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نظام آموزشی،عرصه تاخت و 
 تاز ارتجاع اسالمی

 
سال تحصيلی جديد در شرايطی آغاز شده است 
که ارتجاع اسالمی حاکم بر ايران تعرض ھمه 

ھای نظام  ای را در تمام سطوح و عرصه جانبه
از مرحله .  آموزشی کشور سازمان داده است

ھا ھمه جا عرصه تاخت  پيش دبستانی تا دانشگاه
تر خرافات  و تاز ارتجاع برای رواج بيش

ھا قرار گرفته  مذھبی، تشديد تبعيضات و سرکوب
 .است

اجرای سند موسوم به تحول بنيادی در نظام 
آموزشی که به تصويب شورای عالی ارتجاع 
فرھنگی رسيد، به رغم ادعای مقامات وزارت 
آموزش و پرورش جمهوری اسالمی مبنی بر اين 

ست برای کنار گذاشتن  که مجموعه اقداماتی
سيستم مرسوم حفظيات دروس و آموزش و 

چنين  بر اساس نيازھای جامعه و ھم"پرورش 
" مطابق با استعدادھا، فطرت و توانمندی

چه  آموز، در واقعيت امر، چيزی جدا از آن دانش
گذرد و وزير علوم  ھای کشور می که در دانشگاه

به صراحت از آن تحت عنوان اسالمی کردن 
 .برد، نيست ھا نام می دانشگاه

لذا ھر رنگ و لعابی ھم که به آن بزنند، يکی از 
اھداف عمده اجرای اين طرح، اسالمی کردن 

آموزانی با روحيه  تر مدارس و تربيت دانش بيش
 .ست و رفتار برگرفته از خرافات مذھبی

وزير آموزش و پرورش در مصاحبه با 
خبرگزاری مهر در توضيح اين سياست رژيم 

"گويد می نگاه سند تحول بنيادين به آموزش و : 
به اين .  پرورش نگاه بنيادی و نوسازی است

معنی که ھر چيزی که در آموزش و پرورش 
اما ."  وجود دارد بايد نوسازی و به روز شود

 

ھای فارس عليه کردھای  پرخاشگری بورژوا شوونيست
 ناسيوناليست برمتن آلترناتيوسازی امپرياليستی

 
له کردستان ايران با امضای مصطفی  نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه انتشار توافق

برای "  زمينه"ھجری و عبدهللا مهتدی، که در آن به برخی تحوالت اخير خاورميانه و ھمچنين مهيا شدن 
به عنوان پروژه و " فدراليسم"به اختصار اشاره شده و در عين حال " ھای ملی مردم کرد خواست"طرح 

مشترک اين دو حزب در قبال مسئله ملی در کردستان مطرح گشته است، واکنش ھيستريک "  راه حل"
خواھان، ملی  خواه، جمهوری ای از احزاب سلطنت طلب، مشروطه شديدی را در ميان طيف گسترده

اين طيف وسيع .  ھا و نيز برخی از عناصر منفرد بورژوا ناسيوناليست ايرانی در پی داشت مذھبی
بورژوا ناسيوناليست که خود دراعمال تبعيض و نابرابری عليه مردم زحمتکش کردستان و درظلم و 

اند، دو حزب ياد شده کردستانی را از  ستمی که براھالی اين منطقه رفته است و می رود  سهيم و شريک
" حق تعيين سرنوشت"و از " مقاومت ملی"از " جنبش رھائی بخش ملی"نامه خود، از  اين که در توافق

اين .  اند، شديداً زير شالق انتقاد گرفته و مورد حمله قرار دادند مردم کردستان صحبت به ميان آورده
له نيز ھستند تا آنجا پيش رفتند که  ھا جزء متحدين سراسری حدکا و کومه ھا و افراد که برخی از آن جريان

 خالصه ای از 
 اطالعيه ھای سازمان

 " خالف جريان"غرفه ی 
 در اومانيته

 
ه ی  ـي وـم ه ی ـي اـم ه، روزـن ـت ـي اـن جشن ساالنه ی اوـم
ال در  ه، امـس رانـس ت ـف ـس ـي وـن ـم زب ـک ه ـح نزديک ـب
و، در  ورـن اواسط ماه سپتامبر در پارکی واقع در ـک

د زار ـش رـگ ه .  نزديکی شمال پاريس ـب ن ـک ن جـش اـي
ان ١۶ و ١۵ و ١۴روزھای   سپتامبر برپا شد ھمچـن

ناميده "  مردمی ترين و گسترده ترين جشن فرانسه" 
می شود و امسال نيز با استقبال صدھا ھزار نفر در 

د ی از .  سه روز آفتابی روبه رو ـش رـخ د ـب ـن ر ـچ ـھ

مذھب و نقش نيروھای 
 بورژوازی در باز توليد آن

طی دو ھفته اخير، وقايع مربوط به نمايش فيلم 
در صدر رسانه ھا و شبکه " بی گناھی مسلمانان"

ماجرا با پخش .  ھای خبری جهان قرار گرفت
به "   بی گناھی مسلمانان"قسمت ھايی از فيلم 

نمايش .  زبان عربی در يوتيوپ آغاز گرديد
قسمت ھايی ازاين  فيلم در يوتيوپ، آنچنان خشم 

گرا را در اغلب کشورھای  گروه ھای اسالم
مسلمان بر انگيخت که طی دو ھفته گذشته 
اعتراضات و حوادث مربوط به آن، ھمه اخبار و 

در اين . وقايع جهان را تحت شعاع خود قرار داد
فيلم که توسط يک شهروند آمريکايی و يک 
مهاجر مصری ساکن آمريکا ساخته شده است، 
قسمت ھايی از زندگی خصوصی پيامبر 

نيم نگاھی به اخبار مربوط به بهای اجاره و يا 
ست تا برھمگان آشکار گردد  خريد مسکن کافی

که تمامی تبليغات و سروصداھای رژيم در مورد 
نژاد حل  ی احمدی ايجاد مسکن و يا با زبان ويژه

براساس .  ست برای ھيچ مشکل مسکن، ھياھويی
ی مسکن در  اعالم مرکز آمار ايران، بهای اجاره

 نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٠نيمه دوم سال 
.  درصد افزايش داشته است۶٠از آن حدود 

ھای حکومتی  چنين آمارھای منتشره در رسانه ھم
 درصدی قيمت مسکن از ۴۵حاکی از افزايش 

آغاز سال جاری تاکنون يعنی تنها طی شش ماه 
آور  ی بديهی آن افزايش سرسام بوده که نتيجه

ی زمانی مورد اشاره  بهای اجاره مسکن در دوره

مذاکرات ھسته ای و 
 تهديدات نظامی

 
 گرانی و وحشت آخوندھا

١٢ 

١٠ 

آورترين  ای که برای شرم جامعه
ھا ھم ھمواره مستاجری  طويله

 شود يافت می
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  ٩درصفحه 

١از صفحه   

آموز مخلوقی از خداوند است که  دانش"چگونه؟ 
قابليت رشد و تربيت دارد و بايد در پنج عنصر 

. علم، ايمان، عمل، اخالق و تفکر بالندگی پيدا کند
آموز بايد در اين پنج عنصر، رابطه  چنين دانش ھم

 ."با خود، خدا، خلق و مخلوقات را بياموزد
ماھيت ارتجاعی سياست رژيم از ھمين اظهار 

آموز بايد  دانش.  نظر کوتاه به خوبی آشکار است
در ايمان به خدا، عمل به اسالم و اخالق و تفکر 
ناشی از آن بالندگی داشته باشد و البته در کنار آن 

. تواند محلی از اِعراب داشته باشد گويا علم ھم می
آموز بايد رابطه با خود و خدا را بياموزد،  دانش

اما در جنب آن رابطه با خلق را ھم مد نظر داشته 
آش شله قلمکار اظهارات وزير، .  باشد

نوسازی و به "ظاھرسازی و رنگ و لعاب 
زند و تضاد واقعی را  را به کنار می" روزرسانی

 .سازد برمال می
تواند با علم که برخاسته از دانش،  آموز نمی دانش

ست، پرورش يابد و بالندگی  آگاھی و روشنايی
داشته باشد، اما در ھمان حال با دين که حاصل 
اسارت، خرافات، جهالت، نادانی و 

ست، پرورش يابد و سر سازگاری  انديشی تاريک
آموز يا بايد با علم پرورش يابد  دانش.  داشته باشد

و با تکيه بر علم و تکامل دريابد که انسان در 
رشته تحوالت  اش محصول يک سيمای کنونی

تر به  کمی و کيفی و تکامل از موجودات پست
تر است، يا با علم وداع کند و با خرافات  عالی

ی  مذھبی پرورش يابد و بپذيرد که انسان ساخته
ست که انسان را در  گری دست خدای عصر کوزه

اش از گل سياه آفريد، روح خود را  سيمای کنونی
اش را از او آفريد و  در او دميد و سپس جفت

شان کرد تا با توليد مثل، بندگان خدا را  رھای
آموز يا بايد  دانش.  بيافرينند و شکرگزارش باشند

با ديدگاه ماترياليستی مبتنی بر علم پرورش يابد 
که برای وسعت دانش و شناخت خود از کائنات 
بر علوم فيزيک، شيمی، طبيعی، رياضيات و تمام 

ھای مرتبط با اين علوم تکيه داشه باشد، يا  رشته
آليستی و متافيزيکی پرورش  بايد با خرافات ايده

چه را که در کائنات وجود دارد ساخته و  يابد و آن
ھا را يک بار برای  پرداخته خدايی بداند که آن

ھميشه به ھمين شکل آفريد و بندگان خدا حق 
 .فضولی و دخالت در کار او را ندارند

ای  در حقيقت جمهوری اسالمی تا آن محدوده
تواند علم را تحمل کند که به باورھای  می

ھای جامعه  اش لطمه نزند و چرخ مذھبی
 . داری بچرخد سرمايه

اگر منظور وزير "  خلق"آموز با  رابطه دانش
آموزش و پرورش را مردم در نظر بگيريم، بر 

 .ھمين منوال خواھد بود
دوستی، برابری  آموز يا بايد با روحيه انسان دانش
ھا و دشمنی با ھر گونه تبعيض و نابرابری  انسان

پرورش يابد و بالندگی داشته باشد، يا با روحيه 
طلبانه فاشيستی، نفی برابری و قائل شدن  برتری

"به تبعيض دينی را که وزير "  عمل و اخالق. 
آموزش و پرورش خواھان اجرای بی کم و کاست 
آن در آموزش محصلين است، بر کسی پوشيده 

آموز بايد آموزش ببيند و به آن عمل  دانش.  نيست
اند، در درجه  کند که شيعيان برترين مردم جهان

دوم مسلمانان و در درجه سوم پيروان اديان 
کسی ھم که دين و مذھبی نداشته باشد، بی .  ديگر

اش واجب است و موجب  چون و چرای قتل
آموزش باور به تبعيض و نابرابری . رضای خدا

که در ذات مذھب شيعه قرار دارد، البته محدود 
. باوری و ناباوری به دين نيست ی دين به عرصه

آموز بايد بياموزد که زن و مرد نابرابرند و  دانش
تر از  ای پايين زن حتا مسلمان شيعه نيز در مرتبه

چه را که وزير  آن. مرد مسلمان شيعه قرار دارد
ی  آموزش و پرورش تحت عنوان آموزش رابطه

گويد چيزی  می"  خلق و مخلوق"آموز با  دانش
اين سيستم آموزشی اسالمی تماما . جز اين نيست

 .ھای مردم ايران و فرزندان آنهاست عليه توده
وی در ھمين گفتگو به نکته ديگری ھم به عنوان 
يکی ديگر از اھداف اجرای اين سياست رژيم 

در نظام جديد، تربيت : "گويد کند و می اشاره می
آموز در  ای است که دانش آموز، به گونه دانش

ھر زمانی که اراده کند به مدرسه يا دانشگاه 
تواند کار و شغلی برای خود در جامعه  نرود، می

 ."به دست بياورد
اين ھم يک ادعای توخالی وزير آموزش و 

ترين کشورھای  حتا در پيشرفته.   پرورش
ھا بسيار  داری که نظام آموزشی آن سرمايه
ست و  تر از جمهوری اسالمی پيشرفته

ست که در اجرای  وزيرآموزش و پرورش مدعی
گاه  ھا ياری گرفته است، ھيچ سياست خود، از آن

ای را مطرح نکرده  کسی چنين ادعای ابلهانه
ھا ھرگز به سطح  است، چرا که رياکاری آن

لذا صريح و . رسد مقامات جمهوری اسالمی نمی
داری  پذيرند که در جامعه سرمايه آشکار می

توانند  ھمواره بخشی از مردم يعنی کارگران نمی
با ھر درجه از تخصص، کاری پيدا کنند و 

مانند و وسعت اين بيکاری بستگی به  بيکار می
. مراحل رونق و رکود و بحران اقتصادی دارد

گرايانی از قماش وزير آموزش و  فقط اسالم
کوشند اھداف  پرورش جمهوری اسالمی که می

ھای خود را بپوشانند، به اين  واقعی سياست
البد .  شوند ادعاھای پوچ و توخالی متوسل می

گويد،  وزير آموزش و پرورش با خودش می
کند که در دوره  وقتی که رئيس من ادعا می

توان در طول يک  ترين رکود و بحران می عميق
/  ۵سال   ميليون شغل ايجاد کرد، چرا نتوان ٢ 

ادعا کرد که با اجرای اين سياست، ديگر ھر 
آموزی که پايش به مدرسه رسيد، يک شغل  دانش

 .تضمين شده خواھد داشت
تواند بر اين واقعيت  اما تمام اين ادعاھا نمی

سرپوش بگذارد که سياست جديد مصوب 
شورای عالی ارتجاع فرھنگی، که اکنون توسط 
وزير آموزش رژيم به اجرا گذاشته شده است، 

ھای پيشين اين  سياست به روز شده مصوبه
ارگان جمهوری اسالمی برای اسالمی کردن 

 .ھا ست مدارس و دانشگاه
بر طبق اين سياست، نقش دستگاه روحانيت و 
وزن دروس مذھبی در مدارس افزايش يافته 

تجديد نظر در برخی کتب درسی عمدتاً از . است
ھمين زاويه صورت گرفته و تا جايی پيش رفته 
است که حتا تحريفات تاريخی به نفع اسالم و 

ھای  کتاب.  حکومت اسالمی انجام گرفته است
دوم و ششم ابتدايی بر مبنای اين سياست ھم 
اکنون در دستور کار مدارس قرار گرفته و قرار 

ھای  ھای ديگر کالس است از سال آينده کتاب

در مدارس . دوره ابتدايی و متوسطه نيز تغيير کند
آموزان  دخترانه تضييقات و فشارھا بر دانش

ھا  پوشيدن چادر در شهرستان.  افزايش يافته است
 .به يکی از شروط ثبت نام تبديل شده است

معاون پرورشی آموزش و پرورش زنجان در 
 شهريور در گفتگويی با خبرگزاری دولتی ٢۵

ايسنا کوشيد اجباری شدن پوشيدن چادر را توجيه 
در برخی مدارس از ھمان ابتدای : "کند و گفت

کنند که از  آموزان توافق می ثبت نام با دانش
در حقيقت بحث اجبار .  حجاب برتر استفاه کنند

شود، بلکه بحث اصلی بر سر توافق  مطرح نمی
معنای توافق ھم اين است که به والدين ."  است
گويند يا شرايط را بپذيريد و يا  آموزان می دانش
وی در عين حال ھدف اصلی .  کنيم نام نمی ثبت

به "و "  تحول بنيادين"سياست موسوم به 
"رژيم را برمال کرد و افزود"  روزرسانی با : 

ھای سنگين دشمن و الگوھای جديد  توجه به ھجمه
دھند، بر آن شديم  که روز به روز به بازار می
ھای دينی اجرا و  کاری انجام دھيم که ارزش

سند تحول بنيادين تأکيد بر تربيت .  ظاھر شوند
 و برای عملی افراد وفادار به نظام و متدين است

کردن آن از تعيين حجاب برتر، از مدارس خاص 
ھای دينی،  با برگزاری برنامه.  شروع کرديم

توجيهی و آموزشی و حضور مبلغان در مدارس 
برای ترويج فرھنگ دينی در رسيدن به اھداف 

 ."خود تالش کرديم
ست که وزير علوم  اين دقيقاً ھمان سياستی

ھا و ديگر مراکز  جمهوری اسالمی در دانشگاه
تفاوت در اين است . برد تحصيالت عالی پيش می

که وزير به اصطالح علوم بر خالف وزير 
ھا توجيه برای  کوشد ده آموزش و پرورش که می

پنهان ساختن ھدف اصلی سياست رژيم ارائه 
او .  زند دھد، حرف خود را صريح و روشن می

آشکارا از تفکيک جنسيتی و تک جنسيتی کردن 
ھا، محروم کردن زنان از ادامه تحصيل  دانشگاه

ھا، اخراج و بازنشسته کردن  در تعدادی از رشته
استادان مخالف و منتقد ، اخراج و سرکوب 

گونه که  کند و ھمان دانشجويان معترض دفاع می
. دانيم به اين سياست نيز عمل کرده است می

تغييری ھم که در لحن گفتارش اخيراً صورت 
گرفته، به کار بردن واژه اسالمی کردن 

ھا به جای تفکيک جنسيتی است که  دانشگاه
آشکارا سياست فاشيستی آپارتايد جنسی را 

 .سازد منعکس می
اش صدھا دانشجو را  او که در دوره وزارت

ھا استاد دانشگاه را  اخراج و به زندان انداخته و ده
ی  اخراج کرده است، در ادامه"  محترمانه"

اش فقط در سال جاری،  سياست آپارتايد جنسی
 دانشگاه ٣۶ رشته کارشناسی در ٧٧زنان را از 

