  له پژوهشی نگاهنظرخواهی مج 
   از يوسف آبخون          

   
   پيرامون مسائل طبقه کارگر  

   و مبارزه ضد سرمايه داری   
  

  =قسمت اول =                
  

در مقدمه اين گفتگو شايد بهتر باشد از نظر و عقيده : پرسش 
 . جنبش کارگری در ايران شروع کنيمعمومی شما در مورد موقعيت

  
 آارگرى ايران در حال حاضر در  من، جنبشاز ديد :  پاسخ

اى قرار  موقعيت دشوار تاريخى و هم چنين تعيين آننده
به اين معنى، آه آارگران ايران در حالى آه در . گرفته است

ترين  اند، آم موقعيت مبارزه براى مرگ و زندگى قرار گرفته
شان به تحوالت اساسى در  بهبودى در شرايط آار و زندگى

اين . اد و سياست آشور مشروط شده استآل اقتص
شرايط، همان طور آه همه و حتا سران رژيم هم به آن 

اند، حاصل بحران ساختارى و يا به قول خاتمى،  معترف
بيمارى ساختارى اقتصاد و درهم ريزى و فروريزى توليد در 

 از دو دهه حاآميت رژيم اسالمى است، آه  طى بيش
 و انسانى را نه تنها براى ى زندگى شرافت مندانه ادامه

آارگران، بلكه براى اآثريت مردم محروم ايران به زير سئوال 
 .برده است

بايد معترف بود، آه روند نزولى در سطح زندگى و معيشت 
آارگران هم چنان ادامه دارد و سران رژيم جمهورى اسالمى 

هاى  به ويژه در سال_ اى  اند بدون سرآوب ويژه قادر شده
 آارگرى ايران را تا جايى عقب برانند، آه  جنبش_ اخير 
توان گفت آارگران ايران به يكى از بى حقوق ترين و بى  مى

 با حتا عقب مانده ترين آشورهاى  دفاع ترين طبقه در قياس
 .اند جهان تبديل شده

ى حسن صادقى  آارگر ايرانى در حال حاضر بنا به گفته
فتم آارگر مالزيايى و يك ه( دبير شوراى اسالمى آار تهران)

  گيرد و از هر گونه پوشش يك چهارم آارگر ترك حقوق مى
قانونى بى بهره است و حتا قانون آار ارتجاعى رژيم هم 

شود و با تصويب قوانين ضد   نمى رسما شامل حالش
مثل حذف آارگران _ هاى اخير  آارگرى مختلف در سال

قالى باف و آارگران تر از ده آارگر، آارگران  آارگاه هاى با آم
توان گفت  مى_ با قراردادهاى آار موقت از شمول قانون آار 

 از نود و پنج درصد از آارگران ايران،  آه بر روابط آار بيش
قانون برده دارى حاآم شده است؛ با تاآيد بر اين آه قانون 

يعنى _ ترين حقوق آارگرى  آار موجود، آه در آن ابتدايى
انكار شده است _ قل و حق اعتصاب هاى مست ايجاد تشكل

اى  و به همين دليل ضمانت اجرايى نداشته و آاغذ پاره
 نبوده است، از نظر عملى حتا براى پنج درصد باقى  بيش

يعنى آارگران شاغل در صنايع بزرگ _ مانده از آارگران ايران 
ى اخير  در دو دهه. نيز معناى خود را از دست داده است_ 

 اخراج و  يم ميليون نفر از آارگران اين بخش از يك و ن بيش
بيكار شده و يا به قول سران رژيم، تحت جراحى بزرگ قرار 

اند، بدون اين آه اين قانون بتواند به دادشان برسد و  گرفته
 .يا حقوقى براى آنان باز ستاند

رسد، آه اين شرايط مرگ و زندگى براى آارگران  به نظر مى
نشينى باقى نگذاشته است و ترى براى عقب  جاى بيش

ها به رويارويى مستقيم با رژيم  همين باعث شده تا آن
ها خصلتى سياسى پيدا آند و  ى آن آشانده شوند و مبارزه

ها  به قول لنين، آارگران را به اين درك برساند آه آن
توانند بدون مداخله در امور دولت و به عنوان يك طبقه،  نمى

