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همراه با گرمترين سالم ها خدمت همه عزيزان بيننده تلويزيون كومه له!

آغاز سال جديد تحصيلى 1386 - 1387 را به همه دانش آموزان عزيز در دبستان ها و 
دبيرستان ها، دانشجويان دانشگاه ها، آموزگاران و دبيران دلسوز و استادان عزيز صميمانه 
همه  در  پيشروى  و  بزرگ  هاى  موفقيت  سال  جديد،  سال  اميدوارم  مى گويم.  تبريك 

زمينه ها، براى همگى آنها باشد.
و  خفقان  دل  در  شما  هستيد.  سازى  آينده  و  بزرگ  حركت  اندركار  دست  عزيزان  شما 
سركوب رژيمى اسالمى، در زير سايه يكى از سياه ترين ديكتاتورى هاى زمانه ما، چراغ 
صنفى،  وقفه  بى  كشمكش  يك  متن  در  را  جديد  عصر  علمى  آموزش هاى  و  دانش 
سياسى و اجتماعى، روشن نگه داشته ايد. در نتيجه كار عظيمى كه شما باوجود فشارها 
عقب  و  ارتجاع  ديوارهاى  بريد،  مى  پيش  به  فراوان  محروميت هاى  و  محدوديت ها  و 

ماندگى براستى ترک برداشته است.
مبارزات نسل جوان اين كشور داراى ظرفيتها و پتانسيل بسيار نيرومندى است. 

و  دبيرستان ها  مدارس،  در  ايران  جوان  نسل  نفر  ميليون   20 از  بيش  جمعيتى  امروز 
دانشگاه ها و مدارس عالى به كار تحصيل مشغول هستند، اكثريت اين شمار عظيم از 
انسان هاى پر توان و پر انرژى، هم سرنوشت اند و در شرايط مشابهى بسر مى برند، اين 
توده وسيع به نحوى طبيعى در مكان هاى تحصيل با هم اند و بدين معنى از يك تشكل 
اوليه اى كه به آنها نيرو مى بخشد، برخوردارند، جوهر دانشى كه در محيط هاى آموزشى 
اينها  است.  تناقض  در  اسالمى  حكومت  و  مذهبى  ارتجاع  ذات  با  اند  مشغول  آن  به 
همگى ظرفيت هاى طبيعى نسل جديد جامعه ما در مقابل رژيم حاكم بر ايران است. اما 
در اين جا بايد  موقعيت جديدى را كه اين نسل از لحاظ رشد آگاهى سياسى و اجتماعى 
بويژه در يك دهه اخير بدان دست يافته است به اين عوامل اضافه كرد، كه همراه با 
عوامل ديگر يكى از ستون هاى پر قدرت مبارزات اجتماعى و رهايى بخش اين دوره 
را در ايران  ايجاد كرده اند. امروز با اطمينان مى توان گفت كه اين نسل همانطوريكه 
در تاريخ ايران شاهد آن بوده ايم، در اين دوره نيز نقش بزرگى در تحوالت سياسى و 

اجتماعى ايران ايفا خواهد كرد.
با همه اينها نبايد مشكالت راه را هم ناديده بگيريم. مردم ايران در اين عرضه از نبرد 
سياسى و اجتماعى خود ، با مشكالت طاقت فرسايى دست و پنجه نرم مى كنند و موانع 

زيادى بر سر راهشان قرار دارد. همه ما اين مشكالت و موانع را مى شناسيم.
تامين نيازهاى اوليه تحصيل براى خانواده هاى كارگرى و كم درآمد، در يك سيستم 
آموزشى كه هر روز بيشتر رنگ طبقاتى بخود مى گيرد، به هيچ وجه كار آسانى نيست و 
تامين اين نيازها بر دوششان سنگينى مى كند. كم نيستند خانواده هايى كه حتى توان 
فرستادن كودكانشان را به مدرسه ندارند و يا توان آنرا ندارند كه اين نيازها را از حداقلى 

بيشتر تامين كنند و فرزندانشان با حسرت ناچار از ترک تحصيل مى شوند.
به  كه  هستند  روبرو  نظامى  با  استاد  و  معلم  و  آموز  دانش  آموزشى  محيط هاى  در 
لطايف  الحيل، زهر ارتجاع مذهبى را در متون و آموزش هاى علمى تزريق كرده است. 
زدودن آثار اين سمپاشى و جدا كردن سره از ناسره، مضمون كشمكش دايمى آشكار و 
پنهانى است كه در همه سطوح جريان دارد. اگر نخواهيم كه دانش آموز و دانشجوى ما 
از محتواى آنچه كه تدريس مى شود بيزار گردند و عمر خود را تباه شده احساس كنند، 
اگر نخواهيم معلم و استاد ما به وجدان علمى خود خيانت كنند، چاره اى جز مقابله و 

مبارزه  نيست. ارتجاع را در زمينه محتواى آموزش  بايستى قدم به قدم عقب راند.
قوانين، ضوابط، مقررات و فرهنگ رسمى حاكم در محيط هاى آموزشى بگونه اى است 
كه مى خواهد نسل جوان ما را، سر سپرده، مطيع و ديكتاتور زده بار بياورد، اجازه ندهد 
كه رابطه اى صميمانه، رفيقانه و انسانى ميان استاد و شاگرد برقرار شود. فرهنگ استبداد 
بايستى  فرهنگ  دوانده است. اين  آموزشى امروز ايران ريشه  سيستم  پرورى در عمق 
پس رانده شود و ما شاهد آن هستيم كه مقاومتى سنگر به سنگر و جانانه در اين زمينه 
در جريان است. رژيم عليرغم تالش هاى برنامه ريزى شده و پر هزينه اش قادر نشده 
است شكاف بين استاد و دانشجو، معلم و شاگرد را نهادينه كند. اما با همه اينها هنوز هم 

تالش متقابل پر حجم و گسترده اى براى خنثى كردن نقشه ها و سياست هاى رژيم 
در اين زمينه ضرورى است. 

در محيط هاى آموزشى ما، دختران و پسران را از هم جدا مى كنند و حصارى بلند بدور 
آنها مى كشند. به اين هم اكتفا نكرده و دختران در حصار سياه حجاب هم اسير مى كنند. 
اين جدا سازى ارتجاعى، اجازه نمى دهد، اميال و آرزوهاى انسانى در محيطى طبيعى 
شكل بگيرد، اگر اين جامعه و نسل جوان ما با اين سياست ضد بشرى مقابله نمى كرد، 
اكنون جامعه ايران، دهها برابر بيش از آنچه كه امروز با آن دست به گريبان است با 
آسيب هاى اجتماعى و عقده ى پيچيده روانى مواجه مى بود. اما هنوز هم بخش زيادى 

از انرژى مبارزاتى نسل جوان ما بايستى مصروف عقب راندن رژيم از اين سنگر باشد.
سال هاى  بايستى  قاعدتا  دانشگاهى،  و  دبيرستانى  تحصيل  دوران  پايانى  سال هاى 
تحصيل  راه  در  پاى  اشتياق  و  شور  با  كه  باشد  جوانانى  آرزوهاى  و  اميدها  شكوفايى 
نهاده اند. اما اين سال ها با كابوس بيكارى و نگرانى از رنج بى حاصلى كه برده اند سپرى 
مى شود. اين بى افقى، استعدادها را به بند مى كشد. اگر نسل جوان ما اين نااميدى قابل 
درک را با اميد واقعى ديگرى جايگزين نكند، همه شور زندگى و شوق حضور در دانشگاه 
و محيطهاى آموزشى را از دست خواهد داد. و اين اميد چيزى جز ملحق شدن به مبارزات 
سياسى و اجتماعى، جارى در اين جامعه نيست و اين راهى است كه خوشبختانه نسل 

جوان ما در حال پيمودن آن است.
حقوق ماهانه معلمين و استادان ما به هيچ وجه كفاف تامين يك زندگى متوسط براى 
اجتناب  بطور  آنها  زندگى  روزمره  نگرانى هاى  نيست.  ما  جامعه  زحمتكش  قشر  اين 
ناپذيرى به محيط هاى آموزشى كشيده مى شود و بر سطح و عمق آموزش ها و بر نحوه 
آموزشى  محيط  با  را  آنها  موقعيت  اين  گذاشت.  خواهد  تاثير  شاگردانشان  با  آنها  رفتار 
پشتيبانى  با  جز  وضعيت  اين  با  مقابله  ساخت.  خواهد  بيگانه  آموزان شان  دانش  با  و 
دانش آموزان و دانشجويان از مبارزات حق طلبانه معلمان و استادانشان ممكن نيست. 
پيوندهايى كه بدليل اين موقعيت مادى گسسته شده است، بايستى از لحاظ معنوى و با 
ايجاد همبستگى و پشتيبانى دوباره برقرار شود. اين تنها رژيم حاكم و سيستم آموزشى او 
نيست كه در محيط هاى آموزشى حكمروايى مى كند، بلكه به يك معنى، يك حاكميت 
دوگانه ناشى از اين همبستگى مبارزاتى برقرار است كه اجازه نمى دهد، سياست هاى 

ارتجاعى رژيم، پيوندهاى مباراتى و انسانى را بگسلد.
نسل جوان ما و جامعه فرهنگى ما، راه خود را بسوى آينده بايستى در متن اين مشكالت 
و مصائبى كه به گوشه هايى از آن اشاره كردم، پيدا كند. مقابله با اين مشكالت و موانع 
سازمان يافته، برخوردار از ذخيره هاى عظيم مالى در توان مبارزه فردى و يا مبارزات 
جمعى اما پراكنده و بدون ارتباط با همديگر نيست.  نبرد بزرگى كه در جريان است به 
سازمان و به هماهنگى، و به آگاهى نياز دارد. همگى ما بايستى وظايف و الويت هاى 
خود را در اين زمينه بشناسيم. حزب ما، همه توان خود را در خدمت به روشن كردن 
به  ايران  دانشجويان  و  جوانان  جنبش  هماهنگى  به  كمك  سازمانيابى،  به  كمك  راه، 
كار خواهد گرفت و بى سهم خود  خواهد كوشيد تا پيوند اين جنبش را با جنبش هاى 

اجتماعى ديگر ايران گسترش دهد و محكم تر كند.
خوشبختانه، موقعيت براى پيشروى در اين زمينه در مقايسه با سال هاى دهه 60  و قبل 
از آن بسيار مساعد تر شده است. دانشگاه هاى ايران مى روند تا بار ديگر به كانون هاى 
و  راديكال  شعارهاى  شوند،  تبديل  سوسياليستى  و  چپ  مباحثات  خروش  و  پرجوش 

سياسى، در فضاى دانشگاه ها بار ديگر ظنين انداز شده اند. 

در مجموع نقشه هاى رژيم  حداقل در دو زمينه با شكست روبرو شده اند:
اول در زمينه كنترل ايدئولوژيك نسل جوان ما، در زمينه به بند كشيدن آنها در حصارهاى 
براى  بى شمار  ارتجاعى  ضوابط  تحميل  بسيار،  هاى  هزينه  صرف  اسالمى،  ايدئولوژى 
محدود كردن جوانان در ورود به دانشگاه ها و مدارس عالى، تصفيه استادان و دبيران و 

قرار دادن آخوندهاى مرتجع به عنوان علما به جاى آنان، دست كارى محتواى 
شاهد  مقابل  در  امروز  و  شدند  گرفته  بكار  همه  و  همه  آموزشى،  كتاب هاى 

پيام تلويزيونى ابراهيم عليزاده دبير اول كومه له و عضو كميته اجرايى حزب كمونيست ايران
به مناسبت بازگشايى مدارس در ايران
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رويگردانى نسل جوان ايران از رژيم 
اسالمى، و نه فقط رويگردانى، بلكه 
شاهد  امروز  هستيم.  آن  از  بيزارى 
رژيم،  راست  جناح  فقط  نه  كه  هستيم  آن 
كوشد  مى  كه  آنهم  طلب  اصالح  جناح  بلكه 
آن  سياسى  هاى  بحران  از  را  اسالمى  رژيم 
منزوى  ما  جوان  نسل  ميان  در  دهد،  نجات 
و  ابتدايى  مدارس  سطح  در  حتى  است.  شده 
و  مغزى  شستشوى  طرحهاى  هم  دبيرستانها 
در  اند.  خورده  شكست  بسيج گيرى  طرحهاى 
يك كالم با قاطعيت مى توان گفت كه تهاجم 
با  ما  جوان  نسل  بر  اسالمى  رژيم  فرهنگى 

شكست روبرو شده است.
دومين عرصه ناكامى رژيم، در زمينه مرعوب 
كردن نسل جوان اين كشور است. اين نسل 
رژيم،  اين  سركوبگرانه  سياستهاى  عليرغم 
معترض  و  جسور  نسلى  اجتماعى،  مقياس  در 
است. رژيم نتوانسته است و ديگر هم نخواهد 
توانست هراس دهه 60 را به درون اين نسل 
كاردانى،  و  هوشى  تيز  جسارت،  كند.  منتقل 
فكر كردن، سازمان دادن و آنگاه عمل كردن، 
امروز  كه  است  اى  برجسته  خصوصيات  از 
ايران  جوان  نسل  ميان  در  آن  رشد  شاهد 
گفت  توان  مى  اميدوارى  با  اينرو،  از  هستيم. 
آنچه كه در آينده در راه است نه شورش ها و 
عصيانهاى ناشى از خشم و سرخوردگى بلكه 
حركت هاى آگاهانه و بهم پيوسته خواهد بود 
در  ديگر  اجتماعى  پيشرو  جنبش هاى  با  كه 

ايران گره خواهد خورد.
رژيم جمهورى اسالمى بخصوص در مناطق 
كرد نشين غرب ايران تالش فراوان بكار برد 
كه محيط هاى دانشجويى و دانش آموزى را 
از راههاى مختلف غير سياسى كند. گسترش 
به  آن  دادن  قرار  دسترس  در  و  مخدر  مواد 
در  رژيم  كه  بود  روش هايى  از  يكى  سادگى 
هنوز  رژيم  پروژه  گرفت. اين  زمينه بكار  اين 
شيوه  بايستى  زمينه  اين  در  است.  جريان  در 
بدقت  رژيم  مختلف  عوامل  شگردهاى  و  ها 
عزيز  آموزان  دانش  شوند.  خنثى  و  شناسايى 
در دبيرستان ها و دانشگاه هاى كردستان الزم 
است با هوشيارى بيشترى در اين زمينه عمل 
كنند و با همكارى همديگر و خانواده هايشان 
نمايند.  خنثى  را  رژيم  طرح هاى  گونه  اين 
خوشبختانه مى توان گفت كه در دو سال اخير 
در اين زمينه پيشرفت هاى چشم گيرى حاصل 
پروژه  اين  نيست،  كافى  اين  اما  است  شده 
بايستى  اسالمى  جمهورى  رژيم  انسانى  ضد 

با شكست كامل روبرو شود.

بار ديگر آغاز سال تحصيلى جديد را تبريك 
آرزوى  قلب  صميم  از  برايتان  و  گويم  مى 
موفقيت در همه زمينه هاى تحصيل و دانش 

اندوزى در مبارزه و در زندگى، را دارم.
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و  مدارس  بازگشايى  هفته  ايران،  در  ماه  مهر  اول  هفته 
تحصيلى  سال  بود.  جديد  تحصيلى  سال  آغاز  و  دانشگاه ها 
و  اقتصادى  تحريم  كه  شد  باز  فضايى  در   1386  -  1387
احتمال حمله نظامى به ايران، جامعه را در تشويش و نگرانى 
قرار داده است. مشكالت سيستم آموزشى در ايران بيش از 

پيش عيان تر شده است. 
سال  آغاز  در  جارى  بحث هاى  اصلى ترين  و  مهم ترين 
تحصيلى جديد، محروميت ميليون ها دانش آموز و دانشجوى 
از تحصيل، به دليلى فقر و فالكت اقتصادى، تشديد سركوب 
فعالين اعتراضات معلمان، جنبش دانشجويى، اخراج استادان 
و دانشجويان معترض و چپ، تالش براى آزادى دانشجويان 
زندانى و مسئله آزادى بيان و قلم و تشكل در مراكز آموزشى 

است. 
وزارت آموزش و پرورش ايران، نزديك به يك  چهارم جمعيت 
ايران را تحت پوشش خود قرار داده است. در هفته اول مهر 
 6 مختلف،  مقاطع  دانش  آموز  ميليون  حدود 15  ماه 1386، 
در  نفر  هزار  و 300  ميليون  ابتدايى، 4  مقطع  در  نفر  ميليون 
در  نفر  هزار   600 و  ميليون   4 و  تحصيلى  راهنمايى  مقطع 
مقطع متوسطه و پيش دانشگاهى، در كنار 1 ميليون و 180 
هزار معلم آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزارى «ايلنا»، اين 
جمعيت عظيم در 48 هزار مدرسه و 455 هزار كالس درسى 

به امر تحصيل اشتغال دارند.
و 200  ميليون  يك  كشور،  دانش  آموز  ميليون  ميان 15  از   
سال  نخستين  كه  دارد  نوآموزانى  به  اختصاص  نفر  هزار 
نوآموزان  براى  مسلما  كردند.  آغاز  امسال  را  خود  تحصيلى 

كرد، بلوچ، ترک آذرى، عرب زبان و غيره، به دليل ممنوعيت 
زبان مادريشان بسيار سخت است و تبعيض و ستم ملى را به 
طور ملموس تر تجربه مى كنند. در كنار همه مشكالت كمى و 
كيفى ادارى و آموزشى، كمبودهايى كمى، از قبيل اين كه 32 
هزار مدرسه تخريبى و خطرآفرين و 26 هزار و 610 مدرسه 
غيرمقاوم و هزينه هاى آموزشى و شهريه هاى سرسام آور و 
فقر و سوء تغذيه و ... از جمله معضالتى است كه سازندگان 

فرداى جامعه با آن ها سروكار دارند. 

نفر  هزار  پنج  سى  و  صد  و  ميليون  سه  كشور  در  اكنون  هم 
از:  (نقل  داريم  تحصيل  از  بازمانده  ساله  تا 17  سنين 11  در 
روزنامه هموطن سالم) و جمعيت كثيرى نيز در انتظار ورود 

به دانشگاه ها هستند. 
رشد  در  را  كليدى  نقش  كشورى  هر  در  پرورش  و  آموزش 
كشورهاى  در  رو،  اين  از  كند.  مى  ايفا  اجتماعى  خالقيت  و 
پيشرفته صنعتى بودجه هاى كالنى به اين عرصه اختصاص 
داده مى شود. در حالى كه ايران يك كشور ثروتمندى است 
اما، بودجه آموزش و پرورش همواره با كسرى مواجه است. در 
سال 1384، وزارت آموزش و پرورش با كسرى شديد 3300 
ميليارد تومانى مواجه بود و بودجه سال 85 با وجود افزايش 
تعداد دانش آموزان و افزايش نيازها تنها 1700 ميليارد تومان 
از كسرى 3300 تومانى آن تامين گرديد. اين در حالى است 
كه بودجه نهادهاى سركوبگر و مذهبى تا 200 درصد افزايش 

يافته است؟!
دليل  به  جوان  ها  ميليون  متاسفانه  جديد  تحصيلى  سال  در 
مانده اند.  باز  تحصيل  از  خانواده هايشان  محروميت هاى 
كم  دستمزدها  دليل  به  دانشگاه،  استاد  تا  دبستان  معلم  از 
مجبورند براى تامين زندگى خود به شغل هاى ديگرى هم 
روى بياورند. آن ها، حق مشاركت در تدوين كتب درسى و 
ارائه راهكارهاى پيشرفته عملى و حق سازمان دهى و حتى 

برگزارى سمينارهاى علم دلخواه خود را نيز ندارند.
يكى ديگر از مهم ترين بحث هاى مطرح شده در آغاز سال 
جنبش  سركوب  تشديد  به  مربوط  ايران،  در  جديد  تحصيلى 
دانشجويى، اخراج استادان و دانشجويان منتقد يا معترض از 
يك سو، ضرورت آزادى دانشجويان زندانى، تقويت و  رشد 
جنبش مستقل دانشجويى و آزادى نشريات و ديگر نهادهاى 

دانشجويى از سوى ديگر، مباحثى از اين دست است. 