محروم کرد و از ھم اکنون برای اخراج گروھی 
ھا به تهديد متوسل شده  ديگر از استادان دانشگاه

 .است
چه که اکنون در مدارس کشور تحت  تمام آن
در آموزش و پرورش و "  تحول بنيادين"عنوان 

ھا تحت عنوان اسالمی کردن  در دانشگاه
ھا در جريان است، تعرض ھار و عنان  دانشگاه
ی ارتجاع اسالمی را به مراکز آموزشی  گسيخته

اين سياست ارتجاع فرھنگی، . دھد کشور نشان می
آموزان،  فشار غير قابل تحملی را بر دانش

ھا  دانشجويان، معلمان و اغلب استادان دانشگاه
 .وارد آورده است

ھای ارتجاعی  اما فجايع ناشی از سياست

 نظام آموزشی،عرصھ تاخت و تاز ارتجاع اسالمی
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و "  جدائی"ای برای  مطروحه توسط اين دو حزب را نيز تنها پله"  فدراليسم"
ارزيابی نموده و از اين زاويه نيز از موضع شوونيسم بورژوائی "  استقالل"

اِی بورژوا  حمالت پرخاشجويانه و ھيستريک رسانه.  ھا تاختند بر آن
، بار "تماميت ارضی ايران"ھای فارس عليه کردھا و در دفاع از   شوونيست

ديگر و به روشنی نشان داد که اگر روزی روزگاری بورژوازی اپوزيسيون 
جمهوری اسالمی به حاکميت برسد، با ھمان خشونت و بيرحمی اسالف 

ھای سلطنتی و جمهوری اسالمی، خون  خويش و با ھمان درندگی رژيم
 .را بر زمين خواھد ريخت" تجزيه طلب"کردھای 

مطروحه از سوی احزاب ناسيوناليست کرد و " فدراليسم"تر به واکاوی  پائين
نيز به راه حل اصولی حل مسأله ملی که متضمن منافع مردم کردستان و کل 

اما پيش از آن ببينيم چرا . کارگران و زحمتکشان ايران باشد، خواھيم پرداخت
له  تا بدين حد حساسيت برانگيز شد و با سر و صدا و  نامه حدکا و کومه توافق

آيا .  ھا روبرو گرديد جار و جنجال و حمالت ھيستريک  شوونيست
نامه اين دو حزب تازگی داشت و اگر نداشت،  موضوعات مطروحه در توافق

ھای تندی روبرو گرديد و شمشير تيز  ھائی با چنين واکنش چرا و بر چه زمينه
 !کرد قرار گرفت" تجزيه طلبان"بر گردن " تماميت ارضی"

نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب  واقعيت اين است که در توافق
ای که قبالً توسط اين احزاب مطرح  له کردستان ايران، ھيچ نکتۀ تازه کومه

مواضع اين دو حزب در مورد مقوالتی چون مقاومت . نشده باشد، وجود ندارد
ملی مردم کردستان، حق تعيين سرنوشت، فدراليسم و امثال آن نيز ھيچ 

ھاست که در زمره  ھا و عبارات نيز سال تغييری نکرده است و اين واژه
ادبيات اين دو حزب است و ھيچکدام تازه نيست و در يک کالم ھيچ نکته 
جديدی در ديدگاه و يا نگاه اين دو حزب نسبت به نحوۀ حل مسأله ملی در 

ھای فارس که ازکابرد واژه ھايی   بورژواشوونيست.کردستان وجود ندارد
جوش آمده و ازتوافق دوحزب کرد،   خونش به"  حق تعيين سرنوشت"چون 
به مشامش راه يافته است، اين موضوع را به "  استقالل"و "  جدائی"بوی 

ھا که   شوونيست.  ابزاری برای دميدن برکينه و نفرت ملی تبديل نموده است
که کردھا  و اين" آينده کردستان" کويا به کشف جديدی نائل گشته اند،نسبت به 

درمورد خودشان تصميم بگيرند، شديداً دچار پريشانی و "  مستقالً "بخواھند 
ست که طرح چنين مسائلی از سوی احزاب کرد   اين درحالی.نگرانی شده اند

ھا قبل از اين،  حزب دمکرات کردستان ايران، سال. به ھيچوجه تازگی ندارد
نامه اخير دوحزب  خيلی صريح و روشن و فراتر از آن چيزھائی که در توافق

اند، تمايل خويش  نامه، آن را دو پهلو خوانده  آمده و برخی از منتقدين توافق
برای ايجاد يک حکومت کردستانی در کردستان ايران و خواست خود برای 

گان به ياد دارند  ھمه. تکرار سناريوی عراق در ايران را بر زبان آورده است
زمانی که بوش پسر، برای بار دوم به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد، 
ھمين دبير کل فعلی  حدکا که در آن زمان نيز در ھمين ِسَمت بود، در پيامی 
به بوش ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد وی، اظهار اميدواری کرد که 

حدکا .  بوش، ياری دھندۀ مردم ايران در سرنگونی حکومت اسالمی باشد
 و پس از اشغال عراق ٨٢ای که در فروردين  حدود ده سال پيش و در بيانيه

حقوق مشروع "انتشار داد، ضمن تمجيد فراوان نسبت به حمايت آمريکا از 
در عراق، دست استمداد به سوی دولت آمريکا دراز و چنين "  خلق کرد

يادآوری نمود؛ در ايران نيز که در جوار عراق واقع شده است، بيش از ده 
حدکا .  اند ھای ملی محروم ميليون کرد حضور دارند که از حقوق و آزادی

ضمن ترغيب دولت آمريکا به تکرار سناريوی عراق در ايران، تمايل و 
آمادگی خود را برای ايفای نقشی مشابه جريانات بورژوا ناسيوناليست کرد 
عراق اعالم نمود و در آن مقطع مستقيم و غير مستقيم حمله نظامی آمريکا به 

ھا چيزھائی نبود و نيست که از چشم اپوزيسيون  اين.  کرد ايران را طلب می
له را  نامه حدکا و کومه ھائی که اکنون توافق پنهان مانده باشد و تمام اين جريان

. دانستند ھا را می اند، اين از موضع شوونيسم بورژوائی مورد حمله قرار داده
صدا با حدکا خواستار حمله نظامی آمريکا به  ھا نيز يا خود ھم بسياری از آن

 .گذشتند ايران بودند و يا اگر نبودند به ديده اغماض از کنار آن می
ھا  بنابراين مواضع حزب دمکرات برای ھيچيک از اين جريانات که اغلب آن 

شوند و در  نيز در زمره متحدين سراسری حزب دمکرات محسوب می
ھا حشر و نشر دارند،  جلسات و تالش برای آلترناتيو سازی امپرياليستی  با آن

ھای سازماندھی شده  ھا، کوشش گيريم که ھمه آن.  پوشيده نبوده و نيست

بردند و  مشترکی را برای ايجاد يک آلترناتيو مطلوب آمريکا و غرب پيش می
دانند که در اين آلترناتيوی که بايد به  دانستند و می برند، اما اين را می می

ھا از نقش و  ھا و جريان بندی شود، ھمۀ اين گروه ياری دولت آمريکا سرھم
دانستند که احزاب  ھا بايد اين را می آن.  وزن واحدی برخوردار نيستند

ناسيوناليت کرد، بنا به موقعيتی که کردستان دارد و بنا به موقعيتی که اين 
احزاب در کردستان دارند، از نقش و جايگاه منحصر به فردی برخوردار 

ای برای اين  ھا نيز ممکن است حساب ويژه ھستند و حاميان امپرياليست آن
اين موضوع اگر چه از ھمان زمان کم و بيش موجب !  احزاب باز کنند

نگرانی بالقوه شوونيسم بورژوائی در درون اپوزيسيون بورژوائی جمهوری 
جا که مسأله ھنوز به قدر امروز حاد و نزديک نبود،  اسالمی بود، اما از آن

اختالف و منازعه درونی اپوزيسيون بورژوائی بر سر اين موضوع نيز 
اما امروز شرايط بسی تغيير کرده و .  يافت چندان بازتاب بيرونی نمی

 . تر شده است موضوع بسی نزديک
نبايد از نظر دور داشت که تغيير و تحوالت پرشتاب منطقه خاورميانه که با 

ھای آمريکائی در برخی از کشورھای اين منطقه نيز ھمراه  آلترناتيوسازی
ھای امپرياليستی و در رأس آن  قدرت.  بوده است، ھمچنان ادامه دارد

امپرياليسم تجاوزگر آمريکا، برای تأمين منافع غارتگرانه و تقويت نفوذ 
اقتصادی و سياسی خود در منطقه و مهندسی اين تغييرات، به آلترناتيوسازی 

ھای حاکم بر کشورھای اين منطقه که نمونه آن را در ليبی و سوريه  رژيم
ھای امپرياليستی در  تحرکات قدرت.  توان مشاھده کرد، مشغول است می

منطقه از يک سو و نيز مجموعه شرايط حاکم بر کشورھای اين منطقه از 
سوی ديگر، ميدان باز و زمينۀ مساعدی را برای تحرکات نظامی و سياسی 

ھای مذھبی، ملی و قومی گشوده است و ارتجاع امپرياليستی برای  گروه
ھا  يابی به اھداف خويش، آشکار و نهان مشوق و ياری دھندۀ اين گروه دست

در .  ھا نقش مهمی ايفا کرده است بوده و در تسليح و تجهيز و برکشيدن آن
ھای ارتجاع امپرياليستی، گرچه ھيچ جريان سياسی  آلترناتيوسازی

افتد و در جای خود  تر يا بيشتر از قلم نمی بورژوائی، حال با قدرت يا نفوذ کم
ھای بورژوائی که يک نيروی  ست که جريان شود، اما بديهی از آن استفاده می

تواند چنين نيروئی را آماده  ھا وجود دارد و يا می ای در شاکله آن مسلح آماده
سازد، مورد توجه خاص امپريالسم آمريکا و متحدان آن قرار بگيرد و حساب 

شود که آن نيرو  حساب ويژه برای نيروئی باز می. ای برای آن باز شود ه ويژ
از توان و آمادگی بيشتری برای برآورده ساختن اھداف ارتجاع امپرياليستی 

برد تا با  کار می ارتجاع امپرياليستی ھمه تالش خود را به.  برخوردار است
سازماندھی و بسيج اپوزيسيون بورژوائی ايران در جريان منازعاتش با 

ھای  ھا و سياست جمهوری اسالمی، از اين نيروھا در خدمت تحقق تاکتيک
برداری کند و به سياق ساير کشورھای منطقه، روی نيروھای  خود بهره

تا .  ای باز کند ھا، حساب ويژه مسلح در اين اپوزيسيون بنا به موقعيت ويژه آن
ھای بورژوا ناسيوناليست کرد امثال حزب دمکرات  جائيکه به جريان

ھا نيز به  گردد، اين له کردستان ايران برمی کردستان ايران و حزب کومه
ھای مختلف آمادگی خود را برای ھمکاری و ھمدستی با ارتجاع  زبان

اند تا جنبش مردم کردستان ايران را به ابزاری در  امپرياليستی اعالم نموده
 .خدمت اھداف و مقاصد غارتگرانه و تجاوزکارانه امپرياليسم تبديل کنند

تشديد بحران و کشمکش و افزايش تنش ميان جمهوری اسالمی با دولت 
آمريکا و متحدين آن، ھمچنين وخامت بيش از پيش وضعيت سياسی و 

ھای داخلی رژيم جمهوری اسالمی از يک سو و  اقتصادی و تشديد بحران
رخدادھای ليبی و سوريه از سوی ديگر موضوع ايجاد يک آلترناتيو برای 
رژيم حاکم بر ايران را به يک مسأله عملی برای دولت آمريکا و متحدين آن 

احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد نيز از ھمين زاويه است . تبديل نموده است
ھا و  که شرايط و اوضاع کنونی را به سودخود يافته و صرف نظر از نشست

گفتگوھای خود با ساير نيروھای اپوزيسيون بورژوائی و مستقل از آنکه اين 
طور اخص و جداگانه نيز  ھا، چه بگويند، به جريانات و متحدين سراسری آن

ھا مسأله ملی کرد را به ابزاری برای ورود به  آن.  اند وارد اين کارزار شده
اند تا  ھای ارتجاع امپرياليستی تبديل نموده عرصه معامالت سياسی و پروژه

از ھمين .  بخت خود را در ايفای نقش ويژه و کسب سهم ويژه بيازمايند
اند که  نامه اخير خود، چنين عنوان کرده له در توافق روست که حدکا و کومه

۴درصفحه   

 ھای فارس عليه کردھای ناسيوناليست پرخاشگری بورژوا شوونيست
  برمتن آلترناتيوسازی امپرياليستی
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تر شرايط عينی گذار به يک جامعه سوسياليستی است،  تر و بسط يافته جامع
جوھر فدراليسم تمرکز زدائی و در واقع بازگشت از تمرکز به .مغايرت دارد

گرا  ھای خرده بورژوائی و واپس پراکندگی و ھمان چيزی است که جريان
فدراليسمی که حزب دمکرات کردستان ايران و حزب .  اند خواھان آن بوده

ھا مطرح  ھا و احزاب ديگری نظير اين له کردستان ايران و گروه کومه
کنند جدا از اين نيست و برقراری يک نظام فدراتيو در چارچوب يک  می

اين فدراليسم مبتنی بر قرارداد . ست داری و حاکميت بورژوازی نظام سرمايه
ميان حکومت و دولت مرکزی و منطقه فدرال و مستلزم به رسميت شناخته 

ھاست و الزم به گفتن نيست که بورژوازی  شدن برابری حقوقی ملت
کرد، اما  ای خودداری می شوونيست ايران ولو آنکه از شمشيرکشی رسانه

. ھا را به رسميت نشناخته و نخواھد شناخت ھيچگاه برابری حقوقی ملت
بنابراين وقتی که برابری به رسميت شناخته نشود و طرفين برابر حقوق 

نظام فدراتيو .  تواند در ميان باشد نباشند، اساساً بحثی ھم از نظام فدراتيو نمی
مبتنی بر قرارداد است و ھر آئينه يک طرف قرارداد را نپذيرد و يا آن را 

. ست برھم زند، موضوع فدراليسم و بطريق اولی حل مسأله ملی نيز منتفی
ست، راھی برای حل مسأله  بورژوائی"  راه حل"فدراليسم که در واقع يک 

. ھا باشد تواند مورد توافق مارکسيست ملی نيست و بديهی است که نمی
ھای ارتجاعی  مارکس و انگلس در تأليفات خويش ھمواره از خصلت

ھای ارتجاعی در موارد معين و  ھای کوچک و از اينکه اين خصلت دولت
شود، به طور بی امان انتقاد و از  پوشی می مشخص با مسأله ملی پرده

نظر پرولتاريا و انقالب پرولتری از مرکزيت دمکراتيک و جمهوری  نقطه
جا حتا اثری از تمايل  با اين وجود در ھيچ. کردند واحد و تقسيم ناپذير دفاع می

مارکس و انگلس مطلقاً يک مفهوم . شود روی برتافتن از مسأله ملی ديده نمی
بوروکراتيک برای مرکزيت دمکراتيک قائل نبودند و آن را ناسخ 

برعکس در اين مرکزيت .  دانستند ای نمی خودمختاری وسيع محلی و منطقه
دمکراتيک، ھر استان و شهرستان و کمون، از خودمختاری کامل برخوردار 

ھای ايالتی و کمونی را از فدراليسم  انگلس اينگونه خودمختاری.  است
 .داند سوئيس، مؤسسات به مراتب آزادتری می

لنين نيز که پيرو نظرات مارکس و انگلس است، طرفدار تمرکز و مخالف  
لنين در نوشته . آل خرده بورژوازی در مناسبات فدراتيوی بود فدراليسم و ايده

ھا البته  مارکسيست"نويسد  خود به نام مالحظات انتقادی بر مسأله ملی می
داری برای  به اين دليل ساده که سرمايه.  مخالف فدراسيون و عدم تمرکزند

با فرض برابری شرايط .  ھای ممکن نياز دارد اش به بزرگترين دولت تکامل
ديگر، پرولتاريای آگاه به منافع طبقاتی خود ھميشه خواھان يک دولت 

کند و  ھميشه عليه پارتيکوالريسم قرون وسطائی مبارزه می.  تر است بزرگ
ھای بزرگ استقبال می کند که در آن  ترين ادغام سرزمين ھميشه از نزديک

ھا  مارکسيست". "مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی برپايه وسيع تکامل يابد
. کنند ھرگز و تحت ھيچ شرايطی از اصل فدرال يا تمرکز زدائی دفاع نمی

دولت متمرکز بزرگ، يک گام تاريخی به پيش از عدم وحدت قرون وسطائی 
به وحدت سوسياليستی آينده تمام جهان است و فقط از طريق چنين دولتی که 

تواند راھی به سوی  داری مرتبط است، می ناپذير با سرمايه به نحوی جدائی
 ".سوسياليسم وجود داشته باشد

ھا از ھمان دوران مارکس تا کنون به رغم  نبايد فراموش کرد که کمونيست
اند، ھمواره انترناسيوناليست  ھر موضعی که در قبال مسأله ملی داشته

ست که  کنند و بديهی ھا از وحدت جهانی پرولتاريا دفاع می کمونيست.  اند بوده
گر، بلکه با ناسيوناليسم نيز که جزء  نه فقط با بورژوازی شوونيست و الحاق

خواھد در صفوف کارگران جدائی  الينفک ايدئولوژی بورژوازی است و می
اند و با آن مبارزه  ھا دامن بزند، مخالف ايجاد کند و به دشمنی در ميان آن

بورژوازی شوونيست ملت ستمگر، از ستمگری و حقوق نابرابر در . کنند می
کند و کارگران را با شعارھای ناسيونال شوونيستی به فساد  ميان ملل دفاع می