آنند، بهبودى در  ها عمل مى همان طور آه دشمنان آن
تواند به  اين شرايط مى. شان ايجاد آنند شرايط آار و زندگى

بيدارى و آگاهى طبقاتى در ميان آارگران ايران يارى 
برساند؛ آارگرانى آه حاال ديگر مبارزات پراآنده و با 

ى خود را از سطح آارخانه هاى منفرد  هاى پراآنده خواست
هاى  صفوف خود را در بخشآنند   مى فراتر برده و تالش

از آارگاه هاى آوچك صنعتى، تا خدماتى گرفته، تا _ مختلف 
هاى صنعتى و خدماتى بزرگ و  آارگران و آارآنان بخش

را گرد هم آورده و با خواست واحدى _ دولتى و غير دولتى 
شان براى زندگى  اى براى به رسميت شناختن حقوق پايه

ى حاآم قرار   برابر دولت و طبقهشرافت مندانه و انسانى در
سرنوشت اين مبارزه و رويارويى، آه خصلتى تاريخى . دهند

دارد، مستقيما به صف آرايى و سازمان يابى و آگاهى و 
آمادگى آارگران ايران به عنوان يك طبقه بستگى دارد؛ با 
تاآيد بر اين آه بدون اين صف آرايى و سازمان يابى، معلوم 

سرنگونى رژيم هم چيزى نصيب آارگران نيست آه حتا با 
 از هر چيز  اى آه در حال حاضر بيش ايران شود؛ مساله

  .ديگرى مورد سئوال است
  

بطور مشخص تر نظر شما در باره مهمترین نقاط : پرسش 
ضعف و قوت جنبش کارگری در دوره اخير چيست ؟ چرا 

 عليرغم جان –طبقه اجتماعی  طبقه کارگر به مثابه یک
 و مقاومت و مبارزه سخت در برابرتهاجم سرمایه به فشانی

  در دفاع از هستی و حقوق انسانی–کار و معيشت خود 
خویش موفق نبوده است ؟ گره اصلی به عقيده شما 

و چه وظایفی بر عهده جنبش کارگری و فعالين  چيست ؟
 آن برای برون رفت از این وضعيت نابسامان وجود دارد ؟

 
 آارگرى، همان طور  ى ضعف جنبش قطهترين ن مهم:  پاسخ

ايد، همين ناتوانى  آه شما در سئوال خود اشاره داشته
ى آارگر ايران در دفاع از هستى انسانى و حقوق  طبقه
 است و اين همان طور آه بسيارى از فعاالن  ى خويش اوليه

 بختانه حاال ديگر به مفروضات  آارگرى تاآيد دارند و خوش
ناشى از فقدان تشكل مستقل ها تبديل شده،  آن

 عمومى  سراسرى و موثر در ميان آل آارگران و جنبش
ها،   رو صنعتى آن  پيش  و بخش ها، و نه فقط يك بخش آن

ى زندگى و زندگى آردن در شرايط  براى دفاع از حقوق اوليه
ها هم، همان طور  ى قوت آن ترين نقطه و مهم. آنونى است

ارزه جويى اين طبقه و به آه همه شاهد هستند، همين مب
. است_ يعنى آارگران صنايع بزرگ _  مهم آن  ويژه بخش

نگاه فعالين آارگرى در برخورد به : ولى به نظر من، اوال
 آارگرى در ايران، به مسايل آارگران صنايع  مسايل جنبش

اين آه تاآيد صرف بر نقاط ضعف : بزرگ محدود شده؛ و ثانيا
ى   ايران، دردى از مشكالت طبقهو قوت مبارزات آارگرى در

در واقع، . آند آارگر اين آشور به عنوان يك طبقه را حل نمى
ى آارگر ايران على  ى اصلى اين است آه چرا طبقه مساله

ى ضعف آشكارى  ى قوتى از چنين نقطه رغم چنين نقطه
 برد و باالخره هم نتوانسته بر آن غلبه آند؟ رنج مى

ددى در اين رابطه وجود داشته معلوم است، آه عوامل متع
به نظر من، آن چه در اين رابطه مهم . آنند و عمل مى

   و اهميت اين عوامل  است، توضيح داليل اين مساله و نقش



 13

  

  ....گفتگو  با يوسف آبخون          
  
  

