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 هر چه ی سازی اصالحات خصوصنيمضمون ا. شود یم
 ني کاهش تعهد دولت در ا،ی اجتماعني تامی عرصه هاشتريب
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  ان سند سياسی مصوب کنگره دهم سازم  
  

   !   اوضاع سياسی و وظايف ما
  
 از هر سو که به زندگی سياسی و اقتصادی مردم و کنش -1

و نظر آنها نگاه کنيم، ظرفيت مخالفت باحکومت اسالمی  و 
مسئله . اوضاع کشور را در اکثريت بزرگ جمعيت می يابيم

چگونگی عمل . ای که باعث سر آسيمگی حاکميت شده است 
 آن در دوره تبليغات آخرين نمايش حکومت و کانديداهای

همه اين بر . انتخاباتی آن نيز تائيدی بر اين دريافت است 
گزيدگان حکومت برای کشاندن مردم به اين نمايش و برای 

زده و رياکارانه بلند " مخالف خوان" جلب آرای آنها ماسک 
هر يک به نوعی از . گوی افکار عمومی ايرانيان شده بودند 

ت عمومی، از فساد و تباهی حکومت، از نبود فقر و فالک
. آزادی ودمکراسی و خيانتها و نا کارآئی حکومت می گفتند 

همه آنها جز رفسنجانی که چنين امکانی نداشت تالش کردند 
 سال گذشته ، جدا کرده و هيچ 26خود را از آنچه در اين 

  .اين اوج ورشکستگی حکومت بود . کاره نمايش دهند 
  
 اين پيش روِی تا کنونی مردم برای رهائی می  در متن-2

بخش وسيعی از جمعيت . توان جنبه های گوناگون را ديد
کشور که در ميان تحريم کنندگان آخرين نمايش انتخاباتی 
جای دارند، به سطح باالتری از مبارزه با حکومت روی 

در کنار اينها اما به نظر می رسد که بخش ديگر .اورده اند 
الفت ، هنوز آمادگی و توان کافی برای پرداخت عليرغم مخ

اين در حالی است . هزينه مبارزه قطعی را پيدا نکرده است 
که بر خالف تبليغات اصالح طلبان درون و بيرون حکومت ، 
رهائی از استبداد مذهبی حاکم و سرنگون کردن اين حکومت 
که  گام نخست رهائی است نياز به تالش و مبارزه بزرگ و 

  . مردم دارد " بر روی پای خود" قل ومست
 نيروی کار و جنبش اجتماعی زحمتکشان که ما خود را -3

در آن می بينيم عليرغم همه ضعفها  ظرفيت بزرگ خود را 
برنامه . برای تاثير در صحنه سياسی کشور نشان می دهد

توسعه نئو ليبرالی حکومت که تمام جناحها پی گير آنند، بر 
 و جلب سرمايه گذاری خارجی، بر دو محور خصوصی سازی

پايه انرژی ارزان و نيروی کار ارزان و بی حق و بدون دفاع 
فشار اين برنامه نيروی کار را به مقاومت . قرار دارد

  .ومبارزه هر چه بيشتر کشانده است 
در سطح مطالبات اقتصادی، دوره کنونی از فعال ترين دوره 

در . ی بوده است های مبارزه مزد و حقوق بگيران رسم
و در ) معلمان ( بخش خدمات به ويژه در آموزش و پرورش 

مبارزه برای افزايش ) پرستاران ( بخش خدمات تندرستی
در بخشهای . حقوق و عليه خصوصی سازی فعال بوده

صنعتی که برنامه بيکار سازی و لغو مقررات حمايتی قانون 
يش برده کار و به کار گيری قرار دادهای موقت تا حدی پ

شده، مبارزه برای حفظ موجوديت و مطالبات معوقه و هم 
اّما مبارزه . چنين عليه خصوصی سازی جريان داشته است 

مزد و حقوق بگيران موسسه های بزرگ صنعتی در حد 
  . سالهای گذشته نبود

با اينهمه آنچه که در مبارزه بخش رسمی طبقه کار گر نشان 
زاتی برای ايجاد تشکل از نقطه عطفی است ، حرکت مبار

" فرا بنگاهی "اين حرکت بدليل . های مستقل کارگری است 
بودن مبارزه ، در بر گيرندگی بخشهای مختلف مزد و حقوق 
بگيران و رو در رو شدن مستقيم با ارگانهای حکومتی 

تشکل مستقل . کارگری، در دو دهه اخير بی سابقه است 
ع جمعی به قلب برنامه کارگری با ايجاد ارگان دفاع از مناف

اقتصادی حکومت می زند و امکان مبارزه عليه برنامه نئو 
از . را به وجود می آورد " کارگر ارزان و مطيع" ليبرالی 

  . اين نظر می تواند از سطح يک مبارزه صنفی فراتر رود 
ضعف بزرگ مبارزه نيرو کار و زحمتکشان در سطح سياسی  

و آزاديخواهانه در جنبش پيگيری مطالبات سياسی . است 
عمومی نيروی کار در حد انتظار نيست و توجه به پيوند دو 

آنچه به . جانبه باجنبش جهانی عليه سرمايه ضعيف است 
وضوح ديده می شود فاصله افتادن بين نان و آزادی در 

  . درون جنبش نيروی کار است 
د فشار نان و مبارزه با فالکت زياد شده و بيشتر هم خواهد ش
. و اين پتانسيل بزرگ مبارزه بانئو ليبراليسم را نشان می دهد

پتانسيلی که در همين نمايش انتخاباتی اخير همه اصالح 
آنها که . طلبان و بخشهای مختلف بورژوازی را حيران کرد 

هميشه تالش می کردند مبارزه با فالکت عمومی را به عقب 
ئو ليبرال در صحنه برانند و مانند همه تبليغات چی های ن

جهان، اين نوع توسعه را پاسخ گوی مسائل از جمله فالکت 
اّما اگر مبارزه برای نان با . قلمداد کنند، راه را هموار نيافتند 

مبارزه برای آزادی در هم تنيده و يکی نشود، سر انجامی 
مرتجعان و جريانهای . نداشته بلکه فاجعه بار خواهد شد 

ماده بهره برداری از اين فاصله سياسی عوام فريب هميشه آ
اند تا نظام سرمايه را نجات داده و برنامه نئو ليبرالی را به 

چنان که سمبل تازه ارتجاع يعنی . شيوه ديگری پيش برند 
  .احمدی نژاد ودستگاه واليت کرده و در اين خيال اند

در شرايطی که پتانسيل مبارزه با نئو ليبراليسم در نيرو و 
ی ما باالست و در عين حال ميزان مبارزه برای جنبش اجتماع

آزادی مطلوب نيست، نقش و وظيفه هواداران سوسياليسم 
آنانکه به خود حکومتی و . واقعی برجسته می شود 

دمکراسی مشارکتی در همه جنبه های زندگی سياسی 
واقتصادی باور دارند و آزاديهای بی قيد و شرط سياسی و 

ت و زندگی جمعی بشر در هر برابر حقوقی را بستر حرک
بر پای خود و با دست " لحظه می دانند و رهائی راجز 

ممکن نمی دانند، کوشندگان پر تالش به هم آوردن " خود
شکاف و فاصله بين نان و آزادی در جنبش اجتماعی ما 

در اين دوره که مبارزه برای نان و عليه فالکت با . هستند 
براليسم گسترده می شود و صراحت هر چه بيشتر عليه نئو لي

مرتجعان حاکم درصدد سوءاستفاده از آنند، نقش مبارزه 
برای آزادی در جنبش اجتماعی ما هر چه برجسته تر می 

  . شود 
نيروی     اجتماعی ما يعنی نيروی کار و زحمتکشان در همه 

از مزد و حقوق بگيران رسمی تا غير رسمی و ( ابعاد آن 
زار سياه و بيکاران و تا آنانکه کار  کارگران و زحمتکشان با

که اکثريت بزرگ ) بی مزد می کنند مانند اکثر زنان خانه دار
جمعيت راتشکيل می دهند اگر پرچمدار مبارزه برای آزادی و 
دمکراسی عميق نشود نه تنها آزادی متحقق نخواهد شد بلکه 

و اگر بر . سرنگونی همين استبداد حاکم هم آسان نخواهد بود
ی خود نايستد و برای رهائی بر خود متکی نشود از نان هم پا

  . خبری نخواهد بود 
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  ....            اوضاع سياسی و 
  
جنبش زنان به حدی از تاثير گذاری در جامعه رسيده که  -4

تالش زنان برای . از پرتوان ترين جنبشهای اجتماعی است 
متمرکز برابری که در حال حاضر بر برابری حقوقی با مردان 

است، آرامش فقها و همه مرتجعان را حتی در درون خانه 
ديگر هيچ نيرويی نمی تواند آنرا . هايشان بهم زده است 

فراتر رفتن از مرحله کنونی و روی آوردن به . ناديده بگيرد
سازمان يابی های مناسب به ويژه در ميان  زنان زحمتکش و 

  . در اعماق جامعه دور از دسترس نيست 
له ملی در ايران و جنبش مليتها برای حقوق برابر و حق مسئ

تعيين سرنوشت به يکی از مهم ترين مسائل سياسی تبديل 
. ودر دوره پيش رو هر چه برجسته تر می شود . شده است 

تداوم استبداد حاکم که بدليل ماهيت خود توان کنار آمدن با 
و هم مليتهای ساکن ايران را ندارد، اين مسله را حادتر  

چنين زمينه بهره برداری قدرتهای بين المللی و در راس آن 
در اين ميان نقش کارگران و . آمريکا را فراهم می کند 

زحمتکشان و همه دمکراتهای واقعی فارس زبان حياتی است 
انها که با هم رديف های خود در ميان مليت ها هم سرنوشت .

  اند و برخالف انواع و افسام بورژواها و  
 مستبدين منافعی در نقص حقوق مليت ها ندارند با دفاع و

پيگير از حق تعيين سرنوشت و برابر حقوقی مليت ها می 
توانند به فراهم آمدن زمينه زندگی انسانی ومشترک و 
پيشگيری از جدائی و جدالهای فاجعه بار ياری دهند و هم 
 چنين از بهره برداری ارتجاع جهانی و امپرياليسم جلو گيری

  .کنند
جنبش عمومی ضد استبدادی هر روز توانا تر شده است و 

عليرغم  ضعف و . ناتوانی حکومت را بيشتر عيان می کند 
پراکندگی، روحيه عمومی نشان از تمکين نکردن به استبداد 
دارد و هر گونه به گير و به بند با بلند شدن فرياد و عمل 

رهنگی که ادامه سرکوب فکری و ف. ديگران خنثی می شود 
از لوازم موجوديت جمهوری اسالمی است وگسترش فقر و 
نابرابری تحمل ناپذير طبقاتی آينده اکثريت قاطع جمعيت 
کشور به ويژه جوانان و نوجوانان را به نحوی فزاينده به 

نسل جوان با نيروی بيشتر به ميدان می . مخاطره می اندازد
 دانشجويی در حرکتهای. آيد و مجال را از حکومت می گيرد 

اين دوره که در گسترده کردن تحريم انتخابات نقش مهمی 
رو گردانی از نيروهای . داشت  نشانه اين وضعيت است 

رسوائی . اصالح طلب و سازشکار بيشتر از هر زمان است 
اين نيروها و همه بورژوازی در مانده که آزاديخواهی اش در 

ه پيگيرانه برای پناه بردن به رفسنجانی بود، زمينه مبارز
امکان های حکومت . آزادی  و دمکراسی را تقويت می کند

کمتر از آن است که بتواند با فشار بر مبارزه آزاديخواهانه 
  . مردم اين جنبش را مهار کند 

 حاکميت وارد دوره تازه ای از مناسبات درونی نيروهايش -5
دوره ای که شکاف را به راس و به صاحب . شده است 

بخش مهمی از . زان اصلی حکومت کشانده است امتيا
حکومت اخراج يا در تنگنا قرار گرفته و بخش ديگری از 
آنها که خواهان امتيازهای تازه و تحکيم امتيازهای قبلی 

نهمين انتخابات نمايشی . است ، صحنه گردان شده است 
دولت " رئيس جمهوری که خود رژيم از آن به شکل گيری 

برد، نشانه ورود به اين مرحله است که نام می " اسالمی

مترادف با افزايش اقتدار نهاد واليت فقيه ، اداره جامعه 
توسط کار گزاران وی، افزايش تنشهای درونی روحانيت را 

. فزايش وزن نهادهای نظامی امنيتی در ساختار قدرت است 
ار سر گذراندن چنين  تکان شديدی در ساختار حکومت نه 

 ميسرنيست بلکه در زمانيکه فشار مردم از تنها به آسانی
داخل و فشار خارجی افزايش می يابد می تواند تعادل آن را 

همه اميد دستگاه واليت آنست که به ياری افزايش . بهم زند 
درآمد نفت بتواند با اقدامهای رفاهی، پايگاهی برای خود 

امری که به دليل برنامه کالن اقتصادی و فساد . فراهم کند 
درونی دستگاه حکومت، ناپايداری اين امکان و مجموعه 

اگر چه برنامه نئو . بحران سياسی چشم انداز روشنی ندارد 
ليبرالی حکومت برای توسعه بدليل مقاومت اجتماعی با 
سرعت و روانی مورد نظر سرمايه داری پيش نخواهد رفت ، 
اّما  بخشهای مختلف سرمايه داری عليرغم همه کش مکش 

  . ر پيگيری آن از طريق ارگانهای حکومت متحدند ها د
 نيروهای سياسی اپوزيسيون نيز آرايش تازه ای پيدا می -6

با اخراج اصالح طلبان حکومتی ، رفسنجانی ضعيف . کنند 
شده در نقش حلقه واسط سازشکاران با حکومت قرار می 

بخشهای از اپوزيسيون بورژوازی که قصد براندازی . گيرد 
اند در داخل و خارج کشور به دور رفسنجانی واصالح نداشته 

بخش ديگر از اين بورژواها که . طلبان اخراجی گرد می آيند 
برانداز بوده اند هر چه بيشتر در پروژه های  آمريکائی جای 

به طور کلی می توان گفت در دور آينده نفوذ . می گيرند 
ن آمريکا در بين نيروهای راست و دموکرات های دروغي

اين خطر که دمکراسی را از پايه نقض می . افزايش می يابد 
کند بايد بيش از هر زمان مورد توجه هر آنکه به طور واقعی 

ضعف .  به دمکراسی باور دارد قرار گيرد و با آن مقابله کند 
عمومی چپ موجب عدم تناسب بين پتانسيل موجود اجتماعی 

 و تاثير گذاری به ويژه در ميان نيروی کار و زحمتکشان ،
در . چپ ها و هواداران سوسياليسم در صحنه سياسی است 

هر صورت نيروهای چپ  به نسبت دريافِت مسائل و هم 
گرائی بر سر راه کارهای اصلی برای بر طرف کردن ضعف 

  . جنبش اجتماعی ما، آرايش تازه ای خواهند يافت 
  در عرصه جهانی فشار برحکومت اسالمی افزايش خواهد-7

