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کارگران )   شھريور١٢ (٢٠١۶در دوم سپتامبر 

ھند، يک اعتصاب عمومی در اين کشور برپا 
کردند که در سراسر تاريخ جنبش کارگری جھان 

 .سابقه بود بی
 ميليون ١٨٠ھای کارگری،  به دعوت اتحاديه

کارگر و زحمتکش ھند، در اعتراض به 
ھای ضد کارگری حکومت ائتDفی دست  سياست

راستی اتحاد دمکراتيک ملی، تحت رھبری 
، يک اعتصاب )بھاراتيا جاناتا(حزب مردم ھند 

ھرگز سابقه .   ساعته برپا کردند٢۴عمومی 
نداشته است که کارگران يک کشور در چنين 

زمان شرکت  ابعاد بزرگی در يک اعتصاب ھم
تقريباً عموم کارگران بخش عمومی و .  کنند

خصوصی اقتصاد و گروه کثيری از کارمندان 
ھا پاسخ مثبت  بخش دولتی به فراخوان اتحاديه

 .دادند
اين اعتصاب، صنايع و مؤسسات مختلف ازجمله 

ھا، فوWد، نفت، برق،  ھا، نساجی سازی ماشين
سنگ، صنايع نظامی، مخابرات،  معادن زغال

رانی،  آھن، بندرھا و کشتی ونقل زمينی، راه حمل
ھا و  ھا، مؤسسات آموزشی، بانک بيمارستان

ھای اداری دولت  ھا و بسياری از بخش بيمه
 .مرکزی و واحدھای فدرال را فراگرفت

رشته   سپتامبر نقطه اوج يک٢اعتصاب عمومی 
اعتصابات عمومی کارگران ھند است که با 
اجرای سياست اقتصادی نئوليبرال، 

 ١٩٩١ھا، در  ھا و آزادسازی سازی خصوصی
شانزدھمين اين اعتصابات عمومی .  آغاز گرديد

 بود که در آن اعتصاب ٢٠١۵ سپتامبر سال ٢در 
. نيز متجاوز از صد ھزار کارگر شرکت داشتند

 اعتصاب ١٢توجه در اين است که  نکته قابل
 . برپاشده است٢٠٠٩عمومی، پس از سال 

 ٢٠١۴کابينه جناح راست بورژوازی که از 
زمام امور را در "  ناراندا مودی"تحت رھبری 

دست گرفته و سياست خود را تشديد اقدامات ضد 
سازی،  کارگری، گسترش دامنه خصوصی

ھا، باز گذاشتن ھرچه بيشتر  آزادسازی قيمت
المللی در تشديد  داران داخلی و بين دست سرمايه

درپی به حقوق  استثمار کارگران و تعرضات پی

نوبخت سخنگوی دولت در جريان تصويب 
:  در مجلس، گفت٩۵ی بودجه سال  اصDحيه

ھا و لوايح   شھادت دھم که ھيچ کدام از طرحبايد"
تواند به اندازه اين  و تصميمات گذشته نمی

بيش از سه ".  مصوبه باعث رشد اشتغال شود
سال از دوران رياست جمھوری روحانی گذشت، 

ھای او برای بھتر شدن  ھيچ کدام از وعدهنه تنھا 
ھا تحقق نيافت  وضعيت اقتصادی و معيشت توده
ھا  ھمه وعده.  که روز از پس روز بدتر گشت

دھد  دروغ بود و ريا و حاW نوبخت باز وعده می
 . کند" القمر شق"که با اين طرح قرار است دولت 

اند که ھنگام تحويل بودجه  مردم فراموش نکرده
 ٩۴ نيز مقامات کابينه از بودجه ٩۴سال 

ای برای خروج از بحران رکود  عنوان بودجه به
اما حاصل آن چه .  تورمی سخن گفته بودند  –

تر شد و ارزش   عميق٩۴بود؟ بحران در سال 
!!  درصد رسيد١٩افزوده بخش صنعت به منفی 

 نيز ھمان ٩۵در جريان تحويل بودجه سال 

 با گذشت نيمی از سال،  اماھا تکرار شد صحبت
شرايط اقتصادی بار ديگر بدتر شد و حاW کابينه 

خواھد به جنگ رکود  با اصDحيه بودجه می
 .اقتصادی برود

 چيست؟ دولت با ٩۵اما واقعيت اصDحيه بودجه 
 رسد؟ اين اصDحيه به چه اھدافی می

ھای  براساس اين Wيحه با اضافه شدن تبصره
 ھزار ٩٠ به قانون بودجه، ٣٧ و ٣۶، ٣۵

ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار 
 درصد از کل ٢٧گيرد، که برابر است با  می

 ھزار ميليارد ۴۵از کل اين مبلغ . ٩۵بودجه سال 
ھای خارجی بانک مرکزی به  تومان از دارايی

ھا اختصاص  منظور تسويه بدھی دولت به بانک
 ھزار ميليارد تومان نيز قرار ۴٠.  يافته است

است با انتشار اوراق قرضه تامين شده و بخشی 
. از بدھی پيمانکاران و کشاورزان پرداخت شود

 علی ربيعی و س�ّخی نھايی قانون کار

" ھای کلی خانواده سياست"
 سند شکست جمھوری اس�می

 
ھا يا  ھا، Wيحه ھای اخير شاھد ارائه طرح در سال
زنان و خانواده و "ھای گوناگون در زمينه  فرمان

طرح "ھايی چون  طرح.  ھستيم"  افزايش جمعيت
طرح صيانت "، "جامع جمعيت و تعالی خانواده

کاھش "، "دورکاری زنان"، "از عفاف و حجاب
 ... و" ساعت کاری زنان

 ١٣ای در  ی ھمين روند، سايت خامنه در ادامه 
ھای  ابDغ سياست"، متنی با عنوان ٩۵شھريور 

 ماده ١۶اين ابDغيه .  را منتشر کرد" کلی خانواده
ھای پوچ ھميشگی، بايد  دارد و گذشته از موعظه

ھای خشک و خالی،  پايه و وعده و نبايدھای بی
تواند بر سرنوشت زنان  ست که می حاوی بندھايی
 .تأثيرگذار باشد

يابی  گرچه جمھوری اسDمی از ھمان اوان قدرت
ی خود عليه زنان را  جويانه اولين اقدامات ستيزه

با اخراج زنان قاضی و فرمان حجاب اجباری و 

فساد اداری و اقتصادی، وجھی از مجموعه 
مختصات درونی جمھوری اسDمی است که اين 
روزھا بيش از ھر زمان ديگری صدايش در ھمه 

حقوق ھای "ماجرای برمDشدن .  جا پيچيده است
و به دنبال آن از پرده برون افتادن "  نجومی

با تسھيDت بانکی "  امDک نجومی"واگذاری 
کDن به مديران ارشد شھرداری و برخی 
اعضای شورای شھر تھران از جمله نمونه ھای 
تازه ای ھستند که ھم اکنون به طرز بی سابقه ای 

اگر در . گريبان ھيئت حاکمه ايران را گرفته است
دوره ھای پيشين با آشکار شدن مواردی از رانت 
خواری و کDھبرداری ھای کDن در سيستم 
بانکی جمھوری اسDمی از قبيل کDھبرداری 
ھای مالی شھرام جزايری، ماجرای پر سر و 

 ھزار ميليارد تومانی مه آفريد ٣صدای اختDس 

  ٨درصفحه 

۵درصفحه   

١٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٢۵شماره    ٩۵نيمه دوم شھريور  –سال سی و ھشتم 

گزارش کوتاه از 
 جشن اومانيته

  و رکود اقتصادی٩۵اص�حيه بودجه 

، "فيش ھای نجومی"ديروز
، "ام�ک نجومی"امروز

 ؟...فردا
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١از صفحه   

 نمايی بزرگ  قدرت
 کارگران ھند

صنفی کارگران، قرار داده است، ھيچ پاسخی به 
مطالبات طبقه کارگر ھند که در جريان اعتصاب 

 .عمومی سال گذشته مطرح شد، نداد
ھای کارگری ھند که  اما طبقه کارگر و اتحاديه 

ھای  مصمم به تشديد مبارزه عليه سياست
ارتجاعی بورژوازی و تحقق مطالبات فوری 

، در ٢٠١۶ ماه مارس ٣٠خود ھستند، در 
ای  اجDس نمايندگان کارگران، تصميم به مبارزه

متجاوز از ھزار .  تر عليه دولت گرفتند گسترده
 اتحاديه مرکزی که درواقع ١١نماينده از 
اند، در کنوانسيون ملی  ھای کارگری فدراسيون

اين اجDس شديداً .  کارگران حضور يافتند
را محکوم "  مودی"اقدامات ضد کارگری کابينه 

 ٢کرد و تصميم به فراخوان اعتصاب عمومی 
 .سپتامبر گرفت

ھا صادر  در اطDعيه مشترکی که توسط اتحاديه
شد، کابينه اتحاد دمکراتيک ملی تحت رھبری 
حزب دست راستی مردم ھند، به علت ناديده 
گرفتن منشور مطالبات کارگران که خواست تمام 

. ھا است، شديداً موردانتقاد قرار گرفت اتحاديه
ای را نيز  کنوانسيون، يک برنامه عمل سه مرحله

از کارگران .  برای تحقق مطالبات تعيين کرد
ھا و  خواسته شد با برگزاری کنوانسيون

ھای ژوئن و ژوئيه  کارزارھای مشترک در ماه
 در سطوح مختلف ايالتی، محلی و ٢٠١۶

ھا را به اين  ترين توده صنعتی، تDش کنند وسيع
 .کارزارھا بکشانند

آميز   اوت، يک اعتراض مسالمت١٩ترجيحاً در 
منظور  روزه را در پايتخت و اياWت، به يک

 ٢تدارک اعتصاب عمومی سازمان دھند و در 
سپتامبر به اعتصاب عمومی و سرتاسری 

 .آورند روی
ھای کارگری که مطالبات فوری  منشور اتحاديه

شده   بند تدوين١٢طبقه کارگر ھند است، در 
 ھزار ١٨افزايش فوری حداقل دستمزد به .  است

يکی از مطالبات اين منشور )   دWر٢۶٨(روپيه 
 .است

ای که سياست نئوليبرال در ھند به  در دوره 
ويژه در دوران زمامداری  مرحله اجرا درآمده، به

جناح راست بورژوازی ھند، بھای کاWھا شديداً 
ھای وسيع  يافته و سطح زندگی توده افزايش

شدت  ھا دھقان فقير به کارگر و زحمتکش، ميليون
دريکی ديگر از مطالبات اين .  تنزل يافته است

منشور، انجام اقدامات فوری برای مقابله با 
ھا از طريق تعميم سيستم توزيع  افزايش قيمت

ھا  بازی در بازار کاW عمومی و ممنوعيت بورس
 . شده است خواسته

از سال .  ھا ميليون انسان در ھند بيکارند ده
 ميليون به جمعيت جويای کار ۵۵ تاکنون ٢٠٠۴
 ١٣ھا ساWنه  به گفته اتحاديه.  شده است افزوده