کند تا به  ناسيوناليسم بورژوائی ملت ستمکش نيز معموالً تالش می.  کشاند می
ای ملی يا مبارزه برای فرھنگ ملی و امثال آن، طبقه کارگر را  وسيله مبارزه

بنابراين ھردو .اش منحرف سازد از وظايف اساسی و پر اھميت سراسری
گروه در امر وحدت ويگانگی کارگران و پيشبرد مبارزه طبقاتی طبقه کارگر 

ھا باھرگونه اخالل و خرابکاری و نفاق افکنی  کمونيست. کنند اخالل ايجاد می
ھا در ھمان  از اينروست که کمونيست. اند درصفوف طبقه کارگر قوياً مخالف

اند،  حال که با فدراليسم و پراکندگی و انشقاق در صفوف طبقه کارگر مخالف
ھا، الحاق اجباری، ستمگری و تبعيض در ميان مردم  با ھرگونه اسارت ملت

در ھر شکل آن اعم از ملی، قومی، مذھبی، جنسی، نژادی و امثال آن 
اند و با آن دشمنی آشتی ناپذير دارند و بر اين گفته مارکس تأکيد  مخالف

تواند  ملتی که ملت ديگری را تحت ستم و انقياد درآورد ھرگز نمی"ورزند  می
 ".خود ملتی آزاد باشد

برای مبارزه ملت کرد در عصر حاضر و در اين وضعيت، ھم تغييرات "
ھا و   ابرقدرتتوازن، ھمچنين تحوالت اخير خاورميانهکوناگون جهانی و ھم 

طرح  جهت بيش از ھميشه زمينه رامعادالت نوين در اين عرصه، 
در سطح جهانی را  و تأکيد بيشتر بر حقوق خويش ھای ملی مردم کرد خواسته

[ ساخته استمهيا حدکا و ]  تأکيد از ماست  -له نامه حدکا و کومه توافق". 
ھای اپوزيسيون بورژوائی با مفاد اين  له، در عين حال توافق ساير گروه کومه
با ساير "  مبنای ھمکاری"و آن را "  انکار ناپذير"نامه را امری  توافق

نيروھای کردستان دانسته است و باالخره يکی از وظايف مهم اين دو حزب 
و جلب " المللی جامعه بين"به " مشکالت و مطالبات ملت کرد"را، شناساندن 

 !ھا قرار داده است و کسب حمايت آن
نگفته روشن است که يکی از شقوقی که در برابر امپرياليسم آمريکا برای 
پايان بخشيدن منازعاتش با جمهوری اسالمی قرار گرفته است، مداخله 

حال چه از طريق مداخله نظامی مستقيم و . نظامی و توسل به قوه قهريه است
ای جمهوری اسالمی، چه اتخاذ شيوه ھای  زدن مراکز نظامی و ھسته

تر مانند سازماندھی نيروھای مسلح اپوزيسيون  تر و غير مستقيم پيچيده
بورژوائی و انجام عمليات و حمالت نظامی از طريق مناطق مرزی و 

تر و آمادگی بيشتری وجود داشته  ھای مناسب ھائی که در آن زمينه استان
ای است که پيش پای ارتجاع  ليبی و سوريه دو نمونه تجربه شده.  باشد

امپرياليستی قرار دارد و تجربه ديگر که بيشتر مورد نظر و خواست بورژوا 
ھای فارس  ھای کرد ايران و حتا برخی از بورژوا شوونيست ناسيوناليست

گرچه شرايط ايران با ھيچيک از کشورھای عراق . است، نمونه عراق است
ھای  ھا متفاوت است، اما نه سياست  و ليبی و سوريه يکسان نيست و با آن

ھای  امپرياليسم و نه خواست احزاب بورژوا ناسيوناليست و شوونيست
ھا نيست و کم و بيش در برگيرنده ھمين مسيرھا و يا  افراطی، جدا از اين

جاست که در کارزار آلترناتيوسازی  از ھمين.  ھاست ترکيبی از آن
گردد  امپرياليستی جايگاه احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد ايران برجسته می

 .گيرد و نقشی ويژه می
ھای فارس  دراپوزيسيون بورژوائی جمهوری   برافروختگی شديد شوونيست

ھا و عبارات به  له نيز نه صرفاً از واژه نامه حدکا و کومه اسالمی از توافق
نامه است که ھيچکدام جديد نيست، بل اساساً از اين  کار رفته در اين توافق

خواری کردھاست، خصوصاً که اين مقبوليت استثنائی در  خواھی و ويژه سهم
و "  استقالل" ، " جدائی"نزد امپرياليسم، بخواھد با خياالت و افکاری در زمينه 

کار که به اينجا . مردم کردستان و امثال آن ھمراه شود" حق تعيين سرنوشت"
ای و  برسد بورژوازی شوونيست حاضر است حتا دست خمينی و خامنه

ھا قارنا، ايندرقاش و قالتان ديگر بيافريند و با اعزام  خلخالی را ھم بفشارد، ده
صدھا توپ و تانک و ھواپيمای جنگی و ريختن خون ھزاران کرد بر خاک، 

 !را حفظ کند" تماميت ارضی"خاک کشور و 
ھای ملی  مسأله ملی اما با لشکرکشی و سرکوب و کشتار مردم کرد و اقليت

رحمانه مردم  عام بی اينکه پس از کشتار و قتل.  حل نشده و حل نخواھد شد
کردستان در دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسالمی، ھنوز مسأله ملی در 

مسأله ملی با حمالت .  کردستان حل نشده است، گويای ھمين مدعاست
ھای شوونيسم فارس که از ھمين  ای و خط و نشان کشيدن ھيستريک رسانه

ای را که حرفی از برابری ملی برزبان  امروز آماده است خون ھر تنابنده
آورد و يا خواھان برابری واقعی ملی شود و برای آن مبارزه کند، بر زمين 

تواند انکار کند که  ھيچکس اين واقعيت را نمی.  بريزد نيز حل نخواھد شد
ھاست در معرض تبعيض و ستم ملی قرار دارند و تا اين  مردم کردستان سال

تبعيض و ستم وجود داشته باشد و راه حلی برای آن پيدا نشود، مسأله ملی در 
احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد خواستار . کردستان نيز وجود خواھد داشت

مستقل از آنکه اين مقوله تا چه حد مورد پذيرش .  اند شده"  فدراليسم"
ھای اين دو حزب در پروژه آلترناتيوسازی آمريکائی باشد يا نباشد،  ھمپالگی

ھای مردم زحمتکش کردستان نيست  اما فدراليسم پاسخگوی نيازھا و خواست
فدراليسم اساساً .  ست فدراليسم،بازگشت از تمرکز به پراکندگی. و نخواھد بود

در مقابل روند طبيعی تاريخی تکامل اقتصادی اجتماعی و سياسی نظام 
فدراليسم مبتنی بر .  تر است داری به سوی تمرکز واحدھای بزرگ سرمايه

تر است که اين با تمرکزی که الزمه  پراکندگی و خرد شدن واحدھای بزرگ
بسط و تکامل مناسبات سرمايه داری، توسعه و تکامل نيروھای مولده، 
تمرکز پرولتاريا و توسعه مبارزه طبقاتی و باالخره فراھم شدن ھرچه 

٣از صفحه   

ھای فارس عليه کردھای  پرخاشگری بورژوا شوونيست
 ناسيوناليست برمتن آلترناتيوسازی امپرياليستی



 ۵ ۶٣٠ شماره  ٩١نيمه اول مهر     5

۴از صفحه  ١از صفحه    

ھر کس که به طور واقعی خواستار حل مسأله ملی در ايران است، اين نکته 
نيز برای وی بايد روشن شده باشد که ھر راه حل جدی در اين زمينه، مستلزم 

شرط تنها از  اين پيش.  پذيرش برابری بی قيد و شرط ملل ساکن ايران است
تواند مورد پذيرش باشد که نه تنها نفعی در نابرابری و ستم  ای می جانب طبقه

ملی ندارد بلکه اساساً مخالف آن و مخالف ھرگونه نابرابری و ستم و تبعيض 
تنها طبقه کارگر است که از .  است و آن کس ديگری جز طبقه کارگر نيست

آزادی واقعی و برابری واقعی ملل و در ھمان حال از وحدت کارگران تمام 
دمکراسی بورژوائی خود را طرفدار برابری .  کند ملل دفاع و پشتيبانی می

. ست ھای ملی و طبقاتی زند، اما در اصل مدافع بدترين نابرابری ملی جا می
خاصيت ذاتی دمکراسی بورژوائی، بنا به طبعی که دارد، اين است که "

ای انتزاعی  موضوع برابری بطور اعم و از آن جمله برابری ملی را به شيوه
دمکراسی بورژوائی تحت عنوان برابری شخصيت . يا صوری مطرح نمايد

انسانی به طور اعم، برابری صوری يا قضائی مالک و پرولتر، استثمارگر و 
ترين  سان طبقات ستمکش را به فاحش نمايد و بدين استثمار شونده را اعالم می

انديشه برابری که خود انعکاسی از مناسبات توليد .  فريبد نحوی می
ست، توسط بورژوازی به بهانه برابری مطلق افراد انسانی، به آلت  کاالئی

مفهوم واقعی خواست برابری فقط .  گردد مبارزه عليه محو طبقات تبديل می
لنين ـ طرح اوليه مربوط به مسأله ". [عبارت است از خواست محو طبقات

 ]ملی و مستعمراتی
تواند  خواھد و نه می بنابراين طبقه بورژوازی و دمکراسی بورژوائی نه می

تنها طبقه کارگر و .  تأمين کننده برابری ملل و حالل مسأله ملی باشد
ست و حل  دمکراسی شورائی کارگری است که قادر به تأمين برابری ملی

قطعی مسأله ملی نيز در گرو انقالب کارگری و کسب قدرت سياسی توسط 
بدون سرنگونی نظام حاکم و استقرار دمکراسی شورائی .  طبقه کارگر است

داری، ھيچ تضمينی برای محو ستمگری  درايران و بدون پيروزی بر سرمايه
ست که  تنها در حکومت شورائی.  ملی و نابرابری حقوقی وجود ندارد

گيرند،  ھای کارگر و زحمتکش اداره تمام امور کشور را در دست می توده
کنند و برای ھميشه به سلطه ملی و  خود سرنوشت خويش را تعيين می

 .دھند نابرابری ملی پايان می
رژيم جمهوری اسالمی ھمانند .  کنند ھای مختلفی زندگی می در ايران، مليت

ھای غير فارس را در معرض ستم قرار داده و  رژيم سلطنتی پيشين، مليت
به اين .  شان در زمينه ملی محروم ساخته است ھا را از حقوق دمکراتيک آن

سازمان ما که خواھان اقدامات متحد .  ستمگری ملی بايد پايان داده شود
ھای زحمتکش و ستمديده برای  کارگران تمام ملل ساکن ايران و توده

سرنگونی فوری رژيم جمهوری اسالمی و استقرار حکومت کارگری و 
لذا .  ھای ساکن ايران است ست، خواھان برابری تمام مليت دولت شورائی

ھرگونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی، بايد فوراً و بدون قيد و شرط ملغا 
ھرگونه امتياز برای يک ملت خاص بايد ملغا و ھيچ امتيازی به ھيچ .  گردد

ھای ساکن ايران بايد از اين حق  تمام مليت.  مليت و زبانی نبايد داده شود
برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در 
محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادھای دولتی و غيره از آن استفاده 

ھرگونه .  ھای ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد اتحاد تمام مليت.  کنند
تقسيات جغرافيائی و اداری موجود که . الحاق و انضمام اجباری مردود است

اند، بايد ملغا  ھای ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعاً ايجاد شده توسط رژيم
ای ھستند، بايد  مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه.  گردد

ای تعيين  ھای جغرافيائی و اداری خود را توسط شوراھای منطقه محدوده
اداره امور مناطق .  ای برخوردار باشند نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه
ای منتخب خود مردم منطقه خواھد بود  خودمختار، بر عهدۀ شوراھای منطقه

يابند ومردم مناطق  که بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می
خودمختار از طريق شوراھای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراھای 

ھای عمومی و مسائل  نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست
 .مربوط به ادارۀ امور سراسر کشور، مداخله خواھند داشت

ھای فارس عليه کردھای  پرخاشگری بورژوا شوونيست
 ناسيوناليست برمتن آلترناتيوسازی امپرياليستی

شرکت کنندگان برای استفاده از برنامه ھای فرھنگی به ويژه کنس�رت ھ�ای 
خوانندگان پرآوازه به اين جشن می آيند، اما برگزارکن�ن�دگ�ان در چ�ادرھ�ای 
متفاوتی به بحث ھای مختلف در زمينه ھ�ای گ�ون�اگ�ون و ب�ه وي�ژه ب�ح�ران 
اقتصادی کنونی دامن زدند و زمينه را برای سخنرانی و ت�ب�ادل ن�ظ�ر م�ه�ي�ا 

دمکرات ھای حزب  –بحث ھای امسال با توجه به پيروزی سوسيال . نمودند
سوسياليست فرانسه در انتخابات رياست جمهوری و پارلم�ان�ی ب�ار دي�گ�ری 
نسبت به سال گذشته داشت که فرانسه و ط�ب�ق�ه ی ک�ارگ�ر آن ب�ه ش�دت از 
تصميمات دولت دست راستی نيکوال سارکوزی در پنج سال پي�ش از آن ب�ه 

با اين حال طيف وسيعی از شرکت کنندگان در بحث ھا ب�ر .  تنگ آمده بودند
اين باور ھستند که پس از شکست دادن سارکوزی در انتخابات، اکنون ب�اي�د 

ب�ود و ن�گ�ذاش�ت ک�ه ح�زب " سياست ھای رياضتی چپ"در فکر مبارزه با 
سوسياليست در چارچوب سياست ھای اقتصادی نئولي�ب�رال�ی ات�ح�ادي�ه اروپ�ا 

در ھمين زمينه تظاھراتی . عرصه را بر مردم تنگ تر از آن چه ھست بکند
 در پاريس برگزار می ش�ود ت�ا ب�ه ح�اک�م�ان ٢٠١٢ سپتامبر ٣٠برای روز 

اتحاديه ھای کارگری ن�ي�ز در ن�ظ�ر .  ھشدار داده شود" سوسياليست"کنونی 
دارند اعتراضاتی را از ماه اکتبر در رابطه با بيکارسازی ھا، دستمزدھ�ا و 

 .ديگر مطالبات سامان دھند
" ھمبستگی پرولتری"  به نام ١٩٣٠جشن اومانيته برای نخستين بار در سال 

ھدف از برگزاری اين جشن گسترش پخش نشريه اومانيته و ج�م�ع .  برپا شد
اما جمع آوری کمک مالی فقط برای نشري�ه . آوری کمک مالی برای آن بود

نبود و مثالً از ھمان نخستين جشن که فقط ھزار نفر در آن ش�رک�ت ک�ردن�د، 
ش�ش س�ال ب�ع�د .  مبالغی برای کمک به معدنچيان اعتصابی جم�ع آوری ش�د

تعداد شرکت کنندگان از ھزار نفر به سی صد ھزار نفر رسيد تا اين ک�ه در 
 ب�رای ١٩٣٧در س�ال .  سال ھای کنونی از يک م�ي�ل�ي�ون ن�ف�ر ھ�م درگ�ذرد

نخستين بار غرفه ھايی از ديگر احزاب از کشورھای س�وئ�ي�س، ب�ل�ژي�ک و 
انگلستان تشکيل شد و حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسياليس�ت�ی در س�ال 

اين جشن مسلماً در طی سال ھای جنگ جهانی دوم .   به جشن پيوست١٩۵۴
 .  نمی توانست برپا شود و متوقف گرديد

از آن جايی که تشکالت مختلف بين المللی با نام روزنامه ھای خود در جشن 
نيز ) اقليت(تشکيالت خارج کشور سازمان فدائيان . اومانيته شرکت می کنند

با نام گاھنامه ی خود که به زبان ھای مخت�ل�ف م�ن�ت�ش�ر م�ی ش�ود و خ�الف 
جريان نام دارد در جشن امسال، مانند چهارده سال گذشت�ه، غ�رف�ه ای ب�رپ�ا 

شماره ی ويژه ای از خالف جريان در صدھا نسخه به زبان فرانس�وی . کرد
در اين شماره ی ويژه عالوه بر مطلبی که سازم�ان .  به عالقه مندان داده شد

و آماج آن را معرفی می کرد، دو مطلب ديگر ھم وجود داشت که از نشريه 
 ب�ا ع�ن�وان ۶٢٧مطلب اول مقاله ای از کار شماره ی . کار ترجمه شده بود

موقعيت سياسی جمهوری اسالمی، تضادھ�ا و ب�ح�ران ھ�ای ک�ن�ون�ی اش و 
 با تيتر ضدامپرياليسم دروغ�ي�ن، پ�وش�ش�ی ۶٢۶مطلب دوم از کار شماره ی 

 .برای دفاع از بورژوازی و پان اسالميسم بود
سه روز جشن در غرفه ی تش�ک�ي�الت س�ازم�ان ھ�م�راه ب�ا ارائ�ه ی غ�ذا و 

فرھنگی با است�ق�ب�ال اي�ران�ي�ان و   –ھمچنين پخش موسيقی بود و ميز سياسی 
گاه گاھی رقص و پايکوبی در ب�راب�ر غ�رف�ه ت�وج�ه .  غيرايرانيان مواجه شد

 .ھای بيش تری را به خود جلب می کرد
شرکت در جشن اومانيته اين فرصت را فراھم کرد که با برخی از مراج�ع�ه 
کنندگان که به مسائل ايران عالقه مند بودند گفت و گو شود و اطالعات جامع 

غرفه ی تشکيالت خارج کشور . تری از وضعيت در اختيار آنان قرار بگيرد
ھمچنين فرصتی به وجود آورد تا بتوان با اشخاصی که مايل اند در ج�ري�ان 

