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   رژيم در بحران هسته ای يا       
  !         بحران در هستی رژيم ؟

  
         آرش کمانگر                     

  
  

شورای حکام آژانس بين المللی اتمی متشکل از سی و پنج 
 که رياست دوره ای آنرا کاترين هال از کانادا –عضو 

جام برعهده دارد ، در نشست هفته پيش خود در وين ، سران
 فرانسه ، –به قطعنامه پيشنهادی سه کشور عمده اروپايی 

به اين قطعنامه ، که شايد .  رای مثبت داد –انگليس و آلمان 
آخرين اولتيماتوم قبل از ارجاع پرونده به شورای امنيت 

 کشور رای 12 کشور رای مثبت 22سازمان ملل باشد  ، 
 اين قطعنامه ممتنع و ونزوئال رای مخالف داد نکته کليدی در

، سلب حق غنی سازی اروانيوم از جمهوری اسالمی ايران و 
  مخالفت با دسترسی آن به چرخه کامل سوخت هسته ای است 

   ٢ بقيه در صفحه                            
  ----------------------------------------------------------  

   همه جا آسمان همين رنگ است؟   
                      

   محمد رضا شالگونی                
وقتی توفان کاترینا سواحل سه ایالت آمریکا را در خليج 
مکزیکو درهم کوبيد، در اولين روزهای بعد از حادثه،همه 
خبرگزاری ها مصيبت های به بارآمده را به پای قهر طبيعت 

می خواست به مردم " عقل سليم " ظاهرًا . نوشتند
هر طرف .بوالند که کاری  نمی شود کرد و نمی شد کردبق

که می چرخيدی با انبوهی از آه وناله های شبه فلسفی 
در باره شکنندگی انسان در مقابل نيروهای مهيب طبيعی 

اما چند روز که گذشت و رهاشدگی توفان زده . روبرو بودی
ها عریان تر از آن شد که بشود قابل انکار باشد، توفان 

برخاست که خصلت سياسی داشت، توفانی که دومی 
شيوه "دربرابر چشمان حيرت زده همه مردم دنيا افسانه 

  ٨ بقيه در صفحه       .را به باد داد" زندگی آمریکائی
   -------------------------------------------------------  
  ! چپ آلمان موازنه راست  را در هم ريخت    

  ١٢ص                ول آرام              رس

 هفته اول ماه ی المللني بني از کمپیبانيچرا پشت
 تنها رانيکارگران ا:"  عنوان تحت ٢٠٠۵اکتبر

  ! ست ایضرور" ستندين
  
  ٥ در صفحه                  ی لنگرودی جواهرري  ام 

===================================    
  
  مباحث کنگره دهم نه مختص راه کارگر بلکه 
  اساسی پيشروان کارگری و همه  مسائل    

   !طرفداران سوسياليسم است         
   ١٣ ص           مصاحبه با شهاب برهان     

  -----------------------------------------------------------  
  تصحيح اطالعيه برگزاری کنگره سازمان   
   ١٦ ص»  -------------------------------------------------  

    !زنگ خطر                  
  ٧در صفحه                      تقی روزبه            

  
  ١٧ص      مريم اسکويی                         

    
  

   
  اعالميه کميته مرکزی سازمان 

  به مناسبت              
  آغاز سال تحصيلی جديد    
  

    بيست صفحهدر            

       

  
  ) راه کارگر ( خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....رژيم در بحران هسته ای        
  

ی در برخورد با بحران اخير در روابط ايران با آژانس بين الملل
اتمی و موضعگيری و واکنش بسياری ازکشورهای غربی در 

 نکته مهمی که به ذهن خطور می کند،  اين است  اولين. برابر آن
آيا کشور ما به انرژی هسته ای و فعاليت های اتمی نياز : که 

دارد يا نه؟ از نقطه نظر مصالح مربوط به حفظ محيط زيست و 
اديو آکتيو و به اصطالح نيز سالمتی مردم، استفاده از مواد ر

خواه برای مقاصد صلح آميز و خواه برای (قدرت هسته ای 
يکی از نابخردانه ترين کارهايست که بشريت ) مفاصد جنگی

معاصر و دولتهائی که حفظ طبيعت و اجتماع، جائی در معادالت 
يک نيرو گاه هسته ای . سياسی آنها ندارد، به آن دست يازيده اند

اورانيوم غنی " ژی، نيازمند سوختی از نوع برای توليد انر
است که هيچگاه تمامًا نمی سوزد و بايد پس از مدتی اين " شده

اورانيوم نيم سوخته رااز نيروگاه بيرون کشيد و برای دفن اين 
امروزه مسئله دفن زباله های . ماده خطر ناک چاره ای انديشيد

ای جلو گيری اتمی بدل به يکی از مهمترين چالش های بشريت بر
مواد آغشته به . از آلوده گی بيشتر خاک و کره زمين شده است

تشعشعات خطر ناک، سمی و سرطان زای راديو آکتيو، حتی بعد 
از دفن نيز به مدت دهها سال، خاصيت مخرب خود را حفظ می 

بعالوه حمل و دفن آنها،يکی از پرهزينه ترين کارها . کنند
نظر ار معضل زباله های ضمن اينکه صرف. محسوب می شود

اتمی، خطر نشست راديو آکتيو از رآکتورهای نيروگاه های هسته 
ای نيز همواره وجود دارد که در صورت بروز، جان هزاران نفر 
ازمردم ساکن منطقه را به خطرخواهد انداخت و تاثيرات بسيار 
مخربی بر زندگی گياهی ناحيه مذکور بجای خواهد گذاشت که 

 از - نسل به نسل– می کشد تا اثرات جانبی آن دهها سال طول
فاجعه نيروگاه چرنوبيل دراوکراين، نمونه ای از اين . بين برود

اين نيرو گاهها . هسته ای می باشد گونه عواقب فاجعه بار فعاليت
، اگر توسط زلزله، سوانح طبيعی و اشتباهًات فنی و 

گی ، هدف انسانی،آسيب نبنند، ممکن است در موقع منازعات جن
مناسبی برای رقيب، جهت وارد کردن خسارت گسترده برای 

بويژه نيروگاه بوشهر که به راحتی می تواند . تسليم حريف باشند
معلوم نيست رژيم محمد رضا . هدف حمالت جنگی قرار گيرد

پهلوی بر مبنای کدام ارزيابی سوق الجيشی تصميم گرفت اين 
ايران احداث کند که حتی نيروگاه را در مجاورت آبهای جنوبی 

يک کشتی جنگی نيز بتواند براحتی آنرا با موشک مورد هدف 
  .قرار دهد

اما جدا از عواقب فاجعه بار طبيعی و انسانی چنين فعاليتی، از 
نقطه نظر اقتصادی و از جمله نياز کشور ما به انرژی نيز 
وارد شدن رژيم شاه وسپس رژيم اسالمی به چنين عرصه ای 

 و پر هزينه جهت توليد برق، عملی کامًال نابخردانه خطر ناک
در کشوری که منابع عظيمی از نفت و گاز دارد و . بوده است

بعالوه هنوز از انرژی خورشيدی بهره ای نگرفته و از 
امکانات آبی و بادی نيز به اندازه کافی استفاده نشده است، 

 بلند روی آوردن به فعاليت هسته ای جهت توليد انرژی ، يک
در .  پروازی بی مزه و يک حماقت محض محسوب می شود

طول حدود سه دهه ای که از آغاز احداث نيروگاه بوشهر می 
گذرد، دهها ميليارد دالر و تومان صرف آن شده بی آنکه حتی 

  .يک ذره برق توليد کرده باشد

ايران جدا ار منابع انرژی زائی چون نفت، آب، باد و 
ن ذخاير شناخته شده گاز طبيعی جهان خورشيد، دارای دومي

حدود ( تريليون اسکوئرفيت 5ميزان منابع گاز ايران . است
تخمين رده می شود، حال آنکه )  ميليارد متر مکعب1700

. هنوز بسياری از  مناطق کشور از لوله کشی گاز محرومند
سوخت گاز به مراتب از سوخت نفت و بنزين و غيره و 

تميزتر و برای محيط زيست ، بهتر بويژه از سوخت اتمی، 
بنابراين دور زدن اين منبع سرشار انرژی، قابل . است

دسترس و ارزان توسط رژيم های پهلوی و اسالمی، يکی از 
البته اگر . بدترين سياست های اين حکومتها  قلمداد می شود

ادعای هردو رژيم، مبنی بر استفاده صلح آميز از انرژی 
؟ حال آنکه ميدانيم هر دو رژيم در !مهسته ای را باور کني

رويای دست يابی به بمب اتمی بوده اند و احداث نيرو گاه 
  صرفًا پوششی - و اکنون نطنز ، اراک  و اصفهان –بوشهر 

اّما يک بمب اتمی، بجای . برای تدارک مقدمات کار بوده است
ما ضربه بزند، تنها جان دهها و صدها " دشمنان"آنکه به 
ان بيگناه را می گيرد واين خاصيت همه سالح های هزار انس

. هسته ای، شيمائی و ميکروبی است: کشتار جمعی ، نظير
کما اينکه ديديم انداختن بمب های اتمی بر هيروشيما و 

 توسط آمريکا، بجای آنکه جان 1945ناکازاکی در آگوست
امپراتور و دولت مداران و جنگ ساالران ژاپنی را بگيرد، 

. دهها هزار انسان و ويرانی شهرهای مذکور شدسبب مرگ 
اثرات آن جنايت هولناک ، شصت سال پس از وقوع نيز دست 
از سر مردم اين دو شهر و سالمتی فرزندان آنها بر نمی 

  .دارد
و يا وقتی رژيم صدام برای سرکوب پيشمرگان کردستان 
عراق، شهر حلبچه را بمباران شيمايی نمود، اين تنها 

 از زنان ، کودکان و مردم بيدفاع حلبچه بودند که هزاران تن
. جان خود را بر اثر  استمشاق گازهای سمی از دست دادند

بگذريم که حتی اگر رژيم ايران به بمب اتمی دست يابد، 
ممکن است با آن بتواند برخی کشور های همسايه را 

که هزاران " شيطان بژرگ" بترساند، اما تأثيری روی 
يران فاصله دارد، نخواهد داشت ضمن اينکه با کيلومتر از ا

تکنولوژی پيشرفته آمريکا، هر کالهک هسته ای قبل از 
رسيدن به هدف، ممکن است بر فراز خاک ايران توسط 

دودش به چشم خود ما " سيستم ضد موشکی منفجر شود و 
  " !!برود

بنابراين هم از نقطه نظر منافع محيط زيست و هم از نقطه 
 انسانی، اجتماعی و اقتصادی بايد با هر نوع نظر مصالح

فعاليت هسته ای و سرو کار پيدا کردن کشور ما با مواد 
چه برای مقاصد صلح آميز و چه برای ( کشنده راديو آکتيو 
بخصوص با تالش . به شدت مقابله کرد)  مقاصد قهر آميز

های رژيم بغايت ماجراجوی جمهوری اسالمی که سرکوب 
مردم در داخل کشور و صدور تروريسم و افسار گسيخته 

بنياد گرايی اسالمی به خارج، جزئی تفکيک ناپذير از ماهيت 
  .ارتجاعی آن محسوب می شود

 نکته ای که بايد مورد مالحظه و بررسی قرار گيرد، دومين
همانا حقانيت ياعدم حقانيت فشارهای آمريکا ، اروپا و آژانس 

  !است؟بين المللی انرژی اتمی بر ايران 
ترديدی نيست که اين عرصه از فعاليت، بشری، همچون 
بسياری از عرصه های ديگر آغشته به تبعيض و نابرابری 

"  سازمان بين المللی موسوم به 1957زمانی که در . است
  توسط پنج قدرت هسته ای آن " آژانس جهانی انرژی اتمی
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  ....رژيم در بحران هسته ای           

  
يکا، شوروی، انگليس ، فرانسه و چين بنيان دوره يعنی آمر

گذاشته شد، بدليل مقتضيات ناشی از حفظ صلح  در بطن 
دوران جنگ سرد ميان بلوک شرق و غرب، اين اقدام تا 
حدودی مثبت تلقی می شد چون کانالی برای حفظ تماس و 
ارتباط بين طرفهای رقيب در دو قطب جهانی بود تا از ابعاد 

 منجر 1963ليحاتی بکاهد، اقدامی که در تنش و مسابقه تس
به عقد توافقنامه ای ميان آنها برای ممنوعيت هر نوع 

موافقتنامه ای که البته هيچگاه . آزمايش هسته ای جديد شد
به اجرا در نيامد و همه آنها بطور مخفيانه به تکميل و 

  .گسترش زرادخانه اتمی خود مشغول بودند
هام از تبعيض نهادينه شده در در پی اين شکست، آنها با ال

شورای امنيت سازمان ملل که به پنج کشور مذکور حق وتو 
ميدهد، تصميم گرفتند که ضمن برسميت شناختن حق 
انحصاری خود برای داشتن سالحهای اتمی، باهمکاری 
يکديگر مانع از دسترسی حکومتهای جديد به اين سالح 

منع گسترش "  قرار داد1968بر همين مبنا در سال . شوند
به امضای آنها و دهها کشور ديگر که " تسليحات هسته ای
اما همين قرار داد .  رسيد– نظير ايران -فاقد اين سالح بودند
کشورهای اسرائيل و پاکستان با کمک . نيز مراعات نشد

مستقيم و غير مستقيم آمريکا صاحب سالح اتمی شدند و 
ضمن .  يافتندنيز به آن دست...  کشورهايی چون هند و 

که از دوره " جنگ ستاره گان" اينکه خود آمريکا، با طرح 
ريگان مطرح شد و اکنون پنتاگون سخت شيفته آن است و 

اورانيوم  تقليل "نيز با استفاده از سالح ها و بمب های حاوی
) 1991عمليات توفان صحرا در (در جنگ خليج " داده شده

ا نشان داده که نه تنها و نيز در جنگ اخير عليه عراق ، باره
به پروتکل مذکور وفا دار نيست بلکه در جهان تک قطبی 
شده امروز، به شيوه قلدرمنشانه ای، ميخواهد  ضمن حفظ و 
گسترش موقعيت اتمی ويژه خود، با بهانه و بدون  بهانه، 

بنابراين . سياست های خود را به کشور های ديگر ديکته کند
حاليکه دو تا از دوستان  آمريکا در اعمال فشار بر ايران، در 

 در دو طرف کشور ما صاحب – اسرائيل و پاکستان -منطقه
سالح هسته ای ميباشند، نمونه ای بارز از يک سياست 

) دابل استاندارد(تبعيض آميز و مبتنی بر معيارهای دو گانه 
از اينرو افشای چنين مناسبات و روشهايی در عرصه . است

جدائی ناپذير از مبارزه بشريت مترقی بين المللی، بخشی 
. برای رسيدن به برابری و جهانی عاری از تبعيض می باشد

در اين راستا مقابله با بهانه جوئيهای جنگ طلبانه 
امپرياليسم آمريکا و دفاع از صلح پايدار و خلع سالح کامل 

 بويژه نابودی تمامی سالح های کشتار انبوه  -همه کشور ها
 بايد به جزئی - شيميائی، اتمی و ميکروبینظير تسليحات

جدائی ناپذير از مبارزه بشريت مترقی و عدالت خواه برای 
  . آرمانهای نيکوی انسابی تبديل شود

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

در بخش اّول اين نوشته اشاره شد که کشور ما بدليل 
 –طبيعی  بويژه گاز –برخورداری از منابع متنوع انرژی 

نيازی به فعاليت خطرناک و پر هزينه هسته ای ندارد و 
سياست هر دو رژيم سلطنتی و اسالمی برای ايجاد و تکميل 
نيرو گاه هسته ای بوشهر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر 

. اجتماعی، اقدامی کامًال منفی و بی معنی بوده است
دست بخصوص که در شرايط حاضر، کنترل چنين فعاليتی ب

يک رژيم کامًال ماجراجو، بنيادگرا و  تروريست افتاده است 
که با تمام امکانات خود، چهار نعل بسوی دستيابی به بمب و 

پيدا شدن نشانه هايی از غنی . تسليحات اتمی پيش می رود
ونيز نيروگاه اصفهان " نيروگاه نطنز" سازی اورانيوم در 

نس بين المللی که مورد اعتراف نمايندگان  رژيم در آژا
انرژی هسته ای نيز قرار گرفته و بعالوه اخبار مربوط به 
استخدام دهها کارشناس هسته ای از کشورهای شوروی 
سابق، بروشنی نشان ميدهند که اين رژيم در اوج انزوای 

سپر " داخلی و بين المللی ، ميخواهد از طريق ايجاد يک 
بويژه که . کندمحافظت " دشمنان"  از خود در مقابل " اتمی

تجربه کره شمالی نيز پيش روی اين رژيم است  که با 
تالشهای هسته ای ، و ترساندن متحدان آمريکا در منطقه، 

ژاندارم " ظاهرًا خود را در برابر فشارها و زياده طلبی های 
" فرجه بقاء"واکسينه نموده و برای خود ) آمريکا" (جهان

ژيم اسالمی ديگر به همين خاطر مقامات ر. خريده است 
ترجيح ميدهند که هر نوع پنهان کاری، در مورد تالش 

( حکومت برای دستيابی به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم   
که معنای آن بی نيازی به کلوپ قدرت های اتمی و شروط 

را ) دشوار آنها جهت تحويل سوخت هسته ای خواهد بود 
(  خارجه خويشکنار بگذارند  و آشکارا از زبان وزير امور

اعالم دارند که شرط ادامه تمکينر ايران به ) منوچهر متکی 
پروتکل الحاقی، برخورداری اين حکومت از حق داشتن 
. تکنولوژی و چرخه کامل غنی سازی اورانيوم می باشد

به " دست رژيم را خوانده اند"مقامات آمريکايی نيز که 
فود خود در شدت با صدور چنين جوازی مخالفند و از تمام ن

آژانس بين المللی، استفاده می کنند که مانع چنين امری 
ضمن اينکه رژيم اسرائيل نيز با اشاره به بمباران . شوند

مراکز اوليه رژيم عراق برای فعاليت های هسته ای در نيمه 
 ميالدی ، علنًا به جمهوری اسالمی هشدار ميدهد که 80دهه 

ی حياتی از حفظ امنيت هدف گيری مراکز اتمی ايران را جزئ
بنابراين بعيد است که آمريکا و متحدينش، دست . خود ميداند

از پيگيری اولتيماتوم خود بردارند، حتی اگر همچون نمونه 
های افغانستان و عراق، جنگ خانمانسوز ديگری را بر مردم 

  .منطقه و مشخصًا ايران تحميل کنند
رات اصلی در چنين شرايط حساس و بحرانی، دهن کجی آپا

رژيم اسالمی به تهديدات جنگی و اولتيماتوم آژانس بين 
المللی، براستی يک خود کشی و حماقت سياسی محض تلقی 

 چه در منطقه و چه -در چنين فضايی که توازن قوا. می شود
به شدت به ضرر حکومت  ايران _ در سطح بين المللی 

ی است، حتی اگر نه جمهوری اسالمی بلکه يک رژيم مردم
نيز سر کار بود، ناگزير از عقب نشينی و اتحاذ يک تاکتيک 

  .تنش زدا بود
چرا که تن دادن به بازرسی های بی حساب و کتاب و تحقير 
آميز کارشناسان آژانس بين المللی، هر چند با اصل برابری 
همه ملت ها در برابر قوانين و منع هر نوع تبعيض در رابطه 

در برابر سناريوی شوم جنگ و با کشورها، مغاير است، اما 
به خطر افتادن جان و مال مردم و هست و نيست کشور 
توسط غارتگران و جنگ ساالران امپرياليست،  براستی هيچ 

به تاريخ معاصر که نيز نگاه می کنيم، نمونه های . است
متعددی از اين نوع عقب نشينی ها و تاکتيک ها را مشاهده 