اما از .  شوند ميليون تن به بازار کار وارد می
 که مودی در رأس قدرت قرار گرفت، ٢٠١۴
ميليون شغل   ھزار و حداکثر يک٣٠٠تنھا 

ھای  بنابراين، منشور اتحاديه.  ايجادشده است
کارگری، خواستار انجام اقدامات مشخص برای 

 . ايجاد اشتغال شده است

داران امکان داده که به  به سرمايه" مودی "کابينه 
اشکال مختلف قانون کار را ناديده بگيرند و خود 
. نيز مصوبات خDف قانون کار داشته است
اکنون نيز در تDش است با اصDح رسمی قانون 
کار، اکثريت بزرگ کارگران را از شمول قانون 

ھای کارگری  منشور اتحاديه.  کار خارج کند
خواستار اجرای اکيد تمام قوانين بنيادی کار، 
بدون ھرگونه استثناء و معافيت، اقدامات تنبيھی 
شديد در مورد تخلف از قوانين کار و ممنوعيت 

جانبه دولت در قوانين کار شده  اصDحات يک
 .است

 فقر به  در ھند، نيمی از جمعيت کشور زيرخط
برند، بخش بزرگی از اين جمعيت از  سر می
ترين امکانات بھداشتی و آموزشی نيز  ابتدايی
ھای کارگری، خواستار  منشور اتحاديه.  اند محروم

مقابله عملی با فقر، از طريق برقراری سيستم 
که  نحوی تأمين اجتماعی ھمگانی شده است، به

عموم کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعی 
 .ھمگانی قرار گيرند

 کردن کارھای ثابت دائمی،  توقف کنتراتی
دستمزد و مزايای برابر کارگران کنتراتی با 
کارگران معمولی درازای کار مساوی، برافتادن 

ھای جديد و  ھا بر سر ايجاد اتحاديه محدوديت
 سازمان ٩٨ و ٨٧ھای  تصويب فوری کنوانسيون

ھا و  المللی کار، در مورد آزادی اتحاديه بين
جمعی، از ديگر مطالبات  قراردادھای دسته

 .ھاست اتحاديه
الذکر، منشور  اما گذشته از موارد فوق

ھای کارگری ھند، مخالفت جدی خود را  اتحاديه
. با ادامه سياست نئوليبرال ابراز داشته است

گونه که گفته شد، کابينه مودی روند  ھمان
سازی را سرعت بخشيده و قصد دارد  خصوصی

 ميليارد دWر از طريق ٣/٨در سال جاری معادل 
. سازی مؤسسات دولتی به دست آورد خصوصی

ھا  خواستار توقف  منشور اتحاديه
ھا در بخش عمومی و مرکزی  سازی خصوصی

 . اقتصاد شده است
منشور دريکی ديگر از بندھا خواسته است که 

آھن،  ھای مستقيم خارجی در راه گذاری سرمايه
ھا و  ھا و بيمه صنعت دفاعی، داروسازی، بانک

ھای استراتژيک و اساسی ممنوع  ديگر بخش
 .گردد

در آخرين روزھای  پيش از برپايی اعتصاب 
 سپتامبر، دولت ھند که دريافت طبقه ٢عمومی 

کارگر نمايش بزرگی از قدرت و توانايی خود را 

نشينی ناچيز  به صحنه خواھد آورد، يک عقب
کرد، تا شايد بتواند تزلزلی در صفوف متحد 

 اوت اعDم کرد، ٣٠در .  کارگران ايجاد کند
حداقل دستمزد کارگران غيرماھر حکومت 

 دWر در ٢٠/۵ دWر به ٧٠/٣مرکزی را از 
 دWر در ھرماه افزايش ١٣۵ھرروز يعنی معادل 

اين افزايش ناچيز که فقط کارگران .  خواھد داد
گرفت و برای  حکومت مرکزی را در برمی

توانست،  آور نبود، نمی واحدھای فدرال الزام
ھا خواھان  آن.  ھا قرار گيرد مورد تائيد اتحاديه

.  دWر بودند٢۶٨افزايش حداقل دستمزد به 
) BMS(جز اتحاديه کارگران ھند  بنابراين به

وابسته به حزب حاکم که آن را پذيرفت و از 
ھای ديگر آن را  اعتصاب کنار کشيد، تمام اتحاديه

رد کردند و برپايی اعتصاب که اکنون 
ھای مستقل کارگران و  موردحمايت فدراسيون

کارمندان دولتی و تمام احزاب چپ و کمونيست 
 .نيز قرارگرفته بود، به مرحله اجرا درآمد

داران تمام تDش خود را به کار  دولت و سرمايه
گرفتند، تا مانع از حضور گسترده کارگران در 

ھا  آئی ھا و گردھم اعتصاب، تظاھرات، راھپيمايی
رغم تمام فشارھا، تھديد کارگران توسط  به.  شوند

ھا و حتی سرکوب  داران، محدوديت سرمايه
کارگران در برخی اياWت و نيز خرابکاری 
اتحاديه دست راستی وابسته به حزب حاکم، طبقه 

نمايی بزرگی را در برابر طبقه  کارگر ھند قدرت
 ١٨٠با شرکت .  دار ھند به نمايش گذاشت سرمايه

ترين  سابقه ميليون تن در اين اعتصاب، بی
اعتصاب عمومی تاريخ جنبش کارگری را برپا 
کرد و نشان داد که مصممانه برای تحقق 

ھای  اتحاديه.  دارد مطالبات خود گام برمی
دھی و  کارگری ھند که نقش مھمی در سازمان

برپايی اين اعتصاب بر عھده داشتند، اعDم 
ھای کارگران که در  نمودند، اگر به خواست

منشور انعکاس يافته توجه نشود، آماده مبارزات 
 .تری ھستند شديدتر و گسترده

سابقه و تھديدھای   اعتصاب عمومی بی با اين
دار حاکم  ھای کارگری، آيا طبقه سرمايه اتحاديه

بر ھند، حاضر به پذيرش مطالبات منشور خواھد 
شد يا نه؟ پوشيده نيست که تمام مطالبات  منشور 

ھای کارگری ھند در چارچوب نظم  اتحاديه
اما بورژوازی حتی در برابر يک .  موجودند

سادگی تا   ميليونی نيز به١٨٠اعتصاب عمومی 
نشينی نخواھد کرد که سياست خود را  آن حد عقب

۴درصفحه   



 ٣ ٧٢۵ شماره  ٩۵نيمه دوم شھريور     ٣

۴درصفحه   

  و رکود اقتصادی٩۵اص�حيه بودجه 

 ھزار ميليارد تومان ديگر نيز با انتشار اوراق ۵
ھای بيمه  قرضه قرار است به طلبکاران بدھی

 .سDمت پرداخت شود
دولت در .  ھا آغاز کنيم از پرداخت بدھی به بانک

 ھزار ۴۵خواھد از منابع بانک مرکزی  حالی می
ھا  ميليارد تومان برای تسويه بدھی خود به بانک
ھا  استفاده کند که ميزان بدھی دولت به بانک

براساس آمار بانک مرکزی که در خردادماه سال 
 ھزار ميليارد تومان ١٣١جاری انتشار يافت به 

، ٩۴ تا بھمن ٩٣تنھا از شھريور .  رسيده است
 ھزار ميليارد ۶٠ھا بيش از  بدھی دولت به بانک

 ھزار ۴۵تومان افزايش يافته و با پرداخت 
 ھزار ميليارد تومان مانده ٨۶ميليارد تومان، 

ھا خواھد بود، البته اين در  بدھی دولت به بانک
 بار ديگر بدھی ٩۵ست که در طول سال  صورتی

ھا افزوده نشود که البته امری  دولت به بانک
 !!آيد ممکن به نظر نمی

چنين بدھی دولت به بانک مرکزی نيز در  ھم
 ھزار ٣٣ھای اخير افزايش داشته و به  طول سال

خواھد  ميليارد تومان رسيده است و حاW دولت می
ھا  پولی را که در طی سال گذشته و با رفع تحريم

 مرکزی ريخته شد، برای  ھای بانک به حساب
ھا  پرداخت تنھا بخشی از بدھی خود به بانک

بنابر آمارھای رسمی ميزان .  استفاده کند
 ھزار ١۵۴مرکزی از  ھای خارجی بانک دارايی

 ھزار ميليارد ١٩٢ به ٩٣ميليارد تومان در سال 
 ھزار ۴۵ رسيد که با برداشت ٩۴تومان در سال 

ھا، ميزان  ميليارد تومانی از اين دارايی
 ھزار ١۴٧ھای خارجی بانک مرکزی به  دارايی

ميليارد تومان خواھد رسيد و اين تازه در 
ھای ديگر از جمله  ست که به بھانه صورتی

ھای رو به افزايش خارجی از اين  پرداخت بدھی
 .دارايی استفاده نشود

اما در مورد پيمانکاران، از ميزان بدھی دولت 
، رئيس ٩٣شھريور سال .  آمار دقيقی وجود ندارد

 ھزار ميليارد ٩۴سازمان حسابرسی اين بدھی را 
بيشترين بدھی به .  تومان اعDم کرده بود

ھای نفت، آب و برق و راه و  پيمانکاران در بخش
خواھد با انتشار  حال دولت می.  شھرسازی است

 ھزار ميليارد تومان اوراق قرضه بخشی از ۴٠
ھم چنين قرار است با اين .  ھا را بدھد اين بدھی

. پول بدھی دولت به کشاورزان نيز پرداخت شود
 ٣١ی خبرگزاری ايسنا در تاريخ  به نوشته

مرداد، بدھی دولت به کشاورزان بابت خريد گندم 
بنابراين در .   ھزار ميليارد تومان است٧و چای 

 ھزار ميليارد تومان باقی ٣٣بھترين حالت با 
که با بدھی وزارت نيرو به پيمانکاران (مانده 

ھای  ، حدود يک سوم از بدھی)برابر است
ھم اکنون بسياری .  شود پيمانکاران پرداخت می

ھای بخش نفت به دليل عدم پرداخت  از پروژه
پيمانکاران .  پول از سوی دولت معلق مانده است

ی عدم دريافت پول از سوی دولت از  به بھانه
. روند پرداخت دستمزد کارگران طفره می

بسياری از کارگران منطقه عسلويه چندين ماه 
. دستمزد خود را از پيمانکاران طلبکاران ھستند

به .  شود جا ختم نمی اما مشکل صنعت نفت به اين
گفته معاون وزير نفت، وزارت نفت عDوه بر 

ھا   ميليارد دWر به بانک۵٢بدھی به پيمانکاران، 

ست که کل درآمد  اين در حالی!!  بدھکار است
 درصد ١۴/  ۵(وزارت نفت بابت صادرات نفت 

ی معاون وزير ساWنه  باز به گفته)  از فروش نفت
به عبارت ديگر صنعت .   ميليارد دWر است۶

