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استراتژی جديد بوش دررسانه ها ومطبوعات جهان بطورگسترده 
و اززوايای گوناگون مورد تأويل و تفسيرگسترده مفسران 

کثرا بحق،آن را استراتژی افزايش بحران و جنگ قرارگرفته وا
درحقيقيت استراتژی جديد بيش ازگذشته برنقش .لقب داده اند

دوکشورهمسايه عراق بويژه ايران در تشديد وخامت اوضاع آن 
دولت ايران تهديد شده که آمريکا .کشورانگشت تأکيده نهاده است

درهم بيکارنخواهد نشست و شبکه های کمک رسانی آن ها را 
باين ترتيب توگوئی دولت آمريکا هم اکنون خود را .خواهدکوبيد

درعراق درگيردرجنگ با رژيم ايران می می بيند و برآنست که با 
گسترش جنگ باين سوی مرزها جنگ داخلی عراق را بسود خود 
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محکوم کردن کلی سياست های ضد کارگری و نئوليبرالی 
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   !          گرسنه در جهان
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آیا ميتوان با وجود غول سرمایه داری درجهان از ميزان مرگ ومير 
 بر اثر گرسنگی و یا  مبتال به بزرگساالن و کودکانی که

  کاست؟....بيماریهای  اسهال ؛ ذات الریه؛ ماالریا و سرخک 
ميليون نفر 850خيل عظيم جمعيت دنيا یعنی  جمعيتی حدود 

در فقر مطلق زندگی ميکنند  از هر هفت نفر یک نفر گرسنه و 
  .بی دارو و درمان بين مرگ وزندگی دست وپا ميزند

ماریهای مزمن دچار ميشوند ؛ بيسواد و بی آنان ميميرند به بي
آینده بزرگ ميشوند؛ آرزوی داشتن یک سرپناه را بگور ميبرند  
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م  ا را دره انی آن ه ک رس ای کم بکه ه ت و ش نشس
ون خود را               .خواهدکوبيد م اکن ا ه وئی دولت آمريک باين ترتيب توگ

ا              درعراق درگيردرجنگ با رژيم ايران می می بيند و برآنست که ب
گسترش جنگ باين سوی مرزها جنگ داخلی عراق را بسود خود           

اند ان رس ه پاي ای  والب. ب ه نيروه الی است ک ا درح ن ه ه اي ه هم ت
امی آن دررأس      ا ح ران ي ه اي ک ب درت"نزدي راق " ق ع

روی نظامی بيشتربه عراق وخط             !قراردارند باين ترتيب ارسال ني
ا             ونشان کشيدن به دولت ايران را بايد مهمترين اقدام دولت آمريک
ران     ت ازبح رون رف طالح ب رای  باص د ب تراتژی جدي دراس

ن که دولت آمريکا اين استراتژی را دارای  عضله    وبرای آ .دانست
د،ومنظورخود از   ان بده کم  نش ال و اش يربا ي ه "وش بيکارن

را باوضوح بيشتری بيان نمايد،اعالم استراتژی جديد را    " نشستن
باحمله ای به مقرديپلماتيک دولت ايران درشهراربيل ودستگيری         

 حتا دوستان    تهاجمی  که  .شماری ازديپلمات ها ی آن همزمان کرد      
ی    ه وب وع مداخل ا را از نظرن ت آمريک ی دول رد عراق دان ک و متح
م    ا رژي تانی ب ت کردس راق و حکوم ت ع ات دول ه توافق ائی ب اعتن

  .ايران شگفت زده کرد
رای        تی ب د،يک بارديگرفرص ای جدي ت ه الم سياس ال اع درهرح
ه        ا درمنطق ت آمريک ه دول گ طلبان ای جن ت ه اهده سياس مش

ی مورد ادعای يگانه ابرقدرت تادندان مسلح        ونيزماهيت  دمکراس  
ه        طح منطق ه درس ا و چ ل آمريک ه داخ ه درعرص ان را چ جه

د ی ده ا قرارم اه  .دراختيارم رده ونگ تفاده ک ت اس اهم ازفرص م
  :کوتاهی داريم به برخی از جوانب اين باصطالح استراتژی نوين

  دهن کجی آشکاربه افکارعمومی مردم آمريکا
ری          گرچه بوش ازمدتها پيش     اعالم داشته بود که قبل ازتصميم گي

ه   ت هم ل اس د ماي تراتژی جدي الم اس راق واع ورد ع ازه درم ت
ر نهادات کميسيون بيک ويژه پيش نهادات وب ورد -پيش ون رام هميلت

اما او همزمان هشدارداده بود که عالوه .مطالعه واستفاده قراردهد
ه وی هم   د ک زاو قراردارن زروی مي ری ني نهادات ديگ رآن پيش ه ب

د داد  تفاده قرارخواه ورد بررسی واس ا را م ن .آنه ه يکی ازاي البت
ه جنگ                 روی بيشتربه عراق و گسترش دامن پيشنهادات اعزام ني
اخ         ای ک ان ه ا و نئوک وی بازه ه ازس ود ک رل آن ب رای کنت ب
اع  اری ازپست وزارت دف ابق،قبل ازبرکن اع س فيدبويژه وزيردف س

ه استراتژی جديد وادعای باين ترتيب تأخيردرارائ.ارائه شده بودند  
ی      ه همراه ائی ب ميم نه اذ تص رای اتخ نهادات ب ه پيش ی هم بررس
استعفای بعدی برخی مهره های سرشناس نئوکان ها،مانوری بود         

  :که چندين هدف را باخود داشت

ر   يون بيک نهادات کميس دن پيش ب ران ه عق م ب يوه -ه ون بش هميلت
ا     ان ه ی نئوک ط مش ه خ م ادام ک وه راق باصطالح دمکراتي درع

ه آن              م پاسخی ب زآن وه بدون حضورچهره های حساسيت برانگي
  .  چه که  آن را درک افکارعمومی مردم آمريکا می ناميد

ان  ات مي ی شکست انتخاب ه بخاطرداشته باشيم،بوش درپ ان ک چن
ه موجب ازدست دادن اکثريت                دوره ای مجلس نمايندگان و سنا ک

ه     حزب جمهوريخواه براين دونهاد گرديد،دريک      ژست عوامفريبان
د          الش خواه ه و ت ا را دريافت ردم آمريک ام م ه پي ت ک الم داش اع

. کرددرهمکاری با حزب دمکرات برمشکالت بوجود آمده فائق آيد        
ره      د چه ويض چن ه تع ارعمومی ب ردن افک رای آرام ک ا ب اوحت
ون       ان بولت فلد و ج ون رامس راق چ ران ع ل دربح روف ودخي مع

رد   ادرت ک اب  . مب ن وجود مط ا اي ق اطالعات انتشاريافته ازسوی   ب
ا            د ب حزب دمکرات،معلوم شده است که او درتدوين استراتژی جدي
ه        ا ب اورده وتنه ل ني ه عم اری ب ورت وهمک ه مش يچ گون ا ه آنه

گرچه  .رساندن مفاد استراتژی جديد خود به آنها بسنده کرده است        
ون بخصوص   -تدوين کننده گان پيشنهاد پرسروصدای بيکر       هميلت

رق  خص بيک ک     ش ا ي نهادی آنه ته پيش ه بس داربودند ک بال هش
مجموعه بهم پيوسته ای است که بوش نمی تواند به دلخواه خود          

د    ورد کن ا آن برخ االد ب ک س ون ي م چ يوه گزينشی ه ااين . وبش ب
ا             وجود برخورد بوش به اين مجموعه هم چون برخورد گزينشی ب

  .خوراک  ساالد بود
اجم    واقعيت آن است که اعالم استراتژی جد   زايش ته ی براف يد مبتن

ا           جنگی درعراق درشرايطی که  آشکارا افکارعمومی داخل آمريک
د وخواهان             ام و شکست خورده می دان سياست های بوش را ناک
فاصله گرفتن ازآن و بيرون کشيدن سربازان ازمعرکه جنگ است           
ان          تی اذع ين شکس ه چن اهر ب م درظ وش ه ود ب ا خ وحت

ن سياست  ه اي رايطی ک ا  دارد،ودرش ب وحت زب رقي ت ح ا مخالف  ب
شمارزيادی ازمهره های کليدی  جمهوری خواهان مواجه است،             

  .دهن کجی آشکاری است به افکارعمومی ومردم آمريکا
ه    ی ب ن کج ا ده ت آمريک راق دول گ ع روع جن ام ش  بهنگ

ود  ود نشان داده ب ان را بروشنی ازخ ارعمومی جه ه .افک ا نکت ام
ه       بت ب ون آن رانس ه اکن ت ک م آنس ردم   مه ود م ارعمومی خ افک

د  ی ده ان م ا نش ا   .آمريک ه درآمريک يم ک وش کن د فرام نباي
ين افکارعمومی وسياست            عمومابروزچنين شکاف های بزرگی ب
های حکومت،بنابه پاره ای داليل وازجمله ازبرکت انحصاررسانه         
زی گسترده کمترازکشورهای  ر وشستشوی مغ ری فراگي های خب

د و       دامی کن ا           اروپائی نمودعلنی پي ای آمريک ه پ واردی ک ا درم  تنه
ام وعراق و          ه های ويتن ل فرومی رود، فرصتی       ... چون نمون درگ

اروپود   دخود را ازت ا بتوان د ت ی آي راهم م ارعمومی ف رای افک ب
د  رون بکش انه ای بي اپوس انحصارات رس وذ اخت وزه نف ثال .وح م

تی را      ين فرص ارعمومی چن ومالی افک ون س واردی چ زدر م هرگ
ی آورد ال  ا.بدست نم دين س راق پس از گذشت چن ون جنگ ع کن

ت    اخته اس راهم س تی را ف ين فرص ين    .چن کافی ب ين ش ود چن وج
ای     ل ازهرچيزمعن اکم بردولت،قب ای ح ت ه ارعمومی و سياس افک
رآمد آن  ود را س ورراکه خ ن کش ای اي ورد ادع ی م دموکراس
ذاردو   ايش می گ ه نم ی ب رين وجه ان ت ه عري ی داند،ب ان م درجه

ونه قدرت واقعی دراين کشورازمردم مستقل       نشان می دهد که چگ    
ه                ائی ک ا وتراست ه بوده و سرش به جای ديگری،بهمان کارتل ه

د است    ی     .درتداوم جنگ و بحران ذينفعند، بن ه آرائ ه چگون ن ک واي
روعيت           رای مش ط ب وند فق ی ش ه م ای ريخت ندوق ه ه ص ه  ب ک

رد    ی گي ورت م درت ص ن ق ه اي يدن ب ده ای  . بخش ين پدي ه چن البت
تص ب  هودتری        مخ ا مش ه حت ا دامن بال ب ه ق وده بلک ا نب ه آمريک

يس و  اسپانيا و            شاهدش  ...درکشورهای سرمايه داری چون انگل
  . بوده ايم

  چالش های فراروی حزب دمکرات و جمهوريخواه
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ا               اکم آمريک ه سياسی ح ه طبق ه   –بوش با بی اعتنائی خود ب  ازجمل
وذ   حزب دموکرات وب  ه نوعی به اليه های محافظه کارسنتی وپرنف

ری    زرگ و خطي ردوراهی ب ا را برس واه آنه زب جمهوريخ ح
ول      .قرارداده است  درمورد جمهوريخواهان،ازيکسو آنان نگران اف

ای    ت ه ارعمومی وشکس ان درنزدافک نتی حزبش ارنفوذ س اعتب
دان        د چن ی توانن وی ديگرنم تند وازس ی هس اتی آت ل انتخاب محتم

ت علي خن  درش ود س زب خ ه ح ق ب يس جمهورمتعل ه رئ
د ه   .بگوين م دامن دهای ک ا وغرولن کوه ه ه ش ا ب ل آن ه ين دلي بهم

د    ی کنن نده م ان بس يس جمهورش ا رئ ی ب ی عمل ورد .وهمراه درم
ت     م دشوارتراس ن ه ع ازاي رات وض ب دمک زب رقي ه  . ح ا ک آن ه

د      درنيمه راه صعودبه سکوی قدرت هستند و خود بخوبی می دانن
ه عروجشان ر تند، ک ومی هس واربرموج نارضايتی عم ديون س ام

ه   عود  ب ابقی راه ص ودن م رای پيم ه ب د ک و نيازدارن ازيکس
قدرت،بويژه درانتخابات پيش روی رياست  جمهوری،هم چنان به         
دای      ی باص ای جنگ ت ه ا سياس ود ب وانی خ ت خ ت مخالف ژس
بلندادامه بدهند وعدم تأثيرگذاری خود دراصالح اين سياست ها را     

دم د  باع دلل کنن درت م ل ق احب کام ربيش  .  تص وی ديگر،اگ وازس
عيف     د،نگران تض د کنن ود را بلن راض خ دای اعت دازه الزم ص ازان
ان هستند و              ه وجه افتداردولت آمريکا و منافع طبقه حاکم درمنطق
ت ارتش و    ا تقوي ت ب ادا انگ مخالف ف مب ه ازسوی حري ن ک ازاي

د     ه آن        .منافع ملی را بخورن انگی است ک ين دوگ ا را ازيکسو     وهم ه
واداربه مخالفت خوانی باسياست های رسمی رئيس جمهورمی               
نمايد وازسوی ديگرتاآن حد بردبار وخويشتن دار دربرابراقدامات        
د   يش ازح ه تضعيف ب ادا ب ه مب ت آمريکا،ک ون آميزدول جنگی جن

د      اد      . اقتدارموقعيت اين دولت درنزدجهانيان بيانجام رای ايج ا ب آنه
ين ايندو  ه ب ه ب رای   موازن د وب واردرپيش رو دارن ی  دش ،تالش

وج  ر م تانه ت ر و تردس ه ای ت ورت حرف د بص د بتوانن اينکارباي
  .سواری کنند وگرنه قافيه را خواهند باخت

ا      ردم آمريک ی ازم ت بزرگ ارعمومی وآن اکثري ان افک ن مي ودراي
ده         رل ش ای کنت الش ه ا وچ تان ه ده وبس ه دربرابرب راردارد ک ق

 ای ندارند تا نارضايتی خود را ازتداوم دوحزب عمده آمريکا،چاره 
ام،       گ ويتن ه جن راض ب ون اعت راق،هم چ گ ع ترش جن وگس
ا                ان ه ه درون خياب ازحوزه دخيل بستن به کرامات صندوق رأی ب

رد يکی ازعناصراصلی                .بکشانند د ک د تأکي ه باي ين رواست ک ازهم
انده شدن   وش،همين کش دن ماشه تفنگ ب شکست سياست چکان

ردم آ بش   اعتراضات م ائی جن ا وبرپ ان ه اه خياب ه آوردگ ا ب مريک
انی است ای خياب ان  .ه ددی  نش ای متع ه ه ه درتجرب ه ک همانگون

ای     بش ه ه جن ی ب ات مردم ال اعتراض ت ،درانتق ده اس داده ش
ت       گ وبربري ه جن لح وعلي دافع ص ای م ط نيروه ه فق انی، ن خياب
اء می  ری و آزادی نقش اصلی را ايف دافع براب ه نيروهای م وهم

لکه نفس تقويت تاکتيک های معطوف به دمکراسی مستقيم        کنند،ب
زايش وزن    ا و اف ن نيروه د اي ب برآم ارکتی مردم،موج و مش

تااين .مخصوص آن ها درکل مبارزات طبقاتی و اجتماعی می گردد     
ه     جا می توان گفت که زمينه مناسب تری برای اوج گيری اين گون

ه شدن    اما اين که تاچه حد ب     .جنبش ها فراهم ترشده است     رافروخت
ه                د ب د را باي دامی کن جنبش های ضدجنگ درآمريکا جنبه عملی پي

  . آينده سپرد
  گره ردن حنگ عراق با ايران

ا                اتنگی بحران عراق را  ب بوش دراستراتژی جديد خود بطورتنگ
ره               ارژيم گ ابحران هسته ای وتغييررفت ران وبطواخص ب بحران اي

ران بطور        .زده است  م اي ن استراتژی رژي ويحی علت اصلی      دراي تل
م                .بحران تلقی می شود       ه فقط رژي ه ن ران والبت م اي د رژي بی تردي

ی درعراق بی نقش                   ه تنش های جنگ داخل ايران،دردامن زدن ب
واجهيم          .نيستند اما دراستراتژی جديد ما با يک فراافکنی عظيمی م

ت        ذيرش شکس ران و پ لی بح ت اص ذيرش عل رای گريزازپ ه ب ک
ا        رآن است تاب ه آنسوی مرزهای عراق           وعواقب آن، ب راروی ب  ف

ران    ه بح اد بحران،ب ايه درايج ورهای همس تن کش ل دانس ا دخي وب
د وده   .پاسخ بده ی نب دارک قبل دون ت تی ب ين سياس اذ چن ه اتخ البت

ه،با             :است داخيرخود خود از کشورهای منطق ه بلردربازدي ان ک چن
د بوش پس از ابه تهدي د آميزومش ی تهدي پتامبر،بااعالم 11لحن  س

ه  ن ک ه    اي تراتژيک منطق رين خطراس م ت وان مه ه عن ران ب  اي
رب        ه روع ورهای ميان وکی ازکش دن بل ود آم ت،خواهان بوج اس

د   يعه گردي الل ش ه باصطالح ه ا علي ران وتلويح ه اي ان .علي همزم
ه          آمريکا تصميم گرفت که باارسال ناوگان دريائی تازه ای به منطق

ا    د وب ه بيافزاي وددراين منطق امی  خ ورپرقدرت نظ تعويض برحض
ازه             فرماندهانی که چندان به افزايش نيروی نظامی ولشکرکشی ت
د، آرايش جنگی   ی دادن ه روی خوش نشان نم راق و منطق ه ع ب

ن             .خود را تکميل کند    اتريوت دراي ه نصب موشک های پ تصميم ب
ون          د گسترش ميلتاريسم وجن ازه ای ازرون منطقه را بايد مرحله ت

درت     جوهرسياست جديد آن.جنگ به شمارآورد  ا ابرازق ه ب  است ک
ا         ت آمريک اء دول ا رقب منان و ي رداری دش ره ب انع ازبه ائی م نم
ان بخصوص      ن مي ده ودراي راق ش ت درع ی ازشکس الء ناش ازخ
ده        ود آم أل بوج د ازخ ط نتوان ه فق ا ن ود ت دمالی بش د نم ايران،باي
عف  ع ض ا ازموض ا، ي عيتی قرارگيردت ودبجويد،بلکه دروض س

و وتغييررفتارخ  ربه گفتگ رآن    حاض رای تغيي ا راه ب ود و ي ودش
اکنون سؤال کليدی آن    .ازطريق فشار قدرت های بزرگ آماده شود      

ده              است که آيا دولت بوش وشرکت های فرامليتی نفتی و توليد کنن
ه             گان جنگ افزارهای جنگی، خواهند توانست با بی اعتنائی حتا ب
دن               توصيه های پيش کسوتان حزب خود وازطريق سياست چکان

ه         ماشه ت  د؟ تجرب رای شکست های خود راه مفری بجوين فنگ، ب
ه         ت ک ان داده اس ا نش تی آمريک داخالت امپرياليس رر م ای مک ه
ه آن      ادگی ورودش ب گ بس ای جن اطالق ه ول ازب ن غ روج  اي خ

اگرچه برای آرام کردن افکارعمومی وعده داده        .صورت نمی گيرد  
اربحران و     دف مه ان دادن باه دان نش گ ودن ه چن ود ک ی ش م

ود  هم اطالق موج ائی ازب ای آمريک روج نيروه ه خ وارکردن زمين
م         -صورت می گيرد   ام ه همان توجيهاتی که زمانی درنبردهای ويتن

ی چه    -بارها برای ارسال نيرو وتداوم جنگ صورت می گرفت            ول
ه ارسال نيروهای              تضمينی وجود دارد که باهمان دستاويزهائی ک

تروريسم واهميت بی    تازه تبيين می شود، يعنی مقابله با گسترش         
وق    ه س ين منطق ب شکست درچن ی وعواق ه نفت ای خاورميان همت
ود؟ياين     دلل نش ه و م گ توجي دی جن ل بع ترش مراح الجيشی،گس
ی                 ا فرض فراافکن ترتيب مالحظه می شود که درهر دوحالت چه ب

ه             ن ک ه     "جنگ عراق به يک جنگ منطقه ای واي ه ای ک خاورميان
ذاردرآ  د بگ ن نباش ارکامل م اهی درانحص گ و تب تش جن

ا درعراق،     "بسوزد ،وچه با فرض پيروزی هرچند نامحمتل آمريک
وط       روی درخط رای پيش ا ب ان ه ه نئوک ود داردک ی وج ن نگران اي
ران کج              بعدی استراتژی خاورميانه ای خود،گام بعدی رابسوی اي

د وق متضمن خطرگسترش جنگ .کنن ت ف ردو حال ااين وصف ه ب
  .است

يم        د اضافه کن ل       بااين همه باي ه دو دلي د بوش ب ه استراتژی جدي  ک
ه ريشه       :سترون وناکام خواهد ماند  ائی آن ب دليل بی اعتن نخست ب

ری      غال گ ت اش ی سياس راق يعن ران ع لی بح ا  .اص اين معن وب
رای     ش ب ه روی آت ت ب يدن  نف زی جزپاش د چي تراتژی جدي اس