آمريکا در تعيين سياست جهانی در مورد ايران . يافت 
. موقعيت خود را نسبت به اتحاديه اروپا تحکيم می کند 

برنامه دستگاه واليت گرايش به سازش با آمريکاست اما 
بدليل شرايط درونی خود ، ژست فشار برای امتياز خواهی را 

يشتر هم به آن اضافه می کند که همين ، اخالل در رابطه را ب
خواهد کرد و در نتيجه نزديکی اروپا به آمريکا برای اعمال 

در چنين حالتی استبداد حاکم برای . فشار بيشتر می شود 
خريدن فرصت به باج و امتياز دهی به قدرتهای دست دوم 
روی می آورد که کار ساز نيست و به حمايت افکار عمومی 

اين اميد . ضد جنگ و ضد امپرياليسم در جهان اميد می بندد
  . را اگر چه زمينه چندانی ندارد می توان و بايد خنثی کرد 

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

بر اساس آنچه که آمد، نيروی اجتماعی ما يعنی نيروی کار و 
زحمتکشان ظرفيت نيروی تعيين کننده صحنه سياسی و 

، و برای .رنوشت پيکار برای آزادی در کشور را دارد س
  ايفای نقش چاره ای جز غلبه بر ضعف خود که همان 
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  ....اوضاع سياسی و             
  

پراکندگی و بی تشکلی و شکاف درونی ميان نان و آزادی 
  تا با حرکت جمعی ، مبارزه برای خواست . است ندارد

نيروی کار و . ده شود  در هم آميخته نان و آزادی گستر
زحمتکشان بايد پرچمدار آزادی و دمکراسی شود تا استبداد 

  .حاکم سرنگون و نان بر سفره ها ديده شود
از نگاه ما جنبش نيروی اجتماعی ما در مبارزه برای آزادی 
و دمکراسی جز به خود به هيچ نيروی طبقاتی ديگر نمی 

ش های اين جنبش باجنب. تواند و نبايد مشروط شود 
اجتماعی ديگر که در مبارزه عينی عليه نئو ليبراليسم با هم 
همراهند،برای آزادی و عليه استبداد و عليه امپرياليسم نيز 

  و با ساير  . به طور همه جانبه دست در دست می شوند 
نيروهای اجتماعی در مبارزه عمومی استبداد می تواند برای 

هم . سی هم گام شودگستراندن اين مبارزه بر مبانی دمکرا
گامی ما با ديگر نيروها در مبارزه عمومی عليه استبداد قفط 

. با ضرورتهای مبارزه عمومی دمکراتيک تعريف نمی شود 
بلکه برای پيشبرد امر مبارزه نيروی اجتماعی ما در جهت 
آزادی و سوسياليسم است و در هيچ شرايطی نبايد مبارزه 

ماعی ما را تحت الشعاع استراتژيک وصف مستقل نيروی اجت
  . قرار دهد

در اين دوره ما بيش از هر زمان بايد برای  غلبه بر ضعفهای 
" ما در جهت استراتژی.  جنبش اجتماعی خودمان بکوشيم

هدفهای زير را پی می " مبارزه از امروز برای سوسياليسم 
  :          گيريم 

  
کارگر  راه کارهای اصلی گرد آمدن بخشهای مختلف طبقه -1

و همه زحمتکشان از جمله محرومترين بخشهای غير رسمی 
نيروی کار و آنها که از راه ها و تشکلهای صنفی شناخته 
  .شده نمی توانند متشکل شوند می بايد در کانون توجه باشد

  
  
 گرد آمدن جنبش های اجتماعی ضد نئو ليبرالی و برای -2

 رسمی و نيروی عظيم کار چه بخش رسمی و چه غير: آزادی
همه زحمتکشان برای آنکه صدا و عمل هماهنگی بيابند نياز 
به يک فضای عمومی ارتباطی و به ويژه در همراهی با 
جنبشهای اجتماعی ديگر ماننذ گرايشات ضد نئو ليبرالی 

.... جنبش زنان  ، جنبش محيط زيست و جنبشهای ملی و 
مرتبط اين فضا که  جنبش جنبشهای موجود است و با . دارند 

شدن همين جنبشها به وجود می آيد، می تواند از طريق 
ارتباط وديالوگ و عليرغم تفاوتهای برنامه ای با تاکيد بر 
مبانی و جهت های عمومی  به نقشه های عمل مشترک و 
گوناگون عليه برنامه های نئو ليبرالی حکومت و به مبارزه 
 برای وسيع ترين حقوق سياسی و اجتماعی و آزادی و

صرف مبارزه برای چنين فضائی که مبارزه . دمکراسی برسد
برای سازمانيابی وسيع و در اعماق  است هم، خود مبارزه 

اين فضا مجالی فراهم . برای شکستن سدهای استبداد است 
می کند تا محرومترين بخشهای زحمتکشان که امکان 
تشکلهای صنفی شناخته شده را ندارند هم بتوانند در عرصه 

اين فضا هم چنين امکان گسترش فعاليت . می فعال شوند عمو
و دامنه جنبشهای گرد هم آمده از جمله مزد و حقوق بگيران 

رسمی را هم بيشتر می کند و به تحکيم تشکل های صنفی  

اين فضا که دامنه آن به گستره نيرو . طبقاتی کمک می کند 
ا را های مخالف نئو ليبراليسم می رسد و غير سوسياليست ه

هم شامل می شود، در عين حال امکانی است تا همه 
هواداران سوسياليسم در جريان آن هر چه بيشتر يکديگر را 
دريابند و با مبارزه مشترک و درک و تفاهم متقابل زمينه 

  . مبارزه مشترک سوسياليستی را تقويت کنند
اين روش بر گرفته از مدل فوروم اجتماعی است که در نقاط 

اين روش می تواند . هان به کار گرفته شده است مختلف ج
زمينه پيوند ميان جنبشهای ضد نئو ليبرالی و برای آزادی در 

مبارزه . کشور را با متحدان خود در سطح جهانی فراهم کند
ضد سرمايه داری و عليه جهانی شدن نئو ليبرالی مبارزه ای 
ا است جهانی و نمی تواند با محدود شدن در يک کشور و ي

بخشهای مختلف سرمايه جهانی . منطقه، موفقيتی داشته باشد
و امپرياليسم عليرغم رقابتها به طور هماهنگ برای پيش 

جنبش اجتماعی ما هم با دست در دست . روی عمل می کند
  . شدن در سطح جهانی راه پيروزی را می يابد

ما بيشترين نيرو و امکانات خود را برای پا گرفتن ارتباط 
نبشهای موجود در کشور بر اساس ويژه گيهای بر ميان ج

  .شمرده بکار می گيريم 
حضورو مداخله فعال در صفوف مقدم پيکار برای آزادی -3

های بنيادين و دموکراسی و کمک به گسترش جنبشی 
عمومی عليه استبداد که بر مبانی دمکراسی سياسی و 
مخالفت قاطع با مداخله خارجی در تعيين سرنوشت سياسی 
کشور استوار بوده؛ و با رد  هر نوع حکومت دينی وموروثی 
و ايدئو لوژيک برای سرنگونی حکومت اسالمی مبارزه می 

  . کند 
 هموار کردن راه همگرايی و متحد شدن هواداران -4

سوسياليسم؛ با همراه شدن با همه کمونيستها و 
سوسياليستهای دمکرات و فعالين جنبش کارگری در داخل و 

  .شورخارج ک
   

در تشديد مبارزه نظری عليه سرمايه داری و جوانب : الف
گوناگون آن از جمله بر نامه های نئو ليبرالی و توضيح 
مواضع سوسياليستی ، خود حکومتی و دمکراسی مشارکتی 
با بهره گيری از تجارب و دستاوردهای همه سوسياليستها در 

  .جهان 
  .ان حمايت از سازمانيابی مزد و حقوق بگير: ب
  
 تحکيم پيوند ارگانيک با جنبش ضد سرمايه داری جهانی -5

و استفاده از امکان حضور در کشورهای مختلف برای اين 
جنبش اجتماعی ما جز در پيوند با هم سرنوشتان . منظور

جهانی اش پيروز نخواهد شد  و اين پيوند  نه يک طرفه که 
هانی در يعنی ما موظف به شرکت در مبازه ج. دو طرفه است 

هر کجا هستيم و آنرا فقط محدود به حمايت از مردم ايران 
نمی کنيم، بلکه روشنگری در مورد واقعيت جامعه ايران 

  . برای افکار عمومی مترقی را از اين طريق پی می گيريم
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ....انتخابات آلمان و    
  

زایش بيکاری ، افحاصل این اصالحات تشدید شکاف طبقاتی
بگيران، کاهش کيفيت  ،سقوط سطح زندگی مزدو حقوق

خدمات اجتماعی به کودکان، جوانان، سالمندان ، زنان و 
حزب " های ضداجتماعی سياست. مهاجرین بوده است

دهندگان  واکنش شدیدی در ميان رای" سوسيال دمکرات
های ایالتی  سنتی این حزب برانگيخت به طوری که حکومت

یکی پس از دیگری در انتخابات " يال دمکراتحزب سوس"
هائی که از جمله مناطق  ایالت. ای ایالتی سقوط کردند  دوره

" شدند مانند  سنتی حزب سوسيال دمکرات محسوب می
نوردراین "و "  شلزویک هولشتاین"، "نيدر ساکسن

" ترین نشانه سقوط شاخص. در این شمار بودند" وستفالن
 ٢٢ست این حزب در انتخابات شک" حزب سوسيال دمکرات

سال  ٣٩، پس از "نوردراین وستفالن" ماه مه در ایالت
این ایالت  از صنعتی ترین و کارگری ترین . حکومت، بود
بوده و دارای ) منطقه فوالد و ذغال سنگ(مناطق آلمان

. باشد ای بسيار نيرومند می سنت مبارزات اتحادیه
ت پس از پيروزی در این ایاال" حزب دمکرات مسيحی"رهبر

بزرگترین " ها دمکرات مسيحی"در انتخابات گفت که اکنون 
این انتخابات که ! حزب کارگری نوردراین وستفالن است؟

رای عدم اعتماد به حزب توسط رای دهندگان سنتی حزب 
بود نشان داد که کارگران و عموم مزدو حقوق بگيران تا چه 

 .اندازه از نوشداروی نئوليبرالی متنفرند
دهندگان و بویژه کارگران واکنشی است در  گردانی رای روی

با ".  حزب سوسيال دمکرات" برابر سياست ضداجتماعی
 آلمان در راس کشورهای صادر کننده  ٢٠٠٤این که در سال 

جهان قرار گرفت اما دستمزدهای واقعی در این کشور در 
یک دهه گذشته نه فقط هيچ رشدی نکرده بلکه کاهش نيز 

اصالحات نئوليبرالی برای کاهش بيمه بيکاری . ته استیاف
نظير قانون هارتس چهار که پرداخت بيمه بيکاری را بشدت 
کاهش داده است، ناچار کردن بيکاران طوالنی مدت به 
کارهای ساعتی یک اوریو، قانون مربوط به کارهای پاره 

که در عمل موجب از بين رفتن کارهای " مينی جاب" وقت
 شده است، خصوصی کردن بازنشستگی، تمام وقت

 به ویژه --- های خدمات پزشکی  و آمورش افزایش هزینه
" حزب سوسيال دمکرات"گردانی کارگران از  موجب روی
اصالحات نئوليبرالی ائتالف حاکم نه فقط . شده است

موجب رشد اقتصادی آلمان نشد بلکه بيکاری را از چهار 
 انحصارات بزرگ آلمان مانند .ميليون به پنج ميليون ارتقا داد

دست به اخراجهای وسيع زده و ... بنز، زیمنس و 
های خود را به مناطق کار ارزان در اروپای  گذاری سرمایه

  .شرقی، چين و آسيای جنوب شرقی منتقل کردند
 احزاب دست راستی که رفرمهای نئوليبرالی حکومت هفت 

مایت قرار را مورد ح" سبزها"و " سوسيال دمکراتها" ساله
داده اند عمق و وسعت این اصالحات را کافی ند انسته و 
خواهان برچيدن همه جانبه نظام تامين اجتماعی، 
خصوصی کردن جامع آن، باز کردن دست کارفرمائيان در 
اخراج کارگران، حذف مزایای کار در روزهای یکشنبه، تعطيل 

های کاریابی دولتی و   شب، انحالل آژانس و شيفت
ی سازی آنها، تغيير نظام مالياتی و حرکت به سوی خصوص

 درصدی هستند که پرفسور ٢٥نظام مالياتی واحد 
اجرای این اصالحات زدن تير . طراح آن است" کيرشهوف"

است که پس از جنگ " بازار اجتماعی" خالص بر مدل
امری که . جهانی دوم در آلمان و اروپا شکل گرفته است

 اجتماعی مزدو حقوق بگيران، موقعيت اقتصادی و" مسلما

کودکان، سالمندان، زنان و مهاجرین را هر چه بيشتر 
  . تر خواهد ساخت وخيم

یکی دیگر از مشخصات سياست در جامعه آلمان در سه 
سال گذشته این بوده است که همه احزاب حاضردر پارلمان 
در به اجراء نهادن اصالحات ليبرالی با هم متحد بوده و 

پوزیسيونی در برابر پيشروی گام به گام هيچ ا" عمال
اکنون که . های نئوليبرالی وجود نداشت سياست

نئوليراليسم به دست حزب سوسيال دمکرات و سبزها آغاز 
خواهند با پيروزی در   شده است احزاب راست آلمان می

ای  سابقه انتخابات  کنونی، نئوليبراليسم را در مقياس بی
  !به اجرا بگذارند

به مثابه یک ائتالف انتخاباتی و  " حزب چپ" ماه اخيردر چند 
به عنوان یک نيروی سياسی مهم وارد صحنه سياست 

ميان احزاب اپوزیسيون تنها حزب چپ .  آلمان شده است
تاره تاسيس شده است که با اجرای اصالحات نئوليبرالی 

حزب سوسياليسم "این حزب که از اتحاد . مخالف است
آلترناتيو انتخاباتی " ازه تاسيس شده و حزب ت" دمکراتيک

تشکيل شده  برنامه " برای کار و عدالت اجتماعی
انتخاباتی خود را سد کردن پيشروی نئوليبراليسم 

از جمله مطالبات . توسطاحزاب موجود آلمان قرار داده است
عبارتند از تعيين " حزب چپ"مطرح شده در برنامه انتخاباتی 

 افزایش حقوق بيکاری و  یورو،١٤٠٠حداقل دستمزد 
سازی آن در غرب و شرق آلمان، ایجاد نظام بيمه  همسان

 یورو به ٨٠٠ای برای همه شهروندان، تعيين  اجتماعی پایه
عنوان کف حقوق بازنشستگی، افزایش کمک هزینه 
کودکان،  کاهش ماليات برای درآمدهای کم و افزایش 