كمبودهاى اقتصادى آموزش و پرورش
مديريت  توسعه  و  برنامه ريزى  از  معاون  محدث،  حمدرضا 
وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد: طى سال هاى 1370تا 
1374 اين وزارتخانه از لحاظ اعتبارى دوران ركود را گذارند 
و بدترين دوران سال 1383 بود كه سهم اين وزارت آموزش 
و پرورش از توليد ناخالص ملى به 5/2 درصد رسيد. اكنون 
سهم اين وزارتخانه از توليد ناخالص ملى به 3 درصد ارتقاء 

يافته است. 
 65 حدود  ايران،  ميليونى  هفتاد  از  بيش  جمعيت  از  واقع  در 
و  اقتصادى  فالكت  و  فقر  با  كه  هستند  جوان  آن  درصد 
سركوب هاى وحشيانه سياسى روزگار سختى را مى گذرانند، 
در حالى كه در سال هاى اخير با باال رفتن قيمت نفت، فقط 
از اين طريق حدود شصت ميليارد دالر به خزانه دولت واريز 
وجود  به  مردم  وضعيت  در  بهبودى  هيچ  تنها  نه  است،  شده 
نيامده، بلكه گرانى و تورم نيز سرسام آور است و سهم آموزش 

و پرورش از توليد ناخالص ملى، تنها «3» درصد است؟!
و  آموزش  وزارت  شكايات  به  گويى  پاسخ  دفتر  مديركل   
پرورش، از حضور 15 ميليون دانش آموز و حدود يك ميليون 

كالس  و 370  هزار  در 596  فرهنگى  جمعيت  نفر 
وى،  داد.  خبر  كشور  سراسر  مدارس  در  درس 

بمناسبت بازگشايى مدارس و دانشگاه ها
بهرام رحمانى
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تعداد آموزشگاه هاى سراسر كشور را 85 هزار 
اين  گفت:  و  كرد  اعالم  مدرسه  باب   455 و 
پرورش  و  آموزش  محاسبات  در  مدرسه  تعداد 
و با در نظر گرفتن شيفت هاى آموزشى150 هزار نوبت 
حد  به  رسيدن  براى  و  شود  مى  محسوب  آموزشگاهى 
روبرو  آموزشگاه  درصدى  كمبود 50  با  آموزشى  مطلوب 
مى  شود  آغاز  حالى  در   تحصيلى 86-85  سال  هستيم. 
مدرسه  هزار  غيرمقاوم، 32  مدرسه  و 610  هزار  كه 26 
كشور  كل  در  مدرسه  هزار   5 و  خطرآفرين  و  تخريبى 
استيجارى هستند.» يعنى از مجموع 15 ميليون جمعيت 
دانش آموزى ايران تعداد 9 ميليون و 200 هزار نفرشان 
از آموزش مناسب برخوردار نيستند و در مدارس دو نوبته 
نوبتى،  دو  مدارس  تمام  حذف  براى  مى  كنند.  تحصيل 
210 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تاكنون 

هيچ اعتبارى به آن اختصاص نيافته است.
درباره  ها،  استان  پرورش  و  آموزش  روساى  از  برخى 
كنار  و  گوشه  در  كنندگان  تحصيل  ترک  باالى  ميزان 
كشور اظهار نگرانى كرده اند. براى مثال، مدير آموزش 
درصد   43 كه  است  گفته  «اهر»،  شهرستان  پرورش  و 
تحصيل  ترک  شهرستان  اين  روستايى  آموزان  دانش  از 
كرده يا از تحصيل باز مانده اند. همچنين رئيس سازمان 
آموزش و پرورش مازندران اعالم كرد: «در چند سال اخير 
90 هزار دانش  آموز مقاطع مختلف تحصيلى اين استان، 
به  داليلى ترک تحصيل كرده اند. اين دانش  آموزان 11 تا  
17سال سن دارند و  باالترين ترک تحصيل دانش  آموزان 
مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده است و اين معضل 

زنگ خطرى جدى محسوب مى  شود. 
ليال عيوض زاده، عضو انجمن تغذيه ايران در گفتگو با 
خبرگزاى «مهر»، گفته است كه بيش از 50 درصد دانش 
فقط  و  مى روند  مدرسه  نخورده  صبحانه  كشور  آموزان 
نزديك به 36 درصد كودكان از همه گروه هاى غذايى 

مصرف مى كنند.
يكى ديگر از بزرگ ترين مشكل آموزش و پرورش اين 
است كه معلمان بدون گذراندن دوره آموزشى خاص، بايد 
30 كتاب درسى در پنج پايه درسى را طى 132 ساعت 
با حداقل فضا و امكانات ناچيز تدريس كنند. هر سال به 
دليل مهاجرت روستائيان به شهرها و كاهش آمار دانش 
آموزى روستاها، آمار كالس هاى چند پايه افزايش مى 
يابد. در سال تحصيلى 82 - 81 ميزان كالس هاى چند 
پايه 30/68 درصد بود و در سال تحصيلى 82 اين آمار به 

31/9 درصد افزايش يافت.
تبعيض در مناطق محروم كشور نيز مشكالت دانش آموزان 
و دانشجويان اين مناطق را چند برابر كرده است. براى 
مثال، يك ميليون و 403 هزار نفر از جمعيت كشور در قالب 
پراكندگى  نظر  دارند كه از  قرار  عشاير  خانوار  هزار   200
جغرافيائى بيش ترين تجمع عشاير در استان هاى فارس، 
آذربايجان شرقى، لرستان، ايالم، چهار محال و بختيارى، 
اصفهان،  احمد،  بوير  و  كهكيلويه  خوزستان،  بوشهر، 
كرمان، كردستان، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان زندگى 
مى كنند. طبق آمارى كه مديركل دفتر آموزش و پرورش 
عشاير كشور به خبرگزارى ايرنا در 17 مهر 84 ارائه داده 
است: «شمار دانش  آموزان عشاير برخالف مدارس عادى 
كشور، هم چنان روبه افزايش است و امسال از 180 هزار 
از  نفر  هزار   101 و  است  رسيده  نفر  هزار   182 به  نفر 
و  متوسطه  راهنمايى،  ابتدايى،  هاى  دوره   دانش  آموزان 
پيش  دانشگاهى عشاير كشور در سال تحصيلى جارى را 

پسران و 81 هزار نفر ديگر را دختران تشكيل مى  دهند. 
دانش  آموزان دوره  هاى مختلف تحصيلى عشاير كشور 
در شش  هزار و 100 آموزشگاه، دو هزار چادر و شمارى 
كانتينر تحصيل مى كنند و 53 درصد دانش آموزان عشاير 
تحصيل  سيار  نيمه  و  سيار  مدرسه   200 و  هزار  سه  در 

مى كنند.
طبق  حاضر  حال  در  غيرانتفاعى،  مدارس  تاسيس  با 
آمارى كه معاون مشاركت هاى مردمى، وزير آموزش و 
پرورش اعالم مى دارد، اين مدارس بيش از يك ميليون 
پذيرا  را  كشور  آموزان  دانش  از   7/3 يعنى  هزار   115 و 
مى باشند. اين تعداد در 13 هزار و 500 مدرسه و 56 هزار 
تحصيل  مشغول  انتفاعى  غير  مدارس  در  درس  كالس 
نفر  هزار  و 22  آزاد  معلم  و 984  هزار  نيز 96  و  هستند 
غير  مدارس  در  تدريس  به  مشغول  مامور،  معلمان  از 
انتقاعى  مدارس  اين  كه  است  معلوم  مى باشند.  انتفاعى 

چه وضعيتى برخوردار هستند؟!
در مورد كميت و كيفيت امكانات اين قبيل مدارس، بايد 
توجه داشت در حالى كه بر اساس استانداردهاى جهانى، 
فضاى حركتى هر دانش  آموز 2/5 متر است، متاسفانه اين 
رقم در ايران به دليل كمبود فضاى مناسب، براى دختران 

17 و پسران 26 سانتى  متر است.
از سوى ديگر، خبرگزارى حكومتى ايرنا، به نقل از معاون 
پرورشى و تربيت بدنى وزارت آموزش و پرورش نوشت: 
«وزارت آموزش و پرورش با كمبود هشت هزار معلم و 
دبير ورزش مواجه است... برنامه  هاى عمده تربيت بدنى 
مدارس در قالب برنامه چهارم توسعه تعريف شده است، 
مضاعف  تالش  حوزه  اين  در  انسانى  نيروى  تامين  اما 
آموزش  وزارت  مديريت  توسعه  و  برنامه  ريزى  معاونت 
پنج هزار  طلبد... سرانه ورزشى ساالنه  پرورش را مى  و 

ريالى براى هر دانش آموز بسيار ناچيز است.

سركوب شديد اعتراضات معلمان
 200 حدود  ها،  دانشگاه  و  مدارس  بازگشايى  مقطع  در 
وضعيت  به  اعتراض  در  التدريسى،  حق  معلمان  از  نفر 
تجمع  جمهورى  رياست  دفتر  مقابل  در  خود،  استخدامى 
كردند. اين معلمان كه از شهرهاى اصفهان، شيراز، تبريز، 
پيرانشهر، نقده، قزوين و... به تهران آمده بودند، در ساعت 

9 صبح در ميدان پاستور تهران اجتماع كردند.
در  التدريسى  حق  معلمان  اعتراضى  حركت  سومين  اين 
اعتراض به شرط قبولى در آزمون براى استخدام بود كه 
ظرف چند ماه گذشته جريان داشته است. در دو حركت 
شهرهاى  از  التدريسى  حق  معلمان  گذشته،  اعتراضى 
مختلف به تهران آمده و با اقامت دو روزه خود در تهران 
و تجمع در مقابل مجلس، دفتر رياست جمهورى و وزارت 

آموزش و پرورش نسبت به رفتار تبعيض آميز مسئوالن 
اعتراض كردند.

شرايطى  در  التدريسى  حق  معلمان  اعتراضى  تجمع 
عضو  معلمان  اخير  هاى  روز  در  كه  گيرد  مى  صورت 
جلسات  به  صنفى  هاى  كانون  و  غيردولتى  هاى  تشكل 
متعدد دادگاه قضايى و هيات تخلفات ادارى، احضار شده 
و احكام متفاوتى از انفصال از خدمت، كسر حقوق تا تبعيد 
بيش از  گذشته  چند ماه  دريافت كرده اند. طى  اخراج  و 
700 معلم دستگير شده و براى حدود 300 معلم پرونده 

تشكيل شده است.
خريد  قدرت  دائم،  طور  به  ايران،  آموزشى  سيستم  در 
معلمان به عنوان بخشى از طبقه كارگر پايين آمده است 
و دستمزد آنان هيچ تناسبى با تورم و گرانى در بازار ندارد. 
سبب  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  فشارهاى  همين 
شده است كه معلمان، دست به تظاهرات بزنند. با وجود 
تمامى قول  هايى كه مسئولين امر به معلمان داده اند، اما 
معلمان  وضعيت  بهبود  جهت  در  عملى  اقدام  هيچ  هنوز 
و  است  كم  معلمان  دستمزد  است.  نشده  حاصل  كشور 
ندارند؛  نيز  را  اتاق  يك  پرداخت  اجاره  توان  گاهى  حتى 
بگردند؛  سوم  يا  و  دوم  شغل  دنبال  به  مجبورند  معلمان 
در  باشند.  داشته  را  كارهايى  كردن  پيدا  شانس  اگر  البته 
بهترين حالت در كالس  هاى اضافى تدريس مى كنند. اما 
بخش بزرگى از آن ها، به دست فروشى در كنار خيابان 
ها، مسافركشى و كارهايى از اين قبيل مى پردازند و اين 
موضوع سبب مى شود كه معلم با استرس سر كار حاضر 

شود و كيفيت آموزشى افت پيدا كند.
كانون صنفى معلمان ايران، به مناسبت بازگشايى مدارس 
بيانيه اى منتشر كرده است كه در بخشى از آن چنين آمده 
است: «... بازداشت صدها معلم در 23 اسفند و فرستادن 
در  معلمان  شتم  و  ضرب  انفرادى،  سلول هاى  به  ها  آن 
انظار  در  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  مجلس  مقابل 
عمومى، صدور احكام آماده به خدمت براى صدها معلم 
دلسوز، صدور احكام تبعيد براى فعاالن صنفى، اخراج و 
برگزارى  و  احضار  فعاالن،  از  برخى  اجبارى  بازنشستگى 
دادگاه هاى تخلفات و انقالب براى ده  ها فعال صنفى به 
ويژه اعضاى هيئت مديره تشكل  هاى صنفى در سراسر 
ها  تشكل  از  برخى  فعاليت  مجوز  لغو  انتها  در  و  كشور 
از جمله اقداماتى بود كه به منظور سركوب حركت حق 
طلبانه معلمان ايران صورت گرفت، و اگر نبود پيگيرى و 
حمايت شما همكاران ارجمند قطعا ادامه راه براى تشكل 
هاى صنفى و نمايندگان شما در اين تشكل ها غيرممكن 

مى شد..»
در پايان اين بيانيه تاكيد شده است كه: «ضمنا از كليه 
معلمان در سراسر كشور انتظار داريم كه در روز پنج  شنبه 
مورخه 12 مهر ماه 1386 از ساعت 10 تا 12 در نوبت 
صبح و 15 تا 17 در نوبت عصر نخستين جلسه شوراى 
عنوان  تحت  را  كشور  سراسر  مدارس  معلمان  هماهنگ 
تبادل  ضمن  و  نمايند.  برگزار  معلمان  همبستگى  زنگ 
نظر پيرامون مسائل آموزشى، تربيتى و صنفى معلمان با 
امضاى طومارها و ارسال آن به مجلس شوراى اسالمى، 
خدمات  مديريت  اليحه  اجراى  بر  مبنى  خود  برخواست 
كشورى و رفع مشكل فعاالن صنفى تاكيد نمايند. قبال 
از همكارى مديران محترمى كه در برگزارى اين شورا در 
كنار معلمان هستند تشكر مى كنيم». با سپاس، (كانون 

صنفى معلمان ايران، 4 مهر ماه 1386)
بدين ترتيب، معلمان سال تحصيلى جديد را با 
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پيگيرى خواست ها و مطالبات بر حق شان آغاز 
شرايطى،  چنين  در  كه  است  طبيعى  و  كردند 
دانش آموزان و خانواده آن ها نيز به حمايت و 

پشتيبانى از مبارزات معلمان برخيزند. 

دانشگاه
به گزارش خبر گزارى فارس، در حال حاضر از حدود 2 
تحصيل  كشور  دانشگاه  هاى  در  كه  دانشجويى  ميليون 
مى كنند فقط 15 تا 20 درصد از آن ها در دانشگاه  هاى 
و  مى  خوانند  درس  رايگان  صورت  به  و  دولتى  روزانه 
در  عبارتى  به  مى  پردازند؛  شهريه  دانشجويان  مابقى 
حال حاضر 85 درصد از دانشجويان شهريه مى  پردازند. 
يك  طى  اسالمى  شوراى  مجلس  هاى  پژوهش  مركز 
شهريه  «ساماندهى  طرح  مورد  در  كارشناسى  اظهارنظر 
حال  در  كرد:  اعالم  عالى»  آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه 
دانشگاه  نظير  غيردولتى  هاى  بخش  در  تنها  نه  حاضر 
آزاد و مراكز آموزش عالى غيرانتفاعى تمام هزينه  ها را 
دانشجويان يا خانواده  هايشان مى  پردازند، بلكه 75 درصد 
دانشجويان دانشگاه هاى دولتى نيز هزينه هاى تحصيلى 
خود را متقبل مى  شوند و در واقع فقط به 25 درصد از 
پذيرفته  شدگان كنكور خدمات آموزشى رايگان ارائه مى 
شود. خانواده  ها عالوه بر شهريه، هزينه معاش فرزندان 
دانشجوى خود شامل غذا، پوشاک، نظافت، رفت و آمد و 
امثال اين ها را نيز تامين مى كنند و براى برخى خدمات 
تخصصى خارج از كالس درس مانند ثبت  نام، استفاده از 
رايانه، حضور در مسابقات و موارد مشابه نيز هزينه هايى 

به خانواده  ها تحميل مى  شود.
حكومت اسالمى، از همان سال هاى اول حاكميت اش، 
در جهت سركوب انقالب، سركوب جنبش دانشجويى و 
اسالمى كردن دانشگاه ها را نيز در راس طرح هاى خود 
كتب  مضمون  و  محتواى  تغيير  با  تا  كوشيد  و  داد  قرار 
آموزشى، پاک سازى دانشجويان و اساتيد سكوالر و چپ، 
فرستادن نيروهاى بسيج و سپاه و غيره به دانشگاه بر اين 

مركز مهم آموزشى مسلط شود. 
آزادى  حذف  آموزشى،  امر  به  ناچيز  بودجه  اختصاص 
كردن  جدا  مذهبى،  دروس  تحميل  علمى،  تحقيقات 
دختران و پسران، تحميل حجاب، ممنوعيت نقد مذهب، 
اخراج دانشجويان و استادان سكوالر و چپ، واكنش منفى 

دانشجويان و استادان را به دنبال داشت.
توسط  دانشجويى  جنبش  سركوب  دهه  سه  به  نزديك 
حكومت اسالمى، نه تنها اين جنبش مرعوب نشده، بلكه 
رشد و گسترش جنبش دانشجويى به يك جنبش مستقل 
توسط  آن  رهبرى  و  خواه  آزادى  و  طلب  برابرى  و  چپ 
دانشجويان چپ و سوسياليست، در  جهت پيوند عملى با 

جنبش كارگرى نيز گام هايى را برداشته است.
در چنين شرايطى حكومت اسالمى، براى منزوى كردن 
هاى  تشكل  و  ها  رسانه  دانشجويى،  جنبش  تضعيف  و 
تهديد،  را  آن  فعالين  و  تعطيل  را  دانشجويى  مستقل 

سركوب  و زندان مى كند. 
آموزشى،  مراكز  و  ها  دانشگاه  بازگشايى  مقطع  در 
برخوردهاى غيرانسانى حكومت اسالمى با فعاالن جنبش 
دانشجويى، هم چنان ادامه دارد. حكومت با صدور احكام 
تعليقى و احكام دادگاهى و ادامه بازداشت برخى از فعاالن 
پليسى  و  دانشجويى  هاى  تشكل  انحالل  و  دانشجويى 

كردن مراكز آموزشى را شديدتر كرده است. 

بر  دانشجويان  از  زيادى  تعداد  جديد،  تحصيلى  سال  در 
اساس طرح ستاره دار شدن دانشجويان از تحصيل محروم 
شده اند. بر اساس اين طرح، دانشجويانى كه فعاليت هاى 
سياسى داشتند، از تحصيل بازماندند. تعدادى از استادان 
مستقل و سكوالر را به زور بازنشسته كرده اند، تعدادى از 
تشكل هاى دانشگاه ها و نشريات دانشجويى تعطيل شده 

اند. گوشه اى از اين سركوب ها عبارتند از:
محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسالمى، روز بيستم 
قدم  كبير  امير  دانشگاه  به  حالى  در  سال 1385  ماه  آذر 
شد.  مواجه  دانشجويان  شديد  اعتراض  با  كه  گذاشت 
دانشجويان معترض با شهامت بى نظيرى عكس رييس 
جمهورى را در مقابل چشمان وى سوزاندند. پس از اين 
تحت  و  شدند  تهديد  دانشجويان  اين  از  بسيارى  واقعه 

فشار قرار گرفتند. 
سازمان  رئيس  مردانى،  محمدرضا  گفته  به  بنا  بعالوه 
هزار   649 اكنون  «هم  است،  گفته  دانشجويى  بسيج 
دانشجو در 2600 دفتر بسيج دانشجويى مستقر در 700 
دانشگاه سراسر كشور مشغول فعاليتند و تشكيل اردوهاى 
جهادى و هسته هاى علمى و فرهنگى از جمله فعاليت 
سركوبگر  نيروى  اين  است.»  بسيجى  دانشجويان  هاى 
و  ها  دانشگاه  فضاى  كردن  پليسى  و  اسالمى  جهت  در 
استادان  كنترل  و  مستقل  دانشجويى  جنبش  سركوب 

دانشگاه ها به كار گرفته مى شوند.
براى  را  فرصت  اين  ها،  دانشگاه  جديد  بازگشايى  اكنون 
جنبش دانشجويى فراهم كرده است تا خواست و مطالبات 
بى  آزادى  خواهان  و  بگيرد  پى  تر  وسيع  چه  هر  را  خود 
قيد و شرط همه دانشجويان دربند و آزادى بيان و تشكل 

خود باشد.