ه        .خاموش کردن آن نيست    د درکن ودوم بدليل آن که استراتژی جدي
زی جزحل  ود چي ری  ح ه گ ک جانب دد  ي اطر  -ول مج دی بخ ه چن ک

ود نيست                 ر شده ب م ت وی آن ک الجرم  .مصلحت انديشی ها رنگ وب
ود     ر خ يعی را دربراب روی وس د ني ی توان تراتژی م ن اس اي
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   ...استراتژی جديد بوش           
  
  

ه شده      آمريکا را، بلکه درهمان حال         با پاره کردن رشته های بافت
داری بوش              ائی اش دردوردوم زمام . بين آمريکا و متحدين اوروپ

ه جنگ عراق           ران ب استراتژی فوق با دوختن بحران هسته ای  اي
ورای    گ،عمال مصوبات ش ه تفن دن ماش اذ سياست چکان ا اتخ وب

د   ی زن د م راق پيون ه جنگ ع وردايران را ب ت درم ت .امني اگردول
ادرم ای    آمريک الح ه ود س راق وج گ ع روع جن ه ش ورد بهان

تاويزقرارداد،درمورد   ده را دس ا القاع ه آن ب تارجمعی ورابط کش
ش      ته ای، نق ای هس الح ه ه س ابی ب ت ي الوه برخطردس ران ع اي
دان        د تاب ی کن وان م راق را عن ران درع ترش بح ده آن درگس عم

د        د      .وسيله دامنه جنگ را منطقه ای کن درعين حال استراتژی جدي
ا راق     مع ی ع ور داخل ا درام تردولت آمريک ه  بيش ت هرچ دل دخال
ت ورکلی    .اس ايه بط ادی دوهمس بات ع راری مناس ا برق ت ب مخالف

ين جالل                     ا ب ده فی م ه عمل آم ه های ب وبی اعتبارکردن موافقتنام
ه ازسوی       طالبانی و دولت ايران درپی ديداراخيرطالبانی ازايران ک

د ،دستگير وان ش ت آميزعن ا و وی صددرصد موفقي ات ه ی ديپلم
ه     ه حادث راق وازجمل ران درع ت اي می حکوم دگان رس نماين
ا درعراق را   ت آمريک رد دول دين ک ا متح ل نارضايتی حت اخيراربي

ه است        داخالتی برانگيخت ازه      .عليه چنين م -براساس  استراتژی ت
ر  يون بيک نهاد کميس رخالف پيش ارات  -ب ط براختي ه فق ون، ن هميلت
زوده      دولت عراق افزوده نمی شود،بل       ارگزاری آن اف رنقش ک که ب

رای              هم می شود و دستورالعمل های بيشتری ازسوی واشنگتن ب
وع دستورالعمل     .اجرا به آن ابالغ می شود      ن ن براساس يکی از اي

ع سالح   –همانند جنگ داخلی در فلسطين –ها دولت عراق    بايد خل
د   دررا دردستورکارخود قرارده بش المهدی وسپاه ب نيروهای جن

اين تر ای  وب روه ه ان گ ی درمي ه گسترش جنگ داخل ب عمال ب تي
د    ا و چالش ها،مخالفت           . شيعه مبادرت بکن راين دشواری ه واگرب

ه        ه گرايان ک جانب ای ي ت ه ه سياس ااين گون ين را ب يه و چ روس
اضافه کنيم آنگاه معلوم می شود که استراتژی تازه دولت آمريکا،      

ت       انی روبرواس ه ای و جه ای منطق واری ه ه دش ا چ ا  . ب حت
ه        کشورهائی چون انگلستان و استراليا و کره جنوبی و ژاپن هم ک
د،اعالم   ت می کنن اظ سياسی حماي ه لح ا ب ت آمريک ازمواضع دول
ال   ه ارس ه منطق ازه ای راب ای ت تند نيروه ه حاضرنيس د ک رده ان ک

ه نيروهای             . کنند ه بقي شماری ازاين کشورها حتا اعالم کرده اند ک
  .هندکشيدخود را ازمنطقه بيرون خوا

  بعنوان جمع بندی
ن          اره اي م درب اوی دوحک ته ح ن نوش د اي ه کردي ه مالحظ چنانک

ازيکسو آن را استراتژی جنون و جنگ می          .استراتژی جديد است  
ا مقاومت روبرونشود،به گسترش جنگ   د اگرب ه می توان د ک نام

ازسوی .درمنطقه بطورکلی و ودرکشورما به طوراخص دامن بزند     
ود ک   ی ش ه م ر گفت وده   ديگ ترون ب کننده وس تراتژی ش ن اس ه اي

ود   ل ش ود نائ ده خ الم ش ای اع دف ه ه ه د ب ی توان وان .ونم ی ت م
ا مطرح              پرسيد آيا اين دوحکم نفيض ونافی يکديگر نيستند؟وآيا ب
  شدن استراتژی فوق خطری منطقه وکشورما را تهديد نمی کند؟

افی        م ن ن دوحک م اي ان من،ه ه گم ه ب ت ک د گف واب باي درج
  . تند وهم خطری جدی منطقه وکشورما راتهديد می کنديکديگرنيس

ائی   وع توان ين دون ت ب اله الزم اس ن مس دن اي ن ش رای روش ب
ل شد ه هدف : تمايزقائ ابی ب ت ودست ي رای موفقي ائی الزم ب توان

ت    ب و بربري ری و تخري ت ويرانگ ائی جه اتی و توان ای اثب . ه
ه اهداف   واقعيت آنست که ناتوانی دولت آمريکا برای دست يابی   ب

درتی غول              اثباتی خود نافی قدرت تخريب بيکران آن به مثابه ابرق
ان     ه نش ه تجرب ليحاتی ک الی وتس يم م ه عظ ا و دارای زرادخان آس

دارد         ا ن ه کاربردسالح های    -داده ابائی هم ازبکارگيری آنه وزمزم

ا يکی ازآن هاست        .  نيست -هسته ای تاکتيکی توسط اسرائيل تنه
درت   -ه که اين ابرقدرت درمورداول    بنابه اين واقعيت هرچ    داشتن ق

اتی داف اثب ازندگی و اه ورد دوم-س م دارد درم اختن -  ک ران س وي
ت  ع همزيس اعِی جوام ی اجتم اختها وفروپاش اال -زيرس ت ب  دس

ن  . رادارد ه اي ت، گرچ ان داده اس راق نش ه ع ه نمون همانطورک
ورد نظرخود          نظمی  -ابرقدرت ازجهات بسياری قادربه ايجاد نظم م

ا        بر ا درويرانگری وآتش        -پايه يکه ساالری قطب آمريک نيست ام
م      ادويرانگرچيزی ک يچ گردب وده وازه ت ب يارچيره دس ی بس افکن

دارد وه   .ن تی دروج درت امپرياليس ن ق اتوانی اي ی ازن ابراين وقت بن
ا                  ای انکاروي ه معن د ب اثباتی سخن به ميان می آيد ،بهيچ وجه نباي

ه      .دست گرفتن قدرت تخريبی آن تلقی شود       راين، آن چه ک عالوه ب
د ماهيت طرف مخاطب           ن خطرمی افزاي وع اي ال وق ازهم براحتم ب
اين ابرقدرت يعنی ماهيت بغايت ارتجاعی وماجراجويانه و بحران          
ردن             راهم ک آفرين جمهوری اسالمی است که انگاروظيفه ای جز ف

ی        ف قدرووحش ن حري اجم اي رای ته ب ب ه مناس رايط وبهان ش
دارد ر .ن ت ديگ رای     واقعي ران ب م اي وش ورژي ت ب ه دول ت ک  آنس

ه درآن       ی ک ت و بحران ن بس رار ازب وئيم ف ت بگ روج وبهتراس خ
  .گرفتارآمده اند، هريک به وجود ديگری نيازدارد

  ناتوانی به توان دو
ه     د ب م را نباي ی امپرياليس ا آت ود و ي ای موج اتوانی وشکست ه ن

رد        ه خود       .حساب توانائی جمهوری اسالمی واريزک واين ک م  گ رژي
دراين توهم  بسرمی برد و سرانجام هم همين توهم کاربدست اش             

ه             . خواهد داد  اريخی ب اتوانی ت نظام جمهوری اسالمی سرشاراز ن
ت وان دواس ده  .ت س مان رمايه داری پ ام س ک نظ وان ي م بعن ه

ن                  ه ب ام سرمايه دارِی ب وتاريک انديش که خود حکم پارازيت نظ
ه     م ب ا     رسيده حاکم برجهان را دارد وه ل سرشت دشمنانه آن ب دلي

ت سياسی   ی وقيمومي ائی انسان ازبردگ ه باره ری ک آزادی و براب
وبهمين دليل سرنگونی آن  .وستم سرمايه دشمنی آشتی ناپذيردارد  

به مثابه ضرورتی به  توان دو،يک مساله عاجل ومسأله هرلحظه           
ت واه اس ان آزاديخ اِن هرانس ق .وزم ه تحق م باتظاهرب امپرياليس

ين ضرور ود  هم ا خ رآن است ت ل ب ال عاج ين ح اريخی ودرع ت ت
ه       ه اش البت ه نتيج رد ک ده گي وين را برعه ش ن ابلگی زاي ش ق نق
واع جنگ      اره شدگی وان رين شق، ويرانگری، تکه پ ل ت درمحمت

ک دن ي ذهبی وبجامان ومی و م ای ق د(ه ايد چن رزمين ) وياش س
اريخی       ود غيرت ک مول ر ي عيف ت ت،ودراحتمال ض وخته اس س

  .نوع ديگرشوپارازيتی از
ه     عارنه ب وم،با ش روی س دن ني دان آم ه مي ريم ب ه بنگ و ک ازهرس
رای آزادی و      تی، وب ت امپرياليس ه قيمومي ه ب اع حاکم،ون ارتج
ی       کيل م ررا تش ه حاض رين نيازلحظ روری ت لح ض ری و ص براب

د ن  .ده ه اي ت دادن ب ت وپوس رای گوش ود ب وان خ ه ت باهم
اريخی       .نيازتاريخی بکوشيم  ه ت ام وظيف ا انج خود،امپرياليسم را  وب

رفتن       ابلگی   "ازوسوسه به عهده گ ازداريم "نقش ق امپرياليسم  . ،ب
  !  خود نيزنيازمند قابله است
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  دامه از صفحه يک ا
  
  

  ... طرح اصالح قانون کار  
  

این حقيقت دارد که طرح اصالح قانون کار یکی از بارزترین شواهد 
ذات ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی؛ و یکی از سنگين ترین و 
ویرانگر ترین تهاجمات نئوليبراليسم اقتصادی به امنيت شغلی و 
. حقوق پایه ای و به دستاوردهای تاکنونی طبقه کارگر ایران است

 از آن که تصویب شوند تا دراز مدت زمينه ای این اصالحات حتا پس
برای مبارزات همه مزد و حقوق بگيران فراهم خواهند کرد و از این 
رو دعوت از مزد و حقوق بگيران به مبارزه با  سياست های ضد 
کارگری این رژیم  و از جمله با نئوليبراليسم، کاری بجا  و الزم 

ن نمی توانند جنگل را اّره اما باید  در نظر داشت که کارگرا. است
مبارزه با نئوليبراليسم برای . کنند، آنان درختان را اّره می کنند

پس . کارگران از طریق مبارزه با مصادیق آن معنی پيدا می کند
دعوت از کارگران به مبارزه با نئوليبراليسم، باید به کمک به آنان 

ن که در برخورد ما به جای آ. برای مبارزه با مصادیق آن همراه شود
با طرح اصالح قانون کار، به کلی گوئی در باره نئوليبراليسم 
بپردازیم، در توضيح نئوليبراليسم است که باید به تشریح طرح 

اینگونه است . مبادرت کنيم) یا دیگر مصادیق آن( اصالح قانون کار 
که کارگران بهتر از اقتصاد دانان معنی نئوليبراليسم را با پوست و 

! اگر پوست و گوشتی برایشان باقی گذاشته باشند( شت خود گو
 . می فهمند) 

اما اگر مبارزه با مصادیق مشخص نئوليبراليسم، از جمله مقابله و 
مبارزه با این طرح اصالح قانون کار است، پس آنان باید از این طرح 
سر در بياورند؛ آن هم نه به شيوه اجتهادی که یک مرجع تقليد به 

بگوید این طرح خوب است قبول اش کنيد یا بد است قبول آن ها 
بلکه آنان باید از تمامی طرح و از دقایق و ظرائف آن سر . اش نکنيد

 یا« را بر داشته و »  و« در بياورند  و بفهمند که قانون نویسان چرا
به جایش گذاشته اند و با ین کار چه حقی را از آنان می خواهند » 

ن باید بدانند چرا دارند با آن مخالفت می کنند؛ و کارگرا. ضایع کنند
درست در اینگونه مبارزه آگاهانه است که آنان ضمن رد چيزی، می 

  . دانند که چه چيز دیگری باید بخواهند
به هر حال با توجه به این نياز، من در بخش نخست به بررسی 
تطبيقی و تحليل تمامی بندهای اصالحی طرح پرداخته ام و باید 
یادآوری کنم که از تفصيل پرهيز کرده و بطور موجز جوهر قضایا را 
مطرح کرده ام  و به این باور نيستم که همه دیدنی ها را دیده و 

در بخش دوم  به تحليل مضمون و . همه گفتنی ها را گفته باشم
  .جهات کلی طرح پرداخته و در بخش سوم نتيجه گيری کرده ام

   
  صالحيه ها بررسی مفاد ا–بخش نخست 

   اضافه ٤  و ٣ قانون فعلی، تبصره های ٧ به ماده :الف« 
  :شده است 

 روز باید به صورت ٣٠قراردادهای با بيش از : ٣تبصره    
کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور 
اجتماعی در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار 

  ».گيرد، باشد  طرفين قرار می
قبال برای فرار سرمایه داران از تعهدات قانونی در برابر کارگران و      ·

محروم کردن اینان از پوشش های قانونی، قراردادهای با سقف 
سه ماهه ابداع شده بود و کارفرمایان با اخراج کارگران شان پس از 

  روز دیگر ٨ ٩  روز، در صورت احتياج دوباره آنان را برای ٨ ٩
با این تبصره، به کارفرمایان قانونا امکان داده  .استخدام می کردند

می شود سه ماه را به یک ماه تقليل دهند و بتوانند کارگران را 
بدون هيچ قرارداد کتبی و سند رسمی و بدون ثبت در هيچ جا به 

  روز ٢ ٩مدت یک ماه بدون هيچ پوشش قانونی استخدام کرده 
ج و اگر الزم اش داشتند دیگر بدون پرداخت مزایای پایان کار اخرا
این اصالح، از یک طرف .  دوباره به همان ترتيب استخدام کنند

بجای ممنوع کردن بهره کشی ازکار سياه و غير رسمی، آن را 
قانونا مجاز می سازد و از طرف دیگر ضریب عدم امنيت شغلی 
کارگران را تا حد این که حتی بيش از یک ماه کار برایشان تضمين 

باید توجه داشت که کارگرانی که به این . اشد باال می بردنداشته ب
صورت استخدام می شوند اگر چه کارگران موقت اند ولی جزو 

اینان حتا .کارگران با قرارداد موقت نيستند چون اصال قرارداد ندارند
. از آن چه احيانا نصيب کارگران با قرارداد موقت بشود نيز محروم اند

  .    هم نمی شوند٢ ٧فزوده شده بر ماده  ا٤آنان مشمول تبصره
  
  
 هستند به کارگران با قرارداد   کارفرمایان موظف: ۴تبصره   ·

کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار 
        .»به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند

 به استقبال  با افزودن این تبصره می خواهند کارگران را تشویق   ·
از کار موقت بکنند که گویا در پایان قرارداد، از مزایای پایان کار بهره 

اما  وقتی کارفرمایان مجاز اند کارگران را با . مند خواهند شد
قراردادهای چند ماهه استخدام و اخراج کنند، آنان نمی توانند 
سابقه کار حتا یک ساله داشته باشند چرا که در هراستخدام 

، مدت استخدام های با قرارداد موقت قبلی به حساب سابقه جدید
یعنی اگر کارگری ده سال هم با . کار گذاشته نمی شود

 ماهه نزد کارفرمای ثابت کار کرده ١١قراردادهای موقت متوالی 
 ماهه آخر است و در هيچيک از ١١باشد، سابقه کار اش همان 

نونی پایان کار به ماخذ  مزایای قا«پایان قراردادهایش نمی تواند از 
 . بهره مند شود» هر سال یک ماه آخرین مزد 

با توجه به باز بودن دست کارفرمایان برای استخدام  : نتيجه این که
رسمی موقت کم تر از یک سال و استخدام غير رسمی موقت یک 
ماهه، همه این بذل و بخشش های مزایای پایان کار برای کارگران 

ی جز فریبکاری نبوده و تنها به قصد کاهش استخدام موقت، چيز
مقاومت کارگران در برابر تبدیل کار ثابت به کار موقت طراحی شده 

 . اند
 قانون به شرح ٢۴ متن زیر به عنوان تبصره به ماده :ب« 

 :  گردد  زیر اضافه می
کارفرمایان موظف هستند مزایای پایان کار کارگران با  

اهانه و در صورت درخواست قرارداد موقت را به صورت م
کارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه و یا سه ماه یک 
بار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق 
ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکها که از طرف وزارت کار 
. »و امور اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند

                 
   
 این اصالحيه می خواهد اوًال از پرداخت یکجای چندرغازی که    ·

احيانا نصيب کارگر در پایان کار موقت خواهد شد جلوگيری کند و به 
کارفرما امکان می دهد که آن را بصورت قطره چکانی به کارگر 
 -بپردازد؛ ثانيًا می خواهد که این پول ها در حساب های پس انداز

وق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکهائی  که آن هم در  صند
. دولت تعيين می کند ریخته شوند؛ و این نمی تواند بی دليل باشد

یکی از دالئل محتمل این است که از این پس اندازها برای تإمين 
  .اعتباز برای سرمایه داران استفاده شود

 یکی از اصلی ترین اهداف اصالحات کنونی در قانون کار،    ·
همانطور که همه مسئوالن به صراحت مطرح کرده اند، تسهيل 

برای تسهيل اخراج های گروهی ، موجی و . اخراج کارگران است
منظم  تدبير تازه ای اندیشيده اند که عبارت است از افزودن بند 

 :٢ ١به شرائط ششگانه پایان دادن به قرارداد کار در بند " ز" جدید 
 قانون کار اضافه ٢١ر به ماده به شرح زی" ز"  بند:ج«  

  :شود  می
کاهش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر شرایط :  ز-

اجتماعی و سياسی و لزوم تغييرات گسترده در , اقتصادی
, فناوری با تایيد هياتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان

ای و صنایع و   روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه
تان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا معادن اس

                                         .نماینده کارفرمای واحد مربوطه
 کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود توليد گردد - ک
  »)معرفی به بيمه(

هدف از این بند جدید این است که اوال کارگران با قرارداد دائم را 
صورت نياز  با قرارداد موقت دوباره استخدام کنند یعنی اخراج و در 

راه تبدیل قراردادهای دائم به موقت هر چه بيشتر هموار شود؛ ثانيًا 
اخراج های دسته جمعی به دنبال خصوصی سازی های گسترده 
ای که در پيش است را حمایت قانونی دهند؛ و ثالثًا دست 

اخراج شان به بهانه قصور در کارفرمایان را برای اخراج کارگرانی که 
ميسر ) ٢ ٧ماده ( های انضباطی  نامه انجام وظائف  یا نقض آئين

  .نباشد کامًال باز بگذارند
   
 و تبصره های ان را تغيير ٢ ٧در رابطه با تسهيل اخراج ها ماده     ·

  . داده اند
: یابد  های آن به شرح زیر تغيير می   و تبصره٢٧ ماده :د« 

                       
 هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا -

های انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما   نامه  آیين
 پس از ابالغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله   تواند  می

ميان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطالع به شورای 
در (رگری موجود در کارگاه اسالمی کار واحد و یا تشکل کا

با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت ) صورت وجود
مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به 
نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به 

 کارگر اخراجی -. نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید, کارگر
 در فصل حل اختالف تواند به مراجع مذکور  ظرف ده روز می
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اند خارج از نوبت به   شکایت نماید و مراجع مذکور موظف
شکایت رسيدگی نموده در صورتيکه کارگر مقصر تشخيص 

تواند با توجه به مدت کار و   داده نشود هيات حل اختالف می
ميزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و 

ق مبلغی که از جمع مزد احوال اضافه بر وجوه مذکور در فو
 روز به ١۵دو سال کارگر تجاوز نکند بابت هر سال سابقه 

کارفرما مخير به پرداخت این . عنوان خسارت تعيين نمایند
رای . خسارت و یا بازگردانيدن کارگر به کارگاه خواهد بود

. باشد  االجرا می  هيات مذکور قطعی و الزم
                                                 

در صورت عدم پرداخت بيمه بيکاری کمتر از : ١تبصره 
یکسال برای کارگر دو سوم از خسارت مذکور به کارگر و 

کارگر . یک سوم به صندوق بيمه بيکاری پرداخت خواهد شد
. باشد  مذکور مشمول مستمری بيکاری می