لفت با باز  در صد، مخا٥٤تصاعدی برای درآمدهای باال تا 
، تامين مهد کودک برای  نهادن دست کارفرمایان در اخراج

همه اطفال به طوری که زنان از مشاغل خود حذف نشوند، 
( افزایش ماليات بر مستغالت و ارث، عدم حذف امتيازات

کار در روزهای یکشنبه، روزهای تعطيل و ) معافيت مالياتی
وط به نيز شيفت شب و نيز عدم کاهش کمک هزینه مرب

همچنين ائتالف چپ مخالف نظامی گری . دوری از محل کار
و دخالت در جنگهای منطقه ای است و بنابراین خواهان 
فراخواندن قوای نظامی آلمان از افغانستان و با لکان می 

اگر چه مجموعه برنامه حزب چپ در شرایط حاضر . باشد
رود  حداکثربه لحاظ اقتصادی از نوعی کينزگرائی فراتر نمی 

اما با این وصف حزب چپ تنها نيروئی است که در برابر 
پيشروی نئوليبراليسم یک اپوزیسيون جدی را نمایندگی 

  .کند می
 ظهور این ائتالف همچون شبحی بورژازی آلمان و اروپا را 

شان به وحشت انداخته  و  همراه نمایندگان سياسی
اگر حزب چپ به . موجب واکنش شدید آنها شده است

مين حزب  نيرومندآلمان مبدل شود این احتمال وجود سو
خواهد داشت که هيچ کدام از دو ائتالف موجود یعنی 
سوسيال دمکراتها و سبزها و یا حزب دمکرات مسيحی و 
ليبرالها از اکثریت برخوردار نشده و در آن صورت پيش راندن 

های نئوليبرالی با مشکل جدی مواجه  دور جدید   برنامه
ی اگر حزب دمکرات مسيحی و ليبرالها نيز حائز حت. شود

اکثریت شوند وجود یک اپوزیسيون قاطع عليه اجرای 
های نئوليبرالی نقش مهمی در تسریع مجموع  سياست

  . مبارزات ضدنئوليبرالی در دوره آینده خواهد داشت
نتایج انتخابات آلمان و تاثيرات آن تنها به سرنوشت 

آلمان به . شود ور محدود نمیپيکارهای طبقاتی در این کش
عنوان بزرگترین قدرت صنعتی اروپا و موتور رشد اقتصادی 

ای در کل تحوالت اجتماعی و  آن، نقش تعيين کننده
اگر ائتالف حزب دمکرات . کند سياسی اروپای غربی ایفا می

مسيحی و ليبرال در این انتخابات پيروز شده و بتواند 
جنبش کارگری در سراسر های خود را عملی سازد  برنامه

ای از تهاجم نئوليبرالی مواجه  سابقه اروپا با موج جدید و بی
  طرح جدید مالياتی خانم مرکل یعنی ماليات . خواهد شد
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   ....انتخابات آلمان و                     
  
  
  

ای است که حتی  های درآمد پدیده یکسان برای همه گروه
در . نيز تارگی دارددر  الگوی انگلوساکسونی انگليس 

ماليات بر درآمدهای  ١٩٨٨تا  ١٩٧٩انگليس، تاچر در سالهای 
جرج " اکنون.  در صد کاهش داد٤٠ درصد به ٩٨باال را از 
داری در سایه حزب محافظه کار انگلس  وزیر خزانه" اسبورن

اعالم کرده است که کميسيونی را تعيين خواهد کرد تا 
. در انگليس را بررسی کنداحتمال برقراری ماليات یکسان 

ای نه فقط بخشهای کم درآمد و متوسط  اجرای چنين برنامه
جامعه را بشدت زیر فشار قرار خواهد داد بلکه همچنين 
نيازمند کاهش شدید هزینه خدمات عمومی خواهد بود که 

. شود های باال تامين می بودجه آن اکنون از ماليات بر درآمد
در حال مطالعه این طرح است هنوز " اسبورن" اگر آقای 

" خواهد مبتکر آلمانی این طرح آقای می" مرکل"خانم 
را وزیر اقتصاد و دارائی دولت آینده دمکرات " کيرشهوف

  . مسيحی کند
مسلم است که سرنوشت مبارزه طبقاتی با ریختن آرا در 

پيکار عليه . شود صندوق در روز انتخابات محدود نمی
ر،  آموزش  و خيابان از طریق نئوليبراليسم در محل کا

در چند سال . نشيند ای نيرومند به ثمر می های توده جنبش
گدشته در فرانسه تحت حکومت شيراک و ایتاليای 

ای  طرحهای متعدد ليبرالی در  های توده برلوسکنی جنبش
عرصه بازنشستگی، آموزش و اخراجها را با شکست مواجه 

های ليبرالی  اسیاما  شکی نيست که در دمکر. ساختند
اروپای غربی استفاده از حق رای نيزابزار موثری برای مبارزه 

نمونه آن، رای نه به قانون اساسی . شود محسوب می
نئوليبرلی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند بود که تهاجم 
نئوليبرالی سرمایه در سطح اروپا را با  ضربه مهلکی مواجه 

پ در این کشورها  در ساخته و بوِیژه نقش نيروهای چ
ای برای رای نه بسيار تعيين کننده  برانگختن جنبشی توده

  . بوده است
  

آن دسته از خارجيان و بویژه ایرانيان ساکن در آلمان 
که دارای حق رای هستند باید به تحوالت سياسی 

اصالحات نئوليبرالی موقعيت . تفاوت نمانند جاری بی
دگان را، به مثابه اجتماعی اکثریت مهاجرین و پناهن

. اندازد به وخامت می" ای، شدیدا اقشار حاشيه
البته تنها نئوليبراليسم نيست که موقعيت مهاجرین 

ائتالف راست . کند و پناهندگان را تهدید می
ستيزانه روشنی دارد که اکنون از  گيری خارجی جهت

جمله در ارتباط با مباحثات مربوط به الحاق ترکيه به 
پيروزی ائتالف  . سازد پا خود را متجلی میاتحادیه ارو

موقعيت مهاجرین، پناهندگان و " راست مسلما
. تباران را نيز با تهدید مواجه خواهد ساخت خارجی

های اعتراضی و اجتماعی محيط  شرکت در جنبش
کار و زندگی وظيفه هر انسان مسئولی است که 

خواهد در تعيين سرنوشت سياسی خود  می
انتخابات پيشاروی مجلس ملی . دآفرین باش نقش

توان با رای دادن به  آلمان نيز فرصتی است که می
تنها حزب مخالف نئوليبراليسم یعنی حزب چپ، 
پيشروی نئوليبراليسم در آلمان و اروپا را با ضربه 

  کاری جدیدی مواجه ساخت
  
  

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     
  *با ما ارتباط بگيريد  *      

  
  سر دبير هفته نامه 

                                
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

                               
www.etehadchap.com  

   
  ت راديو صدای کارگران ايران      ساي

       
      www.sedayekargaran.com   

  
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
 .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ....ی نژاد و سنگر بندیاحمد    
  
  

آنان امروز بروشنی ميبينند  که از  دولت احمدی نژاد همان تراود 
ميق ع معجزه فرستاده شده بود ؛ بلکه تاو نه  برای !  وست اکه در

هرچه بيشترسرکوب وگسترش فقر  از وظایف اصلی او بوده 
  .وميباشد

ا پوتين های شبه نظامی خود بر قلب احمدی نژاد گام به گام ب
درخواستهای دمکراتيک و اقتصادی مردم ميکوبد و سعی در آن دارد 

" تا توده ها را  به اجرای چشم و گوش بسته  فرامين 
  .وادارد"رهبری

درمقابل او؛ اما صف مستحکمی از مقاومت کارگران ؛ زنان ؛ 
.  مينماینددانشجویان؛ کارمندان ؛ و همه زحمتکشان عرض اندام 

این صف مستحکم هم اکنون با قدمهای آهسته ؛ شامه ای 
حساس به  حرکات ضد انسانی رژیم اسالمی مينگرند و هر آن 

یورش رژیم  گرچه با . آماده نشان دادن عکس العمل ميباشند
برنامه ریزی منسجم به مرحله اجرا گذاشته ميشود ؛ اما ترس از 

گردانندگان ر ا واميدارد  تا به رودررویی با حرکات منسجم مردم ؛ 
در همين .اجرای برنامه های خود صورت انسجام و ارگانيک تر بدهند

راستا  مقاومت مردم در مقابل حرکات سرکوبگرانه رژیم؛ نيز پيچيده 
آنان دریافته اند که در شرایط فعلی  با حرکات غير .تر شده است

ا به دندان متشکل وقوی ؛  نخواهند توانست در مقابل رژیم ت
روشن است که  شتاب یافتن  موج . مسلح کاری از پيش ببرند

از این روست که . سرکوب ؛مقاومت آنان را  پر  شتابتر خواهند کرد
ميباید از هم اکنون منتظر رودر رویی ها  و کارزاری های  هماهنگ 

رژیم اسالمی  . مردم از یک سو و   رژیم ارتجاعی از سوی دیگر بود
ان ، زنان ، جوانان، دانشجویان ، کارمندان و اقشار همه کارگر

او  برای پيش . زحمت کش  را زیر موج سرکوب خود قرار خواهد داد
برد اهداف خود ضمن اینکه سخت ترین سنگرهای موجود را انتخاب 
مينماید؛ قصد دارد بر  درخواستهای دمکراتيک   بيشترین زیر ضربه 

ذشته تمامی نيروهای بواقع مترقی گر چخ رژیم در گ. را وارد نماید
را سرکوب نمود؛ اما درخواست های دمکراتيک و ضدیت مردم با 
رژیم و روحيه برابری خواهی و درگيری آنان با سياست های ضد مر 
دمی و بی عدالتی رژیم نه تنها فروکش ننمود بلکه  هر روز 

 را لذا رژیم قصد دارد کار. گسترده تر از قبل خود را نشان ميدهد
برای هميشه تمام کند و به خيال خود تاریکی مطلق را در سراسر 

  .ایران اعالم نماید
  از  مقاوم ترین سنگر بندیهای موجود  یکی صفوف کارگران است 

گرچه هنوز از هماهنگی و تشکل . که هم اکنون آبدیده تر شده اند
واقعی و سراسری برخوردار نيستند ؛ اما حرکات منظم آنان نشان 
داده است از سایر الیه های اجتماعی محکمتر و منسجم تر 

یکی  دیگراز  سنگرهای  موجود ؛ درخواستهای .حرکت مينمایند
زنان و کال درخواستهای دمکراتيک و اجتماعی مردم است ؛ که 

رژیم .  سال گذشته دستآورهای بسيار زیادی داشته است26ظرف 
طبقاتی و اجتماعی اسالمی سعی بر در هم کوبيدن این دو سنگر 

تا  از این طریق  مذهت ضربه خورده ؛ یعنی تضعيف والیت .دارد 
رژیم .  سال گذشته؛ قدرتمند و تطهير نماید26فقيه را  در دوران 

والیت فقه در نظر دارد با تهييج احساسات مذهبی مردم آنان را رو 
در روی مردمی قرار دهد که ساليان دراز دست به تعرض   بر عقب 

ندگيهای اجتماعی رژیم کهنه پرست و احمق  زده و اکنون خيلی ما
  .بيشتر از آن پيش رفته اند که رژیم بتواند آنان را سرکوب نماید

در هم کوبيدن !! اگر رژیم اسالمی در این دو سنگر موفق گردد
لذا ؛ عبور .  سنگر های ضعيف برایش  چندان  دشوار نخواهد بود

تدارک نيروهای سرکوب جدیدتر با برنامه ازاین دو سنگر ؛ نياز به  
  . های جدیدتررا  ميطلبد

دیدیم که  رژیم در اولين آزمایش خود در مقابله با رانندگان شرکت 
رانندگان شرکت واحد نيز  رودررویی . واحد با شکست مواجه گردید

با رژیم را گرچه بعلت تعویق در  پرداخت مزایایشان انتخاب نموده 
 حرکت  نشان ميداد که آنان بدینوسيله تصميم دارند  بودند؛ اما این

کارگران .   یال و کوپال خود رانيز  به رخ احمدی نژاد بکشانند
.  شرکت واحد با حرکت یکپارچه خود، پوزه رژیم را در هم  کوبيدند

آنان در یک حرکت هماهنگ و یکپارچه در یک روز مشخص چراعهای 
  روشن نگاه داشتند؛ تا خود را سر تاسر روز  در حين حرکت

این . بدینوسيله اتحاد و یک پارچگی خود را به نمایش بگذارند
  . حرکت یک حرکت موفقيت آمير و بزرگ باید ارزیابی شود

رژیم اسالمی با حرکات خيزنده مشغول سازماندهی وسایل و 
این رژیم  که پس از عقب نشينی .ابزارهای سرکوب جدید ميباشد

نون در معرض خطر قطعی قرارگرفته است؛   های زمان خاتمی اک
ميليتاریزه ای که  از  .  سعی در ميليتاریزه کردن جامعه دارد 

کوهستان تا شهر و از شهر تا شهرستان را زیر پوشش قرار 
این شيوه  هم اکنون بصورت منظم طرح ریزی ميشود و . ميدهد

  .بمورد اجرا گذاشته خواهد شد
تان یکی از مکانهای امن برای جوانان همانگونه که ميدانيم ؛کوهس

آنان براحتی ميتوانند دست در دست هم بدون توجه به . ميباشد
در کوهستان . رژیم سرکوبگر؛ به سرود خوانی و تفریح بپردازند

بسياری از اخبار سياسی ردو بدل ميشود و بسياری از نيروهای 
ل ضد رژیم یکدیگر را مالقات ميکنند ؛ تشکل های مختلفی شک

ردو بدل آگاهی های . ميگيرند و قرارهای جمعی گذاشته ميشود
برای جلو گيری از این تجمع غير . سياسی بر زبانها جاری ميگردد

قابل کنترل ؛در هفته های اخير  اعالم شد که  یکی دیگر از 
پليس افتخاری " نيروهای تازه تاسيس برای  سرکوب به نام

 جوانان کوه نورد خواهد شروع به شناسایی و سرکوب" کوهستان 
با پوشيدن لباس " پليس افتخاری کوهستان"این باصطالح . کرد

 با تردد در گذرگاهها "پليس کوهستان"یکدست و منقش به نشان 
 برقراری "موظف به و مناطق کوهستانی شمال شهر تهران،

  .دگان مستقر خواهند شد برای کوهنوردان و گردش کنن"امنيت
هيئت کوهنوردی فرماندهی انتظامی تهران محمد بابزن، رئيس 

بزرگ خبر داده است که اين طرح در کوهستانهای درکه، توچال، 
 وی .  شود دارآباد، دربند و جمشيديه در شمال تهران اجرا می

همچنين در طول تابستان گذشته در تهران، طرحی با اعالم نمود 
ادی از به اجرا درآمد که طی آن شمار زي" طرح جماران"عنوان 

اعضای بسيج سپاه پاسداران که در قالب يگانهايی با عناوينی 
متشکل شده بودند به " گردان الزهرا"و " گردان عاشورا"همچون 