اسالمى كردن آموزش و پرورش
مضمون  و  محتوا  ايران،  در  جديد  تحصيلى  سال  آغاز  با 
كتاب هاى درسى، و به ويژه آموزش مذهبى در مدارس 
اين كشور، بار ديگر مورد بحث و بررسى و نقد قرار گرفته 

است. 
اجتماعى  و  تاريخى  ادبى،  درسى  هاى  كتاب  در  مطالب 
و  كودكان  افكار  گيرى  شكل  روند  در  مهمى  نقش  كه 
جوانان دارند، با ايديولوژى اسالمى و با استفاده از ديدگاه 

مذهبى شيعى نوشته شده اند كه افكارى خرافى و تخيلى 
بيش نيستند.

درسى،  هاى  كتاب  در  ايران  آموزشى  سيستم  در  اساسا 
قرار  بحث  مورد  مذهبى  خرافات  موضع  از  زن  جايگاه 
گرفته است، به همين دليل در كتاب هاى درسى، آپارتايد 
جنسى به شكل چندش آورى موج مى زند. زن در كتاب 
شناخته  رسميت  به  كامل  انسان  عنوان  به  درسى  هاى 
خانواده  و  جامعه  و  دولت  توسط  مردساالرى،  شود.  نمى 

بازتوليد مى شود و عمده قربانيان آن نيز دختران و زنان 
هستند.

تكامل  تاريخ  اسالمى،  حكومت  درسى  هاى  كتاب  در 
بشر، تحريف مى شود. جنگ و جهالت و خرافات مذهبى 
همواره مورد تبليغ و ترويج قرار مى گيرد. به طور غيرقابل 
و  برابرى  و  هنر  و  دانش  و  علم  يادگيرى  جلو  تصورى 
آزادى نه تنها گرفته مى شود، بلكه فعالين اين عرصه ها 
تهديد و ترور، زندان و شكنجه و حتى اعدام مى گردند. 
همه اين عوامل در زندگى و آينده جوانان تاثير به سزايى 

دارد.
هدف اصلى حاكمان اسالمى ايران اين است كه انسان، با 
روش و منش خرافى اسالمى و حكومت اسالمى تربيت 
حكومت  مصالح  و  منافع  خدمت  در  ها  آن  همه  و  شوند 
حكومت  ارتجاعى  اهداف  راستاى  در  حتى  گيرند.  قرار 
اسالمى، به عمليات انتحارى نيز تشويق مى گردند. اخيرا 
در مراسم مذهبى كه خامنه اى، رهبر حكومت اسالمى 
نيز در آن جا حضور داشت بسيارى از عناصر بسيج و سپاه 
كه عمدتا جوان نيز بودند راهى را كه خامنه اى طى كرده 
بود مى بوسيدند. ديدن اين تصوير چندش آور  هر انسان 
آگاهى را حيرت زده مى كند كه اين ها جامعه ايران و 

نسل جوانان را به كجا مى برند؟!
ضربات  تاكنون  اسالمى،  حكومت  كه  اين  وجود  با  اما 
آگاهى جوانان  جبرانى به پيكر جامعه و رشد و  غيرقابل 
زده است. بسيارى از نيروى جوان كشور، خرافات مذهبى 
و سياست ها و قوانين حكومت اسالمى را قبول ندارند و 
در جهت بركنارى اين حكومت، به عناوين مختلف مبارزه 
مى كنند. جوانان ايرانى از راه هاى گوناگون با جهان در 
در  كه  ايرانى  ميليون  چهار  سه  بر  عالوه  هستند.  ارتباط 
غرب زندگى مى كنند در ديدوبازديدهاى خود با نزديكان 
مرد،  و  زن  برابرى  غربى،  مدرنيسم  هايشان  خانواده  و 
حفاظت  بيكارى،  بيمه  سوسيالى،  حقوق  كودكان،  حقوق 
محيط زيست و غيره را به جامعه ايران انتقال مى دهند، 
جوانان از راه هاى ديگر از جمله از طريق اينترنت نيز با 
جهان رابطه دارند، به همين دليل سياست هاى حكومت 
اسالمى، مبنى بر پرورش انسان «اسالمى» را با شكست 

مواجه كرده اند.

تبعيض جنسيتى در كتاب هاى درسى
ايران،  اسالمى  حكومت  سال  هشت  و  بيست  طول  در 
زنان مبارز و برابرى طلب هرگز مرعوب اين حكومت و 
سياست هاى آپارتايد جنسى آن نشده اند. امروز با همه 
محدوديت ها زنان توانسته اند در عرصه دانشگاهى جلو 
زنان  درصد   63 از  بيش  ها  رشته  از  برخى  در  و  بيافتند 
تحصيل مى كنند. اما با اين وجود، اين اكثريت هيچ گونه 
حق و حقوقى ندارند. همچنين در حالى كه بيش از 80 
درصد معلمان كشور زن هستند، اما در كتاب هاى درسى 

القاب و واژه هاى تبعيض آميز و ضدزن موج مى زند.
فارسى  كتب  تحقيقات انجام شده در  بررسى و  براساس 
دوره راهنمايى 90/9 درصد از موارد صفات برتر انسانى 
مردان  به  صالحيت  و  همت  مردانگى،  آزادگى،  مانند 
هاى  ويژگى  به  كه  درصدى  در 9/1  و  شده  داده  نسبت 
زنان پرداخته شده تنها به ويژگى هاى ظاهرى آنان مثل 

لطافت و زيبايى اشاره شده است.
هاى  نقش  درسى  هاى  كتاب  در  همچنين 

يكديگر  از  صريح  طور  به  جنس  دو  اجتماعى 
خانه  امور  به  بيشتر  زنان  و  اند  شده  تفكيك 
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دارى و فعاليت هاى تربيتى مشغولند، در حالى 
كه مردان به فعاليت هاى حرفه اى، سياسى و 
اجتماعى مشغول مى باشند. و در تصاوير اكثر 
كتاب ها، مردان سازمان دهنده، نظام بخش و هدايتگرند 

و زنان بيش تر داراى نقش هاى مطيع اند.
در آغاز نخستين سال انقالب، در جريان بازسازى كتاب 
هاى درسى در سال 1358،  كتاب تعليمات مدنى كالس 
چهارم ابتدائى تأليف شد. اين كتاب در سال 1359، يعنى 
در دومين سال تحصيلى بعد از انقالب، در اختيار دانش 

آموزان كالس چهارم ابتدائى قرار گرفت. چنان 
تقسيم  اوال  است  مشهود  كتاب   تصوير  در  كه 
تصوير نمادين  جنس به طور  برحسب  نقش ها 
نيم  رخ دختر و پسر نوجوان منعكس شده بود كه 

در چاپ هاى بعدى از كتاب حذف شد.
اصوال در كتاب  هاى درسى، هويت فردى معين 
و مشخصى، براى دختر و پسر وجود ندارد، مگر 
براى معدودى از رهبران سياسى يا قهرمانان ملى. 
تنها موردى كه يك نام زنانه ذكر  شده  است در 
مورد مسجد گوهرشاد در مشهد مى  باشد كه در 
كتاب تاريخ كالس پنجم صفحه 108، صراحتا 
توضيح داده  شده  است. نكته  جالب اين كه ارجاع 

بناى دينى و تاريخى به يك زن در عصر اسالمى بسيار 
شاهرخ،  همسر  گوهرشاد،  هم  نوادر  اين  از  و  است  نادر 
مانده  پايدار  نامش  مسجدى  بناى  خاطر  به  تيمور)  (پسر 

 است.
 1359 چهارم  كالس  مدنى  تعليمات  كتاب  به  مرورى 
ارائه  (فرهنگى)  جنسيتى  هويت  هاى  كه  است  حاكى 
خريدار و  عمدتا دانش  آموز، زنان چايكار، شاليكار،   شده 
فروشنده در بازار شهرى مى  باشند. اغلب موارد عكس  ها 
در مورد زنان از دور و از پشت سر گرفته  شده اند و تقريبا 
مورد  صورتى كه در  نيست،  در  پيدا  جنسى آنان  صورت 
تصاوير  شمارش  نمى  كند.  صدق  وضعى  چنين  مردان 
حاكى است كه زنان كارگر و زارع و دختران دانش  آموز، 
به عالوه زنان اجتماع عشيره  اى در 5 عكس كوچك و 
 9 به  جمعا  آنان  تعداد  كه  شده  اند  داده   نمايش  متوسط 
مربوط  عكس  هاى  تعداد  كه  صورتى  در  مى  رسد؛  نفر 
به مردان در 9 عكس، با تعداد 37 نفر قابل شمارش و 
سه عكس دسته  جمعى است. به معناى ديگر، در برابر 5 
عكس زنانه، 9 عكس مردانه و در قبال 9 نفر زن، 37 نفر 
مرد، به اضافه سه مورد دسته جمعى مردانه قرار گرفته  اند. 
و  زنان  برابر  از 4  بيش  مردان  فراوانى  نظر  از  بدينسان، 
دختران در كتاب تعليمات مدنى كالس چهارم ابتدائى در 
سال 1359 حضور دارند. بنابراين، بررسى ها حاكى از آن 
است كه در كتب درسى نقش و تصاوير زنان نسبت به 

مردان بسيار ناچيز است. 
تعداد تصاوير اندک زنان نسبت به تعداد تصاوير مردان، 
تعداد فراوان تصاويرى كه در آن ها زنان در خانه حضور 
مسند  در  مردان  تصاوير  فراوان  تعداد  مقابل  در  و  دارند 
در  را  ها  آن  اگر  كه  زنان  از  تصاويرى  مختلف،  مشاغل 
شغلى به نمايش مى گذارند آن مشاغل بسيار محدود و به 
صورت عرفى جايگاه زن محسوب مى شوند مانند تصاوير 
آموزگاران زن و نه زنى براى مثال مغازه دار، تصاويرى كه 
اگر در آن ها مرد و زن هر دو در خانه هستند زن مشغول 
رسيدگى به امور خانه و مرد مشغول امورى مانند روزنامه 
كليشه  نمود  محدوده  از  توان  مى  را  است،   ... و  خواندن 

هاى جنسيتى در تصاوير محسوب كرد.

نپرداختن  و  مردانه  صرفا  امرى  صورت  به  تاريخ  بررسى 
از  مذهبى  دروس  متون  بودن  خالى  ساز،  تاريخ  زنان  به 
روايات و اتفاقات پيرامون زنان، تاكيد بر تك شكلى بودن 
خانواده و رياست مرد بر اين نهاد و هويت بخشى به زن 
صرفا در چهارچوب خانواده و صرفا در نقش مادر و خواهر 
و دختر و نه زن به عنوان يك انسان مستقل نيز از موارد 

ستم بر زن و تبعيض جنسيتى در متون درسى است.
توسط  كه  هايى  مثال  يا  واژگان  و  ها  كنايه  از  استفاده 
قرار  مردان  به  نسبت  فرودستى  موقعيت  در  زنان  ها  آن 

مى گيرند نيز از نمونه هاى نابرابرى هاى جنسيتى در نوع 
ادبيات متون درسى است. مثال وقتى از تقسيم وظايف در 
خانواده صحبت مى شود مثالش را از خانواده اى مى آورند 
كه زن به كارهاى داخل خانه مى پردازد و مرد در خارج 

از خانه مشغول است. 
درصدى   63 حدودا  شدن  پذيرفته  وجود  با  وقتى  مثال 
دختران در رشته هاى مختلف دانشگاه اعم از رشته هاى 
يا  پزشكى  مثل  مختلف  مشاغل  در  زنان  وجود  و  فنى 
تجارت و ... باز هم زنان را صرفا به عنوان خانه دار و مادر 

معرفى مى كنند اين يك تبعيض جنسيتى آشكار است.
پژوهشى كه در دهه گذشته بر تصاوير كتاب هاى درسى 
دوره ابتدايى توسط سعيد صداقت و زهرا زاهد انجام شد 
نمايانگر حضور پررنگ تبعيض جنسيتى در اين كتاب ها 

بود. 
 88 مقابل  در  كه  است  شده  داده  نشان  تحقيق  اين  در 
تصاوير  درصد   22 كار،  محيط  در  مردان  تصاوير  درصد 
دينى،  اجتماعى،  كتب  در  و  ابتدايى  پايه  پنج  در  زنان 

فارسى، علوم و رياضى ديده مى شود.
در اين كتاب ها همچنين سهمى 55 درصدى از تصاوير 
مربوط به حضور زنان در خانه است در مقابل مردان كه 
گشته  محدود  موارد  درصد   45 به  خانه  در  حضورشان 
اندک  نسبت  به  تفاوت  كه  است  حالى  در  اين  و  است. 
ميان 55 درصد و 45 درصد نه از روى رعايت برابرى بين 
زن و مرد به صورتى ناقص كه به علت كم بودن تصاوير 

كلى زنان نسبت به مردان است.
اين در حالى است كه معلمى شغلى زنانه در ايران است، 
اما هيچ حق و حقوقى براى آن ها به رسميت شناخته نمى 
شود. اكنون كه 600  هزار معلم زن در وزارت آموزش و 
پرورش مشغول فعاليت هستند، براساس نقل قول يكى 
از مسئوالن اين سازمان بيش ترين حق التدريسى ها از 
ميان آنان انتخاب مى شوند و همچنين از بين 700 رئيس 
منطقه آموزش و پرورش تنها 6  نفر از آنان از بين معلمان 

زن بوده اند.
امان اهللا قرين مقدم، يك كارشناس امور آموزشى مشكل 
معلمان زن در ايران و نبود فرهنگ اعتراض در ميان آنان 

را به مشكل فرهنگى در كشور و نبود آموزش هاى الزم 
كشور  فرهنگى  نظام  در  كه  رو  آن  مى كند: «از  ارزيابى 
يك نگاه مردساالرانه حاكم است، زنان از دوران كودكى 
چه در كتاب هاى درسى و داستانى، چه در حكايت هاى 
تنها  ها  بزرگ  پدر  و  ها  بزرگ  مادر  سوى  از  شده  نقل 
آموخته اند كه على رغم اعمال ظلم به آنان بايد مطيع 
بوده و هيچ گاه در مقام معترض ظاهر نشوند.» وى، با 
رسيده  اثبات  به  پرورش  و  آموزش  در  كه  اين  به  اشاره 
كه معلمان زن بسيار بهتر از مردان كار مى كنند، افزود: 
«به زنان كم تر از مردان در محل كار بها داده مى شود 
و به طبع از آن رو كه اكثر مديران و روسا مرد هستند، 
متاسفانه درک درستى از وضعيت و شرايط زنان در محيط 

كار و خانواده ندارند.» 
به گفته اين كارشناس با استناد به تحقيقى كه بر روى 
درصد   95 است،  شده  انجام  كودكان  قصه  كتاب   250
پسران  فكرى  و  جسمى  برترى  به  كتاب ها  مطالب  از 
آنان  سوى  از  صحيح  رفتار  انتخاب  و  دختران  به  نسبت 
مربوط بوده است. قرين مقدم، گفت: «حتى در اين رابطه 
اصطالحاتى وارد دايره لغات فارسى نظير ضعيفه، منزل، 
والده و ... شده است كه مردان سلطه طلب به دليل اقتدار 
سنتى از اين موقعيت سودهاى فراوانى در محيط كار و 

منزل برده اند.»
محروميت اكثر كودكان 

از تحصيل پيش دبستانى 
در  دبستانى  پيش  دوره  در  حضور  از  كودكان  اكثريت 
از  درصد   10 حدود  آمار  براساس  هستند.  محروم  ايران 
7 ميليون كودک زير 6 سال كشور در بيش از 11 هزار 
مهد كودک آموزش مى بينند. بسيارى از كارشناسان امر 
تعليم و تربيت معتقدند با توجه به اين كه كودكان پس 
رسمى  آموزش  مراكز  وارد  دبستانى  پيش  دوره  طى  از 
آموزشى  نظام  با  بايد  دوره  اين  آموزش  هاى  مى شوند، 

هم سو باشد.
يكى كارشناس مسئول دوره پيش دبستانى وزارت آموزش 
و پرورش درباره ميزان پوشش دوره پيش دبستانى در سال 
تحصيلى 86 - 85 گفته است: «سال گذشته 552 هزار و 
932 نفر نوآموز در مراكز دولتى و غيرانتفاعى، دوره پيش 
گذشته 142  تحصيلى  سال  در  كردند...  طى  را  دبستانى 
مراكز  در  نفر   199 و  هزار   410 و  روستاها  در  نفر  هزار 
پيش دبستانى شهرى تحت پوشش اين دوره قرار گرفتند 
كه از اين تعداد 15هزار و 657 كالس در بخش دولتى و 
8 هزار و 439 هزار كالس در روستاها تشكيل شد.» (به 
نقل از سايت همشهرى، 1386/6/28) اين ارقام در مقابل 
7 ميليون كودک زير 6 سال بسيار ناچيز است و جنايت 

بزرگى در مقابل اين آينده سازان.

اعتياد و خودكشى در ميان دانش آموزان
اعتياد يك معضل بزرگ اجتماعى در جامعه ايران، ابعاد 
تكان دهنده اى به خود گرفته است. يك دليل مهم رشد 
و گسترش سريع و بى وقفه آن، منافعى ميلياردى است 
كه باندها وابسته به حكومت در سازمان دهى توزيع مواد 
مخدر و درآمدهاى كالن آن، سهم بزرگى دارند. انواع و 

اقسام اعتياد جوانان ايرانى را تهديد مى كند.
در بازگشايى مدارس، روزنامه خراسان نوشت: «جانشين 

رياست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبيركل 
آموز  دانش  هزار   30 حدود  گفت:  جمهورى 



نيمه اول مهر ماه 1386- نيمه اول اكتبر 2007شماره 196 - صفحه 7جهان امروز

معتاد در آموزش و پرورش وجود دارد كه بايد 
براى درمان آنان برنامه ريزى شود.»