 آارگرى ايران است،  در ترسيم استراتژى طبقاتى در جنبش
آار به اصطالح تر به آن توجه شده است و بحث و  آه آم

و در اين . ى آن انجام شده است آارشناسى ناچيزى درباره
ى   و اهميت همه مختصر هم مجالى به پرداختن به نقش

 آارگرى را به اين وضعيت رسانده، وجود  عواملى آه جنبش
 دولت و ويژگى آن در  اى مثل نقش ندارد؛ عوامل بازدارنده

خصوصيات و ترآيب ايران، ويژگى ساختار اقتصادى آشور، و 
 .معينى آه اردوى آار از آن برخوردار است

خواهم از  ى اصلى در اين رابطه مى ولى براى پاسخ به گره
ى  توانستيم از طبقه اين سئوال شروع آنم، آه آيا ما مى

آارگرى انتظار مبارزه و مقاومت موثر داشته باشيم، آه 
صه شده، آه ى آارگران صنايع بزرگ خال  در مبارزه اش مبارزه

 ناچيزى از آل طبقه و شايد   هم همواره بخش اين بخش
داده،  ى آارگر ما را تشكيل مى تر از هفت درصد از طبقه آم

ى اخير به دليل تحوالت ساختارى و  آه آن هم در دو دهه
هم چنين ويرانى اقتصاد و رآود آامل صنعت و توليد، زمين 

 از نيمى از  يش خالى شده و در همين دو دهه ب زير پايش
 و حدود يك و نيم ميليون نفر جراحى شده و به  اين بخش

و در نتيجه، شرايط مبارزه براى . اند صفوف بيكاران رانده شده
يعنى پرداخت _ ها  اى ترين خواست آن ساده ترين و پايه
به دليل زير سئوال رفتن اصل اشتغال و _ اصل دست مزدها 

 تحوالت اساسى در آار و بحران ساختارى اقتصاد به
ى سياست و اقتصاد آشور مشروط شده و مبارزه  صحنه

براى همين خواست نيز به دليل شرايط استبداد و سرآوب 
ى پارتيزانى و با سازمان دهى  شبه فاشيستى به مبارزه

پيچيده و با ظرفيت بااليى از آمادگى و آگاهى نيازمند بوده 
 آدمى تمام ترين خطايى در آن به بهاى جان است و آم

شده است؛ در حالى آه با تحوالتى آه در ساخت و  مى
ترآيب نيروى آار و تكنولوژى و هم چنين سرمايه، آه در دو 

ترى در  ى اخير در سطح جهان و شايد با ناهنجارى بيش دهه
آشورهاى به اصطالح جهان سوم و عقب مانده و از جمله 

ها در  ايران رخ داده، حتا سازمان يافته ترين جنبش
 رفته هم قادر  آشورهاى صنعتى و به اصطالح پيش

اند نه تنها از روند نزولى در سطح زندگى آارگران،  نشده
آه _ شان  هاى دفاعى و مبارزاتى بلكه از فروريزى سازمان

شان به نصف و يا حتا يك  در غالب همين آشورها، اعضاى
بته ال. جلوگيرى آنند_ اند   سقوط آرده ى پيش سوم دو دهه

  منظورم اين نيست، آه اين سرنوشتى مقدر و از پيش
تعيين شده بوده است، ولى بايد بپذيريم آه اين موقعيت 
حاصل توازن قواى طبقاتى معينى بوده است، آه در 

ى آار و سرمايه در سطح جهان و هم چنين ايران به  رابطه
ى عينى در نظر  وجود آمده و بايد به عنوان يك واقعيت و داده

 .گرفته شود
برخى مايل بوده و هستند، و ميان فعاالن آارگرى ما هنوز 

 وجود دارد، آه همه چيز در اين رابطه را به  اين گرايش
 آارى رهبران اتحاديه هاى آارگرى  راست روى و سازش

ولى حاال ديگر معلوم شده است، آه اين . خالصه آنند
هاى  ستتوضيح در روند نزولى اتحاديه ها و يا داليل شك

 رفته و   آارگرى الاقل در آشورهاى پيش بزرگى آه جنبش
توان جدى  صنعتى در اين دو دهه متحمل شده است را نمى