ارتفاعات شمال تهران صعود می کردند و با افرادی که از ديد آنان 
ات نا امنی برای شهروندان فراهم می بموج"بودند يا " الابالی"

    . کردندبرخورد می" ساختند
وی دالیل سازماندهی چنين نيروی  سرکوب جدیدی را در 

برخی از رفتارهايی که شهروندان : "کوهستانها چنين اعالم ميدارد
در قالب شادی و تفريح انجام می دهند و همچنين نحوه پوشش 
آنها در بسياری مواقع با معيارهای مورد نظر اعضای بسيج مغايرت 

 و گشت و گذارکنندگان در کوهستان را با پيدا می کند و کوهنوردان
  "دپيامدهايی مواجه می ساز

برای ارگانيزه کردن خفقان در همه کشور ؛ آنان تصميم دارند، 
همانند گذشته اما بسيار ارگانيزه تر شهر هار را زیر کنترل هرچه 

برای رژیم سرکوبگر هر کجا زنان تجمع کنند . بيشتر خود قرار دهند
ه تجمع هست ؛گوی بزرگ آتشين یکپارچگی مردم وکال هر کجا  ک

غير "هست؛ این یکپارچگی خصوصا زمانی که با  درخواستهای 
زنان؛ یعنی مبارزه با مرد ساالری؛رواج ایده برابری زنان " اسالمی

ومردان درجامعه؛ مبارزه با حجاب اجباری؛ خارج شدن از خانه و 
ترین زنگ  خطر برای  تبدیل به نيروی کار واقعی؛ توام باشند؛ بزرگ

وقتی مردم در خيابانها  با لباس پوشيدندشان ؛ . رژیم اسالميست
حرف زدنشان  و حرکاتشان  ضدیت خود را با رژیم اسالمی اعالم 

گرچه تاکنون  . ميدارند؛ در خواستهایشان همواره  فراتر خواهد رفت 
  این  حرکات توسط رژیم  سرکوب شده است؛ اما با این وجود رژیم

نتوانسته است بر زیاده خواهی دمکراتيک مردم حکومت کند ؛ لذا 
همواره  مجبور به یک عقب نشينی نا خواسته و اعالم نشده  بوده 

احمدی نژاد سعی دارد این گره گاه اصلی رژیم  را با .  است
برای فرماندهی . سازماندهی نيروهای سرکوبگر بازگشایی کند

 باقر قاليباف مجری سرکوب در از محمد" بهتر"کسی " مهم"این 
از اینروست که وی را جهت   سمت شهر . کوی دانشگاه نيست
  . دار تهران برگزیده است

ارتباطات جمعی ، خصوصا رادیو ها سایت ها و تلویزیونهای خارج از 
کشور امکاناتی ميباشند که  مردم  با خارج از کشورارتباط  بر قرار 

روهای مختلف سياسی اخبار واقعی از این امکانا ت ني. مينمایند
گرچه رژیم همواره با نصب  . جهان را به گوش ایرانيان ميرسانند

آنتن های ماهواره ای  مخالف بوده و همواره مردم را در این رابطه 
سرکوب کرده و سایت ها را با نصب فيلتر و رادیوها را با پخش 

ترش هرچه پارازیت محدود نمود؛ اما نتایج این سرکوبگری ها گس
اکنون که . بيشتر ایده ارتباط با جهان خارج از ایران بوده است 

بایستی مردم ایران  منزوی شوند تا جو موجود رنگ اسالميتر بخود 
گيرد؛ ضمن دستگيری مسيولين برخی از سایتها و فيلتر گزاری 

  سایتهای داخلی و  خارجی اکنون کانالهای ماهواره ای نيز زیر 
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   ....یاد و سنگر بند نژیاحمد      
  
  
  

اما همانطور که خمينی در . فشار هرچه بيشتری قرار گرفته اند
   .خواهد شد" موفق"بود؛ وی نيز " موفق" اجرای این مسؤليت

در طرح جدید   مبارزه با  کانالهای ماهواره ای نيز  برنامه ریزی 
  را با روشهای مختلف  از  جریمه نقدی گرفته تا" متخلفين" شده و 

 شهريور 20يکشنبه، روز  .زندان و شالق مورد تهدید قرارخواهند داد
 "مبارزه با  مدیرکل    خبرگزاری سينا  بنا بر گزارش 1384

براساس قانون، استفاده از ماهواره : ناجا گفت"مفاسداجتماعی
  . ممنوع است و نيروی انتظامی با بهره برداری از آن برخورد می کند

سر کوبگر نخواهد بود ؛ بلکه سازماندهی ترویج رژیم اسالمی تنها  
این  رژیم  مصصم است در کنار ! را  نيز در برنامه های خود دارد

را در کوچه و بازار " غير نظامی" نيروهای نظامی خود  نيز نيروهای
روانه سازد تا از این طریق  حکومت اسالمی را  در ميان توده ها 

کوب ، ماموران دیگری  در سطح جدا از ماموران سر. ترویج نمایند
امربه معروف و نهی از " شهرها  سازماندهی خواهند شد تا  

 روابط  شهریور14به گزارش روز. را در جامعه تعميم بخشند" منکر
اعالم " آيت اهللا دري نجف آبادي"عمومي دادستاني آل آشور ، 

مردم  برخورد با  درميدارد که نيروهایی باید آموزش داده شودند تا  
استفاده نمود و این شيوه " منكرامر به معروف و نهی از  "بتوان  از 

ميباید  در سطح کشور اجرا گردد؛ تا از پيشرفت فسق و فساد جلو 
  .گيری گردد

از سوی دیگر برای اینکه جو تهران را یک جو مذهبی نشان دهند  
ند تا از اینطریق ذهن مردم را همواره به مسایل  دینی  مشغول دار

؛ قرار است در تمامی شهر تهران ؛ همزمان اذآن های نماز برای  
صبح ؛ ظهر ؛ عصر ؛ بعد از ظهر؛ عصروشب بطور همزمان و اتو 

بنا بر  .  ماتيک از بلندگوهای از قبل نصب شده پخش خواهد شد
 شهریور ؛ شهر داری تهران آذان گوهای 16گزارش روزنام شرق در  

عمليات اجرايى آن آغاز .راه اندازی ميکندخودکار را در شهر تهران 
 تالش  نصب کنند آن به گفته مديرعامل شرآت. شده است

 ١۴٠گوهاى خودآار در تعدادى حدود  شود تا پايان امسال اذان مى
 .  محل رفت و آمد های بيشتر ميباشد نصب گردندنقطه شهر آه

.  
  رژیم اسالمی برای توجيح پيش برد این  سياست ها و اجرای

لهو و " برنامه های ضد دمکراتيک خود؛ همواره از   واژه  مبارزه با
 اعالم یک مقام ارشد ناجادر این راستا  . استفاده مينماید" لعب

از دگر . به شدت برخورد می شود" لهو و لعب"با مراسمميدارد  که 
 در نشست هفتگی خود " وزير دادگستری"راد،  جمال کريمی سو

، اين طرح را دادستانی تهران تدوين  بودم کردهبا خبرنگاران اعال
کرده و اجرای آن را نيروی انتظامی، وزارت اطالعات، سپاه 

  .پاسداران و اعضای بسيج به عهده خواهند داشت
  خبر از اطالعيه ای داده" دولتی ايران های روزنامه"در این راستا 

يع  که دادستانی شاهين شهر اصفهان در سطح اين شهر توزاند 
 " بدحجابی"، مصاديق"بدحجابی"کرده و در آن با تأکيد بر مقابله با 

  :را اين گونه برشمرده است
پوشيدن روسری که موها و گردن را پوشش نداده باشد، پوشيدن "

 باالتر از زانو و ؛ و پوشيدن شلوار با دامن مانتو يا کاپشن تنگ
ق پا را آستين باالتر از مچ دست، پوشيدن شلوار چسبان که سا

  ".پوشش نداده باشد و آرايش زننده
بنابراين اطالعيه، کسانی که در انظار عمومی وضع پوشيدن لباس 
و آرايش آنان خالف شرع يا موجب ترويج فساد و هتک عفت 
عمومی باشد بازداشت و خارج از نوبت محاکمه به مجازات شالق 

عی و جزای نقدی محکوم خواهند شد و زنانی که بدون حجاب شر
 قانون ۶٣٨در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به استناد ماده 

  .مجازات اسالمی به حبس از ده روز تا دو ماه محکوم خواهند شد
عبدالرضا " سرهنگ  بنا بر گزارش سينا ؛ در اجرای این سياست نيز

   : گفت راهور تهران بزرگ   "رييس""اصغری
ند و باری در داخل تيپ در این روزها پدیده ای به نام رشد بی ب"

های مرفه جامعه مالحظه می شود که متاسفانه این افراد به 
بيرون از شهر دراختيارشان   ويالهای آنچنانی که خاطر 
  " زن و مرد مي کنند مختلط مجالس مبادرت به برگزاری هست

 هزار 16بر اين اساس :  وی ادامه دادطرحاین در ادامه  اجراي 
هايي آه پيشتر به آنها ارائه  ه اول مهر با آموزشآموز در دو ده دانش

 و در محل های از قبل تعين شده  در سطح شهر شده است،
مردم بوده و با " غير اخالقی"مستقر خواهند شد تا ناظر بر اعمال 

  .آنان در جا بر خورد شود

 بر اجرایی " شورای فرهنگی و اجتماعی زنان"از سوی دیگرد 
 گسترش  تاکيد کرد و خواهان هنگ عفافکردن مصوبه گسترش فر

 . گردیدفرهنگ عفاف،
 رئيس آل دادگستري استان تهران در از این جهت است که 

چهارمين نشست ستاد رسيدگي به جرايم خاص آل دادگستري 
ضابطين دادگستري و در راس آنان نيروي ": نموداستان اعالم 

 با جرائم انتظامي به حكم قانون وظيفه دارند به محض برخورد
مشهود بدون نياز به دريافت مجوز قضايي در آمال قاطعيت وارد 
عمل شده و به نحوي با مجرمين برخورد نمايند آه از يك سو ابهت 
  "نظام نشان داده شود و از طرف ديگر مردم احساس امنيت نمايند

برای همگانی کردن سرکوب در لباسهای  غير نظامی ؛ و انواع آن 
سردار " به گزارش خبرگزاری سينا . شده استنيز چاره جویی 
در مقابل سؤال پاسخگویی به مردم ،  در حاشيه" مرتضی طالیی

نصيحت من به خبرنگاران این است که با  :"خبرنگاران پاسخ ميدهد
مساله لباس شخصی ها فضای جامعه را به هم  در بزرگ نمایی

صی ها بعضی از لباس شخ ممکن است ":ادامه ميدهدوی ."نریزند
 و مردم باید از این افراد حتما کارت شناسایی پليس باشند

  !! "بخواهند
ایران  نيز سياه نامه " سينمای" برای تدوین سانسور هر چه بيشتر

ارتجاعی کيهان با نوشتن مقاالت و اخبار هجو  زمينه سرکوب هر 
چه بيشتردرخواستهای فرهنگی مردم را در این   فراهم 

محققان "ن سياه نامه در یکی از اخبار خود نوشت ای.مينماید
تماشاي صحنه هاي مستهجن آدم را د؛ دانشگاه ييل نتيجه گرفتن

آور مي آند تحقيقات عميق تر اين تيم تحقيقاتي مشخص آرد آه 
علت اصلي اين نديدن هاي پس از تماشاي صحنه هاي مستهجن 

 ها از تحليل اين است آه مغز اين افراد تحت فشار ديدن اين صحنه
  .آنچه توسط چشم ديده مي شود ناتوان مي گردد

برا ایجاد رب و وحشت هرچه بيشتر در مردم و خانواده ها؛ نيز 
خبرنگار .عمليات انتحاری غير مستقيم به رخ مردم کشيده ميشود

هاي  گروهي در تالشند نخستين مانور گروه: گزارش داد» بازتاب«
بنا بر اين گزارش،  .ج برگزار آننداستشهادي را حوالي ارتفاعات آر

قرار است اين مانور در ارتفاعات درياچه سد آرج برگزار شود و 
هاي  ديده گروه ها نفر از چهارصد عضو آموزش رود ده احتمال مي

  .استشهادي در آن حضور يابند
انصار «آرم آه پيش از اين، عضو ارشد گروه  در اين حال، حسين اهللا

هاي  شد و از وي به عنوان يكي از چهره يشناخته م» اهللا حزب
وگو با  شود، در گفت هاي استشهادي نام برده مي اصلي عمليات

زماني آه دولت آمريكا بر وجود گزينه : اظهار داشت» بازتاب«
هاي  توان با عمليات با ايران تأآيد دارد، نمي» برخورد نظامي«

  .استشهادي مخالفت آرد
" ارگانيزه شود تا همه چيز بر وفق مرادبرای اینکه همه سرکوبگریها 

 اعالم فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگانجام گردد؛ " رهبری
مقابله با بدحجابی در اماکن عمومی از وظایف ناجا بوده و ": ميدارد

  ".در آینده هم خواهد بود
" فسق و فساد"همه این سازماندهی ها و روشهای مبارزه با 

رژیم در ادامه حيات خود؛ در یک محيط آرام نشانگر عجز و ناتوانی 
هزچه ابزارهای سرکوب گسترده تر ميشود؛ نشان از آن . ميباشد

رژیم مجبور است ابزارهای خود . دارد که مقاومت گسترده تر است
را بيش از این که تا کنون اعالم نموده ؛ گسترده تر و پيچيده تر 

مردم بر رژیم اسالمی اما همه اینها؛ نتيجه ای جز پيروزی . نماید
  .نخواهند داشت

  
17.09.05  
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 3فراخوان شماره                   
 

 !   کارگران ايران تنها نيستند     
 

برای حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران در مقابل 
داری جمهوری اسالمی تهاجمات و حمالت حاميان سرمایه

راتيک؛ ما امضا کنندگان زیر با ایران، به حقوق اوليه دموک
رتيب و سازماندهی و برگزاری هفته حمایت از کارگران ت

کارگران ایران تنها «: ایران با صدای رسا اعالم می کنيم
  » !نيستند

هدف ما حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران است که 
- مورد ارعاب و توهين و کشتار سرکوبگران نظام سرمایه

  :ما خواهان تحقق نکات زیر هستيم. اندداری قرار گرفته
  

احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق * 
  ؛... و  ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان و تجمع

ها؛ پایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی، دستگيری* 
ها و کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکمشان در کارخانه

  شهرهای کردستان؛
  .ی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسیآزاد* 
 

-در هفته حمایت از کارگران و زحمتکشان ما در سطح بين
المللی در هر کشوری که ساکن باشيم، نسبت به توان و 
امکانات و نيروی خود در اشکال مختلفی نظير تظاهرات در 

های دولت جمهوری ها و کنسولگریمقابل سفارتخانه
-ناسب دیگر، ترتيب جلسات به زباناسالمی یا هر مکان م