                                       
 ٢٧ ماده ٢ قانون حذف و تبصره ٢٧  فعلی ماده١ تبصره -

  .»ماند  قانون عينا باقی می
 قانون ٢ ٧ تغييرات مهمی که در این اصالحيه نسبت به ماده  ·

" حاضر داده شده است یکی این است که قبال اخراج کارگر 
«  یا »  آار  اسالمي  شوراي  نظر مثبت  اعالم در صورت« " خاطی

بود و در صورت فقدان این نهادها، ممکن »  صنفی  انجمن نظر مثبت
   وزارت  نفر نماينده مرکب از يك [  تشخيص  هيأت  نظر مثبت اعالم« 

   آانون  انتخاب  به  آارگران  نفر نماينده ، يك آار و امور اجتماعي
   مديران  نفر نماينده  آار استان، يك  اسالمي  شوراهاي هماهنگي

در ]   استان  آارفرمايان  صنفي هاي انجمن  آانون  انتخاب  به صنايع
در اصالحيه مربوطه، همه این شروط . بود»  قرارداد آار الزامی فسخ

لغو شده و تصميم خودسرانه خود کارفرما برای تشخيص خاطی 
بودن و صدور حکم اخراج کارگر کفایت می کند و او فقط اخراج کارگر 

ی موجود در به شورای اسالمی کار واحد و یا تشکل کارگر« را 
این اطالع دادن راهم . اطالع می دهد» !)در صورت وجود(کارگاه 

فقط برای آن گنجانده اند که نسبت به این فعال مایشائی و اخراج 
کامال خودسرانه توسط شخص کارفرما، خطای باصره ایجاد کنند و 
گرنه این اطالع دادن بی خاصيت هيچ نقش اعتراضی و بازدارنده و 

  آن – دخالت را برای این نهادها قائل نشده است هيچ شکلی از
 که در واحد های –هم بقول خود طرح، اگر وجود داشته باشند 

 .کوچک وجود ندارند
تازه در صورتی هم که کارگر به هيأت حل اختالف شکایت کند و 
این هيأت کارگر اخراجی را مقصر نداند، طبق این اصالحيه، اوال این 

یعنی ملزم نيست خسارتی را برای پرداخت به  » می تواند« هيأت 
کارگر تعيين کند؛ و ثانيًا کارفرما ميان برگرداندن او بر سر کار و 

بگذریم . تعيين شده، مختار خواهد بود!) احتماال (پرداخت خسارت 
از این که طبق این اصالحيه هيأت حل اختالف می تواند خسارتی 

 بر گرداندن کارگر بر سر کار تعيين نکند و کارفرما هم می تواند از
خودداری کند، اما حتا کارگری که با دریافت خسارت اخراج می 
شود، کار خود را از دست داده است و اگر شانس پيدا کردن کاری 
را پيدا کند باید بعنوان کارگر تازه کار و بصورت موقت  با قرارداد دو 

 . سه ماهه یا اصال بی قرارداد استخدام شود
 و تبصره های آن ٢ ٧يرهای رایج در باره هدف از تغيير ماده در تفس

تنها به سياست تسهيل اخراج بطور کلی اشاره می شود و به 
ویژگی این ماده و جایگاه خاص آن در اخراج بطور کلی توجه نمی 

 اوًال ناظر بر اخراج فردی است و نمی تواند اهرم 27ماده . شود
به بهانه . ی  و منظم باشدمؤثری برای اخراج های جمعی، موج

بی انضباطی و عدم انجام وظائف سالی تعداد انگشت شماری  را 
با « ثانيًا باید توجه کرد که این اخراج ها . می شود اخراج کرد

پس برخالف . مشروط شده اند» جایگزین نمودن کارگر جدید
تفسيرهای سرسری، این اصالح، نه تسهيل اخراج بطور کلی بلکه 

  . راج های معينی را هدف قرارداده استتسهيل اخ
 و اصالحيه مربوطه، اخراج های نشانه گيری شده را در ٢ ٧ ماده 

  :این نشانه گيری شده گان  بر دو دسته اند. نظر دارند
  کارگرانی که چه از طریق تشکل های کارگری واحد مربوطه -اول  

ش آگاهگر و یا مستقال در امر دفاع از حقوق کارگران فعال اند و نق
  . سازمانگر در ميان کارگران دارند

  کارگرانی که سابقه کار طوالنی، دستمزد نسبتا باالتر، و - دوم 
  .مزایا و کمک هزینه ها ئی چون حق اوالد و مسکن دارند

تسهيل خالصی سرمایه دار از  کارگران آگاه و مبارز و از کارگران 
آنان با کارگران بی حق بهره مند از حد اقل حقوق خود، و جایگزینی 

 ٧و حقوق و ترسان از مبارزه برای حقوق خود، هدف اصالحيه ماده 
  . است و ربط مستقيمی به سياست عمومی اخراج ها ندارد٢

چرا باید یک سوم از خسارت این هم ناگفته نماند که معلوم نيست 
 و باید صرف زنده –است  که حق مسلم  کارگر تعيين شده را

 به  از چنگ اش در آورده و- پيدا کردن کار دیگری شود ماندن او تا 
گوئی او باید جریمهء بی تقصير . کردصندوق بيمه بيکاری پرداخت 
  !شناخته شدن را هم بپردازد

 در رابطه با صندوق بيمه بيکاری اصالحيه زیر پيشنهاد شده    ·
 :است

 قانون اضافه ٣٠ عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده :هـ « 
                         :گردد  می

وزرات کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق 
نامه ميزان دریافت حق بيمه بيکاری و   فوق و همچنين آئين

ميزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط مدت و نحوه 
پرداخت حق بيمه بيکاری به کارگران موقت و دائم و نيروی 

ال با داشتن کارت مهارت شغلی کاری که بيشتر از یکس
باشد را ظرف سه ماه تهيه و به تصویب هيات   بيکار می

نامه فوق   پس از تصویب اساسنامه و آئين. وزیران برساند
کليه امکانات و تجهيزات و اعتبارات مربوط به حساب بيمه 

  .»شود  بيکاری به این صندوق واگذار می
اتی که در این اصالحيه به آن تا اساسنامه و آئين نامه و دیگر جزئي

ها اشاره شده است تهيه نشود نمی توان در دقایق این طرح 
چنگ انداختن » اصالحيه« اظهار نظر کرد ولی جهت کلی این 

سرمایه داران به صندوق بيمه بيکاران؛ کاهش سهم بيمه 
کارفرمایان؛ کاهش تعهدات دولت در برابر بيکاران؛ از هم پاشاندن 

 های اجتماعی که دستاورد مبارزات طوالنی کارگران سازمان بيمه
شاهد این تفسير، . است؛ خصوصی کردن بيمه بيکاری است

پيشنهاد کاهش ده درصدی حق بيمه برای کارفرمایان توسط 
جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد و سياست بيان شده در رابطه 

 در بر با تأمين اجتماعی از سوی وی  است که بيمه بيکاری را هم
  : می گيرد

وجوهی را که تامين اجتماعی دریافت می کند باید در امر  «
سرمایه گذاری و امور مولد صرف نماید تا بتواند ایجاد ارزش افزوده 

بخش بيمه و درمان باید از هم جدا باشد و به کارگر و کارفرما غ کند
  بيمه برای اینکه؛اجازه دهد که بيمه تکميلی قالب اختياری یابد

بتواند سرویس دهی بهتری داشته باشد باید به انحصار زدایی 
در همين راستا نيز » ... بپردازد و بخش خصوصی در آن فعال گردد

ازجمله پيشنهادهای وزیر برای اصالح قانون کار، معافيت بيش از 
  .» درصدی حق بيمه برای کارفرمایان است 10

   
    : دو بند افزوده می شود٤ ١به ماده 

 حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت -٣د بن« 
حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شورای 

                                   . »عالی کار بيشتر خواهد بود
  پيشنهادی که به منظور ترغيب کارگران به کار موقت و ٣بند 

ئم به موقت کاهش مقاومت آنان در برابر تبدیل قراردادهای دا
اندیشيده شده بود، بخاطر واکنش منفی کارفرمایان و اخراج وسيع 
کارگران موقت، در عمل پس گرفته شد؛ بی آن که کارگرانی که 
. قربانی این بازی شده بودند دو باره بر سر کار برگردانده شوند

معلوم نيست که اگر این اصالحيه تصویب شود در عمل سرنوشتی 
ما چرا با این که مخالفت حاد کارفرمایان را دیده و در ا. بهتر پيدا کند

عمل هم آن را پس گرفته بودند، باز هم مطرح اش کرده اند؟ علت 
 درصد اضافی برای کارگران گرسنه ١ ٠اش این است که همين 

خيلی وسوسه انگيز است و در دور قبلی دیده شد که انبوهی از 
م و قبول کار موقت بخاطر کارگران تمایل خود را برای ترک کار دائ

اینان می خواهند هنوز هم از این . این تفاوت دستمزد نشان دادند
طعمه برای شکستن کار دائم استفاده کنند و البته ایجاد دستمزد 
دو نرخی و تشدید رقابت و شکاف ميان کارگران هم از نظرشان دور 

 در هر حال این اصالحيه حتا اگر تصویب و توسط. نمانده است
و قطعًا ( کارفرمایان هم پذیرفته شود، چيزی جز طعمه ای ارزان 

برای به دام انداختن کارگران دائم و خانه خراب کردن طبقه ) موقت
 . کارگر نيست

  
 این قانون ١١٢ مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده - ۴ بند« 

سی درصد کمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شورای 
ولت موظف است بخشی از مزد و یا د. باشد  عالی کار می

حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و 
 .»توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید

که هيچ ربطی به  ( ٤ ١  به ماده ٤برای درک ضرورت افزودن  بند 
 را در نظر داشته ٤ ١الزم است تبصره موجود در بند  ) آن ندارد

  :ویدباشيم که می گ
   آار در ساعات  در ازای انجام اند آه  موظف  آارفرمايان   ـ تبصره «

   شده  مزد تعيين  آارگری آمتر از حداقل  هيچ  قانونی به  شده تعيين
  التفاوت  مابه  تأديه ، ضامن  تخلف  ننمايند و در صورت جديد پرداخت
 .» مزد جديد می باشند  و حداقل  شده مزد پرداخت

 ایجاد استثناء  قانونی در این تبصره و باز گذاشتن راه فرار از بمنظور
،  موضوع دستمزد کار آموزان ٤ ١آن برای سرمایه داردان، در بند 

 ندارد ٤ ١ که هيچ ربطی به بند -   را  ١ ١ ٢ماده " ب" مشمول بند 
 .  وارد کرده اند-

  : بياندازیم١ ١ ٢ماده " ب "  نگاهی به بند 
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   افراد ذيل ، آارآموز به  قانون  اين  مقررات از لحاظ  ـ١ ١ ٢  ماده «
  : اطالق می شود

، بازآموزی يا   خاص  حرفه  فراگرفتن  براي  فقط  آه ـ آساني الف «
 در مراآز آارآموزی و يا آموزشگاههای   معين  بری مدت ارتقاء مهارت
  .بينند  مي آزاد آموزش

  منظور فراگرفتن د آارآموزی به قراردا  موجب  به  آه ـ افرادی ب «
 نباشد، در   زايد بر سه سال  آه  معين ، برای مدت ای خاص حرفه

 بر   دارند، مشروط  با آار اشتغال  آارآموزی توام  به آارگاهی معين
 بيشتر   تمام  سال١ ٨ و از   آمتر نبوده  سال١ ۵ آنها از   سن آنكه

  .»نباشد
 استفاده از بيکاری گسترده، روشن است که کارفرمایان با سؤ

فقدان حقوق بيکاری، فقر و گرانی کمر شکن و رقابت شدید در 
بازار کار برای زنده ماندن، می توانند کارگراِن حتا ماهر و با تجربه را 

 درصد پائين تر ٣ ٠به شرط پذیرش قرارداد کارآموزی و با دستمزدی 
ن یک ماه تا از حد اقل رسمی دستمزد تعيين شده برای مدتی بي

  . سه سال استخدام کنند
 ٤ ١ به ماده - ٣ و آن هم بالفاصله پس از بند –  به این خاطر ٤بند 

 و استخدام با سی در ٣افزوده شده است تا راه فرار از همين بند 
را )  در صد باالی آن١ ٠بجای ( صد پائين تر از حد اقل دستمزد 

يله قانونی، یک گواه دیگر و بسيار گویای این ح. نشان دهد
" ب" اصالحيه برای برداشتن سقف سنی کارآموزان در همان بند 

  : است ١ ١ ٢ماده 
از انتهای متن )  سال تمام بيشتر نباشد١٨و از ( عبارت :ح« 

  .»گردد   قانون حذف می١١٢بند ب ماده 
چرا باید سقف سنی کار آموز برداشته شود؟ چرا این اصالح ناگهان 

است و چه ربطی به مجموعه تدابير ناظر بر ضرورت پيدا کرده 
گسترش کار موقت و تسهيل اخراج ها دارد؟  یک توضيح بيش تر 

هر سنی از کارگران بيکار یا اخراجی را بشود تحت عنوان : ندارد
دروغين کارآموز و با سی درصد پائين تر از حد اقل دستمزد به 

ای امکان دادن این دو اصالحيه ترفندی است بر. استخدام در آورد 
  .به سرمایه داران برای بيگاری گرفتن از بيکاران

نا گفته نماند که برای کارفرمایان راه های قانونی مشابه دیگری 
برای مثال، آن . هم  در همين قانون موجود باز گذاشته شده است

 متوسل شوند و بيکاران گرسنه را تحت 11ها می توانند به ماده 
بدون هيچ قراردادی استخدام و طبق » ی کارگر آزمایش« عنوان 

قانون، بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت حق سنوات، اخراج شان 
 يكديگر   می توانند با توافق طرفين « : می گوید ١ ١  ماده . کنند

   دوره  اين در خالل.  نمايند  آزمايشی آار تعيين  دوره  نام مدتی را به
   به  الزام  اخطار قبلی و بی آنكه ن دارد، بدو  حق  از طرفين هر يك
  . » نمايد  آار را قطع  باشد، رابطه  داشته  خسارت پرداخت

  : است٩ ۶تغيير دیگر مربوط به ماده 
 ٩۶ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ٩۶ ماده :ز« 

       :جدید به شرح زیر خواهد بود
ظت به منظور اجرای صحيح قانون و ضوابط مربوط به حفا

, ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, بهداشت کار, فنی
نظارت بر حسن , پيشگيری از بيماریها و حوادث شغلی

تخصصی نمودن و تجميع , اجرای شرایط و روابط کار
اقدامات بازرسی در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهيل امور و 

, وری  افزایش اعتماد و همکاری در محيط کار و ارتقاء بهره
 به نام سازمان بازرسی کار با همکاری سازمانی

دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی 
  . گردد  تشکيل می

اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد 
وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  . »تهيه و به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد
 سه تغيير مهم به ٩ ۶ این متن جایگزین با اصل ماده در مقایسه

  .چشم می خورد
 آار و امور   وزارت  بازرسی  آل اداره« یکی تغيير ساختاری است که 

می » سازمان بازرسی کار« منحل، و جای خود را به » اجتماعی
دهد؛ یعنی امر نظارت از مدیریت کل وزارت، به یک سازمان با 

ن تر منتقل می شود؛ که این در خوشبينانه ترین اتوریته بمراتب پائي
حالت نمی تواند معنائی بجز ُشل تر کردن  نظارت دولت بر 
مناسبات کار و سرمایه و شرائط کار، و کاهش الزام کارفرمایان به 

با  که صحبت از این هم هست . تعهدات قانونی داشته باشد
اهش  در جهت کی قانون اساس٤ ٤ اصل »ج«  بند توسل به 
را هم به بخش خصوصی  اين سازمان ، دولتی گریوظايف تصد
  .بسپارند

جنبه  دیگر این تغيير، عالوه بر ُشل تر کردن نظارت، کاهش شعاع 
بازرسی و نظارت است که عرصه های مشمول نظارت را هم 

گذشته از این که بندهای روشن قبلی با . محدوتر ساخته است
ر جایگزین شده اند، موضوعات با عبارات مبهم و کلی و قابل تفسي

  :اهميتی هم بطور  بکلی حذف شده اند، از جمله

 و   آارهای سخت  به  مربوط  حمايتي مقررات« نظارت بر اجرای 
 و   زنان  آارگر، اشتغال  آار، مزد، رفاه ، مدت آور و خطرناك زيان

  .حذف شده است  » نوجوان آارگران
«  مبنی بر ٢و تبصره »  ار  از آ  ناشی  حوادث رسيدگی به« 

 و   و معايب  با تذآر اشكاالت  مستمر، همراه صورت  به بازرسي
»   صالح  در مراجع  متخلفان  تعقيب  تقاضای  لزوم  و در صورت نواقص

پيشگيری از , ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی«  حذف شده و فقط  
  .جای آن را گرفته است » بيماریها و حوادث شغلی

این عبارات یا کلی و مبهم ساختن عرصه های بازرسی و حذف 
نظارت، کامًال حساب شده است چون درست عرصه هائی مثل کار 
زنان، جوانان، کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، و موضوعاتی 
چون دستمزد و زمان کار و غيره را در بر می گيرد که با تشدید بی 

و اتفاقًا قانون نویسان در حقی و استثمار رابطه بی واسطه دارند 
صدد آسوده ساختن خيال سرمایه دارارن از  بازرسی و نظارت در 

  .این عرصه ها هستند
ایجاد نظم و تسهيل امور و افزایش « تغيير سوم، دادن وظيفه 

به  سازمان » وری  اعتماد و همکاری در محيط کار و ارتقاء بهره
حيط کار؛ تسهيل یعنی چهار وظيفهء پليس م! بازرسی کار است

پيشبرد امور کارفرما؛ ایجاد روحيه کورپوراتيستی در کارگران برای 
با آنان؛ و ) یعنی همدستی( اعتماد به سرمایه داران و همکاری 

  .مهميز زدن کارگران برای افزایش بهره وری
این تشدید جّو پليسی و سرکوب و افزایش فشار برای بهره کشی 

  : دارددر داخل واحدها ، چند دليل
یکی اوجگيری عمومی مبارزات کارگران در سراسر ایران برای دفاع 
از حقوق پایمال شده شان است؛ دیگری پيشبينی مقاومت های 
ناگزیری است که از این پس از طرف کارگران در صورت تصویب این 
اصالحات و اجرای آن ها در محيط های کار صورت خواهد گرفت؛ 

ران از انجمنهای اسالمی و شوراهای سوم، رویگردانی اکثر کارگ
اسالمی کار است و این که تالش برای ایجاد تشکل های مستقل 
و انتخاب نمایندگان حقيقی، در ميان کارگران کشور رو به اوج و 

و باالخره این حقيقت است که از یک طرف با . گسترش است
رویگردانی کارگران از انجمن های اسالمی و شوراهای اسالمی 

، این نهادهای وابسته به حکومت، کارکرد خود برای کارفرمایان کار
را تقریبا از دست داده اند، و از طرف دیگر کارفرمایان از مداخالت 
اینان در کار مدیریت هم دل خوشی ندارند و مدت هاست 
انتقادشان را نسبت به این دخالتگری ها و سياسی و نه صنفی 

 این است که نياز به مکانيسم های . بودن این نهادها بلند کرده اند
تازه تری برای سرکوب کارگران و واداشتن آنان به همکاری با 

سازمان بازرسی کار . کارفرمایان و جانفشانی احساس می کنند
اینطور که از شرح وظائف آن بر می آید چنين کارکردی خواهد 

که مثل انجمن های اسالمی و شوراهای »  مزیت« داشت با این 
می کار، نهاد کارگری نخواهد بود و کارگران را از بيرون و از باال اسال

  .     خواهد کرد» بازرسی« 
 از دیگر اصالحات ١ ١ ٩ مکرر به ماده ١ ١ ٩ افزودن ماده    ·

  :پيشنهادی است
 و ١١٩ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ١١٩ ماده :ط« 

  : گردد  های آن اضافه می  تبصره
به منظور تنظيم بازار کار و تعادل بخشيدن : ر مکر١١٩ماده 

آن و ایجاد اشتغال فراگير در همه بخشهای اقتصادی و 
های الزم و آموزش و   ایجاد زیر ساختها و تجهيزات و برنامه

توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای الزم در 
کارآفرینی و اشتغال و اعزام نيروی کار به , امور کاریابی

ج از کشور و جلوگيری از اشتغال غير مجاز اتباع خارجی خار
ها و   در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سياست

اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطالعات بازار کار سازمانی 
به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و 

  . گردد  امور اجتماعی تشکيل می
ن فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی اساسنامه سازما

. » ماه به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد٣تهيه و ظرف 
                                   

 بدیهی تر از این چيزی نيست که با تأسيس سازمان اشتغال و    ·
ایجاد « کارآفرینی  که در این اصالحيه پيشنهاد شده است، 

بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و اشتغال فراگير در همه 
های الزم و آموزش و توسعه کسب و کار و   تجهيزات و برنامه

ممکن نخواهد بود چون » کارآفرینی و اشتغال « و  » کارآفرینی
علت بيکاری و بيکار سازی های انبوه و متسمر؛ علت اشتغال زا 