 !!نفت ايران نيز ورشکسته است
 که مرکز ٩۵ی سال  با توجه به کسری بودجه

ھای مجلس ھنگام بررسی بودجه در  پژوھش
 ھزار ميليارد تومان اعDم کرده ۶٠مجلس آن را 

بود و با توجه به تعميق رکود اقتصادی که تاثير 
مستقيمی بر درآمدھای دولت به عنوان بزرگترين 
کارفرما، بر ميزان وصول ماليات و در نھايت بر 
افزايش کسری بودجه خواھد گذاشت، اصDحيه 

تواند سقف بدھی دولت را در  بودجه تنھا می
ھای متفاوتی  رقم.  حدود سال گذشته نگاه دارد

شود، روزنامه  برای کل بدھی دولت عنوان می
ايران وابسته به دولت در تاريخ دوم اسفند سال 

 ھزار ۵۴٠ در گزارشی بدھی دولت را ٩۴
ميليارد تومان اعDم کرد و باز فراموش نکنيم که 
بخش مھمی از آن، بدھی دولت به سازمان تامين 

 ھزار ميليارد تومان در ۴اجتماعی است که از 
 ھزار ميليارد تومان ١٠٠ به بيش از ٨٣سال 

ای برای پرداخت  رسيده و دولت ھيچ برنامه
 .  حداقل بخشی از اين بدھی ارائه نداده است

چنين برای پرداخت بدھی  اصDحيه بودجه ھم
طلبکاران از بيمه سDمت که عموما شامل 

ھا و ديگر مراکز پزشکی  ھا، داروخانه بيمارستان
 ھزار ۵شود انتشار اوراق قرضه به ميزان  می

از ديگر .  بينی کرده است ميليارد تومان را پيش
باشد   می٢٢موارد اصDحيه بودجه حذف تبصره 

 ميليون ٧٠٠ ميليارد و ١که پيش از اين قرار بود 
دWری را که دولت ايران از دولت آمريکا 
. دريافت کرده به نيروھای نظامی اختصاص دھد
با حذف اين تبصره، پول در اختيار کابينه 

گيرد تا از آن برای پُر کردن  روحانی قرار می
اجازه .  ھای مالی دولت استفاده شود ديگر سوراخ

 ميليارد دWر وام از روسيه نيز از ۵دريافت 
ی بودجه است که دولت را  ديگر موارد اصDحيه

ای جداگانه برای دريافت اين وام  از ارائه Wيحه
با احتساب تمام اين موارد، با .  کند نياز می بی

 ھزار ميليارد ١١٠اصDحيه بودجه بيش از 
گيرد که  تومان پول در اختيار دولت قرار می

 . است٩۵دقيقا يک سوم کل بودجه سال 
طور که در باW آمد، مشکDت اقتصادی  اما ھمان

بسيار فراتر از آن ھستند که با اين اصDحيه 
در واقع اين اصDحيه .  بتوان به جنگ رکود رفت

تنھا برای جلوگيری از به کما رفتن اقتصاد است 
. آن ھم در آخرين سال رياست جمھوری روحانی
کابينه به اين اميد است که با اين اصDحيه و 
آوردن ھر چه که در توان است به ميدان، بتواند 

تواند  از به کما رفتن اقتصاد و مشکDتی که می
برای تداوم کابينه روحانی در چھار سال آينده 

 .بوجود آيد جلوگيری کند
ھای دولت که در باW توضيح داده  جدا از بدھی

شد، ھم اکنون نقدينگی به بيش از يک تريليون 
در اقتصادی که با رشد منفی .  رسيده است

روبروست ھر ساله شاھد رشد نقدينگی در حدود 
پايه پولی نيز در طول اين .  ايم  درصد بوده٣٠
 درصد رشد داشته ١٧ھا به طور متوسط  سال

باW رفتن حجم اين چنينی نقدينگی يکی از .  است
عDئم بارز بيماری اقتصادی است که تحت 

تواند به انفجار تورمی مانند ونزوئD  شرايطی می
 .منجر گردد

به نوشته روزنامه جھان صنعت تنھا در طی سه 
ھای برگشتی به   مبلغ چک٩۵ماه ابتدايی سال 

 ھزار ميليارد تومان رسيده است که بيانگر ٣٠
ايران .  چيزی نيست جز رکود عميق اقتصادی

ھای تورم و بيکاری  دارای يکی از باWترين نرخ
گذاری  از نظر جذب سرمايه.  در جھان است

ی روحانی  خارجی نيز که يکی از اميدھای کابينه
 کشور جھان در رده ١٧٨بوده و ھست در بين 

ايران در جذب سرمايه نيز در .   قرار دارد١۶۴
در حالی که به دليل .   قرار دارد١۶٧رده 

ھای غلط اقتصادی دولت،  خشکسالی و سياست
روستاھا خالی از جمعيت و جمعيت شھرنشين به 
شدت افزايش يافته ھيچ کاری برای جمعيت رانده 
شده از روستاھا در شھرھا بوجود نيامده و 
عموما در حاشيه شھرھا و بدون ھيچ گونه 

ی وزير راه و  به گفته.  کنند امکاناتی زندگی می
 ميليون نفر در ١٨شھرسازی ھم اکنون 

وزير کشور .  کنند ھای نامناسب زندگی می مکان
 ميليون و روزنامه ١١نشينان را  تعداد حاشيه

 .اند  ميليون اعDم کرده١۵شھروند 
اخبار .  کند رکود در بخش صنعت غوغا می

رسمی حکايت از تعطيلی ھر چه بيشتر 
توان حتا  ھا دارد و اين را می ھا و کارگاه کارخانه

از کاھش ميزان شاغلين در بخش صنعت 
 ھزار نفری تعداد ۶٢٠جدا از کاھش .  دريافت

 براساس ٩۴ تا زمستان ٩٢شاغلين از تابستان 
گزارش مرکز آمار، سھم بخش صنعت نيز از 

 درصد در ٣٣ميزان شاغلين کاھش يافته و از 
 رسيده ٩۴ درصد در سال ٣٢/  ۵ به ٩٣سال 
 . است

ھايی  بخش مسکن نيز که به عنوان يکی از بخش
تواند نيروی کار زيادی را جذب کند بويژه  که می

نيروی کاری که در حاشيه شھرھا زندگی 
. کنند، در خواب عميقی فرو رفته است می

براساس گزارش مرکز آمار ايران، در کل کشور 
 ۵۴٢ ھزار و ١٣در زمستان سال گذشته برای 

واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده در حالی 
 ٣٧ تعداد پروانه ساخت ٩١که در زمستان سال 

در ھمين زمان در تھران .  واحد بود١٧۶ھزار و 
 پروانه ساختمانی صادر شده که در ١٨١٠تنھا 

 نزديک به چھار ھزار پروانه بوده ٩١زمستان 
است، ھم زمان متراژ واحدھای مسکونی نيز به 

 . طور متوسط کاھش داشته است
است، "  الشمس اظھرمن"ھا نيز که  وضعيت بانک

ھای مجلس نيز در گزارشی  حتا مرکز پژوھش
ی سيستم بانکی تھيه نمود به  که درباره

. ھا اعتراف کرده است ورشکستگی بانک
ھای داده   درصد کل وام۶۴براساس اين گزارش 

شود   ھزار ميليارد تومان می۶٠شده که برابر با 
که  جالب آن.  شان بسيار نازل است امکان وصول

ھا  ھا در طول اين سال بسياری از منابع بانک
صرف خريد موسسات اقتصادی شده و يا در 

اند که باز به  گذاری کرده بخش مسکن سرمايه
دليل رکود اقتصادی قابليت تبديل به پول را 

 درصد ۵٧ براساس اين گزارش، .ندارند
 درصد ١٧ درصد فروش و ٢۵/  ۵دارايی، 

 شرکت بزرگ ايرانی ۵٠٠ارزش افزوده 

١از صفحه   



 ۴ ٧٢۵ شماره  ٩۵نيمه دوم شھريور     ۴

٣از صفحه   

  و ٩۵اص�حيه بودجه 
 رکود اقتصادی

رشته  اما ناگزير به يک.  تغيير دھد
ھا و دادن برخی امتيازات جزئی  نشينی عقب

درنھايت آنچه برای اين طبقه .  خواھد شد
پذيرفتنی خواھد بود، دادن امتيازاتی بازھم 

سياست طبقه حاکم بر ھند . محدود خواھد بود
اين .  عجالتاً پيشبرد سياست نئوليبرال است

تواند Wاقل با تعدادی از اين  سياست نمی
اما گرچه .  مطالبات سر سازش داشته باشد

برای طبقه کارگر ھر امتيازی که در جريان 
تر   مبارزه به دست آورد، ارزشمند است، مھم

از ھر چيز، نفس مبارزه طبقاتی و رشد و 
ای است که اکنون خود را در  اعتDی مبارزه

ای در  شکل اعتصاب عمومی بسيار برجسته
ھند، نشان داد و ھمين مبارزه است که 

تواند طبقه کارگر را از شر تمام  سرانجام می
 .مصائب نظم موجود رھا سازد

 ميليون انسان کارگر و زحمتکش ١٨٠که  اين
ھای کارگری پاسخ  به فراخوان اتحاديه

دھند و در برپايی اعتصاب عمومی،  می
کنند، حتی اعضای اتحاديه  شرکت می

کارگران ھند، برخDف خواست و نظر 
رھبری اين اتحاديه به اين اعتصاب 

پيوندند، بازتاب رشد و ارتقاء مبارزه  می
طبقاتی و نارضايتی عمومی از وضع 

سياست اقتصادی نئوليبرال جز .  موجود است
تشديد وخامت وضعيت طبقه کارگر و عموم 

ھای زحمتکش، گسترش دامنه فقر و  توده
ای برای طبقه کارگر نداشته  بيکاری نتيجه

فقط طبقه کارگر ، بلکه عموم  اکنون نه.  است
اند که تمام  ھای زحمتکش ھند دريافته توده

ادعای طبقه حاکم برای بھبود وضعيت 
. ھا، جز يک فريب و دروغ نبوده است توده

تر شدن شکاف  داده، عميق آنچه در ھند رخ
. فقر و ثروت و حدت تضادھای طبقاتی است
با تشديد تضادھای طبقاتی، مبارزه طبقاتی 
رشد و اعتD يافته و شرايط برای تعرضات 

شده  طبقه کارگر بيش از ھر زمان ديگر آماده
 .است

طبقه کارگر ھند که سوابق درخشانی در 
تواند اين مبارزه را  مبارزه طبقاتی دارد، می

اکنون به نتيجه قطعی آن، سرنگونی  از ھم
داری و استقرار سوسياليسم، در  نظم سرمايه

کشوری با جمعيتی متجاوز از يک ميليارد 
نقطه قوت طبقه کارگر ھند در . انسان برساند

ھا و موسسات اعتباری  مربوط به گروه بانک
ھا پولی را وام  بر اين مبنا بانک.  است
تر  دھند که در واقع ندارند و باز جالب می
ھا مجازند تا سقف  که در حالی که بانک آن