ب�رخ�ی از آن�ان ب�ا .  اخبار و مسائل ايران قرار بگيرند ارتباط ب�رق�رار ش�ود
گذاشتن نشانی ھای الکت�رون�ي�ک�ی خ�ود خ�واس�ت�ار دري�اف�ت اخ�ب�ار اي�ران و 
وضعيت جنبش کارگری شدند که از اين پس ادب�ي�ات س�ازم�ان را ب�ه زب�ان 

 .فرانسوی دريافت خواھند نمود
رفقا و ھواداران سازمان که بی وقفه در سه روز جشن و ع�ده ای از آن�ان 
پيش از آن در تدارکات غرفه ی تشکيالت سازمان شرکت داشتند با توجه به 
دست آوردھای مثبت آن به يک ديگر بدرود گفتند و وعده دادند ک�ه در س�ال 
ھای آينده نيز آستين را باال بزنند و خستگی شرکت در جشن را برای معرفی 
جنبش کارگری و توده ای ايران به ديگران و تبليغ آرمان ھای سوسياليست�ی 

 .و انقالبی سازمان به جان بخرند

 در اومانيته" خالف جريان"غرفه ی 

 به ھر گونه تبعيض، ستم ملی و قومی 
 بايد پايان داده شود
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١از صفحه   

٧درصفحه   

مذھب و نقش نيروھای 
 بورژوازی در باز توليد آن

بخش ھايی .  مسلمانان به تصوير کشيده شده است
از ناگفته ھای زندگی خصوصی محمد، که 
مسلمانان نمايش و به تصوير کشيدن آن را ھرگز 

پيروان محمد، عموما نمايش زندگی . بر نمی تابند
فردی و خصوصی پيامبرشان را ورود به خط 
قرمزھا و تقدس زدايی از چهره پيامبر اسالم می 

لذا، نمايش اين فيلم در يوتيوپ، بيش از ھر .  دانند
چيز، واکنش خشمگينانه و اعتراضات خيابانی 
گروه ھای اسالمی را عليه دولت آمريکا و 

 . برانگيخت" بی گناھی مسلمانان"سازندگان فيلم 
اولين واکنش خشمگينانه و سازمان يافته گروه 

گرا نسبت به ساخت و انتشاراين  فيلم،  ھای اسالم
 سپتامبر با حمله به کنسولگری آمريکا ١١روز 

در جريان حمله به .  در بنغازی آغاز شد
کنسولگری آمريکا و به آتش کشيده شدن آن توسط 
دستجات مسلح اسالمی، سفير آمريکا و سه تن 
ديگر از ديپلمات ھای اين کشور در ليبی کشته 

به رغم واکنش شديد دولت آمريکا نسبت به . شدند
کشته شدن سفير و ديپلمات ھايش در ليبی و نيز 
اعالم اينکه دولت آمريکا در ساختن اين فيلم ھيچ 
نفشی نداشته است، حمله به سفارتخانه ھای اين 
کشور و تظاھرات خشمگينانه گروه ھای 

گرا طی روز ھای بعد  ھمچنان در تعدای  اسالم
 . از کشورھای منطقه ادامه يافت

پس از به آتش کشيدن کنسولگری آمريکا در 
بنغازی، ھمان روز سفارت آمريکا در قاھره 

 ١٢.  مورد حمله گروه ھای اسالمی قرار گرفت
سپتامبر تظاھرات ضد آمريکايی در تعدادی از 

 ١٣کشورھای عربی سازماندھی گرديد، 
سپتامبر، تظاھرات در قاھره و نيز حمله 
معترضان به سفارت آمريکا در يمن برنامه 

 سپتامبر، اعتراضات گروه ھای ١٤ريزی شد، 
اسالمی در تعدادی از کشورھای عربی از جمله 

 کشته ادامه ٧سودان، با برجای گذاشتن دست کم 
جمهوری اسالمی ايران نيز از قافله عقب . يافت 

ھا را سازماندھی  الهی نماند و تظاھرات حزب
در شرايطی که اعتراضات خشونت آميز .   کرد

بی گناھی "عليه دولت آمريکا و سازندگان فيلم 
در کشورھای عربی ھمچنان ادامه "  مسلمانان

داشت، انتشار کاريکاتورھای محمد در يک 
از .  روزنامه فرانسوی اوضاع را بحرانی تر کرد

 سپتامبر، اعتراضات گروه ھای اسالمی ١٦روز 
. در برخی کشورھايی اروپايی نيز شروع شد

فرانسه برای حفظ جان ديپلمات ھايش در 
 ٢١کشورھای عربی، اعالم کرد که روز جمعه 

سپتامبر سفارتخانه ھای خود را در بيست کشور 
 سپتامبر، تظاھرات ١٧.  مسلمان  خواھد بست

کشته شدن يک .  خيابانی در پاکستان ادامه يافت
نفر و زخمی شدن رئيس پليس کراچی در پاکستان 

درگيری .   سپتامبر بود١٧حاصل اعتراضات 
 سپتامبر نيز ٢١ھای خيابانی در پاکستان روز 

 کشته و تعداد زيادی زخمی ١٩.  ادامه يافت
حاصل ادامه اعتراضات گروه ھای اسالمی در 

موارد فوق، تنها نمونه ھايی از .  پاکستان بود
گرا نسبت  تبعات واکنش اعتراضی دستجات اسالم

و پخش فسمت "  بی گناھی مسلمانان"به تهيه فيلم 

اعتراضات خشونت .  ھايی از آن در يوتيوپ بود
باری که در طول دو ھفته گذشته با کشته شدن 

 نفر و زخمی شدن  صدھا نفر ديگر ٣٠دست کم 
اما در مجموع، به جز معدود .  ھمراه بوده است

کشورھائی نظير يمن، پاکستان و سودان که 
ھای اسالم گرا توانستند بخشی از مردم را با  گروه

ھای وسيع  خود ھمراه کنند، در بقيه کشورھا توده
مردم به رغم عقايد مذھبی و تمايالت 
ضدامپرياليستی  به ويژه عليه امپرياليسم آمريکا 

پوشيده نبود .  در اين اعتراضات شرکت نداشتند
ھای  ست و گروه که اين يک بازی سياسی
ھای مرتجع مذھبی  بنيادگرای  اسالمی  و دولت

خواھند از آن در جهت پيشبرد اھداف و  می
 . مقاصد ارتجاعی خود استفاده کنند

مستثنا از اين که در پشت سر سازندگان اين فيلم 
چه جرياناتی قراردارند، چه اھدافی را از ساختن 

اند و تا چه حد آگاھانه قصد  اين فيلم دنبال کرده
اند، برای  دامن زدن به نزاع مذھبی را داشته

گرا که دشمنی  ھای مذھبی اسالم ھا و دولت گروه
آشتی ناپذيری با ھرگونه آزادی مردم دارند، 

آويز برای  توھين به پيامبر صرفا بهانه و دست
. شان بود پيشبرد اھداف و مقاصد سياسی و مذھبی

برکسی پوشيده نيست که برای رژيم ھای فوق 
ھای اسالمگرائی  ارتجاعی مذھبی و يا فرضا گرو

ھا مسئله بر سر اين  از قماش طالبان و سلفی
نيست که کسی به پيامبرشان توھين کرده يا نکرده 

. اند باشد، آنها با ھرگونه آزادی مردم مخالف
جمهوری اسالمی حی و حاضر در برابر ما 

آيا مردم ايران و عربستان به کسی توھين .  است
کرده اند که حق نفس کشيدن ھم از آنها سلب شده 

اساس ديدگاه مذھبی و ارتجاعی !  است؟ خير
. تابد  را برنمی دولت اسالمی است که مطلقا آزادی

آنها حتا به اين محدوده اکتفا نکرده بلکه 
خواھند آزادی مردم کشورھای ديگر را نيز از  می

آنها سلب کنند و عقايد استبدادی خود را به آنها 
ای به نام  بنابراين، نويسنده.  نيز تحميل نمايند

سلمان رشدی در يک کشور اروپائی ھم حق 
نوشتن کتابی را که به گوشه قبای عقايد خرافی 
آنها بر بخورد، ندارد و فتوای مرگ او را صادر 

 . کنند می
ھای  اما اگر اين يک جنبه مسئله است، نقش دولت

اروپائی و آمريکا در اين ميان چيست؟ آنها ادعا 
کنند که نقشی در برافروختن نزاع مذھبی و  می

توانند  تحريک احساسات مذھبی ندارند و نمی
مردم کشور خود را از آزادی بيان و عقيده منع 

اين واقعيتی ست که در اين کشورھا ھمچون . کنند
ايران، عربستان سعودی و کشورھای ديگری از 
نمونه آنها، يک دستگاه تفتيش و سانسور وجود 
ندارد که اجازه انتشار يک کتاب، يک نشريه يا 

اين نيز راست .  ساختن يک فيلم را بدھد يا ندھد
است که آنها مخالفت و دشمنی با مذھب که تقديس 
کننده نظم ستمگرانه موجود است، ندارند، 
بالعکس  از مذھب برای حفظ نظم موجود بهره 

اما .  کنند گيرند و جريانات مذھبی را تقويت می می
اين که ادعا کنند نقشی  در نزاع و کشمکش ھای 

اين نقش  آنگاه .  مذھبی ندارند انکار حقيقت است
ھای آنها در  گردد که سياست به خوبی آشکار می

منطقه خاورميانه  به ويژه از اواسط قرن نوزدھم 
چه کسی .    تا به امروز مد نظر قرارگيرد

ھای امپرياليست را در  تواند نقش ھمين قدرت می
عقب ماندگی، فقر، جهل و خرافات مذھبی اين 
منطقه در دوران سلطه مستعمراتی انکار کند؟ چه 

تواند حمايت بی قيد و شرط از رژيم  کسی می
اسرائيل و توسعه طلبی آن را در تقويت اسالم 
گرائی و تبديل اين نزاع به نزاعی مذھبی انکار 

تواند استراتژی کمربند سبز  کند؟ چه کسی می
گرائی به قصد  دولت آمريکا را برای تقويت اسالم

ھا و مقابله با آنها، را انکار  سرکوب کمونيست
ھای  تواند نقش قدرت کند؟ چه کسی می

امپرياليست را از دار و دسته مرتجع خمينی برای 
به قدرت رسيدن در ايران و سرکوب انقالب 

تواند منکر اين حقيقت  چه کسی می.  انکار کند
ھا ساخته و پرداخته  ھا و القاعده شود که طالبان

امپرياليسم آمريکا ھستند و باالخره در ھمين 
ھا ھستند که به ياری  لحظه کنونی امپرياليست
اند و آنها را در برخی  اخوان المسلمين برخاسته

ھای مردم  کشورھا به قدرت رساندند تا انقالب
در ليبی نيز امروز .  منطقه را در ھم بشکنند

ھای  ھای آمريکائی به دست ھمان گروه ديپلمات
رسند که دولت آمريکا و  گرائی به قتل می اسالم
بسيج .  ھای اروپائی آنها را مسلح کردند دولت

شيعه در مقابل سنی و به راه انداختن جنگ 
مذھبی  در عراق نيز فقط سياست جمهوری 

. اسالمی نبود، سياست دولت آمريکا نيز بود
ھای امپرياليست در تمام آنچه که  بنابراين قدرت

گذرد نقش داشته و ھر  در اين منطقه گذشته و می
زمان که منافع شان ايجاب کند، جنگ و نزاع 

ای آشکار برای پيشبرد سياست  مذھبی را وسيله
 .  دھند خود قرار می

اما مسئله آنجائی که  به آزادی مردم کشورھای 
اروپائی و آمريکا و از جمله کشيدن کاريکاتور 
محمد، يا ساختن فيلمی در مورد زندگی شخصی 

گردد، اين حق آزادانه آنهاست و ربطی  او برمی
معهذا از زاويه .  به اسالمگرای مرتجع ندارد

مبارزه با مذھب،  اين اقدامات نه فقط راه و روش 
اند  صحيح مبارزه با مذھب نيستند، نه فقط سطحی

گرايانه نهاد،  توان بر آنها نام مبارزه آگاه و نمی
ھای  بلکه  به تحريک احساسات کور مذھبی توده

نا آگاه و دامن زدن به جنگ و نزاع مذھبی 
 .انجامند می

راه و روش صحيح مبارزه با مذھب آن 
 . ھا به آن باور دارند ست که کمونيست چيزی

ھا ھستند که مخالفين پيگير مذھب  فقط کمونيست
ھای  به عنوان زنجير اسارت معنوی توده

اند و راه صحيح مبارزه با مذھب و  زحمتکش
 . اند دستگاه روحانيت را برگزيده

ھا درھمان حال که به تالش آگاه گرايانه  کمونيست
دھند، راه  خود عليه خرافات مذھبی ادامه می

اصولی  زدن ريشه مذھب را برانداختن نظمی 
ھند که سرمنشاء نه فقط اسارت  طبقاتی قرار می

مادی، بلکه اسارت معنوی و تحميق مذھبی مردم 
 . است

  
دين و مذھب بر خالف آنچه نيروھای مذھبی تبليغ 
می کنند، پديده ای نيست که از آسمان نازل شده 

ريشه ھای تاريخی پيدايش مذھب را نه در .  باشد
. آسمان، بلکه بايد در روی زمين جستجو کرد

زمينه پيدايش مذھب را نخست بايد در ناتوانی 
ھای نخستين در مبارزه با طبيعت و در  انسان

شناخت و مهار نيروھای سرکش طبيعت و 
اين ناتوانی .  مصائب حاصل از عملکرد آن يافت

در تداوم خود الجرم به باور به توتوميسم، شيئی 
وبت پرستی ، زنده پنداری، ارواح و معجزات، 
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 مذھب و نقش نيروھای بورژوازی در باز توليد آن

با .  باور به شياطين و خدايان و امثالهم می انجامد
پيدايش جامعه طبقاتی نيروھای اجتماعی خارج 

شوند و انسان  از کنترل انسان بر او مسلط می
ناتوان  تحت انقياد و اسارت نيروھای اجتماعی، 
يک سره به دامان نيروئی ورای طبيعت پناه 

زمينه وجودی مذھب و تداوم آن را بايد .   برد می
در ناتوانی طبقات استثمار شونده در مبارزه عليه 

بقای مذھب را بايد در .  ستمگران جستجو کرد
وضعيت معين اجتماعی، در سلطه نيروھای 
اجتماعی خارج از کنترل و مسلط بر انسان، در 
نياز طبقات استثمارگر در تحميق توده ھا جهت 
آسمانی جلوه دادن موقعيت برتر طبقاتی شان 

که از آسمان "  الهی"مذھب امری .  جستجو کرد
مذھب ساخته خود .  شده باشد نيست"  نازل"
مذھب .  است و خدا را انسان آفريد"  انسان"

انعکاسی وارونه و پندار گونه از جهان واقعی در 
 . اذھان انسانها است

حال اگر با نگاه علمی و با نگاه مارکسيسم به نقد 
مذھب بنشينيم، بهتر می توان فهميد که چرا 
طبقات استثمارگر، کليسا و روحانيت به يک 
اندازه مدافع مذھب و گسترش آن در ميان توده 

استثمارگران برای حفظ .  ھای ستمديده ھستند
سلطه نظم طبقاتی شان، نيازمند تحميق توده ھا 

تحميق توده ھا و ترويج خرافات مذھبی .  ھستند
در ميان توده ھای ستمديده و کارگران استثمار 
شونده که زير فشار ستم طبقاتی له شده اند، آنان 
را به سمت تقدير و غير قابل تغيير بودن شرايط 

دستگاه .  عينی زندگی شان سوق می دھد
روحانيت، با ترويج مذھب به آنانی که تمام 
عمرشان را در زحمت ھستند، به آنانی که با 
وجود زحمت شبانه روزی ھمواره در فقر و 
تنگدستی زندگی می کنند، مشيت الهی را يادآور 

تسليم را  به آنان می آموزد، به آنان .  می شود
موعظه می کند که در مقابل استثمارگران صبور 
باشند، اميد پاداش ھای بهشتی و آسايش بعد از 

 . مرگ را به آنان وعده می دھد
بورژوازی، و دستگاه روحانيت، در تحکيم 

. استثمار و ستم طبقاتی، شريک و متحد ھم ھستند
دستگاه روحانيت مرتجع و کل تشکيالت مذھبی، 
دين را در تداوم تحميق تاريخی توده ھا به خدمت 

دار نيز، در تداوم  می گيرند و طبقه سرمايه
استثمار و ستم طبقاتی از دين  و مذھب بهره می 

در واقع ھر دو به رغم شيوه ھای برخورد .  گيرد
به ظاھر متفاوت نسبت مذھب، عمال ھمديگر را 

 .تقويت و باز توليد می کنند
استثمارگران، از آگاھی توده ھای ستمديده و 
استثمار شونده نسبت به موقعيت عينی شان در 

از اين رو،  مذھب را به عنوان .  ھراس ھستند
به خدمت می گيرند تا سلطه "  افيون توده ھا"

کليسا و روحانيت .  طبقاتی خود را تداوم بخشند
نيز توده ھای ستمديده و طبقه استثمار شونده را 
به اميد پاداش ھای بهشتی از مبارزه عليه 

 . استثمارگران باز می دارند
در سراسر دوران جامعه طبقاتی، از اين رو، 

 حفظ قدرت و جهتمذھب نقش بسيار مهمی 
بر طبقات فرادست جامعه تحميل اراده سياسی 

نقش مخرب .  توده ھای تحت ستم، ايفا کرده است
بورژوازی و دستگاه روحانيت به عنوان دو 

نيروی اصلی مروج خرافات مذھبی و بازدارنده 
تکامل و ترقی انسان اکنون بر آگاھان جوامع 

بورژوازی که در يک دوره . بشری پوشيده نسيت
تاريخی معين در مبارزه عليه فئوداليزم، مذھب و 
کليسا را مانع بزرگی در تحقق مناقع طبقاتی خود 