  برست ليتوفسک در " صلح"د برای مثال انعقا. می نمائيم
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  ....رژيم در بحران هسته ای         
  
  
  

دوره لنين ، بين روسيه و آلمان که به موجب آن بخشهای 
وسيعی از خاک روسيه را پس از انقالب سوسياليستی اکتبر 

 در اشغال  امپرياليست تجاوز کار آلمان باقی می ماند، 1917
ا در بطن اوضاع داخلی نمونه ای از اين نوع سازش ها بود ت

و بين المللی بحرانی آن دوره، برای تداوم حکومت نو پای 
همان موقع شماری از تندروهای . شوراها فرجه بقاء بخرد

حزب بلشويک، به بهانه کمک به انقالب جهانی و از جمله 
" خفت باری"انقالب در آلمان، مخالف عقد چنين قرار داد 

. را سر ميدادند"!! يروزیجنگ، جنگ، تا پ"بودند و شعار 
 60در دهه " خليج خوکها"نمونه ديگر بحراٍن معروف به 

در دوره رياست کندی در آمريکا و خروشچف در (ميالدی 
کوبای انقالبی پس از رهايی از رژيم . ميباشد) شوروی 

بطور مداوم هدف توطئه " باتيستا" ديکتاتوری و آمريکايی 
 لذا برای حفاظت از خود، های و کينه توزيهای آمريکا بود،

اقدام به استقرار شماری از موشکهای دور برد اهدائی 
اين مسئله ضمن بر انگيختن خشم آمريکا و .  شوروی نمود

آغاز محاصره دريائی کوبا، نزديک بود جهان را وارد يک 
طبعًا هم به خاطر حفظ صلح . جنگ ناخواسته ديگر کند

حاصره، چاره ای جز جهانی و هم به خاطر نجات کوبا از م
اين وجود نداشت که موشکهای اهدايی شوروی بر چيده 

بنابراين مسئله اين نيست که فشارهای آمريکا و . شوند
که طبعًا نيست وجلوه (متحدانش از حقانيت برخوردار است 

مشمئز کننده ای از نظام بين المللی مبتنی بر تبعيض 
) دسيستماتيک عليه کشور های ضعيف محسوب می شو

مسئله روز اين است که در توازن قوای موجود، نبايد با 
دست خود بهانه الزم را به امپرياليست های جنايتکار و 
چپاولگر بدهيم که منافع ملی مردم کشور ما را به زير سئوا 

سری که درد نمی کند را چرا دستمال " بعالوه . ل ببرند
د ندارد، اگر قصدی برای توليد سالحهای اتمی وجو"! ببنديم

.  " قاعدتًا نبايد هراسی هم از هيچ نوع بازرسی داشته باشيم
در "! آنکس که حساب پاک است،از محاسبه چه باک است

ثانی، اينوع ماجراجوئيها، نه تنها مبارزه با امپرياليسم 
نيست، نه تنها نظام جهانی  مبتنی بر نابرابری های سياسی، 

بلکه دقيقًا در خدمت ملی و طبقاتی را به چالش نمی گيرد، 
منافع متجاوزان و و جاده صاف کن فزون طلبی های 

برای مقابله با چنين مناسبات بين المللی ناعادالنه . آنهاست
صالح ما نه در سالح، بلکه در جهانگير کردن صدای ای،

  با کورس گذاشتن برای دستيابی به سالح های کشتار !ماست
ی را به زير سئوال برد، جمعی، نه تنها نميتوان چنين سيستم

بلکه حتی نميتوان همفکری و همراهی افکار عمومی بين 
المللی را که عمدتًا مدافع صلح و آزادی و استقالل ملت ها 

" تسخير افکار عمومی"هستند، جلب نمود، بالعکس در نبرد 
از امپرياليست ها و زرادخانه تبليغاتی آنها شکست خواهيم 

ه يک دوجين از کشورها مجهز بعالوه درست است ک. خورد
به سالح اتمی هستند، درست است که آمريکا از طريق يک 
هژمونی نظامی بالمنازع، ميخواهد بساط امپراتوری بی رقيب 
خود را بر کل جهان بگستراند، ولی پاسخ آن نه بيراهه 

بلکه در .... دستيابی به سالح اتمی، ميکروبی، شيميايی و 

وسيع بين المللی در دفاع  از راه انداختن يک کارزار 
استقالل، آزادی، برابری، صلح و خلع سالح کامل همه 
کشورها است هيچ بمبی، به اندازه سالح جنبش توده ای 
ميلياردها انسان آزاديخواه و برابر طلب، قوی و پرقدرت 

انرژی ساطع شده از چنين جنبشی، ميليونها بار از . نيست
  .بيشتر استتشعشعات مرگبار هر بمب اتمی 

  
بنابراين برای مقابله با نظام بين المللی مبتنی بر تبعيض و  

زورگويی، چاره کار نه وارد شدن در ميدان مورد دلخواه 
امپرياليست ها، بلکه در گريز از آن و تحميل و تعيين ميدان 
مورد دلخواه ما برای مبارزه با آنها ست، اين اما از عهده 

" دشمن خارجی"ن بيشتر از آ" دشمن داخلی"رژيمی که  
آن است و از مردم جويای آزادی و رهايی اش بيشتر از 

بهترين و مناسب . زورگويان خارجی ميترسد، بر نمی آيد
ترين راه خالص شدن از خطر مداخالت امپرياليستی در امور 
کشورمان، رها شدن از شر رژيم ماجرا جو و استبدادی 

و برابری در ايران جمهوری اسالمی و استقرار دمکراسی 
است، از چنين جنبش و انقالب مردمی و مستقلی است که 

  .آمريکا هراس دارد
  

با وجود جمهوری اسالمی، آمريکا  شانس بيشتری !   آری
برای توجيه حضور خود در منطقه و ادامه سياست های 

  . جنگ طلبانه خود، خواهد داشت 
  
  

 2005 سپتامبر 30                          
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چرا پشتيبانی از کمپين بين المللی هفته اول ماه 
گران ايران تنها کار:" تحت عنوان  ٢٠٠۵اکتبر
  ! ستضروری ا" نيستند

  
  امير جواهری لنگرودی            

 amirjavaheri@yahoo.com   
 واعتراض مطالباتی    روزی نيست که ما شاهد تحرک    

آنچه در فاصله کوتاه . کارکران وزحمتکشان ایران نباشيم 
به زبان   قابل طرح است٨۴مدت همين چند ماه از سال

"  -  انتظامی استانداری یزد– مدیرکل سياسی حکيمى
 بيش ازدوهزاراعتراض و تجمع کارگری درسه ماهه اول سال

" ( .شدميبا٢٠٣٢ به ترتيب جاری داشته ایم ورقم آن
می توان مضمون ) ٨۴، شهریور  ایلنا ،–خبرگزاری کارایران 

این تحرکات را دررودرویی با خصوصی سازی واخراج سازی 
های بيرویه کارگران ، عدم دریافت حقوق های ساعات 
کاری ، دفاع ازحق تشکل مستقل، حق اعتصاب وبرپایی 
اجتماعات واعتراض به دستگيری ها و پرونده سازی ها 

می توان مبارزه . ليه پيشروان کارگری ناميدبرع
نابرابرکارمزدی درایران ودفاع ازحق زیستن را، آميزه رشد 

آمارهای موجود درسطح مطبوعات . این مبارزات دانست
ازنابهنگامی ادامه زندگی وعدم تحقق عدالت اجتماعی 

فراترازاین ، رشد . درکل جامعه ایران صحبت می راند
دی که برپایه سياست های جهانی نيوليبراليسم اقتصا

سازی وتوسعه بانک جهانی وصندوق بين المللی پول 
درایران استواراست  جهنمی ازبروزعوامل فقر، 
فحشاء،کارتن خواب هاوکودکان خيابانی کاروتالشی خانواده 
ها درسطح شهرها وروستا ها را برکشورما شتاب بخشيده 

شورتکان درهمين زمينه آمارگزارشی ازداخل ک. است 
در عملکرد برنامه سوم توسعه، خط :"دهنده است

 هزارتومان درماه وخط فقرروستایی ٢۵٠فقرشهری
:" درهمين خبرآمده است ." هزارتومان ماهيانه است١۵٠

هزارتومانی تا ١۵ميليون نفردرآمد ١٠درایران اکنون بيش از 
طبق آماردیگری که ." دارند) درمدت یک ماه(هزارتومانی١۵٠

فقرسياه دراستان های : "  تيرماه انتشاریافت٣ ١خدر تاری
خراسان جنوبی، سيستان وبلوچستان، هزمزگان، 

مدیرکل ." بيداد می کند)بویژه جنوب این استان(کرمان
حداقل :"دفترفقرزدایی وزارت رفاه چندی پيش اعالم داشت

 درصد کل جمعيت کشورنيازمند برنامه فقرزدایی ١٢
واگرهمين آماررا )٨۴ اواخر خردادخبرگزاری ایسنا ،"( هستند

 نشان ازعمق - که باید درآن تردید کرد–واقعی بدانيم 
فاجعه ای می رودکه شهروندان نيازمند کشورمان را با 

        . نابودی همراه گرداند
   درادامه این تفاوت خط فقروگسترش عظيم فاصله 
طبقاتی درایران ، که خيلی ها چشم خود را درمقابل آن 

بندندتا ازکشاکش نابرابری ها وطبقاتی قلمداد کردن می 
مبارزات موجود درون جامعه ایران شانه خالی کنند وآزادی را 
. برنان مقدم شمرند وعدالت اجتماعی را به هيچ گيرند

اظهارات خود مُسولين نشانی ازعمق یافتگی این فاصله 
بطوری که .  ورشد نابسامانی های اجتماعی ميباشد

سيستم :"  اصناف کشوراعالم می دارددبيرشورای
اقتصادی کشوربه حدی تنزل یافته که اگرکاسب یا تاجری 
دست به رشوه،اختالس وارتشاء نزند، نمی تواند ادامه 

تاثيراجتماعی این روند موجب دوری . حيات اقتصادی دهد
جوانان ونوجوانان جامعه ازمفاهيم اساسی اخالقی 

قتصادی ریشه درسپردن این فساد ا...واعتقادی شده است
امتيازات کالن به گروه، باند خيریه ها، بنيادها ودستگاه 

خبرگزاری ایسنا ، " ( های مختلف حاکميتی دارد 
همين حد ازکشاکش ها نشان می دهد که ) ٨۴مرداد۴

سران رژیم برای سرپوش گذاشتن به ناکامی ها 
وورشکستگی برنامه دوم وسوم، دردوره اخيرودر زمان 

نژاد به برنامه چهارم توسعه روی آورندتاهمه چيزرا احمدی 
عدالت " درهاله ای ازبرجستگی بخشيدن به شعار 

درحاليکه عامل اصلی ! خالصه کنند" اجتماعی وفقرزدایی
این فقرونابسامانی ها خود سردمداران نظام بوده اند 

  !  وشعاردادن های تا امروزآنان راه بجایی نبرده است
 " ن ، به صحنه آمدبودیم  شاهدش٨٣ال  درس ما آنچه    

 به رياست هاشمی "مجمع تشخيص مصلحت نظام 
 درراستای قانونيت ")خامنه ای ( رفسنجانی با هدايت رهبر

بخشيدن به سياست خصوصی سازی ها بود که مشترکا ، 
 قانون اساسی وارد کردند وکار را ۴۴اصالحاتی را در ماده 

ارت صنايع و معادن اعالم  مديرکل معاون وز٠يکسره نمودند
با تغييرات انجام شده دراصالح قانون معادن وبا " : داشت 

 قانون اساسی ، وضعيت ۴۴توجه به اصالحات ماده 
و ٠٠٠واگذاری معادن به بخش خصوصی بهبود می يابد 

درآينده نزديک معادن مس ، آلومينيوم ، آهن وحرکتهای 
 ( "ود وابسته به آنها به بخش خصوصی واگذارمی ش

بدین ترتيب با )  ١٣٨٣ دی ١٢خبرگزاری کارايران ، ايلنا ، 
رشد اختاپوسی خصوصی ساختن ها ، ارکان اصلی صنایع 

دست به ) گازو پيتروشيمی ، معادن وغيره:( مادرنظير
دست گشت وآقا زاده ها صاحب همه چيزشدندودرست 
درهمين مرحله ما با موج وسيع بيکارسازی های کارگران ، 

ج های بيرویه کارگران استخدامی وباسابقه یا بازخرید اخرا
وبازنشستگی های زودرس آنان ، تعطيلی واحد های 
کارخانه ای و کارگاهی ، وجایگزینی برج وباروسازکارهای 
شهرک سازی که ازقبل وام های کالن مافيای آقازاده ها 
ازبانکها فراهم می آمد، سرمایه داری انگلی ایران باحمایت 

جهانی و صندوق بين اللملی پول ، به وام های دست بانک 
یافت ، که بازپرداخت بهره آنها، کشوررا ازذخيره ارزی اش 

جدا ازاین به دليل بحران موجود . تهی می نماید
درکشوراغلب این سرمایه گذاری ها نا کارآمدوبا 

مثال دربخش ساختمان، :" ورشکستگی روبرو می شود
اميد افزایش قيمت ساخته اکثرساختمان های لوکس به 

نفری که وام ساختمان دریافت  ٨ ٠٠هزار و۵می شود، از 
نفرقادربه بازپرداخت این وام به دليل ۶ ٠٠هزارو ۵کرده اند، 

خبرگزاری " ( عدم رعایت قدرت خرید درجامعه نيستند
موضوع درچنين شرایطی )  ٨۴خردارد٣ ایلنا ،  –کارایران 

رعرصه کاروکارگری ووجود کارگران قراردادی و پيمانی د
، ) شرکتهای برده داری نوين ( شرکت های پيمانکاری 

درميدان کاروگارگری ما است  ظهورپديده جديدي
ترس و نگرانی ر،هرروزبيش ازپيش ، قراردادهای موقت کا٠

ازعدم تمديد اين قراردادها درموعد مقرر، بالی مصيبت باری 
ات دولتی و است که برسرکارکنان بيشترموسسات ، ادار

خصوصی و کارخانجات ، سايه شومی انداخته واين خود 
جلوه ای ديگرازنقض حقوق مسلم عرصه مزد وحقوق 
بگيران کشوراست ، که همواره درميثاق جهانی حقوق 
بشرومقررات سازمان جهانی کار وديگرموازين بين 

وحکومت این همه سنگ آنرا برآنها تاکيد می گردد ،المللی
جمهوری عمل توسط سران رژیم  ، ولی دربه سينه ميزند

اسالمی ايران ، هماره زيرگرفته شده و به هيچ انگاشته 
 !می شود

 قطعنامه پايانی گرد هم آيی کارگران قراردادی و پيمانی   
قرارداد های موقت " : اعالم می دارد در سال گذشته 

 ٢١کارمصداق برده داری نوين و استثمار نيروی کاردرقرن 
ين پديده شوم که کل کارگران جهان با آن مواحه  ا٠است 

می باشند ، با چهره زشت خود حداقل های حقوق انسان 
که متضمن حداقل های زنده بودن است را زير پا گذاشته 

 اين در حالی است که با وجود تالش های به عمل ٠است 
آمده در ايران ، پيشرفت قابل توجهی که بتواند ، مشکل 

گزارش ( " ٠٠٠طرف کند ، مشاهده نميشود اين گروه را بر
  درزمينه ) ١٣٨٣ ارديبهشت ۶کارايران ــ ايلنا ، يکشنبه 
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   ....چرا پشتيبانی از کمپين بين المللی   
  
  
  

وسعت یابی ناامنی شغلی کارگران ازقبل قراردادهای 
آقای  اتحاديه کارگران قراردادی کشورکارگری یکی ازدبيران

درحالی که هفتاد " : شگرايلنا گفت  به گزارپرویزمرادی ،
درصد صنايع کشوردراختياردولت است ، معلوم نيست ) ٧٠(

که چرا قرارداد های سفيد امضاء وکوتاه مدت همچنان 
منعقد می شود؟ کارگران قراردادی امنيت شغلی ندارند و 
قراردادهای موقت باعث ضايع شدن حقوق اين کارگران در 

زاری کارايران ــ ايلنا ، شنبه خبرگ ( "کل کشور شده است 
موج . واین وضعيت همچنان ادامه دارد  ) ٨٣ خرداد ٢

بيکارسازی ها درشرکت واحد وحمله به  فعالين سندیکایی 
، دستگيری های فعالين کارگری  درکردستان سقزو سنندج 
و پرونده سازی ها ، دراین راستا وسعت اعتراضات و دفاع 

تقل وآزاد کارگری بدون کارگران پيشروازحق تشکل مس
دخالت دولت ورودررویی بانهادهای شبه کارگری نظيرخانه 

 و نامه نویسی ها به مجامع – شوراهای اسالمی کار- کارگر
کارگری درسطح جهان ، بارقه اميدی را درادامه فعاليت ها 

این درحاليستکه . واعتراضات کارگران ایران برانگيخته است 
همين نهادهای امنيتی سازمان جهانی کارهمچنان 

وپليسی رژیم جمهوری اسالمی را درنشست های ساالنه 
خود جای ميدهدونمایندگان واقعی کارگران همچنان 
بایدازکاربيکارشوند، نامه بنویسند، اعتراض کنند، 
دستگيرشوند ،با پرونده سازی ها مقامات قضایی وامنيتی 

 تا روبرو گردند، شکنجه شوند ومقاومت ورزند وسرانجام
  .سالها دربال تکليفی باقی مانند 

 در خارج »!کارگران ایران تنها نيستند«     کمپين سراسری 
کشور پاسخی ایست به ندای کارگران ایران ودفاع عاجل از 
بخشی از خواسته های آنان که عينّا در سند کمپين بشرح 

  :زیرقيد شده است 
   

احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق * 
اب؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق اعتص

  ؛... و  بيان و تجمع
-پایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی، دستگيری* 

ها؛ کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکمشان در 
  ها و شهرهای کردستان؛کارخانه

  .آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی* 
  

   همين خواست های حداقل توافق شده ،ضرورت 
چپ . پشتيبانی ازاین اقدام مشترک را معنی می بخشد

های سوسياليست ورادیکال درهر کجای جهان که باشند ، 
می توانند گوشه ای و تنها گوشه ازاین اقدام بزرگ ونوپارا 

ما می توانيم چنين . بگيرند تا با هم آنرا به ثمر برسانيم 
  . همچنان که تا به امروز کرده ایم . کنيم 
انجام این کار یعنی  مبدل کردن هفته اول ماه اکتبر       در

به هفته حمایت از کارگران وزحمتکشان ایران ، دفاع ازحق 
-زندگی وآزاد زیستن کارگران وزحمتکشان  درسطح بين

می توانيم .  المللی ما درهر کشوری که ساکن باشيم
نسبت به توان وامکانات و نيروی خود دراشکال مختلفی 

-ها و کنسولگری خيابانی در مقابل سفارتخانهنظير تحرکات
های دولت جمهوری اسالمی یا هرمکان مناسب دیگر، 

های رادیویی و های محلی، مصاحبهترتيب جلسات به زبان
آوری کمک مالی برای کارگران، تلویزیونی ومطبوعاتی، جمع

های کارگری برای جلب حمایت مراجعه به اتحادیه
م همه جانبه ای را به نفع مبارزات وهمبستگی و غيره، اقدا

  . کارگران ایران سازمان دهيم

تا به امروز نشان  " کارگران ایران تنها نيستند"     کمپين 
داد می توان به دوراز دهها نشست وبرخاست وهفته ها 

 که ای بسا در جای خود ضروری والزم هم - بحث وگفتگو
شاولون  ومبنا قراردادن اساسنامه و پالتفرم  و- باشد

ساختن دوری ونزدیکی های بيشمار، بر روی حداقل های 
ممکن و با تاکيد حول اشتراکات وبا عمق بخشيدن به 
اختالفات وعدم فراموشی آن ، به هماهنگ کردن فعاليت 
وسيع وگسترده در سطح کشورهای مختلف جهان برآمد 
وجنبه بين اللملی مدافعه ازمبارزات کارگران وزحمتکشان 