حكومت  رسمى  آمارهاى  كه  نيست  شكى 
صافى  از  و  نيستند  واقعى  و  دقيق  كدام  هيچ  اسالمى، 
كنترل و سانسور مى گذرند تا آسيبى به حكومت و سران 

آن نرساند. 
بيش ترين آمار دانش آموزان معتاد در سنين 13 تا 18 
سال قرار دارند. روزنامه مردم ساالرى، 21 آذر 1383، به 
با  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  سازمان  معاون  از  نقل 
تاكيد بر اين كه بيش ترين آمار دانش آموزان معتاد در 
سنين 13 تا 18 سال قرار دارند، گفت والدين بيش از 8 
هزار و 228 دانش آموز تهرانى اعتياد دارند و اين موضوع 
مى تواند خطر بزرگى براى دانش آموزان و گسترش اين 

پديده در مدارس محسوب شود. 
 30 تا   20 سنى  گروه  در  اعتياد  رشد  ايسنا،  گزارش  به 
سال در سال هاى اخير بسيار محسوس است و در همين 
توسط  كشور  معتاد  هزار   120 تا  هزار   100 حدود  حال 
دوستان هم مدرسه اى خود به مصرف مواد تشويق شده 
اند. بدين ترتيب، آمار نگران كننده اى را در مقابل ديد 
مسئوالن آموزش و پرورش قرار مى دهد چرا كه براساس 
اين آمارها حدود 30 هزار دانش آموز معتاد در آموزش و 

پرورش تحصيل مى كنند. 
اما آمارها و بررسى هاى غيررسمى حاكى از آن است كه 
تعداد جوانان معتاد خيلى باالتر از آمارهاى رسمى دولتى 
است. جوانان ايرانى از 15 سالگى در معرض اعتياد قرار 
يابند،  مى  انعكاس  ها  رسانه  در  گاها  كه  ارقامى  دارند. 
نشان  را  واقعيت  اين  باشند،  نادرست  چه  و  درست  چه 
مى دهند كه مواد مخدر در مدارس كشور، در حد بااليى 
توزيع مى شود و دانش آموزان همواره در معرض اعتياد 
در  مخدر  مواد  توزيع  و  پخش  باندهاى  زيرا  دارند.  قرار 
مدارس راهنمايى و دبيرستان ها به سادگى در دسترس 

كودكان قرار دارند.
در كنار فاجعه خانمانسور اعتياد، خودكشى جوانان معتاد نيز 
باالست. طبق آخرين آمارهاى وزارت آموزش و پرورش، 
طى يك سال گذشته 283 دانش آموز در مدارس تهران 
دست به خودكشى زده اند. اين آمارها در بين دختران و 

پسران 10 به 4 است.
عالوه بر ترياک، هرويين و حشيش، مواد مخدر جديدى 
به نام قرص هاى «اكس شيشه» و «كراک» كه همگى 
مواد شيميايى و بسيار خطرناک هستند بيش تر دختران 
معتاد را گرفتار خود كرده اند. عدم آزادى هاى فردى و 
مصرف  از  ناشى  افسردگى  و  ايران،  جامعه  در  اجتماعى 
اين مواد باعث بيمارى و فرار اكثر كودكان از خانه را در 
تن  جمله  از  بعدى  مشكالت  پيدايش  زمينه  و  دارد.  پى 
فروشى و مورد سوء استفاده قرار گرفتن اين كودكان و... 
كه  كودكانى  است.  مخدر  مواد  از  استفاده  بعدى  عواقب 
قربانى مناسبات سرمايه دارى و حكومت اسالمى هستند. 
كودكانى كه به جاى يادگيرى علم و هنر و برخوردارى 
بهترين  در  و  دارند  قرار  فشار  تحت  ورزش  و  تفريح  از 
دوران زندگى خود مجبورند به كارهاى شاق، اعتياد و تن 

فروشى روى بياورند.
در 21 شهريور ماه 85، رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر 
انواع  تن  كشف 3/5  به  اشاره  با  تهران،  انتظامى  نيروى 
مواد مخدر در تهران، تصريح كرد: «در سال جارى 500 
اين  كه  شده  كشف  تهران  در  شيميايى  مواد  نوع  هزار 
رقم در كشور بى   سابقه بوده و نشان دهنده تغيير الگوى 

مصرف مواد در تهران است.» فرماندار تهران از شناسايى 
خبر  تهران  در  صنعتى  مخدر  ماده  نوع   1400 از  بيش 

داده است.
جمع بندى

كه   دهند  مى  نشان  ها  بررسى  و  تحقيقات  از  بسيارى 
وضعيت آموزش و پرورش ايران شديدا بحرانى است. اين 
امر باعث افت كيفيت آموزش و يادگيرى را آسيب پذيرتر 
و سخت تر كرده است. شيوه تدريسى دانش آموزان كسل 
كننده و مالل آور است و حق اظهار نظر و عقيده آزادانه 
ندارد.  را  حكومت  به  اعتراض  حق  معلم  ندارند،  را  خود 
اين  ندارد،  را  معلم  به  انتقاد  و  اعتراض  حق  آموز  دانش 

وضعيت خالقيت هاى سيستم آموزشى را مى گيرد.
دانش  توان  از  بيش  درسى  هاى  كتاب  و  دروس  تعداد 
درس  بايد  هفته  يك  طى  در  آموز  دانش  است.  آموزان 
 هاى زياد و غيرضرورى را فرا بگيرد. به عنوان مثال يك 
دانش آموز كرد، ترک آذرى، عرب، بلوچ و غيره نمى تواند 
اين  از  بنويسد.  و  بخواند  و  كند  صحبت  فارسى  زور  به 
بايد  سراسرى  زبان  عنوان  به  فارسى  زبان  كنار  در  دوره 
زبان هاى محلى نيز در همه سطوح تدريس شود و زبان 
اساسا  گردد.  آزاد  ايران  در  غيرفارس  هاى  مليت  مادرى 
غيرقابل  روانى  و  روحى  لطمات  مادرى،  زبان  ممنوعيت 
جبرانى به دانش آموز مى زند و در برخى مواقع اجبارا به 
ترک تحصيلى آن ها منجر مى گردد. دروس مذهبى و 
حتى شركت اجبارى در مراسم هاى دينى كه در سيستم 
آموزشى گنجانده شده  اند، در حالى كه دروس ضرورى 
هاى  زمينه  همه  در  غيرمذهبى  دروس  مثال  اجتماعى  و 
آموزشى به خصوص در امر يادگيرى كامپيوتر، اينترنت، 
نويسندگى، هنرى، موسيقى، روش تحقيق و غيره حذف 

شده است.
و  آموزش  تا  شود  دگرگون  بايد  وضعيت  اين  شك  بى 
پرورش بتواند براى رشد و پيشرفت جامعه سودمند باشد. 
در گام نخست بايد آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
از  بتوانند  كشور  جوانان  و  كودكان  همه  تا  شود  رايگان 
امكانات يكسان و برابرى برخوردار باشند. شهريه برداشته 
شود و ابزارهاى تحصيلى به رايگان در اختيار دانش آموزان 
و  معلمان  اقتصادى  موقعيت  بگيرد.  قرار  دانشجويان  و 
استادان دانشگاه ها متناسب با تورم و گرانى افزايش يابد 
تا آن ها با فراغت بيش ترى به امر آموزشى بپردازند. زبان 
مادرى بايد آزاد گردد و در همه سطوح آموزش در كنار 
دانش  تعداد  شود.  تدريس  نيز  محلى  زبان  فارسى،  زبان 
بيش  وقت  دبيران  تا  يابد  كاهش  ها  كالس  در  آموزان 
ترى به هر دانش آموز اختصاص دهند. فضاهاى آموزشى 
سراسرى  استاندارد  و  مطلوب  وضع  يايد  ها  كالس   و 
كتابخانه،  سينما،  ورزشى،  و  تفريحى  هاى  سالن  بيابند. 
كارگاه  ها، آزمايشگاه  ها و سايت هاى اينترنتى آموزشى، 

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران
 و كومه له ديدن كنيد

www.komalah.org

www.komala.tv

www.cpiran.org

كامپيوتر و دروس متناسب با توان دانش آموزان تنظيم 
و تاليف گردد. بودجه كافى به عرصه اموزشى اختصاص 
داده شود. به جدايى دختر و پسر خاتمه داده شود. نهايت 
امر بايد به سلطه و دخالت حكومت و دين در آموزش و 
پروش و محتواى آموزشى كتاب هاى درسى پايان داده 
شود تا آموزش و پرورش در فضايى آزادتر و به دور از 
هرگونه سانسور و اختناق و فقر اقتصادى به آن درجه از 

رشد و خالقيتى برسد كه شايسته انسان است. 
بر  بالغ  سرنوشت  به  نيست  مجاز  اسالمى،  حكومت 
ميليون   15 و  هايشان  خانوده   با  فرهنگى  ميليون  يك 
دانش  آموز، بيش از اين بى تفاوت باشد. خانواده دانش 
آموزان نيز در شهرها و روستاها با ارتباط تنگاتنگى كه با 
سيستم آموزشى دارند، قدرت و نفوذ فرهنگيان را افزايش 
سراسرى  دهى  سازمان  ضعف  اما  اند.  داده  چشمگيرى 
معلمان  كه  حكومت  از  مستقل  هاى  تشكل  برپايى  و 
و  دانشجويان  و  آموزان  دانش  و  ها  دانشگاه  استادان  و 
خانواده آن ها در يك صف واحد  متحد كند، به حكومت 
ترين  وحشيانه  به  كه  است  داده  را  جرات  اين  اسالمى 
شكلى اعتراضات معلمان و دانشجويان را سركوب كند. 
در  و  آيد  وجود  به  متحد  صف  اين  اگر  كه  است  واضح 
مردم  و  دانشجويان  و  زنان  و  كارگرى  جنبش  با  ارتباط 
حكومت  موقع  آن  گيرد  قرار  خواه  آزادى  و  ستم  تحت 
نخواهد  را  اجتماعى  عظيم  نيروى  اين  با  مقابله  توان 

داشت. 
حكومت اسالمى، حكومت رعب و وحشت، تهديد و ترور، 
شكنجه و اعدام و حكومتى استثمارگر است و زبان خوش 
مطالبات  و  ها  خواست  بايد  بنابراين،  شود،  نمى  سرش 
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با قدرت توده اى 

به اين حكومت تحميل شود.
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در پس تناقضات و موانع الگوهاى اقتصاد "اسالمى و علمى"
                               سمكو نورى 

قبل از گشايش مدخل بحث در زير اين عنوان، بايد ياد آور 
شد كه اين ادعا هاى "اقتصاد اسالمى و اقتصاد علمى" در 
ليست ساير ادعاهايى قرار مى گيرد كه اكنون نيز در اين 
سپرى  اسالمى  رژيم  عمر  از  كه  سياسى  حساس  مقطع 
مى شود به كلمه رمز اختالفات جناح هاى بورژوازى در 
با  درگير  طرفين  از  هركدام  و  است.  گشته  مبدل  ايران 
و  گسترده  هاى  بيكارى  و  فساد  و  فحشا  كردن  منتسب 
به  اشاره  حتى  و   .... و  غربى  و  بيگانه  الگوهاى  اطالق 
از  را  ديگرى  اند  رفته  را  راه  اين  كه  كشورهايى  تجارب 

رفتن به بيراهه مى ترسانند.
بر  خود  شوم  سايه  گسترانيدن  از  پس  اسالمى،  رژيم 
انقالب مردم در سال 57 و سركوب هاى شديد چپ ها 
و كمونيست ها و تقريبا تثبيت نسبى حكومت خود و هم 
زمان با درگير كردن مردم ايران به جنگى خانمانسوز در 
دهه 60، بورژوازى ايران را به كماى سياسى برد و يك 
چشيدن  همانا،  را  ايران  بورژوازى  خواست  ديگر  مرحله 
لذت دولت خود طبقه بورژوازى به خواستى دست نيافتنى 
گفتمان  به  زمانى  از  بعد  جنگى"،  "اقتصاد  كرد.  تبديل 
رژيم مبدل شد كه خزعبالتى هم چون "اقتصاد مال خر 
است" از جانب خمينى  مطرح مى شد،  كه در آن زمان 
مضمون  و  داشت  روزانه  كاربردى  جنگى"  "اقتصاد  اين 
ايران  بورژوازى  بود كه  اين  سطح  ترين  كلى  در  نيز  آن 
بايستى پروژه هاى خود را براى انباشت ثروت  و استثمار 
بياندازند.  تعويق  به  جنگ  اين  از  بعد  تا  كارگر  طبقه  از 
"اقتصاد جنگى" كلمه ناخوشايندى براى بورژوازى ايران 
به  اقتصادى  سطح  در  كلمه  اين  تجلى  همچنين  و  بود 
از  بعد  كه  اين  براى  بورژوازى  از  صبر  به  دعوت  معنى 
خواست  به  حكومت  اين  درون  در  عراق  و  ايران  جنگ 

آنان در ايران پاسخ داده خواهد شد.
تعديل  و  سازندگى"  سردار  "رفسنجانى  امدن  كار  روى 
نيروى انسانى، نامى ديگر بر پروسه اخراج و بيكار سازى و  
سيه روزى طبقه كارگر در ايران كه با شعارهايى از جانب 
وى هم زمان بود، به سرعت بخشى از بورژوازى ايران را 
حول اين شعار گرد آورد. رفسنجانى، با آگاهى از خواست 
و مطالبات بورژوازى ايران همانا فراروى از محصور ماندن 
در درون مرزهاى ملى براى فعاليت اقتصادى و جلوگيرى 
از دست اندازى نهادهاى ايدئولوژيك در روابط اقتصادى 
كردن  ناامن  از  جلوگيرى  همچنين  و  رژيم  سياسى  و 
فضاى داخل جهت سرمايه گذارى هاى خارجى و پيوستن 
اتوريته بانك جهانى و اقتصاد  به ساير كشورهاى تحت 
نئوليبرالى به اين عرصه پاى نهاد. اما با ديوار ايدئولوژى 
آن  به  وابسته  نهادهاى  و  رژيم  رهبر  شخص  و  اسالمى 
بخش  وى  از  پس  شد.  داشته  باز  راه  ادامه  از  و  مواجه 
بزرگى از بورژوازى ايران خود را در قالب "گفتگوى تمدن 
ها" دوباره باز يافتند و خاتمى مسئوليت اين پروژه برزمين 
مانده رفسنجانى را برعهده گرفت. روى كار آمدن خاتمى 
با چراغ سبز دادن هاى پى در پى به آن "بيگانه هايى" 
كه جناح حاكم رژيم با اين ادبيات خاص مخالفين را از 
كه  اين  خالصه  بود.  همراه  ترساندند  مى  راه  اين  ادامه 
حتى  و  ايران  بورژوازى  از  بخشى  نظر  جلب  با  خاتمى 

بخشى از اپوزسيون خارج كشور و تحريك سرمايه دارى 
به ايجاد فضاى الزم جهت سرمايه گذارى روى كار آمد. 
اما نامبرده نيز به علت برآورده نشدن پيش نيازهاى اين 
پروژه در پيوند بورژوازى ايران به بازارهاى جهانى براى 
رقابت در اين عرصه و سازماندهى ضرباتى حساب شده 
تر و خردكننده تر از قبل، به طبقه كارگر در جريان يك 
نشانده  خود  جاى  سر  رقيب  جانب  از  كشمكش  و  جدال 

شد.

الگوهاى متفاوت اقتصادى يا رقابت جناح ها 
برسرشيوه  هجوم به طبقه كارگر

روى كارامدن رفسنجانى و خاتمى، با سياست اقتصادى 
توام  نژاد،  احمدى  پاسدار  نيز  اكنون  و  سازى،  خصوصى 
با بيكار سازى هاى صد هزار نفرى كارگران و سياست 
بازخريد و چپاول زندگى طبقه كارگر و تهاجم به آن سطح 
از زندگى طبقه كارگر كه طى مبارزات پيگير به آن دست 
يافته اند، بود. سواى چالش هايى كه بر محور ضديت با 
غرب و آمريكا و در كل در سطح سياسى از جانب جناح 
وابسته به نهادهاى "رهبرى" ديده مى شود در واقع جوهر 
اين اختالفات در سطح داخلى بر سر رقابت در ارتباط با، 
پيوند به بازارهاى جهانى و قرار گرفتن زير اتوريته بانك 
جهانى است كه از دهه 1980، به قول خودشان سياست 
خصوصى سازى  بر آن بوده اند كه كشورهاى عقب مانده 
را از اين عقب ماندگى نجات دهند. اما به لحاظ تاريخى 
و از نظرگاه رويكرد سياسى، احمدى نژاد و طيف رهبرى 
رژيم با تناقضاتى در سطح مسائل سياسى مواجه هستند 
كه تاكنون روند ادغام را سد كرده، ولى موقعيت سياسى 
هر دو طيف در راه اين ادغام يكسان نيست. گرچه طيف 
اصالحات سياسى نيز به داليل زياد، شايد همان داليلى 
كه در زمان رياست جمهورى خاتمى براى آن ها به وجود  
مى آمد، اوال نخواهند توانست ديوار ستبر طيف رهبرى 
رژيم را در نورديده و  بر طيف مقابل فايق بيايند دوما نيز 
اين الگوى اقتصادى مورد ادعاى آن ها حتى مدتى هم 
بحران هاى ديگر اين رژيم در سطح سياسى را كاهش 
نخواهد داد و شانسى براى اين كار ندارند. بدين صورت 
با  ارگانيك  پيوند  و  ايران  بورژوازى  ادغام  كه  بينيم  مى 
موانع  دسته  دو  با  آزاد  اقتصاد  و  جهانى  دارى  سرمايه 
سياسى پيچيده داخلى و خارجى مواجه است. جناحى كه 
بين  نهادها  اين  با  اقتصادى  و  سياسى  روابط  به  متمايل 
تمام  صراحت  با  و  است  كارگرى  ضد  شدت  به  المللى 
"ايرانى"  سازى  خصوصى  الگوهاى  خود  طراحان  توسط 
واگذارى،  و به قول خودشان با مديريت واحدهاى مورد 
و بر مبناى اقتصاد آزاد و متكى بر سياست نئوليبرالى را 
خصوصا  اقتدارگرا و  موسوم به  جناحهاى  ميزنند و  فرياد 
گروه هاى وابسته به رهبر و رئيس جمهور احمدى نژاد 
را به نداشتن الگوى اقتصادى اين دولت پس از گذشت 
تقريبا 2 سال از عمر آن مورد حمله قرار مى دهند و اصل 
44 قانون اساسى، همانا حركت به سمت اقتصاد آزاد را 
كه مترادف با " اقتصاد غيردولتى"  است، به محرک اين 
تفكر تبديل كرده اند، در صورت حتى تحقق اين چشم 

انداز فوق مستقل از منتسب كردن معضالت اقتصادى و 
سياسى در جامعه به نبود اين الگو براى اقتصاد و از اين 
راه متهم كردن جناح رقيب و راه انداختن جنگ زرگرى، 

زندگى طبقه كارگر را به تباهى خواهند كشاند.
اگر احمدى نژاد و كابينه دولت وى و وابستگان اين فكر 
رژيم  اقتصادى  فعاليت  براى  مشخص  الگوى  از  تاكنون 
حاكمه طفره مى روند هيچ گاه به اين معنى نيست كه 
اوال راه چاره، الگوى اقتصادى است كه جناح وابسته به 
اصالحات سياسى با تمام طيف بندى رنگارنگش و عنان 
از كف داده به سمت الگوى اقتصاد بازار مى تازند، مى 
الگوى  يك  بر  نژاد،  احمدى  دولت  همين  دوما  و  باشد. 
رعايت  به  ملزم  كه  است  استوار  بچاپ  بچاپ  اقتصادى 
ها  طيف  تنها  و  نيست  بورژوازى  طبقه  درون  "برابرى" 
هستند مورد ستم  نزديك  حاكميت  هايى كه به  گروه  و 
واقع نمى شوند و اين داد و فغان هاى طرف مقابل نيز 
و  كردن  مستضعف"  "مستضعف  و  بوده  خاطر  همين  به 
اشاره به بيكارى گسترده و ساير معضالت دامنگير جامعه 
نيز براى همراه كردن طبقه كارگرى است كه واقعا مورد 
ستم واقع شده اند و در عين حال استفاده از طبقه كارگر 
هم چون اهرم فشاربر جناح ديگر و حتى ترساندن جناح 
اقتدارگرا از تحرک مبارزه طبقاتى طبقه كارگر به سمت 
و  مقامات  برسر  نظام  اين  كردن  خراب  و  يابى  تشكل 
واژگون كردن كليت نظام سرمايه دارى ارتجاعى اسالمى 
و متوسل شدن اين طبقه به روش خود براى ايجاد تغيير 

ريشه اى، همانا انقالب است.
اين در حالى است كه به جز گروه هاى كوچك و محفل 
در  چنانى  آن  تاثيرى  گونه  هيچ  كه  اى  حاشيه  هايى 
نظام  اين  كليت  ندارند،  رژيم  اين  درون  هاى  صفبندى 
به  وابسته  هاى  جناح  و  رژيم  رهبر  و  نژاد  احمدى  از 
اين  با  مخالفتى  گونه  هيچ  غيره  و  سياسى  اصالحات 
الگوهاى اقتصادى ندارند و طفره رفتن هاى احمدى نژاد 
گردن  و  رژيم  اقتصادى  الگوى  مورد  در  راندن  سخن  از 
ننهادن به اين كه آن ها نيز اين الگوى مورد نظر جناح 
خرد  الگوى  همان  سياسى،  اصالحات  به  وابسته  هاى 
كننده معيشت طبقه كارگر را در كليت خود مى خواهند، 
اوال به اين خاطر است كه خود مى خواهند اين الگو را 
اين  فراراه  سياسى  موانع  دوما  و  باشند  داشته  دست  در 
و  آمريكا  با  روابط  تنظيم  با  ارتباط  در  اقتصادى  پارادايم 
غرب وجود دارد و سوما اين كه دراين كش و قوس ها 
گوى سبقت را از جناح هاى ديگر بربايند و آن ها را از 
ميدان رقابت به در و آن دسته از بورژوازى را با خواست 
ها و توقعات باال به لحاظ سياسى و اقتصادى حول خود 
بسيج كنند. اظهارات مقامات رژيم از احمدى نژاد گرفته تا 
مهره ها ى تحتانى اين دولت نيز بيانگر اين مسئله است. 
براى نمونه اظهارات احمدى نژاد، در جمع اساتيد بسيجى 
"كه آن ها مى خواهند (منظور غربى ها) فرمول اقتصاد 
سرمايه دارى غربى براى ما بپيچند و  گفتن اين كه با 
اين نسخه ها نمى شود" اقتصاد اسالمى" و كشور را اداره 

كرد از اين دسته زيگزاگ هاى سياسى است كه 
در طول عمر رژيم براى تمام ناظران سياسى 
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حسين  كه  است  حالى  در  اين  و  آشنا  امرى 
صمصامى، "دبير كميسيون اقتصادى دولت" در 
مورد الگوى اقتصادى دولت نهم اظهار مى دارد 
است  آزاد  اقتصاد  سمت  به  دولت  اقتصادى  "حركت  كه 
و با اجراى اصل 44 اين موضوع يعنى حركت به سمت 
اقتصاد آزاد سرعت گرفته است". بدينگونه مى بينيم كه 
بودن  نقيض  و  ضد  حين  در  نقيض  و  ضد  اظهارات  اين 
حاوى اين پيام براى بورژوازى ايران است كه ما هم به 
لحاظ رويكرد به الگوهاى اقتصادى چيزى جز الگوهاى 
مورد ادعاى جناح هاى رقيب در چنته نداريم اما بورژوازى 
ايران مى تواند با توجه به مسئله قدرت كه در دست چه 
كسى است با پايين آوردن سطح توقعات بايد با ما "جناح 

رهبر و دارو دسته اش" بپيوندد.