دمکراتيک می ديد،   -و پيروزی انقالبات بورژوا
به شکل روبنايی در صف اول مبارزه عليه 

طبقه بوژوازی پس از .  مذھب قرار گرفت
اضمحالل فئوداليزم و تحقق کامل انقالبات 

دمکراتيک در عرصه جهانی و به رغم   -بورژوا
تحقق جدايی دين از دولت در کشورھای غربی و 
اروپايی، ھم اکنون در جهت حفظ منافع طبقاتی 
اش به شکل ھای مختلف از مذھب، کليسا و نفوذ 

به صورت پوشيده و .  آن در جامعه سود می برد
غير مستقيم، مذھب، کليسا و دستگاه روحانيت را 
در مدارس خود تبليغ و ترويج می کند، در 
عرصه جهانی عليه طبقه کارگر و روند مبارزه 
طبقاتی کارگران و زحمتکشان در پشت مذھب 

در تحوالت اجتماعی و در مقابله . سنگر می گيرد
با نيروھای راديکال و کمونيست، به آشکارترين 
شکل ممکن از ارتجاع دينی و نيروھای مذھبی 

 . حمايت می کند
در واقع ھمان گونه که برده داران و فئودال ھا، 
دين را در خدمت منافع طبقاتی شان به کار می 
گرفتند، طبقه بورژوازی و سرمايه داران نيز در 
مقابله با انقالب و تحوالت اجتماعی راديکال، نه 
تنها نيروھای دينی و ارتجاع مذھبی را زير پر و 
بال خود می گيرند، بلکه در عمل نيز تقويت 
مذھب را در جامعه به نفع تحکيم سلطه طبقاتی 

در اين ميان اگر جرياناتی از .  شان می دانند
بورژوازی ھر ازگاھی به مقابله با مذھب بر می 
خيزند، به جای پرداختنن به ريشه ھای وجودی 
مذھب، به جای مبارزه با شرايط عينی واجتماعی 
شکل گيری مذھب، به اشکال انتزاعی و روبنايی 

اقدامات .  مبارزی عليه مذھب متوسل می شوند
اين گرايشات عليه مذھب، با توجه به چهارچوب 
آزادی بيان در کشورھای غربی بيشتر در حد 
کشيدن چند کاريکاتور در روزنامه ھا و ساختن 

خالصه "   بی گناھی مسلمانان"فيلم ھايی ھمانند 
اقداماتی که مسير مبارزاتی کارگران و . می گردد

زحمتکشان را تحت شعاع قرار داده و عمال دين 
و مذھب را در ميان نيروھای ارتجاعی بازتوليد 

 . می کنند
از .  اما، کمونيست ھا نگاه ديگری به مذھب دارند

ديدگاه مارکسيسم، مذھب به مثابه خوشبختی 
بنابر اين، نقد واقعی مذھب در . تخيلی مردم است

گرو نقد جامعه و نقد وضعيت عينی توده ھای 
و آنگونه که .  استثمارشونده در جامعه است

الغای دين ھمچون خوشبختی ":  مارکس می گويد
 مردم، به معنی خواست برحق خوشبختی واھی

فراخواندن مردم به رھا کردن  .  واقعی آنان است
 در باره شرايط خود، به معنی دعوت وھماتت

آنان به رھا کردن شرايطی است که نيازمند توھم 
نقد دنيای بنابراين، نقد دين، در نطفه، .  است

 )١."( آن استھاله است که دين خاکی پرمحنتی
از نقطه نظر علمی، نقد مذھب، بدون برخورد به 
ريشه ھای  وجودی آن، نقدی صوری و انتزاعی 

مبارزه با مذھب و تصور الغای آن، بدون .  است

مبارزه با علل به وجود آورنده و تداوم آن، تنها 
مذھب از بين رفتنی نيست مگر .  يک توھم است

آنکه شرايط اقتصادی و اجتماعی زمينه ھای 
از اين .  وجودی آن در جامعه از بين برده شود

رو، مبارزه با مذھب نمی تواند جدای از مبارزه 
 و اين ھمان نکته ای .طبقاتی و نفی استثمار باشد

است که، گرايشات بورژوازئی در شيوه برخورد 
به مذھب، آگاھانه و بر اساس منافع طبقاتی شان 

 . ھمواره از آن پرھيز می کنند
مذھب سالح تخدير و ابزار معنوی اسارت 

مذھب يکی .  کارگران توسط استثمارگران است
از انواع سرکوب معنوی است که ھمه جا بر 

. دوش کارگران و توده ھای مردم سنگينی می کند
لذا کمونيستها ھمواره بايد عليه اين ابزار تحميق و 

  .ھا مبارزه کنند سرکوب معنوی توده
قلب،  دين، آه انسان سرکوب شده، قلب دنيای بی"

دين افيون مردم .  و روح شرايط بی روح است
 )٢." (است

بورژوازی و نيروھای غير مارکسيست در 
مبارزه عليه مذھب، تنها به شکل ھای صوری و 

شيوه .  انتزاعی مقابله با مذھب متوسل می شوند
ھايی که نه تنها گرايش به مذھب و گسترش نفوذ 
آن را در ميان نيروھای مذھبی ارتجاعی تقويت و 
باز توليد می کند، بلکه در عرصه ھای وسيع 
تری نيز، با تحت شعاع قرار دادن مبارزه 
طبقاتی، عمال بخشی از  توده ھا و 
استثمارشوندگان را در مقابل بخش ديگری از 

 . آنان قرار می دھد
: در عوض کمونيست ھا بر اين باورند که

 –مبارزه عليه مذھب را نبايد با تبليغات انتزاعی "
ايده ئولوژيک محدود نمود و منحصر ساخت، 
بلکه بايد با پراتيک مشخص جنبش طبقاتی ای که 
ھدف آن، از بين بردن ريشه ھای مذھب می 

 )٣.(باشد، ربط داد
اگر چه مارکسيسم بر اين قصد است که انسان را 
از قيد مذھب رھا سازد، اما مذھب ھرگز به 

يا .  ضرب فرمان و بخشنامه الغاء نمی شود
آنگونه که گرايشات بورژوارئی می پندارند 
صرفا با اشکال انتزاعی و صوری نمی توان به 

شيوه ھای انتزاعی به کار .  جنگ مذھب رفت
گرفته شده توسط نيروھای بورژوازی، چيزی 
جز تحريک و برانگيختن احساسات کور مذھبی 

شيوه ھايی که به روحانيت . توده ھای ناآگاه نيست
و ارتجاع مذھبی فرصت می دھد تا مذھب را در 

مذھب ريشه در وضعيت .  جامعه باز توليد کنند
معين و عينی جامعه دارد و با ھيچ نوع ممنوعيت 

. و محدوديت نمی توان مذھب را مضمحل کرد
زوال مذھب تنها در پی يک تحول تاريخی عميق 

تحولی که در طی آن علل . و طوالنی ممکن است
واقعيت، ريشه کن "  بازتاب مذھبی"و اسباب 

 . شود
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تر  تر و عميق ھای طبقاتی گسترده وقتی شکاف.  است
شوند، وقتی که تعداد ھر چه بيشتری از کارگران و  می

ديگر تهيدستان به قهقرای فقر و تنگدستی پرتاب 
شوند، نه صحبت از حل مشکل مسکن که حتا  می

تواند دروغی  تخفيف و يا رفرمی در آن تنها می
نشينی و تبديل شدن مسکن به  اجاره.  شرمانه باشد بی

ست و تا  داری يک کاال، محصول مناسبات سرمايه
زمانی که اين مناسبات برجاست نه تنها دولت 

داری  نژاد که تمامی ديگر قراوالن نظام سرمايه احمدی
نيز قادر به حل مساله مسکن برای کارگران نخواھند 

تا زمانی که شيوه : "گويد ھمان گونه که انگلس می.  بود
زمان، خواست  داری پابرجاست، تا بدان توليد سرمايه

که مساله مسکن يا ھر مساله اجتماعی ديگری که به  اين
شود به تنهايی حل شود، خواستی  کارگران مربوط می

درباره مساله مسکن ص  –انگلس " (ابلهانه خواھد بود
٩٧.( 

نشينی  ی حاشيه گسترش شهرھا و سپس پيدايش پديده
تامين نيروی کار مورد . ست داری ی نظام سرمايه نتيجه

داران، موجبات مهاجرت وسيع نيروی کار  نياز سرمايه
اما از ھمان ابتدا و با . از روستا به شهر را فراھم آورد

ھجوم وسيع کارگران، مسکن به يکی از معضالت 
کارگر مجبور شد برای تامين مسکن .  ھا تبديل شد آن

مورد نياز خود، بخشی از دستمزد حاصل از فروش 
نيروی کارش را بابت مسکن که حاال به شکل کاال 

کارگر برای .  درآمده بود، به صاحب ملک بپردازد
عنوان خريدار با صاحب ملک وارد  اجاره مسکن به

ای دستمزد دريافت  شد، اما کارگر به اندازه معامله 
کرد تا با آن بتواند مسکنی مناسب برای خود تهيه  نمی
حتا کمبود عرضه در برابر تقاضا و نيز .  نمايد

سودپرستی صاحبان ملک بيش از پيش دستمزد 
در اينجا بود که کارگر متناسب با . بلعد کارگران را می

ھايی کوچک و  سطح دستمزد، مجبور شد حتا در بيغوله
چنين با  ھم.  وپا کند نمور سرپناھی برای خود دست

گسترش شهرھا و اھميت يافتن زمين در مراکز شهر 
ھا  توانست سودھای ھنگفتی نصيب صاحبان آن که می

ھای  کند، آرام آرام کارگران از مراکز شهرھا به حاشيه
نگاھی به وضعيت کنونی مسکن در .  آن رانده شدند

جهان معاصر ما را از استدالل بيشتر در اين مورد 
ی آمارھای سازمان ملل در سال  برپايه.  کند نياز می بی

، جمعيت حاشيه نشين شهری در جهان بالغ بر ٢٠٠١
 ميليون ۴۵ ميليون نفر بوده است که از اين تعداد ٩٢٠

سازمان .  کنند آن در کشورھای توسعه يافته زندگی می
بينی کرده است که جمعيت  ملل در اين گزارش پيش

 ۴٠٠ به يک ميليارد و ٢٠٢٠حاشيه نشينان تا سال 
در اين مطالعات .  ميليون نفر افزايش خواھد يافت

 درصد ٣۵ميزان حاشيه نشينان شهری در ايران 
 .جمعيت شهری برآورد شده است

داری با رشد و  در ايران مانند ديگر کشورھای سرمايه
داری و در نهايت تسلط آن مناسبات،  گسترش سرمايه

 مهاجرت از روستا به شهر تشديد ۵٠ی  ويژه از دھه به
براساس آمارھای رسمی برای اولين بار در .  گرديد
در .   جمعيت شهرھا از روستاھا پيشی گرفت۶۵سال 

 درصد ۵۴ درصد جمعيت در روستاھا و ۴۶اين سال 
براساس آخرين آمار نيز .  کردند در شهرھا زندگی می

 تهيه گرديد و جمعيت کشور به بيش از ٩٠که در سال 
 درصد ٢٨/  ۵ ميليون رسيده، تعداد روستانشينان به ٧۵

براين اساس و در حالی .  کل جمعيت کاھش يافته است
 ميليون ٢٧ بالغ بر ۶۵که کل جمعيت شهری در سال 

 ميليون نفر رسيد، يعنی ۵۵ به حدود ٩٠بود در سال 
ست که با افزايش دو برابری  بديهی.  بيش از دو برابر

جمعيت، نياز به مسکن نيز در شهرھا به ھمان ميزان 
ست که عمر مفيد ساختمان  اين در حالی. يابد افزايش می
 سال ١٠٠در حالی که متوسط جهانی آن (در ايران 

وسازھای غيراصولی و استفاده از  به دليل ساخت) است

يعنی با .   سال تعيين شده است٢۵مصالح غيرمرغوب 
تمام )  ٩٠ تا ۶۵(اين حساب و در طی اين دوره 

 ساخته شده بودند نيز بايد يا از ۶۵ھايی که تا سال  خانه
نوساخته و يا حداقل بازسازی شده باشند که آمارھا 

چه امروز شاھد آن  آن.  دھند خالف آن را نشان می
ھستيم، رانده شدن ھر چه بيشتر کارگران و ديگر 
زحمتکشان جامعه به حاشيه شهرھا و زندگی در 

ھای بسيار کوچک و با  ھا و يا آلونک ھا، اتاق خانه
 .امکانات بسيار محدود است

ست که  که تشديد بحران مسکن، در حالی قابل توجه آن
دليل سودآوری باالی  در اقتصاد ايران، بخش مسکن به

ھا را به  ھايی بوده و ھست که سرمايه آن، يکی از بخش
ھای اخير  ويژه در سال کند و اين به سمت خود جلب می

ی نفتی به بازار تزريق گرديد،  سابقه که درآمدھای کم 
 بخش ٨٨نحوی که در سال  به.  ای يافت نمود کم سابقه

 ميليون و چهارصد و بيست ھزار ٢مسکن با حدود 
 درصد از کل اشتغال کشور را به خود ١٣نفر 

 .اختصاص داد
 سهم بخش ٨۶براساس آمار بانک مرکزی در سال 

.  درصد بوده است١١/  ٩ساختمان در رشد اقتصادی 
چنين براساس آمارھای اين بانک، نرخ رشد  ھم

 سوم و  گذاری در بخش مسکن در طول برنامه سرمايه
 درصد بوده است، در حالی ٢۴ و ١٢ترتيب  چهارم به

 ١١ترتيب  گذاری در کشور به که نرخ رشد کل سرمايه
 کشاورزی  اين آمار در بخش.   درصد بوده است۶و 

يعنی .   بوده است٢ و ١٨ و صنعت و معدن ٣ و ١٠
گذاری در طول برنامه  در حالی که نرخ رشد سرمايه

ھای ديگر اقتصاد  چهارم نسبت به برنامه سوم در بخش
با کاھش شديد روبرو بوده، در بخش مسکن يعنی در 

 درصد رشد روبرو ١٠٠ با ٨٩ تا ٨۵ھای  طول سال
اما با اين وجود شاھد آن ھستيم که ميزان .  بوده است

. باشد توليد مسکن بسيار کمتر از ميزان مورد نياز می
ھای حکومتی از وی  ی ستاريان که رسانه گفته به
ھای  اند، در طی سال عنوان کارشناس مسکن نام برده به

 ميليون مسکن يعنی ساالنه ۶ نياز به توليد ٩٠ تا ٨۵
يک ميليون و دويست ھزار واحد بوده است، در حالی 
که سقف توليد مسکن توسط دولت و بخش خصوصی 

.  بوده است٨۶ھم در سال   ھزار واحد آن۶٠٠توليد 
 توليد مسکن در ٨٨ و ٨٧ھای  ی وی در سال گفته به

 . ھزار واحد بوده است٣٠٠کشور کمتر از 
با اين ھمه اگر توليد مسکن به اندازه تمام خانوارھا  

ھای  گرفت، معضل مسکن توده نيز صورت می
زحمتکش، قيمت باالی خانه و اجاره مسکن برطرف 

داران و  شد، چرا که اين مساکن در دست سرمايه نمی
 .شد ھای آنها متمرکز می مالکين و شرکت

ترين کشورھای  بهترين گواه نيز پيشرفته
اند که در آنها مسکن به قدر کافی وجود  داری سرمايه

داران  دارد، حتا مازاد بر نياز، روی دست سرمايه
گردد که  اما قيمت سرسام آنها مانع از آن می. مانده اند

لذا در حالی که .  توده زحمتکش بتوانند آنها را بخرند
ھا خانواده کارگری اجاره  در تمام اين کشورھا ميليون

اند،  ھا در نوبت مانده ھا تن نيز سال نشين ھستند، ميليون
اين در .  تری به آنها تعلق بگيرد ای ارزان تا خانه اجاره

ھمين .  حالی ست که تعداد کثيری خانه خالی مانده است
 . مسئله به نحوی در ايران نيز وجود دارد

دارِی ايران ھمراه با بسط مناسبات  در جامعه سرمايه
داری و افزايش تضاد بين شهر و روستا، سيل  سرمايه

مهاجرت به شهرھا به خالی شدن بسياری از روستاھا 
ی  موازات آن، افزايش فاصله به.  از سکنه انجاميد

طبقاتی و گسترش فقر در اثر تشديد بحران اقتصادی، 
تر شدن وضعيت زندگی کارگران و  موجب بد

اين که .  ھا شد زحمتکشان از جمله شرايط مسکن آن
 بيش از دو ٨٧ تا ٨۵ھای  قيمت مسکن در طی سال

ويژه در يک سال اخير که قيمت مسکن  برابر شد و به
١١درصفحه   

 ھا ھم  آورترين طويله ای که برای شرم جامعه
 شود ھمواره مستاجری يافت می

در پی کاھش شديد نرخ لایر در برابر ارزھای 
ی اين از ھم  ای يافت، نتيجه سابقه خارجی، افزايش بی

ای که حاصل آن تشديد  گسيختگی اقتصادی است؛ پديده
بحران مسکن و رانده شدن ھرچه بيشتر کارگران به 

طور که در باال به آن  ھمان.  حاشيه شهرھا بوده است
اشاره شد، يکی از نتايج معضل مسکن در جوامع 

ی شهرھا  داری رانده شدن کارگران به حاشيه سرمايه
ی  نشينی يک جنبه نگاھی به وضعيت حاشيه.  باشد می

ديگر و بسيار مهم از بحران مسکن در ايران را 
 .سازد آشکار می

 اين شهر ٨١براساس آمار شهرداری کرمان، در سال  
 به ٨٧ ھزار حاشيه نشين بوده که در سال ١۵دارای 

گزارش خبرگزاری مهر، در  به.  صدھزار نفر رسيد
نشينی در اين شهر که اکنون  ھای اخير اما حاشيه سال