ق بگيرایران را در وسيع ترین سطح در پيوند با مزد وحقو
  .مبارزات طبقاتی درون کشور به انجام رساند 

ترین حمایت و همبستگی کارگری در       می توان وسيع
می . سطح جهانی را در دفاع از کارگران ایران جلب نمود

توان بدوراز نگاه فرقه ای وانحصار طلبانه ، مبارزه را تنها ازآن 
نست وبا منزه طلبی به همه چيز ننگریست وبا خود ندا

  . دیگران برسریک اقدام معين همراه شد
  
 "کارگران ایران تنها نيستند " جانبداران کمپين     

همه وهمه در صدد آن هستند که قبل ازآغازهفته اکتبر با 
تدارک اطاق پالتاکی تا حدی برنامه های خود را به یکدیگر 

فته اول ماه اکتبر بفاصله دو شنبه معرفی نمایند ودر طول ه
، سطح عمومی تر کار خود را در کشورهاو شهر های 

  . مختلف جهان به نمایش بگذارند
  تالش همه ما که با این کمپين همراه هستيم ، براین 
خواهد بود که بيش از پيش منافع طبقه وتوده ها را بخدمت 
گيریم واز خودمحوری گروهی وسازمانی بشدت پرهيز 

تجربه چنين هماهنگی وتوازن کاری با همه قوت . نمایيم 
وضعفش در پایان هفته می تواند در یک ارزیابی عمومی با 
حضورهمه باورمندان به عمق یابی مبارزات کارگران 
وزحمتکشان کشورمان وهمچنين به همراه نمایندگان 
پشتيبانان بين المللی مان ازاین اقدام مشترک ، مورد 

يرد تا بتوانيم آنرا به مثابه تجربه ای نودیگر بررسی قرار گ
  .باربخدمت گيریم

   
با آرزوی گامهای مشترک در به انجام رساندن این 

 !!!!      اقدام به پيش 
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  !زنگ خطر              
  

de.freenet@roozbeh.t          تقی روزبه     
  
  ! ان معتادترين کشورجهاناير

براساس گزارش سازمان ملل ایران رکورد دار معتادین 
درجهان شد ونامش دررأس جدول دارندگان اعتياد 

حتی قبل از کشورهائی چون قرقيزستان .قرارگرفت
وموریتانی که درگزارش سازمان ملل بافاصله ای نسبتا زیاد 

هرکشوری افتخاری که به سادگی نصيب . ازایران قراردارند
 درصد 2\8مطابق این گزارش نرخ اعتياد برابر  . نمی گردد

جمعيت ایران است که تقریبا رقمی معادل دوميليون نفرمی 
آمارواقعی اعتياد درجمهوری اسالمی مثل همه این . شود

اسرارنظام تلقی شده ودست کاری می  گونه موارد جزو
آن چه هم که به طوراجتناب ناپذیر ارائه می . شود

ارائه  شود،ازسوی مقامات و نهادهای گوناگون بطورمتفاوت
پایه محاسبه سازمان ملل براساس یکی . می گردد

چرا که براساس ارزیابی ها و .ازگزارشات خوش بينانه است
 تعداد - وزارت بهداشت- گزارشات دیگری ازمنابع رژیم

 ميليون نفر می رسد که حاکی ازنرخ اعتياد به 4معتادین به 
این رقم ها معموال . دوبرابر برآورد سازمان ملل استميزان 

گفته می شود با محاسبه . معتادین ثابت را دربرمی گيرد
آن هائی که بصورت گاه گدارو یا ازروی تفنن به مصرف کردن 

که خود بسترمستعدی برای -مواد مخدر می پردازند
 ميليون 9 رقمی بالغ بر-گسترش ميزان اعتياد ثابت است

بدبختی دیگر آن است که این !. شکيل می دهدنفر را ت
اعتياد نه فقط درعرصه کمی به مرزهای وحشت آفرین 
رسيده بلکه در رویکرد به مصرف فرآورده های مخرب تری، 

استفاده از انواع و .نظيرهروئين، نيزسرایت کرده است
اقسام قرص های روانگردان و آسيب رسان به مغزو 

ه مواد مخدرموردنياز،ازدیگر روان،درصورت عدم دست یابی ب
  .پی آمدهای اشاعه اعتياد است

طرفه آن که سرآمد جهان شدن،عليرغم داشتن بيشترین 
اعدام و سرکوب وتعداد زندانيان وتبليغات کرکننده عليه 

نتيجه آن که برنامه مبارزه رژیم با . اعتياد بدست آمده است
وحتا اعتياد کامال شکست خورده و بيالن کارش عمال صفر 

به طوری که حتا خود مقامات رژیم درکارآئی . زیرصفراست
برنامه های خود به تردید افتاده و برنامه هائی چون کشت 
کنترل شده خشخاش که تصویب هم شده وزمزمه هائی 
هم درمورد توزیع کتنرل شده مواد مخدر و حتی  اسکورت 
کاروان های قاچاق درداخل کشوربه سمت خارج به توسط 

ميزان کشف . ای انتظامی شنيده می شودنيروه
 سهم -باصرف آن همه هزینه و بودجه و نيرو- موادمخدر

بسيارناچيزی ازکل موادی که وارد کشورو توزیع و تزانزیت 
هم اکنون زندان های موجود دیگر گنجایش .می شود دارد

جامعه ایران نه فقط خود یکی . زندانيان جدید را ندارد
ع مواد  مخدرشده، بلکه درعين حال ازکانون های مهم توزی

به  مهم ترین مرکزتزاتزیت مواد مخدر جهان نيزتبدیل شده 
دامنه شبکه های توزیع درداخل کشور حتی تا درون . است
 ی رژیم و نهادهای حکومتی هم رخنه کرده ها زندان

ودرسطح کشور به سادگی قادربه توزیع درهرکوی وبرزن 
محالت و حلبی آبادها هرازگاهی رژیم به یکی از.است

اما چيزی نمی گذرد . بورش برده و به پاکسازی می پردازد
که دوباره همان بساط  دوباره مثل قارچ روئيده می 

براساس گزارش های موجود، بيش ازنيم ميليون .شود
بخشی ازآن ها همان . نفرشاغل دراین عرصه وجود دارد

رد معتادین تهی دستی هستند که برای تأمين مواد مو
نيازخود به کارتوزیع درپائين ترین رده ها دراین شبکه ها 

گرچه ازميزان واقعی سود حاصل و . مشغول هستند
سرمایه ای که دراین شبکه ها به کارگرفته می شود 

وسربه صدها ميلياردتومان می زند اطالع دقيقی دردست 
نيست، اما بی تردید ميزان درآمد وگردش پول در توليد 

شيوه "ماده، بحدی است که  آن را به یکی از وتوزیع این 
سود آور برای تأمين معاش بخشی "های توليد و توزیع

  .ازجامعه درآورده است
  

  آیا مذهب به راستی افيون جامعه است؟ 
سردمداران جمهوری اسالمی همواره بيشترین ضدیت و 
دشمنی را با این اندیشه مارکس و کسانی که سلطه 

برانسان و جامعه را به مثابه افيون اندیشه و نهاد مذهب 
اجتماعی مضر وموجب تخدیرانسان ها می دانند ابرازداشته 

به ادعای آن ها حاکميت مذهب یعنی رستگاری . اند
  .بشروبرطرف شدن همه این گونه انحطاط ها

 بی نياز ازاحتجاجات تئوریک و تجارب تاریخی،آیا نگاهی به 
 سال حکومت 27بيالن عملکرد رژیم اسالمی پس از

رانی،واقعيتی خالف آن را نشان نمی دهد؟ آیا تجربه این 
سال نشان نمی دهد که دامن گيرشدن اعتياد ووجود 27

حکومت مذهبی رابطه تنگاتنک و این همانی باهم دارند؟ آیا 
موجودیت جمهوری اسالمی تجربه مهمی را برای بررسی 

 آیا رابطه این دو برای پژوهشگران فراهم نساخته است؟
عملکرد نظام اسالمی قوی ترین ادله را اندرضرورت یک 
حکومت سکوالر و غيرایدئوژیک دراختيارهمه شهروندان 

  ایران قرار نداده است؟
گرچه عوامل داخلی و خارجی  بيشماری دردامن زدن به 
اعتياد عمل می کنند،اما نباید فراموش کرد که ازميان آن ها 

کومت مذهبی بيشترین دوعامل فقروبيکاری وسلطه یک ح
و ترکيب همين دوعامل است که واقعيت . نقش را دارد

دهشتناک اعتيادفراگير،نهادی شده و غيرقابل کنترل را 
  . درجامعه ما فراهم آورده است

بی تردید مذهب درطول تاریخ به عنوان آگاهی وارونه 
وتجسم ازخود بيگانگی انسان بيشترین نقش را درایجاد 

رابرقلدرها،نظام های طبقاتی و متکی تمکين ورضا درب
براستثماراقتصادی وفرهنگی به عهده داشته است 
وازهمين منظردامنه تأثيرات ویرانگرانه آن 
بسياربيشترازاعتياد به معنای اخص آن 

ودرنزدمارکسيست ها نيزازهمين منظرعام ترمورد .است
با این همه نقش مخرب سلطه .توجه ونقد قرارگرفته است

طبقاتی غيرمتعارفی نظير -ظام های سياسیمذهب درن
جمهوری اسالمی که درآن مذهب به عنوان مسلک الهام 
بخش یک دولت همه توان و فرمانروای حاکم برجامعه عمل 
می کند ودرقالب فرامين وعملکردحکومتی به عنوان یک 
امرعمومی،تحميلی و مبتنی برزور، درمقایسه با نظام های 

شترمخرب بوده و به یک معضل متعارف بورژوائی بسی بي
به طوری که دامنه این .اجتماعی بزرگ تبدیل می شود

ویرانگری با دامنه پررنگ ترشدن هرچه بيشترعنصرمذهب 
دراین گونه حکومت ها رابطه مستقيمی پيدا می 

برهمين اساس می توان تصورکرد که دامنه گسترش .کند
ات افزایش و به مواز" دولت اسالمی"اعتياد با ورود به فاز 

سرکوب  زندگی عرفی و افزایش فقر و بدبختی بازهم 
  .افزایش بيشتری خواهد یافت

بنابراین درکشورما مبارزه با اعتياد درعين حال یک مبارزه 
مبارزه با تباهی بدون . سياسی، اقتصادی و فرهنگی است

مبارزه عليه حاکميت مذهب برمقدرات مردم،بدون مبارزه 
 طبقاتی و بدون یک مبارزه فرهنگی عليه فقر و شکاف های

همه جانبه و پاالینده والجرم بدون بوجود آوردن یک عزم 
. ملی برای بدست گرفتن سرنوشت خود،ناممکن است

مذهب باید به امرخصوصی تبدیل شود تا درگام های بعدی 
با قرارگرفتن درکانال بالنده آگاهی و توليد والجرم آزادی 

، به فرجام محتوم "پيش تاریخ بشری"با عبور ازدوران  ازجبرو
تأمين کار . خود یعنی پژمردگی و محوشدن سپرده شود

برای همه باید جزو مختصات اصلی نظامی قرارگيرد که 
    ٨٤   مهر٧      . سوداگری مرگ درآن بی معنا گردد
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یررهاشدگی مردم حقيقت این است که هجوم تصاو
نيواورلئان به صفحه تلویزیون ها در سراسر جهان، برای 

زیرا وقتی . جهان سومی ها از یک نظر مأیوس کننده بود
ثروتمندترین دموکراسی جهان با مردم خود چنين می کند، 
حکومت های فاسد جهان سومی فضای مساعدی برای 

ًال ما مث. توجيه کثافت کاری های شان ميتوانند پيدا کنند
ایرانی ها که در منطقه زلزله خيزی زندگی ميکنيم و 
ناگزیرغالبًا  با قهر طبيعت سروکار داریم،به درستی هميشه 
از ناکارآمدی و فساد حکومتی در کمک رسانی به قربانيان 

زیرا به تجربه ميدانيم که شمار . زمين لرزه ها ِشکوه ميکنيم
 هائی مشابه در قربانيان و دامنه ویرانی های زمين لرزه

زیرا به تجربه . ایران و مثًال ژاپن اصًال قابل مقایسه نيست
ميدانيم که در کشورما، درهرزمين لرزه،  نظام سياسی 
واجتماعی حاکم معموًال بيش از قهرطبيعت از ما قربانی 
ميگيرد وهر  مصيبت طبيعی به فاجعه اجتماعی بزرگ تری 

اهند کوشيد به ما ولی اکنون حکومتی ها خو. دامن ميزند
. بگویند آن سوترها هم همين چيزها اتفاق می افتد

تصادفی نيست که رسانه های رسمی جمهوری اسالمی 
با ذوق زدگی خاصی حوادث نيواورلئان را دنبال ميکنند، 

  .یعنی که آسمان همه جا همين رنگ است
  اما از این جنبه که بگذریم توفان کاترینا برای اکثریت مردم 

کا و جهان ومخصوصًا انبوه کارگران و زحمتکشان، توفان آمری
شيوه زندگی آمریکائی " زیرا چهره ای از . بيدارکننده ای بود

را که معموًال زیر آوار تبليغات دستگاه های ایدئولوژیک " 
هيوالوار آمریکا پنهان ميماند، در مقابل چشمان همه مردم 

ست که اکنون چهار هفته ا.  جهان به نمایش گذاشت
چرا : سئوالی واحد و بسيار ساده همه جا تکرار ميشود 

حکومت آمریکا دست کم پنج روز، قربانيان کاترینا را کامًال به 
حال خودشان رها کرد؟ همه ميکوشند به این سئوال جواب 
بدهند، از راست گرفته تا چپ، از مخالفان آمریکا گرفته تا 

  .تحسين کنندگان سياست های جرج بوش
 کوزه ها را سر بوش -ی ها سعی کرده اند همه کاسهبعض

تيم بوش،بی تردید ارتجاعی . وافراد اصلی کابينه او بشکنند
بی . ترین بخش هيأت حاکمه آمریکا را نمایندگی ميکند

تفاوتی آنها نسبت به سرنوشت مصيبت دیدگان چنان زننده 
 راستی ترین رسانه ها را نيز به انتقاد -بود که حتی دست

 پنج روز اول حادثه، در حالی - مثًال خود بوش چهار. داشتوا
که ده ها هزار نفر در نيواورلئان، تشنه و گرسنه در محاصره 
سيل گرفتار بودند واجساد مردگان در کنار خيابان ها یا 

شناور روی آب ها رها شده بودند، هم چنان تعطيالت 
بود که بدتر از آن، دیک چنی . تابستانی اش را ادامه ميداد

یا کانداليسا رایس، . تعطيالت اش  را حتی تا آخر ادامه داد
که قاعدتًا ميبایست حساسيت خاصی نسبت به وضع 
سياهان داشته باشد، در تاریک ترین روزهای نيواورلئان به 

با این همه، فراموش . تماشای نمایشی در برادوی رفت
ا نه نباید کرد که سيستم نابرابری های اجتماعی در آمریک

با حکومت بوش به وجود آمده و نه با رفتن آن از بين خواهد 
بنابراین سهم حکومت بوش در رسوائی توفان کاترینا . رفت

هرقدر هم بزرگ باشد، نسبت دادن همه مشکالت به آن، 
جز نادیده گرفتن علل ریشه ای و پایدارتر نابرابری ها 

  . معنائی ندارد
مختلف کوشيده اند بگویند البته رسانه های راست به انحاء 

آنچه در ماجرای کاترینا پيش آمد، محصول تصادف،غافلگيری 
بسياری . یاحداکثر،ضعف مدیریت بودو نه چيزی بيش از آن

از آنها مدام تکرار ميکنند که کاترینا نيرومندترین توفان آمریکا 
در صد سال اخير بود ودر هرحال،شکستن سيل بندهای 

خوِد بوش نيزتا هفته . پيش بينی کردنيواورلئان را نميشد 
پيش در توجيه بی عملی رسوا کننده حکومت فدرال، مرتبًا 

شکستن سيل بندها را کسی پيش بينی " ميگفت 
درحالی که مشخصات توفان دست کم، چهل و ". نميکرد

هشت ساعت قبل کامًال معلوم بود و خوِد بوش روز شنبه 
وفان به نيواورلئان،به  اوت، یعنی دو روز قبل از رسيدن ت27

تقاضای فرماندار لویزیانا در این ایالت حالت فوق العاده  
بعالوه،همه ميدانند که در تمام مناطق . اعالم کرده بود

توفان خيز سواحل جنوب شرقی امریکا، نيواورلئان در مقابل 
امواج دریا به طور ویژه منطقه آسيب پذیرتری است 

بند ها وموج شکن های آن وبنابراین،بهبود  سيستم سيل 
هميشه از داغ ترین بحث های سياسی مربوط به ایالت 

ومسأله این است که دولت بوش بودجه . لویزیانا بوده است
طرح بهبود سيستم سيل بندها را در شهری که بخش 
بزرگی از مناطق مسکونی آن پائين تر از سطح دریاست، 

حکومت در هرحال،بی تفاوتی . به نصف کاهش داده بود
 - فدرال نسبت به وضع مصيبت دیده ها،آن هم به مدت چهار

پنج روز بعد از پایان توفان، چيزی نيست که باغافلگيری قابل 
دولتی که بزرگ ترین قدرت لجستيک وامکانات . توجيه باشد

مهندسی نظامی جهان را در اختيار دارد، مسلمًا 
ل ميتوانست باوجود هرنوع غافلگيری،به سرعت وارد عم

چيزی که آنها . شود ونگذارد مردم بی دفاع به آن روز بيفتند
را از دست زدن به اقدام آنی بازميداشت، فلسفه سياسی 

همه بخش های طبقه ) ميشود گفت(حاکم بر دولت بوش و
حاکم آمریکاست که این نوع کارها را جزو وظایف دولت 

 .نميداند
دولت بسياری سعی دارند دليل اصلی بی تفاوتی اوليه 

آمریکا را نسبت به سرنوشت مردم نيواورلئان در نژادپرستی 
تردیدی نباید داشت که در آمریکا . آمریکائی جستجو کنند

نژاد پرستی عليه سياهان هنوز بسيار گسترده و ریشه دار 
 گونار ميردال، اقتصاددان و جامعه 1944در سال . است

 معمای" شناس سوئدی،در کتاب پرآواره اش به نام 
یادآوری کرد که ) An American Dilemmaَََ ("آمریکائی

اکثریت سفيدپوستان آمریکا آرزوميکنند که شمار سياه 
پوستان این کشور تا حد امکان کاهش یابد و حتی بدشان 
نمی آید که آنها تمامًا از خاک آمریکا پاک سازی شوند، یه 
. شرط این که چنين کاری از طرق قابل قبول انجام بگيرد

 سال بعد از تحقيق جامع و 60توفان کاترینا نشان داد که 
 سال بعد ازجنبش حقوق مدنی 40مستند ميردال و 

سياهان آمریکا، نگرش بخش بزرگی از سفيد پوستان این 
کشور نسبت به سياهان کامًال تغيير  نکرده و نژادپرستی 

در این ماجرا . است" معمای آمریکائی "هنوز هم  یک 
چند سياهان اکثریت قاطع قربانيان را تشکيل دیدیم که هر

ميدادند ولی غالب رسانه های اصلی  با تمرکز روی غارت 
  فروشگاه ها و اخبار تجاوزهای جنسی یا تبه کاری های 
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دیگر، به طور ضمنی کوشيدند آنها را موجوداتی خطرناک و 
ميتوان داشت که تردیدی ن. جنایت کار نشان بدهند

پيشداوری های نژادپرستانه عليه سياهان نابرابری های 
نژادی را نهادی ميسازد و عمًال سياهان را به جمعيت 