های رادیویی و تلویزیونی و های محلی، مصاحبه
آوری کمک مالی برای کارگران، مراجعه به مطبوعاتی، جمع

های کارگری برای جلب حمایت و همبستگی و اتحادیه
ترین حمایت و همبستگی ما وسيع. غيره، اقدام خواهيم زد

ع از کارگران ایران جلب کارگری را در سطح جهانی را در دفا
  .خواهيم داد

 
  ها و رفقاایطبقهدوستان،هم

المللی در این اطالعيه را امضا کنيد و سازماندهی بين
  .حمایت از کارگران و زحمتکشان را با هم آغاز کنيم

هفته اول ماه اکتبر را به هفته حمایت از کارگران و 
ان و بگذاریم صدای کارگر. زحمتکشان ایران مبدل کنيم

نيروهای مترقی جهان در هر کارخانه و محل کارگری و 
  :  شهرهای کردستان شنيده شود که

  »!کارگران ایران تنها نيستند    «                
  

 : » کارگران ایران تنها نيستند «  هماهنگ کنندگان
  
   کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران-
   های انقالبی ایراناتحادیه سوسياليست -
 )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران -

  کشور  کميته خارج
 شبکه همبستگی کارگری - 
 اتحاد چپ کارگری ایران -
  –کميته هماهنگی هفته همبستگی با کارگران ایران  -

  استکهلم
   سوئيس– جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -
   آمریکای شمالی– اتحادیه ایرانيان سوسياليست -
  آمریکا–اد چپ ایرانيان واشنگتن  اتح-

  پاریس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران  -
   انجمن کارگری جمال چراغ ویسی-

Committee for a Marxist International-  
  

  : حمایت کنندگان
 
 :کميته های کارگری داخل ایران* 
  )ایران(کميته اقدام کارگری  -
  
  :در خارج کشورهای کارگری و دمکراتيک تشکل* 
  کانون دانشجويان ايرانی در هلند  -

  های انقالبی کردستان سوسياليست-
 
  :المللیهای خارجی بينسازمان* 

För Marxismen Arbetarrörelsen  
Arbetar makt   

Rättvisa Partiet socialisterna 
The Communist Party of Great Britain 

 
  :ها و سندیکاهای خارجیاتحادیه* 

-SAC: Syndicalists (Sweden)  
- UNT: Union National de Trabajadores de  

Venenezuela– Orlando Chirino (1.2 million) 
-CUT: Trade Union Federation Colombia- Carlos 

Rodrigues Diaz (3.4 million) 
  
  : ها و وبالگ های اینترنتیسایت* 
 )  انایر(» فعال جنبش کارگری« وبالگ  -
  -   تریفه- گلشن-  گزارشگر- جنبش کارگری-:  سایت ها-

   جوان سوسياليست–رهایی 
  از سایر سایت هایی که اطالعيه را انتشار داده اند تشکر

  . می شود
  
  :های پالتاکاتاق* 
   اتاق پالتکی ایران سوسيال فورم-
  
  :رادیوها* 
  روژهه الت - هانور– رادیو آوا -
  
 :های خارجیشخصيت* 
-Professor Moshe' Machover-– Jenny Eriksson – 

Annika Johansson – P-H Johansson – Linnea Åberg. – 
Per Kolli.  

– Johan Elfving. – Linda Jan. – Juha Hyttinen. – 
Maria Reeshman – Hedman. – Maria Högern. – Lina 
Fryklund. – Carolin Norgren – Johan Hallberg – Linda 

Jansson – Lennart Berg.  
  
  :های ایرانیشخصيت* 
 وحيد -)استکهلم( امينه کاکاباوه -)سوئد(خانواده شهابی  -

  نژاد سهيال نيک- پویا محمدی-  بهروز سورن- صمدی
   فراز رها-  نادر عرفانی- شهریار محمدی- سهيال محمدی-
 داود - پور فرود سياوش- عزیز آرمان- پرست فرزاد حق-

 بختيار - آمائی بهزاد فخراله-آمائی فرزاد فخراله- عزیزیان
 -  شهاب گوالالن- آکو انوری- کمال محمدی- آمائی فخراله

 عبداهللا -الدین محمدزاده نجم- ایرج عبدالهی- مجيد دليریان
 - راده عبداله بيگ-  گالویژ محمدزاده- مناق قزنی-حاالدجی

رسطو  ا- حيسن ظهرانی-  صالح نادری-گوهر معمارزاده
 بهنام - گرجی اميد رستم- اميد ابراهيمی-شعبانی
 -  مهرداد بختياری-  رضا رئيس دانا- مهدی ریاضی-چنگایی

 -  طيب جاللی-  طاهر عابری - سارا قاضی-رامين موالیی
 علی -  هریش فتحی- محمود جدی- هوشيار الياسی

 سارا علی - ناشا محمدعلی- مهدی-  طاهر بداقی-رزاقی
 -   پری مرضا-  آالن علی فریدون-پور روحی غلی- عمر

  حشمت سلطانی
   محمد ذکا- مشهد غلی-م.  زهرا-  بهرام-دبيری.  ک-
   حيدر خدری-  پيروز زورچنگ-  سعيد حميد عبدالحسين -
عرفان -  آرس زارعی- پور حسن نقی-نشين داود شاه-

 -  فرشيد شکری-  حجت سهرابی-  سيامک مؤیدزاده-مروت
 یاشار - اکبر مرتضوی- ری باقر شک- سميرا حاجی ميرزا

   خالد ایصافی-  احمد مزارعی- کوروش منصوران-آذری
   مظفر فالحی-  علی پيچگاه-
  

لطفا امضاهای خود را به نشانی پستی زیر ارسال کنيد تا 
 :در ليست درج گردد و برای سایرین فرستاده شود

 
mco.gmail@iran.kargar   
  

 1384 شهریور 25 – 2005 سپتامبر 16
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  "باب نيزو" آارگر در انفجار معدن ١١مرگ 
  
  

از توابع " باب نيزو"به علت انفجار گازمتان در معدن 
گفته .  آارگر در آتش سوختند١١شهرستان زرند آرمان ، 

آشيده شدن ترمز لكوموتيو حامل زغال سنگ در "شده است 
"  حاصله از اين مسالهیها  جرقه آلوده به گاز متان و یفضا

  .بوده است" باب نيزو "  انفجار یعامل اصل
در معدن :  آار ايران ، گزارش دادی آرمان خبرگزاردفتر 

 ی تونل معدن اصلی، به علت بسته شدن راهرو" باب نيزو"
 شهريورماه ، ٢٢ روز سه شنبه ١٦، در ساعت  " ٢افق"

 ١١به آشته شدن  در اين معدن رخ داد آه منجر یانفجار
  .آارگر معدن شد

 ی نيروهای اساس اين گزارش ، پس از حادثه و با همكاربر
 جسد از معدن خارج و به سردخانه شهرستان ٩ ، یامداد

  .زرند انتقال داده شده است
 شرآت ی آارگر ، سال گذشته از سو٢٢٠با " باب نيزو"

) شرآت دلتا هزار (یزغال سنگ آرمان به بخش خصوص
  . شدواگذار

" دلتونيز"و " سراپرده" اساس گزارش مذآور ، معادن بر
 واگذار شده ی زمان با اين معدن به بخش خصوص  نيز هم
  .است

  
  ی ، مقصر اصلی خصوصپيمانكار

  
 ايلنا ی تماس خبرنگار گروه آارگری دنبال اين خبر و در پبه
 خانه آارگر آرمان نيز ، ی، دبير اجراي" عباس آاربخش"، 

 یپيمانكار خصوص:  را عنوان آرد ؛ او گفت یا  زهمطالب تا
 فاجعه روز گذشته یآرمان ، مقصر اصل" باب نيزو"معدن 

 متان گاز آارگر در اثر انفجار ١١اين معدن و آشته شدن 
 ی از آار و تلفات انسانی ؛ ضمن آن آه حوادث ناشباشد  یم

باب " معدن ی ساله مديريت پيمانكار خصوص٦آه در دوره 
 ی ساله اين معدن ب٤٠رخ داد ، نسبت به سابقه " نيزو

  . سابقه بوده است
 اين ی ، با بيان اين آه پيمانكار خصوصی مقام آارگراين

 ، یها ، در ساعات اضافه آار   آاهش هزينهیمعدن برا
 تهويه و تخليه گاز معدن را به حالت نيمه فعال یدستگاه ها

 از آار اين یادث ناشاآثر حو:  ، خاطر نشان آرد دارد  ینگه م
  . دهد  ی رخ میمعدن ، در ساعات اضافه آار

 آارگر ، ٢٥٠بيش از :     آارگران آرمان تصريح آردنماينده
 آنند  یفعاليت م" باب نيزو "  در معدن ی سه شيفت آاریط

 اضافه ی بوده و مابقیآه تنها يك شيفت آن جزو ساعات رسم
  .  شودی محسوب میآار
 بار انفجار ٢ روز گذشته تاآنون ٢٠ن آه از  ، با بيان ايیو

در گذشته :  گاز در معدن باب نيزو صورت گرفته است ، گفت 
 ، شد  ی میماهيانه يك نفر حين انجام آار در اين معدن قربان

 ی يك قربانی آمار تلفات معدن به مرز روزیاما به تازگ
  . رسيده است
 ، ی آافی قانونآه به دليل نبود ضمانت   با بيان اينآاربخش

 مسوول از جمله اداره آار پس از ی اقدامات دستگاه هایتمام
:  هر حادثه ، نوش دارو بعد از مرگ سهراب است ، گفت 

 قانون آار در ١٠٥ و ٩٥ مواد یآارگران خواستار اجرا

 و روشن شدن وضعيت ی خاطیخصوص برخورد با آارفرما
  . نا امن هستندآارگاه

  
  گان آشته شدی اساماعالم

  
 تا لحظه ارسال اين گزارش ، تماس خبرنگاران ما با اما

آشيده شدن ترمز " در استان آرمان از یمنابع آارگر
 آلوده به گاز متان و یلكوموتيو حامل زغال سنگ در فضا

 یبه عنوان ، عامل اصل"  حاصله از اين مسالهیها  جرقه
  .آند  یحكايت م" باب نيزو " انفجار 

 از انتشار یش از حادثه ، آارگران با آگاه اين اساس ، پيبر
 در حال خروج ی معدن و به دستور مسوول ايمنیگاز در فضا

هنگام واگن حامل   از معدن بودند ، اما به دليل ترمز نا به
 از گاز ، مجال گريز نيافته و یزغال سنگ و انفجار ناش

  . شدندیقربان
هشت  دیمهد" ،  " یحسن گريك" ، " حميدرضا دهقان " 
، " مختار " ، "  نختاريیعل" ،  " یسعيد مومن" ، " 

 یعل" و " زاده   آارگر ، عباس يوسف"  نژاد یرضا مومن
  . بودند آه در اين حادثه از ميان رفتندی، آسان" آاربخش 

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

   زار شدالتاک برگ پدر شبکه جهانی            
  

  اطاق ايران سوسياليست فوروم

  سپتامبر  16جمعه

  کارگران ايران تنها نيستند

  ی مرکز  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  

http://www.socialist-forum.com  
email:socialist_forum@yahoo.com  
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   به انگيزه سالگرد درگذشت     
  آلبرت سهرابيان            

  

  
   
" ياْد نگاره ی آلبرت سهرابيان" در *  سياووش ميرزاده 

  :ميسرايد
   
  باِرآخری که ديدم ات تکيده بودی  
   با چشمانی زرد وخسته  
   حَالجِِ دهان ات اما سرخ بود 
   ات  باِرآخری که ديدم 
   نشسته بودی  
   چونان درختی بارآوروديرسال و 
   َنَسب از بی مرگان برده  
   خانه ات ُپرازستاره بود 
   آن ستاره ی رخشاِن شب های تاريک و 
   ره گم کردگی را 
   بر پيشانی ت ُسوُسو زن ديدم  
   دانستم  
        که ديگربارت  
                     بازنخواهم ديد 
  چاووشاِن پهنه ی پندارهای غريب و به خيِل  
   قلمرو آرزوهای محال پيوسته بودی  
   تامرگ َنفس های سردش را برما َنَوزد 
   همه ی آرزوهای درخشان  
   پرنده های آسماِن تو بودند  
   با بال های نازک ومنقارهای کوچک  
   در وقت های تنگ ودرماندگی  
   ياران  به گاِه َاماِج تيرهای بی اماِن اسفند 
   َپری ازَپرهای سيمرِغ جان ات راآتش می زنيم  
   ودرماِن خم های تن َتهْم تناِن مان می کنيم  
   باِرآخری که ديدم ات   
   اشِک حسرِت چشماِن تهمينه و  
   زخِم کارِی گرده سهراب  
   به گوشه ی چشمانم َنم نشاند  
   دانستم 

         که ديگربارت 
  ٠    بازنخواهم ديد                  

    
،   حال که اين يادداشت را می نگارم 

، درست يکسال ازخاکسپاری رفيق ٢٠٠۵سيپتامبر١۶جمعه
  .آلبرت درگورستان شهرهانوورآلمان می گذرد

باجانمايه " ياْد نگاره ی آلبرت سهرابيان"  سياووش عزيزدر 
 من نيزکه ٠گی بيمانندی چهره آلبرت را به تصوير می کشد

اربه همراه خيل ياران بعد ازکنگره نهم به ديدارش راه آخرب
يافتم که ازهرسو " سرخ" ش را" حالج دهان " پيدا کردم ، 

می کرد وهيچ " راديو صدای کارگران " سفارش پيگيری 
سفارش پشت سفارش بود که متوجه ٠ازگفتن باز نمی ماند

انگارهمه توش وتوان آلبرت . دست انرکاران راديو می نمود
ازکاروخبررسانی بموقع به " صدای کارگران" بازنماندندر

طبقه اش بود که اوازميان آنان به ناگزيرجدا مانده 
وامروزدراين سوی جهان رسالت ندا ونوای شان را به جان 

  !می خريد
" راديو صدای کارگران "    آلبرت همه برنامه های 

ون هرمورد را بد. راازطريق ساتااليت مستقيما دنبال می کرد
توگويی نبض راديودرست دردست وی . فوت وقت خبرمی داد

رفيق آلبرت بر سرپيشبرد وظيفه کوتاه نمی آمد ولی . بود
من طی همکاری مشترکم با . بغايت منعطف وخويشتنداربود

همه اموررا با . وی هيچگاه عصبيت را دراونشان ندارم 
جوری با امثله . منش ووقارزايد الوصفی به پيش می برد

نزقوی شاهد مثال می آورد که آدمی متوجه نميشد ازکجا وط
رفيق آلبرت اين طبع لطيف وسخن سنج اش را با . خورد

انبانی ازتجربه وعينيت مبارزه با خود داشت وآن را دردل 
  . مبارزه طبقاتی بخدمت اهداف انسانی اش بکار می گرفت