رنامه ها نبودن سرمایه، و علت فقدان زیر ساخت ها و تجهيزات و ب
و آموزش های الزم برای اشتغال زائی، نه از فقدان این سازمان، 
بلکه از اقتصاد سياسی و سياست های اقتصادی جمهوری 
اسالمی؛ از ساختار اقتصاد کشور؛ ار بحران ساختاری سرمایه 
داری؛ از سياست های نئوليبرالی اقتصادی و مسائل دیگری آب 

ازمان ممکن است بتواند انجام حد اکثر کاری که این س. می خورد
دهد ایجاد یک بانک اطالعاتی متمرکز از بازار کار برای خرید هر چه 
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ارزان تر نيروی کار توسط طبقه سرمایه دار، و سازماندهی اخراج 
  .گران خارجی و بویژه افغانی استضد کارگری و ضد انسانی کار

  
ليه  قانون و ک١٣٧ و ١٣۶، ١٣۵، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ مواد :ی« 

 و ١٣٠های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده   تبصره
                                      . گردد  های آن منظور می  تبصره

 قانون اساسی جمهوری ١٠۴ و ٢۶در اجرای اصول 
به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ انقالب ,   اسالمی ایران

چنين برای حفظ اسالمی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و هم
حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع 
کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه 

, کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد. باشد
توانند مبادرت به تاسيس انجمن   یک حرفه و یا صنعت می

 و یا تشکيل شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی, اسالمی
                                                   . انتخاب نماینده خود نمایند

به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و : ١تبصره 
های موضوع این ماده می توانند با   تشکل, قانونی

هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت 
ه تشکيل مجمع نسبت ب, قوانين و مقررات مربوط

  . های استان و مجمع عالی کشوری اقدام نمایند  تشکل
حدود وظایف و , نامه چگونگی تشکيل  آیين: ٢تبصره 

های اسالمی به وسيله   اختيارات و نحوه عملکرد انجمن
کشور و سازمان تبليغات ,   وزراتين کار و امور اجتماعی

وضوع این های م  نامه مربوط به سایر تشکل  اسالمی و آیين
ماده توسط شورای عالی کار تهيه و به تصویب هيات 

                                                     . وزیران خواهد رسيد
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی : ٣تبصره 

شورای عالی , شورای عالی ایمنی و بهداشت کار, کار
کنفرانس , ماعیاجت  شورای عالی تامين, اشتغال

مراجع حل اختالف و نظایر آنها از بين تشکل , المللی کار  بين
هایی که حایز اکثریت و یا مجمع تشکلهای ثبت شده 

گردند در صورت عدم تشکيل و یا   انتخاب و معرفی می
نمایندگان کارگران و , های مربوط  فقدان هر یک از تشکل
ل اختالف و نظایر مراجع ح,   شوراها, کارفرمایان در مجامع

آنها به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد 
                                  .بود
نامه اجرایی این تبصره توسط شورای عالی کار تهيه و   آیين

. به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسيد
                                              

ل های مذکور در این ماده موظفند با توجه به تشک: ۴تبصره 
نمونه اساسنامه تهيه شده از سوی وزارت کار و امور 

اساسنامه تشکل , اجتماعی و با رعایت مقررات قانونی
مربوط را پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت 

وزارت کار و . به وزارت کار و امور اجتماعی تسليم نمایند
ظرف مدت یکماه در صورت انطباق (اکثر امور اجتماعی حد

نسبت به ثبت آن اقدام می ) اساسنامه با قانون و مقررات
                                             .نماید

های مذکور در چارچوب صنفی در دیگر   ثبت تشکل: ۵تبصره 
مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور 

. » تشکل صنفی نمی باشداجتماعی به عنوان 
                                

تفاوت هائی که در اصالحيه این ماده و تبصره های آن نسبت به 
  :قانون کار فعلی وجود دارد

 یکی ناظر بر سخت تر و مشروط تر کردن ایجاد و فعاليت های 
همان تشکل های مورد قبول رژیم اسالمی نظير انجمن های 

ی اسالمی کار و انجمن های صنفی، تشدید اسالمی، شوراها
کنترل دولتی بر آن ها، تحميل اساسنامه تهيه شده توسط دولت و 

(  قانون اساسی 26مقرررات جدید به آن ها و نيز انطباق با اصل 
است، حال آن که قبًال در تهيه ) شرائط تشکيل احزاب و تشکل ها

  . اساسنامه الگوی دولتی وجود نداشت
تصویب اساسنامه در مجمع عمومی و ارسال آن به دوم، قبال 

طبق اصالحيه، از این . وزارت کار برای ثبت تشکل کفایت می کرد
الزم ( پس باید عالوه بر ارسال اساسنامه برای ثبت در وزارت کار 

 در ئی و کارفرمای کارگریثبت تشکل هابه یاد آوری است که 
 سازمان ٨ ٧ نامه شماره  مغاير با مقاولهیوزارت کار و امور اجتماع

تصویب نهائی تشکل ) جهانی کار و ناقض استقالل تشکل هاست
هم به  وزارت کار و بررسی انطباق آن با اساسنامه و مقررات 

  .تحميلی دولتی موکول شده است
های استان و مجمع   سوم، در قانون فعلی تشکيل مجمع تشکل

قدام مستقل عالی کشوری از تشکل های موضوع این قانون به ا
هماهنگی و نظارت « در اصالحيه، این کار به . آنان مربوط می شود

» وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت قوانين و مقررات مربوط 
  . مشروط شده است

های اسالمی به وزرات   نامه انجمن  چهارم، در قانون فعلی تنها  آیين
ليغات اسالمی  کشور و سازمان تب  خا نه های کار و امور اجتماعی

در . محول شده و در مورد دیگر تشکل ها چيزی قيد نشده است
ها هم باید   نامه مربوط به سایر تشکل  اصالحيه بر این قانون، آیين

  .توسط شورای عالی کار تهيه و به تصویب هيات وزیران برسد
پنجم، در قانون فعلی نحوه تعيين نمایندگان کارفرمایان در مجامع 

شده ولی در باره نمایندگان کارگران چيزی ذکر رسمی مشخص 
اما طبق اصالحيه مربوطه، نمایندگان کارگران در این . نشده است

مجامع، توسط تشکل های ثبت شده به طریق مذکور در باال، و اگر 
به . تشکلی وجود نداشته باشد توسط وزیر کار تعيين خواهند شد

قانونی بودن نمایندگان این ترتيب این اصالحيه بطور ضمنی بر غير 
تشکل های مستقل کارگری و نمایندگانی که در مجامع عمومی 

  .بصورت دموکراتيک از طرف کارگران انتخاب می شوند داللت دارد
 و باالخره آخرین و یکی از مهم ترین این اصالحيه ها تبصره ای    ·

  : اضافه شود١ ٩ ١است که باید به ماده 
  

 قانون اضافه می ١٩١ تبصره ماده  متن زیر به عنوان:ک « 
  : شود

  : را یادآوری کنيم١ ٩ ١پيش از نقل تبصره جدید  ماده 
  توان  نفر را مي  آمتر از ده  آوچك آارگاههاي  ـ١ ٩ ١  ماده [

   قانون  اين  از مقررات  بعضي  موقتًا از شمول  مصلحت برحسب
  وجبم  و موارد استثناء به  مصلحت تشخيص.  نمود مستثني

   تصويب  آار به  با پيشنهاد شورايعالي  خواهد بود آه اي نامه آئين
  .]  خواهد رسيد  وزيران هيأت

  
تغيير در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم : تبصره« 

ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا ميزان سرمایه گذاری 
و گردش مالی ساالنه با توجه به شرایط اقتصادی و 

 با پيشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و اجتماعی
       .»امور اجتماعی انجام خواهد شد

این اصالحيه امکان می دهد که اوًال شعاع کارگران بيرون از پوشش 
 نفر بزرگ تر کنند ١ ٠قانون کار را از شعاع کنونی یعنی  واحدهای 

  ٢ ۵ی و شایع است که در وحله اول قصد بربيرون کردن واحد ها( 
؛ و ثانيًا امکان می ) کارگر از شموليت قانون کار است۵ ٠و حتا 

دهد که این بيرون کردن از شموليت قانون کار، عالوه بر تعداد 
نفرات که مالک قابل تقویم و قابل سنجشی است و تا کنون بر 
مبنای آن حرکت کرده اند، با مالک های غير قابل سنجش و 

«  اختگی و یا متغير هائی دائمی نظيردلبخواهی و حتا موهوم و س
ميزان سرمایه گذاری و گردش مالی ساالنه با توجه به شرایط 

هم امکان پذیر گردد و به این ترتيب حتا  » اقتصادی و اجتماعی
واحدهای بزرگ با صدها کارگر یا بيشتر را هم به بهانه هائی 

 کار  آن هم تنها به پيشنهاد شورای عالی–دلبخواهی و ساختگی 
و تصویب وزیر کار و حتا بی آن که نهادهای کارگری ثبت شده و 
مورد تأیيد حکومت در بررسی صحت و سقم این بهانه ها اجازه 

  .  از پوشش قانون کار خارج کنند-تحقيق داشته باشند
از این نکته هم نباید غاقل شد که این اصالحيه که ناظر بر 

قانون کار است، دروغ گسترش و تعميم خروج واحد ها از پوشش 
  نفره را ١ ٠  و سپس ۵بودن ادعای موقت بودن خروج واحدهای 

وقتی می خواهند . فاش می کند و به آن جنبه دائمی می بخشد
 نفره و حتا بيش تر را هم مشمول ۵ ٠ و ٢ ۵بعد از این واحد های 

خروج از شموليت قانون کار کنند، چه کسی باور می کند که 
 نفره دوباره زیر پوشش آن برگردانده خواهند ١ ٠ و ۵واحدهای 

  !شد؟
 کليه قوانين و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می :م« 

  .»گردد
این بند ظاهرًا محتاج تفسير نيست چون بدیهی است که با 

اما اگر . جایگزین شدن قوانين جدید، قوانين قبلی باطل می شوند
ر، درست اساسی ترین دقت کرده باشيم، در طرح اصالح قانون کا

 به حق -  هر چند نيم بند و ناقص و معيوب - مواد قانون کار را که 
اشتغال، امنيت شغلی، حق تشکل، تأمينات اجتماعی و باالخره 

در . حمایت قانونی از کارگران مربوط می شد از ریشه در آورده اند
ر نتيجه، آنچه از بقيه مواد قانون کار دست نخورده مانده است، دیگ

به درد کارگران نمی خورد چون اصال کارگر باید مشمول قانون کار 
باشد و برایش  حقوقی پایه ای قائل باشند تا این مواد فرعی و 

با توجه به این . درجه چندم قانون برایشان موضوعيتی داشته باشد
واقعيت، اغراق نخواهد بود اگر اصالحيه اخير را چنين درک کنيم که 

  ! » کار با اصالحات فوق لغو می گرددکليت قانون« : 
   

  جمع بند و مضمون و جهات کلی طرح-بخش دوم 
. رژیم اسالمی تا یازده سال در برابر وجود قانون کار مقاومت کرد 

نفس وجود قانون کار به این رژیم تحميل شد و تمایل اش به 
اما چون نمی شد یک روز بياید اعالم کند . خالصی از آن بوده است

ه از امروز قانون کار بی قانون کار، به تدریج و از نقاط ضعيف و بی ک
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دفاع تر شروع کرد آن هم تحت عنوان خروج از برخی مواد قانون کار 
از واحد های کوچک شروع . و برای مدت محدود و از روی مصلحت

  نفر و کم تر ١ ٠بعد، واحد های کوچک را .  نفر و کم تر۵. کرد
حاال . ا را هم از پوشش قانون کار خارج کردندحساب کردند و آن ه

بجای قدم سوم، خيز برداشته اند تا هر واحد کاری با هر تعداد 
کارگر را بتوانند واحد کوچک قلمداد کرده و به این سرنوشت دچار 

برای این کار، . کنند و قال قانون کار را در کشور بطور کلی بَکنند
و بجای محاسبه آن با تعداد تعریف واحد کوچک را عوض کرده اند 

هر سرمایه . کارگران، با ميزان  سود سرمایه دار محاسبه می کنند
داری که ادعا کند سود اش کم است، واحد اش کوچک به حساب 
خواهد آمد تا با خروج از قانون کار و نظارت های قانونی، شدت 

  !داستثمار را تا به جائی باال ببرد که به سود دلخواه اش دست یاب
: تغييراتی که در قانون کار می خواهند بدهند دو هدف کلی دارد

یکی محروم کردن هرچه بيشتر کارگران از پوشش قانون کار؛ 
دیگری بی مضمون م بی معنا کردن این قانون برای کارگرانی که 

  .هنوز در زیر پوشش آن باقی می مانند
حاکم کردن این، اصالح قانون کار نيست، از بين بردن قانون است؛ 

. بی قانونی به شکل قانونی بر کارگران و زحمتکشان ایران است
دارند به این ترتيب با خارج کردن همه کارگران از پوشش یا حمایت 

 ساله فقدان قانون کار ١ ١قانون کار، جامعه کارگری را به دوره 
برمی گردانند با این تفاوت که ظاهرا قانون کاری هم  در مملکت 

  !هست
 در صد کارگران با ١ ٢ تا ١ ٠در حال حاضر :  کار می گویدوزیر

در در حال باز خود اوست که می گوید  .قرارداد دائم کار می کنند
 هستند آه با احتساب  موقتی  درصد آارگران قراردادي ۶ ۵حاضر 

 درصد  ٨ ۵شاغلين بخش ساختماني و حمل و نقل، اين ميزان به 
  . مي رسد

 به تصویب رسيد، صاحبان کارگاههای ١ ٣ ٧ ٨قانونی که در بهمن 
 سال معاف ۶ نفر کارگر را از رعایت قانون کار به مدت ۵کمتر از 

  ميليون کارگر شد و شرایط را ٣این قانون شامل حال حدود . کرد
برای کارفرمایان در رابطه با استخدام و اخراج نيروی کار خيلی 

  .  ساده تر می کرد
 نامه ای بوسيله شورای عالی کار، که  تصویب١ ٣ ٨ ١در بهمن 

عبارت از نمایندگان شوراهای اسالمی کار، کارفرمایان و دولت 
 نفر کارگر را ازشموليت  ١ ٠است امضاء شد  که کارگاههای دارای 

این مصوبه بر روی شرایط کار و استخدام . قانون کار معاف ميکرد
عداد چهارصد و پنجاه کارگاه از ت کارگران در حدود  چهارصد و دو هزار

کارکنان کارگاههای قالی بافی از حداقل . هزار کارگاه تأثير گذاشت
حقوق نوشته شده در قانون کار هم محروم شدند و همچنين حق 
تشکل حتا از نوع شوراهای اسالمی و انجمن اسالمی را هم از 

  .  دست دادند
حقوق الزم به توضيح است که این کارگران با قرارداد موقت از 

مرخصی ساالنه و حق تشکل، افزایش دستمزد ساالنه، تعطيالت 
ساالنه، روزهای تعطيل عمومی و  بيمه های بهداشتی و درمانی 
و بيکاری و بازنشستگی ودیگر حمایت ها و حتا حقوق پایه ای و 

حاال با این به اصطالح اصالح قانون کار می خواهند . اوليه محروم اند
  .مانده را هم به این وضع گرفتار کنندهمان ده در صد باقی 

قانون کار فعلی ایران برگرفته : اما چرا؟ جواب وزیر کار این است که 
از قوانين کمونيستی است و باید با فرهنگی اسالمی تطبيق و 

  !اصالح شود
قانون کار ایران کمونيستی نيست سرمایه دارانه و از نوع 

 وزیر کار با این اما. ضدکارگری و عقب ماننده اش هم هست
اصالحات ال اقل یک چيز را برای کارگران ایران روشن می کند و آن 

  !معنای انطباق قانون کار با فرهنگ اسالمی است
دالئل عوامفریبانه دیگری هم برای این اخراج ها بيان کرده اند نظير 

از نظر  «: مثال گفته اند!! این که هدف از آن، اشتغال زائی است
ی قانون کار موجود به دليل آن که ئجامعه ی کارفرمانمایندگان 

شرایط بسيار سختی برای اخراج کارگران در نظر گرفته است، 
شده و باعث می شود کارفرمایان از " اشتغال زدایی" موجب 

اوال اشتغال از یعنی .  »استخدام کارگران جدید خودداری کنند
ر صورتی حاضر به کارفرمایان دثانيا ! بيکارسازی زاده می می شود

همه . کارگران قدیمی را اخراج کنند اند که ان جدیداستخدام کارگر
این ها هم یعنی در جمهوری اسالمی اشتغال مستلزم از ميان 

  .استحق کار بردن 
اما دالئل حقيقی این تهاجم به قانون کار و حقوق کارگران را در دو 

اکميت نظام عامل اصلی می توان دید که هر دو در متن عمومی ح
: سرمایه داری و ذات ضد کارگری جمهوری اسالمی عمل می کنند

برنامه « سياست اقتصادی نئوليبرالی رژیم که مشی حاکم بر 
نيز هست؛ و دیگری توقعات و » برنامه چهارم« و » بيست ساله

  .فشارهای جهانی سازی نئوليبرالی از خارج است
نجانی تحت خصوصی سازی که از دوره ریاست جمهوری رفس

با بيکارسازی های ميليونی و موجی » تعدیل اقتصادی « عنوان 
کارگران همراه بود و در دوره خاتمی هم ادامه داشت، از این پس 

 قانون اساسی ٤ ٤ای در نقض اصل  با  با صدورفرمان علی خامنه
 از مؤسسات دولتی، ابعادی کالن %٨٠خصوصی سازی  مبنی بر

 .پيدا خواهد کرد
 :خصوصی می شوند  این فرمان مؤسسات زیربر طبق

  معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای شرکت -  ١
 .نفت ایران و شرکت استخراج و توليد نفت خام و گاز ملی
 .بانک ملی ایران و چند بانک دیگر های دولتی باستثنای   بانک- ٢
 .نایرا های بيمه باستثنای بيمه مرکزی و بيمه   شرکت- ٣
های هواپيمائی و کشتيرانی باستثنای سازمان    شرکت- ۴

 .سازمان بنادر و کشتيرانی هواپيمائی کشور و
 .برق های تأمين نيرو باستثنای شبکه اصلی انتقال   بنگاه- ۵
های مادر  های پستی و مخابرات باستثنای شبکه   بنگاه- ۶

 های اصلی تجربه و واگزاری فرکانس و شبکه مخابراتی، امور
 .پستی مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه

  ضنایع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای توليدات دفاعی و - ٧
مؤسساتی که  .به تشخيص فرماندهء کل قوا امنيتی ضروری
. دولتی هستند های از کل بنگاه % ٢٠شوند فقط  خصوصی نمی

 این زیرا در. نيز در برنامهء بعدی خصوصی خواهد شد % ٢٠این 
  .گفتگو در جریان است مورد بحث و

این خصوصی سازی هائی که خریداران اش اکثرًا خود حاکمان و 
آقازاده های مفت خر و مفت خور خواهند بود، اخراج های انبوه در 

اصالح قانون کار می خواهد اوًال برای این اخراج . پی خواهند داشت
ریداران این های انبوه پوشش قانونی بدهد؛ و ثانيًا خيال خ

مؤسسات را از بی حقی و بی دفاعی تضمين شده کارگران توسط 
  .دولت مطمئن سازد

این . از طرف دیگر سرمایه فرامليتی است که بر در می کوبد
سرمایه بشدت طالب تسخير بازارکار ایران است ولی به شرطی 

برنده شود یعنی کارگر ایران از لحاظ ارزانی و بی » مناقصه « که در
رژیم . اعی قابل رقابت با بی حق ترین و بی دفاع ترین ها باشددف

اسالمی که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی پياده کردن 
دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را آغاز 
کرده است، برای پذیرفته شدن در سازمان جهانی تجارت به هر 

ی فرامليتی است؛ ولی دری می زند و به دنبال جلب سرمایه ها
  . شرائط ایران را هنوز مطلوب نمی دانند

تالش های دولت ایران برای تغيير قانون کار و از کارائی انداختن آن 
بقول وزیر ( بيش از آن که برای منطبق کردن ان با فرهنگ اسالمی 

باشد، برای منطبق ساختن آن با خواسته ها و زیاده خواهی ) کار
 تجارت و برای رقابت پذیر کردن بازار کار ایران های سازمان جهانی

بعنوان یک شاهد . برای جلب سرمایه های فرامليتی بوده است
 ایتاليا –گویا در این باره، مهدی بهکيش رئيس اتاق بازرگانی ایران 

  :گفته است
من در مذاکره با طرف های خارجی، همواره با این انتقاد           « 

ری اسالمی بسيار سخت و محدود کننده که قوانين کار جمهو
است روبرو می شدم و می دیدم که خارجی ها به لحاظ قانون کار 

اتفاقا یکی از شرایط . ما در ایران سرمایه گذاری نمی کنند 
پيوستن ما به سازمان جهانی تجارت ، بازنگری در قوانين کار 

  . »داخليست
 اصالح قانون کار اتاق بازرگاني که یکی از اهرم های فشار برای

 در نامه ای به وزيرکار نوشته بود ٨ ٣ مهر ١ ٠بوده است در تاريخ 
 روابط و ضوابط کارگری و کارفرمائی می تغيير کلیخواهان «که 
و خروج بنگاههاي صنعتی کوچک « این اتاق مدعی بود که . »باشد
 از شموليت قانون کار، باعث ارتقاء بهره وری نيروی کار، رشد بزرگ