اقتصاد "علمى، مديريت اقتصاد " موانع سياسى 
از  جناحى  هاى  لفاظى  از  دسته  اين  از  علمى  اقتصاد 
رژيم است كه در صدد برداشتن موانع سياسى در ادغام 
بورژوازى ايران در بازارهاى جهانى بوده و غافل از اين 
كه چه در حالت "انحصار دولتى و چه انحصار خصوصى" 
گان  وابسته  و  اقتدارگرايان  مقابل  هاى  جناح  قول  به  يا 
به اصالحات سياسى كه از "اقتصاد علمى" دم مى زنند، 
چه در حالت "مديريت اقتصاد" يعنى ايجاد فضاى الزم 
جلوگيرى  و  دولتى  و  خصوصى  بخش  در  رقابت  جهت 
و  اقتصاد  خصوصى"،  يا  "دولتى  سويه  يك  انحصار  از 
سياست در اين رژيم محتوم به شكست است. اما طيف 
حامل  شب  اسم  اين  با  سياسى"  "اصالحات  به  موسوم 
اين پيام برای امپرياليسم است كه مى خواهند روی اين 
به  امپرياليسم  با  ديالوگ  راه  ز  ا  ان  كيفيت  و  قدرقدرتى 
بحث بنشينند كه اين مسئله، يعنى به قدرت رسيدن اين 
طيف و دنبال كردن پرو   ژه هاى خود بدون دخالت طيف 
ديگر نيز چيزی شبيه به  "معجزه" يعنى "عصای موسى 
و شمشير على" را مى طلبد. اما حتى در صورت برداشته 
مقابل  جناحههاى  جانب  از  سياسى  موانع  اين  شدن 

جهانى  بازارهاى  در  ادغام  و  نژاد  احمدى  و  اقتدارگرايان 
نتيجه  در  آن  تسريع  و  تزايد،  به  رو  طبقاتى  شكاف  نيز 
و  كارگر  طبقه  طبقاتى،  مبارزات  گرفتن  باال  و  روند  اين 
رفت  برون  جهت  اى  چاره  اجتماعى،  هاى  جنبش  ساير 
كار  طبقاتى  تقابل  و  نيست  ان  از  ناشى  هاى  بحران  از 
در  كه  پيش  از  بيش  را  خود  ناپذيرى  اجتناب  سرمايه  و 
به  كرد،  خواهد  نمايى  رخ  كارگر  طبقه  آمدن  ميدان  به 
نمايش خواهد گذاشت. همان طور كه در باال نيز بدان ها 
اشاره شد، موانع سياسى فراراه ادغام بورژوازى ايران به 
بازارهاى جهانى، احمدى نژاد و در كل اقتدارگرايان را به 
اين موضع در ارتباط با الگوى اقتصادى سوق داده است. 
ارتباط  در  كرده  سد  را  امر  اين  جلوى  كه  سياسى  موانع 
است  دهه  سه  به  نزديك  كه  باشد  مى  سياسى  بامسائل 
پسوند "تندروها و اقتدارگرايان" را به گروه هاى نزديك 
به خامنه اى و كليت نظام  زده است. بار سياسى كلمه 
اقتدار گرا و تندروها در ايران در سطح سياست داخلى و 
جهانى  بازارهاى  در  ادغام  و  دوانيده  ريشه  رژيم  خارجى 
براى اين "تندروها" كه اكنون ادعاى "اقتصاد اسالمى" 
سر مى دهند، به معنى قرارگرفتن زير اتوريته ى سياست 
آمريكا و غرب در منطقه و دست كشيدن اين "تندروها" 
با  اگر  خاورميانه،  در  بالمنازع  قدرت  به  شدن  تبديل  از 
دست  و  باشد  هم  خودشان  جانب  از  اتمى  نمايى  بزرگ 
كشيدن از دخالت مستقيم در مسئله فلسطين و لبنان و 
عراق و افغانستان يا در كليت خود، عقب نشينى از مواضع 
سياسى است كه در آن ها غرب و آمريكا منافع خود را 
يا  گروه  اين  براى  ادغام  پروژه  واقع  در  كنند.  مى  دنبال 
جناح به قيمت عقب نشينى هم از مواضع سياسى تاكنونى 
مى  تمام  آمريكا  و  غرب  اتوريته  تحت  گفتن  قرار  هم  و 
برايشان  امر  اين  تاكنون  ديگر  راهى  جهت  گرچه  شود 

خوشايند نبوده است. 
حاكى  اورانيوم  سازى  غنى  در  رژيم  توانايى  ميزان  اگر 
منطقه  در  اتمى  رژيمى  راه  در  رژيم  اين  نهادن  قدم  از 
رژيمى  توانست  نخواهند  غرب  و  آمريكا  وقت  آن  باشد 

هم چون جمهورى اسالمى را با فنى آورى هسته اى كه 
هم زمان روند چپاول خود آمريكا و غرب را در عراق و 
افغانستان و مسئله فلسطين و لبنان كند خواهد كرد در 
بازارهاى جهانى تحمل كند. پس موانع سياسى مى تواند 
خود را در اين مسائل بيابد و جناحى خواهد توانست اين 
قدرت  در  هم  طرف  يك  از  كه  برساند  انجام  به  را  كار 
باشد و از طرفى ديگر بتواند سر اين مسائل با آمريكا و 
غرب كنار آمده باشد. به همين دليل يكى از موانع جدى 
جهانى  بازارهاى  به  اسالمى  رژيم  ادغام  راه  در  سياسى 
بورژوازى  بر  جهانى  تجارت  خنك  نسيم  وزيدن  آغاز  و 
ايران مسئله ادعاى قدر قدرتى اين رژيم و سهم خواهى 
موضوع،  اين  بررسى  اما  است.  منطقه  در  امپرياليسم  از 
يعنى الگوهاى اقتصادى ِرژيم از زاويه منافع طبقاتى طبقه 
كارگر بوضوح آشكار است كه تمام اين نقشه ها تالشى 
جهت حفظ منافع بورژازى و سرمايه دارى در ايران است 
اسالمى  دارى  سرمايه  رژيم  ادغام  صورت  در  حتى  و 
سطح  كاهش  و  وسيع  هاى  بيكارسازى  منتظر  بايستى 
زندگى طبقه كارگر و تسريع روند انباشت سرمايه دردست 
سرمايه داران در ايران و ... باشيم كه تمام اين موارد نيز 
به ميزان اتحاد و يكپارچگى طبقه كارگر در پس راندن 
طبقه  دارد.  بستگى  نظام  كليت  و  بورژوازى  هاى  تالش 
كارگر در پس هيچ يك از اين الگوها ى اقتصادى منافعى 
ندارند و بايد با ارتقاء سطح مبارزات خود تالش هاى رژيم 
اسالمى سرمايه دارى را با شكست مواجه كرده و با مبارزه 
و  كارگرى  شوراهاى  نهادن  بنا  در  متحد  و  يكپارچه  اى 
كنترل كارخانه ها و مراكز صنعتى در دست خود، جلوى 
خصوصى شدن آن در دست سرمايه داران را سد كنند. 
اگر اين مسئله تاكنون به وقوع نپيوسته است دليلش نه 
به  كه  بورژوازى،  مقابل  قطب  در  الزم  ظرفيت  آن  نبود 
خطاب  ماركسى  هاى  توصيه  يافتن  تحقق  فقدان  علت 
به كارگران جهان جهت اتحاد و تحقق آن نيز در عرصه 

مبارزه طبقه كارگر در ايران است.
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مقدمه:
بررسى  و  پيچيده  بسيار  است  مسئله ئى  مسكن  مشكل 
راه هاى مقابله با آن، در شرايط گوناگون، بسى پيچيده تر 
از خود مشكل مى باشد. هم شهر مشكل مسكن دارد و 
از  وسيع تر  بسيار  شهرها  در  قضيه  ابعاد  اما  روستا،  هم 
است.  كارگران  مشكل  عمدتا  مسئله  اين  روستاهاست. 
اين  در  مختلفى  درجات  به  نيز  بورژوا  خرده   اقشار  ولى 
خرده   اقشار  و  كارگر  طبقه   شريكند.   كارگران  با  امر 
اين  با  مقابله  يا  و  حل  براى  مختلفى  راه هاى  بورژوا 
مشكل ارائه مى دهند. معضل مسكن به صورت و در ابعاد 
بعد  ايران  بر  سرمايه دارى  سيستم  تسلط  حاصل  كنونى 
محالت  است.  سال 1341  اواخر  در  ارضى  اصالحات  از 
حاشيه  شهرها، ساختن خانه هاى يك شبه، حلبى آبادها و 
كارتن خواب ها ميراث اين نظام در شرايط ويژه  ايران و 
نوع حاكميت آن در 45 سال گذشته است. بر طبق احكام 
ماركسيستى مشكل مسكن وقتى رفع خواهد شد كه نظام 
سرمايه دارى برچيده شده باشد. اما كاهش اين مصيبت در 
نشينان  حاشيه  وسيع  مبارزات  است.  ممكن  نظام  همين 
براى حفظ سرپناه و تامين بعضى نيازهاى ابتدائى نظير 
آب و برق، مبارزات كارگران و كارمندان براى مسكن و يا 

حق مسكن در همين راستا انجام گرفته و مى گيرد.
وقتى پاى مسكن به ميان مى آيد، سر و كله  بساز و بفروش 
و بانك (رهنى)، اجاره نشينى و دزدى و دغل كارى هم 
پيدا مى شود. بورژوازى راه حل هاى خود براى به اصطالح 
حل و كاهش معضل مسكن را دارد و بخش هائى از راه 
است.  كرده   پياده  را  آنها  از  ملهم  طرح هاى  و  حل ها 
اينكار  براى  دستگاه  و  دم  و  وزارتخانه ها  نيز  دولت ها 
هستند. در سطح جهانى  دارند و مشغول انجام كارهائى 
در  دولتى  سرمايه دارى  و  دموكراسى  سوسيال  مخصوصا 
شوروى و اقمارش قدم هاى مهمى براى كاهش چشمگير 
اين مشكل برداشتند. اقتصاد بازار آزاد تا هم اكنون بخش 
قابل توجهى از دستاوردهاى آنها را پس گرفته   و در حال 
پس گرفتن بقيه است. سخن كوتاه كنم. اينها بخش هائى 
از مسئله  مسكن هستند كه نياز به بررسى و شناخت دارند. 
مشكل  پيرامون  كه  دارد  وجود  امكان  اين  نظر  عالم  در 
مسكن و شاخه هاى آن حركات اعتراضى موثر راه انداخت 
و تشكل ايجاد كرد. اينكه در عمل چه اندازه اين مسئله 
ممكن است  به شناخت عينى و در مواردى شناخت نياز 

محلى دارد. 
نوشتن مقاله ى كوتاه زير براى اداى سهمى ناچيز در اين 

چارچوب و جلب توجه به مسئله نوشته شده است.
 

بزک نمير نهار مياد
محمود احمدى نژاد  قول داد كه دولتش با دادن وام كافى 
به افراد كم درآمد، خارج كردن قيمت زمين از ساخت و 
ساز و ارائه  كمك هاى ديگر بتدريج از ميزان فشار مسكن 
ببرد.   بين  از  آنرا  سرانجام  و  بكاهد  درآمد  كم  اقشار  بر 

وزير مسكن و شهر سازى تصريح كرد كه بر اساس طرح 
يك  امسال   كه  مى شود  بينى  پيش  سازى  شهر  جامع 
هزار  سيصد  و  شهرها  در  خانه  هزار  دويست  و  ميليون 
خانه در روستاها ساخته شود. او اعالم كرد كه براى هر 
واحد ساختمانى 75 مترى 14 ميليون تومان وام پرداخت 

خواهد شد.
اين مقاله قصد ندارد پوچ بودن اين ادعا و هدف اصلى 
كند.  افشا  را  مسكن  به  مربوط  طرح هاى  از  دولت 
اصالح  (همانند  داخل  در  آزاد  بازار  اقتصاد  طرفداران 
در  سى)  بى  بى  (نظير  خارج  در  و  اعوانشان)  و  طلبان 
همين  اينجا  كرده اند.  را  اينكار  خودشان  چارچوب هاى 
انتظار  به  و  سرخرمن  وعده  دادن  كه  مى گويم  اندازه 
نگه داشتن كار طبقات داراست. به انتظار ماندن به شدت 
براى طبقه  كارگر مضر است و بايد در هر عرصه  مشخص 
اينكار  شود.  مصون  آن  عليه  زمانى"ش  "امام  شكل  تا 

دست كمونيست ها را مى بوسد.

مشكل مسكن:
يا  و  زحمتكش  كارگر،  هيچ  به  نيست  الزم  ايران  در 
يادآورى  را  مسكن  مشكل  متوسط  و  كوچك  كاسبكار 
مغز  بر  نيز  روزها  بلكه  شب ها،  تنها  نه  بختك  اين  كرد. 
با  مى آزارد.  را  جانشان  عمق  و  مى افتد  فرو  مردم   اين 
اينحال الزم است، ريشه ها و ابعاد اين مشكل را شكافته 
شود تا بتوان بر اساس آن راه حل هائى دست نشان كرد.

اول ببينيم چند خانوار در ايران بى مسكن هستند؟ مقصود 
از مسكن يك چارديوارى است و نه يك مسكن مناسب. 
بر طبق آخرين سرشمارى مركز آمار ايران در سال 1385 
كه  است  نفر  ميليون   70 از  بيش  چيزى  ايران  جمعيت 
در 17 ميليون خانوار متشكل ند. از اين تعداد بنا به آمار 
رسمى  1/5ميليون خانوار (آفتاب، جمعه 9 شهريور 86) 
فاقد مسكنند. تحقيقات دانشگاه علم و صنعت بى مسكنان 
را 2/5 ميليون خانوار برآورد كرده است.. بى بى سى 3 

ميليون خانوار را بى مسكن مى داند. 
هزار   700 سال  هر  صنعت  و  علم  دانشگاه  گزارش  به 

نقاضاى مسكن به ليست بى مسكنان اضافه مى شود.
همان  آنان  عظيم  اكثريت  كيستند؟  بى مسكنان 
ولى  مى كنند،  كار  كه  آنهائيند  پزانند.  آجر  خانه سازانند. 
و  بيكارگشته گان  سرانجام  و  نمى دهند.  را  دستمزدشان 

بيكار نگه  داشته  شده گانند. 
بيكاران چند نفرند؟ طبق همان بررسى سال 85 مركز آمار 
ايران ده در صد و نيم از جمعيت 25 ميليونى نيروى كار 
كشور بيكارند كه مى شود 2/5 ميليون و 250 هزار نفر. 
در  رسمى  آمارهاى  است؟  نفر  چند  پنهان  بيكار  جمعيت 
اين مورد ساكتند. دكتر صادق خلبان، مدير گروه اقتصاد 
دانشگاه تربيت مدرس،  اين تعداد را در سال 1383 دو و 

نيم ميليون نفر برآورد كرده است.
حاال بايد از جناب رئيس جمهور و وزير مسكنش پرسيد 

بدهد؟  مسكن  وام  اينها  به  است  حاضر  بانكى  هيچ  كه 
جواب روشن است. 

شد  اشاره  آن  به  باال  در  كه  صورتى  به  مسكن  مشكل 
اساسا و عمدتا مشكل كارگران است و آنها بايد به اتكا 
به نيروى خود راه چاره هائى را در همين شرايط براى آن 
پيدا كنند. من در بخش دوم مقاله نظر خود در اين باره را 
ارائه خواهم كرد. اما فعال مى خواهم ابعاد مهلك تر اين 

بختك را نشان دهم. 

مسكن مناسب:
مناسب  مسكن  از  ايران  در  خانوار  چند  پرسيد  بايد  حاال 
و  توقع  سطح  نسبت  به  مناسب  مسكن  بى بهره اند؟ 
كه  دارد  وجود  حداقل هائى  اما  مى شود،  تعريف  فرهنگ 
و   بوده  امن  بايد  منزل  مثال  شود.  رعايت  بايد  جا  همه 
داراى فضا، هوا و نور كافى و برخودار از تاسيسات آب، 
برق، تهويه باشد. البته مى توان به اين ليست افزود. اما  
براى سهولت بررسى مى شود در اينجا از تمام خصوصيات 
يك مسكن مناسب گذشت و فقط مسئله ايمنى را مطرح 
برابر  در  ايران  خانه هاى  از  صد  در  چند  پرسيد:  و  كرد 
مصيبت هاى طبيعى نظير سيل، طوفان و زلزله مقاومند؟ 
در مثال با داشتن رژيم بحران زائى مثل جمهورى اسالمى 
و در شرايط جنگى چند در صد از خانه ها در برابر بمب و 
موشك بار اين مصونند. در اين مورد هم اطالعات جامعى 
در دست نيست. فقط اين گوشه و آن گوشه مى توان به 
ساختمان هاى  مى دهد  نشان  كه  يافت  دست  اطالعاتى 

شهرها و روستاها چه اندازه در برابر زلزله ضربه پذيرند.

به قول كارشناسان 90 در صد از خاک ايران و از جمله 
24 شهر بزرگ  بر روى نوار زلزله واقع است. نگاهى به 
نقشه ى زلزله در ايران نشان مى دهد كه اكثريت جمعيت 
70 ميليونى كشور در همين مناطق مى زيند، چرا كه عمدتا 
بلوچستان بر  سيستان و  مركزى و بيابان هاى  كويرهاى 
روى گسل هاى زلزله قرار ندارند. براى مثال به اين اظهار 

نظر توجه كنيد: 
رئيس زلزله شناسى "پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
سالگرد  در  و  امسال  شهريور   25 در  زلزله"  مهندسى  و 
زلزله  25 شهريور 1357 شهر طبس ، كه 20000 كشته 
فعال  گسل هاى  از  جائى  در  طبس  "شهر  گفت:  داشت، 
قرار دارد كه بسيارى از شهرهاى ما از جمله تبريز، تهران، 

مشهد و كرمان در اين موقعيت هستند." 
اين اظهار نظرها هم روشنگرند : 

از  صد  در  گفت: 80  امسال  شهريور  در  كهنوج  فرماندار 
منازل مسكونى شهرستان كهنوج فاقد استحكام الزم در 

برابر زلزله هستند.
امسال  شهريور  در  خراسان  مسكن  كل  مدير 
گفت: در حال حاضر 180 هزار واحد مسكونى 

استان در مقابل زلزله غيرمقاوم است.  

بختك مسكن و راه هاى مقابله با آن 
فريدون ناظرى                          (بخش اول)
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واقعيت زير مى تواند اظهار نظرهاى فوق را تاييد كند:

در حادثه  زلزله  فروردين 85 لرستان در دو شهرستان بروجرد و دورود 
بايد  آن  هزار   15 كه  ديدند  صدمه  مسكونى  واحد  هزار   43 از  بيش 
جايگزين شوند. خوشبختانه دو پيش زلزله سبب شده بود كه مردم در 
شب حادثه بيرون از خانه هاى خود خوابيده بودند  و گرنه بجاى 62 كشته هزاران 

نفر جان خود را از دست مى دادند.
مقايسه  خانه سازى در ايران و بعضى كشورهاى برخوردار از تكنولوژى و متدهاى 

علمى پيشرفته، نيز مى تواند تصويرى بدست دهد. به اين اظهار نظر توجه كنيد:
پروفسور ابوالحسن آستانه اصل دو زلزله بم و سنسور كاليفرنيا را، كه با قدرتى 
مشابه و در فاصله كوتاهى پس از هم رويداد، با هم مقايسه كرد و گفت: تنها 
در  بم  زلزله  كشته  هزار  برابر 27  در  بطوريكه  بود،  تلفات  ميزان  در  آنها  تفاوت 
سنسرو تنها دو نفر كشته شد. [زلزله ى بم با 6/7 ريشتر قدرت در اوايل بامداد 

پنجم ديماه 1382 رخ داد و 50000 زخمى نيز داشت]
همين چند اظهار نظر نشان مى دهد كه بسيارى از خانه هاى ايران در عمل قتلگاه 
بالقوه  شهروندان است. با توجه به اين مسايل راه حل ها طبقه  كارگر چه بايد باشد. 