نگاهی به چند . حاشيه نشين جامعه امریکا تبدیل ميکند
شاخص صرفًا اقتصادی ميتواند تصویر گویائی ازاین نابرابری 

کاری در ميان  ميزان بي2004در سال . ها را نشان بدهد
 10.4 در صد بود و در ميان سياهان 4.8سفيدپوستان آمریکا 

و اگر توجه داشته باشيم که بيش از یک ميليون نفر . درصد
از سياهان در زندان ها بسرميبرند و اگر بيرون بودند قاعدتًا 
به جرگه بيکاران می پيوستند، درميابيم که درصد بيکاران 

د که در آمار رسمی آمده سياه بایستی بيش از آن باش
 ميزان کارگران شاغلی که در خط فقر 2003در سال . است

 درصد بود و در 20.4یا زیر آن بودند در ميان سفيدپوستان 
اگر شاخص دارائی خالص خانوار .  درصد30.4ميان سياهان 

را در نظر بگيریم، ابعاد واقعی این نابرابری بهتر دیده خواهد 
 ميانگين دارائی خالص 2002مثًال در سال .شد

حال ميتوان .  برابر سياهان بود14خانوارسفيدپوستان 
حدس زد که این نابرابری های اقتصادی چه نتایج 
  .وحشتناکی در حوزه های اجتماعی گوناگون به بار مياورند
یا (اما باهمه این حقایق انکارناپذیر، نابرابری های نژادی 

کيفی با بسياری از در آمریکای امروزی تفاوتی ) قومی 
بعالوه، گرچه دولت بوش اساسًا در . کشورهای دیگر ندارد

ميان سياه پوستان آمریکا پایگاه قابل توجهی ندارد، ولی 
معلوم نيست پيشداوری های نژادی در آن عميق تر از 

بوش نيز مانند همه . دولت های پيشين این کشور باشد
 آنجا که رؤسای جمهور پيش از خود سعی کرده است تا

اولویت های اصلی اش اجازه ميدهد، رأی سياهان آمریکا را 
در ماجرای کاترینا نيز دليلی وجود ندارد که . به دست بياورد

بی تفاوتی اوليه آنها را ناشی از پيشداوری های نژادی 
به عبارت دیگر، وجوِد  نژادپرستی ریشه دار در . بدانيم

يست که دولت بوش نيز جامعه آمریکا ضرورتًا به معنای آن ن
به طور ویژه آن را نمایندگی ميکند یا حتی آن را علنًا به 

درحالی که دالئلی در جهت عکس این . نمایش ميگذارد
در واقع  تيم بوش هميشه سعی کرده است : وجود دارد

باحفظ اولویت های اصلی اش، خود را طرفدار برابری نژادی 
ليسا رایس اولين سياه مثًال کالين پاول وکاندا. نشان بدهد

پوستانی هستند که در تاریخ آمریکا به مقامات بسيار باال و 
حساسی مانند ریاست ستاد مشترک و وزارت خارجه 

حقيقت . برگزیده شده اند، وهر دو توسط همين تيم بوش
این است که در ماجرای کاترینا نيز آنها که در نيواورلئان جا 

ین های شهر بودند و در ماندند، تقریبًا همه تهيدست تر
شهری مانند نيواورلئان که سياهان اکثریت جمعيت را 
تشکيل ميدهند، به طور طبيعی، تهيدست ترین ها تقریبًا 

فراموش نباید کرد که اکثریت جمعيت . همه سياه هستند
شهر، یعنی از جمله اکثریت سياهان توانسته بودند از شهر 

  . خارج شوند
ها و تحليل هائی که در باره ماجرای نگاهی به انبوه گزارش 

کاترینا منتشر شده، نشان ميدهد که عوامل مختلفی در 
بی تفاوتی اوليه دولت بوش نقش داشته اند، ولی علت 
اصلی فاجعه را باید در نگرش طبقه حاکم آمریکا نسبت به 
وظایف اجتماعی دولت جستجو کرد، نگرشی که به ویژه در 

که امروزه ( این نگرش .ستتيم بوش بسيار نيرومند ا
البته پدیده ای تازه ) معموًال نئوليبراليسم ناميده ميشود

نيست، بلکه قدیمی ترین و طبيعی ترین نگرش بورژوازی 
نسبت به نقش اقتصادی و اجتماعی دولت است که زیر 
فشار بحران های سرمایه داری و مبارزات طبقه کارگر از 

يه رانده شده بود دهه سوم قرن بيستم تا حدی به حاش

ولی در بيست و پنج سال اخير دوباره حالتی تهاجمی پيدا 
کرده و به نگرش مسلط وغيرقابل چون وچرای مدافعان 

این . سرمایه داری  در سراسرجهان تبدیل شده است
بازار آزاد را بهترین هم آهنگ کننده " دست نامرئی"نگرش 

ی را غالبًا اقتصاد ميداند و مداخله دولت در امور اقتصاد
مثًال هفته نامه اکونوميست . مختل کننده ارزیابی ميکند

انگليس که یکی از قدیمی ترین ومعروف ترین مدافعان این 
در انتقاد به واکنش ) سپتامبر17در شماره (نگرش است، 

که زیر فشار اعتراضات عمومی ( های بعدی دولت بوش
 ميليارد 60برخاسته از رسوائی کاترینا ناگزیر شده حدود 

هر نوع  : ميگوید) دالر به بازسازی نيواورلئان اختصاص بدهد
 ناخواه به بيمه دولتی - بيمه دولتی برای توفان زدگان، خواه

اگر . در مقابل همه مصائب طبيعی منجر خواهد شد
کسانی ميخواهند در مناطق توفان خيزی مانند نيواورلئان یا 

گی کنند، بهتر آن که مناطق زلزله خيزی مانند کاليفرنيا زند
بگذارید قيمت های بازار . بيمه خصوصی داشته باشند

خصوصی هزینه زندگی کردن در مناطق پرمخاطره ای مانند 
حالب این است که خوِد . نيواورلئان را تعيين کند

اکونوميست ميپذیرد که کمتر از یک پنجم ساکنان سواحل 
ع متعدد و مناب. خليج مکزیکو از پوشش بيمه برخوردارند

 در صد سياه پوستان نيواورلئان 35آماری نشان ميدهند که 
اصًال اتوموبيل شخصی نداشتند که به راحتی بتوانند از 

با توجه به این واقعيت های انکارناپذیر معنای . توفان بگریزند
حرف اکونوميست جز این نميتواند باشد که تهيدستان 

 در آن منطقه نيواورلئان جمعيتی زاید هستند که دست کم
برای درکی روشن ازعواقب این نگرش، . نباید زندگی کنند

به جای توفان زدگان کاترینا، قربانيان سونامی اوقيانوس 
حدود دویست . هند در دی ماه گذشته را در نظربگيرید

هزارنفر جان باختند وده ها ميليون ها نفر بی خانمان 
با بيمه با راه حل پيشنهادی اکونوميست، یعنی . شدند

خصوصی، مشکل این توده ميليونی مصيبت دیده ها را 
چگونه ميتوان حل کرد؟ در این جور موارد آنها معموًال ما رابه 
کارهای خيریه حواله ميدهند، یعنی همان راه حل مطلوب 

تصادفی نبود که در هفته اول . آخوندهای حاکم در ایران 
" ه جا وظيفه بعد از توفان، جرج بوش راه افتاده بود و هم

) یعنی راه حل عهد بوقی کتاب مقدس" (کمک به همسایه
کمک "می بينيد؟ ميان . را به مسيحيان خوب یادآوری ميکرد

  . فاصله زیادی نيست" جشن عاطفه ها"و " به همسایه
تا آنجا که " دست نا مرئی"البته فراموش نشود که مدافعان 

  به نفع سرمایه باشد،با
. صاد و در کارکرد بازار مخالف نيستند مداخله دولت در اقت

مثًال هيچ نئوليبرال بنيادگرا را امروزه نميتوانيد پيدا کنيد که 
همه . طرفدار واگذاری تعيين نرخ بهره به بازار آزاد باشد

قبول دارند که بانک های مرکزی باید به موقع در این کار 
 مداخله کنند، منتهی اصرار دارند که هيأت تصميم گيرنده

) بهتر بگوئيم(این بانک ها از هيأت دولت مستقل باشد، یا
زیر فشار افکار عمومی رأی دهندگان قرار نگيرد و البته، 
ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه را به عنوان وظيفه اصلی 

از این فراتر، آنها حتی . خود هميشه در نظر داشته باشد
ند اقتصاد را مخالف بسياری از اقدامات دولتی که عمًال ميتوا

از کنترل اتحادیه های کارگری گرفته تا به راه ( زیر ورو بکند 
انداختن خونين ترین جنگ ها برای تأمين نفت ارزان یا هدف 

تام فریدمن، ستون نویس معروف . نيستند) های مشابه 
نيویورک تایمز و یکی از هارترین ستایش گران جهانی 

د چنين بيان کرده سازی، این نکته را باصراحتی بی مانن
بازار آزاد  بدون مشت آهنين برای " دست نامرئی: " است 

مک دونالد برای تأمين . تأمين امنيت آن نميتواند کارگر باشد
زمختی بيان . امنيت خود به مک دونالد داگالس نياز دارد

فریدمن ممکن است خوشایند بسياری از ليبرال ها نباشد، 
ی است  از جوهر ولی مضمون حرف او تعبير دقيق

( در واقع سه قرن پيش از او، جان الک . ليبراليسم اقتصادی
  همين حرف را با ) یعنی پدر فکری ایدئولوژی ليبرالی
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در تحليل نهائی، : صراحت کافی چنين بيان کرده است 
  .وظيفه اصلی دولت  دفاع از مالکيت خصوصی است

ده نتایج این نگرش در زندگی واقعی مردم الزم برای مشاه
نيست به سرنوشت قربانيان توفان ها و زمين لرزه ها نگاه 

گرچه در مصيبت های بزرگ عواقب چنين نگرشی را . کنيم
با برجستگی بيشتری ميتوان دید، ولی قربانيان آن در متن 

بهترین . زندگی عادی و روزمره مردم بسيار گسترده تراند
ین حقيقت وضع خود آمریکاست که هميشه شاهد ا

ليبراليسم اقتصادی در آن در مقایسه با همه کشورهای 
پيشرفته دیگر نيرومندتر بوده ودر بيست وپنج سال گذشته 

به یاد داشته . نيز بيش از پيش بی مهارتر شده است
باشيم که آمریکا ثروتمندترین کشور جهان است، با بيش 

 درصد توليد 40 کل جهان و  درصد توليد ناخالص 21از
اما درچنين کشوری . ناخالص تمام کشورهای صنعتی

 ميليون نفر از پوشش هر نوع بيمه بهداشت 50نزدیک به 
محرومند ونسبت مرگ و مير کودکان در آمریکا باالتر از 

در حالی که  سيستم . اسلونيا ست و دو برابر سوئد
اخالص  در صد کل توليد ن15بهداشت این کشور حدود 

داخلی را هزینه ميکند، که باالترین نسبت در ميان همه 
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، . کشورهاست 

آمریکا در هزینه سرانه بهداشت در رده اول جهان است و در 
  .کيفيت خدمات بهداشتی در رده سی و هفتم

 25 در صد جمعيت جهان را دارد، اما حدود 5آمریکا حدود 
مثًال نسبت زندانيان . عيت زندانی جهان رادرصد کل جم

آمریکا به جمعيت آن نزدیک هشت برابر این نسبت 
 زندانی نسبت به 87 و685به ترتيب ( دراتحادیه اروپاست 
وشمار زندانيان زیر اعدام در این کشور ) هر صد هزار نفر

در سال . درسی سال گذشته بيش از ده برابر شده است
 20درصد خانوارهای آمریکا حدود  1، ثروتمندترین 2000

که در ( درصد کل در آمد کشور را به دست مياوردند 
و ثروتمندترین )  دو برابر شده بود70مقایسه با اواسط دهه 

 در صد خانوارها، یعنی به 1 در صِد همين پردرآمدترین 1
 در صد 3عبارت دیگر، یک ده هزارم کل خانواده ها، حدود 

 در صد 1 کمتر از 70 دراواسط دهه که( کل درآمد ملی را 
اگر به جای در آمد، شاخص ثروت خانوار را در نظر ). بود

: بگيریم این نابرابری با برجستگی بيشتری نمایان ميگردد
 در صد خانوارهای آمریکا مالک یک سوم کل 1ثروتمندترین 

 در صد پائين فقط 80ثروت این کشور هستند، در حالی که 
 ميانگين 1980در سال . ر اختيار دارند در صد آن را د16

درآمد مدیران عامل در آمریکا نسبت به ميانگين درآمد 
 برابر بود، در حالی که اکنون نسبت 40کارگران صنعتی 

ميانگين درآمد مدیران عامل بزرگ ترین شرکت ها به 
و اگر به جای .  است1 به 475ميانگين درآمد کارکنان آنها 

 نظر بگيریم فاصله بسيار بيشتر از این درآمد، دارائی را در
 24جالب است بدانيم که این نسبت در بریتانيا . خواهد بود

هزینه .  است1 به13 ودر سوئد 1 به 15 ، در فرانسه 1به 
 به این سو 1977ساالنه تحصيل در دانشگاه های آمریکا از 

که حاال به طور متوسط  بيش از (چهار برابر افزایش یافته 
و در همان حال،  کمک هزینه دولتی )  دالر است 10000

بنابراین . فدرال وایالتی به دانشجویان کاهش یافته است
راه یابی جوانان خانواده های پائين به دانشگاه ها عمًال 

  .ناممکن  ميگردد
عواقب زیست محيطی نگرش نئوليبرال مصيبت بارتر از نتایج 

ود که بسيار اجتماعی آن است ودر مقایسه با گذشته مير
 در صد جمعيت جهان بيش از 5آمریکا با . مصيبت بارتر گردد

 70 در صد گازهای گرم خانه ای  جهان را توليد ميکند و 25
( دو توفان بسيار نيرومند . در صد زباله های زیان بار آن را

در خليج مکزیکو در یک فصل واحد، اکنون بار ) کاترینا و ریتا 

 بحران زیست محيطی را داغ کرده دیگر بحث های مربوط به
علت این پدیده نامعمول هرچه باشد، تردیدی وجود . است

ندارد که بحران زیست محيطی ابعاد بسيار خطرناکی پيدا 
اکثر دانشمندان اقليم شناسی معتقدند حرارت . کرده است

محيط زیست در همين چند دهه گذشته حدود نيم درجه 
باهمين وضع پيش برویم، در سانتيگراد افزایش یافته واگر 

دو دهه آینده با تغييرات اقليمی بسيار فاجعه باری –یکی 
 6بنا به این بررسی ها، فقط افزایش . روبرو خواهيم شد

درجه سانتيگراد در حرارت محيط زیست ميتواند شرایط 
موجودیت انسان را از بين ببرد واین به احتمال زیاد ميتواند 

مسلم است که .  اتفاق بيفتددر همين قرن بيست و یکم
عواقب این تغييرات اقليمی در کشورهای جهان سوم بسيار 

مثًال تمام پيش بينی ها نشان . فاجعه بارتر خواهد بود
ميدهند که بخش بزرگی از بنگالدش ممکن است زیر آب 
برود، با نتایجی فاجعه بار برای دهها ميليون انسان هم 

وليبرال در آمریکا نقدًا تسلط نگرش نئ. اکنون فالکت زده
بزرگ ترین مانع دست یابی به یک توافق جهانی برای هر 

دولت بوش . نوع مقابله مؤثربا این فاجعه در حال وقوع است
  حتی توافق نامه کيوتو را که تازه قدم 2001در ژوئيه 

کوچکی برای مقابله با افزایش گازهای گرم خانه ای 
و از جمله خود (  کشور 160محسوب ميشد و از طرف  

البته   بی اعتنائی به . امضاء شده بود، رد کرد) آمریکا 
 یست فقط مختص دولت بوش نيست، اینمسأله محيط ز

نتيجه گریزناپذیر نگرش نئوليبرال است که در ميان تمامی 
  .               طبقه حاکم آمریکا غلبه قطعی دارد

 طبيعی با چنين نگرشی نسبت به وظایف اجتماعی دولت،
است که  واکنش دولت بوش در ماجرای کاترینا خيلی 

واکنش آنها را به لحاظ تبليغاتی یا به اصطالح . عجيب نبود
مثًال آنها ميتوانستند . ميتوان فاجعه بار ناميد" آر. پی"

بالفاصله به نيواورلئان بروند و در مقابل دوربين تلویزیون ها 
نها را هر چه زودتر به مصيبت زدگان را به آغوش بکشند، یا آ

مناطق دیگر منتقل کنند، یعنی کارهائی که بعدًا کردند و در 
ولی هيچ یک از این کارها . مقابله با توفان ریتا دارند ميکنند

نميتوانست تغييری اساسی در وضع توفان زدگان به وجود 
حقيقت این است که  سيستم امداد رسانی هر قدر . بياورد

 خودی خود نميتواند در سرنوشت هم کارآمد باشد، به
ما . بعدی جان به در بردگان از فاجعه تغيير زیادی ایجاد کند

ایرانی ها با تجربه های تلخ طوالنی از رهاشدگی جان به 
مکرر، بهتر " طبيعی" در بردگان زلزله ها و مصيبت های 

 جان به ميدانيم که در غالب این موارد سرنوشت بسياری از
.  در بردگان نميتواند چندان بهتر از سرنوشت مردگان باشد

سياه پوست نيواورلئان نيز از تجربه ) غالبًا (تهيدستان 
تصادفی نبود که بعضی از آنها حاضر . مشابهی برخوردارند

نبودند حتی خانه های آب گرفته شان را رها کنند و 
واهند به تصادفی نيست که بسياری از آنها بالفاصله ميخ

آنها به تجربه . خانه های غالبًا ویران شده شان بازگردند
ميدانند که بازسازی نيواورلئان ميتواند برای شان مصيبت 

حتی (بارتراز خود توفان کاترینا باشد و اگر به خانه های 
شان نچسبند، ممکن است آنها را هم از دست ) ویرانه 
  .بدهند

. سازی خواهد شدبی تردید نيواورلئان به سرعت باز
فراموش نباید کرد که آمریکا ثروتمندترین کشورجهان است 

مهم ترین بندر ) به روایتی (و نيواورلئان یکی از مهم ترین یا 
 ميليارد دالر 60هم اکنون دولت فدرال  بيش از . آن است

اعتباربرای بازسازی آن اختصاص داده و گفته ميشود  
 برای باسازی مناطق آسيب  ميليارد دالر200احتماًال حدود 

اما این ها ربطی به . دیده خليج مکزیکو هزینه خواهد شد
برعکس، ممکن است آنها . تهيدستان نيواورلئان ندارد

درست در متن همين بازسازی ها خانه های شان را از 
در واقع، این اعتبارات بيش از هر چيزدیگر . دست بدهند

رلئان است که در برای ترميم تأسيسات کشتی رانی نيواو
  آمریکا از طریق . نتيجه توفان کاترینا آسيب دیده اند
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 ميليون تن 52تأسيسات بندری این شهر ساالنه بيش از 
کاال به بازارهای جهانی صادر ميکند که نيمی از آنها 

 ميليون تن از 69محصوالت کشاورزی هستند  و بيش از 
 در صد 15حدود . اد مورد نياز صنایع خود را وارد ميکندمو

توليد داخلی نفت آمریکا از لویزیانا ست و پاالیشگاه های 
هر . نفت این منطقه برای اقتصاد آمریکا اهميت حياتی دارند

نوع اختالل در تأسيسات بندری نيواورلئان تمام راه آبی 
های ميسی سی پی را که یکی از حياتی ترین زیرساخت 

بعالوه، نيواورلئان یکی از . اقتصاد آمریکا ست، مختل ميکند
مهم ترین جاذبه های توریستی و پایتخت موسيقی جاز 

در این ميان، از نظر طبقه حاکم آمریکا، . آمریکا ست
تهيدستان نيواورلئان بزرگ ترین مانع بازسازی تلقی 