اتاق . »اشتغال و سرمايه گذاری و در نهايت افزايش توليد می شود
بازرگاني اعالم کرده بود که در آستانه ورود ايران به سازمان جهانی 

  .تجارت، قانون کار باید هر چه زودتر  تغيير يابد
وم اصالح قانون کار اظهار نظر کرده اند بسياری از مسئوالن که در لز

. ضرورت دارد»  برای تأمين امنيت سرمایه« گفته اند که این کار 
برخی از طرفداران طبقه کارگر هم از موضع مخالفت با این 

اما این حرف بی معنی . اصالحات همين حرف را تکرار کرده اند
. ياندازدامنيت سرمایه را سلب مالکيت می تواند به خطر ب. است

آیا جنبش خلع ید از سرمایه داران در ایران وجود دارد که امنيت 
سرمایه به خطر افتاده باشد؟ آیا قانون کار، امنيت سرمایه را به 

آیا بهره مندی کارگران از حقوق صنفی و حتا ! خطر می اندازد؟
فرضًا از باالترین حد رفاه در جامعه سرمایه داری، امنيت سرمایه را 

قطعا اگر امنيت سرمایه را بيش تر نکند کم تر ! ر می اندازد؟به خط
   در مجلس  تهران  با صطالح نماينده عليرضا محجوب. نمی کند
 از دستور   پيش  آارگر اخيرا در نطق  خانه  و دبيرآل  اسالمی شوراي

   حقوق  آه  هزار آارگر ماه هاست٢ ٠ ٠   به  نزديك خود گفت آه
   حدود سيزده ميليون  ايران  اينكه وی با بيان. اند  نكرده دريافت
 هزار ٢ ٠ ٠   به ، نزديك  ميان در اين:   فقر دارد، گفت  زير خط جمعيت

  های  نظير شرآت  واحد توليدي۵ ٠ ٠ در   آه هايشان آارگر و خانواده
   هستند و بارها در مقابل  نو شاغل  و سيمين ، ناز نخ  باف پوشينه
   حقوق  آه ، ماههاست ايم  شاهد آنها بوده  اسالمی  شورای مجلس
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   ماه۵ ٠ آارگرها حدود   از اين وی گفت که  برخی. اند  نكرده دريافت
  . را در یافت نکرده اند  حقوقشان  آه است

آیا این ها هستند که امنيت سرمایه را به خطر انداخته اند یا 
احمدی نژاد قبل ! ت؟سرمایه است که امنيت آنان را بر باد داده اس

انتصاب شدن وعده داده بود پول نفت را توی سفره زحمتکشان 
با این اصالح قانون کار نفت را بر سفره زحمتکشان ریخته و . بریزد

  !مانده است که با تصویب آن کبریت را هم بکشد
 آنچه انگيزه اصالح قانون کار است نه تأمين امنيت سرمایه بلکه 

آنچه ما امروزه با آن رو .  نجومی برای آن استتأمين سود بيکران و
به رو هستيم، نه به خطر افتادن امنيت سرمایه بلکه به خطر 

در پی رقابت پذیر کردن بازار کار ایران مثال . افتادن امنيت کار است
 برای سرمایه های فرامليتی، در پی - با بازار برده داری چين -

ی خارجی از طریق هر چه ایجاد جذابيت برای سرمایه گذاری ها
 .ارزان تر و بی دفاع تر کردن نيروی کار در ایران است

در دوران انباشت اوليه سرمایه، سرمایه داردان بردگان را برای 
در عصر نئوليبراليسم . استثمار به مراکز سرمایه می بردند

منتها برای . اقتصادی، سرمایه است که به سراغ بردگان می رود
این جابجائی به زحمت اش بيارزد، ابتدا باید ازتبدیل این که آن که 

و . شدن زحمتکشان آن سرزمين ها به بردگان مطمئن شود
جهانی سازی نئوليبرالی چيزی نيست مگر همين جهانی سازی 
عدم امنيت شغلی، فقر، بی حقی، بی آیندگی و در یک کالم 

ابر جمهوری اسالمی که در بر . جهانی سازی بردگی برای سرمایه
فشارهای خارجی برای رعایت آزادی بيان و حقوق فردی و مدنی و 
حقوق زنان اینهمه سال با آنهمه سرسختی مقاومت کرده است، 
برای برآوردن انتظارات و درخواست های سرمایه های امپریاليستی 
مبنی بر تبدیل کارگران ایران به کارگران یکبار مصرف برای آنان  و 

دست آنان برای مکيدن مغز استخوان های هر چه بازتر گذاشتن 
« با این نوع . کارگران، با این گشاده دستی وارد عمل شده است

ی که امپریاليست ها برای کارگران و زحمتکشان می »حقوق بشر
و این طبيعی . خواهند، جمهوری اسالمی هيچ مخالفتی ندارد

است چون هر دو از یک سرشت اند؛ هر دو سرمایه داری اند و 
امپریاليست ها » حقوق بشر« این هم . دست در یک کاسه دارند

  !جمهوری اسالمی را»  ضد امپریاليسم« را رسوا می کند و هم 
   نتيجه- بخش سوم 

با خارج کردن تقریبا همه نيروی کار ایران از پوشش قانون کار، رژیم 
سرمایه داری ایران نه فقط حق برخورداری کارگران و زحمتکشان 

 یک قانون کار مترقی و حقيقتا ضامن منافع نيروی کار، بلکه ایران از
 صرفنظر از مطلوب بودن یا - اساسا حق برخورداری از یک قانون کار 

با عموميت دادن کار موقت .  را هم از آنان سلب می کند-نبودن آن 
با . و حتا کار غير رسمی، امنيت شغلی کارگران را از بين می برد

ای انبوه، حق کار را در مقياس انبوه از ميان مجاز ساختن اخراج ه
همراه با این اقدامات، همه لگدکوب شدگان را از هرگونه . می برد

برخوداری از تأمينات اجتماعی از قبيل بيمه های بيکاری و درمانی 
همه این ها با قانون کار گره خورده . و غيره هم محروم می سازد

می کنند بی آن که خود از طرف دیگر قانون را هم عوض . اند
کارگران را که سرنوشت شان در این قانون نویسی ها و دستکاری 
ها به بازی گرفته می شود در تدوین و تغيير قانون کار مداخله 

درست است که مبارزه قوی و مؤثر برای این حقوق، به  . دهند
تشکل مستقل و سراسری کارگران و زحمتکشان و بيکاران نياز 

شکل مستقل هم یکی دیگر از از پایه ای ترین حقوق دارد و حق ت
آنان است که مستمرًا منکوب می شود، اما مبارزه برای این حقوق 

اوال حق کار . را نمی توان به ایجاد تشکل های مستقل موکول کرد
و امنيت شغلی مقدم بر تشکل شغلی است و ثانيًا حول مبارزه 

 و به آن ها جنبه عليه این بی حقی ها هم می شود متشکل شد
تعرضاتی که از طریق اصالح قانون کار به . تشکل سراسری داد

نيروی کار در ایران شده است، ظرفيت و زمينه بالقوه عظيمی برای 
. مبارزه مزد و حقوق بگيران در سطح سراسری ایجاد کرده است

این مبارزات می توانند حول شعارهای زیر سازماندهی شوند که 
 همه اقشار مزد و حقوق بگيران و متحد کردن آنان ظرفيت فراگيری

را داشته؛ و حتا می توانند محمل اتصال و اتحاد همه اقشار آسيب 
  :دیده و آسيب پذیر از سياست های نئوليبرالی باشند

  حق کار         ·
  حق تشکل مستقل         ·
  )کار دائم( امنيت شغلی          ·
  عليه خصوصی سازی          ·
 عليه اخراج         ·
  تأمينات اجتماعی برای همه مزد بگيران         ·
  شموليت قانون کار به همه مزد و حقوق بگيران         ·
  دخالت نمایندگان حقيقی کارگران در تدوین قوانين         ·
  توزیع عادالنه ثروت         ·
   

  – ١ ٣ ٨ ۵ آبان ٤           
  

  
     

   
   
   
  
  
  
  
  

    
  * پيوندها* 

  
  زمانروابط عمومی ساايميل 

                                    
public@rahekargar.net 

   
  مانعمومي سازروابط   تلفن 

   
0049-69-50699530      

  
    شماره فاکس سازمان 

 
      43455804-1-33  

    
   

   راه کارگر تي  سا
  

www.rahekargar.net         
  
     

  سايت راديو برابری 
  

   www.radiobarabari.net  
  
   

  سايت اتحاد چپ کارگری
                                

www.etehadchap.org 
   

  سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

 نشر بيدار 
 

www.nashrebidar.com  
 

نشريه انگليسی ايران بولتن     
 

   www.iran-bulletin.org   
 
 

مشخص" ديدگاه " ا کد مقاالتی که ب: توجه 
 .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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  !جنايتی ديگر                      
 

را به حساب گروه صنعتي ملي  کارگر 200خودکشی 
  چه کس و کسانی باید نوشت ؟

 
   

نماینده  " محمد علي مقنيان: " ایلنا از قول –کارایران دولتی خبر گزاری 
شهرستان بيجار وعضو آميسيون اجتماعي مجلس هفتم ، ضمن دفاع 

  مجبور به در ایران ،یاز مدیران کارخانه ها و گسترش بخش خصوص
 جنایتی شد که توسط آن خبر گزاری اینگونه گزارش افشا وبازگویی

هاي متعددي به داليل مختلف   ظرف سالهاي اخير آارخانه... « : گردید 
هاي هنگفت و آمبود   از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهي

و ادامه داد » ...اند  اند و هزاران آارگر بيكار شده  نقدينگي از پاي در آورده
 شرآت تحت 32گروه صنعتي ملي در سالهايي نه چندان دور با « : 

 آارگر را در اختيار داشت و امروز اين گروه 500 هزار و 14پوشش 
هاي فرسوده و اسقاطي تبديل شده است   صنعتي به پارآينگ اتومبيل

صنعتي آه پس از تعطيلي اين گروه بزرگ « :   تصريح آرد" مقنيان"» ...
بخاطرمسايلي چون واردات ورآود بازار فروش و آمبود نقدينگي، رخ داد 

 هزار آارگر به داليلي متعددي از 2 نفرخودآشي آردند وآانون گرم 200
راستي چرا بايد به آمك « : و می افزاید » ....  هم پاشيده شد

ان ها قرباني و آارگر  واحدهاي صنعتي نشتابند و بگذارند آه آارخانه
 شهریور 24 ایلنا ، جمعه –خبر گزاری کارایران ( » ! .سرگردان شوند 

می شود ازعضو کمسيون اجتماعی  ) 2006 سيپتامبر 15 برابر 1385
 واحد های تاچه کسانی به کمک کارگران بشتابند باید : مجلس پرسيد 

  صنعتی را از ورشکستگی و رُکود و تعطيلی باز دارند؟ 
 وزیر کار محمد جهرمى در ،خبرنگار اجتماعى ايسنا به گزارش جدا ازاین

گردهمايى مشترك ، وزارت آار واموراجتماعى با سازمان تامين 
فاقد پوشش و نفر ميليون 15.... « : اجتماعى در مشهد اعالم داشت 

 ميليون نفر جديد تا 5/4شود   ميليون بيكار هستند آه پيش بينى مي3
د رجای دیگری » . ت افزوده شودپايان برنامه چهارم به اين جمعي

 ایلنا از قول محمد رضا جعفری ، مدیر کل درمان - خبرگزاری کارایران 
 هزار روحاني از خدمات 13« : تامين اجتماعی قم گزارش می دهد 

 ميليون نفراز 15 از سویی » تامين اجتماعي استان قم بهره مند شدند 
 محروم از پوشش –  وزحمتکشانکارگران  –بخشهای مختلف اجتماعی 

بيمه تامين اجتماعی هستند وامکان مراجعه به دکتر و دسترسی به 
 هزار واندی از 13 بيش از از سوی دیگرو. داروهای مورد نياز شان ندارند

ند تا فربه ترشوند ااز خدمات تامين اجتماعی بر خوردار روحانيت و طالب 
  . و در سرکوب همه جانبه مردم نقش ایفا نمایند

بازیگران اصلی این فنا شدن و نابودی در ایران : رسش این است پ 
و به خودُکشی وا داشتن آ نان زحمتکشان کارگران وتدریجی زندگی 

سرمایه دارای ایران ، آقازاده ها، مدیران  غيراز اچه کسانی اند؟ آی
کارخانه ها وسردمداران نظام وبنياد های مافيای قدرت، سپاه پاسداران 

 در  اجراء سياست های نئوليرالی،هم هستند که در پرتوو دیگرانی 
پيشبرد خودمانی سازی ها به نام خصوصی سازی و وعده چهارچوب 

های توخالی بردن پول نفت بر سر سفره بی چيزان و فقرا و باال 
، کشيدن ميليارد ها تومان توسط بخش خصوصی و دولت حامی آن

کارگران را این چنين به روز سهم های ميلياردی را باال کشيده باشند و
   ؟ سياه کشانده باشند

سياست اجرایی و قانونی خصوصی سازی که طی سالها و در دو 
، با 85اینبار دراوایل تير ماه . دولت رفسنجانی و خاتمی اعمال می شد 

 قانون 44برای عمومی ساختن بند ج ، اصل  فرمان خامنه ای 
تی و بطور عمده بخش اساسی، در جهت گسترش بخش های غير دول

 اعالم  خصوصی، از طریق واگذاری فعاليت ها و موسسات دولتی
اجرای این « : دراین باب خبرگزاری ها نوشتند  . بيرونی گردید 

 درصد ازسهام کارخانه ها و 80سياسيت های استراتژیک که واگذاری 
زمينه تحقق .  را شامل می شود 44بنگاهای بزرگ دولتی، اصل 

سيار مهم از جمله؛ یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اهدافی ب
اجرای عدالت اجتماعی ، فقر زدایی و دستيابی به اهداف سند چشم 

در پرتواین سياست ها، بخش . انداز بيست ساله را فراهم می کند
های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت 

( » یجی وهدفمند تقویت می شوندجهانی در یک قواعد فرایند تدر
مواجهه " برای بازشناختن ) 1385 تير 11خبرگزاری فارس، یکشنبه 

چهره  ... " هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک قواعد تدریجی و
شناخته شده کشتار های رژیم مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت 

ی وتصميمات دولت، رهبر... باابالغيه مقام« :احمدی نژاد، اعالم داشت
اگر بخواهيم کشوری . درحال سالم سازی و مانع زدایی هستيم 

این . قدرتمند و ثروتمند داشته باشيم، به یک دولت بزرگ نياز نداریم 
دولت باید با جدیت کارخانه ها را به مردم واگذار . تفکرات دولت است

وهمين ) سایت وزارت کشور( » . کرده تا بيشترین بهره نصيب آنان شود
قواعد بازی سردمداران نظام است که تعطيلی کارخانه ها ، بيکاری و 
اخراج های دستجمعی کارگران و فقر، ناداری و شرمنده گی و بی 

پاسخ گذاشتن نيازمندی های افراد خانواده ، وسرانجام خودُکشی آنان 
  . را بدنبال می آورد 

جی شاهو، ایران امروز نه تنها کارگران سندیکای شرکت واحد ، نسا
خودرو، شرکت نفت ، پتروشيمی ، ماشين سازی تبریز و اراک ، ذوب 

کارگران  آهن، کارگران شهرداری ها، مخمل و ابریشم کاشان، بابلسر، 
 چوکا، معدن سنگر، هزاران معلم و پرستار -  رشت-  قزوین- صنعتی اراک

 در بلکه سایر بخش های طبقه کارگر و مزد وحقوق بگيران همه و همه
معرض هجوم بخش خصوصی و دولت حامی سرمایه داری جمهوری 

مطبوعات . اسالمی به حقوق اوليه خود، دست بگيربان هستند
صد ها کارگاه کوچک دراستان تهران تعطيل و بيش از دو « : نوشتند

گرانی در تمامی اجناس هزینه ُبر زندگی » هراز کارگر بيکار شده اند
یکی از سایت هابه نقل از محمد . ی کندروزمره مردم ایران بيداد م

 هزار 320 ماهه اول امسال 4در فاصله « :جهرمی وزیرکار گزارش داد 
با اشاره به « :وی گفته است » ....تن از کارگران از کار، بيکار شده اند

 در صد از کارگران با شرایط 65معضل قرارداد موقت، در حال حاضر 
 تير 30سایت پيک ایران، جمعه ( » ...قرارداد موقت شاغل هستند

 ،احمدی نژاد به استانی پا نگذاشتههنوزوقتی  بر این پایه است ) 1385
مردم شکایات خود را تنظيم می کنند تا حد اقل انتظارات شان را طرح 

از مرآز تبريز در جريان شانزدهمين « : به گزارش خبر نگار ایلنا . نمایند 
 هزار 144ايجان شرقي بيش از سفر استاني رييس جمهوري به آذرب

نامه به دآتر احمدي نژاد در زمينه هاي مختلف ارسال شده بود آه 
 هزار نامه مربوط به درخواست اشتغال بود آه به اداره آل 37بيش از 

تعاون آذربايجان شرقي ارجاع شده آه مسئوالن اين اداره قادر به 
 ایلنا ، –ار ایران خبر گزاری ک( » پاسخگويي به اين تقاضاها نيستند 

و باز به گزارش همين خبرگزاری کارگران ) 1385 شهریور 27دوشنبه 
ساوه طی نامه ای به احمدی نژاد و شکایت از وزیر کاراومحمد جهرمی 

تالش در راستاي مسكوت ماندن طرح بهسازي و ... « :نوشته اند 
نون آار قانونمند شدن قراردادهاي موقت آار و ارائه پيش نويس اصالح قا

 حمايتهاي بي حد ... عدم اجراي صحيح قانون آار،... و27و حذف ماده 
فريني آه آاز سرمايه داران و صاحبان صنايع به بهانه ايجاد اشتغال و آار

موجبات تضييع حقوق نيروي آار آشور را با ترويج قراردادهاي موقت آار، 
خ شروع و قراردادهاي سفيد امضاء، قراردادهاي ظالمانه فاقد تاري

خاتمه، اخذ تسويه حساب قبل از اشتغال، اخذ تعهد محضري از آارگران 
مبني بر سلب هرگونه ادعا عليه آارفرمايان در خصوص حوادث ناشي از 

را فراهم ساخته، تبعيض و بي عدالتي و ... آار، خسارت و ديه، 
دوگانگي در خصوص دستمزد آارگران قراردادي و همچنين بازنشستگان 

تمري بگيران تامين اجتماعي در مقايسه با بازنشستگان آشوري و مس
ايجاد تخم نفاق بين جامعه آارگري و دهها و صدها معضل ...و لشگري 

و مشكل ديگر براي اين قشر شريف و زحمتكش موجي از نگراني براي 
شکایت  ادامه  کارگران در»است .......جامعه آارگري فراهم ساخته 

آقاي رييس جمهور دستور دهيد وزير آار به جاي ورود « : آورده اند خود 
به بحث اشتغال آه هيچگونه ارتباطي به وزارت آار نداشته و ندارد به 
وظايف و رسالت وزارت آار آه همانا صيانت از نيروي آار آشور و تنظيم 

بدین ترتيب همين ) همان ماخذ پيشين  (   ». عمل آند،روابط آار است
 ردهد که دولت احمدی نژاد با این وزرای خود بر سنامه ها نشان می 

همين وضعيت است که آدمی با مشخصه ! شاخ نشسته و ُبن می برد
مجلس شورای اسالمی فریاد عليرضا محجوب را وا می دارد که در

دیگر باید برای حل مشکالت اقتصادی متوسل به دعا شد « : برآورد 
« :ی تاکيد می کند و» .وستادی به عنوان ستاد دعا تشکيل داد

ستادهایی که برای مبارزه با گرانی ها دردولت یا جاهایی دیگر ایجاد 
روزنامه کار ( » شده، تاکنون نتوانسته اند مشکلی از مردم حل کند

باری وقتی اوضاع به این حد از ) 1385 مرداد4  چهارشنبه  وکارگر،
استی، نظام برای حفظ موقعيت و پيشبرد چنين سي. بحران می رسد 

. تشکل مستقل کارگران را مانع می گردد. دست به هر کاری می زند  
. اعتصاب را ممنوع می سازد. اجتماعات کارگران را سرکوب می نماید

وثيقه های چند صد . کارگران معترض را دستگير و به زندان می کشاند
، همه و همه از تعميم ...ميليونی و بيکار سازی و قطع بيمه اجتماعی و

 گسترش یافتن همين سياست خصوصی سازی هاست که در و
رژیم جمهوری اسالمی در  راستای اجرای سياست استراتژیک 

همراهی و همسویی با سازمان تجارت جهانی، مطابق همان نسخه 
رژیم  . صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به پيش برده می شود 

خودُکشی وا جمهوری اسالمی عامل اصلی این جنایت یعنی به 
 تن از کارگران گروه صنعتی ملی است، همچنان که عامل 200داشتن 

    !دهها، صدها و هزاران کشتار و مرگ دیگر نيز بوده واست 
کارگران برای درهم شکستن چنين سياست ویرانگری که برای کارگران 

بدنبال  ومزد وحقوق بگيران وتماميت جامعه ما چيزی جز خانه خرابی 
 جزمتشکل ساختن نيروی خویش وسازمانيابی تشکل  .دارد نداشته ون