ھای خود را وام بدھند،  معينی از دارايی
 درصد ١٠٠ھای ايران بيش از  بانک
 . اند ھای اسمی خود را وام داده دارايی

نژاد   که احمدی٨٩در واقع نيز از ھمان سال 
با ارائه گزارش ستاد تدابير ويژه اقتصادی 

، "ايم به آخر خطر رسيده: "به خامنه ای گفت
بست اقتصاد ايران برای حاکمان کامD  بن

ھا بحران  آشکار شده بود و در تمام اين سال
تر شد، تنھا  با سرعتی بيش از گذشته عميق

کابينه .  به کما رفتن کامل اقتصاد مانده بود
نشينی از  روحانی وظيفه داشت تا با عقب

ای مانع به کما رفتن کامل  مواضع ھسته
چه که  اقتصاد شود اما تمام زورشان شد آن
 يکی ٩۵شاھدش ھستيم و اصDحيه بودجه 

وزير اقتصاد ھاست که به قول طيب نيا  از آن
اصDحيه بودجه کمک بزرگی به برنامه "

اما ديديم که با ".  کند خروج از رکود می
توجه به عمق بحران اقتصادی و حتا عوامل 

چون تداوم بحران در سياست  جانبی ديگر ھم
گذاری  خارجی که يکی از موانع سرمايه

ھا نمی تواند  خارجی است، اين برنامه
اقتصاد را از رکود نجات داده و برای ده 

ی  اصDحيه.  ميليون بيکار کار ايجاد کند
ھای دولت   نيز مانند ديگر سياست٩۵بودجه 
نه شغلی ايجاد .  ای در بر نخواھد داشت نتيجه

خواھد شد، نه از شدت رکود کاسته خواھد 
شايد بتواند برای چند .  گرديد و نه از گرانی

صباحی از رشد تصاعدی بحران جلوگيری 
اقتصاد .  کند اما دوای درد اين اقتصاد نيست

داری  به کما رفته است و ھيچ دولت سرمايه
تواند اقتصاد را از اين وضعيت خارج  نمی

سازد، چرا که ريشه اصلی بحران اقتصادی 
گردد و بحران  داری بر می به نظام سرمايه

در ايران آن قدر عميق شده که ديگر ھيچ 
داری  رفرمی در چارچوب نظام سرمايه

 .کارساز نخواھد بود
 
 

٢از صفحه   نمايی بزرگ کارگران ھند قدرت 

اين است که ھمواره حامل گرايش چپ و 
اکنون نيز اکثريت  ھم.  راديکال بوده است

ھا و  بزرگ کارگران متشکل ھند، در اتحاديه
دار  اند که جانب ھايی متشکل فدراسيون

لنينيست و   –احزاب کمونيست، مارکسيست 
ھا که در پی  اين اتحاديه.  اند سوسياليست

اجرای سياست نئوليبرال در اواخر قرن 
گذشته، بخش زيادی از اعضای خود را از 
اند  دست دادند، در چند سال اخير تDش کرده

با فعاليت در درون کارگران بخش 
 درصد کارگران را ٩٠غيررسمی که اکنون 

دھند، از حق ايجاد اتحاديه  تشکيل می
ھای قانونی از  برخوردار نيستند و حمايت

ھا در حداقل قرار دارد، جمعيت کارگری  آن
 .تری را در صفوف خود متشکل سازند وسيع

گرچه ھنوز کارگران متشکل در صفوف 
ھا به ده درصد مجموع نيروی کار  اتحاديه
ھای کارگری ھند،  رسد، اما اتحاديه نمی
ھای  قدر در صفوف کارگران و حتی توده آن

زحمتکش نفوذ و اعتباردارند که با فراخوان 
 ميليون تن به اعتصاب ١٨٠ھا  آن

 .آورند روی
اعتصاب عمومی بزرگ و برجسته کارگران 

ھای مھمی برای طبقه کارگر  ھند، درس
اين اعتصاب .   نيز دارد ايران و مبارزات آن

ھای صنفی و سياسی  نقش و اھميت سازمان
دھی و پيشبرد  طبقه کارگر را در سازمان

مبارزه طبقاتی و تحقق مطالبات کارگران، 
چنين نشان داد که  اين اعتصاب ھم.  نشان داد

ھای صنفی و اقتصادی کارگری،  حتی تشکل
چنانچه مستقيم و غيرمستقيم، پوشيده و 
آشکار، وابسته به دولت يا احزاب طبقه 

ای جز  دار باشند، ھدف و وظيفه سرمايه
خرابکاری در جنبش طبقاتی کارگری و 

 زدن به مبارزه طبقاتی کارگران،  ضربه
. ويژه در لحظات حساس نخواھند داشت به

وابسته "  اتحاديه کارگران ھند"خرابکاری  
به حزب حاکم در جريان ھمين اعتصاب 

 .عمومی، يک نمونه آن بود
طبقه کارگر ايران، بايد از مبارزات و 
اعتصاب برجسته کارگران ھند برای برپائی 
اعتصاب عمومی و سرتاسری، بياموزد و 
قبل از ھر چيز تDش و مبارزه خود را برای 

 .ھای مستقل از دولت تشديد کند ايجاد تشکل
 

 زنده باد استق�ل
  طبقاتی کارگران 
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١از صفحه   

سند شکست جمھوری " ھای کلی خانواده سياست"
. يابد ويژه در خانوارھای کارگری، ضرورت می

دارد نيروی کار  و ھمين ضرورت زنان را وامی
خود را به ارزانی به فروش بگذارند، به اشتغال 
در بخش غيررسمی اقتصاد روی آورند، در 
معرض استثمار شديدتر و محروم از مزايای يک 

 .کارگر رسمی به کار بپردازند
محروم از .  گردد تر می در ايران، وضعيت وخيم

تأمين اجتماعی، با دستمزدھای زير خط فقر و 
تورم فزاينده روزانه، زنان به ناچار در پی يافتن 

نه فقط زنان، .  آيند شغل و منبع درآمدی برمی
آمارھای رسمی تعداد .  ھا نيز بلکه کودکان آن
 ٧ ميليون و آمار غير رسمی تا ٢کودکان کار را 

از آن گذشته در ايران با .  زنند ميليون تخمين می
مرکز ( ميليون زن سرپرست خانوار ٣حداقل 

ايم که درصد اندکی تحت  مواجه)  ٩٣آمار، سال 
پوشش مؤسساتی چون کميته امداد و غيره ھستند 

رسد  شان به حد بخور و نمير ھم نمی که دريافتی
و به جز اقليتی معدود، اکثريت آنان ناچارند برای 

شان به  تأمين معاش خود و افراد تحت سرپرستی
 .اشتغال و آن ھم اشتغال در ھر شرايطی تن دھند

در چنين شرايطی، با ورود ساWنه جوانان به 
ايم که پاسخگوی ھمين جمعيت  بازار کاری مواجه

پس سران جمھوری .  بيکار کنونی ھم نيست
اسDمی در پی آنند نيمی از جمعيت جويای کار 

ھا، حداقل  ھا برانند، و اگر نه به خانه را به خانه
 .از آمار رسمی جمعيت جويای کار حذف کنند

ی دوم اين سياست، در تفکر مردساWرانه  پايه
در کشورھای پيشرفته غربی، با .  ريشه دارد

وجود تمامی مبارزات زنان، به رغم تمامی 
گر و برابرحقوقی، ھنوز  قوانين مترقی و حمايت

ھای واقعی اقتصادی و  زنان از بسياری برابری
علت نيز، .  اجتماعی و سياسی برخوردار نيستند

آميختگی پيچيده مردساWری با نظام طبقاتی است 
که تنھا با براندازی اين نظام و گذار به جامعه 
تھی از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و 
طبقات، رسوبات آن از جامعه رخت برخواھد 

اگر اين وضعيت کشورھای غربی با وجود .  بست
تمامی مبارزات و دستاوردھاست، وضعيت 

اند،  ای که دين و دولت در ھم آميخته شده جامعه
ترين و زن  روانه نمايش پس:  آشکار است

 . ترين جلوه تفکر مردساWرانه ستيزانه
ی جمھوری اسDمی نشان  اما تجربه دوران سلطه

توانند مانع  داده است که نه اين و نه آن نمی
ھای اجتماع و کار و  مشارکت زنان در عرصه

ای   که قيام توده۵٧در سال .  ھنر و ورزش شوند
به سرنگونی نظام سلطنتی منجر شد، نورسيدگان 

تر از سطح رشد  مانده به قدرت، بسيار عقب
زنانی که .  اجتماعی جامعه و به ويژه زنان بودند

. تعدادشان در بازار کار رو به فزونی بود
تری را به تصرف  ھای اجتماعی ھر چه بيش نقش

تر، در مبارزات  آورند و از ھمه مھم خود درمی
از .  سياسی و حتا چريکی عليه شاه شرکت داشتند

ھمين رو، اولين مقاومت و اعتراض عليه نظام 
طی اين دوره، .  دينی از سوی زنان شکل گرفت

ھا  ھای تحصيلی، به دانشگاه با وجود محدوديت
به جز نيازھای اقتصادی، به رغم .  روی آورند

سدھا و موانع، از حضور در بازار کار منصرف 
به اشکال گوناگون مقاومت و مقابله با .  نشوند
ھای ضد زن جمھوری اسDمی روی  سياست
دھد تحوWت ديگری نيز در  اين نشان می.  آورند

ترين  نيستی زنان حتا در ميان عميق آگاھی فمی

بسياری از آنان، در چنين شرايطی، قادر .  کنند می
رو سال به سال،  از اين.  يا مايل به ازدواج نيستند

رود، از تعداد  ميانگين سن ازدواج باW می
نرخ بارآوری (شود  ھا کاسته می فرزندان خانواده
، طبق آمار بانک جھانی، ٢٠١۴ايران در سال 

٧١  / ، و ھمراه با آن بر ) نفر١٠٠٠ در ھر ١ 
 .شود آمار طDق افزوده می

ھا  سران جمھوری اسDمی نيز بر اين واقعيت
لفاظی، بخشی از عادت معمول سران .  اند واقف

جمھوری اسDمی است و يکی از ترفندھايشان 
آنان از علل .  شان در فروش کاWی بنجل

دانند  می.  اند گردانی جوانان از ازدواج مطلع روی
به ويژه از نوع "  تضعيف ارکان خانواده"

  ھای چند ده ساله اش، نتيجه سياست اسDمی
چون  ھايی ھم اند وعده واقف.  خودشان است

پيشگيری از "و "  ھا ارتقای معيشت خانواده"
ھاست و نه  نه در توان آن"  ھای اجتماعی آسيب