من آنچه را كه دستگيرم شده را در شماره  بعدى جهان امروز خواهم نوشت.
لندن 4 دسامبر 2007 

اطالعيه كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
به مناسبت دهم اكتبر 

روز جهانى مبارزه عليه اعدام!
دهم اكتبر 2007 - هجدهم مهر 1386 روز جهانى عليه مجازات اعدام است و به همين 
از  برخى  در  اعدام  حكم  شود.  مى  برپا  جهان  مختلف  نقاط  در  مختلفى  اعتراضات  مناسبت 
كشورها لغو شده اما در بسيارى  از كشورها از جمله در ايران، آمريكا، چين و غيره هنوزمجازات 
اعدام وجود داشته و مبارزه براى لغو مجازات اعدام يك حركت جهانى رو به گسترش است.

ريزى  برنامه  طور  به  كه  دارى  سرمايه  دولتهاى  توسط  است  عمدى  قتل  اعدام  مجازات 
شده حق حيات و زيستن را از انسانها سلب مى كند. اعدام عمل شنيعى است كه برخالف 

حقوق جهانشمول انسان ها هنوز در بسيارى از كشورها 
اجرا مى شود. دولت هاى سرمايه دارى در اقصا نقاط 
جهان هزاران نفر از مبارزين انقالبى و مردم آزاديخواه 
و همچنين مجرمين اجتماعى كه خود قربانى اين نظام 
هستند را به جوخه اعدام سپرده و بدار آويخته اند. ما 
كمونيست ها مجازات اعدام را - تحت هر عنوانى كه 
باشد- محكوم كرده و از حق زيستن همه انسان ها در 

تمام جهان دفاع مى كنيم. 
حكومت اسالمى ايران، دومين كشور پس از چين در 

جهان است كه در سطح گسترده اى حتى به طور دسته جمعى و در مالء عام و با تبليغات 
گسترده وسيع دولتى دست به اعدام مى زند. پرونده سياه حكومت اسالمى ايران از همان 
فردا انقالب با اعدام مخالفين سياسى به فرمان خمينى شروع شد. جمهورى اسالمى به طور 
برنامه ريزى شده در سالهاى 60 و 62 و همچنين درسال 67 به قتل عام زندانيان سياسى 
پرداخته و هزاران نفر از مبارزين انقالبى و آزاديخواه را اعدام كرده و حتى به كودكان زير 18 

سال نيز رحم نكرده است. 
به  و  نامد  مى  اوباش»  و  «اراذل  شرمانه  بى  را  جامعه  شهروندان  ايران،  اسالمى  حكومت 
عناوين مختلف، آن ها را به جوخه اعدام مى سپرد. هيچ انسانى خطا كار به دنيا نمى آيد، 
بلكه اين سيستم و روابط ظالمانه نظام سرمايه دارى است كه او را به اين راه ها مى كشاند. 
در كشورى كه حدود 12 ميليون انسان به نان روزانه محتاجند؛ روى آورى برخى از آن ها، 
به فروش كليه هايشان، دزدى، تن فروشى و ديگر آسيب هاى اجتماعى از پيامدها و عواقب 
تاسفبار همين نظام سرتاپا تبعيض و نابرابرى است. عامل اصلى همه اين وضعيت هولناک 
حاكم در جامعه ايران را بايد در فقر و فالكت اقتصادى، سود پرستى و نظام استثمارگر سرمايه 
دارى و همچنين ديكتاتورى، سركوب، زندان و شكنجه، اعدام، قصاص و سنگسار تحميل 

شده توسط حكومت اسالمى جستجو كرد. 
 دهم اكتبر 2007، روز جهانى عليه اعدام، حركت اعتراض عليه مجازات اعدام در اقصا نقاط 
جهان بانگ اعتراض خود را رساتر خواهد كرد. در اين روز «سازمان عفو بين الملل»، «ائتالف 
جهانى عليه مجازات اعدام» و «ان جى او ها»، قطعنامه اى را به مجمع عمومى سازمان ملل 
مبنى بر «توقف اعدام در جهان» ارائه خواهند كرد. اين اقدام تالشى مثبتى در راستاى جلب 

افكار عمومى در سطح جهان جهت لغو مجازات اعدام خواهد بود.
روشن است كه نبايد انتظار داشت كه دولت ها و سازمان ملل يك اقدام جدى در جهت لغو 
قطعى مجازات اعدام انجام دهند. اعدام ها چه به صورت فردى و چه به طور دسته جمعى 
در مقابل چشمان سازمان ملل و ارگان هاى بين المللى بورژوازى انجام مى گيرد. سازمان 
ملل تا بحال براين همه جنايت دولت ها چشم بسته و در بهترين حالت به صدور اطالعيه 
اى بسنده كرده است و دولت هاى سرمايه دارى نيز روشن است كه به خاطر حفظ منافع 
اقتصادى و سياسى خود به همكارى با اين دولت هايى كه مجازات اعدام را پيش مى برند، 

ادامه داده اند. 
لذا اعتراض و مبارزه جدى عليه مجازات اعدام بخشى از مبارزه طبقه كارگر و جريان چپ و 
راديكال و نيروى آزاديخواه و مترقى عليه اين دولتها و پيامدهاى نظام سرمايه دارى خواهد 
بود. فرياد "توقف اعدام در سراسر جهان" را اين نيروى عظيم اجتماعى بدست خواهد گرفت 
و مبارزه براى بنياد نهادن جامعه اى عارى از ستم و استثمار و شكنجه و اعدام را گسترش 

خواهند داد.
زنده باد سوسيالسيم!

2 اكتبر 2007

بخشى از نامه كارگران نيشكر هفت تپه به سازمان جهانى كار 
و سنديكاهاى كارگرى جهان و سازمانهاى حقوق بشرى

«... ما كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه خوزستان در حدود 2 سال 
است به دليل مشكالتى كه به دليل سياست هاى غلط دولت بوجود آمده حدود 16 
. بدين طريق به خصوص  بار دست به اعتصاب در محوطة صنعتى شركت زديم 
به  دولت  و  شركت  مسئولين  بار  هر  متاسفانه  ولى  برسيم  خود  معوقة  حقوق  به 
وعده دادن اقدام نموده و در  عمل هيچگونه نتيجة مثبتى براى ما حاصل نشده و 
كارگران حتى نتوانستند به يك مورد از خواسته هاى خود برسند. در نتيجه تعدادى 
از كارگران به نمايندگى از طرف ما كارگران شركت، 2 بار به فرماندارى شهرستان 
شوش مراجعه كرده و با فرماندار شهرستان تشكيل جلسه دادند و به نامبرده اعالم 
باشند.  نمى  راضى  خويش  وضعيت  و  شركت  موجود  وضع  از  كارگران  كه  نمودند 
صورتيكه  اند، و در  شده  خسته  ديگر  دولت  شركت و  مسئولين  برخورد  نحوۀ  و از 
تا روز شنبه 7 مهر 1386 ساعت 8 صبح دولت و شركت اقدام به حل مشكالت 
با  متاسفانه  كه  كرد  خواهيم  فرماندارى  مقابل  در  تحصن  به  اقدام  ما  نكند  موجود 
پايان يافتن مهلت داده شده توسط نمايندگان كارگران، كارگران اقدام به تحصن 
در مقابل فرماندارى نمودند و در حدود 4 روز است تحصن ادامه دارد و كارگران در 
نظر دارند تا رسيدن به نتتيجه مطلوب كه حل وضعيت بدهى هاى شركت جهت 
جلوگيرى از ورشكستگى شركت و حقوق معوقة كارگران باشد. به تحصن خود در 
جلوى فرماندارى ادامه بدهند الزم مى دانم در خصوص شرايط كنونى شركت به 
اطالع برسانيم كه شركت نيشكر هفت تپه در حدود 47 سال است كه توليد شكر 
مى كند و حدود 2 سال است كه بدليل سياست هاى غلط دولت در خصوص صنعت 
شكر همانند شركت هاى توليد كننده شكر در شرايط ورشكستگى قرار گرفته اند و 
بدهى هاى آن حدود 85 ميليارد تومان رسيده و مسئولين شركت و دولت تصميم 
دارند كه جهت كاهش مبلغ بدهى هاى شركت اقدام به فروش زمين هاى كشاورزى 
شركت،  كارخانه خوراک دام شركت ، لوازم يدكى كارخانه و تعديل حدود 2000 
از 5000 كارگر شركت نمايند. در صورتيكه با توجه به دولتى بودن و بدهى شركت 
ادارات و سازمان هاى دولتى نظير بيمه، سازمان آب و برق، شركت گاز و ادارۀ ماليات 
مى تواند اقدام به بخشش اين بدهى ها نمايد. ولى سياست دولت بدليل حضور باند 
مافياى شكر بر ارادۀ آنها از اين امر سرباز مى زنند و حتى با آن باندها با پايين آوردن 
تعرفة گمرگى از 140 در صد به 4 در صد واردات شكر توسط بخش خصوصى و 
حتى دولت و حمايت نكردن مالى از شركت  همكارى مى نمايند  و در جهت اهداف 
آنها حركت مى كنند حتى ما كارگران را كه  در خصوص اين موارد و حقوق معوقة 
خود اقدام به تحصن كرده ايم ، توسط فرماندار شهرستان شوش آقاى فرآورد تهديد 
كرده اند كه دست از تحصن برداريم و در صورتيكه ما به اعتراض خود ادامه دهيم 

با شدت با ما توسط نيروى انتظامى برخورد نمايند...».
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     عراق، خاورميانه و نقشه عمل هاى آمريكا
 در قالب سه سناريو!

فرشيد شكرى

را  جديدى  نقشه هاى  متحده  اياالت  فكرى  محافل 
براى آيندۀ سياسى عراق و خاورميانه تهيه كرده اند كه 
يكى   " كوک  اى.  استيو   " بقلم  گزارشى  در  قبل  مدتى 
يافت.  انتشار  آمريكا  در  خاورميانه  مسائل  كارشناسان  از 

عنوان اين گزارش «عراق بعد از 2010» مى باشد. 
برطبق گزارش مذكور، انديشه پيشگان عمده ترين كشور 
امپرياليستى هزارۀ سوم ميالدى مطالعات وسيعى را جهت 
بازده  كه  سهمگينى  گرداب  از  كشورشان  آوردن  بيرون 
سياست  حوزۀ  در  ها  نئوكان  غلط  عملكردهاى  نتيجة  و 

خارجيست، آغاز نموده اند.
اساتيد  از  گروهى  سياسى،  علوم  دانشمند  اين  گفتة  به 
نظران  صاحب  و  فرهيختگان  پژوهشگران،  دانشگاهى، 
روابط بين الملل، امور سياسى منطقه و تروريسم كارگاهى 
تحقيقاتى برياست "مايكل اوپن هايمر" پرفسور مناسبات 
جهانى دانشگاه نيويورک به هدف فوق احداث نموده اند. 
تا اين تاريخ سه طرح تحت عنوان " سناريوهاى جايگزين" 
جهانى  مناسبات  مركز  در  شده  ارائه  راهبردهاى  ميان  از 
دانشگاه نيويورک انتخاب شده است. سه آلترناتيو مذكور 

بترتيب عبارتند از:  
 National Unity ملى  وحدت  ديكتاتورى  الف- 
شده   مهار  هاى  امنى  نا  ب-   Dictatorship

 . Contagion ج- سرايت Contained Mess

- ديكتاتورى وحدت ملى
مستقل  و  گرا  ملى  رهبرى  است  قرار  سناريو  اين  در   
دول  متحده،  اياالت   ) خارجى  و  اى  منطقه  بازيگران  از 
كند،  قيام  ها  عراقى  ميان  در  القاعده)  و  ايران  عربى، 
همگان را بسمت ديدگاه هاى خويش جلب نمايد و آنگاه 
با اقتدار تمام بانى برقرارى آرامش و اتحاد در كشور شود. 
به پندار آنان بروز چنين شخصى در عراق هم آمريكا را 
از گرفتارى هاى كنونى مى رهاند و هم به ثبات منطقه 

يارى مى رساند!
- سناريوى كنترل آشوب درچارچوب مرزهاى 

جغرافيائى عراق 
اياالت  دار  سرمايه  طبقة  تئوريسين هاى  و  متفكرين 
اول  سناريوى  تحقق  عدم  صورت  در  معتقدند  متحده 
و  رقابت  ميدان  به  عراق  كردن  تبديل  براى  را  راه  بايد 
كاستن  اميد  به  همسايه  هاى  قدرت  مستقيم  غير  جنگ 
در  كنند.  هموار  نيروهايشان  برابر  در  فعلى  چالش هاى 
عربى  ممالك  و  ايران  تا  مى گردد  سعى  دوم  سناريوى 
از ترس سرايت نا آرامى ها بدرون مرزهايشان به دخالت 
بيشترى در مسائل داخلى عراق ترغيب شوند و هر كدام 
از آنها با استفاده از نفوذشان در ميان نيروهاى متخاصم 
عراقى سپرى دفاعى براى كشورهاى خود ايجاد نمايند. 
بعبارت ديگر حفظ  ثبات منطقه به قيمت بى ثبات سازى 

و ناامنى مضاعف تر درعراق.
كل  به  نابسامانى  سرايت  سناريوى   -

منطقه 
پناهجويان  سرازير شدن  طريق  نظريه، از  اساس اين  بر 
توسعة  و  دينى  بنيادگرائى  گسترش  ها)،  (جهادى 

آشوب  و  ريزى  خون  كشتار،  تروريستى،  عمليات هاى 
برهم  زمينة  تا  مى شود  كشيده  مجاور  ممالك  بدرون 
فراهم  منطقه  رقيب  هاى  قدرت  دوستانة  روابط  خوردن 
نقش  به  را  ديگرى  آنان  از  يك  هر  حالت  اين  در  آيد. 

داشتن در چنين وضعيتى متهم خواهند كرد.
هايمر"  اوپن  "مايكل  آقاى  سند  اين  انتشار  از  پيش 
جورج  ارشد  مشاوران  براى  را  متعددى  هاى  كنفرانس 
ملى  مجمع  دفاع،  وزارت  خارجه،  امور  وزارت  بوش، 
اطالعات، سى. آى. اى، انستيتوى صلح اياالت متحده، 
برادران  بروكينگر،  بنگاه  سنا،  خارجى  روابط  كميسيون 
راكفلر و كميسيون هارت روودمن ترتيب داده بود تا نقطه 
نظرات اين سازمان ها و نهادها را در خصوص سناريوهاى 

ياد شده استماع كند. 
تمام  ظرافت  با  جايگزين  سناريوهاى  از  يك  هر  در 
گرفتن  بازى  به  يا  و  بازى  نحوۀ  و  بازيگران  پست هاى 
آنها ترسيم شده است. پيداست بر روى اين سه آلترناتيو 
ساز  تمامى  و  پذيرفته  انجام  آكادميك  دقيق  محاسبات 
مورد  زياد  حوصلة  و  وسواس  با  ها  بديل  اين  كارهاى  و 
مطالعه و تدقيق قرار گرفته و حتى ميزان اثر بخشى، قوت 

و يا ضعف هايشان را نيز مشخص نموده اند. 
دانشگاه  جهانى  مناسبات  مركز  سناريوهاى  پروژۀ  آرى 
افتادن  صرافت  به  گوياى  اى.)  جى.  (سى.  نيويورک 
طرح  شكست  جبران  در  آمريكا  بورژوازى  فكرى  مراكز 

"خاورميانة بزرگ" و خالصى از بن بست جارى است. 

اگرچه اجراى اين راهبردها قطعيت ندارد و احيانًا اتفاقات 
عمل هاى  نقشه  آينده  در  بينى  پيش  قابل  غير  و  تازه 
معهذا  كنند،  ديكته  كشور  اين  حكمرانان  به  را  ديگرى 
پيشآمدها و رخدادهاى غيرمترقبه هر چه باشند سران كاخ 
سفيد را از تعقيب اهداف استراتژيك شان باز نمى دارند 
برطرف  آمريكا  بوژوازى  و  دولت  اساسى  مسئلة  كه  چرا 
سود)  نرخ  نزولى  (گرايش  ادوارى  هاى  بحران  كردن 
ناشى از تناقضات درونى پروسة تراكم، تمركز و انباشت 
خاورميانه  نفتى  منابع  بر  استيالى  طريق  از  سرمايه ها 
اتوريتة  بدوران  بازگشت  اينان  حقيقى  دلمشغولى  است. 
سياسى و نظامى خويش در دو مقطع از تاريخ معاصر (بعد 
از جنگ جهانى دوم و سال هاى اول پايان جنگ سرد) 
و بازيافت عصر طالئى رونق اقتصادى دهه هاى شصت 
از  مردم  فرزندان  نجات  نه  و  مى باشد  ميالدى  هفتاد  و 
جهنم عراق و يا بقول خودشان درهم شكستن تهديدات 
راديكاليسم دينى، تروريسم و دولت هاى نافرمان و خيره 

سر.
تروريسم،  مذهبى،  گرائى  بنياد  وجود  االصول  على 
عراق،  در  نابسامانى  و  آشوب  و  توتاليتر  نظام هاى 
افغانستان، لبنان، فلسطين و... عين خواست و نياز طبقه 
مسلط درآمريكاست. درحقيقت برافتادن اين پديده ها و 
خاورميانه  ستمكش  مردم  بنفع  بغرنج  معضالت  اين  حل 
هر  بضرر  بشرى،  جوامع  ستم  تحت  شهروندان  ساير  و 
تر  روشن  بيان  به  بود.  خواهد  آمريكا  در  حاكم  حزب  دو 
همت  به  زمين  جغرافياى  از  نقطه  اين  اوضاع  آرامش 

پائينى ها، شكل گيرى عصيان و خيزش هاى مردمى در 
تقابل با سيستم هاى استبدادى و وابسته به ژاندارم هاى 
جهان، فناى انديشه هاى سالفيستى و ريشه كن شدن 
گروه هاى تروريستى حضور و تسلط اياالت متحده را در 
منطقه با مشكالت جدى مواجه ميسازد. روى دادن اين 
وقايع على العموم بمعناى پايان نفوذ سياسى و اقتصادى 
امپرياليست ها در اين ناحيه و شكست برنامه هاى نظامى 
از  گرفتن  سبقت  در  متحده  اياالت  كاران  محافظه  نو 
رقباى بزرگ خود و ساقط شدن طرح " خاورميانة بزرگ" 

بطور اخص است. 
از سه راهكار پيشنهادى " اوپن هايمر" و تيم همكارش 
در  فقط  نيويورک  دانشگاه  جهانى  مناسبات  درمركز 
سناريوى اول بطور كامل برعقب نشينى نيروهاى آمريكائى 
ازعراق تأكيد شده است. بى گمان دست بردن به اين راه 
حل هيچگاه مترادف با تعطيلى پايگاههاى نظامى، توقف 
ساختن پايگاههاى جديد در كردستان عراق، ساير نقاط 
اين  جنگى  ناوگان هاى  بازگردانيدن  يا  و   ... و  خاورميانه 
كشور از خليج فارس بسوى سواحل آمريكا نخواهد بود. 
با تجزيه و مالحظه دقيق اين نوشته نكات جالبى عايد 

خواننده مى گردد.
به  استناد  با  را  خويش  تبيين  و  استنباط  بخش  اين  در 
گزارش آقاى "استيو اى. كوک" از آلترناتيوهاى اين مركز 

بيان مى دارم.