های مستقل وسراسری خود وهمراهی وهمبستگی با دیگر جنبش 
های اجتماعی و تعميق بخشيدن به مبارزات طبقاتی وتقویت بلوک 
کارگری در برابر بورژوازی، در جهت پاشاندن این نظام، راه دیگری در 

  . برابر خود ندارند
  
      *****  *************************  
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  درسهای تاريخی يک اعتصاب     
  
  

اولين سالروزاعتصاب باشكوه و تاريخي )   دسامبر25(چهارم دي ماه 
اعتصابيون در .آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه فرارسيد

این اعتصاب اما . سرکوب وبازداشت شدند84سحرگاه چهارم دیماه 
سازمانيافته وآگاهانه ومستقل بخشی ازنيروی بمثابه ی یک اقدام 

 و مرزهای خانه و شهرومنطقه رادرنوردید طبقه کارگرایران درخشيد
درسازمانيابی مستقل کارگری ، تازه ایبخش جرقه ی اميد بمثابه و

  در نظام جمهوری اسالمی ایران  معرفیتحت تسلط استبداد حاکم
ل پرفرازو فرود را اعتصابی که لحظه به لحظه ی این سا. گردید

سرشارازهيجان یک کشمکش دائمی نيروی کاربر عليه سرمایه نموده 
است و تجربه ی زنده اش همچنان چشمهای فعالين کارگری جهان را 

 .خيره ی خود  ساخته است 
 این اعتصاب و  همراهی وپشتيبانی فعالاتحاد چپ کارگری ایران در

له یکبار دیگر مراتب  بدینوسي ،بمناسبت فرارسيدن چهارم دیماه
همبستگی فعالين اش را با سایر فعالين کارگری ایران و جهان که برای 

 اعالم وبه ،اتحادمبارزاتی درون جنبش مستقل کارگری تالش می نمایند
پایداری خانواده های کارگری و اعضای مبارز سندیکای کارگران شرکت 

 .واحد اتوبوس رانی تهران و حومه درود می فرستد
 پرتو این اعتصاب و مبارزه ی روزمره ی کارگران آگاه و مبارز دیگر در

بخشهاو مناطق کشورمان در یکسال گذشته بود که امروزه جهان آگاه 
درکشورما مبارزه برسر سازمانيابی مستقل  کارگری بيک رکن است  

 سياسی  مبدل شده و این مبارزه در –اساسی در تحوالت اجتماعی 
 منطقه و جهان و سطح کنونی مبارزه طبقاتی درون متن اوضاع بحرانی

 .جامعه وارد مرحله جدیدی شده است 
سال دستگيریهای جمعی .  گذشت 1384 دیماه 4یکسال از یکشنبه 

کارگران، تجمع خانواده های کارگری، سال محاکمات دیگر باره فعاالن 
ادی کارگری در بيدادگاهای نظام ، سال تجمع بزرگ استادیوم ورزشی آز

و رودررویی با شهردار تهران قاليباف ؛ حرکت اتوبوس ها با چراغ روشن، 
بليط نگرفتن از مسافرین و آگاهی رساندن به آنان ، تجمعات کارگری و 
تالشهای  سازمانگرانه ، برکناری یک مدیربی کفایت و جایگزینی او با 

زد و یک مدیرشياد و بی لياقت دیگر که بزودی نقاب ریاکاری را کنار 
سال زندان و " ! سندیکای شرکت واحد غير قانونی است"اعالم کرد 

مقاومت رهبران کارگری نظير منصوراسانلو تحت شدید ترین خشنونت 
سازمانيافته ی دولتی رژیم اسالمی وبيکار ماندن پنجاه تن از کارگران 

 .اعتصابی شرکت واحد  
اج و بيکاری و  تحميل یکسال ازتعقيب و آزارو زندان  فعالين کارگری، اخر

تنگناهای معيشتی برکارگران و خانواده هایشان بویژه کارگران اخراجی 
و تعليقی شرکت واحد گذشت اما با همه ی تلخی این شرایط تداوم 
مبارزات کارگران ایران یکبار دیگر این حقيقت را به اثبات رساند که 

ت،  چرا که  رهائی کارگران ایران تنها بدست خود کارگران ميسر اس
این مبارزه ناشی از موقعيت کارگران درجامعه ی سرمایه داری ایران، 
کاهش سطح زندگی اکثریت عظيم جامعه وسلطه و قدرت مطلق 
سرمایه داران بخش خصوصی و دولت اسالمی بعنوان بزرگترین 

از همينروست که  در ایران هر مبارزه ی صنفی . کارفرمای کشور است 
ران با موانع قانونی روبرو می گردد و در این رودررویی ، و مطالباتی کارگ

آگاهی از مبارزه برای خودرهائی اقتصادی و سياسی هر روزبيشتر 
نشوونما می یابد که دیگر  نه اخراج و نه زندان و نه محاکمه و وثيقه 

 .های کالن ، قادراست مانع گسترش مبارزات  در بين کارگران گردد
ی اسالمی با راه اندازی شوراهای اسالمی، خانه  تا کنون رژیم جمهور

ی کارگر و موانع قانونی بر سر تشکل مستقل کارگری کوشيده با نفوذ 
پليسی امنيتی و دخالت آشکاردر محيط های کار هم به سرکوب و 
تعقيب فعالين مستقل کارگری بپردازد و با معرفی ارگانهای خود بعنوان 

کارگری، حتی مبارزه بر سرابتدائی نهاد های کارگری کشور مبارزات 
ترین خواستهای صنفی را به کنترل در آورده و با دخالت عوامل خود این 

 . مبارزات را بخدمت سياستهای خود منحرف نماید 
این سياست خفقان آوراما ، بعد از نزدیک به سه دهه دراثر مبارزه ی 

ه و لرزان شده پنهان و آشکار وطوالنی کارگران آگاه ایران ترک برداشت
در چنين بستری است که جنبش کارگری ایران متکی به نيروی . است 

خود  آماده ی گشودن یک مرحله ی جدید در مبارزه طبقاتی قطب کاربر 
 .عليه سرمایه شده است 

یکی ازدستاوردهای مهم تا کنونی ، ریزش توهمات وباورهای کاذب 
ن توده ی وسيع کارگران، نسبت به ارگانهای رژیم در کارخانه ها در بي

شکسته شدن سلطه بالمنازع شوراهای اسالمی، تشدید تضادهای 
درونی ارگانهای ضد کارگری، رشد آگاهی نسل جوان کارگران نسبت به 
مسائل مبارزه طبقاتی و افزایش نقش فعالين کارگری در سازمانگری 
مستقل و تشدید مبارزه برای حق تشکل مستقل کارگری در ایران 

 .ت اس
باشد تا بر پایه ی این دستاوردها و درس آموزی از آنها آینده ی 
جنبشی در ایران  رقم زده شود که اتحاد چپ کارگری ایران خودش را 

  متعلق بدان می داند 

  
کارگران ایران که مجبوربه فروش نيروی کارشان هستند باید در تشکل 

 برخوردار های خودشان متشکل شوند وازسازمانهای طبقاتی خودشان
بدون این . کردند و  برای بهبود شرایط کار و دستمزدشان مبارزه کنند 

مبارزه دسته جمعی و متشکل نه تنها کارگران و مزدبگيران در پراکنده 
گی و انزوا شانسی در دفاع از بهای نيروی کارشان ندارند بلکه توانایی 

اتحاد . ابد کل  کارگران با دسيسه های سرمایه داران نيز کاهش می ی
چپ کارگری برای برسميت شناخته شدن  حق تشکل مستقل  

دراین فرصت یکبار دیگر تاکيد . کارگران ایران همچنان تالش می کند 
  : می کنيم 

 جمهوری اسالمی ازبرسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگری -
سربازمی زند ، همانگونه که از حق اعتصاب و اجتماع کارگران جلو می 

، باید با تمام قوا  ازهر گونه تالش کارگران برای سازمانيابی گيرد 
مستقل تحت نام اتحادیه ، سندیکا ؛ شورا بمنظوردفاع ازمنافع اقتصادی 
کارگران و رفع موانع قانونی فعاليت آنها و شکست و عقب نشينی 

 .استبداد ورژیم سرمایه دفاع  کنيم 
ان و هدایت مبارزات  هدف تشکل مستقل کارگری متشکل کردن کارگر-

این تشکالت همانگونه که باید مستقل ازدخالت دولت ها . شان است 
و نهاد های داخلی و خارجی سازمان یابند، نباید تحت کنترل گرایشات 
خاصی قرارگيرند که مسائل مبارزاتی کارگران را تابع منافع کوتاه مدت و 

رگرفتن منفعت در نظ. لحظه ای و منافع فرقه ای خود قرارمی دهند 
مبارزه با . عمومی کارگران بدون مبارزه با فرقه گرایی ممکن نيست 

فرقه گرایی اما نباید در عمل به مقابله ی کاذب طيف های گوناگون 
  .درون جنبش کارگری با منافع خود کارگران منجرگردد 

به رسميت .  جنبش کارگری از طيف های گوناگونی برخوردار است -
ما ازهرگونه  تالش کارگران . ایشات اصل است شناختن این گر

سازمانيابی برای ارتقاء مبارزاتشان  پشتيبانی می کنيم که ازابزارخود
با سرمایه داران بهره می گيرند و در اشکال متنوعی به سازمانيابی 

  .خودشان می پردازند 
اتحاد .  جنبش کارگری ایران بخشی ازیک جنبش بين المللی است -

  بسهم خود  برای جلب همبستگی جهانی کارگران تالش چپ کارگری
 . کرده و خواهد کرد 

واقعيت اما این است  در سطح بين المللی جنبش کارگری نيز 
در سطح بين المللی بویژه در . ازانحرافات عدیده ای رنج می برد 

اکثرکشورهایی که بنحوی اتحادیه های کارگری ظرف اصلی تشکل 
همچنين  شاهد حضورانواع و اقسام اتحادیه های یابی کارگران هستند 

" دستاورد های جزئی"اتحادیه هایی که از منطق . کارگری هستيم 
حرکت می کنند و در عمل محافظه کارند و گرایشات انحرافی در آنها 

با این آگاهی،  تا جایی که این اتحادیه ها عالیق و . نفوذ دیرینه دارد 
رند ما از تالشهای آنها حمایت می کنيم و منافع کارگران را مد نظر دا

تالش می کنيم حمایت آنان را نيز نسبت به عالیق و منافع کارگران 
اما نيک می دانيم ، در شرایط کنونی که در اثر . ایران جلب کنيم 

تضادهای منطقه ای  و جهانی ، خطر جنگ در منطقه ما همچنان جدی 
تحدینی در بين نيروهای بين است باید بيش از هر زمان ، برای جلب م

المللی تالش کنيم که به استقالل جنبش کارگری ایران و نيروهای 
ایرانی پشتيبان آن احترام کامل می گذارند و قصد ندارند از پایه های 
جنبش های اجتماعی وطبقاتی ایران نيروی ذخيره ای برای اجرای 

حریم اقتصادی سياست هایی بين المللی نظير حمله نظامی به ایران، ت
 . و غيره بسازند 

  
  رفقا و فعالين کارگری 

باید آشکارا به استبداد رژیم اسالمی ایران نه گفت ؛ به سياستهای 
امپریاليستی غرب و پروژه های به اصطالح گسترش دمکراسی در 
خاورميانه نه گفت ،  مخالف جنگ و مخالف ارتجاع در هر رنگ و لباسی 

لب حمایت متحدین واقعی جنبش کارگری باشيم و تالش کنيم ضمن ج
ایران و حمایت نيروهای انساندوست و آزادیخواه جهان چهره ی 

اعم از اینکه این . مدافعين دروغين جنبش کارگری ایران را افشاء کنيم 
نيروها ، ایرانيانی  باشند  که بنام کارگران و جنبش های اجتماعی 

می زنند و چه نيروهای ایران در مجامع سياسی و نظامی دنيا حرف 
بين المللی باشند که تحت هر نام و پوششی ، حتی تحت نام 

و مدافعين کارگران ،خود را  تابع و مجری " اتحادیه های کارگری"
سياست های دولت های حاکم بر کشورهایشان قرارداده و یا برای 
بدست آوردن موقعيت و حفظ موقعيت هایشان مستقيم و غيرمستقيم 

ما ضمن .  های نئوليبرال و امپریاليستی خدمت می کنند به سياست
افشاء چنين  تحرکاتی ، عمل آنان را در مقابل منافع امروز و فردای 

 .مبارزات کارگران می شناسيم 
 

   دیماه  سالروز اعتصاب کارگران شرکت واحد 4گرامی باد 
  زنده باد تشکل مستقل کارگری
  پيروزباد مبارزات کارگران جهان

 
  2006 دسامبر26               ایران  اد چپ کارگریاتح
org.etehadchap.www  
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  صدها ميليارد هزينه نظامی ؛ صدها
  !           ميليون گرسنه در جهان

  
  

به علت وابستگی اقتصادی رژيمهای آنان به سرمايه جهانی روز به 
اين بدان معنی است . روز و ثانيه به ثانيه بر تعدادشان افزوده ميشود

که قطب سرمايه جهانی روز به روز بر ميزان فقر و گرسنگی؛ اعتياد  
گسترش فقر و بيکاری نه تنها در کشورهای حاشيه . درجهان ميافزايد

توليد آفريقائی ؛ بلکه در کشور ما نيز با سرعت هرچه بيشتری فاصله 
نا کافی بودن .ندان و توده های محروم را عميق تر مينمايدثروتم
و تحصيل در بين مردم کم درآمد ايران , مسکن, درمان, خوراک, پوشاک

   .يکی از مسببات اصلی تعميق اين فاصله ميباشند
 ميليون نفر از 8روزنامه ايسنا مينويسد که ده درصد يعنی حدود  

که از اين ميزان . ته شده اندجمعيت ايران که زير فقر ميباشند شناخ
اين تنها . ميليون  از گرسنگی رنج ميبرند2.5 تا 2شناخته شده حدود 

کشف دهات لختی ها که ساليان .گوشه ای از فقر جاری در ايران است
دراز نه دارو ميشناسند و نه مدرسه در اطراف کرمان؛  توسط 

 نشين در ؛ وجود ميليونها نفر حاشيه"سربازان گمنام امام زمان"
 هزار نفر کفر نشين در استان 700اطراف تهران؛ حضور بيش از 

تهران؛ بر گزاری کالسهای درس در کوهها و بيابانها در استانهای 
همگی نشانگر ميزان فقر ..... سيستان و بلوچستان و کرمان و خراسان

 . در ايران است
گی برده سرمايه جهانی  نه تنها بزرگساالن را زير فشار فقر و گرسن

است بلکه با استثمار کودکان و بهره کشی از آنان شيرازه خانواده ها را 
 ميليون کودک درجهان 200اکنون   بيش از .در هم شکسته ميشکند

کار هائی که .ميبايد کارکنند تا بتوانند خرج خانواده خود را تامين نمايند
سيون حقوق اين کودکان انجام ميدهند غالبا کارهائی هستند که در کنوا

بشر نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن مضر تشخيص داده 
آنان کار ميکنند تا ما براحتی قهوه بنوشيم و يا فرش ميبافند تا .شده اند

ما براحتی بر آن بنشينيم و شکوالتهائی را نوش جان ميکنيم   با دستان 
سرمايه داران  .اين کودکان بسته بندی و يا مواد اوليه آن تهيه ميکنند 

همين توليدات را با صدها برابر دستمزدی که به  کودکان پرداخت 
يک قلم از اين سود ها که .مينمايند ؛ در معرض فروش قرار ميدهند

مربوط به فروش قهوه است و  نصيب سرمايه داران ميشود رقمی  
 ميليون 20با اين پول ميتوان  تمامی اين .  ميليارد دالراست 6حدود
کی که استثمار ميشوند را به  مدارس ابتدائی فرستاد و دست کم تا کود

اما همين مبلغی که برای چنين طرح .کالس چهارم ابتدائی تامين کرد
بزرگی کافی ميباشد ؛ کمتر از مبلغی است که در آمريکا برای لوازم 

  .آرايش پرداخت ميشود
زايمان طبيعی در اين حال ميبينيم زنانی که بعلت فقر قادر نيستند از 

آنان در هنگام زايمان ميميرند و کودکانشان بعلت عدم .برخوردار باشند 
توانائی مالی خانواده يا به بيماريهای مزمن دچار ميگردند و يا تا سنين 

 سالگی ميميرند و درصد آنان نه تنها کاهش نميابد بلکه هر لحظه به 5
فغانستان بچه ای  زنی که در ا1000ازهر . تعدادشان افزوده ميگردد

 نفرشان ميميرند؛ در هندوستان مرگو مير کودکان و 20بدنيا ميآورند 
در حالی که در کشورهای پيشرفته جهان .زنان زبانزد خاص و عام است

عدم . زنان در زمان زايمان با خطر مرگ روبرو ميباشند0,2تنها     
وجب دسترسی به وسائل پيشرفته پزشگی در  کشورهای فقير جهان  م

هزار زن در زمان وضع حمل و يا در دوران 30ميشود که  ساالنه 
کودکانی که اين زنان در شکم داشته اند يا ميميرند و يا .بارداری بميرند

  .به خيل کودکان بی سرپرستی اضافه ميشوند که به دسته فقرا ميپيوندند
 نفر کودک در کشورهای درحال رشد 24000چگونه است که روزانه  

 سال سن 5چگونه است که يک سوم اين کودکان کمتر از .ندميمير
دارند؟و چرا ده درصد همه کودکان در اين کشورها قبل از پنج سالگی 

تنها ده درصد اين کودکان بواسطه بروز جنگهائی که توسط .ميميرند
 90کشورهای غارتگر ايجاد ميشوند تلف ميشوند ؛ مابقی آنان  يعنی 

چرا خانواده آنان نميتوانند از .تگی ميميرنددرصد اين کودکان از گرس

يک تغذيه درست برخوردار باشند؟ چرا بايد اين خانواده ها در يک فقر 
 مطلق بسر ببرند؟

 ميلون نفر از جمعيت جهان در فقر 850چگونه است که اکنون بيش از 
بسر ميبرند و خارج از گرسنگی روزانه دهها هزار نفر از مردم بخاطر 

و يا مغزی و يا بيماريهای واگيردار از ادامه زندگی طبيعی سکته قلبی 
محرومند؟ چرا در کشورهای فقير آفريقائی و يا کشورهای جنوبی 
وجنوب شرقی آسيا و يا کشورهای آمريکای جنوبی زنان بخاطر تامين 
مخارج زندگی خود بامردان  که آغشته به بيماريهای ايدز؛ سيفيليس 

 ميکنند و خود و خانواده خودرا آغشته به ميباشند؛ همخوابگی.....و
قابل " پيشرفته"بيماری العالجی مينمايند  که نه تنها در کشورهای 

درمان نيستند بلکه دربرخی از کشورهای فقير حتی بعنوان بيماری هم 
عشق به خانواده؛ عشق به کودک؛ عشق به زندگی؛ . شناخته نميشوند

چگونه .يان غم انگيز زندگی برسندسبب ميشود که آنان در کنار هم به پا
 ثانيه يکنفر در اين کشورها از گرسنگی ميميرد؟   است که در هرسه 

  
و آن غارت کشور های .همه اين چرا ها در يک پاسخ گنجانيده ميشوند

 فقير توسط  کشورهای صنعتی جهان است 
حاکيست که از ميزان " پيشرفته"تمامی تبليغات انساندوستانه جوامع 

 تا 2002ا در سراسر جهان کاسته ميشود و قرار بود که از سال فقر
 ميليون نفری گرسنگان جهان به نصف تقليل 850 ميزان 2015سال 
 سال به 4اما واقعيت اين است که نه تنها اين آمار بعد از مدت . يابد

سمت پائين نرفته است بلکه ساليانه دو ميليون نفر بر تعداد آنان افزوده 
نه تنها مردم بيشتر در فقر غوطه ورشده اند بلکه .تتر شده اس

اين .کشورهايشان بيشتر از پيش به بانک جهانی بدهکارتر گرديده اند
مطلب را آقای زيگلردر گزارش ويژه سازمان ملل متحد   اعالم 

به علت آاهش آمك آشورهاي صنعتي، وی ياد آور شده که  .نمود
گرسنگان سودان را  واد غذاييسازمان تغذيه جهاني ناچار شد سهميه م

 درصد آاهش دهد آه در نتيجه اين تصميم، سهميه مواد غذايي 50
آالري ١٠۵٠  آالري به ٢١٠٠  زدگان اين آشور از  قحطي روزانه
   .پائين آوردآاهش 

فاش کرده که از ،  را بعهده دارد سازمان تغذيه جهانيوی که مسئوليت 
 ميليون 746ن که سقف آن را ميزان درخواست کمک به گرسنگان سودا

دالر تعيين شده بود و کشورهای صنعتی قول پرداخت آن را داده بودند 
اين بدان معنی است که تنها .  ميليون دالر وصول شده است 238تنها 

يک سوم مبلغ  تخمينی دريافت شده است و به زبان ديگر از هر سه نفر 
اين درحالی است که .يدتنها يک نفر ميتواند از اين کمک استفاده نما