و ابDغ اين سياست به خودی خود، .  خواست آنان
 . تغييری در روند کنونی به وجود نخواھد آورد

اما اگر اين بندھای سياست را در چارچوب 
طرح جامع جمعيت و "ھای سابق مانند  طرح

طرح صيانت از عفاف و "و "  تعالی خانواده
بررسی کنيم، به اھداف اصلی "  حجاب
 .گذاران پی خواھيم برد سياست

را بر پيشانی "  خانواده"با آن که متن منتشره، نام 
يابيم، اين سياست  دارد، اما با اندکی دقت درمی

، يعنی ٨از بندھای .  زنان را نشانه گرفته است
، يعنی ١۵ی سياست تفکيک جنسيتی، و بند  ادامه

انداختن وظيفه نگھداری از سالمندان بر عھده 
، ھدف ١۶ و ١٢زنان، که بگذريم، در دو بند 

روشن "  ھای کلی خانواده ابDغ سياست"اصلی از 
 .گردد می

"  :١٢طبق بند  حمايت از عزت و کرامت  
داری زنان و نقش  ھمسری، نقش مادری و خانه

 ..."پدری و اقتصادی
":١۶و طبق بند  ايجاد سازوکارھای Wزم برای  

ويژه سDمت  ھا به جانبه خانواده ارتقاء سDمت ھمه
باروری و افزايش فرزندآوری در جھت 
برخورداری از جامعه جوان، سالم، پويا و 

 ".بالنده
اين سياست زنان را نشانه گرفته و آن ھم به قصد 

ھای  تر زنان از عرصه بيرون راندن باز ھم بيش
ھا و  ھا به انزوای خانه کار و اجتماع، راندن آن

ھای تنظيم  با برچيدن برنامه(تشويق و حتا 
واداشتن آنان به )  خانواده و ممنوعيت وازکتومی

 . طرح بر دو پايه استوار است. دار شدن بچه
پايه اول، الگوی آشنای دوران بحران اقتصادی 

در اين الگو به ھنگام .  ست داری در نظام سرمايه
ھا را  بحران، زنان عمدتاً، اولين گروه اخراجی

با .  ھا را دھند و آخرين گروه استخدامی تشکيل می
داران  وجود اين الگو، واقعيت آن است که سرمايه

به نيروی کار ارزان زنان نياز دارند تا سود ھر 
رو، در اين  از اين.  تری کسب کنند چه بيش
ھا، که  واحدھای توليدی و خدماتی تعطيل  ھنگامه

شوند و بر تعداد ارتش بيکاران افزوده  می
ای که سطح دستمزدھا به  گردد، در ھنگامه می
ھای گوناگون، از جمله رقابت شديدتر  بھانه

يابد، اشتغال زن و مرد، به  نيروی کار، تنزل می

لغو قانون حمايت از خانواده آغاز کرد، و به 
ی کبری خزعلی، رئيس شورای فرھنگی  گفته

اجتماعی زنان و از اعضای شورای انقDب 
يابی به  قوانين کافی برای دست"فرھنگی، 

، پس، صدور چنين "منويات رھبری وجود دارد
ست بر ناتوانی و   سال، سندی٣٨فرمانی پس از 

ای  جامعه"شکست جمھوری اسDمی در ايجاد 
 ". الگوھای اسDمی"بر پايه " خانواده محور

ای، به ظاھر،  ابDغيه صادره از سوی خامنه
بند ".  تقويت و تحکيم خانواده"ست برای  تDشی

بند آن در صدد است القا کند مشکDت کنونی نھاد 
ھای  ارزش"بندی به  از عدم پای"  خانواده"

رو، سرشار  از اين.  گيرند سرچشمه می"  اسDمی
ھايی در لزوم تبليغ و  پردازی است از عبارت

" سازی فرھنگ"و "  اسDمی"ھای  ترويج ارزش
متن، تمام توان ".  جنگ نرم دشمنان"و مقابله با 

فزاينده نھاد "  سستی" تا   خود را به کار گرفته
خانواده در جامعه را به تDش دشمنان برای 

، "فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی"
نسبت "  گرايی اشرافيت و تجمل"، "زدگی غرب"

دھد؛ نھادھای دولتی را به وضع و اجرای 
موظف "  تشويقی و حمايتی"مقررات و قوانين 

سازی کند؛  فرھنگ"  کراھت طDق"سازد؛ در 
... افزايش فرزندآوری را تشويق کند و

ھای ھميشگی ديگر سران جمھوری  موعظه
 .اسDمی در اين باب

ھا، اما، رھبر جمھوری  به رغم تمامی اين لفاظی
" ھای آينده دغدغه"اسDمی ناگزير از اعتراف به 

ارتقا معيشت و اقتصاد "جوانان، به لزوم 
ھا  ھای آينده آن برای کاھش دغدغه...  ھا خانواده

نيز اشاره "  درباره اشتغال، ازدواج و مسکن
 .کند می

" اشتغال، ازدواج و مسکن"اما معضDتی چون 
آورند،  در برابر ھيچ فرمانی سر تسليم فرود نمی

آنان تابع ".  رھبر جمھوری اسDمی"حتا از سوی 
بحران .  قوانين عينی اقتصادی معينی ھستند

داری و استمرار اجرای  ساختاری نظام سرمايه
ھای نئوليبرالی ھر ساله بر فقر، بيکاری  سياست
ھای مردم افزوده است و آن ھم  خانمانی توده و بی

افزون .  نه فقط در ايران، بلکه در سراسر جھان
بر آن، دزدی و غارت و فساد فراگير و عميق و 

کفايتی سران جمھوری اسDمی بر عواقب  بی
 .بار آن در ايران دامن زده است فاجعه

ھا، از  آمارھا، با وجود تمام کمبودھا و تحريف
 ساله برای مردان ٢۴ تا ١۵نرخ بيکاری جوانان 

٣  / /٨ و برای زنان ٢٢   ۴٢) گزارش مرکز  
 درباره نرخ ١٣٩۵آمار ايران در ارديبھشت ماه 

 ٩٠کنند، از آمار  حکايت می)  ٩۴بيکاری سال 
درصدی قراردادھای موقت و عدم امنيت شغلی 

غDمرضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن (
، از )٩۵ھای صنفی کارگران کشور، ارديبھشت 

دستمزدھای چند برابر زير خط فقر و عدم 
 ميليون ١١پرداخت ھمين اندک دستمزد، از 

 ...نشين، از گرانی مسکن و حاشيه
اما، شايد لزومی به مراجعه به آمارھا نباشد، 

/  ۵زيرا که   ميليون جوان مجرد در سن ١١ 
 ميليون جوان مطلقه، با پوست و ۵ و  ازدواج

حال و آينده را تجربه "  ھای دغدغه"گوشت خود 
٧درصفحه   
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 ، "فيش ھای نجومی"ديروز 
 ؟...،  فردا"ام�ک نجومی"امروز 

بحرانی که .   جامعه و توده ھای مردم داشته است
بر بستر تضادھای درونی جمھوری اسDمی و 
تنش ھای موجود ميان جناح ھای رقيب ھيئت 
حاکمه بعد از رسوايی حقوق ھای کDن، اينبار از 
درون شھرداری تھران و با نام قاليباف سکه 

ذوب "شھرداری که در جرگه .  خورده است
است و فردی با نفوذ در صفوف "  شدگان وWيت
 . اصولگرايان

بيھوده نيست که پس از افشای نامه سازمان 
بازرسی کل کشور توسط سايت معمار نيوز که 

در "  ارتشاء، اختDس و کDھبرداری"از وقوع  
شھرداری تھران خبر داده بود، اين سايت با 
شکايت قاليباف و چمران و به دستور مقامات 
. قضايی نظام به فوريت از دسترس خارج گرديد
ابتدا قاضی القضات جمھوری اسDمی وارد 
ميدان شد و طی دستورالعملی به دادستان تھران 
خواھان برخورد جدی با افشاء کنندگان سند 

البته .  سازمان بازرسی کل کشور شد"  محرمانه"
رئيس قوه قضاييه فراموش نکرد و در حاشيه اين 
دستور العمل برای خالی نبودن عريضه خواھان 
بررسی اتھامی پرونده  فساد موجود در 
شھرداری تھران و ارائه گزارش آن به دستگاه 

با اين ھمه قضيه فقط به فيلترينگ .  قضايی ھم شد
سايت معمار نيوز منتھی نشد، بلکه برای پائين 
کشيدن فتيله اين رسوايی، ناصرسراج رئيس 
سازمان بازرسی کل کشور نيز  تحت فشار 

سند فوق گزارش "دستگاه قضايی با بيان اينکه 
نھايی نبوده و فقط طرح سئوال از شھرداری بوده 

در "  غير قانونی"منکر انجام اقدامات "  است
 . شھرداری تھران شد

ورود شتابزده رئيس قوه قضائيه در ماجرای 
جھت سرھم بندی "  امDک نجومی"واگذاری 

کردن پرونده از آن جھت برای جمھوری اسDمی 
حائز اھميت بود که اوW در پرونده تخلفات 
شھرداری تھران ھمانند حقوق ھای چند ده 

غير "ميليونی مديران دولتی، ديگر پای عناصر 
در ميان نبود تا با صدور چند حکم اعدام "  خودی

يا زندانی غائله را بخوابانند و در ثانی متخلفان 
اصلی اين پرونده از جمله قاليباف و چمران جزو 

ذوب شدگان در "افراد کليدی اصولگرا و 
لذا از ھمان ابتدا می بايست قلم و .  ھستند"  وWيت

صدای افشاء کنندگان را می شکستند و خاموش 
چرا که به احتمال زياد سر نخ .  می کردند

واگذاری زمين ھای گرانقيمت شمال شھر تھران 
برخی از مديران شھرداری، اعضای "تنھا به 

شورای شھر، يک نماينده مجلس، يک مقام 
" نيروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست

در فسادھايی از اين دست به .  ختم نمی شود
تجربه ثابت شده است که ھمواره رد پای عناصر 

مخصوصا .  با نفوذتری از حاکميت در ميان است
اگر اصل پرونده در ارتباط با جناح اصولگرايان 

 .حاکميت باشد
مھمتر اينکه در کDھبرداری ھا و تخلفاتی از 
نوع شھرداری تھران، اين توده ھای مردم ھستند 
که به عينه شاھد چپاول و به غارت رفتن حاصل 
دسترنج شان توسط برگزيدگان خاص نظام 

ھمان مردمی که ظاھرا .  جمھوری اسDمی ھستند
می بايد تحت پوشش خدمات شھرداری تھران 
باشند، اما در حاشيه تھران در بيغوله ھايی به نام 

شھرداری که امDکی به .  مسکن زندگی می کنند
 ميليارد تومان را به نازل ترين ٢٢٠٠ارزش 

 . پيکره رژيم را فرا گرفته است
فساد اقتصادی و اداری نھادينه شده در نظام 
جمھوری اسDمی پديده ای نيست که فقط سازمان 
ھای سياسی و مخالفان نظام بر آن تاکيد داشته 