يو.  ان.  ملى-  وحدت  ديكتاتورى   " سناريوى  مبتكرين 
دى." بدنبال برشمردن خصوصيات روحى و رفتارى فرد 
انتخابى كه  جوهر و ظرفيت پراتيك كردن سياست "مشت 
آهنين" را دارد و مى تواند همة ملل و فروق مذهبى عراق 
را مجبور به پذيرش و اطاعت بى چون و چرا از اوامرش 
قلدرى  و  جسارت  همان  با  گشت  خواهد  قادر  و  گرداند 
داغ  سرب  با  را  مخالفتى  هر  پاسخ  تاريخ  ديكتاتورهاى 
هاى  سال  فاصلة  در  آمريكا  قواى  خروج  از  آنگاه  بدهد 
2010 تا 2012 سخن مى رانند و نه زودتر زيرا بنا نيست 
اين فرد قبل از موعد مقرر ظهور نمايد. بقول طراحان اين 
ناسيوناليست عراقى مى بايد  فرد نظامى، شيعه مذهب و 
در طى زمان معين شده از عهدۀ آزمايش ها و تست هاى 
منتفى  دى."  يو.  ان.   " قضية  گرنه  و  باشد  برآمده  الزم 

است!
بروز  و  خروج  زمانبندى  نقشة  شدن  مجرى  اساسًا 
به  قدم  پيشروى  مستلزم  دى.)  يو.  (ان.  ملى  ديكتاتور 
قدم سياست هاى آنان مابين سال هاى 2008 تا 2012 و 
منطبق بودن روندهاى آتى با ملزومات حياتى سرمايه دارى 
آمريكا مى باشد. حال اين پرسش پيش مى آيد كه  آيا 
چنين خواستى ممكن و احتماالت ديگر مردودند؟ مسلمًا 
اياالت  نيروهاى  خروج  "كوک"  آقاى  ادعاى  برخالف 

متحده امرى كامال مشروط است. 
در ثانى، از يكسو با عنايت به ساختار و ويژگى هاى 

سياسى، فرهنگى و اجتماعى جامعه عراق و از 
منهدم  نيمه  ارتش  شديد  ضعف  ديگر  سوى 
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دى."  يو.  "ان.  اين  آيا  كشور  اين  بيمار  و 
قدرت  آمريكا  ارتش  مستقيم  پشتيبانى  بدون 
دارد؟!  كشور  به  را  امنيت  و  ثبات  بازگرداندن 
يا  و  كل  مدت  طوالنى  حضور  اينرو  از  پس  خير.  قطعًا 
بخشى از نيروهاى اشغالگر شرط اوليه به اجرا در آمدن 
و پيروزى سناريوى "ديكتاتورى وحدت ملى" مى باشد. 
بخوبى  آلترناتيو  كنندگان  ابداع  و  سفيد  كاخ  سران  اينرا 

مى دانند. 
درحاليكه انگيزه حفظ يكپارچگى عراق در بين اقليت هاى 
و  است  رنگ  كم  بسيار  يا  و  ندارد  وجود  مذهبى  و  ملى 
همچنين بعضى از رؤساى شيعه و سنى سوداى يك كاسه 
كردن قدرت را در سر مى پرورانند و عالوه بر اينها نيز 
سنى  نشين،  كرد  مناطق  به  كشور  تقسيم  ميل  از  نبايد 
نشين و شيعه نشين در ميان شمارى از ليدرهاى عراقى و 
جمعى از رهبران آمريكا فاكتور گرفت « در تاريخ بيست 
و هفتم سپتامبر طرح تقسيم عراق به مناطق كرد، شيعه 
اين  كه  رسيد  بتصويب  آمريكا  سناى  در  نشين  سنى  و 
واقعه نشان از همسوئى تعدادى از نمايندگان اين مجلس 
با رهبران اين سه نيروى عمده در عراق دارد.» آيا واقعًا 
گردآوردن  پتانسيل  تنهائى  به  ناسيوناليست  نظامى  يك 
همگان را بدور عقايد خويش را خواهد داشت و يك تنه 

همة موانع را پشت سر خواهد گذاشت؟ 
آقاى " كوک" در ادامه مى نويسد، ارتش آمريكا در عراق 
رل حامى اين ديكتاتور را دارد و قواى تحت فرمان وى 
مستقل  ايدۀ  نيست  معلوم  كند!  مى  تجهيز  و  تقويت  را 
بودن اين ديكتاتور ديگر چيست؟ عجيب تر اينكه هر چند 
اين ديكتاتور باصطالح غير وابسته و مخالف اشغالگران 
دادن  نشان  و  ها  تروريست  با  مبارزه  از  را  اعتبارش  كه 
مخالفتش با بيگانگان كسب مى كند ولى باز از هر حيث 
مشمول الطاف امپرياليست ها واقع مى گردد! چه مى شود 

گفت شايد اين هم ترفند جديدى است.
مبدعين راهبرد دوم ( آشوب مهار شده) بحث جلوگيرى از 
رشد عقايد جهادى ها در كل منطقه را بوسيلة اين بديل 
بميان آورده اند. همانطور ازعنوان خود آلترناتيو پيداست 
هرج و مرج فعلى در چهارچوب مرزهاى عراق با دخالت 

ايران، تركيه و ممالك عربى محدود مى شود. 
درون  در  ثباتى  بى  چه  هر  معتقدند  سناريو  اين  كاشفان 
جوالنگاه  به  كشور  اين  و  يابد  فزونى  عراق  مرزهاى 
سبب  ها  مشغوليت  اين  گردد  مبدل  همسايه  قدرت هاى 
مانع  و  آمريكا  مشكالت  شدن  رانده  حاشيه  به  و  تعديل 
افتادن  بخطر  و  منطقه  كل  به  ها  آرامى  نا  سرايت  از 

رژيم هاى وابسته ميشود. 
كماكان  سناريو  اين  در  اما  و  افزايد:  مى  "كوک"  آقاى 
بخشى از نيروهاى نظامى آمريكا براى ممانعت از يورش 
قسمتى  و  (كردستان)  عراق  شمال  به  تركيه  احتمالى 
ماند  خواهند  باقى  كشور  غرب  و  جنوب  مركز،  در  ديگر 
و نيز يك ناحية پرواز ممنوع بر روى آسمان عراق ايجاد 
اسرائيل  و  ايران  بين  حائلى  ديوار  همچون  تا  مى گردد 
عمل كند. «بارها مقاالتى در اين رابطه توسط خبرنگاران 
در  صهيونيست  هاى  البى  خوار  جيره  نويسندگان  و 
روزنامه هاى پر تيراژ آمريكا به چاپ رسيده است.» وى 
مى گويد: سناريوى دوم امكان تحركات بيشترى به شاخة 
القاعده در خاک عراق مى بخشد تا عراقى هاى گله مند 

از حضور اشغالگران را به نرمش وادارد .
 برانگيختن دخالت بازيگران منطقه اى خاصه دول عربى 

شيوع  ترس  از  آنهم  درعراق  ها  امپرياليست  هم پيمان 
افكار جهادى ها و سالفيست ها در بين شهروندان خود، 
افزايش حمايت دولت ها از ماندگارى اياالت متحده در 
عراق  مترقى  نيروهاى  مخالفت  شدن  منكوب  و  منطقه 
محسوب  طرح  اين  اصلى  اهداف  جزو  اشغال  استمرار  با 

مى گردند. 
به تعبير متفكرين و خط دهندگان سياست خارجى آمريكا 
شروط  كننده  تأمين  هم  بحران  كردن   محدود  آلترناتيو 
ساز  زمينه  هم   و  بزرگ"  "خاورميانة  طرح  پيشروى 
اصلى  قدرت  دو  و  مسلمان  كشورهاى  اعراب،  پشتيبانى 
منطقه (ايران و تركيه) از ظهور " ان. يو. دى." در عراق 
خواهد بود. عنصرى كه بر خالف دولت دست نشانده و 
ناكارآمد فعلى موجب آرامش بغداد و مهره اى قابل اتكا 

براى آنها خواهد شد.
 مخاطره آفرين ترين و رعب آورترين راه حل، سناريوى 
اى  نقشه  است.  منطقه  كل  به  اغتشاشات  "سرايت" 

بمراتب مخوف تر از طرح هيتلر و حزب نازى آلمان كه 
عاقبت به شروع جنگ جهانى دوم و كشته و معلول شدن 
ميليون ها انسان بيگناه، نابودى قسمت اعظم خاک اروپا 

و تخريب شهرهاى هيروشيما و ناكازاكى انجاميد. 
است  كسانى  فكرى  توليدات  حاصل  سياه  سناريوى  اين 
كه علم و دانش خود را در خدمت اربابان صاحب قدرت 
تير  آخرين  كردن  رها  سوم   بديل  اند.  گرفته  بكار  خود 
بورژوازى  اقتصادى  منافع  تأمين  نيت  به  تركش،  در 
آمريكاست. در اين رخداد فرضى ابتدا مردم مصيبت زده 
جنگى  و  منازعه  وارد  جهان  تمامى  سپس  و  خاورميانه 

ناخواسته مى شوند. 
هيچ جاى دنيا از عمليات انتحارى گروه هاى تروريستى 
به  امپرياليستى  و  ارتجاعى  قطب  دو  كه  جنگى  آتش  و 
زير  بود.  نخواهد  امان  در  كنند  مى  تحميل  بشريت  كل 
ساخت هاى اقتصادى و منابع نفتى منطقه بكلى نابود و 
صدها ميليون كارگر در جهان بخاطر تعطيلى كارخانه ها 

و توقف خطوط توليد بيكار مى شوند.
بر پاية چنين سناريوئى رقباى منطقه اى به بى ثبات سازى 
بازيگران  از  آنان  بندند.  مى  كمر  يكديگر  هاى  حكومت 
سنى  مرتجع  جريانات  و  ها  تروريست  مانند  عراق  داخل 
استفاده  دشمنانشان  به  حمله  و  تضعيف  جهت  شيعه  و 

مى برند. 
از  عربستان  و  شيعيان  از  ايران  ها،  تركمن  از  تركيه 
سنى ها سود مى جويند. در اين شرايط جهادى هاى شيعه 
ايران  جبهة  به  فارس  خليج  و  خاورميانه  كشورهاى  در 

در  سنى  جويان  ستيزه  و  گشته  ملحق 
عربى  هاى  دولت  با  همكارى  به  عراق 
عمدتًاً سنى خواهند پرداخت. شايد ايران 
رژيم  با  مخالف  سنى  هاى  جهادى  از 
هاى عربستان، مصر، سوريه، اردون و... 
مى رسد  جائى  به  كار  كند.  گيرى  بهره 
يكديگر  عليه  منطقه  هاى  قدرت  كه 
اينجا  دهند.  مى  رسمى  جنگ  اعالن 
ديگر بحث بقا و ماندگارى مطرح است 

و بس. 
آمريكا بعنوان آتش بيار اصلى معركه در 
مقابله  به  خاورميانه  هاى  رژيم  از  دفاع 
اسرائيل  و  پردازد  مى  ايران  با  مستقيم 
دشمنانش  تهاجم  احتمال  بهانة  به  هم 
زمان  در  آنچه  شود.  مى  متوسل  بازدارنده  عمليات  به 
كوتاهى بدنبال شروع جنگ در برابر ما خودنمائى مى كند 

گسترش كشتار و ويرانى به ساير نقاط  گيتى است. 
احسن  به  متحده  اياالت  سران  گفت  بايد  حال  اى  على 
از  قبل  حل  راه  دردسرترين  كم  كه  دارند  اذعان  وجهى 
جمهورى  با  آمدن  كنار  سناريوها  اين  از  كدام  هر  قبول 
اسالمى و دادن امتيازاتى به اين رژيم ضد بشرى است. 
چهره هاى  از  بسيارى  شده  انجام  هاى  سنجى  نظر  در 
به  منوط  را  منطقه  و  عراق  بحران  حل  آمريكا  سياسى 
عادى سازى مناسبات با ايران دانسته اند و تعدادى ديگر 
از تجزية عراق بعنوان تنها آلترناتيو نام برده اند و برخى 
آرامش  كليد  را  رژيم  تغيير  و  ايران  به  نظامى  حملة  هم 
"خاورميانة  اسرائيلى  آمريكائى-  پروژۀ  تحقق  و  اوضاع 

بزرگ " معرفى نموده اند.
آينده  و  مى كند  انتخاب  را  اى  گزينه  چه  آمريكا  اينكه 
عراق و خاورميانه به كجا ختم مى شود، سرانجام كش و 
قوس هاى روابط دولت هاى بورژوازى اياالت متحده و 
جمهورى اسالمى چه خواهد شد و كدام طرف در مقابل 
تدابيرى  و  ها  سياست  چه  باالخره  و  مى زند  زانو  دگرى 
غير از اينها از جانب مراكز فكرى و علمى آمريكا عرضه 

مى گردد، همه و همه بستگى به تحوالت آتى دارد.
در اين آشفته بازارى كه محصول نظام سياسى- اقتصادى 
مسلط بر اين دوره از تاريخ بشرى  (كاپيتاليسم) و نتيجة 
هاى  قطب  و  آمريكا  طلب  جنگ  دارى  سرمايه  رقابت 
انداختن  چنگ  بهدف  ژاپن  و  چين  اروپا،  امپرياليستى 
راه  يگانه  است،  جهان  مالى  هاى  سرمايه  و  بازار  بر 
انسانى  تراژدى  يك  وقوع  از  پيشگيرى  در  تصور  قابل 
عراق،  ايران،  در  كشيده  زجر  هاى  توده  اعتراض  و  قيام 
برضد  منطقه  كشورهاى  ساير  و  فلسطين  افغانستان، 
جريانات  نشانده،  دست  مرتجع،  مستبد،  هاى  حكومت 
تندرو مذهبى، تروريسم در شكل دولتى و غير دولتى آن 

و دول زورگوست. 
ممالك  در  زحمتكشان  و  كارگران  اعتراضات  فقط 
و  اروپا  انساندوست  و  آزاده  مردم  پشتيبانى  و  بحران زده 
بين  هاى  قدرت  اندام  بر  لرزه  ايشان  مبارزات  از  آمريكا 
المللى و منطقه اى انداخته و آنها را از هر حماقتى منع 
ميسازد. بايستى تا دير نشده نيروهاى چپ و كمونيست 
پائينى ها را عليه نقشه ها و بازيهاى خطرناک قدرت هاى 

سرمايه دارى جهان و منطقه بسيج كنند.
                   اكتبر-2007
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اينكه در آلمان كارگران يك موسسه در مقابله با  بسته 
به  دست  كنند،  مى  كار  آن  در  كه  اى  موسسه  شدن 

مقاومت بزنند بندرت اتفاق مى افتد.
عادى  غير  كنند،  اشغال  را  موسسه  يك  كارگران  اينكه 
است.  اينكه اعمال كنترل كارگرى نموده و توليد را در 

دست گيرند جزء استثنائات است. 
سازى  دوچرخه  كارخانه  اشغال  استثانات  اينگونه  نمونه 
System Bike (جهت سهولت بعد از اين از دو حرف 

 Nordhausen ب و س استفاده مى شود.)  در شهر
است.  امسال  جوالى   10 تاريخ  از  آلمان  هاوزن"  "نورد 
اين كارخانه كه در شرق آلمان قرار گرفته، در سال هاى 
موجوديت دولت آلمان شرقى از زمره "كارخانجات متعلق 
به مردم" بود و از جانب دولت از طريق ارجاع سفارشات 
گوناگون دولتى مورد پشتيبانى قرار مى گرفت و باالخره 
سقوط  زمان  از  يافت.  تكامل  دوچرخه  توليد  كارخانه  به 
مزبور  كارخانه  آلمان،  دو  وحدت  و  شرقى  آلمان  دولت 
باالخره  و  شده  بدست  دست  مختلفى  كارفرمايان  بين 
آمريكايى  مالى  موسسه  يك  توسط    2005 دسامبر  در 
موسسه  اين  شد.  خريدارى  استار)  (لون   Star Lone

در  است  تگزاس  در  آن  اصلى  مركز  كه  آمريكايى  مالى 
اعظم  بخش  پيشترها  كند.  مى  فعاليت  جهانى  مقياس 
يكى  اكنون  و  بود  آسيا  شرق  موسسه  اين  فعاليت  حوزه 
است.  داده  قرار  آلمان  در  را  خود  فعاليت  ثقل  مراكز  از 
شيوه كار اين موسسه، بازخريد وام هايى است كه بانكها 
در اختيار شركت هاى گوناگون قرار داده اند و اين شركت 
ها و نهادهاى اقتصادى به داليل گوناگون با مشكالت 
مالى روبرويند. موسسه لون استار در اين حوزه از فعاليت 
موسسه  اين  سود  نرخ  دارد.  آلمان  در  را  اول  مقام  مالى، 
برابر 20 درصد است. بانك ها از طريق فروش وام هاى 
را  خود  مالى  بيالن  مى شوند  قادر  موسسه،  اين  به  خود 
درخشا نتر نشان داده و از اين رهگذر نرخ اوراق خود را در 
بازار بورس افزايش دهند.  موسسه مزبور بعد از بازخريد 
وام موسساتى كه با مشكل مالى روبرو شده اند، از طريق 
تحت فشار قرار دادن آنها تا حد اعالم ورشكستگى، در 
اكثر موارد صاحب آن موسسه توليدى مى شوند. رقم وام 
هاى موسساتى كه در آلمان با مشكالت روبرو شده  و به 
مالكيت اينگونه موسسات مالى درآمده اند، در سال 2004 
معادل300 تا 400 ميليارد يورو برآورد شده است. جهت 
مقايسه بد نيست يادآورى شود كه بودجه ساليانه دولت 
آلمان بمثابه سومين قدرت اقتصادى جهان در سال 2004 

معادل 234 ميليارد  يورو  بوده است.
كارخانه  استار"،   "لون  موسسه  همين   2005 سال  در 
كيرش"  "نوى   Neukirchشهر در  سازى  دوچرخه 
آلمان را كه قبال خريدارى كرده بود بست و از آنجا كه 
كارگران اين شهر دست به مقاومت نزدند، عليرغم داشتن 
قراردادهاى درازمدت، با دريافت 500 يورو تن به بازخريد 
شدن دادند.  اين موسسه مالك  25 درصد سهام كارخانه 
در  "زانگرهاوزن"   Sangerhausen سازى  دوچرخه 
40 كيلومترى "ب – س" است كه در عين حال رقيب 
اين  استار  لون  اينكه  توجه  قابل  شد.  مى  محسوب  آن 

سهم 25 درصدى را از طريق فروش سفارشات كارخانه 
اين  مركزى  دفتر  در  است.   كرده  كسب  س"   – "ب 

به  نزديك  و  مديران   از  شمارى  انگشت  تعداد  موسسه، 
هاى  فعاليت  پيشبرد  شان  شغل  كه  كارمندى  نفر   100

مالى اين موسسه است، مستقر هستند. 
در  شديدتر  استثمار  براى  شرايط  كارفرما  نظر  نقطه  از 

"زانگر هاوزن" مهياتر است،  چرا كه عليرغم اينكه 500 
تن كارگر در آنجا كار مى كنند، ولى فاقد هر نوع فعاليت 
اتحاديه اى بوده و حتى برخالف اكثريت قريب به اتفاق 

موسسات آلمان در آنجا شوراى كارخانه موجود نيست. 
از ماه جون  مديران كارخانه اينجا و آنجا بطور شفاهى 
اعالم كردند، از آنجايى كه توليد  در كارخانه "ب – س" 
هستند. با  حل"  فكر "راه  نيست، در  مقرون به "صرفه" 
وجود اين تا تاريخ اشغال كارخانه تعداد 130 كارگر رسمى 
و 160 كارگر با قراردادهاى موقت، مشغول به كار بودند. 
نيز  شنبه  روزهاى  و  كرده  كار  ساعت   9,5 روزانه   آنها 
جوالى   9 روز  در  ماندند.  نمى  باز  حركت  از  ها  ماشين 
با  گرفته  تصميم  كارفرما  كه  مى شوند  باخبر  كارگران 
كمترين هزينه و در كوتاهترين مدت ممكن آنها را بيكار 
كند. صبح روز بعد جلسه مجمع عمومى كارگران تشكيل 
مى شود. كسى نمى داند ايده "كارخانه را اشغال كنيم" از 
جانب چه كسى به ميان كارگران آمد ولى همه كارگران 

مى دانند كه  همگى تصميم به اشغال كارخانه گرفتند. 
در اين لحظه پرسش هايى در مقابل آنها قرار مى گيرد. 
خواهند  ادامه  مدتى  چه  تا  مبارزه را   اين  اينكه  جمله  از 
داد. جواب اين است تا زمانى كه كارفرماى ديگرى اعالم 
آمادگى براى خريد كارخانه كند. پرسش بعدى اين است 
كه بايد ثابت كرد ادعاى كارفرماى كنونى دال بر اينكه  
سفارشات بقدر كافى نبوده و در نتيجه توليد مقرون "به 
كنترل  بعدى  تصميم  لذا  ندارد.  واقعيت  نيست،  صرفه" 
كه  است  اين  ديگر  پرسش  است.  توليد  ادامه  و  كارخانه 
مهلت  احتساب  با  كارگران  اخراج  به  شروع  كارفرما  اگر 
اخراج  يك  به  يك  را  آنها  طريق  اين  از  و  كند،  اخراج  
كرد؟  بايد  چه  كند،  خنثى  را  آنها  تجمع  قدرت  و  كرده 
(طبق قراردادهاى منعقده، كارفرما بايد  بين 3 تا 7 ماه 
قبل از اخراج به كارگران اعالم كند). پيشنهاد مى شود كه 
جهت خنثى كردن اين ترفند احتمالى كارفرما، حد متوسط 
طبق  (كه  كنند.  تعيين  اخراج  اطالع  مهلت  را  ماه   4,5
بكنند).  كارى  چنين  به  اقدام  توانند  مى  كارگران  قانون 
اين پيشنهاد كه نشانه برجسته اى از همبستگى طبقاتى 