جمعيت آن به يک ميليون نفر رسيده با شتابی غيرقابل 
ھايی در ظرف  ای که خانه گونه توصيف افزايش يافته به

ھايی که  آورند، خانه  ساعت از خاک سر بر می٢۴
ست که  اين در حالی.  مانند تا خانه بيشتر به آلونک می

ھای خالی فراوانی وجود  در داخل شهر کرمان زمين
دارند اما به دليل گرانی زمين، مردم به حاشيه شهرھا 

ھا عموما به صورت  اند که زمين ھجوم آورده
خط خريد و فروش  ای و حتا با يک دست قولنامه

 .شوند می
 ٣۵نشينی است که  ی ديگر از حاشيه اھواز يک نمونه

کنند،  ھا زندگی می درصد جمعيت آن در حاشيه
ای که بسياری از روستاھای اطراف ھم اکنون  گونه به

 . اند به شهر وصل شده
وشهرسازی استان خراسان  گفته مديرکل راه  به

رضوی، در شهر مشهد يک سوم از جمعيت شهر، 
براساس آمار رسمی، جمعيت .  حاشيه نشين ھستند

حاشيه نشين ساکن مشهد بيش از يک ميليون نفر 
فرماندار مشهد، بيش از "  موحديان"ی  گفته به.  باشد می
 ٧۵ درصد اين بناھا فاقد استحکام ھستند، نيز ٩۵

 درصد ٢٨ مترمربع و ١٠٠درصد اين امالک زير 
اما مشهد تنها شهر . ندمساحت دار متر مربع ۵٠زير 

دارای حاشيه نشين نيست، شهرھای سبزوار، 
حيدريه و نيشابور از ديگر شهرھای اين استان  تربت

 ۶٧به طور کلی .   ھستند نشين ھستند که دارای حاشيه
نشينی روبرو  شهر در سطح کشور با پديده حاشيه

ی قائم مقام وزير کشور در امور  به گفته.  ھستند
اجتماعی، ھفت ميليون نفر در حاشيه شهرھا زندگی 

نظر  کنند، اما اين آمار بسيار کمتر از واقعيت به می
"٨۵  آيد، سال می اولين وزير مسکن و "  کيا سعيدی 

ھا را  نشين نژاد جمعيت حاشيه شهرسازی دولت احمدی
گرانی مسکن علت .   ميليون نفر اعالم کرده بود٨

اصلی ھجوم مردم به حاشيه شهرھاست که عموما فاقد 
ی زندگی در شهرھا ھستند،  امکانات اوليه که الزمه

نشينی گسترش  از ديگر نتايج گسترش حاشيه.  باشد می
ھای اجتماعی در اين مناطق و در نتيجه  نابسامانی

ويژه  پذيری کارگران و ديگر زحمتکشان به آسيب
اما تهران و .  ھا از اين وضعيت است فرزندان آن

شهرھای اطراف آن به بهترين وجه گويای وضعيت 
ی شهرھايی که اکنون در  عمده.  باشند نشينی می حاشيه

شان اسالمشهر  ترين اطراف تهران قرار دارند و بزرگ
باشد، از جمله مراکز  سابق می"  شادشهر"و يا ھمان 

نشينی بودند که اکنون به طور رسمی به شهر  حاشيه
ھا روستاھای کوچک  در طول اين سال.  اند تبديل شده

اطراف تهران، کرج و شهرری ھمه به شهرھای 
ھای کشاورزی در اين  بزرگ تبديل شده و زمين

يعنی درست در . مناطق به حاشيه شهرھا اضافه گشتند
يابد،  حالی که جمعيت روستايی کشور کاھش می

روستاھای تهران و اطراف آن با افزايش جمعيت 
 تا ٣۵ھا پيش قاليباف گفته بود بين  سال.  روبرو شدند

مشاور . ھا ھستند نشين  درصد جمعيت تهران حاشيه۵٠
نشين تهران را بين  وی نيز در آن زمان جمعيت حاشيه

 . ميليون اعالم کرده بود۵/۵ تا ۵
با اين آمارھا آشکار است که ادعاھای رژيم در مورد 

" مسکن مهر"چون  ھايی ھم حل مشکل مسکن با طرح
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٢از صفحه   

 خالصه ای از
  اطالعيه ھای سازمان

 
 

ای تحت عنوان   مهر ماه سازمان اطالعيه۴در تاريخ 
راھی جز تشديد مبارزه برای !  کارگران بپاخيزيد"

انتشار " ھا وجود ندارد افرايش دستمزد و توقف اخراج
"  در بخشی از اين اطالعيه آمده است.  داد شرايط : 

زندگی کارگران به نقطه فاجعه باری سقوط کرده 
ھای  در نتيجه بحران اقتصادی و سياست.  است

ضدکارگری رژيم، خصوصی سازی، آزاد سازی 
اش  ای که ثمره ھا و سياست خارجی ماجراجويانه قيمت

ھای زحمتکش مردم ايران  برای طبقه کارگر و توده
فشار ناشی از تحريم، کمبود و گرانی روزافزون 

ای  کاالھا بوده است، وضعيت مادی و معيشتی به درجه
 ماھی که از سال جاری ۶وخيم شده است که در طول 

 ۵٠گذرد، دستمزد واقعی کارگران متجاوز از  می
 ." درصد کاھش يافته است

ھا در  اطالعيه سپس با اشاره به موج وسيع بيکارسازی
 :گيرد ھائی از آن نتيجه می ھای اخير و نمونه ھفته

اين موج وسيع بيکارسازی کارگران در شرايطی "
ست که افزايش روزافزون بهای کاالھا چيزی از 

اگر کارگران برای .  دستمزد آنها باقی نگذاشته است
ھا به  مقابله با اين تورم افسارگسيخته و توقف اخراج

مبارزه ای ھمه جانبه روی نياورند، شرايط مادی و 
 . معيشتی طبقه کارگر از اين ھم وخيم تر خواھد شد

 ھزار کارگر با امضای طوماری خطاب به ٢٠اخيرا 
وزير کار جمهوری اسالمی خواستار افزايش 

وزير .  اما طومار، کارساز نيست.  اند دستمزدھا شده
ھای  کار، وزير ھمان دولتی ست که با سياست

ارتجاعی خود شرايط زندگی کارگران را به وضعيت 
کارگران راھی ندارند .  بار کنونی رسانده است فاجعه

جز اين که با مبارزات راديکال خود، با اعتصاب، 
پيمانی و تمام اشکال مبارزه مستفيم و رو  تجمع و راه

ھا را  در رو، مطالبه افزايش دستمزد و توقف اخراج
مطرح کنند و با قدرت متشکل خود دولت را به پذيرش 

 ."اين مطالبات وادارند
 

در يک ماه گذشته، کميته خارج کشور سازمان فداييان 
آباد تا  از خاتون"دو اطالعيه با عناوين )   اقليت(

صادر "  داری مرگ بر نظام سرمايه"و !"  ماريکانا
 . کرده است

!" آباد تا ماريکانا از خاتون"در اطالعيه اول با عنوان 
قتل عام کارگران معدن در آفريقای جنوبی محکوم شده 

اين کارگران به جرم اعتراض به شرايط سخت .  است
کارگران آفريقای .  زندگی خود به گلوله بسته شدند

شان بار ديگر  ی ياران در کنار پيکر پاره پاره"جنوبی 
تجربه کردند که رنگ، نژاد، قوميت، مرزھای ملی و 
حتا مذھب، نه ھرگز دليل راستين استثمارو جنگ و 

ی  اند و نه ھرگز حقيقت ھستی به ھم پيوسته غارت بوده
 ."طبقه کارگر
سوزی   شهريور، بر اثر آتش٢١شنبه شب،  در روز سه

 ٢٨٩در يک کارخانه توليد لباس در کراچی حداقل 
داری  کارگر پاکستانی در آتش طمع و آز سرمايه

حوادث کار ساالنه در تمامی کشورھای .  سوختند
ای  ای از کارگران را معلول و عده داری عده سرمايه

رو در اطالعيه  از اين.  رساند ديگر را به قتل می
کميته خارج کشور آمده "  داری مرگ بر سرمايه"

اين حوادث حاصل فساد دولتی و زد و بند :  است
مأموران با کارفرمايان و عدم کنترل موارد ايمنی 

ھا که از منافع طبقه  در تمام اين جنايات، دولت"است، 
داران  کنند، شريک جرم سرمايه استثمارگر حمايت می

 ."ھستند
در پايان نيز نتيجه گرفته شده است که تنها امحای نظام 

دولتی شورايی، دولتی "داری و برقراری  سرمايه
است که با رفع "  ی کارگران کارگری برخاسته از اراده

 .تواند به اين وضعيت خاتمه دھد استثمار می

٩ 

اين واقعيت به .  سطح خود قرار گرفته است
ای  دھد که ھر گاه مبارزات توده خوبی نشان می

اندکی فروکش کرده است، جمهوری اسالمی از 
ھای مردم، به  اين فرصت برای تعرض به توده

ھای خود  ھا و پيشبرد سياست عقب واداشتن آن
اما سکون و آرامش کنونی پايدار . کند استفاده می

فشار بی حد و حصری که جمهوری .  نيست
اسالمی به مردم ايران وارد آورده است، منجر 
به انفجاری خواھد شد که ديگر قادر به مهار آن 

اما تا آن لحظه فرا برسد، .  نخواھد بود
آموزان و  ست که دانشجويان، دانش ضروری

معلمان با مقاومت خود، جلوی اين تعرض رژيم 
اگر مقاوتی صورت نگيرد، رژيم با . را سد کنند
نقش . تری دست به تعرض خواھد زد قدرت بيش

مهمی در اين مقاومت تا جايی که به عرصه 
نظام آموزشی کشور ارتباط دارد، بر عهده 

 .دانشجويان و معلمان است
گونه که تجربيات جنبش  دانشجويان ھمان

دانشجويی مکرر در ايران نشان داه است، 
توانند با مبارزه و مقاومت خود جلوی  می

ھا بگيرند و آن را  تعرض ارتجاع را در دانشگاه
به ويژه دخترانی که .  نشينی وادارند به عقب

گری  ھا در معرض تاراج مانده حقوق آن ته
ارتجاع حاکم قرار گرفته است، بايد در اين 

 .قدم باشند مبارزه پيش
عناصر پيشرو و آگاه دانشجويی نقش مهمی در 
سازماندھی اين مقاومت بر عهده دارند و بايد 
تالش کنند از طريق احيای ارتباطات گسسته و 

ھای  برقراری ارتباطی زنده با فعالين دانشگاه
ديگر، موج جديدی از مبارزات دانشجويی را 

 .برپا دارند
ھای اخير رژيم در  با توجه به اين که سياست

مدارس و تنزل شديد سطح معيشت عموم 
معلمان، موجب نارضايتی حتا گروھی از 

ای  معلمانی شده است که در گذشته روحيه
کارانه داشتند و گاه مانع از مبارزات  محافظه

شدند، شرايط  ھای وسيع معلمان می راديکال توده
آوری معلمان به اعتراضااتی جديد،  برای روی

اين .  بيش از ھر زمان ديگر فراھم است
توان بر پايه مطالبه افزايش  مبارزات را می

حقوق و اعتراض به تعرضات اخير ضد 
اين .  فرھنگی رژيم در مدارس سازمان داد

مبارزه و مقاومت معلمان نه فقط قادر است رژيم 
اش به  را در تعرض ارتجاعی ضد فرھنگی

نشينی وادارد، بلکه به خاطر نقش مهم  عقب
معلمان در سراسر کشور، انعکاس سراسری 

آموزان و مبارزات  مبارزه و تأثيری که بر دانش
تواند رژيم را به افزايش  ھا خواھد داشت، می آن

 .حقوق وادار کند
تواند رژيمی  فقط مبارزه و مقاومت است که می

نشينی  ھار و به غايت ارتجاعی را به عقب
اگر اين مقاومت و مبارزه به تأخير افتد، . وادارد

ھا و مدارس، دانشجويان و معلمان با  دانشگاه
بارتر از امروز روبرو  تر و اسف وضعيتی وخيم

راھی جز مقاومت و مبارزه، در .  خواھند بود
آموزان قرار  برابر دانشجويان، معلمان و دانش

 .ندارد
 

چه که گفته شد، خالصه  جمهوری اسالمی به آن
 .شود نمی

سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شده است که 
ترين  اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران با وخيم

 ۶در طول . شرايط مادی و معيشتی روبرو ھستند
گذرد، سطح دستمزد و  ماھی که از سال جاری می

 ۵٠حقوق کارگران و زحمتکشان در واقعيت 
اين کاھش دستمزد .  درصد کاھش يافته است

واقعی، برای اکثريتی از کارگران ايران که 
 ھزار ۵٠٠تر از  ھا حتا پايين دستمزد اسمی آن

توانند  تومان در ماه است و با اين مبلغ ناچيز نمی
 نفره ۵ تا ۴ھزينه نان خشک و خالی خانواده 

خود را تأمين کنند، راھی جز اين باقی نگذاشته 
که يا از تحصيل فرزندان خود چشم بپوشند و اين 
کودکان کم سن و سال به جمع ميليونی کودکان 

ھای  کار بپيوندند و يا اين که زير فشار قرض
کمرشکن و فروش دار و ندارشان قرار گيرند تا 
بتوانند ھزينه تحصيل فرزندان خود را فراھم 

 .آورند
التحرير در گفتگو  وقتی که حتا فروشندگان لوزام

ھای رژيم از افزايش  با خبرنگاران خبرگزاری
دھند،   درصدی اغلب اقالم خبر می٢٠٠ تا ١۵٠

ھای تحصيلی  پوشيده نيست که برای کل ھزينه
ھايی با سه تا چهار فرزند، در طول يک  خانواده

 .سال چه مبلغ ھنگفتی بايد پرداخت شود
ست که  آخرين گزارشات مرکز آمار ايران حاکی

 ٧ ميليون کودکی که در سنين ١٩از متجاوز از 
 سال قرار دارند و بايد در مدارس تحصيل ١٩تا 

 ميليون از اين کودکان از رفتن به ٧کنند، بيش از 
مرکز آمار در توضيح اين .  اند مدرسه باز مانده

کند، اما در  مسئله به داليل مختلف اشاره می
واقعيت تنها يک دليل برای ترک تحصيل اين 

 ميليونی وجود دارد و آن فقر ٧جمعيت عظيم 
بی دليل نيست که .  فراگير در جامعه ايران است

سواد  سواد و کم سال به سال بر تعداد افراد بی
 .گردد افزوده می

اما فقط کارگران نيستند که با وضعيت وخيم مادی 
و معيشتی روبرو ھستند، معلمان نيز در ھمان 
حال که زير فشار ارتجاع فرھنگی در مدارس 
قرار دارند، با فشار ناشی از وخامت روزافزون 

نيازی به .  شرايط معيشتی نيز درگير ھستند
تکرار اين واقعيت نيست که تنها در نيمه اول سال 
جاری حقوق اين معلمان در نتيجه تورم افسار 

حتا معلمانی که .  گسيخته تقريباً نصف شده است
پيش از اين از وضعيت بهتری برخوردار بودند و 

 دالر ٨٠٠ تا ٧٠٠ھا به  فرضاً حقوق ماھيانه آن
 ٣۵٠شان به  رسيد، اکنون ھمين معلمان، حقوق می

.  دالر در ماه کاھش يافته است۴٠٠دالر تا 
تر، از اين  وضعيت معيشتی معلمان سطوح پايين

ھا ھزار  تر از ھمه ده تر است و وخيم ھم وخيم
اند و ھمه روزه  معلمی که اخراج و بالتکليف شده

 .ھا در تهران ھستيم شاھد اعتراضات آن
جمهوری اسالمی در شرايطی تعرض ھمه 

ھای نظام  ای را در تمام سطوح و عرصه جانبه
آموزشی و نيز تعرض به سطح معيشت 
کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان سازمان 

ترين  ای در پايين داده است که دامنه مبارزات توده

 نظام آموزشی،عرصه تاخت و تاز ارتجاع اسالمی
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١٠ 
١٢از صفحه   

ی . فشار شديد قرار می گيرند داـن حسين نوری ھـم
رد و  دار ـک نيز با فراکسيون روحانيون مجلس دـي
د  اـي د و ـب رـن ی ـب ج ـم ی رـن گفت که مردم از گراـن
ورم صـورت  اقدامات جدی برای رفع گرانی و ـت

او افزود که در بسياری از کشورھا قيمت . بگيرد
ی  ی ـم اـق اجناس در طی سال ھای متمادی ثابت ـب
ه آن  ماند اما در ايران بهای کاالھا از اين شهر ـب

ی .  شهر تفاوت محسوسی می کند لطـف هللا صـاـف
دار و  س دـي ـل گلپايگانی نيز با ھمان نمايندگان مـج
گفت و گو کرد و خواھان توقف گرانی در جامعه 

ی .  شد الـم ورای اـس س ـش در اين ميان رئيس مجـل
ه  وجـه ـب ا ـت ول و ـب ـم ـع ق ـم ھم به ميدان آمد و طـب
ردن  کشمکش ھای داخلی رژيم تقصيرھا را به ـگ

م .  دولت انداخت راـس ه ـم ـي علی الريجانی در حاـش
ری  طــه ان ـم ـت آغاز سال تحصيلی جديد در دبيرـس
ه  د ـک ـن گفت که دولت بايد طوری تصميم گيری ـک

د .  به گرانی ھا دامن زده نشود او سپس متوجه ـش
که باالخره نمی توان مجلس را ھيچکاره جا زد، 

رخ :" بنابراين افزود ات ـن اـن وـس ی و ـن راـن مسئله ـگ
اما ."  ارز از نگرانی ھای مجلس و نمايندگان بود