گستردگی اختDس، دزدی و پولشويی در .  باشند
ھيئت حاکمه ايران به حدی رسيده است که، 

المللی از  برآورد سازمان شفافيت بين  مطابق 
، اين رژيم ٢٠١۵شاخص تلقی از فساد در سال 

دارای يکی از اقتصادھای فاسد جھان است و در 
شده، جمھوری اسDمی   کشور بررسی١۶٧ميان 
ھم اکنون دامنه فساد در .   را دارد١٣٠رتبه 

جمھوری اسDمی تا بدان حد است که مسئوWن 
مختلف رژيم نيز بر آن مھر تاييد زده و فساد 
موجود در ارکان نظام را تھديدی جدی برای 

در چنين وضعيتی .  حکومت اسDمی دانسته اند
که اختDس و دزدی ھای چند ھزار ميلياردی به 
امری عادی در جمھوری اسDمی تبديل شده اند، 
وقتی کشتی ھای نفتکش و دکل ھای حفاری در 
روز روشن توسط مديران دولتی با جعل اسناد به 
افراد و شرکت ھای خارجی فروخته می شوند، 
بسيار طبيعی است که شھردار تھران نيز با اتکا 
به چند ورق پاره ثبت شده صوری، چپاول و 

و در "  قانونی"کDھبرداری ھای خود را امری 
 .حد اختيارات شھرداری بداند

با نگاھی اجمالی به مجموعه اختDس ھا و 
کDھبرداری ھا ی برمD شده تاکنونی در 
جمھوری اسDمی به روشنی می توان دريافت که 
بيشترين فساد اقتصادی ابتدا در بانک ھا و پس 

در .  از آن در شھرداری ھا ريشه دوانده است
کنار انبوه پرونده ھای دزدی و اختDس در بانک 
ھا، شھرداری ھا نيز از جمله نھادھايی ھستند که 
طی سال ھای گذشته با انبوھی از اختDس، 
دزدی، رشوه و رانت خواری ھای کDن مواجه 

شھرداری ھا به دليل تصرف اراضی و .  بوده اند
مستغDت شھری، عوارضی که از مردم می 
گيرند و جريمه ھای کDنی که در بخش ساختمان 
و ساخت و ساز دريافت می کنند از جمله 
. نھادھای ثروتمند جمھوری اسDمی ھستند
شھرداری ھا با چنين ثروت و مستغDتی که 
دارند و در نھايت با واگذاری پروژه ھای بزرگ 
عمرانی و ساختمانی به مديران و سرمايه داران 
نزديک به خود ، بعد از بانک ھا بيشترين زمينه 
ھای بروز دزدی، فساد و رانت خواری را دارا 

لذا با توجه به مجموعه ساختار ناکارآمد .  ھستند
شھرداری ھا و از آنجايی که ھيچ کنترل، و 
حساب و کتاب شفاف و جدی ھم در کار 
شھرداری ھا نيست، مديران شھرداری دستشان 
برای دزدی، اختDس و زمين خواری بيشتر از 

 . نھادھای ديگر باز است
حال با چنين وضعيتی، در کDن شھری به نام 
تھران و شھرداران اين شھر نيز عDوه بر اينکه 
جزو مقامات ارشد نظام محسوب می شوند، غالبا 
گوشه ی چشمی ھم بر اشغال صندلی رياست 

امDک "جمھوری دارند، ماجرای واگذاری 
و از پرده برون افتادن فساد حاکم بر "  نجومی

شھرداری و شورای شھر تھران، بازتاب 
وسيعتری در درون نظام و ھمچنين در اذھان 

خسروی و شرکا در بانک صادرات و نيز 
 ھزار ميليارد تومانی بابک ٢کDھبرداری 

زنجانی در پروژه دور زدن تحريم ھا، کل ماجرا 
با اعدام و يا حبس تنی چند از عوامل ظاھراً 

سر ھم بندی می شد، اينبار اما، "  غير خودی"
" خودی"رسوايی نشسته بر دامن عناصر 

جمھوری اسDمی بسيار فراتر از موارد پيشين 
 .است

افشای حقوق ھای چند ده ميليونی مديران ارشد 
دولتی و پس از آن برمD شدن واگذاری خانه و 
مستغDت چند ميليارد تومانی به مديران ارشد 
شھرداری و برخی اعضای شورای شھر تھران 
که با گشاده دستی شھردار و ھمدستی چمران 
رئيس شورای شھر تھران رخ داده است، ھم 
اينک به صورت استخوانی در گلوی نظام گير 

افشاگری ھايی که در پی تشديد .  کرده است
تضادھای جناح ھای حاکم ظاھرا با ھدف مچ 
گيری و تضعيف جناح مقابل صورت گرفت، اما 
در عمل چنان بر طبل رسوايی رژيم نواخته شد 
که صدايش در ھر کوی و برزنی ھم شنيده شده 

 . است
از آنجا شروع شد که "  امDک نجومی"ماجرای 

نيوز تصويری از يک نامه  سايت معماری
سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در 

ارتشا، اختDس و "آن شھرداری تھران به 
و تضييع اموال عمومی به مبلغ "  کDھبرداری

اين سايت .   ميليارد تومان متھم شده است٢٢٠٠
با انتشار اسناد موجود، مدعی شده است که 

به برخی از مديران "قاليباف شھردار تھران 
شھرداری، اعضای شورای شھر، يک نماينده 
مجلس، يک مقام نيروی انتظامی و چند مقام و 

ھايی در مناطق شمالی  مامور حراست، زمين
واگذار کرده "   درصد تخفيف۵٠تھران را با 

عDوه بر تخفيف فوق، به آنان تسھيDت .  است
 ميليون تومانی با ۴٠٠بانکی از قبيل وام ھای 

سود بسيار نازل تا حد وام ھای قرض الحسنه نيز 
 .پرداخت شده است

گشاده دستی شھردار تھران در واگذاری اين  
زمين ھا به عناصر نزديک به خود، البته بسيار 

 درصد تخفيف در قيمت و ۵٠فراتر از رقم 
چرا که اين .  تسھيDت بانکی موجود بوده است

زمين ھا در ھمان بدو امر از سوی مسئوWن 
مربوطه قضايی و با تبانی شھرداری تھران 
معادل نصف قيمت واقعی، قيمت گذاری و در 

آنگاه در ادامه پروسه و .  دفاتر ثبت شدند
واگذاری نھايی اين زمين ھا به اعضای شورای 

 درصد ۵٠شھر، قاليباف نيز امDک فوق را با 
تخفيف نسبت به ھمان قيمت صوری تعيين شده، 

البته به زعم قاليباف و .  به آنان واگذار کرده است
طبق ادعای او، ھيچکدام از موارد فوق دزدی و 
کDھبرداری از اموال عمومی نبوده، بلکه ھمه 

و در حد اختيارات شھردار "  قانونی"اين اقدامات 
بوده اند که روند اين واگذاری ھا نيز در اسناد 

 . شھرداری ثبت شده اند
بر کسی پوشيده نيست که فساد اداری و اقتصادی 

تا جاييکه ھم اکنون، رشوه .  ذاتی نظم حاکم است
خواری، دزدی، اختDس و رانت خواری تمام 

١از صفحه   

  ٧درصفحه 
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تحوWتی که آنان .  ھای جامعه رخ داده است Wيه
 ٣٨کند که حتا  را بسيار پيشروتر از حکومتی می

سال پيش، نسبت به جامعه ايران، حکومتی 
سران جمھوری اسDمی .  مانده بود عقب

ھای گوناگون از  بارھا و به مناسبت
. اند ناپذيری زنان، داد و فغان سر داده تسليم

ھر ساله چند طرح و Wيحه عليه زنان 
ھای متعدد سرکوب  کنند؛ برنامه تصويب می

و شستشوی مغزی و آموزش دينی اجرا 
الگوھای "اند  کنند؛ اما ھنوز نتوانسته می

. خود را به زنان جامعه حقنه کنند"  اسDمی
الگوھای "اعتنايی زنان به  ھای بی نمونه

از مقاومت در .  رژيم کم نيستند"  اسDمی
گرفته تا "  پوشش مطلوب اسDمی"برابر 

باشی، به جز  تجربه اشکال ديگری از ھم
" مادر  –ھمسر "از نپذيرفتن الگوی .  ازدواج

رژيم گرفته تا امتناع از تبديل شدن به ماشين 
 .کشی جوجه

" ھای کلی خانواده سياست"به ھمين دليل، 
ھر چند در نيل به اھداف خود موفق نخواھد 

ای  بود، اما اجرای آن در ھر حد و اندازه
بر .  تر خواھد کرد وضعيت زنان را وخيم

مشکDت زنان در کاريابی افزوده خواھد 
از امکانات حداقل قانونی محروم .  شد

شرايط کار دشوارتر خواھد .  خواھند شد
نشينی زنان، خواسته يا  انزوا و خانه.  گشت

ھای  اجباری، آنان را در معرض خشونت
به ويژه که در ايران، .  دھد خانگی قرار می

ھای قانونی در برابر  ترين حمايت زنان از کم
از آن گذشته وابستگی .  اند اين پديده محروم

اقتصادی زنان به مردان تأثيرات خود را در 
تثبيت موقعيت فروپايه آنان نسبت به مردان 

بنابراين اعتراض و .  خواھد گذاشت
ای پيگير و گسترده عليه اين  مبارزه
ھای ھمانند،  ھا و Wيحه ھا و طرح سياست

 .ضروری است
اما کمبودی که ھنوز در جنبش زنان ايران 

کند، وجود آگاھی طبقاتی و  نمايی می رخ
نيسمی راديکال و معترض  پيوند آن با فمی

کمبودی که .  در ميان توده گسترده زنان است
رفع آن، زنان ايران را به يکی از 

ھای اجتماعی  ترين گروه مبارزترين و مقاوم
با اين پيوند، زنان .  تبديل خواھد کرد

توانند ھمگام و متحد با طبقه کارگر، از  می
بار کنونی رھايی يابند،  وضعيت فDکت

جمھوری اسDمی را براندازند، در بنای 
ای آزاد و برابر سھم به سزايی ايفا  جامعه

کنند، و به اين ترتيب، دستاوردھای خود را 
داری و مردساWری  از گزند نظام سرمايه

 .مصون دارند
 
 

قيمت به وابستگان و نزديکان خود واگذار می 
کند، اما در ھمان حال کارگران فضای سبز 
شھرداری تھران به دليل اينکه درآمد ماھيانه 
شان کفاف دخل و خرج زندگی آنان را نمی 
دھد، شب را در اطراف قبر خمينی به 
کارتون خوابی می گذرانند تا پولی برای 

 .خانواده خود بفرستند
شھرداری که به رغم اينکه ھمه مديران و 
اعضای شورای شھر تھران از خانه ھای 
ويDيی و مساکن ميلياردی برخوردارند، باز 
ھم برايشان تعاونی مسکن ايجاد می کند تا به 