  هرچه به رفيق آلبرت قول می داديم که اين جورمی کنيم 
پس چرا : ن طوربرنامه می سازيم ، به فوريت می پرسيد وآ

فالن روزديربه اطاق پالتاک آمديد ويا برنامه فالن روزراديو 
  تکراری بود؟ 

     اين همه نشان ازحافظه قوی ونگاه خويشتندارانه رفيق 
آلبرت برای پيشبرد کارها بود که لحظه ای بازنمی ماند 

  !ه طلب می نمودوهمواره ودرهرحال ازهررفيقی وظيف
  

    رفيق آلبرت همواره به بهترشدن اموربه چشم اميدواری 
" درسرسودای هرروزه ساختن توليد . می نگريست

بارها به زبان رانده . رامی پروراند" راديوصدای کارگران
بود که اگرما همه ظرفيت های موجود را بخدمت بگيريم ، 

  . می توانيم چنين کنيم 
انسان فرهيخته ای ، هيچگاه ازتاريخ      نام وياد چنين 

. جنبش کارگری و کمونيستی کشورمان  فراموش نخواهد شد
گرامی باد يادش وفروزان باد يادگارهای بجا مانده ازرفيق 

  .آلبرت سهرابيان 
                                                                                         

  نگرودی  اميرجواهری ل
  

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

    
   مرده خراِم مدوِر وقت های - سياووش ميرزاده •

  ١٣۴، ناشرشاعر، ص   چاپ اول     
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  از صفحه يک ادامه 
  

   ....توقف حکميت های مبتنی بر دين      
  
  

 زمينه ای را فراهم 1991کانادا از سال اونتاریو در  داوریقانون 
اجازه دخالت در ساخته بود تا گروهها و سازمان های مذهبی 

بر مبنای .  بيابندمنازعات خانوادگی را زندگی خانوادگی  و داوری در
ه داده ميشد تا منازعات خانوادگی خود را در این قانون به مردم اجاز

 در یک سيستم اداری هارچوبهایی که خود تعيين ميکردند وچ
 این سيستم حتی حق داشت یک . حل و فصل نمایندخصوصی 

 این قانون مورد سوء . پروسه مذهبی را در خود جای بدهد
از , استفاده گروهها و سازمان های بغایت ارتجاعی مذهبی

.  قرار گرفت, ای مسيحی گرفته تا یهود ی و اسالمیسازمان ه
 تبعيض ,آنها فرصت ها را غنيمت شمردند تا از طریق این قانون

 موجه سازند و با تکيه ,هایی را که اصوال مذاهب بر زنان روا ميدارند
حکميت های مسيحيان در کليسا .  بر قانون آنها را قابل اجرا نمایند
در طول چند سال , ادگاههای یهودیو حکميت های یهودیان در د

هنگاميکه .   بی سروصدا و دور از چشم جامعه اجرا ميشداخير
 پس از 2003در اکتبر " موسسه اسالمی برای عدالت مدنی"

 دولت کانادا را تحت فشار قرار داد که باید آنها را به ,کنفرانس خود
 به رسميت  و داوری قضاییعنوان یک نهاد حکميت اسالمی

 مسایل  که قانونا در موردباشندسد و از این پس آنها مجاز بشنا
بر , ارث و حضانت کودکان خود در جامعه اسالمی, طالق, ازدواج

,  و حکميت نمایند کرده مبنای شریعت اسالم تصميم گيری
این خبر اذهان را متوجه .  هشداری بود به جامعه سکوالر کانادا
 نباید سکوت کرد نمود و اینکه,داتفاقاتی که از مدتها پيش افتاده بو

  . ز شودو اجازه داد دست مذهب به زندگی خصوصی مردم با
در این ميان نقش مدافعين برابری زنان و طرفداران جدایی دین از 

زیرا آنچه که مسلم بود این .  بيش از همه به چشم ميخورد, دولت
گونه بود که در این ميان زنان و کودکان بيشترین ضربه را از این 

حرکت های اعتراضی از این رو .  دخالت های مذهب خواهند خورد
 بر عليه دخالت قوانين مذهبی در سيستم قضایی مدنی چندی 
 استان اونتاریو ضاتااعتراگرچه مرکز ثقل این .   شکل گرفت,کانادا

ولی از آنجایيکه  تعرضی که به قوانين سکوالر , و شهر تورنتو بود
فقط این استان را هدف نداشت و مدافعين , کانادا شروع شده بود

داوری مذهبی در استان های دیگر هم زمزمه هایی را آغاز کرده 
بودند و مشخص بود که دامنه این تعرض بسيار وسيعتر از یک 

در استان ها و شهرهای دیگر نيز اشکال متفاوت , استان است
ا ته تاز تظاهرات گرف.  مبارزاتی در مقابل این تعرض شکل گرفت

دخالت مذهب در جامعه و تز .  سمينارها و کارگاههای آموزشی
 عقب افتاده ترین به" احترام"نسبيت فرهنگی و چند فرهنگی و 

لغو .   به چالش گرفته شد, ضد انسانی مذهبیافکار و گرایشات
از جمله دادگاههای مبتنی بر شریعت , دادگاههای مذهبی

فعاليت های جنبش سکوالر در طول دو سال اخير درصدر , اسالمی
دست دولت اونتاریو در خصوصی سازی سيستم .  قرار گرفت

افشاء این امر که خصوصی ساختن قانون خانواده . قضایی باز شد
موضوع کار بخشی از ,  بدترین لطمات را به زنان و کودکان خواهد زد

د که چندین کار به آنجا کشي.  شدجنبش دفاع از حقوق زنان 
تشکيل دادگاههای اسالمی به خود  نيز می زنان سازمان اسال

برای همگان روشن بود .  مبتنی بر شریعت اسالم اعتراض کردند
 خود موجبات فشارهای , سيستم قضایی چندگانهاستقرارکه 

 ميخواستند انسان . نژادپرستانه را بيش از پيش فراهم خواهد کرد
 و بر اساس .ها را باز هم بر اساس مذهبشان تقسيم بندی کنند

حقوق به تقسيم بندی جنسی صحه بگذارند و , این تقسيم بندی
 قرار بود برای  .  دریغ کنند هزاران انسانجهانشمول انسانی را از

ما زنان به نسبت اینکه از کدام کشور می آیيم و کدام مذهب در 
حق و حقوق تعيين , کشورمان حکومت ميکند و یا رسمی است

  ما زنان را از حقوق اوليه مانعظيمی از ميخواستند بخش .کنند
 ,بسر ميبرد  قرار بود زنی که در خانواده مسلمان .محروم سازند

حق تحصيل و انتخاب شریک , حق طالق, حق حضانت کودک
قرار بود همه .   در این گوشه دنيا هم از دست بدهدزندگی اش را

حفاظت هایی که تاکنون جنبش برابری طلبی زنان در چند دهه 
تأمين , اخير برای زنان در رابطه با مقابله با اعمال خشونت بر آنها

 خانواده دوباره به حوزهپس گرفته شود و خشونت در , کرده بود
رار بود دست خود را در دولت اونتاریو ق.  خصوصی سپرده شود

حمایت های قانونی از زنان و کودکان بشوید و به صرف اینکه 

 هيچگونه دخالتی در آن ,هستند" خصوصی"مسایل خانوادگی 
قرار بود .  نکند و زنان و کودکان را تحت حمایت های قانونی نگيرد

آنها را در کاميونيتی های خود رها سازند تا هر بالیی که 
در همان کاميونيتی بر روی آن , سر آنها ميآوردمذاهبشان بر 

و زنان چاره جویی نکنند , به بيرون درز نکند, سرپوش گذاشته شود
 ندانند چه حق ,زنان مهاجر و پناهنده ای که به این مملکت ميآیندو 

آنها را وادار سازند در همان شرایط نابرابری که .  و حقوقی دارند
 ميخواستند در دل زنان به نام .ندباقی بمان, تاکنون زیسته اند

مذهب و قانون ترس ایجاد کنند و افکار ضد زن خود را بيشتر جا 
زنان بر یک امر مشترکا تاکيد داشتيم ما .  نتوانستندما  ا. بياندازند

و آن اینکه ما در مقابل هر قانونی که بيحقوقی و فرودستی زنان را 
  .د خواهيم ایستادرسميت ببخش

 که قوانين مذهبی آمده اندزنانی که خود از کشورهایی  صد البته و
د نيستنر حاضر دیگ , حکم ميراند در آن کشورها و آپارتاید جنسی 

این تالشها باید .   مذهبی دیگر در اینجا باشندشاهد یک جمهوری 
ها و اعتراض به موجه این ایستادگی و باالخره .  به جایی ميرسيد

اعتراض به ,  به دخالت دین در دولتاعتراض, ساختن بيحقوقی زنان
لت کانادا به قوانين و اعتراض به عقب گرد دو, نقض سکوالریسم
  . نتيجه داد ,قوانين زن ستيز" تحمل" اعتراض به قرون وسطایی  و

دالتون مگينتی اعالم داشت ,  سپتامبر وزیر استان اونتاریو11, دیروز
فی جدل بر سر این من به این نتيجه رسيدم که به اندازه کا "که 

در اونتاریو قوانين اسالمی جایی .  مسئله صورت گرفته است
در انتاریو داوری مذهبی جایی ندارد و تنها یک قانون برای .  ندارد

این بيانيه مثل بمب در رسانه های  " .همه وجود خواهد داشت
بسياری را خوشحال کرد و موجب خشم .   این کشور ترکيدجمعی

.  گشت, ای که مدافع حکميت مذهبی بودندجریایات مذهبی
نماینده جامعه یهود به صراحت گفت که از این تصميم شوکه شده 

همه جا صحبت از تصميم گيری و عقب نشينی دولت . است
اونتاریو است و اینکه فشار به دولت برای حذف الیحه مربوط به 

ز خطری را ا, داوری مذهبی و دادگاههای مذهبی در امور خانواده
و بخصوص زنان و کودکانی که در یک , بيخ گوش زنان و کودکان

خانواده مذهبی زندگی ميکنند و مورد بدترین تبعيض ها قرار 
خطری که عواقب وخيم آن ميرفت گسترده تر .  رد کرد, ميگيرند

شود که به یمن مبارزات آزادیخواهان و برابری طلبان و بخصوص 
  .  ه شدجلوی آن گرفت, مدافعان حقوق زنان

عقب نشينی دولت اونتاریو یک پيروزی و یک شکست را به نمایش 
آزادیخواهان و برابری طلبان از , پيروزی ما بشردوستان .گذاشت

 .هب دخالتگر در زندگی مردم از سوی دیگراسویی و شکست مذ
 در همه زوایای زندگی انسان ها دخالت مذاهبی که ميخواهند 

يف کنند که چگونه زندگی شان را اداره کرده و برای آنها تعيين تکل
جنبش های مذهبی که قصد در نفوذ در دولت و تغيير قوانين . کنند

یک بار دیگر به شکست , مدنی به نفع قوانين مذهبی داشتند
.  جامعه انسانی یک قدم پيروزمندانه دیگر برداشت .  کشيده شدند

این . تر کندقدمی که ميتواند ما را به اهداف انسانی مان نزدیک 
و در درجه اول متعلق به جنبش زنان .  پيروزی از آن همه ماست

جنبش دفاع از حقوق زنان نشان داد که از چه نيرو و . است
, ستمعظمتی برخوردار است هنگاميکه یکپارچه و متحد در مقابل 

و هنگاميکه این , يدن به آن می ایستداحجافات و رسميت بخش
 . اورهای انسانی ای خواهد داشت جنبش تقویت ميشود چه دست

   .این درس بزرگی است که باید بخاطر بسپاریم
به همه کسانی که گوشه ای , به شما, جا دارد که در اینجا به خود

به همه کسانی که نگران , از بار این تالش را به دوش کشيدند
بودند کار دادگاههای حکميت مذهبی در کانادا به کجا خواهد 

به سوسياليست ها و کمونيست , ان و زنان مبارز به مرد,کشيد
به  ,به انسان های آزاد اندیش و مترقی, به جامعه بشریت ,ها

و به , کسانی که از آزادی و برابری بدون قيد و شرط دفاع ميکنند
این , زنان مسلمان معترض به استقرار حکميت اسالمی در کانادا

   .پيروزی را تبریک بگویم
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  برنامه ريزي و اقتصاد شوروي 

بيشتر مشكالتي آه منجر به بحران در اتحاد شوروي در 
اواخر قرن بيستم گرديد به اقتصاد آن آشور و شيوه 

معموال . ن در سالهاي اول انقالب مربوط اندسازماندهي آ
گناه مشكالت اتحاد شوروي به گردن استفاده از برنامه 

حتي آساني هستند آه . ريزي مرآزي گذاشته ميشود
ادعا ميكنند آه داشتن اقتصاد با برنامه در آشوري بزرگ و 

را " سوسياليسم بازار"بعضي هم . پيچيده غيرممكن است
اما ناآامي اقتصاد .  پيشنهاد ميكنندبه عنوان آلترناتيو

شوروي تنها به دليل برنامه ريزي نبود بلكه ريشه در 
ويژگيهاي خاص نوع برنامه ريزي داشت ــ سيستمي آه در 
شرايط منحصر به فرد تحول يافته و مسيري پيدا آرد آه با 

در . آنچه انقالبيون اوليه تصور ميكردند بسيار تفاوت داشت
تحاد شوروي اتفاق افتاد برنامه ريزي بدون اساس آنچه در ا

اتحاد شوروي مجبور نبود . داشتن برنامه اي واقع بينانه بود
به برنامه اي بلند پروازانه با برنامه ريزي مرآزي و صنعتي 

 ديديم 1920سازي عظيم ــ آنچنان آه در سالهاي آخر دهه 
بخش مهمي از رهبران و در راس آن بوخارين، . ــ دست زند

. طرفدار در پيش گرفتن مسيري آهسته تر و تدريجي تر بود
اما وقتي تصميم گرفته شد تحت آن شرايط به غايت 
سخت، هدف اوليه سرعت بخشيدن باور نكردني به رشد 
: اقتصادي باشد برخي پيامدها نيز ناگزير به دنبال ميآمد

افزايش عظيم نقش دولت در اقتصاد، تمرآز شديد تصميم 
برنامه . ل سخت گيري و انضباط شديد بر مردمگيري و اعما

پنجساله اول صحنه را براي بيشتر آنچه مي بايست از نظر 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اتحاد شوروي اتفاق افتد 

اهداف دوگانه صنعتي آردن سريع آشور و ايجاد . آماده آرد
توانايي دفاعي قدرتمند ــ آه هر دو در شرايط موجود جهان 

ز پر اهميت بود ــ با آغاز اولين برنامه پنجساله در آن رو
تالش .  به فكر و ذآر مسلط در شوروي تبديل شد1928

براي پياده آردن برنامه اي بي اندازه بلند پروازانه با توجه به 
منابع طبيعي و انساني موجود ــ و بدون مشارآت وسيع 

رر از توده مردم در برنامه ريزي آن ــ منجر به استفاده مك
  .  و اعمال فشار گرديد تهديد