چرا رئيس مجلس ارتجاع اسالمی و ديگر سران 
ان  مرتجع دستگاه روحانيت نگران شده اند؟ آيا آـن
رای  ردم ـب ره ـم واقعاً در فکر دغدغه ھای روزـم
کـه  ر، ـيک ـت ـي تهيه يک کيلو گوشت، يک ليتر ـش
اب  نان، چند مداد و کاغذ يا لباس و ھزينه ھای اـي

 و ذھاب ھستند؟ راه و روش آنان چيست؟
ی  الـم مسئوالن رسمی و غيررسمی جمهوری اـس
ن  رـي ـت ـه ه از ـب که خود مانند تمام حاکمان خودکاـم
ان  امکانات برخوردارند و حساب ھای بانکی اـش
پرتر از ھميشه است يک رشته اعتراضات را در 
ا  ن ـھ رابطه با گرانی می بييند و در واقع از ھمـي

 به ١٣٩١ مرداد ٢مردم نيشابور روز . نگران اند
خيابان ھا آمدند و با تجمع و تظاھرات در خيابان 

کارگران .  اصلی شهر به گرانی اعتراض نمودند
زار  ا ده ـھ که در ماه خرداد با ارسال طوماری ـب
راض  ـت ا اـع ی ـھ راـن ه ـگ ار ـب ر ـک ه وزـي امضاء ـب
زار امضـای  کردند، اکنون ھمان نامه را با ده ـھ
د  ه اـن ـت ـف ديگر دوباره به وی ارسال نموده اند و ـگ

 .که به اين کارزار ادامه خواھند داد
تــراض  ه اـع وـن ر ـگ وری اـسالمــی ـھ ـه م جـــم رژـي
دام  ه و اـع ـج ـن ـک دان و ـش ه، زـن سياسی را با گلوـل
پاسخ می دھد، اما اعتراض به گرانی که در آغاز 
ا بــی  س ـب ـپ ت و ـس صـادی ـس راض اقـــت ـت ک اـع ـي

ود ی ـش ی ـم اـس ـي والن ـس ـئ ی مـس واـن . توجهی و ناـت
د  واـن ی ـت ـم بنابراين جمهوری اسالمی به راحتی ـن

د ـن وب ـک رـک ی را ـس ن .  چنين اعتراضاـت ـي ـم ا ـھ اـم
ی  ـق اعتراضات می توانند به طرفه العينی به حرـي
م را  ده ی رژـي ـي وـس بزرگ تبديل شوند و ارکان ـپ

د ـن اـن اـش ل .  در آتش خشم خود فروبـپ ـي ت دـل ن اـس اـي
م  ال رژـي ـم ی ـع ـق اـب ا و ـم دـھ وـن اصلی نگرانی آـخ

 !ھمچون رئيس مجلسش
ا  ی ـھ آيت هللا ھا دروغ می گويند که نگران گراـن
ت  ـف ھستند، آنان که يکی از داليل وجودی شان ـم
خوری و استفاده از منابعی چون اوقاف، خمس و 
ر  ـگ ر دـي ـي ذکات و غيره است، در سه دھه ی اـخ
ت  ـف د و ـم ه اـن ـت رـف ت ـگ ه دـس منابع مالی را نيز ـب

د رازی در .  خورتر از ھميشه شده اـن ـي ارم ـش ـک ـم
ی  س ـم ـپ جايی خواھان رفع گرانی می شود و ـس
ر  ه نـش ت ـک ده اـس گويد که گرانی کاغذ موجب ـش

ود ه رو ـش الل روـب ـت ا اـخ ی ـب ا !  کتاب ھای ديـن آـي
ان  وـم کارگری که با سی صد و خرده ای ھزار ـت

 گرانی و وحشت آخوندھا
 

کار مردم ديگر از . گرانی در جامعه بيداد می کند
ری،  ـي صـوالت ـش محدود کردن مواد گوشتی، مـح

ه اـست ـت ذـش . ميوه ھا و غيره در سبدھای خريد ـگ
بهای اين کاالھا ھا چنان باال رفته است که نه فقط 
د  دارـن ان را ـن خانواده ھای کارگری توان خريدـش
ای  ـه د ـب بلکه ديگر اقشار زحمتکش ھم نمی توانـن

د ردازـن ـپ ک .  يک کيلو گوشت مرغ را ـب ت ـي ـم ـي ـق
کيلو گوشت مرغ تا لحظاتی که اين سطور نوشته 
ده  ـي ان رـس وـم زار ـت ت ـھ می شوند به ھفت تا ھـش

رغ .  است م ـم از ـھ ده ـب ـن ای آـي احتماالً در روزـھ
ی از .  گران می شود مردمی که برای خريد برـخ

ت بــه  ـم ـي ه ـق رغ ـب ت ـم ن گــوـش ـي ـم د ـھ ـن اـن الم ـم اـق
اصطالح دولتی مجبورند ساعت ھا صف بکشند، 
ی  ـم گاھی به دليل کمبودش موفق به تهيه ی آن ـن
د  ـن شوند و در حالی که از خستگی به ستوه می آـي

 .دست خالی به خانه بازمی گردند
از  ا آـغ در اين روزھا که ميليون ھا دانش آموز ـب
ی و  اـي ـم ـن ه راـھ درـس ان، ـم ـت سال تحصيلی به دبـس
ذ و  اـغ داد، ـک ر، ـم ـت ای دـف ـه دبيرستان می روند ـب

ت ه اـس ـت ری داـش ـي م ـگ ش چـش زاـي ر .  غيره ھم اـف ـب
اساس اخبار منتشرشده، بين تيرماه تا شهريور ماه 

ه و  %  ٣٠٠بهای لوازم التحرير تا  افزايش داشـت
مثالً يک دفتر يادداشت يک خطی متاليک قيمتش 

 . تومان رسيده است١٧۵٠ به ۴۶٠از 
ر  رـي ـح ـت وازم اـل ج و ـل رـن ان و ـب اين فقط مرغ و ـن
نيستند که ھر ھفته و گاھی ھر روز گران تر می 
ون  ـچ ـم ردم ـھ از ـم ـي ورد ـن شوند، بهای خدمات ـم
ود و  ی ـش ر ـم ش ـت ـي حمل و نقل نيز بيش تر و ـب

ن .  تأمين ھزينه ھای آن ھا کمرشکن شده اـست اـي
ه خــود را  نــونــی ـک در حــالــی ســت کــه دولــت ـک
ه  ن ـک ـي ـش ـي ای ـپ ت ـھ اصولگرا می نامد مانند دوـل
ت ھــای  اـس ـي د ـس دـن ده مــی ـش ـي اـم ب ـن اصـالح طــل
ی  ـم اقتصادی نئوليبرالی خانمان برانداز را رھا ـن

ه .  کند اين دولت يارانه ھا را قطع کرده است و ـب
د ی دـھ ه ـم ا اداـم ن هللا .  خصوصی سازی ـھ ـم ـه ـب

مرادی که مسئول خصوصی سازی صنعت برق 
زاری ١٣٩١ شهريور ٢٩است روز  رـگ ـب ه ـخ  ـب

ت ٢٨فارس گفت که  ـي ا ظـرـف  ١٨ نيروگاه برق ـب
او .  ھزار مگاوات آماده خصوصی سازی شده اند

 ھزار ١۵ نيروگاه با ظرفيت ١۶افزود که تاکنون 
ت ده اـس ذار ـش . مگاوات به بخش خصوصی واـگ

ران و  ارـگ لــه ـک ـم ان و از ـج ـه ر ـج راـس ردم ـس ـم
ه خصـوصـی  زحمتکشان ايران خوب می دانند ـک

 .اند سازی ھا ھميشه با افزايش قيمتها ھمراه
ه  ـي ات اوـل دـم اس و ـخ ـب گرانی غذا، حمل و نقل، ـل
مورد نياز مردم چنان است که حتا سران آخوندھا 
ود  نيز در روزھای اخير بارھا مراتب نگرانی ـخ

ر روز .  را از آن اعالم کرده اند ـه خبرگزاری ـم
 گــزارش داد کــه جــعــفــر ١٣٩١ شــهــريــور ٣١

س  ـل سبحانی در ديدار با فراکسيون روحانيون مـج
ردم از  شورای اسالمی گفت که عده زيادی از ـم
گرانی ھا گله می کنند  و می گويند که دولت بايد 

د ـن . به فکر گرانی باشد که در جامعه غوغا می ـک
ه  ت ـک وـش ش از آن ـن ـي زاری روز ـپ ھمين خبرـگ
نــاصــر مــکــارم شــيــرازی در ديــدار بــا ھــمــان 
فراکسيون گفته است که مسائل گرانی و مشکالت 
ار  ردم فـش اقتصادی و معيشتی روز به روز به ـم
ردم در  ش رود ـم ـي می آورد و اگر ھمين روند ـپ

جمهوری اسالمی اين بهانه را داد تا بار ديگر از 
ھمکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی سرباز 
ت  اـي د از ـس ازدـي رای ـب ت آن را ـب واـس زنند و ـخ

 .پارچين برنتابند
منازعات اخير جمهوری اسالمی که در استانبول 

ه   –نام مذاکره ی غيررسمی اشتون  ی را ـب ـل ـي جـل
ت در  رـک ه ی ـش اـن ـه ه ـب ن ـب خود گرفت و در وـي

ی   ـم اجالس ساالنه ی آژانس بين المللی انرژی اـت
ی و  اـس ـي ات ـس اـم ـق ه ـم بود در حالی انجام شدند ـک
وری  ـه ـم نظامی دو دولت ارتجاعی اسرائيل و ـج

د ه دادـن ود اداـم ل ـخ اـب ـق ـت دات ـم دـي ـه ه ـت . اسالمی ـب
ا  ت ـت واـس ا ـخ زی" اسرائيل از آمريـک رـم ط ـق " ـخ

ر  ت وزـي ـس ـخ برای جمهوری اسالمی بگذارد و ـن
ا "  حق"آن بار ديگر بر  ه ـب اين کشور برای مقابـل

رد د ـک ـي أـک ی ـت الـم وری اـس ـه ـم در .  تسليح اتمی ـج
ی ١٣٩١ مهر ١ھمين حال روز شنبه  ـل د ـع ـم  مـح

جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستين 
ه  ره روزی ـب بار گفت که جنگ با اسرائيل باالـخ

ا، .  واقعيت خواھد پيوست ـک رـي ر آـم ـگ از سوی دـي
ه ١٣٩١ شهريور ٣٠انگلستان و فرانسه روز   ـب

د  ـن واـن ی ـت ـم ه ـن د ـک جمهوری اسالمی ھشدار دادـن
د ـن ه دـھ دود اداـم ـح اـم ی ـن ی .  مذاکرات را تا مدـت ـب

نتيجه ماندن مذاکرات خود به خود خطر جنگ و 
از .  تجاوز نظامی امپرياليستی را افزايش می دھد

ت  ه دوـل ه ـب ـت ل وابـس اـف ـح رخـی از ـم ون ـب ـن ھم اـک
کـه  رـت ال ـچ زرگ در ـح ای ـب اسرائيل و قدرت ـھ

. انداختن برای تعداد کشته شدگان دو طرف ھستند
ی  رآورد ـم آن ھا عمداً تلفات انسانی را کوچک ـب
ـمالت  رای ـح ر ـب کنند تا افکار عمومی را بيش ـت

اما اگر جنگی بين دو طـرف .  نظامی آماده نمايند
اج  ی آـم ـم ات اـت ـس دربگيرد و اگر قرار باشد تأسـي
ه  يورش ھای ھوايی قرار بگيرند، اين موضوع ـب
ود و  ويژه برای مردم ايران فاجعه آميز خواھد ـب
ی و  اـن ات انـس ـف ـل ور ـت ـغ دود و ـث اکنون تصـور ـح

 .خسارات مالی آن ممکن نيست
به ھر حال دور جديد مذاکرات جمهوری اسالمی 

ورای  ( ۵ + ١و نمايندگان  ی ـش ـم ج عضـو داـئ ـن ـپ
با نشست ھای گوناگون نتيجه ای ) امنيت و آلمان

ی .  در بر نداشته است ان ـم ود نـش وـج داده ھای ـم
. دھند که ديدارھای آينده نيز راه گشا نخواھند بود

جـه  ـي ـت دون ـن ود و ـب ھر بار که نشستی برپا می ـش
ی  پايان می يابد، تهديدات نظامی برای آغاز جنـگ
خانمان برانداز نه فقط برای مردم ايران که برای 

د رـن ـي ی ـگ ری ـم ه .  تمام مردم منطقه اوج بيش ـت ـن
ل  مردم ايران، نه توده ھای مردمی که در اسرائـي

چ   –چه يهودی و چه عرب   –زندگی می کنند  ھـي
ت ا .  منفعتی در اين آتش افروزی نخواھند داـش اـم

د  ـن واـن ی ـت ه ـم د ـک فقط ھمين توده ھای مردم ھستـن
ه  د ـک ذارـن ـگ عليه حاکمان خودسر به پا خيزند و ـن
ود  ه ـخ اـن ـب ه طــل ـع وـس ع ـت آنان برای اھداف و مناـف
منطقه ای به بزرگی خاورميانه را به آتش بکشند 

 .و آنان را طعمه ی اميال ارتجاعی خود نمايند
 

١١درصفحه   

 مذاکرات ھسته ای و 
 تهديدات نظامی
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٨از صفحه  ١٠از صفحه    

دستمزد نمی تواند يک کيلو گوشت مرغ تهيه کند 
رای  ه ای ـب رـچ ـت ی دـف ـل صــي ـح ال ـت از ـس يا در آـغ
ن  ا اـي فرزندش بخرد به کتاب دينی نياز دارد؟ اـم
ر  دم نـش ران ـع ـگ فقط مکارم شيرازی نيست که ـن
قرآن و ديگر کتاب ھای خرافی ست و گرانی را 

ت .  بهانه می کند وـق محمدتقی رھبر، امام جمعه ـم
اصــفــهــان کــه در مــجــلــس ھشــتــم رئــيــس ھــمــان 
لــس بــود در  يــون مـــج ذايــی روحــاـن ون ـک راکســـي ـف

ر ١٣٩١ شهريور ٢٨مصاحبه ای که روز   منتـش
مردم دوست دارند گرانی بيش تر شود :"شد، گفت

ی ." اما بی حجابی کم شود ت ـم ـق مردم ايران حقـي
 !گويند، آخوندھا ھر چه دارند شرم و حياء ندارند

ردم  آخوندھا به ھيچ وجه نگران رنج و زحمت ـم
د ـن ف دادن .  از گرانی ھا نيسـت ران از ـک ـگ ان ـن آـن

مکارم شيرازی .  موقعيت و منافع خودشان ھستند
ل :"می گويد صـادی را ـح ـت ل اـق اـئ اگر نتوانيم مـس

د و  اـب ش ـي اـھ کنيم کم کم حمايت ھا ممکن است ـک
." خدای ناکرده مشکالتی در اين زمينه ايجاد شود

اگر مسائل اقتصادی :"صافی گلپايگانی می افزايد
در کشور حل نشود ساير ابعاد و مسائل نيز از آن 

اين ھا ھمه و ھمه نشان می دھد ." تأثير می گيرند
د و  ـن ـت ان ھـس ودـش ت ـخ که آخوندھا نگران وضعـي
خوب می دانند که ھمين گرانی می تواند به آتشی 
ارچـه  ک ـپ ان را ـي ايـش ـب ا و ـق ه عــب ود ـک تبديل ـش

 .بسوزاند
اما در روزھای اخير دولت و مجلس راه و چاره 
ا  ق ارز ـي زرـي ون ـت را در روش ھای کاذب ھمـچ
ر از  ن ـب ـي ـن ن ـچ ا اـي تشکيل بورس ارز ديده اند ـت

ج درصـدی  ـن ول " دست رفتن پنجاه و ـپ ارزش ـپ
د"  ملی ق .  فقط در عرض يک ھفته فائق آيـن زرـي ـت

ی   –شايد يکی دو ماه   –ارز می تواند موقتاً  دـک اـن
 .موثر باشد، اما مشکل را حل نخواھد کرد

گــرانــی و تــورم و فــقــيــرتــر شــدن کــارگــران و 
اجتماعی -زحمتکشان از موجوديت نظم اقتصادی
ت ـس ـي دا ـن ی ـج د .  و نظام جمهوری اسالـم ـن ر ـچ ـھ

وضـوع  ن ـم صـادی اـي ـت ای اـق م ـھ رـي امروز با تـح
ا  د، اـم ـن ی ـک ی ـم اـي ـم ودـن ه ـخ گسترده تر از ھميـش
سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی که روزی جامه 
ی اصــالح طــلــبــی بــر آن پــوشــيــدنــد و امــروز 
رده  ر ـک م ـت ـي اصولگرا، اين وضعيت را مدام وـخ

در ھمان سال ھای نخست تأسيس جمهوری . است
اسالمی برخی از کارگران و از جمله رفيق فدائی 
وری  ـه ـم ت ـج ه دـس ه ـب جهانگير قلعه مياندوآب ـک
ن  ا اـي ی ـب راـت اـھ ـظ دار ـت اسالمی ترور شد، سردـم

اری و :  شعار بودند ـک ـي ران، ـب نان گران، بنشن ـگ
ت .  حسرت نان، بپا، بپا زحمتکشان درد ھمان اـس

 . و چاره ھمين

نژاد در سال  دولت احمدی.  تا چه حد مضحک ھستند
را آغاز " مسکن مهر" با سروصدای زيادی طرح ٨۶

 ھزار ۶٠حدود ) ٨٩ تا ٨٧(کرد که در طول سه سال 
ميليارد تومان از سوی بانک مرکزی و از منابع 

ھا به آن اختصاص داده شد که نزديک به بودجه  بانک
. ھا بوده است عمرانی کل کشور در طی اين سال

 ھزار ميليارد تومان اوراق مشارکت طرح ۵چنين  ھم
اما حاصل .  فروش رسيد  به٨٩فوق تا پايان اسفند سال 