بنابراین بسياری از صاحب نظران پيش بينی . ميشوند
د که بازسازی نيواورلئان ممکن است پاک سازی ميکنن

چنين کاری احتماًال . قومی را در این شهر شتاب  بدهد
ميتواند به وسيله ائتالفی از طبقه حاکم آمریکا با قشر 

تهيدستان . باالی سياه پوستان محلی صورت بگيرد
رسوائی . نيواورلئان هنوز فرصت خوبی برای مقابله دارند

ترینا افکار عمومی آمریکا ومخصوصًا جهانی ناشی از کا
سياه پوستان آن را به شدت عليه دولت بوش تحریک کرده 
وآنها را در موقعيت دشواری قرار داده است، موقعيتی که در 
. آن رویاروئی با سياهان بوش را بی اعتبارتر خواهد کرد

همين حالت بسيج مؤثرتر در مقابله با توفان ریتا نشان 
ت بوش از برانگيختگی افکار عمومی دهنده وحشت دول

تجربه توفان های مکرر . مردم آمریکا در رسوائی کاتریناست
قبلی نشان ميدهد که اگر قربانيان فاجعه نتوانند از این 
فرصت استفاده کنند، مانند گذشته در جریان بازسازی به 

یکی از (مایک دیویس . فاجعه بزرگ تری گرفتار خواهند شد
رکسيست های صاحب نظر آمریکا در این برجسته ترین ما

در تاریخ : " در باره آینده قربانيان کاترینا ميگوید ) زمينه
آمریکا فاجعه ها ی طبيعی تقریبًا هميشه صحنه مبارزات 

ومردم نيواورلئان دارای سنت ... طبقاتی ونژادی بوده اند
آنها ... غنی مقاومت و رهبری برخاسته از پائين هستند

سوشلست " ( و خانه های شان خواهند جنگيد برای کارها
در هر حال همه چيز به این مبارزات ).  سپتامبر 21 - ورکر

طبقاتی و چگونگی سازمان یابی کارگران و تهيدستان 
  .نيواورلئان بستگی دارد

  
تجربه فاجعه کاترینا نشان داد که  در سرمایه داری، 
هيچ جا  برای کارگران و زحمتکشان و تهيدستان 

مينتی وجود ندارد و هرجا که آنها نتوانند پيکار ا
طبقاتی کارآمدی را سازمان بدهند، زیر تازیانه بی 
رحم سرمایه ِله خواهند شد، خواه در ایران باشند 

اگر سرمایه ميتواند در ثروتمندترین . خواه در آمریکا
دموکراسی ليبرالی جهان با مردم آن کند که در 

وم است که در دیکتاتوری توفان کاترینا دیدیم، معل
تهيدستان . های خونبار جهان سومی چه ها ميکند

نيواورلئان  در وضعی به مراتب بهتر از ما قرار دارند، 
اما نه به این دليل که در کشوری بسيار    ثروتمندتر 
از کشور ما زندگی ميکنند، بلکه اساسًا به دليل این 
که دست کم از آزادی داد زدن و متشکل شدن 

آنها  امکانات بسيار بسيار بهتری برای . برخوردارند
این . سازمان دهی پيکارهای طبقاتی شان دارند

به این دليل و فقط به این دليل، . چيز کمی نيست
آسمان همه جا همين رنگ نيست که باالی 

  .  سرماست
  

   
  
  
 

  
          
        

 
  

     
        *با ما ارتباط بگيريد *       

  
 مه  سر دبير هفته نا
                                

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  
   

  سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com   
  

مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 

                                               .نيستند 
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  !چپ آلمان موازنه راست  را در هم ريخت   
  

  رسول آرام                       
  

؛ رهبر حزب " آنگال مرکل" در ماه اوت سال جاری که خانم
آلمان جهت شرکت در مبارزات انتخاباتی ، " دمکرات مسيحی"

وارد شهر کت بوس در آلمان شرقی گرديد بود ؛ بر اساس اعالم 
خبر گزاريهای داخلی و خارجی ؛ پليس آلمان مجبور بود بشدت از 

نير او را احاطه کرده بودند " مرکل"  نزديکاناو محافظت نمايد و
او ميبايست در مکانی که حتی . تا مورد حمله حضار  قرارنگيرد

يک نفر طرفدار حزب خودش نبودند در مقابل مردميکه خشمگينانه 
او هيچگاه فکر نميکرد که با چنين . منتظرش  بودند سخنرانی نمايد
ايستاده بودند که   ی روبروی او مردم .صحنه ای مواجه خواهد شد

رای به حزب " بر روی زير پيراهنی هايشان  نوشته شده بود
 نفر 2000حدود !" دمکرات مسيحی يعنی رای به کاپيتاليست 

آلمان شرقی به کاپيتاليست رای نخواهد " جمعيت فرياد ميزدند
من در آلمان شرقی "فرياد ميزد که "آنگال مرکل " هرچه". داد

، پاسخی جز !"شهر براندبورگ بزرگ شده ام بدنيا آمده  و در 
همين بر خورد را  .پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی دريافت نميکرد 
در آلمان شرقی  " ينا" نيز گرهارد شرودر صدرالعظم آلمان در شهر

پس از ايندو فعاليت . شاهدش  بود" مارکت پالتس"در ميدان 
اب کنندگان در آلمان انتخاباتی بود که اين هر دو متوجه شدند ؛ انتخ

زيرا که وسعت . شرقی به هر دو جريان راست گرا کمتر توجه دارند
ديد آنان و آنچه که در قسمت شرقی آلمان ميگذرد بسيار متفاوت از 

. آن چه برنامه ريزان قسمت غربی برايشان تهيه کرده اند ، ميباشد 
  سال سرنگونی حکومت15از اين گذشته اين واقعيت که بعد از 

؛  مردم متوجه ميشوند که در آن زمان اگر چه " هونيکر"
دمکراسی وجود نداشت و آنان نميتوانستند آزادانه سخن  بگويند و 
هيچ ايده ديگری جز ايده  حزب حاکم اجازه فعاليت نداشت ؛ اما آن 
سيستم با همه کهنگی هايش سعی ميکرد به مسايل اساسی معيشت 

شتری بنمايد  تا از اين طريق و زندگی اجتماعی مردم توجه بي
آنان هرگز نميخواهند از آنچه که .موجبات راحتی آنان فراهم گردد

در گذشته بوده است دفاع نمايند ؛ اما خيلی ها معتقدند در آن زمان 
انسانيت هنوز در سطح جامعه بعوان اصل همزيستی ؛ قدرتمند بود 

 مبدل و الی چرخای کارخانجات بورژوازی به گوشت چرخ کرده
نشده بود ؛ تا با فروش آن ميليونر ها، کاخ های خود را بر امن 

 سال براستی متوجه 15اکنون بعد از  .ترين نقاط دنيا بنا نهند 
فجايع جامعه سرمايه داری و عدم همخوانی آن با سيستمی که خود 

با مراجعه به سرشماری اعالم . ميدانست ميشويم" سوسياليسم"را 
 ميليونی آلمان 17  متوجه ميشويم که جمعيت  2005شده در سال 

 ميليون کاهش يافته ؛ يعنی نه تنها بر 15 سال قبل به 15شرقی در 
اثر زاد وولد بر  جمعيت اين قسمت از آلمان اضافه نشده بلکه بيش 

آنها . ميليون از مردم به قسمت غربی آلمان مهاجرت نموده اند2از 
تقبل کرده اند  تا بتوانند از مهاجرت به قسمت غربی را بدين جهت 

وضعيت تيره ای که در رژيم سرمايه داری گريبانشان   را گرفته 
قابل ذکر است که از اين دو ميليون  نفر . است؛ خود را نجات دهند

حال آنکه در قسمت غربی !.   درصدشان را زنان تشکيل ميدهند75
ايد برای مردم  ميب. کشور نيز آنان دارای  زندگی راحتی نيستند 

مردم برای تامين .تامين مخارج زندگی خود تن به هر کاری بدهند
زندگی خود تن به کار هايی ميدهند که اصال احتياجی به تحصيالت 

اين مساله نه تنها در آلمان شرقی بلکه در قسمت غربی . ندارد
کارگران و زحمتکشان ميبايد  زير بار . آلمان نيز صادق است
شهروندان آلمان .ی و اجتماعی له شوندهزاران مشگل اقتصاد

شرقی  ؛ خصوصا  هنوز بعنوان يک شهروند آلمانی پذيرفته نشده 
فرهنگ بورژوازی رايج از گذشته تا کنون ؛ ساکنين قسمت . اند 

شرقی را دهاتی شپشو خطاب ميکرد  که هنوزهم اين فرهنگ  ، در 
  .دحال تحقير آنان و همچنين خارجيهای مقيم آلمان  ميباش

غير از کوچ مردم به قسمت آلمان غربی ؛ با نگاهی سطحی به 
وضعيت اقتصادی قسمت شرقی متوجه خواهيم شد که تغغيرات 
اقتصادی دراين  قسمت از  آلمان؛ نه تنها مشاهده نميشود بلکه 
آنچه که در گذشته برای هرچه بهتر زندگی کردن مردم با صرف 

 فقط بخاطر مسايل سياسی ؛ ميلياردها مارک هزينه؛ تهيه شده بود؛
بخش های موثر و کارآ ؛ به سرمايه داران . ويران گرديده است 

سرمايه داران نير اين .زالوصفت ؛ با قيمت های ارزان فروخته شد
اماکن را برای آينده ای که بتوانند با بهره برداری پر سود ترو 

ا آنها همچنين برای فرار از چنگال ماليات بر درآمد تصاحب کردند ت
  .را  ر  درقبرستان تاريک سرمايه ثابت خود  بايگانی نمايند 

 25در برخی مناطق آلمان شرقی ميانگين بيکاری رقمی باال تر از 
است؛ حال انکه کارگران در قسمت شرقی آلمان بهتر و منضبط % 

تر کار ميکنند و زمين های کشاورزيشان بعلت استفاده از روش 
ن دراز گذشته؛ از بهروری باالتری در صحيح کشاورزی در ساليا

همينطور . مقايسه با قسمت غربی آلمان برخوردار هستند
دانشجويان آلمان شرقی بنا بر عادات سنتی خود؛ سعی ميکنند با 

اين در حاليست که  اينان . صرف زمان کمتری فارغ التحصيل گردند
ه در برای رفت و آمد مجبورند وقت بسيار زيادتری از موارد مشاب

 به اين داليل و داليل بسيار زيادتری که  .قسمت غربی صرف کنند 
همه ناشی از فقر و عدم برابری اقتصادی و  اجتماعيست ؛ اتحاد 
چپ ها در قسمت شرقی آلمان در سطح باالتر  و حتی در قسمتهای 

  .قدرت گرفته است " در سطح پايين تری" غربی
بنام چپ  از اين همه  قدرت  اين اولين بار است که در آلمان حزبی 

اين حزب هم اکنون چهارمين  حزب بزرگ آلمان  .برخوردار ميشود
 سال بزرگترين حزب چپ در سراسر حکومت فدرال 56و بعد از 

گرچه اين حزب مارکسيست نيست ؛ اما رويکرد  .آلمان ميباشد
مردم به حزب چپها نه تنها به خاطرروی آوری به  گذشته ها و 

؛ بلکه همچنين  بيزاريشان از سيستم سرمايه داری  اصالح آن 
مردم در انتخابات دوره قبل تر تقريبا يک حالت بی تفاوتی در .است

ولی در دور اخير اين بی تفاوتی به يک . انتخاب احزاب داشتند
بهمين دليل بود که آنگال مرکل و گرهارد . تصميم مبدل گرديد

ی طرفداران کمونيست چه شرودر هر دو نميتوانستند نسخه ای برا
آنان نه تنها نتوانستند برای نيروهای چپ . قديمی و چه جديد بپيچند

نسخه ای بپيچند بلکه برنامه های غير دمکراتيک وضد 
سوسياليستيشان موجب گرديده است تا بشدت نيروهای خود را از 

 تا کنون يعنی 1978با مقايسه آمار انتخابات سال .دست بدهند
 درصدی از طرفداران 20 با يک مجموع  افت 2005ل انتخابات سا

ها "دمکرات مسيحی "و " سوسيال دمکراتها"هر دو حزب يعنی 
آنان برای تشکيل دولت با مشکالت واقعی مواجه  .خواهيم شد

گرچه هر دو حزب بورژوايی ميباشند اما بخاطر درکهای . ميباشند 
از ارايه " سوسيال دمکراتها"مختلف شان از جامعه و شرمندگی 

هرچه بيشتر برنامه های راست گرايانه ترنئوليبرالی  ؛ ايجاد يک 
اما با تمامی اختالفاتی که . اتحاد بزرگ بينشان تقريبا ميسر نيست 

بين اين دو حزب وجود دارد آنان در غارت و به عقب نشاندن توده 
های رنج و کار، متحد خواهند شد تا برای اجرای برنامه های ضد 

ليستی و ضد اجتماعی خود از قدرت بيشتری برخوردار سوسيا
از اينروست که مردم با رودررويی خود با احزاب راست در   .شوند 

آلمان  نشان دادند که تمايالتشان به انديشه های انسانی مارکس 
کسانی که به حزب چپ آلمان رای دادند . روز بروز افزايش می يابد

ت کشان ؛ که درصد قابل توجهی ؛ غالبا به  طبقه کارگران و زحم
از آنان را خارجيانی که صبح تا شب مشقت بار ترين کار ها را 

  .انجام ميدهند تعلق داشتند
افزايش نفوذ چپ در يکی از پيشرفته ترين کشورهای سرمايه 
داری را بايد به فال نيک گرفت و با الهام از اين پيشروی غرور 

ی سرمايه داری و طرحهای انگيز ، مبارزه جهانی عليه بهره کش
  .نئوليبرالی را شدت بخشيد 

  
  !    زنده باد آزادی ، زنده باد برابری                 



 13

    مباحث کنگره دهم نه مختص راه کارگر بلکه   
  مسائل ساسی پيشروان کارگری و همه      

  طرفداران سوسياليسم است            
  

  برهان مصاحبه با شهاب                   
  
    
راه (  اخيرًا دهمين کنگره سازمان کارگران انقالبی ايران  

اسناد مصوب این کنگره را قبًال در این . برگزار شد) کارگر
  .نشریه منتشر کردیم

 ياوراعتماد از راديو برابری  گفتگويی داشت با شهاب      
برهان ازفعالين راه کارگر در رابطه با یکی از اسناد مصوب 

در اینجا متن پياده شده این گفتگو را با اندک . نگرهاین ک
اصالحاتی که توسط شهاب برهان صورت گرفته است از 

   .نظرتان می گذرانيم
   
       هفته نامه راه کارگر                            

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

  
رهان، اخيرا دهمين کنگره آقای شهاب ب :  ياوراعتماد 

ما . برگزارشد) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران 
می خواستيم ابتدا شما مختصرَا به موضوعاتی که دراين 

قطعنامه " کنگره طرح شده اشاره کنيد وبعد در باره 
استراتژی و مبانی تاکتيک های ما در مبارزه باجمهوری 

  .توضيحاتی بدهيد" اسالمی
      

 ٠کنگره دهم يک کنگره عادی بود:  شهاب برهان
دستورکارش اساسًا بررسی اوضاع سياسی ومسائل 

بيشتربحث روی اوضاع جاری . استراتژیک سازمان ما بود
ايران وجنبش کارگری ومبارزه طبقاتی که االن بشدت 

  درايران جاری است، متمرکز بود
ئه شد   دراين رابطه يک تحليل سياسی ازاوضاع ايران ارا٠

و برمبنای آن وظايف و تاکتيک های دوره ای استنتاج شده 
رجوع . [ که در سند سياسی مصوب کنگره منعکس است

 هفته نامه راه کارگروسايت سازمان راه ٢۶۶کنيد به شماره 
  ] کارگَر

تاکتيک " در رابطه با مسائل ديگری که ناظربرتاکتيک ها بود،
گره های ما تصويب که قبال دريکی ازکن" فوروم دمکراتيک

شده بود مورد تجدید نظر قرار گرفت ودرآن رابطه هم 
 که این سند البته به فراترازخود این –قطعنامه ای ارائه شد 

تاکتيک هم پرداخته و اصوَال مبانی تاکتيکهای ما دررابطه با 
  .همکاری با نيروهای غيرسوسياليستی را روشن می کند

ه ما جریان داشت که مباحث ديگری هم دربحث های کنگر
ناظربود به جايگاه و وظايف ما بعنوان يک سازمان 
کمونيستی دراوضاع واحوال کنونی؛ ملزومات مداخله گری 
سوسياليستی درپيکار ضد استبدادی؛ چگونگی رابطه 
مبارزه برای آلترناتيو سوسياليستی با مبارزه عمومی 
ی دموکراتيک؛ مسأله جدائی جنبش برای نان و جنبش برا

آزادی و موضوعات دیگر که منجر شد به صدورهمان 
 اين خالصه ٠قطعنامه ای که االن شما به آن اشاره داشتيد

 طبيعتا دستور کارهای ٠ای از موضوعات کنگره دهم بود
روتين ديگری هم وجود داشت از قبيل بررسی کارتشکيالت 
وانتخابات کميته مرکزی وانتخابات کميسيون مستقل نظارت 

 که -و رسيدگی به شکایات] ارکرد کميته مرکزیبه ک[ 
   ٠کارنرمال وروتين هرکنگره ای است

  
آقای برهان با توجه به اينکه فرصت ماکوتاه است  : ا.      ی

استراتژی " : دوست داشتم که روی همين قطعنامه 

 "ومبانی تاکتيک های ما درمبارزه باجمهوری اسالمی 
   ٠متمرکزشويم 

 ويژه ای روی آلترناتيو سوسياليستی  دراين سند تاکيد 
درمقابل جمهوری اسالمی و ويژه گی هائی که برای آن 
می شماريد، سازماندهی وبسيج نيروی کار و زحمتکشان 

 علی رغم ٠درمقابل جمهوری اسالمی ايران شده است
اين که ممکن است که شرايط وتوازن قوا برای اين 

ان شما بر تالش آلترناتيوآنچنان مساعد نباشد ولی سازم
خواستم ببينم ٠مبرم برای تحقق چنين آلترناتيوی تأکيد دارد

اين مسئله يعنی ايجاد يک آلترناتيوسوسياليستی نه تنها 
برای سازمان شما بلکه برای سازمان های چپ ومدافع 

  طبقه کارگرازچه زاويه ای اهميت ويژه دارد؟ 
  

   
 پاسخ اجاه بدهيد قبل ازاينکه به سئوال شما: ب. ش 

بدهم این نکته را بيان کنم که اين قطعنامه ومسائلی که 
درآن مطرح شده اند، صرفا مسائل سازمان راه کارگر نبايد 
تلقی بشوند يا الاقل خود راه کارگر آن را تنها مسائل درونی 

درعين حال که اين سندی است . خودش تلقی نمی کند
ی درايران و که مبانی نگرش ما را بطورکلی به مبارزه طبقات

به مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی تصوير می کند وميشود 
گفت که پرچم ما در پيکار با استبداد و پيکارطبقاتی جاری را 
به نمایش می گذارد، اما درعين حال مسائلی که دراين 
سند مطرح شده اند به نظرما مسائل حاد، مبرم و 
ی بسيارحياتی جنبش کارگری ايران، فعاالن کارگر

  نه به اين معنی -وهمينطورطرفداران سوسياليسم است
که اين مصوبه، سند آنها نيزتلقی بشود بلکه به اين معنی 
که مسائلی که دراين سندآمده است مسائل گرهی مربوط  
به استراتژی و تاکتيک برای جنبش کارگری و طرفداران 

ما عالقه منديم که اين موضوعات به . سوسياليسم است
ين شکل به بحث گذاشته شود ومورد نقد فعالين وسيع تر

کارگری وطرفدارسوسياليسم قراربگيرد و نسبت به اين 
 بخاطراين که بسياری ازصف بندی ها ٠مسائل موضع بگيرند