تا زماني آه اقتصاد ميتوانست به رشد سريع خود ادامه 
دهد، جاي مانور دادن براي جلوگيري از رسيدن تضادها به 

اما هنگامي آه نرخ .  داشت نقطه بحراني و انفجار آن وجود
رشد اقتصادي افت آرد و باالخره در سالهاي ميان دهه ي 

صاد دچار رآود گرديد، صحنه براي بحراني  اقت1980 و 1960
عميق آماده شد؛ بحراني آه در نهايت منجر به برقراري 

اما سئوال اين . مجدد نوعي سرمايه داري حرامزاده شد
است آه اقتصادي با فرماندهي از باال و آنترل سلسله 
مراتبي با اعمال زور ــ آه فقط يكي از راههاي موجود 

 به بعد بود و با اين همه در 1928پيشبرد آار از سال 
 خوب عمل آرد ــ چرا در 1940، 1930سالهاي دهه ي 
 گراييد؟ در سالهاي اول مقادير فراواني  سالهاي بعد به رآود

نيروي آار در شهرها وجود داشت و مقادير بيشتري نيز از 
نعمت منابع . مناطق روستايي ميتوانست تامين گردد

 بنابر اين سازماندهي .طبيعي وافر نيز موجود بود
 دولت براي هماهنگ سازي  آارخانجات با آنترل شديد

استفاده از منابع انساني و طبيعي آه منجر به رشد سريع 
توسل به حس ميهن . گرديد، امكان پذير بود اشتغال و توليد 

پرستي و آرمانهاي انقالب در الهام بخشيدن به اين 
ا تهديد جنگ و پيشرفتها بويژه در هنگامي آه آشور ب

  . سپس با واقعيت آن روبرو بود نقش بازي ميكرد
اما پس از آنكه بازسازي بعد از جنگ به اتمام رسيد، 
استفاده از اقتصاد متمرآز و فرماندهي از باال آه آوشش 
داشت تقريبا همه ي تصميم گيريهاي اقتصادي را زير آنترل 

ع را خود داشته باشد، دستيابي مجدد به نرخ رشدي سري
در شرايط جديد روال آاري آه قبال . با موانع چندي روبرو آرد

نخست : از آن استفاده ميشد به عامل مخربي تبديل شد
به دليل (آنكه رشد جمعيت فعال رو به آاهش گذاشت 

تلفات عظيم افراد سنين زاد و ولد در جنگ و آاهش 
دوم آنكه با اتمام معادني آه ). عمومي ميزان بچه دار شدن

خام با مشكل فزاينده  استخراج از آنها آسان بود تهيه مواد
 پيش از آنكه بسياري ها 1974در سال . اي روبرو شد

متوجه بحران اقتصادي و اجتماعي اتحاد شوروي شوند، 
  : موشه لوين نوشت

 پديد 1960در ساز و آارهاي اقتصادي آه در اوايل دهه ي "
وجود داشت آمده بودند، جنبه هاي محكوم به شكستي 

طنز .  مقامات رسمي پنهان مانده بودند آه مدتها از ديد
روزگار در اين بود آه هر چه وسايل بيشتري صرف انباشت 
و سرمايه گذاري ميشد بهره به دست آمده از اين سرمايه 

. . . گذاري ها رو به آاهش رفته و نرخ رشد، پايين تر ميرفت
اي گرداندن تحقيقات نشان ميداد آه افزايش هزينه ه

اقتصاد، آل فرايند توليد را آهسته آرده و استراتژيهاي به 
آار گرفته شده به ضد خود تبديل ميگرديد و به طور 

پايبندي يك جانبه به . اضطراري به تجديدنظر نياز داشت
اولويت دادن به سرمايه گذاري در صنايع سنگين آه به قرار 

 تخصيص راز اصلي موفقيت ميتوانست باشد همراه با
مقادير عظيم نيروي آار در اين راه همراه با اعمال فشار و 
سرآوب سياسي به نظر ميرسيد آه عوامل موثر در اين 

اما تعصب و آوشش موجود در پشت . رآود اقتصادي باشد
صنايع سنگين هنوز با . اين رويدادها پيگير و سرسختانه بود

ه دست و دلبازي هر چه تمامتر به قيمت بي توجهي ب
آاالهاي مصرفي مورد توجه قرار ميگرفت و توليدات بالنسبه 
بيشتري در خدمت صنايع سنگين قرار ميگرفت تا آاالهاي 

آنچه وضعيت اقتصاد شوروي را به راستي ميتواند . مصرفي
بود و اين آار نه سطح " توليد به خاطر توليد"بيان آند 

زه آافي زندگي مردم را بهتر ميكرد و نه درآمد ملي به اندا
  ) 21." (از آن بهره مند ميشد

اقتصاد آه توسعه پيدا ميكند براي باال بردن بارآوري آار و 
 ماشين هاي بهتر و جديدي جاي وسايل آهنه  قدرت توليد،

و مستهلك گذاشته ميشود و اين آار نياز به سرمايه گذاري 
اما در شوروي، تاآيد بر ساختن و مجهز آردن . دارد

د به عنوان روش ادامه رشد منجر به بي آارخانجات جدي
آارگران مجبور . توجهي به آارخانجات قديمي تر شد

ميشدند با وسايل و ابزار آهنه و فاقد آارايي آار آنند و در 
نتيجه به دليل از آار افتادن وسايل، آارخانه ها مكررا 

  آمبود مواد اوليه نيز موجب گرديد آه ساختمان . ميخوابيد
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يد بسيار آهسته تر از آنچه انتظار ميرفت آارخانجات جد
  . پيشرفت آند

در اقتصاد شوروي آارآيي آن طور آه انتظار ميرفت پيشرفت 
. نميكرد چرا آه انرژي ها در جهات مختلف به هدر ميرفت

ارزيابي روساي آارخانجات بر اين پايه بود آه چند آارخانه 
 چقدر ديگر ميتوانند بسازند نه اينكه آارخانجات موجود

بنابر اين به سرمايه گذاري در آارخانجات . آارآيي دارند
 اولويت داده ميشد بي آنكه اآثرا منابع الزم را براي  جديد

برنامه ريزان و مديران سنديكاها به . اتمام آار داشته باشند
شكل منطقي تعيين نميكردند نياز به توليد چه چيزهايي و 

ين راه انجام آن را پيدا  تا بهتر براي چه آساني وجود دارد
در عوض ساختن آارخانه هاي جديد خود تبديل به يك . آنند

  . ايدئولوژي شده بود
شيوه آار آارخانه ها علي العموم بر پايه اصول عملكرد 
قديمي آارخانجات فورد بود آه طبق آن هر سنديكايي همه 
ي قطعات مختلف الزم براي فرآورده هايش را توليد ميكرد ــ 

اين نوع . شيشه و بلبرينگ گرفته تا فوالد و غيرهاز 
سازماندهي توليد، بخش زيادي از آارآيي را به هدر ميداد 
زيرا به دليل نبود عرضه آنندگان متعدد و بالقوه قطعات، 
ايجاد مشكل در هر بخش از توليد ميتوانست آل سنديكا را 

اي ناآارآيي ه. به خاطر نبود قطعه ي الزم از آار بياندازد
در مناطق . بسيار بدتري نيز در اقتصاد شوروي وجود داشت

روستايي، سيلوي آافي براي انبار آردن غله وجود نداشت 
نبود جاده هاي . و در نتيجه محصوالت فراواني ضايع ميشد

خوب ميان شهر و ده، حمل و نقل آاالها را با وقفه روبرو 
  . ميكرد

د قبل از روي قدر مسلم آن است آه بحران اقتصادي موجو
اقتصاد شوروي . آار آمدن گرباچف پديده اي اتفاقي نبود

طوري سازمان يافته بود آه تا زماني ميتوانست رشد آند 
اما با ته . آه منابع عظيمي در خدمت آن بسيج شود

آشيدن منابع، معجزه اقتصاد با فرماندهي از باال دود هوا 
 شده در واماندگي در جابه جايي از سيستم انتخاب. شد

 سيستمي آه به  مرحله ي نخست توسعه در شوروي ــ
نوعي فرماندهي و آنترل از باال بر پايه رشد بي وقفه صنايع 
همراه با رشد بي وقفه ديوانساالري بزرگ و چسبيده به 
قدرت با امتيازات متعدد و پاداش هاي فراوان تبديل شده بود 

  .  نداشتــ به اين معنا بود آه ديگر راه گريزي وجود
بحث قرار گرفت  پس از مرگ استالين راه حلهاي چندي مورد

و آزمايش شد، اما آنچه مورد نياز بود تجديد نظر در آل 
سيستم از طريق عمل انقالبي به شيوه اي بود آه مارآس 

در اصالحات مورد آزمايش و پيش . درباره اش نوشته بود
مديران بيني شده خرابكاري ميشد زيرا مشاغل و مقامات 

صنايع و ديگر بخشهاي صاحب امتياز جامعه را به خطر 
گمان ما بر آن است آه در ميان باالترين قشر . ميانداخت

رهبري عالقه فزاينده اي به خصوصي سازي وسايل توليد 
به عنوان وسيله ي رسيدن به ثروت و امنيت مالي براي 

  . خود و فرزندانشان وجود داشت
  

  تجربه چين 
ارتش سرخ به رهبري حزب آمونيست چين در هنگامي آه 

 وارد پكن شد مقدار آار الزم براي هموار آردن 1949سال 
. راه ورود به سوسياليسم از توان هرآول هم افزون تر بود

فقر در آن آشور چنان بود آه اين . گرسنگي بيداد ميكرد
فقر بدترين نوع . "گفته گاندي در موردش صدق ميكرد

الي آه انواع بيماريها در سراسر چين در ح." خشونت است
گسترده بود هيچ سيستم خدمات پزشكي در آنجا وجود 

آموزش در . توده هاي عظيم مردم بي سواد بودند. نداشت
همه ي اين شرايط بسيار . حد بسيار محدودي وجود داشت

بد دست به دست هم داده بود تا اين واقعيت حيرت انگيز را 
 طول عمر مردم چين در آن موقع متوسط: به وجود آورد آه

  !  سال باشد35
: رژيم جديد با انجام يك عمل، جامعه ي قديم را زير و رو آرد
. رفع نياز اوليه مردم اولويت درجه اول به خود گرفت

سيستم خدمات پزشكي در سراسر آشور برپا شد و 
پيكاري همگاني عليه بيماريهاي واگير آغاز گرديد آه موجب 

. ا از بين رفتن آامل بيماريهاي شايع شدآاهش شديد ي
تسهيالت آموزشي وسيعا گسترش يافت و تالش همه 
جانبه براي سوادآموزي، ميزان با سوادي را در سراسر چين 

ــ سيستمي آه " آاسه آهنين برنج"اصل . گسترش داد
شغل تمام عمر با حقوق بازنشستگي مطمئن در 

در اوايل دهه . موسسات دولتي را تامين ميكرد ــ پياده شد
 به هر دهقان سهمي از آن چيزي آه به قول 1950ي 

ارزشمندترين وسيله بنياني ) "W.Hinton(ويليام هينتون 
نتيجه چشمگير همه ي اين . است رسيد" توليد يعني زمين

شها براي بهبود زندگي مردم اين بود آه عمر متوسط آوش
  !  سال رسيد65 به 1980مردم چين در سال 

اما اين همه دست آوردهاي اجتماعي بنيادي در شرايط 
فقدان دمكراسي، راه را براي رشد و نفوذ ديوانساالري باز 

مائوتسه تونگ در همه نوشته هايش در آن سالها . آرد
آه نه تنها به صورت فرماندهان در عليه بوروآراسي جديدي 

برابر زيردستان عمل ميكند بلكه امتيازات ويژه اي براي خود 
مائو بارها . به دست آورده است زبان به شكايت ميگشايد

چوئن الي يار نزديك . خطر بوروآراسي را توضيح داده بود
  : مائوتسه تونگ خطر را اين طور توضيح ميدهد

و ديگر طبقات استثمارگر مدتي طبقه مالآين، بورژوازي "
طوالني پس از سرنگوني شان، در جامعه سوسياليستي، 

ما به هيچ رو آنها را نبايد دست . قدرتمند باقي خواهند ماند
به طور همزمان عناصر جديد بورژوا و روشنفكران . آم بگيريم

بورژواي جديد و استثمارگران جديدي بي وقفه در جامعه، در 
دولتي، در سازمانهاي اقتصادي و مراآز حزب و ارگانهاي 

اين عناصر بورژوا، . فرهنگي و آموزشي به وجود خواهند آمد
  و ديگر استثمارگران بدون استثنا آوشش خواهند آرد
پشتيبانان و عواملي در نهادهاي سطح باالي رهبري براي 

عناصر بورژوازي قديم و جديد و ديگر . خود پيدا آنند
 آوشيد دست اتحاد به هم داده و به  استثمارگران خواهند

مخالفت با سوسياليسم و پيشبرد سرمايه داري دست 
  ) 22." (زنند

همانطور آه مائوتسه تونگ اشاره ميكند، حتي برخي از 
مقامات باالي حزب آمونيست قلبا خواهان در پيش گرفتن 

هدف مائو از شروع انقالب . بودند"  راه سرمايه داري"
بسيج و درگير آردن ميليونها نفر از ) 1966ــ76(فرهنگي 

آارگران، دهقانان، دانشجويان و  سطوح مختلف جامعه ــ 
روشنفكران ــ در مبارزه عليه نيروهاي درون حزب بود آه از 

بسياري از روشنفكران . احياي سرمايه داري دفاع ميكردند
چين و اياالت متحده انقالب فرهنگي را به عنوان نوعي 

درست است آه در . اني در نظر ميگيرندآشوب غيرانس
همين انقالب فرهنگي آشفتگي وجود داشت و در ميان 

آه بعضي نيز گارد (گاردهاي سرخ گروههاي مختلفي بود 
سرخ هاي دروغين بودند آه احتماال توسط افراد مورد حمله 

  و موارد) مده بودند تا سردرگمي به وجود آورند به وجود آ
ت و غيرانساني از جمله آشتن افراد بسياري از رفتار سخ

ديده شد، اما از سوي ديگر در مناطق روستايي به اين دوره 
علي العموم با ديد مثبت تري نگاه ميكنند ــ به عنوان دوره 
اي آه زيرساخت اقتصادي فراواني ساخته شد و به 

  . مشكالت توده هاي عظيم منطقه دهقاني توجه شد
تونگ هنگامي آه باالترين دو سال پس از مرگ مائوتسه 

مقامات حزبي چين دست به اصالحات عمده اي زدند و 
  اهداف اساسي انقالب را رها آردند، تغييري بزرگ ــ در 
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واقع عقب گردي آامل ــ در سمت گيري تحوالت اجتماعي 
  ) 23. ( به بعد آغاز گرديد1978و اقتصادي چين از سال 

 رواني و شخصي ما نه ميتوانيم و نه ميخواهيم هدفهاي
در سطور . طراحان سمت گيري جديد را تشخيص دهيم