به ويژه در جايى آه نه از اصل وجودى اتحاديه ها . گرفت
 .خبرى بوده است و نه به دنبال آن از راست روى رهبران آن

شود، اين  مىاى آه از اين موقعيت حاصل  به هر حال، نتيجه
آارگران صنايع بزرگ تنها با تكيه بر نيروى خود : است آه اوال

 آل طبقه به ويژه در  على رغم اهميتى آه براى جنبش_ 
قادر به دست يابى به حقوق خود و حتا شايد _ ايران دارند 

بايد . ى موجوديت شان نخواهند بود دفاع از شرايط اوليه
ر آل اقتصاد آشور در  صنعت د يادآورد شد، آه سهم بخش

قايسه با يتر در م آم یاحال حاضر به حدود سيزده درصد و 
يعنى به سطح حدود  _ 55حدود سى درصد در سال 

. سقوط آرده است _   سال پيش50هاى سى، يعنى  سال
اند، ناشى از  اين سقوط، همان طور آه بسيارى اشاره آرده
 و تجارى در سازمان دهى اقتصاد انحصارى انگلى و يا داللى

ى حاآميت رژيم اسالمى و هم چنين غارت و چپاول  دوره
هاى عمومى مردم از جانب سران دست اول آن، آه به  ثروت

نام سياست تعديل اقتصادى و يا همان تعديل ساختارى 
و به سبك « صندوق بين المللى پول»و « بانك جهانى»

سياست خصوصى سازى دولت و يا خصوصى سازى به 
آارگران :  برده شده بوده است؛ ثانيا  به پيشسبك روسى

 هاى آارگرى  ى ساير بخش صنايع بزرگ بدون تكيه بر مبارزه
 از نود درصد  يعنى آارگران آارگاه هاى آوچك آه در بيش_ 

آنند، آارگران  از آارگاه هاى صنعتى اين آشور آار مى
 است،  ها مداوما در حال افزايش خدماتى آه سهم و وزن آن

ى بيكاران و نيمه بيكارانى آه حدود نيمى از جمعيت  ارزهمب
ى زنانى آه به  دهند، مبارزه فعال و جوان را تشكيل مى

دليل فقر و فالآت عمومى خانواده ها به اشتغال برده وار 
توانند تعادل منفى موجود را آه  نمى_ اند  آشانده شده

م ها بر ه  آن مداوما به ضرر آل طبقه و هم چنين جنبش
 آارگرى در آل  اين آه جنبش: خورد، تغيير دهند؛ و ثالثا مى

 اآثريت مردم محروم اين  تواند بدون تكيه بر جنبش خود نمى
اى و عمومى زنده  آشور براى تامين حق اجتماعى پايه

ماندن و زندگى آردن، آه در حال حاضر به زير سئوال رفته، 
ق خود بر تعادل قواى عمومى را براى دست يافتن به حقو

 .هم بزند
اگر چنين نتايجى پذيرفته شود، آه به طور مثال در قطع 

ى اتحاديه هاى مستقل آارگرى آره جنوبى و هم  نامه
 تامين اجتماعى در برخى از آشورهاى  چنين در جنبش

  اند، گره اصلى در جنبش آمريكاى التين پذيرفته شده
دان يك آارگرى ما به اعتقاد من عبارت خواهد بود از فق

هاى   عمومى طبقاتى در ميان آل آارگران و از بخش جنبش
ها از يك طرف، و  اى آن مختلف آن براى دفاع از حقوق پايه

اى براى   عمومى و سراسرى توده عدم پيوند آن با جنبش
تامين حق اجتماعى زندگى انسانى و شرافت مندانه براى 

 . اآثريت مردم محروم اين آشور
 آارگرى ما بدون توجه به اين نتايج  نبشبه اعتقاد من، ج

 روى و  تواند استراتژى طبقاتى خود را براى پيش نمى
 براى سازمان  معلوم است، آه تالش. پيروزى ترميم آند

 مساله در اين  يابى سراسرى و مستقل طبقاتى مفروض
استراتژى است؛ چرا آه بدون چنين تشكلى، معلوم نيست 

ى  اسالمى هم چيزى نصيب طبقهآه حتا با سرنگونى رژيم 
  .آارگر آشور ما شود
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