 مسائل زيادی ٠، مغشوش است" چپ" تحت عنوان کلی 
  ٠عنوان می گردد که اصال تکليف همه چيزدرهوا می ماند

قطعنامه استراتژی ومبانی تاکتيک " ــ سند مورد اشاره تان 
ــ می خواهد يک " های ما درمبارزه با جمهوری اسالمی

چپی : چيز را روشن کند وآن اين که ما چپ معينی هستيم
 اماخيلی ٠که برای  آلترناتيو سوسياليستی مبارزه می کند

ها هستند که خودشان را طرفدار آلترناتيو سوسياليستی 
وقتی درمقابل رژيم استبدادی معرفی می کنند ولی 

قرارگرفته اند، به این بهانه که بدون مبارزه با استبداد و 
بدون مبارزه برای دمکراسی نمی شود بسمت 
سوسياليسم رفت، وظايفی را پيش خودشان می گذارند 
که آن ها را از وظايف سوسياليستی شان دورمی کند وآنها 

ياليست اصَال موضوعيت خود را بعنوان نيروی سوس
زيرسئوال می برند و می شوند  سوسياليست های 

 يعنی يک روزی درآينده ای نامعلوم اين ها شرايط ٠آرمانی
را فراهم خواهند ديد برای اينکه برای سوسياليسم مبارزه 
کنند ولی فعال می خواهند فقط استبداد دینی را از سر راه 

  . بردارند
رصراحت بدهيم ماخواستيم دراين سندمان برای چندمين با

وتاکيد کنيم که آن آلترناتيوسوسياليستی که ما برايش 
مبارزه می کنيم چيزی برای آينده ای نامعلوم بعداز 
آلترنايتوهای متعددی که پس ازجمهوری اسالمی بيايند 
 ٠نيست بلکه آلترناتيوی است دربرابرخود جمهوری اسالمی

  ٠اين صراحت را ما الزم ديديم دراين سند بدهيم
  
شما با این که شرايط را برای تحقق آلترناتيوتان : ا .  ی

نامساعد می دانيد، عليرغم اين معتقديد که بايد برای يک 
اين مسأله را چگونه . آلترناتيوسوسياليستی مبارزه کرد

  پاسخ می دهيد؟



 14

  .....مصاحبه با شهاب برهان     
    

   
 ما، درپای يک کوه که ايستاده ايم بدين معنی: ب . ش

 بدين معنی نيست که ٠نيست که درقله هستيم
 ٠اگربخواهيم باال برويم، خطرپرت شدن به پائين نيست

بدين معنی نيست که ماهمه تجهيزات را داريم و مثل 
 ممکن ٠کوهنورد ورزيده وحرفه ای همه چيزمان آماده است

است زخمی بشويم، ممکن است که پرت بشويم، ممکن 
 وراه های عقب نشينی است خيلی پيچ وخم  طی کنيم

:  اما بهرحال هدف حرکت ما روشن است ٠داشته باشيم
  !ما می خواهيم بسمت آن قله برويم

 ما درايران درمقابل یک رژيم سرمايه داری ازيک طرف 
دولتی بورژوايی با . ومستبد دينی ازطرف ديگر قرار داریم

در متن مبارزه عمومی با این . شکل استبداد مذهبی
بدون .  يک مبارزه طبقاتی خيلی حاد جريان دارداستبداد، 

اينکه بخواهيم خودمان یا کسی را فريب بدهيم، می بينيم 
که جنبش کارگری ازلحاظ سياسی هنوزخيلی عقب است، 

جنبش های بورژوايی .  جنبش های بورژوايی بسيار فعالند
که رقيب رژيم اسالمی هستند، از لحاط سياسی نسبت 

ی بسيار فعال اند؛ نيروهای طرفدار به جنبش های کارگر
 ما اين واقعيت ٠سوسياليسم بسيارپراکنده وضعيف هستند

را می بينيم و نمی خواهيم بيهوده  خودمان را دلخوش 
با دلخوشی نمي شود پيروزشد بلکه با تالش می . بکنيم
   ٠شود

ما معتقد هستيم که برای خروج ازاين بحران های مرکب 
تماعی درايران راهی جز خروج سياسی ، اقتصادی و اج

درنتيجه بايدآلترناتيوی . ازچهارچوب سرمايه داری وجود ندارد
غيرسرمايه داری يعنی آلترناتيوسوسياليستی جايگزين 
وضع موجودبشود؛ نه فقط جنبه سياسی آن، بلکه 

اين تنها راه است وگرنه اين . اجتماعی واقتصادی اش هم
تجاعی ديگر دائم دور زده دايره شيطانی با آلترناتيوهای ار

 ازاين رو ما وقتی می بينيم که جنبش کارگری ٠خواهدشد
و جنبش سوسياليستی درحالت ضعف است،  اين وظيفه 

اين که ما می . درمی آيد که بايد به اين ضعف غلبه کرد
گوييم از همين امروز برای آلترناتيو سوسياليستی مبارزه 

تَا در همين لحظه می کنيم، به اين معنی نيست که ضرور
 اتفاقَا چون به ٠موازنه قوا به سود اين آلترناتيو است؛ نه

سود ما نيست، تالش بسيارشديدتری می طلبد تا بتوانيم 
االن تمام تمرکزما بايد بر اين ٠آن را به سود خود تغيير دهيم

باشد که بتوانيم موازنه قوا را به سود يک چنين آلترناتيوی 
راتژی این بود، همه تاکتيک های ما  وقتی است٠تغييردهيم

در پيکار با استبداد و برای دموکراسی، باید در خدمت برهم 
زدن موازنه قوای موجود به سودآلترناتيوسوسياليستی و به 

  .زیان رژيم و همه رقبای بورژوای اين رژيم باشد
  
بسياری ازجریانات غيرسوسياليست و غير کارگری : ا . ی

 ديگرسازمان های طرفدار معموال سازمان شما و
سوسياليسم و فعاالن کارگری را دعوت به ايجاد جبهه 
واتحادهايی می کنند که معموال مضامين غيرطبقاتی و ضد 
استبدادی دارند و ازاين طريق خواهان شرکت جريانات 

 می خواستم ٠کارگری دراين تشکل ها واتحاد ها هستند
عدم شرکت در این ببينم که بر پایه اين قطعنامه آياشرکت و

 ٠فراخوان ها باعث تقويت جنبش کارگری می شود يا نه
  پاسخ شما به اين فرخوان ها   واتحادها چيست؟ 

  
اجازه بدهيد اول ببينيم هدف ازاين تجمعات وازاين : ب .  ش 

اتحادها وائتالف هاچيست؟ ما دراين سند يک چيز را روشن 
اسخ به سئوال بيان کرديم که بنظرم  بايد آن را مبنای پ

شما قرارداد وآن اين که حکومت اسالمی فقط يک استبداد 
االن بطور بسيارگسترده ای مبارزه با اين . مذهبی نيست

 ٠رژيم فقط از زاويه استبداد دينی بودن اش صورت می گيرد
درنتيجه خيلی ها تال تش می کنند  قضيه را فقط  به مباره 

نی آن با يک حکومت با استبداد دينی محدود کنند وجايگزي
وجود ). روی کاغذ( الئيک وحداکثر، طرفدارحقوق بشر

استبداد دینی البته یک واقعيت بسيار پراهميت است ولی 
ما، ٠این استبداد دینی شکل يک دولت سرمايه داری است

درايران فقط با جنبش های دانشجويی، روشنفکری اهل 
ادی قلم قلم ، وکال و روشنفکران که آزادی بيان شان، آز

شان، آزادی تفکرشان ازطرف حکومت مذهبی نقض می 
شود  و  فقط  با ستمی که به اقليت های مذهبی می رود  

 درعين حال درايران جنبش های مطالباتی ٠مواجه نيستيم
بسيار وسيعی ازجمله جنبش کارگران وجود دارد که اين ها 
حقوق اوليه واصَال حق حيات شان به زيرپا گذاشته شده 

درنتيجه نمی شود مبارزه را به جنبه دينی استبداد . ستا
محدود کرد ومبارزه با اين دولت بعنوان یک دولت سرمایه 

  ٠داری را کنارگذاشت
اگر اینطور است، به چه دليل اصَال بايد گردآوری نيرو برای 
سرنگونی اين رژيم را به ائتالف با آن نيروهائی که مطالبات 

ادی بيان وعقيده واينهاست شان اساسًا محدود به آز
محدود کرد؟  درحاليکه درجامعه ايران شاهديم که اکثريت 
بسيارنيرومندی با مطالبات اقتصادی واجتماعی شان به 
حرکت درآمدنده اند، چرا اين اهرم بسياربسيارعظيم ، این 
بولدوزر نيرومند را برای ويران کردن قلعه استبداد بکار 

انشجويی، مطبوعاتی ها و وکال نياندازیم؟ فقط با جنبش د
 اینجاست که ما ٠نمی شود اين حکومت راسرنگون کرد

َ يک نوع ديگری به مسأله نيروهای فاعل سرنگونی و  اصًال
 ما ٠به ضرورت گردآوری نيروها و وحدت نگاه می کنيم

ضروری می دانيم که درمبارزه بااستبداد، اهرم به همين 
ش های کارگری جنبش های اجتماعی ودرمرکزشان جنب

وجنبش های مزد وحقوق بگيران تکيه داده شودنيروی 
اين ها بزگترين، قاطع ترين .اصلی سرنگونی این ها هستند

. و راديکال ترين نيرو برای مبارزه با همين استبداد هستند
این ها، هم انگيزه های مطالباتی قوی دارند و مطالبات 

ی بسيارعظيم و شان را پيگيرتر دنبال می کنند؛ و هم نيرو
این نيروها مبارزات صنفی و . تعيين کننده ای هستند

مطالباتی شان را به سطح سياسی فراخواهند برد و به 
کارگران و . ناگزیر مستقيمَا با رژيم  درگيرخواهند شد

زحمتکشان بيش از همه به آزادی های سياسی و از جمله 
رد همين  آزادی بيان و تشکل احتياج دارند و در جریان پيشب

مبارزه برای مطالبات شان است که کارگران و زحمتکشان  
  .پرچمدارمبارزه برای آزادی ودمکراسی هم خواهند شد

ما پيشاپيش و بطورکلی همکاری موردی با نيروهای 
غيرسوسياليست را در مبارزه با رژیم نفی نمی کنيم ـ 
بويژه ازهمان جنبه استبداد دينی بودن اش ؛ ولی ما در 

رزه برای  سرنگونی رژيم، نه فقط معتقد نيستسم که مبا
تنها اين نيروها  رسالت سرنگونی رژیم را دارند، بلکه اصَال 

نيروی .  اين نيروها را نيروی اصلی سرنگونی نمی دانيم
اصلی سرنگونی همين جنبش های اجتماعی و درمرکزآن 
 ها جنبش های کارگران و  مزد و حقوق بگيران اند که باید از
لحاظ سياسی  به حرکت در بيايند واين حکومت  را اوَال 
 ٠سرنگون کنند، ثانيا حکومت خودشان را جايگزين آن کنند

  .این دو، پشت وروی يک سکه اند
 استراتژی ماایجاد بلوک با ٠ استراتژی ما اين است

 این ٠بورژوازی برای سرنگونی استبداد مذهبی نيست
دا می کند که ممکن همکاری برای ما جنبه تاکتيکی پي

است در شرائطی اهميت هم داشته باشد، منتها براساس 
اين که ببينيم  بلوک نيروهای زحمتکشان وکارگران 

 برای اين - که جنبش های اجتماعی باشند-ومتحدين شان 
که بتوانند به حرکت دربيايند؛ برای آن که حرکت شان و 

توانند به مطالبات شان به سطح سياسی ارتقاء پيداکند و ب
آن بولدزری تبدیل بشوند که برج و باروی اين استبداد را 

  درهم بکوبند و تا تأسيس خودحکومتی شان به  پيش 



 15

  ....مصاحبه با شهاب برهان     
   
  

بروند، چقدر به همکاری با نيروهای غيرسوسياليستی 
اصل بر همکاری با نيروهای غير . احتياج دارند

هرمورد آنرا بايد سوسياليست نيست ولی لزوم 
بطورمشخص بررسی کرد ومطمئن بود که دراين جهت 

ما نباید معادله رامعکوس کنيم، آنطوری . کمک خواهد کرد
خيلی . که االن ميان چپ های خلقی خيلی متداول است

ها که خودشان را بطور کلی چپ می دانند، خيال می کنند 
با اول بايد با بورژوای، با نيروهای غيرسوسياليست، 

نيروهای غيرکارگری  بلوکی درست کرد تا بشود استبداد 
راسرنگون کرد؛ بعد نوبت به طبقات پائين خواهد رسيد و 

  !تازه آنوقت مبارزه طبقاتی موضوعيت خواهد یافت
ما می . اين دید، هرم را وارونه روی نوک اش گذاشتن است

خواهيم اين هرم را روی پايه اجتماعی اش 
ه دراين سند تاکيد شده است، ما نه همانطورک٠قراردهيم

فقط در مبارزه برای سوسياليسم، بلکه در مبارزه با 
استبداد هم بايد روی پايه اجتماعی خودمان تکيه کنيم و 
دراين رابطه هر گاه بطور مشخص همکاری وائتالف با 
نيروهای غيرسوسياليست را برای تقويت این نيرو الزم 

ی را حول موضوعات معين ديديم،  می توانيم این همکار
  ٠وبطورموقت انجام بدهيم

  
آقای برهان، چيزی که برای سازمان شما اهميت : ا . ی

دارد و دراين قطعنامه هم به آن تاکيد شده است، فرا رويی 
مبارزات جنبش مطالباتی اجتماعی ــ اقتصادی کارگران و 

حال ازنظرشما ٠زحمتکشان به يک جنبش سياسی است 
رويی بايد چه تالش ويژه ای وچه اقدامات برای اين فرا

  موثری صورت بگيرد؟ 
  
اولين اقدام اصالح درفکرخوِد ما طرفداران : ب . ش

 - حتی بمعنی وسيع اش-سوسياليسم ، ما چپ ها 
در رابطه مبارزه سياسی و مبارزه اقتصادی، يک تصور . است

در چپ خلقی ایران شايع ومسلط است که بر نوعی 
مبارزه : ماعی در این دو عرصه داللت داردتقسيم کار اجت

برای نان، سهم کارگران است و مبارزه برای آزادی، سهم 
گویا پرچمداری ی آزادی و مبارزه با استبداد ! روشنفکران

رسالت دانشجویان و روزنامه نگاران و نویسندگان است و 
کارگران باید به دنبال آنان راه بيافتند تا از استبداد رها شده 

صاحبان چنين تفکری جدائی ميان این !  به آزادی برسندو
دو عرصه و دو سطح از مبارزه در شرائط کنونی را ناشی از 
جدائی جنبش روشنفکران، بخصوص دانشجويان از جنبش 
کارگری  می پندارند و برای از بين بردن این جدائی به دنبال 
آن اند تا جنبش های روشنفکری با جنبش کارگران و 

 مثَال اتحاديه های آنها با ٠کشان پيوند برقرارکندزحمت
اتحاديه های اين ها رابطه بگيرند؛ يا اينکه ازهمديگر حمايت 

 البته اين کارها  ٠کنند و برای همديگر به خيابان بيايند
بسيار مهم اند  وجای خود  را دارند و ما از این پيوند ها و 

تالش بشود؛ پشتيبانی ها حمايت می کنيم و بايد هم اين 
ولی اين تصور نادرستی است که گويا ازاين طريق است که 
وحدت  مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی صورت می 

  .گيرد
ما دراين سند به  روشنی گفته ایم که جدايی مبارزه برای 
نان  و مبارزه برای آزادی در درون خود جنبش کارگران 

ات و مطالبات  چون امروزه اين مبارز. وزحمتکشان است
هنوز به سطح سياسی ارتقاء پيدانکرده اند، مبارزه برای 
آزادي های سياسی  وبرای آزادی های شهروندی؛ مبارزه 
بااستبداد و برای دمکراسی، منحصرَا در دست جنبش های 

 که ظرفيت کافی و - روشنفکری ودانشجويی مانده است  
ه محدود راديکاليسم برای پيش بردن مبارزه در همين عرص

اين سند ما تاکيد می کند که راه  برطرف . را هم ندارند
کردن اين جدايی بين مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی 

اين است که مبارزه برای آزادی و برای دمکراسی در درون  
خود جنبش کارگران و زحمتکشان پا بگيرد و درونی ی این 

ا بتوانيم درک این موضوع  اهميت دارد ت. جنبش شود
  .درراهش تالش کنيم

 آنچه که به ما سوسياليست ها مربوط ميشود، اولش اين  
است که ما بتوانيم خود اين ايده را ترويج و به وسعت تبليغ 
کنيم بويژه دردرون فعاالن وپيشروان کارگری که متوجه اين 
رسالت باشند وتصور نکنند که تقسيم کاری اجتماعی 

ارد وگويا  مبارزه برای آزادی درمبارزه کنونی وجود د
ودمکراسی سهم دانشجويان وسهم روزنامه نگاران است 
وآن ها اين مبارزه را به فرجام خواهند رساند و مبارزه برای 
نان هم سهم زحمتکشان است و وظيفه شان فقط همين 

اين تفکر را بين طبقه کارگرهم بايد اصالح کرد تا ! است
دارند و بايد يقه حکومت را، بدانند که  رسالت سياسی هم 

هم برای مطالبات روزمره شان و هم برای آزادی های 
  ٠سياسی و شهروندی بگيرند

در جریان مبارزه هم قضيه اینطور به پيش می رود که آنان 
بخاطر اينکه مثَال حق تشکل  مستقل را به دست بياورند و 
تشکل آزاد داشته باشند با حکومت درگيری سياسی پيدا 

وقتی کارگران برای وصول مطالبات شان جلوتر . کنندمی 
بروند، مجبورخواهند شد که آزادی های سياسی بخواهند 

اين ها آزادی . تا بتوانند اصال مطالبات شان را پی بگيرند
درنتيجه   مبارزه صنفی . های سياسی طلب خواهند کرد

به مبارزه سياسی ارتقاء پيدا می کند و مبارزه  مطالباتی با 
  و دقيقًا با -مبارزات ومطالبات سياسی ادغام می شود 

همين سياسی شدن جنبش اقتصادی و صنفی است که 
  .  مبارزه کارگران طبقاتی می شود

پس در رابطه با سئوال شما یک جنبه این است که 
طرفداران سوسياليسم این ذهنيت غلط را در خود اصالح 

رای آزادی و مبارزه کنند  که گویا شکاف موجود ميان مبارزه ب
برای نان از بی ارتباطی جنبش دانشجوئی با جنبش 

آن ها همينطور باید کمک کنند که کارگران و . کارگری است
زحمتکشان، و در گام اول پيشروان وفعاالن کارگری، رسالت 
سياسی طبقه خود را در یابند و مبارزه برای دموکراسی را 

  .شدت دهند
يناميزم خوِد جنبش مطالباتی  دومين جنبهء مسأله به د

اين ارادی  نيست که ما دگمه ای را بزنيم . مربوط می شود
 اين مسئله ايست که با پيشرفت ٠و همه چيز درست شود

خود مبارزات و با قوام پيداکردن خود مبارزات، باارتقاءآگاهی 
توده گارگران و زحمتکشان و با تجربه به دست آودن شان 

  و به تدریج دارند می - خواهند ديد  آن ها ٠حاصل می شود
 که جزازطريق درگيری سياسی با حکومت وسياسی -بينند

کردن مطالبات صنفی شان، تحقق هيچ چيزی امکان پذير 
نيست و که حتی نمی توانند از این جائی که هستند 

 اين تجربه و ارتقأ آگاهی در جریان مبارزات ٠جلوتربروند
رگران و زحمتکشان  بتدريج روزمره، تنها راهی است که کا