پيشين هم آوشش نكرديم خطوط آلي پيچ و تاب هايي را آه 
 پشت سر گذاشته است توضيح 1949انقالب چين پس از سال 

اما آنچه تاآنون آشكار شده اين است آه مدتهاي طوالني . دهيم
 استراتژي تحوالت در ميان رهبران درباره ساختار جامعه چين و
در يك سو آساني . آينده اش اختالفات عميقي وجود داشته است

  : وجود داشتند آه ميخواستند
آه آناره هاي شرقي آشور را عمال در ( با امپرياليسم خارجي ـ ـ1

  مبارزه آنند؛ ) آنترل داشته و در آنجا سرمايه گذاري آرده بود
  انند؛ آشور را از فرهنگ فئودالي قديم بره ــ 2
  ــ آمك به دهقانان را در اولويت قرار دهند؛ و 3
غلبه آرده و توجه زيادي به ) Han(ــ بر ناسيوناليسم افراطي هان 4

از سوي ديگر آساني بودند آه . اقليتهاي ملي معطوف دارند
ميخواستند با دادن اولويت درجه اول به صنعتي آردن آشور و 

به قدرت بزرگي تبديل سرعت بخشيدن به پيشرفت آن، چين را 
  . آنند

. ما اين مطالب را به عنوان متخصص امور چين نمي نويسيم
توضيحات باال تفسير ما از تاريخ متاخر چين بويژه هدف اعالم شده 

سوسياليسم با چهره "توسط رهبران اصالحاتي است آه آن را 
) نيز خوانده ميشود" سوسياليسم بازار"آه گاه اقتصاد " (چيني
 اطالعات بيشتري درباره جنبه هاي پر اهميت  به تدريج.  اندناميده

هدف عمده ي انقالب به وجود آوردن . اين عقب گرد بيرون ميآيد
سمت گيري جامعه چين در سي سال . جامعه اي برابري طلب بود

" سوسياليسم با چهره چيني. "اول انقالب هم در واقع چنين بود
  ثروتمند شدن شكوهمند"آه در آن به گفته تنگ شيائو پينگ 

را در پيش گرفت و تمام " راه سرمايه داري"به سرعت " است
پيامدهاي منفي ناشي از آن چه از نظر اجتماعي و چه محيط 

  . با شدت هر چه تمامتر پديدار شد) آه قبال شرح داده شد(زيست 
خط مشي جديد چين به راستي موجب رشد بسيار سريع توليد و 

گرچه اين نرخ رشد باالي اقتصادي بسياري . تدرآمد ملي شده اس
ها را سخت حيرت زده آرده است اما بايد به خاطر داشت آه زير 
ساخت اقتصادي به وجود آمده حين دوران انقالبي و قبل از 

، بخش بزرگي از اين رشد اقتصادي را ممكن ساخته "اصالحات"
ريليون  ت6/0از (دليل ديگر، آن افزايش عظيم صادرات چين . است

است و بخش ) 2003 تريليون دالر در 3/4 به 1990دالر در سال 
عمده ي آن نتيجه سرمايه گذاري هاي خارجي است آه بر پايه 

  . مزدهاي بسيار پايين آارگران چين، مافوق سود ميبرند
با در پيش گرفتن استراتژي سرمايه گذاري در توليد نوع سرمايه بر 

)Capital intensive (90بيش از "ههاي با صرفه جويي آار و دستگا 
 ارزش افزوده در صنايع   درصد2/11درصد از رشد متوسط ساالنه 

 به شكل رشد در بهره وري آار بوده 2004 تا 1993ميان سالهاي 
  ) 24." ( اشتغال است نه رشد

با تمرآز دادن رشد بسيار باالي اقتصاد در آارخانجات خودآار 
و در موقعيتي آه آارگران قادر به در جهت صادرات ) اتوماتيك(

سازماندهي اتحاديه هاي مبارز و هدفمند نيستند، ثروت ايجاد 
اين وضع به جاي نظم . شده به سوي آارگران سرازير نشده است

برابري طلب قبلي قشر آوچك ثروتمند و طبقه متوسط مرفهي را 
 به وجود آورده، در حالي آه بقيه مردم دست به گريبان فقر، عدم

اثرات . امنيت، بيكاري، تنزل سطح آموزش و خدمات پزشكي اند
منفي اين عقب گرد بر توده عظيم فقرا سرانجام از سوي محافل 

اداره سياسي وزارت دارايي چين . رسمي هم پذيرفته شده است
روزنامه مردم ان الين . گزارشي در اين مورد منتشر آرده است

)People’s Daily Online ( مقاله اي منتشر آرد 2003ن  ژوئ19روز 
مقاله با بيان اين مطلب آغاز . آه عين سند در آن منعكس شده بود

: ميشد آه گزارش فوق از جمله واقعيات زير را آشكار ساخته است
وسعت گيري دائم شكاف در توزيع درآمدها و شدت گيري "ــ 1

  ؛ "شكاف ميان ثروتمندان و فقرا
ثروت و افزايش هر چه بيشتر ــ تمرآز هر چه بيشتر انباشت 2

  ". اختالف در ثروت خانواده ها
گسترش سريع نابرابري اآنون به نقطه اي رسيده است آه 

) 3جدول (نابرابري توزيع ثروت در چين تقريبا مثل آمريكا شده است 
عالوه بر اين نابرابري درآمدها در مناطق مختلف نيز وجود دارد 

در آناره هاي شرقي آشور و بيشتر رشد اقتصادي ). 4جدول (
  ). متمرآز است

  
 مقايسه توزيع درآمدها در چين و آمريكا برحسب يك   ــ3جدول 

  ) 1998(پنجم جمعيت 
   اياالت متحده -- ---  چين ---- - يك و پنجم جمعيت 

  درصد آل درآمد ملي 
  6/3 -- -- -  9/5 --- -- پايين ترين 

   9 ---- -  2/10 --- -- دومين 
  15 - ----  2/15 -- -- - سومي 

   2/23 -- -- -  2/22 -- -- - چهارمي 
   2/49 ---- -  6/46 --- -- باالترين 

  
   1995) نسبت به پكن( ــ ضريب درآمد سرانه 4جدول 

   00/1 -- --- پكن 
   40/1 --- -- گواندونگ 

   56/0 --- -- ليونينگ 
   79/0 ---- - جيانگ سو 

   30/0 -- -- - شانسي 
   41/0 ---- - هوبي 
   34/0 --- -- هنان 

   35/0 -- --- آن هويي 
   28/0 --- -- گان سو 

  28/0 --- -- يونان 
)26(  
  

از (به نظر ما يكي از مهمترين درسهايي آه از عقب گرد چين 
ميتوان فرا گرفت، اين است آه به اصطالح ) اهداف انقالبي اش

هر قدم منجر به . منطق دروني خود را دارد" سوسياليسم بازار"
 سوي سرمايه داري برداشتن قدم بعدي در سرازيري لغزنده به

طرفداران اين عقب گرد به اين واقعيت اشاره ميكنند آه . ميشود
اما . دولت هنوز صاحب شرآتهاي ملي شده باقي مانده است

 شوراي وزيران 2005در ماه فوريه . همين نيز در حال تغيير است
شرآتهاي خصوصي از نظر قانوني "چين گزارش داد آه اآنون 

، تشكيل بانك در مقياس معين، عرضه مجازند به اآتشاف نفت
ديگر بخش . خدمات ارتباطي راه دور و ايجاد خطوط هوايي بپردازند

هايي آه سرمايه گذاري خصوصي اآنون در آنها مجاز است عبارتند 
 28وال استرايت جورنال " (از رشته بهداشت، آموزش و امور دفاعي

 اول ماه مي تيتر درشت روزنامه فاينانشيال تايمز) 2005فوريه 
دولت چين اجازه فروش اموال دولتي را : " نيز اعالم ميكند2005

فروش سهام . اين فرايند هم اآنون آغاز شده است" داده است
اين آار . چهار شرآت زير آنترل دولت نشانه بارز اين پديده است

شرآتهاي ژي جيانگ شانگهاي سازنده "ابتدا با فروش گروه 
شده و با فروش شرآت صنايع سنگين وسايل بسته بندي آغاز 

ساني توليدآننده وسايل ماشيني، شرآت آامپيوترسازي تسينگ 
هوا تونگ فانگ و شرآت منابع انرژي هبي جي نيو آه يك شرآت 

  ) 2005 مي 9هرالد تريبون . (ادامه يافته" ذغال است
  
  

  ادامه دارد                                
  
  

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

21- Moshe Lewin, Political undercurrents in soviet economic 
Debates (Prinston University Press 1974 (  

22- Report on the work of the Government, 30 December 
1964- as itted in: Maurice Meisner, Mao’s China and After 

(Free Press 1986(  
23- William Hinton, The great Reversal: The Privatization of 

China, 1978-1989 (Monthly Review Press 1990 (  
24- World Bank, China Quarterly Update, April 2005  
25- World Bank’s World development Index; Money Income 

in The United States 2001 (U.S. senses Bureau 2002 (  
26- A.R. Khan and C. Riskin, inequality and poverty in China 

in the age of Globalization (Oxford University Press (  
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 بر اساس آخرين نتايج بررسي وزارت بهداشت، متوسط هزينه *

 روزه در بيمارستان ۴/۴پرداختي به بيمارستان در يك بار بستري 
 تومان است، اين در حاليست آه اين ۶٩٩ هزار و ٣٨٧خصوصي 

 ٨۶٣ هزار و ٣۶شت رقم در مرآز درماني وابسته به وزارت بهدا
  .  روز است٩/۴تومان با متوسط زمان 

متوسط مخارج بستري شدن در بيمارستان براي زايمان يا سزارين 
 تومان و ٣١۵ هزار و ٣٠٧در مراآز درماني خصوصي به ترتيب 

 تومان بوده است، اين درحاليست ٧۶٧ هزار و ۴٩٨براي سزارين 
زارت بهداشت براي آه اين رقم در مراآز درماني وابسته به و

 تومان ٩٧٢ هزار و ۵٣ هزار تومان و براي سزارين ۴۵زايمان 
  .است

  
 .ت برابر کشورهاي توسعه يافته اس6 تا 4 تلفات کار در ايران،  *
 

 درصد آار 40 درصد منابع مديريتي، 30: استاندار تهران گفت* 
آشور در استان تهران  درصد نيروي انساني آل 20آارشناسي و 

  .ر هستندمستق
  

 هزار جوان واجد شرائط اشتغال در کشور 800 ميليون و 9* 
وجود دارد و بر اساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزی نرخ 

 . رسيد25 به 83بيکاری در سال 
با وجود اينکه نرخ بيکاری جوانان به نرخ بيکاری کل کشور 

 برابر 2 برابر باشد اما در شرائط فعلی اين نرخ بيش از 5/1بايد
برای مردان صد و در9/37 ، 83نرخ بيکاری زنان در سال  . است

   درصد9/22
 
 ٧٢اربران اينترنتى در ايران از هر يک هزار نفر جمعيت آشور ک* 

 جهان ۵٧دين ترتيب ايران از اين نظر در رتبه نفر اعالم شده آه ب
 .جاى گرفته است

 
 ١۴ جديد حدود   تحصيلي در سال:   گفت اصغر فاني علي* 

   تحصيلي  مختلف هاي آموز در دوره  هزار دانش۵٠٠ و  ميليون
  .  خواهند داشت  اشتغال  تحصيل به

) ٨٣ -٨۴(  گذشته   تحصيلي  آشور در سال آموزي  دانش جمعيت
  .   است  هزار نفر بوده٣٠٠ و  ميليون١۶حدود 
 در   هزار فرهنگي٢١ و   ميليون  جديد يك  تحصيلي در سال
  . آار خواهند شد  به  مشغول  و پرورش  و ستاد آموزش مدارس

  
: گفت, مديرآل اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل* 

س درس  آال129 هزار و 4آموزش و پرورش اين استان با آمبود 
 آالس درس 129 هزار و 4براي احداث : وي افزود. مواجه است

 50 ميليارد تومان اعتبار نياز است آه در برنامه تنها 184حدود 
  .بيني شده است  ميليارد تومان پيش

  
  

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

  

      
 گزارش بانک جهانی در مورد      

  ثروتمندترين و فقيرترين کشورهای جهان 
   

بر اساس جديدترين برآورد بانك جهاني سوييس 
  . ثروتمندترين و اتيوپي فقير ترين آشور جهان معرفي شدند

به نوشته مطبوعات روزچهارشنبه سوييس، بانك جهاني 
يس در ازاي سوي: روز گذشته با انتشار گزارشي اعالم آرد

دالر ثروتمندترين و اتيوپي  ٢۴١  هزار و  ۶۴٨  هر شهروند خود 
دالر براي هر شهروند خود فقير ترين  ٩۶۵  نيز با يك هزار و 
  . آشور جهان است

بر اساس اين گزارش، بعد از سوييس از نظر ميزان ثروت،به 
ترتيب دانمارك، سوئد، آمريكا، آلمان، ژاپن، اتريش، نروژ، 

  . فرانسه، بلژيك و لوآزامبورگ قرار گرفته اند
مرآز تحقيقات بانك جهاني معيار سنجش خود را در بررسي 
ميزان ثروت آشورها، منابع طبيعي، صنعت، رشد آموزش، 

  . ش و ذخيره پولي آشورها قرار داده استارز
در ميان فقيرترين آشورهاي جهان نيز بعد از اتيوپي، 
آشورهاي بروندي، نيجر، نپال، گينه بيسائو، موزامبيك، چاد 

  . و ماداگاسكار قرار دارند
منابع طبيعي بخش اعظم ثروت آشورهاي فقير را تشكيل 

ايي نظير داده است و اين در حالي است آه در آشوره
آلمان و سوييس منابع طبيعي تنها يك درصد ثروت اين 

  . آشورها را شامل شده است
  

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

  هفده سال گذشت
 

  !هموطنان آزاده 
سالها می گذرند ، هنوز از اين  زخم باز خون ميريزد  و 

اک عليه بشريت بر خاطره اين فاجعه ملی، اين جنايت هولن
انجمن ما، مانند هر سال . فضای سياسی ايران سنگينی ميکند

 24 را در روز شنبه 67مراسم يادمان کشتار تابستان 
ما از همه شما دعوت می . سپتامبر در آژکا برگزار می کند 

کنيم تا با حضورتان به اين جان باختگان ادای احترام کرده و 
هولناک عليه بشريت غبار اجازه ندهيم روی اين جنايت 

اين بخشی از مبارزه ما عليه  . .فراموشی بنشيند است
   .اسالمی است جمهوری

  
  :برنامه 

  پيام انجمن
 سخنرانی آقای سياگزار برليان

 ساخته آقای مسعود رئوف" آورد درختی که به ياد مي" فيلم 
 برنامه هنری توسط خانم شيرين مهربد   

  
  و سی دقيقه 19 از ساعت 2005 سپتامبر 24شنبه   :زمان   
    AGECA - پاريس :مکان 

177  rue de Charonne   
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