كارگران است، مورد پذيرش همگى قرار مى گيرد.
مصوبه  زير  در  را  خود  امضا  آخر  نفرات  كه  لحظاتى  در 
مجمع عمومى قرار مى دادند، نفرات اول مشغول نوشتن 
نصب  جهت  پالكاردهاى  روى  خود  مطالبات  و  شعارها 
كارخانه  ديگر  لحظاتى  بودند.  كارخانه  ورودى  درب  بر 
كارخانه  درب  به  پالكاردها  و  درآمده  كارگران  اشغال  به 
آويزان شدند: "احتياط،، ملخ تگزاسى سرتاسر آلمان را مى 
جود!" "ديروز نوى كيرش، امرزو نورد هاوزن، فردا؟!"، "ما 
مى خواهيم كار كنيم و اجازه نمى دهيم ملخ لون استار ما 

را ببلعد!"، "ما چيزى براى از دست دادن نداريم!" 
( اصطالح ملخ كه در سال هاى اخير در مطبوعات آلمان 
به چشم مى خورد در ارتباط با هجوم موسسات مالى مانند 

لون استار بكار برده مى شود.)
هاى  سازمان  احزاب،  توسط  كارخانه  اين  اشغال  خبر 
همه  در  بالفاصله  ها  اتحاديه  و  كارگرى  فعالين  و  چپ 
جا پخش شد. از اين رهگذر آنها به يكى از اهداف خود 
كه طرح وضعيت شان در ميان افكار عمومى بود، موفق 
سرازير  آنان  جانب  به  همبستگى  هاى  پيام  سيل  شدند. 
شد. آنها در يك اطالعيه مطبوعاتى در 18 ماه سپتامبر 
اعالم كردند: "بيش از 70 روز است كه نزديك به 130 
حفظ  جهت  را  خود  مبارزه  س"   – "ب  كارگران  از  نفر 
محل اشتغال به پيش برده اند. ما دست از اين مبارزه بر 
نخواهيم داشت و در روزهاى آينده، فعاليت هاى ديگرى 
را به پيش خواهيم برد. ما از تمام كسانى كه در اين مدت 
از ما پشتيبانى كرده اند، دعوت مى كنيم در تجمع ما در 
مقابل  در  ها  اتومبيل  توقفگاه  محل  در  سپتامبر  ماه   24
كنيم،  پذيرايى  سوپ  با  آنها  از  ما  تا  شوند  جمع  كارخانه 
اين قدردانى اندكى است از جانب ما در مقابل همه اين 
پشتيبانى ها. در اين دعوتنامه يك محدوديت وجود دارد 

و آن اينكه در يك ليست امضا اعتراضى به وزير 
كار آلمان، نام دو نفر از اعضا حزب NPD ن 
پ د (حزب فاشيستى آلمان) به چشم مى خورد. 

اشغال، كنترل و خود مديريتى كارگرى – آلمان
تامل در مبارزه اى كه هنوز در جريان است

نصرت تيمورزاده
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K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.orgkomala@cpiran.org

Tel:  +44 -7746163103      

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

آدرس هاىآدرس هاى
 حزب كمونيست ايران حزب كمونيست ايران

 و كومه له و كومه له

K.KH.K     
Box 704 45

107 25 Stock holm
 Sweden

kkh@cpiran.orgkkh@cpiran.org

         نمايندگى كومه له در خارج كشور

C.D.C.R.I.    
Box 704 45

107 25 Stock holm 
Sweden

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.orgcpi@cpiran.org

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

نمايندگى كومه له در سليمانيه
Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

هرنوع  از  ما  دارد،  مى  اعالم  كارخانه  شوراى 
پشتيبانى كه از مبارزه ما انجام گيرد، سپاسگزار 
روشن  بطور  ما  اين  وجود  با  هستيم،  مسرور  و 
خط فاصل خود را با احزابى كه خارجى ستيزى و تحريف 
تاريخ، سياست آنهاست كشيده و خواهان حمايت آنان از 

مبارزات خود نيستيم..."
همبستگى  جلب  جهت  توليد،  پيشبرد  حين  در  كارگران 
داده  سازمان  را  متعددى  هاى  آكسيون  خويش  با  مردم 
اقدام  كارخانه،  اشغال  روز  هفدهمين   در  جمله  از  اند. 
نيازهاى  كردند.  كودكان  براى  جشن  يك  برگزارى  به 
ضرورى براى برگذارى اين جشن از طرف مردم و شركت 
هاى موجود در محل هديه شده بود. در آمد جشن مبلغ 
جهت  بنياد  يك  به  را  مبلغ  اين  كارگران  بود.  يورو   400
پرستارى از كودكان بيمار هديه كردند. يكى از كارگران در 
اين ارتباط مطرح كرد كه: "ما همبستگى و مهربانى هاى 
بسيارى از طرف مردم دريافت كرده ايم، از طريق هديه 
اين مبليغ جمع آورى شده، اندكى ناچيز از اين همبستگى 

را به مردم بازپس مى دهيم...." 
در يكى از روزها اين كارگران در يك اقدام سمبليك با 
شعار " قبل از اينكه لون استار تمام خون ما را بمكد، ما 
آخرين قطره هاى خون خود را اهدا مى كنيم! " به مركز 
اهداى خون شهر  مراجعه كرده و اقدام به اهداى خون 

كردند. 
در 25 مين روز اشغال كارخانه، هيئتى از طرف كارگران 
اعالم  ضمن  و  آمده  آنجا  به  زيمنس"   – "بوش  كارخانه 
همبستگى، فيلم مبارزات سال گذشته خود را به نمايش 
گذاردند (اين كارگران در سال گذشته دو ماه و نيم در شهر 
برلين عليرغم كارشكنى رهبران اتحاديه كارگرى، مبارزه 

اى مستقل و پيروزمندى را به پيش بردند).
مردم  به  خطاب  اطالعيه  يك  در  س"   – "ب  كارگران   
اعالم كردند در حال توليد 1800 دوچرخه با نام "دوچرخه 
اعتصاب" هستند و از مردم خواستند از طريق پيش خريد 
اين دوچرخه ها تا تاريخ 2 اكتبر، ادامه كارى توليد كارخانه 
را تضمين كرده و از اين طريق روحيه مبارزاتى كارگران را 
افزايش دهند. اين كارگران در عين حال در روز 6 سپتامبر 
با اتوبوس به شهر فرانكفورت سفر كرده و از از ايستگاه 
مركزى اين شهر اقدام به راهپيمايى به طرف دفتر مركزى 

عكس  خود  هاى  پيراهن  روى  آنان  كردند.  استار"  "لون 
يك ملخ را كشيده بودند.  اعالميه اين كارگران با  نقل 
قولى از كالرا زتكين آغاز شده بود: "ما هراسى از شرايط  
نامناسب حاكم بر جامعه به خود راه نخواهيم داد. ما براى 

تمام مشكالت يك پاسخ داريم : ".  
جامعه  بر  حاكم  نامناسب  شرايط  از  كه  دارند  حق  آنان 
صحبت كنند. با توجه به اينكه مديران كارخانه ورشكستگى 
اند،  كرده  اعالم  دادگاه  به  اوت  ماه   10 در  را  كارخانه 
اند.  نكرده  دريافت  حقوقى  ديگر  تاريخ  اين  از  كارگران 
درخواست اعالم ورشكستگى كارفرما در  ماه نوامبر سال 
2007 در دادگاه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و قانونا 
تاريخ  اين  تا  كارگران  حقوق  پرداخت  به  موظف  كارفرما 
است. از اين رو كارگران مجبورند در اين فاصله به اداره 

كار مراجعه كرده و درخواست حقوق بيكارى كنند. 
اين شرايط نامناسب اما پرسش هاى جدى در مقابل اين 
كارگران و فراتر از آنان در مقابل فعالين چپ و سوسياليستى 
كارگرى در آلمان قرار داده است: آيا مى توان شعار اشغال 
و كنترل كارگرى را در مقياسى وسيعتر در جامعه مطرح 
ادامه  را  توليد  توانند  مى  كارخانه  اين  كارگران  آيا  كرد؟ 
دهند آن هم با توجه به اينكه بخش هاى زيادى از بدنه 
دوچرخه از چين و تايوان وارد مى شود و از اين رو نيروى 
چنين  هم  و  توليدى  هاى  بخش  كليه  در  ماهر  انسانى 
مى  كارگران  آيا  نيست؟  موجود  ضرورى  آالت  ماشين 
توانند در چارچوب توليد سرمايه دارى آن هم در يكى از 
پيشرفته ترين و صنعتى ترين كشورهاى متروپل سرمايه 
دارى، جزيره اى با مناسبات توليد و كنترل كارگرى بوجود 
آورند؟ آيا اعالم پشتيبانى از مبارزات اين كارگران كافى 
است و يا بايد تشكل و آگاهى طبقاتى را در مركز توجه 

قرار داد؟
 بدون شك ما با مبارزات بيشترى از اين دست در آينده 
بمثابه  ها  پرسش  اين  شك  بدون  و   شد  خواهيم  روبرو 
خواهد  قرار  ما  تك  تك  مقابل  در  حياتى  هاى  چالش 
گرفت. ماركس حق داشت وقتى در سال 1875 در نامه 
واقعى  جنبش  ويلهم بريك نوشت: "هر قدم يك  اى به 

مهم تر از يك دوجين برنامه است". 

26 سپتامبر 2007

روز شنبه 7 مهر ماه 1386 بيش 3 هزار نفر از كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه در 
اعتراض به پرداخت حقوق معوقه خود و همچنين خواست و مطالبات ديگر، در مقابل 

فرماندارى شهرستان شوش دست به تجمع زدند.  
حال  به  تا  امنيتى،   نيروهاى  شديد  تهديدات  عليرغم  گذشته،  سال  يك  طول  در 
كارگران براى چندين بار است كه  دست به اعتصاب مى زنند.  سرمايه داران با اتكا به 
نيروى سركوب  هر بار به بهانه ائى از رسيدگى به خواست و مطالبات كارگران چشم 

پوشى مى كنند. 
به  كارگران  براى  محافظانشان  و  سرمايه داران  كه  جهنمى  سايه  زير  هم  بار  اين 
ارمغان آورده اند، دست مزد ناچيز كارگران نيشكر هفت تپه كه پاسخگوى نياز خود و 

خانواده شان نيست دوباره به تاخير افتاده است. 
مطالباتشان،  و  خواست  به  رسيدن  و  مشكالت  به  رسيدگى  براى  كارگران  اعتصاب 

سرمايه داران را  آنچنان به ترس و لرز انداخته است كه محافظان چماق به دستشان 
را دور خود جمع كرده و هر از گاهى دستور مى دهند تا وحشيانه به كارگران اعتصابى 

حمله ور شوند.
طبيعتا اين تعرض بى شرمانه در غياب  تشكل مستقل كارگرى صورت مى گيرد.  

”كميته دفاع از محمود صالحى“ ضمن پشتيبانى و حمايت از اعتصاب برحق كارگران 
كارخانه نيشكر هفت تپه و تاكيد بر ايجاد تشكل مستقل كارگرى، خواستار پرداخت 

حقوق معوقه كارگران و همچنين رسيدگى به ديگر مشكالت كارگران است. 
ما همچنين حمله نيروهاى سركوب گر به كارگران اعتصابى، دستگيرى و ضرب و شتم 

كارگران را شديدا محكوم مى كنيم.
كميته دفاع از محمود صالحى

9 مهر ماه 1386

پرتوان باد  اعتصاب و مبارزه حق طلبانه كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه 
به نقل از گاهنامه كميته دفاع از محمود صالحى شماره 1

  اين شماره جهان امروز به دليل كثرت مطالب در 16 صغحه منتشر مى شود.
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هزاران نفر از كارگران شركت نيشكر هفت تپه در ادامه اعتراض و مبارزات خود روز 
شنبه 7 مهر ماه  در مقابل فرماندارى شهرستان "شوش" دست به تحصن زده و خواستار 
تهديد  و  فشار  با  كارگران  عادالنه  خواست  اين  اما  شدند.  خود  مطالبات  به  رسيدگى 
نيروهاى انتظامى روبرو شد. كارگران شركت  نيشكر هفت تپه  كارفرمايان و فرمانده 
عليرغم تهديدات مكرر، روز يكشنبه نيز به اعتصاب و تحصن خود در مقابل فرماندارى  
اعتراض  با  مقابله  براى  اسالمى  جمهورى  امنيتى  و  انتظامى  نيروهاى  و  دادند  ادامه 
كارگران، با حضور گسترده خود آنان را محاصره كرده و تهديد كردند كه در صورت ادامه 
تحصن، كارگران را بازداشت خواهند كرد. در جريان اين رودرروئى بيش از 1400 تن 
از كارگران دست به راهپيمايى زده و با تحصن در سه راهى شوش جاده هاى منتهى به 

آن را مسدود كردند.
امروز دوشنبه نيز كارگران براى سومين روز متوالى به اعتراضات  خود ادامه داده و بيش 
از 1 هزار نفر از كارگران در مقابل فرماندارى شهرستان شوش تحصن كرده و نيروهاى 
امنيتى براى جلوگيرى از ملحق شدن ديگر كارگران به تحصن، تمامى راه هاى ورودى 
به  شوش را مسدود كرده و در 2 نقطه از شهر نيز نيروهاى ضد شورش كه از شهرهاى 

ديگر اعزام شده بودند كارگران را محاصره كردند.

است  ماه  دو  از  بيش  اقتصادى  دشوار  شرايط  اين  در  كه  تپه  هفت  نيشكر  كارگران 
دستمزدهايشان پرداخت نشده و طى يك سال گذشته تاكنون چندين بار براى رسيدن 
به مطالباتشان دست به اعتصاب زده اند، بار ديگر بر پرداخت فورى حقوق معوقه خود، 
اجراى  موقت،  كارگران  كردن  رسمى  كارگرى،  تشكل  ايجاد  براى  انتخابات  برگزارى 
طرح طبقه بندى مشاغل و اجراى طرح بازنشستگى پيش از موعد پافشارى مى كنند. 

مديران اين كارخانه با همكارى نيروهاى انتظامى براى مقابله با مبارزه عادالنه كارگران 
پرداخته اند. اما عليرغم  سازماندهندگان اعتصاب  به تهديد و پيگرد فعالين كارگرى و 
برخورد سركوبگرانه نيروهاى رژيم و دسيسه هاى عوامل اداره اطالعات، كارگران مبارز 
هفت تپه اعالم كرده اند كه  تا تحقق خواست ها و مطالبات خود به اعتصاب  و مبارزه  

ادامه  مى دهند.

مبارزه و اعتصابات پى در پى كارگران  نيشكر هفت تپه و وعده هاى توخالى و تهديد 
و نيرنگ مديران اين كارخانه در همكارى با نيروهاى سركوبگر رژيم،  بار ديگر اهميت 
اتحاد و همبستگى كارگران و برپايى تشكل كارگرى مستقل از دولت  را براى مقابله با 
صف اين دشمنان  طبقاتى به ميان كشيده است. باشد كه اين تجربه پرشور مبارزاتى 

گامى باشد در راه ايجاد اين تشكل ها.

حزب كمونيست ايران ضمن محكوم كردن نيرنگ و دسيسه هاى مديريت كارخانه و 
سركوب و محاصره اين كارگران و تعقيب و پيگرد فعالين كارگرى از جانب نيروهاى 
سركوبگر رژيم، كارگران ايران در ديگر مراكز توليدى، تشكل هاى كارگرى و همچنين 
كه  شكلى  هر  به  كه  مى خواند  فرا  را  آزاديخواه  مردم  و  زنان  دانشجويى،  سازمان هاى 
تپه  هفت  نيشكر  كارخانه  كارگران  طلبانه  حق  خواست هاى  و  مبارزات  از  مى توانند 

پيشتيبانى نمايند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
9 مهر ماه 1386    -   1 اكتبر 2007

صبح امروز پنجشنبه 12 مهر ماه، ششمين روز از اعتصاب و اعتراضات هزاران كارگر 
رژيم  شورش  ضد  و  امنيتى  ماموران  وحشيانه  يورش  مورد  تپه  هفت  نيشكر  شركت 
ماموران  پنجشنبه  امروز  صبح  دقيقه   30 و   10 ساعت  گرفت.  قرار  اسالمى  جمهورى 
مقابل  و  شهيد  بنياد  ميدان  در  كارگران  آرام  تحصن  به  رژيم  شورش  ضد  و  امنيتى 
فرماندارى شهرستان شوش يورش برده و آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
در جريان اين يورش وحشيانه حدود 10 نفر از كارگران زخمى و 2 نفر از كارگران با 
اسامى  "فريدون نيكوفرد" و " رمضان عليپور" نيز بازداشت شدند.  همزمان با يورش به 
صفوف اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه، نيروهاى رژيم حالت حكومت نظامى اعالم 
نشده اى را  در سطح شهر به اجرا در آورده اند تا  مانع حمايت و همبستگى مردم شهر 

با كارگران حق طلب شوند.

بيش از 5 هزار كارگر نيشكر هفت تپه از روز شنبه 7 مهر ماه براى چندمين بار اعتصاب  
طرح  اجراى  معوقه،  دستمزدهاى  پرداخت  خواستار  و  كرده  آغاز  را  خود  اعتراضات  و 
طبقه بندى مشاغل، ايجاد تشكل كارگرى مسقل از دولت، دريافت خانه هاى سازمانى 
و اخراج مديريت شده اند. مطالباتى كه كارگران نيشكر هفت تپه مطرح كرده اند بخشى 
به  وحشيانه  يورش  و  سركوبگرانه  اقدامات  و  است.  ايران  كارگر  طبقه  كل  مطالبات  از 
كارگرى  فعالين  كردن  زندانى  و  دستگيرى  و  آنان  شتم  و  ضرب  و  تپه  هفت  كارگران 
گوشه اى از سياست هاى رژيم عليه كل طبقه كارگر ايران است. اين يورش ددمنشانه 

به صف كارگران مبارز شركت نيشكر هفت 
در  همبستگى  و  اتحاد  ايجاد  با  تنها  را  تپه 
عقب راند.  به  توان  مى  كارگران  صفوف 
اعالم حمايت كارگران كارخانه قند دزفول 
اعتصابى  كارگران  صف  در  آنان  حضور  و 
اقدامى مهم در جهت ايجاد اين همبستگى 
ديگر  كارگران  كه  است  الزم  بود،  طبقاتى 
بياموزند.  تجربه  اين  از  توليدى  مراكز 

نياز  خود  هاى  اى  طبقه  هم  پشتيبانى  و  حمايت  به  شرايط  اين  در  تپه  هفت  كارگران 
دارند.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران ضمن محكوميت شديد يورش وحشيانه نيروهاى 
و  سازمان ها  تمامى  از  تپه،  هفت  نيشكر  شركت  اعتصابى  كارگران  به  رژيم  سركوبگر 
تشكل هاى كارگرى در داخل و خارج ايران، تمامى انسان هاى آزاديخواه، دانشجويان و 
زنان مبارز مى خواهد تا به هر صورت ممكن از خواست ها و مبارزات كارگران هفت تپه 

پشتيبانى كرده و به يارى آنان بشتابند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

12 مهر ماه 1386  -  4 اكتبر 2007

پيروز باد اعتصاب و مبارزه كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد يورش وحشيانه نيروهاى رژيم به صفوف كارگران نيشكر هفت تپه

حزب  هاى  سايت  طريق  از  كمونيست  نشريه  آرشيو  بزودى  كه  مى رسانيم  عالقمندان  عموم  اطالع  به  بدينوسيله  اطالعيه: 
كمونيست ايران و كومه له در دسترس عموم قرا مى گيرد. انتشارات مركزى كومه له            10 مهر ماه 1386 برابر 2 اكبر 2007