تا پايان سال !  اين ھمه سروصدا و پول چه بوده است؟
 ھزار واحد مسکونی در ۴١١ برای يک ميليون و ٨٩

چارچوب اين طرح قرارداد ساخت بسته شد که تاکنون 
ی  گفته به.  اند ھا آماده شده تنها بخش کوچکی از آن

 ھزار واحد ٩۵نيکزاد وزير راه و شهرسازی از 
 ھزار واحد آماده ١٢مسکن مهر در شهر پرند حدود 

 ۵٠چنين از آماده شدن  باشد، وی ھم برداری می بهره
ھزار واحد مسکن مهر در ھفته دولت خبر داد که به 

برداری  زمان شدن با اجالس غيرمتعهدھا بهره دليل ھم
براساس آمارھا و با .  ھا به تعويق افتاده است از آن

ھا آماده  گذشت چند سال تنها بخش کوچکی از اين خانه
گوی  ھا آماده شوند تازه پاسخ ی آن شده و اگر ھم ھمه

طور که پيشتر و به نقل از  زيرا ھمان.  چيزی نيستند
ستاريان کارشناس مورد قبول خودشان در امور مسکن 
گفته شد، ساالنه به يک ميليون و دويست ھزار مسکن 

جالب !!  جديد نياز است تا شرايط کنونی بدتر نشود
کمی از  ھای مسکن مهر دست که برخی از خانه آن

ھا ندارند، روزنامه ھمشهری با  نشين شرايط حاشيه
چاپ گزارشی از وضعيت ساکنان مسکن مهر در 
آبادان از نبود آب آشاميدنی و ديگر نيازھای زندگی 

در واقع اين . چون مرکز خريد خبر داده بود شهری ھم
طرح که قرار بود با حذف قيمت زمين و دادن 

ھای مستقيم به کام کارگران شيرين افتد، بيش از  يارانه
چون  ھای ساختمانی ھم ترين شرکت ھر کس، کام بزرگ

که انجام اين پروژه را برعهده گرفتند و از "  کيسون"
 .ھای کالنی بدست آوردند شيرين کرد اين راه پول

نژاد در راستای منافع کالن  اگرچه طرح دولت احمدی
داران بخش ساختمان بوده و ھست و ھيچ بهبود  سرمايه

جدی از اين لحاظ برای کارگران و زحمتکشان 
داری رفرم  متصور نيست، اما در کشورھای سرمايه

در .  ی مشخصی دارد در وضعيت مسکن سابقه
ويژه  کشورھايی چون آلمان، انگليس، ھلند و سوئد به

ھايی با  پس از جنگ جهانی دوم شاھد ساخت خانه
ھدف اجاره به کارگران و با قيمت مناسب ھستيم که 

حتا .  آيند شمار می  اوج آن دوره به٧٠ تا ۶٠ھای  سال
ھای اين  ھم اکنون بين يک سوم تا يک چهارم خانه
ھر چند .  کشورھا از چنين وضعيتی برخوردار ھستند

ھا روند معکوسی  که در ساليان اخير ساخت اين خانه
داشته و حتا در جاھايی تالش برای ليبراليزه کردن 

ھرحال اين  ھا صورت گرفته است، اما به بهای خانه
رفرمی واقعی در وضعيت مسکن کارگران در اين 

طور کلی در  کشورھا بود، ھرچند که مشکل مسکن به
اين کشورھا حل نگرديد و به دليل حل نشدن قطعی آن 

داری به دستاوردھای  است که با تهاجم سرمايه
ھای گذشته، شاھد آغاز  مبارزات کارگران در دھه

 .روندی معکوس در اين کشورھا ھستيم
دھند  طور که آمارھا گواھی می اما در ايران ھمان

ھا حتا به رفرمی کوچک در بحران  کدام از سياست ھيچ
ھمان ميزان که  به.  مسکن منتهی نشده و نخواھد گرديد
گرايد،  وخامت می وضعيت اقتصادی کارگران به

وضعيت مسکن کارگران نيز به عنوان يکی از 
کاالھای ضروری که کارگران بايد با دستمزد ناچيز 

گردد و اين  خود آن را صرف تهيه آن کنند، بدتر می

مسکن نيز مانند ديگر کاالھا با .  ست امری بديهی
ست که  شود و اين درحالی تر می افزايش تورم گران

دستمزدھای کارگران با افزايش تورم روز به روز آب 
با درک اين واقعيت روشن است که چرا .  روند می

گيرد و رژيمی که  پديده حاشيه نشينی مدام وسعت می
توان مقابله با بحران فزاينده مسکن است، خود را 

 . بيند نشينی می ناتوان از مقابله با حاشيه
ست واقعی از وضعيت مسکن و حق  اين نمايی

کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه برای داشتن 
انگلس .  داری ايران ی سرمايه مسکنی مناسب در جامعه

خوبی حق مطلب را در اين مورد  در جمالت پايين به
 : کند ادا می

تنگنای مسکن محصول ضروری شکل بورژوايی "
ای که در آن توده عظيم  جامعه است و جامعه

زحمتکشان صرفا به دستمزد، يعنی تنها به آن مقدار از 
وسايل معيشت که برای ادامه حيات و توليد مثل 

تواند بدون تنگنای  باشند، نمی ضروری است، متکی می
ای که در آن اصالح  جامعه.  مسکن وجود داشته باشد

آالت و غيره کارگران را گروه گروه  مداوم ماشين
ای که در آن نوسانات شديد  کند، جامعه بيکار می

دھد از يکسو وجود  طور منظم رخ می صنعتی که به
يک ارتش ذخيره پُرشمار از کارگران غير شاغل را 

ھای  کند و از سوی ديگر برای مدتی توده ايجاب می
کثيری از کارگران را بيکار کرده و به کوچه و خيابان 

صورت  ای که در آن کارگران به راند، جامعه می
جا گرد  ھای عظيم به شهرھا رانده شده و در آن توده
ھم سريعتر از تعداد مسکنی که در چنين  آيند و آن می

ھا ساخته شود، يعنی در  تواند برای آن شرايطی می
ھا ھم ھمواره  آورترين طويله ای که برای شرم جامعه

ای که در  شود، و باالخره در جامعه مستاجری يافت می
دار نه فقط حق دارد،  عنوان سرمايه آن مالک خانه به

ای ھم موظف است از  علت رقابت تا اندازه که به بل
ھا را  اش با قساوت تمام باالترين کرايه خانه خانه ملکی

ای تنگنای مسکن نه  بيرون بکشد، در يک چنين جامعه
که يک سامانه ضروری است و  يک چيز تصادفی بل

اش بر سالمتی و غيره  آن را با تمام عواقب و تاثيرات
توان از ميان برداشت که تمام نظام  تنها زمانی می

ی آن است از بيخ و بن دگرگون   که پروراننده اجتماعی
 )۵۶درباره مساله مسکن ص ". (شود

اما گفتار انگلس بدان معنا نيست که کارگران و 
زحمتکشان دست روی دست بگذارند و به انتظار 
روزی بنشينند که با برافتادن نظام سرمايه داری و 
برقراری سوسياليسم، تنگنای مسکن ، قطعی و 

ھای  طبقه کارگر و عموم توده.  ای حل گردد ريشه
داری  زحمتکش بايد ھمواره تا وقتی که نظام سرمايه

پابرجاست، برای اين مطالبه و کاستن از ابعاد فشار 
در )  اقليت( لذا سازمان فدائيان. بار مسکن مبارزه کنند

بخش  اقدامات فوری اجتماعی و رفاھی عمومی 
برنامه فوری خود خواستار اجرای موارد زير در 

 :ارتباط با مسکن شده است
ھمه مردم ايران بايد از مسکن مناسب برخوردار 

تحقق اين خواست توده زحمتکش مردم نيازمند .  باشند
اجرای يک برنامه ھمه جانبه برای توليد انبوه مسکن 

 .است
که مشکل مسکن به طور بنيادی حل نشده است،   مادام

 :اقدامات فوری زير بايد به مرحله اجرا درآيد
ای به عنوان  ھای زائد دولتی و مصادره کليه ساختمان -

 .مسکن در اختيار زحمتکشان قرار گيرند
ھا متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين و  اجاره -

ھای مسکن از  به مرحله اجرا درآيند و بخشی از ھزينه
 .طريق سوبسيد دولتی تامين گردد

 

 گرانی و وحشت آخوندھا

 شود ھا ھم ھمواره مستاجری يافت می آورترين طويله ای که برای شرم جامعه

 برخورداری از مسکن مناسب، حق ھر انسان زحمتکش است
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای  نامه    )اقليت(سازمان فدائيان برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد خود را به يکی از آدرس

ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر به ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 
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 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 

KAR 
Organization Of Fedaian (Minority) 
No 630  September 2012 

  ١٠درصفحه 

١از صفحه   

١٢ 

مذاکرات ھسته ای و 
 تهديدات نظامی

 
سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت جم�ه�وری 
اسالمی و مسئول مذاکرات ھس�ت�ه ای اي�ن رژي�م 

 ب�ه اس�ت�ان�ب�ول ١٣٩١ شهريور ٢٨روز سه شنبه 
رفت تا در کنسولگری ايران با کات�ري�ن اش�ت�ون، 
مسئول عالی امور خارجی اروپا و سياست ھ�ای 

 .امنيتی اين اتحاديه ديدار و مذاکره کند
 ش�ه�ري��ور ب�ار دي�گ�ر پش��ت ٢٨م�ذاک�رات روز 

" م�ف�ي�د" درھای بسته انجام شدند و دو ط�رف از 
اک�ن�ون م�دت�ی س�ت ک�ه .  بودن آن ھا سخن گف�ت�ن�د

 آغاز ۵ +  ١مذاکرات جمهوری اسالمی و گروه 
شده اند و ھر بار نيز دو طرف اين م�ذاک�رات را 
مثبت ارزيابی می کنند، ام�ا زم�ان�ی ک�ه نش�س�ت 
جديدی برپا م�ی ش�ود، واق�ع�ي�ت ش�ک�س�ت دي�دار 

بر اساس ديپلماسی س�ری .  پيشين آشکار می شود
که از ويژگی ھای نظام س�ي�اس�ی س�رم�اي�ه داری 
ست، اين مذاکرات پشت درھای بسته ان�ج�ام م�ی 
گردند و مردم و افکار عمومی حق ندارند ب�دان�ن�د 

 .که دو طرف چه گفته و شنيده اند
به ھر حال سعيد جليلی به صورتی کامالً سرزده 

. به استانبول رفت و قرار نبود با اشتون ديدار کند
اما ظاھراً اين سرزدگی از آن جايی ناشی می شد 

 م�ه�ر ب�ه ٢که قرار است اشتون که روز يکشنبه 
نيويورک م�ی رود، در ج�ن�ب اج�الس ع�م�وم�ی 
ساالنه  سازمان ملل متحد با مسئوالن دي�پ�ل�م�اس�ی 

 نشستی برگزار کن�د ت�ا تص�م�ي�م�ات ۵ + ١گروه 
ت��ازه ای در راب��ط��ه ب��ا پ��رون��ده ی ھس��ت��ه ای 

رس�ان�ه ھ�ا خ�ب�ر .  جمهوری اسالمی گرف�ت�ه ش�ود
" غيررسم�ی" دادند که ديدار آخر اشتون و جليلی 
 در آن ۵ +  ١بوده و از آن جايی که نماي�ن�دگ�ان 

حضور ندارند فاقد وجاھت برای ھرگونه تصميم 
ح�ال ب�ا ت�وج�ه ب�ه ھ�م�ي�ن .  گيری دو جانبه اس�ت

واقعيات بايد پرسيد که چگونه دو ط�رف پ�س از 
يا سازنده ناميدند؟ ج�ل�ي�ل�ی و "  مفيد"ديدار، آن را 

اشتون در پنج ماه گذشته سه بار با يکديگر ديدار 
کردن�د ام�ا ھ�ر ب�ار ب�دون ھ�ر گ�ون�ه ن�ت�ي�ج�ه ی 

 .ملموسی قرار تازه ای گذاشته شد
خبرھای منتشر شده از دي�دار اش�ت�ون و ج�ل�ي�ل�ی 
نشان می دھد که در ديدار جلي�ل�ی و اش�ت�ون ب�ار 
ديگر از جمهوری اسالمی خواسته شده است ک�ه 

 که در بغ�داد م�ط�رح ۵ + ١جداً به خواست ھای 
. شدند توجه کند و فوراً آن ھ�ا را م�ت�ح�ق�ق ن�م�اي�د

نشست بغداد پس از نش�س�ت اس�ت�ان�ب�ول در ب�ه�ار 
گذشت�ه و پ�س از پ�ان�زده م�اه ت�ع�ل�ي�ق م�ذاک�رات 

 در بغداد از جم�ه�وری ۵ +  ١گروه . برگزار شد
اسالمی خواست تا غنی س�ازی اوران�ي�وم را در 

متوق�ف ک�ن�د و آن چ�ه را در اي�ن  %  ٢٠سطح 
 ۵ +  ١گ�روه .  سطح کرده به خارج ارسال نمايد

ھمچنين از جمهوری اسالمی خ�واس�ت ت�ا س�اي�ت 
ام�ا ج�م�ه�وری اس�الم�ی و . فردو را تعطيل نمايد

مسئوالن آن، به ويژه علی خامنه ای که رھ�ب�ری 
مذاکرات ھسته ای را نيز به دس�ت دارد پ�س از 
تمام اين نشست ھا اعالم ن�م�ودن�د ک�ه ج�م�ه�وری 
اسالمی از حق خود برای استفاده از انرژی اتمی 

قدرت ھای جهانی، به وي�ژه .  دست نخواھد شست
غربی بدون نفی اين حق ب�ر اي�ن ن�ظ�ر پ�ای م�ی 
فشارند که جمه�وری اس�الم�ی در ص�دد س�اخ�ت 

 .بمب اتمی ست
دور جديد مذاکرات جمهوری اس�الم�ی و ق�درت 
ھای جهانی با تحريم ھای اعمال شده از سوی آن 

چرا .  ھا به خودی خود وارد دور باطلی شده است
که اين قدرت ھا ت�ح�ري�م ھ�اي�ی را ب�رای اع�م�ال 
فشار به جمهوری اسالمی اعمال می کنن�د ت�ا آن 
را وادار به پذيرش مطالبات خ�ود در زم�ي�ن�ه ی 
ھسته ای بکنند و جمهوری اسالمی شرط مذاکره 
ب�رای ت�وق��ف غ��ن�ی س��ازی ب��ي�س��ت درص��دی را 
موکول به برداشتن تحريم ھ�ای ن�ف�ت�ی و ت�ح�ري�م 

. بانک مرکزی خود و ديگر مبادالت مالی می کند
به ھمين خاطر است که از بهار گ�ذش�ت�ه ت�اک�ن�ون 

 از ۵ +  ١مس��ئ��والن ھس��ت��ه ای و ن��م��اي��ن��دگ��ان 
استانبول به مسکو، از مسکو ب�ه ب�غ�داد و س�پ�س 
دوباره به استانبول رفته اند و حاال ھم دوباره در 

در س�ط�ح دو "  م�ذاک�ره غ�ي�ررس�م�ی" اس�ت�ان�ب�ول 
ترتيب می دھند بدون  –جليلی و اشتون  –مسئول 

 .اين که نتيجه ای به دست بياورند
دي�دار و گ��ف��ت و گ��وي��ی ک�ه اش��ت��ون و ج��ل��ي��ل��ی 

ارزيابی کردند در حال�ی ب�رپ�ا ش�د ک�ه "  سازنده" 
روز پيش از آن فريدون عباسی، رئيس س�ازم�ان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی در وين، پاي�ت�خ�ت 

. اتريش بود تا در نشست ساالنه ی آن شرکت کند
او به شکلی کامالً بی سابقه آژانس را مته�م ک�رد 
که اطالعات سری تأسيسات اتمی را در اخ�ت�ي�ار 

او در اي�ن نش�س�ت .  تروريست ھا گ�ذاش�ت�ه اس�ت
واقعه ای را برمالء کرد که اگر ح�ق�ي�ق�ت داش�ت�ه 

ع�ب�اس�ی .  باشد از اھميت زيادی برخوردار اس�ت
 انفجاری م�وج�ب ١٣٩١ مرداد ٢٧گفت که روز 

می شود که کابل ھای برق مسير قم به فردو قطع 
گردد و يک روز پس از آن تقاضای بازرسی آن 
از سوی آژانس بين المللی انرژی اتم�ی دري�اف�ت 

اعترافات عباسی در اي�ن زم�ي�ن�ه نش�ان . می شود
می دھند که سايت فردو، ھر چند م�وق�ت�اً، م�خ�ت�ل 
شده است ، اما از لحاظ حفظ امني�ت م�ردم�ی ک�ه 
اطراف آن زندگی می کنند بسي�ار ن�گ�ران ک�ن�ن�ده 

از سوی ديگر جمهوری اسالمی که تاکنون . است
توانسته اس�ت ھ�ر گ�ون�ه ص�دای م�خ�ال�ف�ی را ب�ا 

در "  س��رب��ازان گ��م��ن�ام ام��ام زم�ان" اس�ت��ف��اده از 
وزارت اطالعات خفه کند، بار دي�گ�ر و در پ�ی 
ترور دانشمندان ھسته ای، اعتراف م�ی ک�ن�د ک�ه 
نتوانسته است امنيت يک�ی از م�ه�م ت�ري�ن س�اي�ت 

س�رب�ازان " ھای اتمی خود را با استفاده از ھمان 
حفظ کند و اين نيز خفت جديدی برای اين "  گمنام

ب�ه ھ�ر ح�ال واق�ع�ه ی ق�ط�ع ب�رق .   رژيم اس�ت
تأسيسات فردو به عباسی و ديگر مسئوالن ات�م�ی 