و با واگذاری ارزان قيمت "  قانونی"شکل 
زمين و تسھيDت بانکی کم بھره فرزندانشان 
نيز صاحب خانه شوند، اما در ھمان حال 
رانندگان و کارکنان زحمتکش شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران به رغم داشتن تعاونی 
مسکن، با گذشت بيش از ده سال کماکان فاقد 
مسکن ھستند و مجبورند برای تحقق ابتدايی 
ترين مطالبات شان ھمراه با خانواده در 
مقابل شھرداری تجمع کنند تا شايد صدای 
. اعتراض شان به گوش جناب شھردار برسد
شھرداری که زمين و مستغDت گران قيمت 
قيطريه تھران را در قالب پروژه ھای 
ساختمانی به ثمن بخس به مقاطعه کاران و 
بزرگ سرمايه داران نزديک به خود ھمانند 
محمد خالقی عضو شورای شھر تھران و 
رئيس کميسيون خانه سازی شھرداری 
واگذار می کند و آنگاه با رانت خواری کDن 
حاصل از اينگونه دست و دل بازی ھا، نه 
تنھا خود بلکه ديگر عناصر ذی نفوذ اينگونه 

در سيستم قضايی "  قانونی"سندسازی ھا 
کشور نيز به آWف و اولوف ميلياردی می 
رسند، و آنوقت ھمين جناب شھردار با 
 ٨وقاحت تمام مدعی می شود که ماھيانه 

ميليون تومان حقوق می گيرد و ھمسرش نيز 
در "  صلواتی"به صورت مجانی و 

شھردار .  شھرداری تھران کار می کند
وبرخی اعضای شورای شھری که حاصل 
دسترنج کارگران و زحمتکشان شھرداری را 
اينگونه تصاحب می کنند، اما در ھمان حال 
به بھانه جلوگيری از سد معبر، عوامل 
چماقدار خود را به سوی دستفروشان کنار 
خيابان کيش می دھند تا جايی که بدون 
دغدغه حتا از ضرب و شتم و کشتن 

 .دستفروشان کنار خيابان نيز ابائی ندارند
شھرداری که با خوی نظامی گری،   -پاسدار

بر کشتار و سرکوب خونين دانشجويان در 
 افتخار می کند و اکنون نيز نشسته ٧٨تيرماه 

بر دريای ثروت کDن شھری چون تھران، 
چشمان خود را بر کارتون خوابی زنان و 
مردان بيکار در ميادين و خيابان ھای تھران 
می بندد ، فرمان به جمع آوری کودکان کار 

۶از صفحه   
 ، "فيش ھای نجومی"ديروز 

 ؟...،  فردا"ام�ک نجومی"امروز 

۵از صفحه   

و خيابانی از سطح شھر و تراشيدن 
سرھايشان می دھد، تا بدين وسيله با پاک 
کردن صورت مسئله گريبان خود و اعضای 
شورای شھر تھران را از رسوايی موجود 

ست که با اين پول ھا   اين درحالی.رھا سازد
و ثروت ھا، برای بخش اعظم اين کودکان و 
بی خانمان ھا و زنان و مردان بيکار، می 

شھردار .  توان کار و نان و مسکن تھيه کرد
و شورای شھری که با چپاول و غارتگری 
ثروت مردم، خود و فرزندانشان در ناز و 
نعمت زندگی می کنند، اما در ھمان حال در 
بيخ گوش شان ميليون ھا نفر در حاشيه شھر 
تھران بدون برخورداری از کمترين امکانات 
رفاھی، بھداشتی و آب شرب در بيغوله ھای 

 . به نام خانه بسر می برند
با اين ھمه، پوشيده نيست که فساد حاکم بر 
شھرداری تھران ھرگز جدای از فساد 
نھادينه شده در کل نظام حاکم بر ايران 

پرونده ھايی اين چنينی که ھر از .  نيست
گاھی برمD می شوند و در پی آن پای 
عوامل اصلی رژيم در گرداب اينگونه فساد 
و تبه کاری ھا قرار می گيرد، صرفا گوشه 
ای از فساد حاکم بر کل نظام است که در پی 
تشديد تضاد و تنش ھای جناحی رژيم، 

وگرنه کيست که نداند .  آشکار می گردند
جمھوری اسDمی و مجموعه نھادھای اين 
نظام ترکيبی از يک مشت دزد و غارتگرند 
که نزديک به چھا دھه است که بر جان و 
مال توده ھای مردم ايران حاکميت پيدا کرده 

در اين ميان بدون ترديد، خامنه ای، .  اند
نھادھای منتسب به او و دستگاه قضايی 
جمھوری اسDمی فاسدترين و تبھکارترين 
بخش طبقه حاکمه ھستند که با در اختيار 
داشتن ابزارھای قضايی و اھرم ھای 
حکومتی نقش شان ھمواره در سرپوش 
گذاشتن دزدی ھای کDن گرداندگان اصلی و 

تجربه .  حکومت است"  خودی"عناصر 
تاکنونی نشان داده است ھر بار که تشت 
رسوايی فساد نھفته در بطن جمھوری 
اسDمی از بام بر زمين می افتد، سيستم 
قضائی اين رژيم صرفا برای نشان دادن 
نقش خود در مبارزه با دزدی، رشوه، 
اختDس و فساد حاکم بر کل نظام، با توپ و 
تشر وارد ميدان می شود و غالبا با صدور 

ھا و "  غير خودی"احکام سنگين برای 
تشکيل دادگاه ھای فرمايشی برای عناصر 

. پرونده را مختومه اعDم می کند"  خودی"
اين دور باطل با بودن جمھوری اسDمی 
ھمچنان تکرار می شود تا زمانی ديگر و 
اينکه در پس کشمکش ھای درونی نظام، 

 . اينبار قرعه به نام کدام نھاد افتد
 
 
 

" ھای کلی خانواده سياست"
 سند شکست جمھوری اس�می
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 شھريور، سازمان ما ١۴روز يکشنبه 
ھمگام با "اطDعيه ای با عنوان 

کارگران پتروشيمی بندر امام به دفاع 
" برخيزيم  از کارگران احضار شده

در ابتدای اين اطDعيه می .  صادر کرد
 شھريور، ١۴روز يکشنبه :  خوانيم

جمعی از کارگران پيمانکاری منطقه 
بندر امام در اعتراض به احضار چند 
تن از ھمکاران خود به دستگاه 
قضايی، در مقابل ساختمان دادگستری 
اين منطقه تجمع اعتراضی برگزار 

 . کردند
اطDعيه سپس ضمن اشاره به تعداد 

 نفر می ٢٠٠تجمع کنندکان که حدود 
کارگرانی :  شد اينگونه دنبال می شود

که از سوی کارفرما مورد اتھام قرار 
گرفته اند، در روزھای اخير تا چند 
نوبت برای بازجوئی به مراجع قضايی 
احضار شده و در حال حاضر نيز با 
قرار کفالت ھمکاران خود به صورت 

به دنبال احضار .  موقت ازاد ھستند
مجدد اين کارگران به دستگاه قضايی، 
گروھی ازکارگران به نمايندگی بيش 
از ھزار کارگر پيمانی در اعتراض به 
اين اقدام و در حمايت از ھمکاران 
خود، در مقابل دادگستری منطقه تجمع 
اعتراضی برپا کرده و خواھان تحقق 
مطالبات صنفی و پايان دادن به 
احضار و بازجويی از ھمکاران خود 

 .شده اند
اطDعيه سازمان، سپس با تاکيد بر 

ھر بار با شکايت کارفرمايان و :  اينکه
با ھمدستی آشکار دولت و سيستم 
قضايی جمھوری اسDمی به بھانه ھای 
واھی امنيتی، کارگران مبارز و پيشرو 
به اخراج از کار، ضربات شDق و 
زندان محکوم می شوند، اينگونه خاتمه 

سازمان فدائيان اقليت، ضمن :  می يابد
محکوميت شديد پرونده سازی ھای 
امنيتی برای کارگران، خواھان لغو 

گرد و احضار و بازجويی از   فوری پی
کارگران ايران به ويژه کارگران پيمان 

 .کاری پتروشيمی بندر امام می باشد
سازمان فدائيان اقليت ضمن دفاع از 
مطالبات و تجمعات اعتراضی اين 
کارگران در دفاع از ھمکارانشان، 
کارگران ساير پتروشيمی ھا، بويژه 
پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و 
عسلويه را به حمايت پيگير و ھمه 
جانبه ازکارگران پتروشيمی بندر امام 
 . و کارگران احضار شده فرا می خواند

 
دھکده " برگزار می شود، در ھفته ی دوم ماه سپتامبر در ١٩٣٠امسال نيز جشن اومانيته که از سال 

اين جشن که از سوی حزب کمونيست فرانسه به .  در حومه ی شھر پاريس برگزار شد"  ی جھانی
عنوان جشن مطبوعات و برای روزنامه ی اومانيته، ارگان اين حزب، ترتيب داده می شود، ھر ساله 

ھای  ھای سياسی و برنامه طی اين جشن بحث.  صد ھا ھزار بازديدکننده را به سوی خود جذب می کند
ھای مختلف سياسی چپ از  ھا و گروه شود و احزاب، سازمان ھا، انجمن ھنری گوناگون اجرا می

 .سراسر دنيا در آن حضور می يابند
اقليت در غرفه ی خود به عرضه ی بخشی از انتشارات خود، از جمله   -امسال نيز سازمان فدائيان

وجود .  برنامه ی سازمان، پاسخ به سؤاWت و مجموعه ی اسامی جانباختگان سازمان پرداخت
ھای مختلف فرانسه، آلمانی و انگليسی و ھم چنين رفقايی که به  بروشورھا و اعDميه ھا به زبان

ھای مختلف مسلط اند، معرفی مواضع سازمان را سھل تر کرده و به اين ترتيب سازمان ما يکی  زبان
ترين و فعال ترين غرفه ھای بخش خارجی امسال در زمينه ی کار سياسی در جشن اومانيته  از قوی

اما متأسفانه از آنجايی که بخش اعظم غرفه ھايی که در بخش خارجی حضور می يابند، از اين .  بود
. شود به فروش مواد غذايی يا کارھای دستی و غيره ابزار استفاده نمی کنند، حضور آنان محدود می
ھای نسبتاً زيادی ھمراه است، جبران بخشی از اين  البته از آنجايی که حضور در اومانيته با ھزينه

گيرد که در غرفه ی سازمان نيز به ھمين منوال  ھا با فروش مواد غذايی و غيره انجام می ھزينه
 .است، اما اين امر نبايد ھدف اصلی را که کار سياسی است، تحت الشعاع قرار دھد

ھمين انتقاد به کل برنامه ی اومانيته نيز وجود دارد، در اين جشن که برای برگزارکنندگان آن جنبه ی 
ھا و حتی تابلوھا تنھا به زبان فرانسه است و اين امری است که  تجاری و تبليغی يافته، تمام برنامه