بتوانند ضرورت حياتی مبارزه برای آزادی ودمکراسی را 
  .لمس کرده و آن را  با مبارزات صنفی شان عجين کنند

درسند کنکره  مورد تاکيد قرارگرفته است که این، کارگران و 
زحمتکشان اند که باید پرچم مبارزه با استبداد و برای 

درحال حاضر تفکر وارونه ای . دموکراسی را در دست بگيرند
حاکم است که گويا آزادی ودمکراسی مربوط به روشنفکران 

 کارگران هم ٠است وآنها یند که بايد برايش مبارزه کنند
برای شان نان شب مهم است وفقط همان کافی است که 

تقسيم "  ما بر آنيم که اين ٠فقط بايد برای نان بجنگند
  !دبايد درهم بريز"  کاراجتماعی

  
 آقای شهاب برهان خيلی ممنون که دعوت ما را برای :ا . ی

اگراحيانَا شما صحبت ناگفته ای داريد، . اين گفتگو پذيرفتيد
  .ميکروفن  دراختيار شماست
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    .....مصاحبه با شهاب برهان    
  
  
  
صحبت ناگفته در رابطه . من هم ازشما متشکرم: ب . ش

ياد است، منتها با سند مورد اشاره شما طبعا خيلی ز
فرصت شما درحدی نيست که حاال  وقت شما را بگيرم؛ 
ولی دعوت من ازهمه فعاالن راه سوسياليسم وفعاالن 

 که دراين شرايطی که -کارگری اين است که دراين مباحث 
مبارزه طبقاتی خيلی حادی دردل مبارزه بااستبداد دينی 

  .ه کنند مباحثی کليدی اند، فعاالنه مداخل-درجریان است 
 جنبش های ٠ درايران جنبش کارگری واقعا درميدان است 

زحمتکشا ن ونيروهای گوناگون ضد نئوليبراليسم اقتصادی 
 ٠بعنوان متحدين درجه اول جنبش کارگری درميدان هستند

دراين شرايط خيلی مباحث حياتی وجود دارند که ما  بايد 
بتوانيم درمقياس وسيعی سراين مسائل بحث راه 

اين بحث ها را از چاردیوار سازمان خود به بيرون، . ندازيمبيا
و از محدوده خارج ازکشور به داخل کشور، به درون جنبش 

  ٠کارگری ببريم
بنظرمن اين ها مهمترين مسائل در اوضاع و احوال کنونی 

چون که االن اگرتوجه داشته باشيد يکی ازمعضالت ٠است
 گری شان چپ ها بطورعموم اين است که چرا مداخله

پيرامون اوضاع سياسی ايران وآنچه که می گذرد ضعيف 
است يا اينکه چرا مداخله گری شان کم تاثيراست؟ يا اصال 
چگونه مداخله گری ئی را بايد سازمان داد که موثرباشد؟ 
همه اين ها مسائل مهم وبزرگی هستند ــ که البته به 

اشاره نوعی درسند مصوبه کنگره دهم راه کارگر به آنها 
 ازاين روفکر می کنم که مهم ترين چيز اين ٠شده است

است که دعوت ما ازطرف فعالين کارگری درداخل ايران 
پذيرفته بشود، بخصوص طرفداران سوسياليسم که دراين 
مباحثات وارد بشوند و به ما کمک کنند که ذهنيت مان را 

اين ها مسائل مشترک جنبش ٠بيشترشفاف وتدقيق کنيم
 اين اسناد، ٠ط ويژه کنگره راه کارگرنبوده استماست وفق

در حقيقت خطابی به همه فعاالن جنبش کارگری وهمه 
طرفداران سوسياليسم اند که حول اين مسائل مهم با 

  .يکديگرگفتگو و تبادل نظر کنيم
  
  --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

  تصحيح و پوزش            
  
اطالعيه مطبوعاتی مربوط به کنگره دهم که درنشریه راه در

 درج گردید متأسفانه بدليل عجله وعدم 262کارگر شماره 
دقت الزم، درتنظيم بخشی ازاین گزارش اشتباهی صورت 

  :گرفته است  که بدین وسيله تصحيح می شود
  

بحث عملکرد "بجای عبارت یایانی اطالعيه مزبور،یعنی
ه های زیرمجموعه آن و تشکيالت و کميته مرکزی و کميت

معضالت تشکيالتی سازمان به شکل همه جانبه ای 
کليات گزارش تصویب .درچندین نوبت دردستورکارقرارگرفت

شد و کنگره به کميته مرکزی آینده جهت برون رفت 
ازمشکالت موجود،برپایه تجدید آرایش ساختار دوره 

را محول پبيشين، با گزینش کميسيون جدید وظایف چندی 
  :عبارت زیرجایگزین آن می شود."کرد

بنا به تصميم کنگره عملکرد کميته مرکزی و کميته های "
زیرمجموعه آن و نيز معضالت تشکيالتی سازمان بطورهمه 

وسپس با اعالم کفایت . جانبه دردستوربحث قرارگرفت
مذاکرات و رد پيشنهاد دردستورقرارگرفتن رأی گيری حول 

ه مرکزی توسط کنگره، سند مزبوربرای کليات عملکردکميت

بررسی نهائی به کمسيونی برگزیده شده ازسوی کنگره 
  ." احاله گردید

  
  )راه آارگر(  کميته مرکزی  سازمان آارگران انقالبي ايران 

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

  
  اطالعيه مطبوعاتی                    
  
  

رگران انقالبی ايران ــ راه  کنگره دهم سازمان کا
  ! برگزارگرديد) رفيق آلبرت سهرابيان ( به نام  کارگر

  
   

  :کارگران وزحمتکشان، زنان ومردان وجوانان آزاديخواه
  

کنگره دهم سازمان ما درروزهای :    به اطالع می رساند 
 سرانجام بعد ازماهها جهت ٢٠٠۵پايانی ماه ژوئيه 

ی چندازمهمانان دعوت سازماندهی نشست ، با حضورتن
  . شده وجوانان دختروپسرواعضاء سازمان برگزارگرديد

     کنگره دهم با گزارش سخنگوی کميته تدارک وبايادهمه 
جانباختگان راه آزادی وسوسياليسم ويک دقيقه کف زدن 
حاضرين، رسميت يافت پس آنگاه باگزينش هئيت رئيسه 

  .کرداداره کننده کنگره،کارخودرا به روال آغاز
    هئيت اداره کننده کنگره باتصويب نظامنامه اداره کنگره 
واعالم قطعيت آرای اعضاء وحق رای مشورتی برای 

بادعوت   ٠مهمانان، دستورکارکنگره رابه تصويب رساند
ازرفيق سيرانوش همسررفيق آلبرت سهرابيان که 
خودازمبارزان قديمی جنبش کمونيستی ايران است،کنگره 

اکف زدن های ممتديادآلبرت سهرابيان گرامی بپاخواست وب
 سيرانوش دربخشی ازصحبت خود اعالم ٠داشته شد

سال گذشته درچنين روزهایی ، آلبرت : "داشت 
دربستربيماری اش نگران نشست شما وبا شما بود، جمع 
وسيع شما بعد ازپايان کاربه ديدنش آمديد، ازديدارشماچه 

ب زندگی سياسی شوروشوقی بروزمي داد وازخود وتجار
آلبرت امروزدرميان شما ٠اش با شما صحبت می داشت

نيست وشما اين چنين ياد اورا گرامی داشتيد وکنگره دهم 
 من که سالها ٠سازمان را به نام سازمانش اعالم می دارید

با اوزندگی کردم و درتمامی لحظات با او ومبارزاتش بودم ، 
کاری دنبال می اطمينان دارم آلبرت با شماوراهش با فدا

 برای کنگره ٠گردد، من خوشحالم که درجمع شما هستم 
جمعيت بارديگربپاخاست ٠آلبرت بهترين ها را آرزو می کنم 

وآلبرت درود فرستادند ) سيرانوش(وبا شورواحساسات به او
٠   

  :دستورکارکنگره دهم حول چهارپايه
  
  ــ بحث سندسياسی وقطعنامه ها١ 
  
ت  ومعضالت تشکيالتی ــ گزارش کمسيون مشکال٢ 

  منتخب کنگره نهم
  
ــ گزارش عملکرد کميته مرکزی وکميته های زيرمجموعه ٣ 
  آن
  
  . ــ انتخاب کميته مرکزی وکمسيون نظارت مرکزی بود۴ 

   حاضرين بيش ازهرچيزبه کيفيت سياسی کنگره فکرمی 
کردند ازاين روبحث سياسی وقطعنامه ها تمام زمان روزاول 

تصاص داد، حاصل بحث هابه گزينش کمسيون را به خود اخ
 نفربود تا پيرامون سند سياسی 11کارسياسی متشکل از

 کمسيون مربوطه گزينش شدوتمام شب ٠به بحث بنشينند
روزدوم سخنگوی کمسيون ٠تا پاسی ازصبح به کارپرداخت 

 کليات سند تصويب شد ٠گزارش کاررا به کنگره ارایه نمود
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. های چندی صورت پذیرفت وبرای اجزاء سند نيزبحث 
تصویب سند سياسی، چند قطعنامه ؛درباره پایه های 
سياست ایتالفی سازمان با نيروهای غيرسوسياليستی 
ودرباره مبانی استراتژی و تاکتيک ها با تنظيم سندی تحت 

قرارها ی ما درارتباط با مبارزه ازامروزبرای :" عنوان 
وی ایجاد پيوند قطعنامه مذکورتمرکزر. است" سوسياليسم 

با پایه اجتماعی سوسياليسم و کارسوسياليستی سازمان 
دردرون جنبش کارگری وجنبشس های اجتماعی درایران 

که پيشترخطوط عمومی . رابر جسته می نماید 
  .آنهاانتشاریافته بود باتغييرات جزیی به تصویب رسيد

  
نشست با جوانان دختروپسردرگروههای سنی مختلف ، که 

. ازآنان درحاشيه بحث های داغ کنگره باما بودندتعدادی 
جوانانی که امروزبيشترباابتکارعمل خویش دراجتماعات 
جنبش های جهانی شرکت می کنند ، سایت دایرکرده وبا 
دانستن زبانهای مختلف دسترسی به دانش اجتماعی را با 
خود دارند وتا حدی نسبت به سرنوشت همنسالن شان 

نشست بااین عزیزان، شاید . نددرایران حساس می باش
یکی ازآموزنده ترین مباحثی بود که آنان وظایف وانتظارات 
خود را درسطح جوامع ميزبان با ما درميان گداشتند ونسبت 
به وضعيت جوانان ایران نيزبا مُسوليت وهوشياری برخورد 

  . ميکردند که داده های این عزیزان به نوعی سازنده بود 
  

 سه نفری انتخابات منتخب کنگره دهم ، در شب دوم کميته
گزارش کارخود را به هييت اداره کننده کنگره اعالم داشت و 
اسامی رفقای داوطلب برای انتخابات کميته مرکزی 
وکمسيون نظارت مرکزی را برشمرد وانتخابات با گزینش 

شمارش آراء .برگزارگردید" کمينه نظارت برانتخابات مرکزی "
دامه داشت واسامی برگزیده گان در روز تا پاسی ازصبح ا 
  .بعد اعالم کردید

  
بحث عملکرد کميته مرکزی وکميته های زیرمجموعه آن 
ومشکالت ومعضالت تشکيالتی سازمان به شکل همه 
جانبه ای درچندین نوبت دردستورکارقرارگرفت ، کليات 
گزارش تصویب شد وکنگره به کميته مرکزی آینده جهت 

ت موجود، برپایه تجدید آرایش برون رفت ازمشکال
ساختاردوره پيشين ، با گزینش کمسيون جدیدوظایف 

  . چندی را محول نمود
  

دعوت مجدد ) آلبرت سهرابيان(  پایان بخش کنگره دهم 
ازرفيق سيرانوش، درراستای گراميداشت یاد رفيق آلبرت 

) سيرانوش(سهرابيان وهمراهی با یارهميشه زندگی رفيق 
 انترناسيونال وکف زدن های همه حاضرین و خواندن سرود
  .به پایان رسيد

  
دهمين کنگره ) آلبرت سهرابيان (اسناد مصوبه کنگره 

سازمان درآینده ازطریق خبرنامه مرکزی و سایت سازمان 
  .دراختيار جنبش قرارمی گيرد 

  
   
  

روابط عمومی سازمان سازمان کارگران انقالبی 
   راه کارگر -ایران

  
  ٢٠٠٥ اگوست ٢١ برابر١٣٨٤مرداد ٣٠
  
  
  
  
  
  
  

   ايران در آئينه آمار           
  

       مريم اسکوئی                                               
  

سازمان ملل متحد اعالم کرد ايران از لحاظ سرانه توليد  
 106 کشور جهان در رتبه 180ناخالص داخلى در ميان نزديک به 

  . قرار گرفته است
ل از سازمان ملل، سرانه توليد ناخالص داخلى ايران از لحاظ به نق

 برابر با چهار هزار 2005، در سال  ) ppp( برابرى قدرت خريد 
  .  دالر است104و 

 کشور جهان داراى صد 177بر اساس اين گزارش، ايران در ميان 
و ششمين سرانه باالى توليد ناخالص داخلى از لحاظ برابرى قدرت 

  . خريد است
 2005بنابر اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلى ايران در سال 

 دالر افزايش يافته و از چهار هزار 82 ميالدى 2004نسبت به سال 
 دالر در سال جارى 104 به چهار هزار و 2004 دالر در سال 22و 

  . ميالدى رسيده است
ليد بنابر اعالم سازمان ملل متحد، در سطح جهان باالترين سرانه تو

 هزار دالر و 40ناخالص داخلى به کشور لوکزامبورگ با سرانه 
  .  دالر تعلق دارد548کمترين سرانه به سيرالئون با 

سازمان ملل متحد همچنين سرانه توليد ناخالص داخلى نروژ را 
 هزار دالر، 26.7 هزار دالر، سوئد 30.6 هزار دالر، کانادا 37.6

، آلمان 27.6، فرانسه 27.1ن ، انگلستا27.2، ژاپن 37.5آمريکا 
، 17.4، بحرين 22.4، امارات 19.8، قطر 20، اسرائيل 27.7
، 13.2، عربستان 13.5، عمان 9.2، روسيه 7.5، ليبى 18کويت 
، و سرانه توليد ناخالص 6.7، ترکيه 4.3، اردن 5، چين 5لبنان 

:  مهر5     ". هزار دالر اعالم کرده است3.7داخلى مصر را 
  مهرخبرگزاری

 
صندوق بين المللى پول اعالم کرد، ايران در سال جارى  

 کشور 180ميالدى بيست و دومين تراز تجارى مثبت را در ميان 
  . جهان دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادى مهر به نقل از صندوق بين المللى 
 ميليارد دالر 12.5 به 2005پول، تراز تجارى ايران تا پايان سال 

 اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان قرار خواهد رسيد و از
  . خواهد گرفت

بر اساس اين گزارش، نسبت تراز تجارى به توليد ناخالص داخلى 
 درصد خواهد رسيد و از اين 6.4 نيز به 2005ايران تا پايان سال 

  . لحاظ نيز ايران در رتبه بيست و ششم جهان قرار خواهد گرفت
 ژاپن با 2005مللى پول، در سال بنابر اعالم صندوق بين ال

بيشترين تراز مثبت تجارى در سطح جهان روبرو خواهد بود و 
  .  ميليارد دالر خواهد رسيد157.2تراز تجارى اين کشور به 

 ميليارد دالر، 110پس از ژاپن نيز کشورهاى آلمان با تراز تجارى 
 ، سوئيس46، نروژ با 76، چين با 85، عربستان با 86روسيه با 

 ميليارد 26، و هلند با تراز 27، سنگاپور با 28، کانادا با 42با 
دالرى به ترتيب در رتبه هاى دوم تا دهم جهان از لحاظ تراز باالى 

  . تجارى قرار دارند
صندوق بين المللى پول همچنين مى افزايد، از لحاظ نسبت تراز 

 81تجارى به توليد ناخالص داخلي، کشورهاى برونئى با نسبت 
، سنگاپور 27، عربستان با 38 درصد، کويت با 40درصد، قطر با 

، و مالزى با 15، الجزاير با 16، نروژ با 18، امارات با 23با 
 کشور نخست جهان 10 درصد به ترتيب 13نسبت 
  مهر5  )مهر  ( 5/7/84".هستند
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کارنامه وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که طی سال * 

 درصد نوآموزان روستايی تحت پوشش 17 فقط 83-84تحصيلی 
  .تحصيلی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر ، در سال تحصيلی 
هزار نوآموز در روستاهای مختلف کشور تحت پوشش  113 گذشته

پرورش قرار گرفتند در  برنامه های تحصيلی وزارت آموزش و
اسر کشور  هزار نوآموز در سر470 ، 83-84سال تحصيلی 

 هزار 244دوره آمادگی را بگذرانند که از اين تعداد  توانتسند
ترتيب سهم دختران از مجموع کل  نوآموز دختر بودن که به اين

   . درصد بوده است5/51نوآموزان 
 44آمارها حاکی از ان است که در سال تحصيلی گذشته  همچنين ،

ه های جمعيت پنج ساله کشور تحت پوشش تحصيلی برنام درصد
 . اند وزارت آموزش و پرورش قرار داشته

 هزار نفر در 158 هزار نوآموز تحت پوشش ، 470از مجموع 
 6 به اين ترتيب که دولتی دوره آمادگيرا گذرانده اند مراکز غير

بنابرهمين  .شامل می شود پوشش تحصيلی نوآموزان را درصد
 با  کالس541 هزار و 22 ، 83-84گزارش ، در سال تحصيلی 

  مهر6 .     نفر به ازای هر کالس ، داير بوده است21تراکم 
 
 

 ساالنه پانصد هزار زن براي مسائل شرافتي آشته 
 شوند مي

نگاران زن با بيان اينكه  عضو هيات مديره انجمن روزنامه: فارس
سومين تجارت پرسود جهاني، تجارت جنسي زنان و آودآان است 

زار زن به علل ناموسي به قتل  ه500در سطح جهان ساالنه : گفت
  . رسند مي

   
امروز مسئله زنان عام و جهاني است و : نژاد بهرام اضافه آرد

دهنده از خشونت عليه زنان حتي در آشورهاي  آمارهاي تكان
توسعه يافته وجود دارد آه به طور مثال در آشور فرانسه ساالنه 

اند  نان بوده زن عمدا توسط همسران و يا مرداني آه همخانه آ300
  . به قتل رسيده اند

 روز يك زن مورد قتل عمد قرار 4در اسپانيا هر : وي ادامه داد
هاي وارد شده  گيرد و روزانه هزار زن آمريكايي براي جراحت مي

 درصد قربانيان 75آنند عالوه بر اين  به پزشكي قانوني مراجعه مي
  . توان آنان را ناديده گرفت ايدز زنان هستند آه نمي

محرومين از غذا و اسكان نيز نوعي خشونت : نژاد بهرام بيان آرد
  . اند است آه دو سوم فقراي جهان را زنان تشكيل داده

خشونت پديده رفتاري و عرفي است آه بر جوامع : وي افزود
شود و اين پديده اآتسابي و تربيت اجتماعي قابل تغيير  تحميل مي
  . خواهد شد

وز ابزار خشونت عليه زنان دانست و وي قدرت فيزيكي را امر
 درصد است و جالب اينجاست 60خشونت خانگي در ايران : گفت
  . شوند ها بيان نمي  درصد اين خشونت70آه 

خشونت فقط زاييده دست نيست بلكه عدم بيان : نژاد بهرام افزود
خشونت خود نوعي خشونت است آه منزلت اجتماعي افراد اجازه 

  . ه استبيان آن را سلب آرد
وي همچنين آموزش به زنان براي درك خشونت را الزم خواند و 

گيرد اگرچه  زنان باور ندارند خشونت بر عليه آنها صورت مي: گفت
 محلي خود نوعي ديگر از خشونت است احترامي و آم توهين، بي