 30طبق آمار منتشر شده بودجه نظامی کشوری مثل ايران بيش از 
ميليارد دالر است و کشورهائی مثل آمريکا ؛ چين ؛ روسيه ؛هند و 
کشورهای اروپائی صدها ميليارد دالر را ساالنه خرج تسليحات خود 

گفت کشور های سرمايه داری جهان با پرداخت  بودجه های هن.مينمايند
نظامی نه تنها قدمی برای کاستن فشار فقر در جهان برنميدارند؛ بلکه 
با ايجاد جنگهای خانمانسوز ؛ دستآورهای ملی کشورهای در حال 

  .توسعه را نيز نابود و آنان را هرچه بيشتر بخود وابسته مينمايند
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 !  یک نقد خوب                  
 
  

 مباحثات مربوط به تبعيض جنسی، یکی از ارائه راه بردهای اثباتی در
نقد این راه بردها و بحث و جدل حول . وظایف اصلی فمينيست هاست

  .آن، خود، یکی از ارکان جنبش است
  

در رابطه با کمپين یک ميليون امضاء، یک نقد خوب خواندم و ارزش آن را 
  .دارد که خود به نقد گذاشته شود
اعالميه ای در رابطه با این کمپين ) 1(هيئت تحریریه نشریه آرمان نو 

اعضای هيئت تحریریه، به گفته خودشان، از دانش جویان . داده است
طيف چپ تشکيل شده اند و معتقدند مبارزه با استثمار طبقاتی و 

  .جنسی تنها راه رهایی انسان است
اما . چه خوب، دانش جویانی یافت می شوند که چنين می اندیشند

رفع تبعيض ملی، مذهبی، رنگ و هر گونه تبعيض بهتر می شد اگر 
دیگر در جامعه را نيز آرزو می کردند و رفع هر گونه تبعيض و استثمار را 
از کليه ابعادش، چه اقتصادی و چه فرهنگی، شرط رهایی انسان می 

  .دانستند
  

هيئت تحریریه نشریه آرمان نو به درستی معتقد است که بهبود شرایط 
ز ميان معادالت قدرت و چانه زنی در باال، بلکه از طریق زندگی مردم نه ا

افزایش آگاهی جمعی و حساسيت بيشتر توده های مردم حاصل 
خواهد شد و اظهار اميدواری می کند که جنبش زنان نيز به همين درک 

اما با این حال گمان می کند که جنبش زنان با طرح . رسيده است
تن حقوق برابر از حاکميت درجا کمپين یک ميليون امضاء در حد گرف

  . خواهد زد و به طبقات فرودست التفاتی نخواهد داشت
 در این امر که نهادهایی از جنبش زنان عمدتا در سطح روشن فکری 
فعاليت می کنند و زنان خرده بورژوا و مدرن را دربر می گيرند، اختالفی 

ست و اما این که این جنبش بسيار آگاه به وظایف خود ه. نيست
تاریخچه و گذشته ای که دارد، ثابت می کند که چه گام هایی در آینده 

ا تفاقا نکته مهم همين است . برخواهد داشت، نيز بسيار روشن است
این جنبش در حال . که جنبش زنان در جای خود ایست نکرده است

. شدن است، روان است و می رود که گستره اش را وسعت ببخشد
 است و با چند روشن فکر و چند تجمع تعریف جنبش زنان اسم عام

از چند روشن فکر شروع کرده است، اما تنها به روشن . نمی شود
نه این که اميدواریم ختم نشود، بلکه جنبش . فکران ختم نمی شود

زنان در مسيرحرکت خود ثابت کرده است که بسيار فراگير فکر می 
ی و به هر گودی جاری کند، عمل می کند و قصد دارد که به هر گوشه ا

اگر چنان چه در راه خود به اعماق با مانع . شود و تا اعماق پيش رود
  . روبه رو شود و توقف کند، آن جاست که شکست خورده است

  
اما هيئت تحریریه نشریه آرمان نو می گوید کمپين یک ميليون امضاء 
شکست می خورد، چرا که ما حاکميت جان سختی داریم که حاضر به 
تمکين نيست و با یک ميليون امضاء نيز تن به تغيير قوانين تبعيض آميز 

چنين توهمی را نه جنبش . کامال درست است. عليه زنان نمی دهد
بنابراین . زنان و نه هيچ ایرانی که رژیم حاکم بر ایران را بشناسد، ندارد

ایده این کمپين ، حال از هر جا برگرفته شده باشد، مهم نيست، بلکه 
هدف ادغام عمل و نظر . خود این ایده یک شيوه آگاهی رسانی است

. است و حقا که ایده مناسبی برای این ادغام در نظر گرفته شده است
شيوه ایست که می تواند فکر را به درون . گرفتن امضاء شکل است

توده های ميليونی ببرد، می تواند به آگاهی، پا دهد، قدم دهد و به 
این . ر و تئوری را فعال کند و به ميان جامعه مدنی ببردنظ. حرکت وادارد

تنها زمانی که متوقف . شکست ناپذیر است. هدف شکست نمی خورد
اما تو می دانی و من، چه خوب می دانم . شود، شکست خورده است
رودخانه ای ست جاری که از ميان سنگ الخ . که آگاهی، مرداب نيست

  . کندهای عظيم، خواهی نخواهی عبور می
هيئت تحریریه نشریه آرمان نو، عالی تحليل می کند و می گوید اگر 
جنبش زنان در سطح برابری در قانون باقی بماند، تبعيض را از بين نمی 

اما چرا در اهداف جنبش زنان تردید . در این امر تردیدی نيست. برد
داشته باشيم؟ آیا چون در طرح کمپين، همه جانبه صحبت نشده 

ا است که در اهداف جنبش زنان که رفع تبعيض جنسی است، رو
است، تردید نشان دهيم؟ جنبش زنان با این کمپين و خواسته های 
مطرح شده، متولد نشده است و وظایفش با این کمپين به اتمام 

اگر به شعارهای جنبش زنان که در روزهای مختلف و به . نخواهد رسيد
وجه کنيم، می بينيم  که انجام مناسبت های مختلف، فریاد زده شده، ت

چنين درخواست هایی نه تنها برابری قانونی زن و مرد، بلکه برابری 
اقتصادی، فرهنگی و به طور کل رفع تبعيض همه جانبه جنسی را مد 

  ).در پایان برخی شعارهای جنبش زنان را می آورم. (نظر دارد
وید، صرفا البته همان طور که هيئت تحریریه نشریه آرمان نو می گ

وقتی ! و نمی کند. برابری حقوقی نباید هویت جنبش زنان را تعيين کند
جنبش زنان در روز جهانی مبارزه با خشونت، درباره خشونت همه 
جانبه در خانه مقاله می نویسد، فریاد می زند و تظاهرات می کند، چرا 
گمان می شود که خشونت در خانه مسئله جنبش زنان نيست و 

ن قصد دارد حریم خصوصی افراد را از حریم عمومی زندگی جنبش زنا
چرا ! اجتماعی جدا کند و اسطوره کانون گرم خانواده را به راه اندازد؟

چنين برداشتی وجود دارد که تنها درخواست های کمپين،  هویت 
جنبش زنان را تعيين می کند؟ چرا تصور می شود که جنبش زنان فقط 

 جنگد و کاری به خواسته های عدیده برای حق طالق و حضانت می
  زنان زحمت کش ندارد؟

  
 البته تقاضای تدقيق و تصحيح برخی از درخواست ها از جانب هيئت 

برای مثال چگونه حق دیه برابر . تحریریه نشریه آرمان نو حق است
مطرح شده است؟ در حالی که جنبش زنان به مثابه یکی از طرف داران 

خشونت، می بایست نه تنها با مجازات اصلی دمکراسی و مخالف 
قصاص بجنگد، بلکه با اعدام و کشتن انسان به هر دليل و بهانه ای و 

  . به هر شکل و شيوه ای و در هر موقعيت و شرایطی مبارزه کند
تکيه جنبش زنان به نهادهای حقوق بشری و بين المللی نيز یک جانبه 

ض جنسی از نهادهای بين مسلما می توان در امر مبارزه با تبعي. است
المللی یاری خواست و تا آن جا که امکان پذیر است، آنان را واسطه 
کرد، اما توهم به این نهادها وداشتن اعتماد واهی به آنان، بی راهه 

  . است
جنبش زنان می . مهم ترین امتياز جنبش زنان، استقالل آن است
للی و دولت های بایست این استقالل را نه تنها ازنهادهای بين الم

خارجی نشان دهد و نه تنها از دولت و نهادهای وابسته به حاکميت به 
اجراء درآورد، بلکه استقالل خود را از هر ایدئولوژی و مذهب نيز به اثبات 

  .رساند
  

اشتباه هيئت تحریریه نشریه آرمان نو در آن جاست که فکر می کند 
 شده که هيچ جنبش زنان از یک عده زنان روشن فکری تشکيل

مسلما اگر جنبش را تنها در . ارتباطی با توده زنان در جامعه ما ندارند
. غالب چند مقاله، افراد و چند جلسه و مراسم ببينيم، اشتباه کرده ایم

هم اکنون توده های زنان در شهرستان ها، در محالت و در خانه های 
ده و با تحقيرهای خود در حال جنگيدن با قوانين نابرابر، با حقوق سرخور

  .حاکم بر زنان هستند
هيئت تحریریه نشریه آرمان نو نگران است که زنان طبقات فرودست 
. نمی توانند از تغيير قانون طالق و یا حضانت به نفع خود استفاده کنند

سئوال این است که آیا این زنان حق داشتن آگاهی در مورد حق طالق 
گر در یک شرایط خيالی، امکان تغيير این و حضانت را دارند یا خير؟ و آیا ا

قوانين وجود داشته باشد، زنان طبقات فرودست، به جرم آن که به 
دالیل اقتصادی توان استفاده از آن را ندارند، پس نيازی به طرح آن 

  ندارند؟ 
برای مثال در جایی می خواندم که زنان زحمت کش، نه مانند زنان 

ه ازدواج مجدد همسر خود می نگرند و طبقات مرفه، بلکه طور دیگری ب
معتقدند که از طریق ازدواج دوم و سوم، زن بدبختی، صاحب خانه و 

حال چون زنان ! همسر می شود، بنا براین باید از ازدواج مکرر دفاع کنند
زحمت کشی پيدا می شوند که چنين فکر می کنند، نباید لغو ازدواج 

  !مکرر را مطرح کرد؟
سياری از همين زنان زحمت کش و طبقات فرودست ب. اما چنين نيست

با تمام وجود از رفتار همسر خود در رنجند وبخشا به علت همين قوانين 
این زنان و همه . تبعيض آميز و ضد زن، اجازه و توان تصميم قاطع ندارند

جنبش زنان در حال حاضر . و همه، آحاد جنبش را تشکيل می دهند
دارد که هنوز به حرکت در نيامده است و نيروی بالقوه بسيار وسيعی 

. تعيين سرنوشت آنان در دست هيچ روشن فکر و ليبرالی قرار ندارد
ترسی نيست . سرنوشت آنان باید تنها به دست خودشان تعيين گردد

اگر زن یا زنان روشن فکری به تعهدات و وظایف خود پشت پا زنند و به 
  !نه است که جاری ستجنبش زنان، همان رودخا. راه دیگری روند

  
اعالميه هيئت تحریریه نشریه آرمان نورا در  )1(

  آدرس اینترنتی زیر خواندم
www.apis.blogfa.com   

  
  :برخی شعارهایی که از جانب زنان اعالم شده است را در زیر می آورم

  آزادی، برابری، حق طبيعی ماست -
  زندانی خشونت، آزاد باید گردد -
  نه، ملغی باید گرددقانون ظالمانه، سنت های مردا -
 حق زن ایرانی، احياء باید گردد -
 یک صدا، متحد، صلح، قانون، آزادی -
مقابله با ازدواج های اجباری، با تعدد زوجات و طالق  -

 های یک طرفه
 مقابله با خشونت، قتل های ناموسی و خود سوزی -
تأمين اجتماعی و خدمات رایگان برای زنان زحمت  -

 کش
 انه و مطالبه فرصت های برابراجازه کار در بيرون از خ -
 اعدام را در ایران متوقف کنيد -
 همه زندانيان سياسی را آزاد کنيد -
 .اگر متحد شویم، شکست ناپذیر خواهيم شد -
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  جرقه ای از دوزخ 
 

مساله آنروز مخالفت يا همراهی و همکاری با 
   حکومتی جنايتکار بود

  
احبه  نام مجموعه مص1360دهه" به مرگ خودآگاهان"به ياد 

در اين .  مجله آرش انتشار يافته است97هايی است که در شماره 
مجموعه از فعاالن بعضی از سازمانهای سياسی و دست 

اندرکاران مسايل اجتماعی خواسته شده توضيح بدهند در قبال 
 -1: سه مرحله کشتارهای بزرگ جمهوری اسالمي، يعنی

 و 63 تا 60 کشتارهای سالهای -2کشتارهای اوايل انقالب، 
، در زمان وقوع آنها و نيز در حال حاضر چه 67کشتار بزرگ 

  . نظری داشته اند ودارند
  

يکی از آنها، مصاحبه ای است با فرخ نگهدار از رهبران سازمان 
  اکثريت با عنوان 

نگاهی به حرف های نگهدار ترديدی ". جرقه هايی در تاريکی"
رای او مفاهيمی باقی نميگذارد که وجدان و مسئوليت فردی ب

  . کامًال بيگانه است
  

من در اينجا به هيچ وجه قصد نقد و بررسی پاسخ يا عدم 
پاسخگويی آقای نگهدار به سواالت مربوط به کشتارهای ياد شده 

بلکه تنها . را که بخشی از تاريخ خونبار کشور ما هستند، ندارم
او روی يک روايت از آقای نگهدار انگشت ميگذارم؛ روايتی که 

نه تنها سازمان اکثريت به اعدام های سال های : ميآورد تا بگويد
 معترض بوده ، بلکه خود نيز مورد سرکوب واقع شده؛ 63 – 60

که رهبران اين سازمان از اعدام اعضای سازمان های ديگر که 
  . ميشناخته اند به شدت اندوهگين بوده اند

  
نم بگويم همين با به عاريت گرفتن اصطالح خود نگهدار، ميتوا
ای است " جرقه"روايت کوتاه و ساده ای که نگهدار نقل ميکند، 

و هم " تاريکی"که برای يک لحظه، عمق فاجعه همزيستی با 
پيوندی با جهنم انسان سوز جمهوری اسالمی را به نمايش 

  . ميگذارد
  

يادم می آيد به تصميم رهبری سازمان، زنده : "نگهدار می گويد
  ياد رفيق جواد 

مقاله ای بدون امضاء نوشت در نشريه , عليرضا اکبری شانديز,
  کار و بحث کرد که اين 

از پی آن . اعدام ها به زيان انقالب است و بايد متوقف شود
  اسداهللا الجوردی از اوين زنگ 

ما در جلسه دبيران . زد و نام نويسنده آن مقاله را خواست
  سازمان تصميم گرفتيم مدير 

که قبال به , محمد رضا غبرابی,رفيق منصور مسئول نشريه، 
  حکومت معرفی شده بود، 

او رفت و الجوردی او را گروگان گرفت تا . پاسخگو شود
  نويسنده اصلی مقاله خود را 

رفيق منصور، بی هيچ اتهامی گروگان ماند، حتی پس . معرفی کند
  از دستگيری رفيق 

نها قربانی رفيق منصور ت. جواد در کردستان، اعدامش کردند
   و 60در سال های . نبود
 نفر از رفقای ما بدون هيچ اتهام يا پرونده اي، در 120 حدود 61

  اينجا و آنجا به جوخه 
  ." های اعدام يا به چوبه های دار سپرده شدند

  

 را زيسته اند، به ياد دارند 63-60کسانی که سال های هولناک 
. از سر ميگذراندندکه در آن دوره مخالفان رژيم چه شرايطی را

برای تصوير آن فضا، . تصوير فضای آن دوره کار آسانی نيست
در آن . بی شک بايد کتابها نوشته شده و فيلم ها ساخته شود

سالها، اجرای هر قرار ساده تشکيالتی ميتوانست به دستگيری و 
پاسداران سواره و پياده، همه جا در . شکنجه و اعدام منتهی شود

. ياسی بودند و در مناطق مختلف شهرها ميگشتندکمين فعاالن س
روزانه نام صدها نفر در ليست اعدام شدگان سياسی در روزنامه 

برنامه های تلويزيونی پر . های کثير االنتشاردولتی اعالم ميشد
بود از مصاحبه های ندامت عده ای از فعاالن سياسی يا شوهای 

 فقهی مربوط به تلويزيونی امثال محمدی گيالنی در باب احکام
مجروحين " تمام کش کردن"و " زجرکش کردن"چگونگی 

  ". محاربين با خدا"و " باغی"و " ياغی"
  

در آن فضای خون و جنايت وجنون، ! حال فکرش را بکنيد
سازمان تحت رهبری آقای فرخ نگهدار بنا به گفته خود او، 

هللا ارتباط تلفنی منظمی با مقامات جمهوری اسالمی و حتی با اسدا
مضمون چنين !! الجوردي، يعنی قصاب اوين، داشته است

ارتباطی چه ميتوانست باشد؟ جز اين که رئيس آدم کشان و 
شکنجه گران اوين هر وقت نياز به سؤال و تحقيق در باره کسی 

وبدتر از همه، ! يا مسأله ای بوده مستقيمًا به اينها مراجعه کند؟
 اينها با جمهوری اسالمی داستان نقل شده نشان ميدهد که رابطه

تا حدی مطيعانه و تسليم طلبانه " انقالب"،يابه قول نگهدار با 
بود که با تلفنی از الجوردی هيأت دبيران شان جلسه ميگذاشتند 
  . که کدام يک از رفقای شان را خدمت جالد بفرستند و قربانی کنند

  
يت خواننده مصاحبه نگهدار، هر نظری که در باره سازمان اکثر

و ماجرای همکاری آن با جمهوری اسالمی داشته باشد، خواه 
ناخواه با اين سؤال روبرو ميشود که چرا اينها با دست خود، 

را به دست جالد " محمد رضا غبرايی"رفيق هم سازمانی شان 
سپردند؟ ترديدی نيست که از برخورد الجوردی احساس خطر 

ود؟ اگر مقاله ميکرده اند، و گرنه نشست دبيران برای چه ب
موضع سازمان شان را بيان ميکرده، چرا تمامی هيأت " کار"

دبيران مسئوليت آن را به عهده نگرفتند؟ يا الاقل، چرا خود فرخ 
نگهدار که دبير اول سازمان بود، شخصًا مسئوليت آن را به 

عهده نگرفت؟ کسی که با تصميم آگاهانه رفيق اش را به قربانگاه 
او تنها قربانی " با لحن حق به جانبی ميگويد فرستاده، هنوز هم

ولی سؤالی که از آن نميتوان گريخت، اين است که سهم ". نبود
شما در قربانی کردن او چه بود؟ آدم هايی مانند نگهدار هرگز به 

زيرا چنين افرادی . چنين سؤالی جواب سرراست نخواهند داد
ندارند و توان و شهامت پذيرش مسئوليت فردی و اخالقی را 

" ايدئولوژی"يا " شرايط آن روز"هميشه سعی ميکنند پشت 
  سابقی که ديگر قبول اش ندارند، يا حد اکثر در ميان 

  . خود را مخفی کنند" ديگران"
  

اما نگهدار ناآگاهانه و ناخواسته موردی را نقل کرده که در آن 
غير قابل ) و مخصوصًا مسئوليت فردی خود او(مسئوليت فردی 

مگر ميشود شما رهبر يک سازمانی باشيد ولی موقع . ر استانکا
پاسخ گويی در قبال تصميم تان ديگری را جلو بدهيد؟ قضيه از دو 
حال خارج نبوده، يا فکر ميکرده ايد خطری در ميان نيست که در 

آن صورت بايد خودتان به عنوان مسئول سازمان، جواب 
که (خطرناک است الجوردی را ميداديد؛ يا نه، ميديد اوضاع 

که دست کم نمی بايست خود با دست ) ظاهرًا اين شق مطرح بوده
اما به نظر ميرسد نگهدار ! خود رفيق تان را به قربانگاه بفرستيد

يعنی يک ربع قرن بعد از آن فاجعه، در حالی که (حتی امروز 
  اصرار دارد بگويد که سيستم فکری آن روزش را در گذشته جا 
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   ...جرقه ای از دوزخ                     
  
  

تصميم آن روزشان را خيلی طبيعی يا الاقل اجتناب ناپذير ) گذاشته
اين است ذهنيت بيگانه با پذيرش مسئوليت فردي، ذهنيتی . ميداند

که تحت هيچ شرايطی نميتواند از توجيه و تبرئه خود دست 
  ! بردارد

  
خ گويی امتناع چرا به جای فرستادن رفيقتان به قربانگاه از پاس

  نکرديد؟ چرا مخفی نشديد؟ 
چرا فرار نکرديد؟ شايد آقای نگهدار در مقابل اين سوال پاسخ 

ولی . دهد آنوقت سازمان و اعضاء آن ضربه بزرگی می خوردند
می دانيم که بعد از آن سازمان نه تنها به فعاليت خود ادامه داد، 

گهدار رهنمود نه تنهااز اعدام ها حمايت کرد بلکه شخص آقای ن
رادر نشريه کار شماره " گروهک ها"و " ضدانقالب"افشاء 