 
  مهر6تريبون فمينيستی    

 
هاي اجتماعي   معاون مرآز پيشگيري از آسيب: ايلنا 

 مورد 460, 123اندازي خط   از ابتداي راه: اعالم آرد, زيستيبه

  . ايم  تماس منجر به تشكيل پرونده قضايي داشته
هاي   معاون مرآز پيشگيري از آسيب, فر  دآتر غالمرضا رضايي

 هزار تماس با 2روزانه به طور متوسط : گفت, اجتماعي بهزيستي
 موارد غيرمربوط با ها يا  شود آه اين تماس   گزارش مي123تلفن 

اورژانس اجتماعي هستند تا به دليل اشكاالت مخابراتي صورت 
  . گيرد  مي

 تماس ضروري آه منجر به راهنمايي 50 تا 40روزانه : وي افزود
  . شود  شود با اين خط گزارش مي  و مشاوره مي
,  تماس منجر به تشكيل پرونده قضايي460از , فر  به گفته رضايي

ايم آه اين آمار باالترين موارد   آزاري شديد داشته  ك مورد آود335
  . اعالم شده است
هاي    مورد خشونت50,  مورد همسرآزاري51: وي تصريح آرد

 8,  مورد اقدام به خودآشي6,  مورد سالمند آزاري2, خانوادگي
 مورد تعرض و 2,  مورد فرار از منزل2, مورد رانده شدن از منزل

  . موارد گزارش شده است مورد ساير 4تجاوز و 
 پرونده 480از : گفت, در خصوص آمار مناطق مختلف, فر  رضايي

 27,  مورد شهرري52,  مورد مربوط به شهرستان تهران168
هاي    مورد هم مربوط به ساير استان4مورد ساير مناطق تهران و 

  . شود  آشور مي
 تلفن اندازي بانك اطالعاتي خط  قرار بر راه: وي خاطرنشان آرد

اورژانس اجتماعي است و به زودي تمامي اطالعات به صورت 
  مهر6:     ابلنا.شود  آامل در قالب يك بانك ارائه مي

 
 ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی همچنان ادامه 

 84شش هزار ازدواج طی شش ماهه اول سال : دارد
ه به ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی معضلی است ک:  مهر  

رغم هشدارهای مختلف ، طی شش ماهه نخست سال جاری با 
  . افزايش همراه بوده است

وی با اشاره به اين مطلب که آمارها حکايت از ازدواج دختران 
: جوان مشهدی با اتباع عراقی و حوزه خليج فارس دارد ، افزود 

 هزار فرزند بدون شناسنامه در 40به استناد آمارهای مختلف 
  .د دارد که ناشی از ازدواج با اتباع عراقی است مشهد وجو

ازدواج اتباع بيگانه پايه و اساسی ندارند زيرا : وی اظهار داشت 
  .در هيچ مرجع قانونی ثبت نشده است 

 درصد اتباع عراقی متاهل هستند و خانواده 90: صديقه قنادی گفت 
  .ها ، قربانی فريب چرب زبانی آنها شدند

عراقی پس از ازدواج در مشهد زن و فرزندان اتباع : وی افزود 
  .خود را در اين شهر رها کرده و به عراق گريختند

 هزار دختر مشهدی 6گفته می شود ، طی شش ماهه نخست امسال 
ضمن اينکه اين آمار در سال . با اتباع عراقی ازدواج کرده اند

 .هزار ازدواج بوده است 12گذشته نيز 
  
  

  آمار سارمان ملل متحد 
  

 را دهه هاى 1970 و 1960اگرچه سازمان ملل متحد، دهه هاى 
 با آمارهاى نه 1980توسعه اعالم آرده است، لى آن در آغاز دهه 

  چندان مطلوبى در خصوص فعاليت زنان روبرو هستيم 
  درصد ساعات آار جهان به زنان تعلق دارد؛ 

   درصد درآمد جهان را به دست مى آورند؛ 10زنان حدود 
 بى سوادان جهان را زنان تش آيل مى دهند و باالخره زنان دو سوم

  آمتر از ى ك درصد از دارايى جهان را در اختيار دارند 
 از گزارشهاى جمع 1985در استنتاجى آه سازمان ملل در سال 

به عمل آورده ) 1976-1985(آورى شده به مناسبت دهه زن 
  ند است، يافته هاى زيرين مورد تأ آيد قرار گرفته ا

تقريبٌا همه آارهايى آه د رمحيط خانه صورت مى گيرد، به وسيله 
زنان انجام ميپذيرد و اگر آارهاى خارج از منزل را نيز به آن 

  بيافزاييم مى توان نتيجه گرفت آه ا آثر زنان در ى ك روز به اندازه 
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  دو روز آار مى آنند 
 را تش آيل مى دهند، اما در  زنان ى ك سوم آار رسمى جهان-

آارهايى اشتغال دارند آه پايين ترين مزد به آن پرداخت مى شود و 
بيش از مردان نسبت به بى آارى آسيب پذيرند، از آن گذشته، در 

ازاى آار مشابهى آه زنان و مردان آن را انجام مى دهند، زنان سه 
  چهارم مردان مزد دريافت مى آنند 

ارد غذايى جهان را توليد مى آنند، اما با اين  زنان نيمى از مو-
همه، بندرت مال ك زمينى هستند و همچنين به سختى مى توانند 

وامى دريافت آنند و عالوه بر اين در طرحها و پروژه هاى 
  آشاورزى نيز مورد غفلت قرار مى گيرند 

 مراقبتهاى بهداشتى آه زنان براى خانواده خود اعمال مى آنند -
ز خدماتى است آه از سوى جامعه براى خانواده ارائه مى بيشتر ا

گردد بر اين اساس زنان در زمينه اولويت پيشگيرى از بيماريها، 
  بر مداوا و بهبود وضعيت بهداشتى خانواده خود پيشگام بوده اند 

 نسبت بى سوادى زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقى -
آمار ثبت نام مدارس نشان مى دهد آه مانده است، اما در همان حال 

فاصله موجود بين آموزش دختران و پسران بتدريج آاهش مى 
  پذيرد و از بين مى رود

 نسبت بى سوادى زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقى -
مانده است، اما در همان حال آمار ثبت نام مدارس نشان مى دهد آه 

 و پسران بتدريج آاهش مى فاصله موجود بين آموزش دختران
  پذيرد و از بين مى رود 

اگرچه نود درصد آشورهاى جهان داراى تش آيالتى براى پيشرفت 
پايگاه اجتماعى زنان هستند، با اين وجود زنان به علت آموزش 

آمترو عدم اعتماد به نفس و آار و مسئوليت سنگين تر در سطوح 
  .ندمختلف تصميم گيرى در آشور حضور آمترى دار

 
 ميليون دانش آموز 13: وزارت آموزش وپرورش :هرم 

 از تحصيل بازمانده اند 
عليرضا سعيدآبادى مديرروابط عمومى و امور بين الملل موسسه 
آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش با اعالم اين مطلب 

ايجاد فرصتهاى برابر آموزشى و افزايش پوشش تحصيلى و : گفت 
شهاى آموزشى در آشور از اصلى ترين جامعيت بخشى به رو

اهداف موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش است 
 تا 11 ميليون بازمانده از تحصيل در گروه سنى 13آه با تحقق آن 

: وى افزود .  ساله از آموزش هاى رسمى برخوردار مى شوند 45
 سه,  ميليون جامعه هدف موسسه آموزش از راه دور 13از ميان 

 ساله قرار دارند 17 تا 11ميليون و يك صد هزار نفر در گروه سنى 
آموزش وپرورش موظف به , آه طبق اصل سى ام قانون اساسى 

ارائه آموزش هاى رايگان به آنان مى باشد ولى عمدتا به دليل عدم 
دسترسى به مدرسه در مناطق محروم و در سن تحصيل از امكان 

مطابق آمارهاى : آبادى گفت سعيد. تحصيل برخوردار نيستند
 ساله تعداد دانش آموزان بازمانده 17 تا 11موجود در گروه سنى 

در دوم ,  نفر 31576از تحصيل واجب التعليم در پايه اول راهنمايى 
در اول ,  نفر 163014در سوم راهنمايى ,  نفر 99150راهنمايى 
م در سو,  نفر 641961در دوم متوسطه ,  نفر 154545متوسطه 
يك ( نفر 1,272,815در پيش دانشگاهى ,  نفر 771945متوسطه 

مى ) دويست و هفتاد و دوهزار و هشتصد و پانزده نفر, ميليون 
  . باشند

 ميليون بازمانده از تحصيل واجب 13از : سعيدآبادى در پايان گفت 
در پايه هاى اول , التعليم و بزرگسال در سال تحصيلى گذشته 

 هزار نفر جذب مراآز آموزش 20سطه حدود راهنمايى و اول متو
يك صد وبيست  , 84 ـ85از راه دور شده اند و براى سال تحصيلى 

 مرآز آموزش از راه دور در سراسر آشور 576و سه هزار نفر در 
دوم , اول متوسطه , دوم راهنمايى , در پايه هاى اول راهنمايى 

 شده جذب متوسطه و پيش دانشگاهى طبق برنامه هاى پيش بينى

خواهند شد و ثبت نام فراگير از آنان تا شروع سال تحصيلى جديد 
  مهر6    . ادامه خواهد داشت 

 
 درصد از اهداف بودجه ای دريافت ماليات نقل و 6/64 

 انتقال سهام در پنج ماهه اول امسال محقق 
 نشد

، ميزان تحقق درآمد "مهر"اقتصادی خبرگزاری گزارش خبرنگار
سهام در پنج ماهه اول  دريافت ماليات نقل و انتقالدولت از محل 

 درصد بوده است، 4/36امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای 
درصد از اهداف بودجه ای دريافت ماليات نقل و انتقال 6/64 يعنی

  .است سهام در اين مدت محقق نشده
به گزارش مهر، برطبق رقم مصوب بودجه ای دولت بايد از محل 

 2/554انتقال سهام در پنجماهه اول امسال  يات نقل ودريافت مال
 .ميليارد ريال درآمد بدست می آورد

 1384در يکی از تبصره های بودجه سال : اين گزارش می افزايد
درآمدهای مالياتی ناشی از نقل و انتقال سهام  احکامی برای تحقق

ماليات های مستقيم پيش  و اصالح نصاب های مربوط در قانون
  شده بود ولی اين بند در مجلس شورای اسالمی مورد تصويببينی

قرار نگرفت و ارقام در نظر گرفته شده در بودجه نيز اصالح و 
 درصد از 6/69هم اکنون شاهد عدم تحقق   نشد، از اين رو تعديل

 .انتقال سهام هستيم اهداف بودجه ناشی از دريافت ماليات نقل و
از محل دريافت ماليات نقل و اين گزارش حاکيست، درآمد دولت 

 7/21 به 83ريال پنج ماهه اول  ميليارد 9/221انتقال سهام از 
 .است ميليارد ريال در پنج ماهه اول امسال رسيده

در همين حال درآمد بودجه ای درنظرگرفته شده برای دولت از محل 
و انتقال امالک و سرقفلی نيز در پنج ماهه اول  دريافت ماليات نقل

 .تحقق داشته است  درصد7/48 و 6/35ل به ترتيب تنها امسا
بر طبق رقم مصوب بودجه ای دولت از محل  به گزارش مهر،

امالک و سرقفلی بايد در مدت ياد  دريافت ماليات نقل و انتقال
 .ميليارد ريال درآمد داشت  3/708 و 7/491 شده

ال براساس اين گزارش، دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتق
 و 175به ترتيب  پنج ماهه اول امسال امالک و سرقفلی در

      .ميليارد ريال درآمد نصيبش شده 3/345
  مهر7:مهر

 
  هزار کالس درس خطرناک در ايران 131:مهر8 
  بی بی سی 

   
سيد محمدعلی افشانی معاون عمرانی وزير آموزش و پرورش 

 وجود هزار کالس درس خطرآفرين در اين کشور ١٣١ : گفتايران
  . دارد که نياز مبرم به تخريب و بازسازی دارند

وی هزينه تخريب و تعمير اين کالسها را چهار ميليارد دالر اعالم 
 هزار کالس درس نيز در سراسر کشور نياز   126کرده و گفته که 

  . به مقاومسازی و مرمت دارند
به گفته معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش، ايران با کمبود 

درسه و کالس درس مواجه است و عالوه بر اينکه اغلب مدارس م
برداری از کالسهای درس  در دو نوبت فعاليت می کنند، ميزان بهره 

  . درصد بيشتر از ميزان استاندارد است ٢٣  
خيرين مدرسه "معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش شمار 

افراد در سال هزار نفر اعالم کرده و گفته که اين  را يازده " ساز
ميليارد تومان به ساخت مدارس کمک کرده،  جاری دويست و هفتاد 

هزار کالس درس که امسال در ايران بهره  چهل درصد از يازده 
برداری شده را ساخته اند و در حال حاضر نيز در ساخت سيزده  

  .هزار و پانصد کالس درس ديگر مشارکت دارند
  
  
  *************************  *********** 
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان     

  
  به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد  

  
 حدود پانزدهپائيز،   پايان رسيدن فصل تابستان و آغازبا به 

به همراه بيش از يک ميليون تن از دانش آموزان کشورمان 
هزار واحد آموزشی  صد وسی و پنجراهی   ميليون معلم
 اين در. ال تحصيلی  را با هزار آرزو آغاز کنندشدند تا س

 در ايران انسان شرايطی رخ ميدهد که ميليونها کودک و 
وجود دارند که يا هرگز پا به محيط آموزش نگذاشته اند و يا 

   .مدرسه را پس از چند سال رها می کنند
 ، در حال رژيم اسالمی" مهر"بنا به اعتراف خبرگزاری 

ون نفر بازمانده از تحصيل تا مقطع سنی سيزده ميلي" حاضر 
 ميليون و چهل و پنج سال در کشور داريم که از اين تعداد سه

التعليم بين سنين يازده تا هفده سال صد هزار نفر افراد واجب 
اين حبرگزاری در مورد کودکان کودکستانی نيز ." هستند 

صد و هاردر حال حاضرفقط  حدود چ: " اعتراف ميکند که 
ه هزار کودک در دوره پيش دبستانی ثبت نام ميشوند ، پنجا

اما هنوز نيمی از کودکان کشورمان از آموزشهای دوره پيش 
ضمن اينکه حدود چهارده درصد از مردم . دبستانی محرومند 

ايران سواد خواندن و نوشتن ندارند و يک و نيم درصد از 
  . " رسه بروند د نيز نمی توانند به مکودکان

ادامه تحصيل محرومند، همانا ه اکثريت کسانی که ازعلت عمد
اجتماعی موجود و عواملی چون _فالکت و بحران اقتصادی

 .فقر والدين و نياز آنها به کار و درآمد فرزندان خود می باشد
ضمن اينکه سياست های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 
جمهوری اسالمی نيز سبب کشتن روحيه تحصيلی و رغبت 

اين رژيم از يک طرف با حذف . م و فن ميگرددبه کسب عل
بسياری از متون و دروس علمی و جايگزينی آنها با مشتی 

م و آموزش را به خرافات مذهبی و قرون وسطايی، مراکز عل
جهل پراکنی مبدل نموده واز سوئی ديگر حجره های جعل و 

با اعمال شديدترين سرکوب ها ، ّجو خفقان آلودی را در 
ر کشور حاکم کرده است، ّجوی که هم معلم و مدارس سراس

هم محصل را از حق آزادی انديشه، بيان، تشکل و تحقيق و 
ناهنجار را  تفحص باز ميدارد و محيطی کليشه ای، سنتی و

ضمن اينکه بيش از يک .  مستولی می کندیبر مراکزآموزش
طبقه مزد و  (ميليون معلم همجون ساير اقشار طبقه کارگر

آمد ناچيز ناشی از شغل حساس بدليل در ) جامعهحقوق بگير 
اين مسئله .  هستندهم شان، ناگزير از زندگی چند شغلهو م

سبب عدم  روحيه و انرژی آنها را به تحليل ميبرد و نه تنها
می گردد، بلکه  ارتقای توانايی علمی و تعليم وتربيتی آنها

ز ايشان را حتی از پيشبرد وظايف عادی جاری در مدارس ني
نتيجه ناگزير اين روند، افت تحصيلی وعلمی . باز ميدارد

البته بخشی از خانواده های متوسط و . دانش آموزان است
مرفه، با استخدام معلم خصوصی و يا ثبت نام فرزندان خود 

 سعی در مقابله با اين پديده  در مدارس موسوم به غيرانتفاعی
مخرب می کنند، اما ميليونها دانش آموزی که از خانواده 
های کارگری و زحمتکش برخاسته اند، ناگزيرند در اين 

 با کالسهای فرسودهو   بحران زده، عقب ماندهیمحيط آموزش
  .سال تحصيلی را به آخر برسانند

درهمين رابطه وزارت آموزش و پرورش رژيم فاش ميکند 
 کالس درس فرسوده و قديمی در  بيش از ففتاد هزار: "که 

ايران وجود دارد که چهل هزار کالس از اين تعداد ، خيلی 
خطر آفرين محسوب ميشوند و تضمينی برای درس خواندن 

 . " دانش آوزان در زير سقف اين قبيل کالسها وجود ندارد 
 در نهايت ، تحت چنين وضعيتی است که ميليونها محصل

  . می آورندنااميدی، به ترک تحصيل روی
که وقتی صدها هزار فارغ   آنها البته با چشم خود می بينند

 التحصيل دانشگاهها ، قادر به پيدا کردن شغلی متناسب با
تخصص و مدرک خويش نيستند و وقتی مشاهده می کنند که 
درصد اشتغال زنان ايران از دوازده درصد تجاوز نمی کند، از 

ولی گرفتن ديپلم را  دلمشغ،خود می پرسند، به چه اميدی
  ؟! بخود راه دهند

بدين ترتيب عظيم ترين قشر اجتماعی کشورمان که در هر 
بعنوان يک قشر آينده ساز، روی آن " نرمالی "جامعه 

 سر نکبت جمهوری  "خير "حساب ويژه ای باز می کنند، از 
اما . اسالمی، آينده ای تيره و تار را در برابر خود می بينند

حتوم و تغيير ناپذير ميليونها کودک و اين سرنوشت م
نوجوان کشور ما نيست، آنها می توانند در کنار ساير 

جنبش کارگری، جنبش دانشجويی، (جنبشهای اجتماعی
با مقاومت در برابر سياست های .......)  جنبش زنان و

ويرانگر رژيم اسالمی و تقويت صفوف خود وايجاد تشکل 
عزم خو را برای پايان مستقل در مدارس و محالت،  های

  .دادن به عمر اين رژيم آينده سوز دو چندان کنند
 بويژه محصلين دبيرستانها -ترديدی نيست که دانش آموزان

 بخش مهمی از جنبش عمومی جوانان –در شهرهای بزرگ 
و مردم کشورمان بر عليه استبداد حاکم را تشکيل ميدهند، 

 ثابت و محيط ضروريست در خود مدارس نيز که امکان اما
اجتماعی مناسبی را همچون دانشگاه برای تداوم مبارزه 
فراهم می کند، جنبش و تشکل های مستقل دانش آموزی را 

  .شکل دهند
معلمين پيشرو و محافل و هسته های دانش آموزان آگاه و 

وظيفه ای که . مبارز؛ نقش مهمی در اين حوزه ايفاء می کنند
 پرداخته شود، می تواند به اگر با پشتکار و پختگی به آن

دو دهه رخوت و رکود سياسی در مدارس وعقب بيش از 
  .نشينی فاحش جنبش دانش آموزی در برابر رژيم، پايان دهد

ج مجدد با اميد به شکستن سد اختناق در مدارس و عرو
ی همه ، سال تحصيلی پر باری را برا دانش آموزی جنبش

  . محصلين ايران آرزو می کنيم
  

  )راه کارگر  ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
                                 

   84مهر ماه                                 
 