قبل از اينکه : " به اعضای سازمان خود داد1360مرداد 7 ،120
به مساله ی اعدام تعدادی از دختران و پسران جوان توسط دادگاه 

انقالب بپردازيم الزم است اول به عوامل و شرايط به وجود 
ا توجه کنيم و مساله را نه صرفا از آورنده اين قبيل خشونت ه

آن - که به نوبه خود حائز اهميت است ـ-جنبه عاطفی و اخالقی 
چنان که ضد انقالب سعی در عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه 

هواداران سازمان در موقعيت . مصالح ومنافع انقالب بررسی کنيم
 نه تر از خطير کنونی بايد وظايف خود را هوشيارانه تر و قاطعا

افشای دسيسه های ضد انقالب و شناساندن . پيش انجام دهند
سياست های ضدانقالبی گرو هک ها در محيط کار و در ميان 

خانواده ها و در هر کجا که توده حضور دارند جزو وظائف مبرم 
  ." هواداران مبارز است

  
آقای نگهدار در مورد اعدام های وابستگان نظام شاهنشاهی می 

  وقتی يک سازمان ":گويد
سياسی حقانيت خود را با دست زدن به اعدام دشمنان خلق 

  تعريف می کند اين انتظار 
بيهوده ای از آن است که برای آنان چيزی کمتر از اعدام طلب 

  ." کند
  

آيا از کسانی که با جنايتکارترين فرد رژيم همچون الجوردی تا به 
  اين اندازه همکاری 
 که رفيق خود را بدون هيچ فشار و شالقی داشته اند، از کسانی

  به قربانگاه می فرستند 
اين انتظار بيهوده ای نيست که چرا از انسانهای سالخی شده 

  دفاع نکردند؟ 
  

خيلی از بچه ها ی @: آقای نگهدار در اين مصاحبه می گويد
مجاهد و راه کارگری و اقليتی و پيکاری و غيره را از نزديک می 

شان بچه های کامال صادق و صميمی و از جان شناختيم، همه 
گذشته بودند و واقعا حاضر بودند برای خوشبختی مردم همه 

  ".. وجودشان را بدهند
  

اما نميگويد که سازمان اکثريت و ايشان طور ديگری جان بر کف 
دراين موقعيت : "آنها اعالم ميکردند که سازمان شان. بودند

 انقالب و جمهوری اسالمی ايران خطير با عزم استوار در دفاع از
تحت رهبری امام خمينی تا پای جان همراه مردم هميشه بيدار در 

."( مقابل توطئه ی امپرياليسم جنايتکار و ايادی آن ايستاده است
و به همين دليل ) 1360 تير 10 ، 116نشريه کار اکثريت شماره 

در )يت اکثر( در بخشی از اطالعيه کميته مرکزی سازمان فدائيان
هواداران سازمان همدوش و همراه : " ميخوانيم1360 تير ماه 8

با ديگر نيرو های مدافع انقالب و مدافع جمهوری اسال می ايران 
حرکات شبکه مزدوران . بايد تمام هشياری خود را به کار گيرند

امپرياليسم امريکا را دقيقا زير نظر بگيرند و هر اطالعی از طرح 
ايتکارانه آنان به دست آورند، فورا سپاه ها و نقشه های جن

  ." پاسداران و سازمان را مطلع سازند
  

آيا اين موضع گيری و اعالميه های حمايتی از اعدام ها و افشای 
نيرو های مخالف جمهوری اسالمی هم بدستور جالد اوين و 

  مسئولين ديگر رژيم انجام می گرفت؟ 
  

هوری اسالمی اين تجربه شخصی من از توابين زندان های جم
است که همکاری اگرچه با فشارزندانبان شروع ميشد ولی وقتی 
از حدی ميگذشت ديگر راه بازگشتی برای تواب باقی نمی ماند و 

پرونده ای که در نزد زندانبان باقی می گذاشت مانع از گسستن 
داستانی که نگهدار نقل ميکند، . بند وابستگی اش به جالد می شد

است که تنها يک صحنه کوچکی از همزيستی و خود جرقه ای 
ولی براستی عمق اين . همکاری با ظلمت را نشان می دهد

همزيستی و توافق تا به کجا بود؟ آيا می توان به اين خوشبينی 
دست يافت که اکنون بند اين همکاری و همزيستی گسسته شده 

  ! است ؟
  

از رهبران در مصاحبه ای ديگر مجيد عبدالرحيم پور، يکی ديگر 
: سازمان اکثريت، با لحن فيلسوفانه ای مدام تکرار ميکند که

ولی نمی گويد از " ای کشته که را کشتی تا کشته شوی زار"
سهم خود و سازمانشان در سکوت و همراهی تا فرستادن 

رفيقشان به قتلگاه البته به صورت مسالمت آميز چه نتايجی يافته 
!  اين روايت می گويد بريده شده؟و آيا بند همکاری تا آن حدی که

تا اکنون جمع بندی بسيار حکمت آميز و فيلسوفانه ای برای کل 
از اينها بايد پرسيد، آيا فکر . مردم ايران و اپوزسيون ارائه دهند

ميکنيد بجای پاسخ گويی به مسئوليت ها و بی مسوليتی های تان 
ای ديگر و داستان سرايی ه..." ای کشته که را کشتی"با تکرار

  ميتوانيد از پی آمدهای وحشتناک اعمال تان بگريزيد؟ 
  

در آن سالها کسانی که ازآن خشونت ها :"نگهدار می گويد 
وکشتارها واقعا بيزار بودند، کسانی که همزيستی مخالفان با 

حکومت اسالمی را ميسر می دانستند، کسانی که از کشتار 
." ی ناچيز نبودندمخالفان می هراسيدند، در جامعه ما اقليت

اعالميه ها و موضع گيريهای سازمان اکثريت نشان می دهد که 
نه تنها از اعدام مخالفان نمی هراسيدند بلکه آن را برای تداوم 
انقال ب به رهبری خمينی الزم دانسته ونقش مؤثری در توجيه 
اعدامها داشتند و به روايت اسناد اين سازمان روشن است که 

نه تنها تائيد . با حکومت اسالمی را ميسر کردندچگونه همزيستی 
و همراهی با سرکوب خونين مخالفان بلکه بنا بر روايت نگهدار 

تن دادن به نظارت حداقل الجوردی به مواضع رهبری سازمان 
اکثريت تا آنجا که رفيق سازمانی را با يک تلفن و بازخواست 

  . الجوردی با پای خود به مسلخ جالد فرستادند
  
چرا که تقريبا . ساله آنروز مبارزه خشن يا مسالمت آميز نبودم

هيچکدام از نيروهای چپ مبارزه مسلحانه بر عليه جمهوری 
اسالمی را آغاز نکرد، بلکه مساله حکومتی بود و هست که هيچ 

مساله آنروز . مخالفی را بر نمی تابيد وهنوز هم بر نمی تابد
  .ی جنايتکار بودمخالفت يا همراهی و همکاری با حکومت

  
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((      
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 پيام کميته مرکزی
  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
  دی روز شهدای سازمان11به مناسبت 

  
وقتی کميته مرکزی سازمان به دنبال شهادت علی رضا 
ز شکوهی، اولين دبير اول سازمان، روز شهادتش را، رو

شهدای سازمان اعالم کرد، بر اين باور بود که بايد ياد و 
راه پر افتخار يارانی را گرامی داشت که جان در راه آرمان 
های واالی انسانی گذاشتند و برای ساختن دنيايی بهتر، 

آن عزيران .جان بر کف جنگيدند و در خون خود غلتيدند
   برای  

از تبعيض و تحقير، دنيايی بدون فقرو ستم،  دنيايی به دور 
دنيايی با امکانات مساوی برای رشد استعدادهای خالق، 
دنيايی مملو از آزادی های مورد نياز خالقيت های انسانی ، 
دنيايی مستحکم بر پايه عدالت اجتماعی، دنيايی در چنبره 
هميستگی همه جانبه انسان ها،  دنيايی شايسته شرافت 

 به جنسيت، مليت، انسانی تک تک آحاد جامعه بی توجه
رنگ پوست، مذهب و اعتقادات افراد، و در يک کالم برای 
دنيايی سوسياليستی جنگيدند و جان در طبق اخالص 

  .گذاشتند و رفتند
وقتی که جمهوری اسالمی بر پايه جوهر ضدانسانی اش ، 
که برای ساختن جامعه ای با الگوهای قرون وسطايی،  

راوت و شادی را  گردن شمشير بر کشيد تا گل های سرخ ط
زند، بر اين باور بود که با اين کار می تواند از شر 
نيروهای طرفدار آزادی ، برابری و هميستگی انسانی 

تمام کش کردن مبارزين سياسی در خيابان ها؛ . رهايی يابد
بر پا کردن چوبه های دار در زندان ها؛ به کار گيری 

 هم شکستن وحشيانه ترين شيوه های شکنجه  برای در
اراده آزادی خواهان؛ گستردن وسيع ترن شبکه های پيگرد 
و تعقيب و کنترل در سراسر کشور  و پليسی کردن تمامی 
عرصه های جامعه ، در خدمت اين سياست به کار گرفته 

  .شد
اما عليرغم پليسی شدن فضای جامعه و به کارگيری تمامی 

هر . دامکانات سرکوب، سياست  رژيم با شکست روبرو ش
چند اين شکست به قيمت درد و زجر هزاران انسان وارسته 

در اين . و جان صدها رزمنده راه آزادی و رهايی تمام شد
راستا ، سازمان ما بسياری از ياران فداکار خود را از دست 
داد، بسياری از فعالين سازمان  مجبور شدند درد شکنجه و 

دند در شرايطی فشار زندان را تحمل کنند، بسياری مجبور ش
به شدت پليسی مبارزات  را به پيش برند، بسياری به تبعيد 
محکوم شدند و مجبور گشتند فعاليت  را به دور از عرصه 
. اصلی مبارزه و در شرايطی به شدت متفاوت به پيش برند

اما عليرغم تمامی اين مصائب ، سازمان ما و نيروهای 
بداد سياه دينی و مبارزش ، هيچ گاه دست از نبرد عليه است

استثمار سرمايه داری و بی اعتدالتی های اجتماعی و برای 
ساختن جامعه ای سوسياليستی برنداشتند و برعکس پرچم 
مبارزه برای آزادی،  برابری و همبستگی انسانی را در 
ايران و در هر گوشه ای از جهان که حضور داشتند؛ 

 ياران به خون برافراشته نگه داشتند و عهد و پيوند خود با
  .غلتيده را تازه و تازه تر کردند

امروز که سالروز شهدای سازمان را گرامی می داريم، با 
چشم خود نتايج اين همه فداکاری ياران  و هزاران هزار 
مبارز سياسی ديگرکه بر پايه اعتقاداتشان عليه رژيم جنايت 
کار جمهوری اسالمی جنگيدند را در شکست برنامه های 

امروز عليرغم .  گرانه جمهوری اسالمی می بينيمسرکوب
خواست حاکمان، مبارزات توده ای مردم ابعاد جديدی به 

مبارزات درخشان کارگران شرکت واحد که . خود گرفته است
برای ايجاد سنديکای خود از هيچ فداکاريی دريغ نکردند و 
مبارزات کارگران صدها واحد توليدی برای رسيدن به 

ن؛ فضای جديدی در جنبش کارگری ايجاد خواست هايشا
مبارزات درخشان دانشجويان در دانشگاه های .  کرده است

سراسر کشور برای تامين امکانات بهتر و برای ايجاد 
فضايی آزاد و بدون ترس و برای آزادی و برابری؛ و 
بارزترين نمونه ی آن بزرگداشت شکوهمند سال روز 

. متحول کرده استآذر؛ فضای دانشگاهها را بشدت 16
مبارزات پی گيرانه زنان عليه تيغيض جنسی و فشارهای 
نهادی شده عليه نيمی از افراد جامعه؛ رژيم مردساالر 

و مبارزات و اعتراضات . اسالمی را به چالش طلبيده است
خلق های تحت ستم که به اشکال گوناگون در تمامی اين 

ا مشکالت سال ها ادامه داشته است،حاکمان اسالمی را ب
و مجموعه ی اين ميارزات، . جدی  روبرو ساخته است

  .نشان دهنده ای فضايی تازه در حيات سياسی کشور است
 دی روز شهدای سازمان،  يک 11سازمان ما در سالروز 

بار ديگر بر عهد و پيمان استوار خويش با آرمان های آن 
 عزيران که برای آزادی و سوسياليسم از جان  خود گدشتند؛

تأکيد می کند و بر اين باور است که می توان با درس 
آموزی مداوم از آخرين تحوالت در عرصه های نظری و 
عملی و با تيز کردن سالح دانش و آگاهی سوسياليستی و 
روزآمد کردن شيوه های مبارزاتی، مبارزات انقالبی  را هر 

امروز که مبارزات به هم پيوسته . چه بيشتر گسترش داد
ان؛ زحمت کشان؛ دانش جويان و روشن فکران، کارگر

زنان؛ جوانان و خلق های تحت ستم، از يک سو و 
گستردگی امکانات ارتباطی به دليل فن آوری های نوين از 
سوی ديگر، فضای اختناق و شگردهای پليسی را تا حد 
زيادی ختثی کرده است؛ می توان همه امکانات برای 

تقل توده ای؛ برای گسترش هر چه بيشترتشکل های مس
سازمان يابی مستقل کارگران و ديگر اقشار جامعه و برای 
شکل دهی به اراده ی سازمان يافته، مستقل و آگاه  توده ای 
را به کار گرفت ؛ تا از يک سو بتوان مبارزات  آزادی 
خواهانه و انقالبی  برای در هم شکستن رژيم جنايت کار و 

رش داد و از سوی ضد بشری جمهوری اسالمی را گست
ديگر در مقابل دسايس نيروهای امپرياليستی که در اطراف 

  .کشور به کمين نشسته اند سدی استوار بر پا کرد
  

  گرامی باد ياد شهدای سازمان
  گرامی باد ياد تمامی جان باخته گان راه آزادی و رهايی
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صدام حسين جنايتکار ، جنايتکاران عليه بشريت 
 !عليه بشريت را اعدام کردند

  
اجرای حکم اعدام صدام حسين در روز تقارن عيد قربان و عيد سال نو 
مسيحی اگر از روی انتخاب حساب شده ای هم نبوده باشد، عيدی ی 

 همزمان برای رژيم اسالمی ايران و برای دولت خوشحال کننده ای
اگر جرج بوش و خامنه ای در محل اجرای حکم . اشغالگر آمريکا است

حضور می داشتند، بعيد نمی نمايد که  از فرط شعف يکديگر را در 
  ! آغوش گرفته و می بوسيدند

اما . ادعا دارند که  صدام حسين به جرم جنايت عليه بشريت اعدام شد
ه کنندگان اين جانی عليه بشريت، خودشان در مدت اشغال عراق محاکم

اگر بنا بر اعدام جانيان . جناياتی بمراتب گسترده تر را باعث شده اند
عليه بشريت باشد، چند تن از رؤسای جمهوری آمريکا فقط و فقط 
بخاطر جنايات فجيع و مهيبی که در ويتنام مرتکب شدند می بايست به 

آنچه دولت های آمريکا در طول سال ها با ! ه می شدند؟اتاق گاز فرستاد
بمب های ناپالم و خوشه ای و شيميائی در ويتنام کردند ايا صدها هزار 
  بار وسيع تر و جنايتکارانه تر از جنايت شيميائی صدام در حلبچه نبود؟ 

آنچه امروز در عراق جريان دارد و آنچه بر سر مردم ای کشور در 
آمريکائی و انگليسی و در سايه نفوذ حکومت اسالمی سايه اشغالگران 

ايران می آيد نه تنها کم تر از جنايات صدام نيست، بلکه تداوم آن در 
شکلی بی مهارتر و وحشی تر و ويرانگر تر است که جنگ  و تروريسم 
مذهبی و قومی و انتقامکشی های زنجيره ای تنها گوشه ای از اين 

  .مصيبت بی پايان است
   

مجازات اما . يتکاران عليه بشريت بايد محاکمه و مجازات شوندجنا
اعدام در هر شرائطی حتا در مورد جانيان عليه بشريت بايد به اندازه 

طرفداری از مجازات اعدام با مخالفت . جنايت عليه بشريت محکوم شود
محکوم کردن مجازات اعدام . راديکال با جنايت عليه بشريت نمی خواند

ی رحمی چون صدام حسين، نه به دليل تبرئه جنايات او يا جنايتکار ب
تخفيف محکوميت اش، بلکه به معنی محکوم کردن جنايت و قتل بطور 
کلی و محکوم کردن ريشه ای ی جنايات و قتل هائی است که صدام 

  .حسين و امثال او مرتکب شده اند و می شوند
  

 نه به دست  اما؛دجنايتکاران عليه بشريت بايد محاکمه و مجازات شون
جنايتکاران ديگری عليه بشريت و برای ارتکاب و توجيه جنايت ديگری 

محاکمه کنندگان صدام حسين، دست شان تا مرفق در . عليه بشريت
چه اشغالگران امروزی و متحدين شان؛ چه . خون مردم عراق است

 که به روی مبارک نمی آورند که خودشان صدام -حاميان ديروزی اش 
 و چه جنايتکارانی -سلح کرده و بمب شيميائی در اختيارش گذاشتندرا م

چون حاکمان رژيم اسالمی ايران که خود در صدر ليست جنايتکاران 
عليه بشريت و همدست صدام در جنايات جنگ هشت ساله عليه مردم 
ايران و عراق هستند، هيچيک صالحيت دادخواهی بشريت عليه صدام 

  .م ذره ای برای آنان حقانيت ايجاد نمی کندرا ندارند و جنايات صدا
  
  

  سايت راه کارگر                          

 

 
مسال نوی ميال دی را شاد باش می گوئي  

 
 در راه است وبخش وسيعی از مردم جهان سال ٢٠٠٧سال 

  .نوی ميال دی را به عنوان یک سنت دیرینه جشن می گيرند
دامه حمالت سالی را که پشت سر می نهيم شاهد ا

نئوليبراليسم برعليه دست آوردهای اجتماعی، سياسی 
اماهرآن جا که سرمایه داری . واقتصادی کارگران جهان بود 

نتوانست مقاصد خود را از طریق تصميم گيری های سياسی 
به پيش ببرد، نظامی گری وجنگ را به عنوان داروی موثر مقابله 

  . تجویز کردبا مبارزات مردم وبویژه در خاورميانه 
آمریکا و متحدان آن در باتالق جنگ عراق و افغانستان دست وپا 
می زنند و مردم بيگناه و بی پناه می باید تاوان جنگ بين دو 
قطب منفی ، بين آمریکا و ارتجاع ُکور مذهبی در منطقه را با 

  . خون خود بپردازند
 اما فقط صحنه تعرض سرمایه داری ، مرتجعان ٢٠٠۶سال
نگ نبود، سالی نيز بود که ما شاهد مقاومت کارگران و رنگار

زحمت کشان چه در بطن سرمایه داری پيشرفته وچه در جهان 
  .پيرامون بودیم

 در ایران ، به مانند سال های گذشته، جهان  ٢٠٠۶ سال 
شاهد امواج دستگيری ها واعدام ها وسرُکوب های رژیم 

، زنان، جوانان و سرمایه داری جمهوری اسالمی  عليه کارگران
آخرین قرعه سال به نام آنانی . اقليت های ملی و مذهبی بود

از جمله . درآمد که گویا تغيير دین داده وبه مسيحيت گرویده اند
در هفته های اخير دستگيری گروهی از مسيحيان ساکن 
تهران، کرج ورشت  وجلوگيری ازتجمع برگزاری مراسم مذهبی 

  . آنان را  شاهد بودیم 
شدید سرُکوب مسيحيان آن هم در آستانه شب کریسمس و ت

  ! سال نوی ميال دی ، نه یک تصادف است ونه یک اشتباه
بلکه این حاصل ونتيجه خصلت ایدئولوژیک وتماميت گرای رژیمی 
ست که آزادی انسان در انتخاب، داشتن ویا نداشتن باور 
مذهبی را نفی کرده وبر همين بستر حتی درکی متفاوت از 
اسالم شيعه را که با تفسير رسمی رژیم خوانایی نداشته 

  .  باشد را نيز بر نمی تابد
وقتی که یک رژیم ایدئولوژیک مثل جمهوری اسالمی این را حق 
خود بداند که در زندگی شخصی مردم واز جمله حوزه مذهب 

طبيعی است که . که امر خصوصی افراد است، دخالت کند
اضع وتفاسير رسمی رژیم قرار هرآن چه که در چهارچوب مو

نگيرد به عنوان مخالفت سياسی تلقی شده ومورد تبعيض 
سرنوشت مسيحيان ساکن ایران با . وتعرض قرار می گيرد

سرنوشت اکثریت قاطع مردمان کشورمان در هم تنيده شده 
  . است 

بی حقوقی اقليت های ملی ومذهبی واکثریت مردم ما همزاد 
سرنگونی این نظام .  ان بوده واسترژیم جمهوری اسالمی ایر

تنها در گرو همبستگی همه جنبش های اجتماعی ایران در 
راستای آزادیهای بی قيد و شرط سياسی وعقيدتی ، برابری 

  . شهروندی وعدالت اجتماعی ممکن می گردد 
   

  !سال نوی ميال دی بر شما گرامی باد
  سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی ایران

   زنده باد سوسياليسم–اد آزادی زنده ب
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