 .  بسياری از بازديدکنندگان خارجی را دچار مشکل می کند
ھای خارجی مانند ھميشه حزب کمونيست کوبا در مجموع و در منطقه ی خاورميانه  در بين گروه

جنبه ی ديگری که در اومانيته ی امسال قابل .  احزاب و سازمان ھای کرد حضور چشم گيری داشتند
. توجه بود، وجود غرفه ھای متعددی از کشورھای عربی، به ويژه فلسطين، سوريه و مراکش بود
ھمچنين درخواست آزادی زندانيان سياسی از جمله موميا ابوجمال و نيز زندانيان سياسی چپ عرب 

 .و کرد، مواردی بودند که در شعارھا و پوسترھای گوناگون به چشم می خوردند
ھای رياضتی،  ھای مربوط به کشور فرانسه، مقابله با راسيسم، سياست از موضوعات مھم در بحث

 .  پناھجويان و کارگران خارجی بدون مجوز و انتخابات  آتی در اين کشور بودند
از ھنرمندانی که در جشن اومانيته ی امسال شرکت کردند، گروه شميکال برادرز، ميشل پُلنارف و 
در بين غرفه ھای خارجی گروپ يوروم با سرودھای انقDبی از ترکيه حضور داشتند که صدھا 

 .مند را به خود جلب کردند عDقه
يکی از بيشترين جذابيت ھای جشن اومانيته مانند ھر سال حضور جوانان کمونيست بسياری است که 

افتند،  به ھم می پيوندند، ساز می  ھا ی پارک به راه می پس از ساعات رسمی اومانيته در خيابان
ای از دنيايی را ھر چند برای  خوانند و گوشه زنند، می رقصند، بDِ چاو و سرود انترناسيونال می

ھا  آورند که در آن رنگ، نژاد و حتی زبان مانعی در پيوستن انسان لحظاتی کوتاه به تصوير در می
 .  ھا را به يکديگر پيوند می دھد ھای سوسياليستی انسان نيست، جايی که آرمان

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 خ�صه ای از  گزارش کوتاه از جشن اومانيته
 اط�عيه ھای سازمان
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١٠درصفحه   

١٢از صفحه    

 علی ربيعی و س�ّخی نھايی قانون کار
جانبه قرارداد، تسھيل و   تا اخراج و فسخ يک

با قراردادھای رسمی و دائمی تعيين تکليف 
، به پيشنھاد کابينه خاتمی، ٧٨سال .  شود

مجلس ارتجاع با يک مصوبه، کارگران 
 کارگر را از شمول ۵تر از  ھای با کم کارگاه

برپايه ھمين .  قانون کار خارج ساخت
مصوبه و به فاصله کوتاھی، کليه کارگران 
. قاليباف نيز از شمول قانون کار خارج شدند
و باWخره در ھمين دوره است که در سال 

 قانون کار که ١٩١ با استناد به ماده ٨١
ھای  توان کارگاه گويد؛ بنابه مصلحت می می

تر از ده کارگر را موقتا از شمول  با کم
بعضی از مواد قانون کار خارج ساخت، اين 

 ماده ٣٧گروه از کارگران نيز از شمول 
تر از شمول  قانون کار يا به عبارت دقيق

اين مصوبه در دوره .  قانون کار معاف شدند
نژاد نيز تمديد و بعد از آن نيز اجرا  احمدی

" دوره اصDحات"بدين ترتيب در . شده است
ھای کشور و   درصد کارگاه٩٠بيش از 

اکثريت کارگران ايران از شمول قانون کار 
افزون بر آن در ھمين دوره .  خارج شدند

Wيحه بازسازی و "است که با تصويب 
دست کارفرما در فسخ "  نوسازی صنايع

 .شود قرارداد کار و اخراج کارگر بازتر می
تعرض سرمايه "  دوران اصDحات"اگر در 

عليه نيروی کار در ارتباط با تغيير قانون 
حد و  گام بود تا موانع استثمار بی به کار، گام

حقوقی مطلق بر کارگران  حصر و تحميل بی
به تدريج برطرف گردد، در دوره 

که بر ابعاد و دامنه "  گرا اصول"نژاد  احمدی
ھای اقتصادی نئوليبرال و  پيشبرد سياست

المللی پول  برنامه بانک جھانی و صندوق بين
العاده افزوده شده بود، تعيين تکليف  فوق

نھايی با قانون کار و ذبح آن در پيشگاه 
سرمايه، در دستور کار طبقه حاکم قرار 

ھا  حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت.  گرفت
که از گذشته آغاز شده بود، در اين دوره 

در .  گيرد است که حالت نھايی بخود می
ھای اقتصادی نئوليبرال و  پيشبرد سياست

سازی،  يکی از اجزاء آن يعنی خصوصی
ھمين بس که گفته شود، يکی از افتخارات 

نژاد اين بود که طی فقط يک سال از  احمدی
اش،  دوران رياست جمھوری

ھا و  ھا و واگذاری شرکت سازی خصوصی
موسسات دولتی به بخش خصوصی، از تمام 

 .بيشتر بوده است" دوره اصDحات"
گاه پنھان  دار حاکم که ھيچ طبقه سرمايه

نکرده بود خواھان تغيير قانون کار به ويژه 
در زمينه فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر 
و نيز تحميل قراردادھای موقت و نحوه 
تعيين حداقل دستمزد و امثال آن است، در 
اين دوره با صراحت لھجه بيشتری وارد 

دست و "شود تا بندھا و مواد  ميدان می
مانع توليد و "ی که به زعم آن "پاگير

بود را از قانون "  گذاری و اشتغال سرمايه

ھا در  حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت
. واقع در دوره رفسنجانی کليد خورد

داری بحران زده، بار بحران خويش  سرمايه
ھا ھزار  ده.  را بر دوش طبقه کارگر نھاد
ھا تن ديگر  کارگر اخراج و بيکار و ميليون
در ھمين .  به دامان فقر و فDکت پرتاب شدند

قانون "که  داران از اين دوره است که سرمايه
شکوه "  کار دست کارفرمايان را بسته است
کنند، اما  و از ضرورت تغيير آن صحبت می
کنند و در  ماھيت اين تغييرات را روشن نمی

واقع مقدمات يورش به اين قانون را فراھم 
حاصل دوره زمامداری رفسنجانی . سازند می

چيزی نبود مگر تشديد فقر و استثمار، تعميق 
شکاف فقر و ثروت، يورش به سطح معيشت 

سازی  و حقوق طبقه کارگر و زمينه
 .تر عليه آن ھای ھمه جانبه يورش

ھای اقتصادی  به تناسب پيشبرد سياست
تر شدن جايگاه آن در  نئوليبرال و پررنگ

ھای جمھوری اسDمی، تDش  مجموع سياست
و يورش طبقه حاکم عليه طبقه کارگر، عليه 
قانون کار و برای تغيير و بDموضوع 

 .ساختن آن نيز تشديد شده است
روی "  توسعه سياسی"خاتمی که با شعار 

کار آمد، خيلی زود در عرصه اقتصادی 
. مواضع کارگزاران رفسنجانی را پذيرفت

ھای اقتصادی  سياست"  دوره اصDحات"در 
دوره "نئوليبرال با جديت بيشتری نسبت به 

تعقيب و به مرحله اجرا گذاشته "  سازندگی
شد و تعرض به حقوق و معيشت کارگری 

خاتمی نه فقط در عرصه .  تر شد نيز گسترده
ھا و اعطای تسھيDت مالی  سازی خصوصی

داران  و امتيازات گوناگون ديگر به سرمايه
داخلی و خارجی گوی سبقت را از 
رفسنجانی ربود، بلکه برای جذب اين 

ھا، مستقيما به عرصه تغيير يا  سرمايه
بDموضوع ساختن قانون کار با ھدف ارزان 
سازی نيروی کار، تحميل استثمار و 

. حقوقی بيشتر بر کارگران نيز پا گذاشت بی
تعرض سرمايه عليه نيروی کار، تحت 

ايجاد اشتغال و رونق "عناوينی چون 
داران داد و  سرمايه.  توجيه شد"  اقتصادی

فغان راه انداختند که قانون کار حق مديريت 
عطا رديان .  را از آنان سلب کرده است

رئيس وقت انجمن صنفی کارفرمايان 
کارفرما "گفت، قانونی که در آن نوشته  می

قانون "  کارگر حق دارد"و "  مکلف است
} ٧/  ۶/  ٨٢ايلنا {.  نيست و بايد تغيير کند

شد از  ھمه جا ابراز شکايت و نارضايتی می
که کارگری که توسط کارفرما اخراج  اين

شده، از مراجع حل اختDف، حکم بازگشت 
ھا در  و باWخره زمزمه!  گيرد به کار می

مورد تغيير بندھايی از قانون کار باW گرفت 

روز بر مرتجعين و بر طبقه حاکم تحميل 
 .شد

زاده در اين زمينه  سخنان ابوالقاسم سرحدی
که زمان تصويب قانون کار، وزير کار 
جمھوری اسDمی بود، گويای ھمين واقعيت 

وی در گفتگو با ايلنا ضمن اشاره به .  است
مخالفت شديد کارگران با Wيحه توکلی، از 

خطر "ھا در ميان کارگران و  نفوذ کمونيست
گويد که سبب شد  سخن می"  ھا گروھک

. تصويب شود"  عجله"قانون کار با 
گويد؛ چون کارگران و  زاده می سرحدی

افکار عمومی در آن شرايط حساس و جو 
انقDبی انتظار يک قانون کار مترقی را 
داشتند، سعی ما بر اين بود تا ابتدا کليات يک 

ھای  قانون کار را تصويب کنيم و در فرصت
وی تصريح .  بعدی نواقص آن را تکميل کنيم

قانون "  نواقص"ترين  کرد که يکی از مھم
بسته بودن دست کارفرما در اخراج "کار 

است که بايد "  کارگر و خاتمه قرارداد کار
 )٨٧ آذر ٢٠ –ايلنا . ( برطرف شود

بنابراين اگر که تحت آن شرايط حساس و 
ھا در ميان کارگران  انقDبی و نفوذ کمونيست

و انتظار کارگران برای تصويب قانون کار 
نشينی داد،  مترقی، طبقه حاکم تن به عقب

بديھی بود که در اولين فرصت بخواھد اين 
کشاکش طبقه .  نشينی را جبران کند عقب

حاکم و طبقه کارگر بر سر قانون کار، از 
از پايان جنگ  ھای نخست پس ھمان سال

ھای طبقه  تمام تDش.  ايران و عراق آغاز شد
دار و دولت اين طبقه، طی يورش  سرمايه

ھای مداوم آن عليه طبقه کارگر، در طول 
گذرد،   سالی که از تصويب قانون کار می٢٧

معطوف به تامين اختيارات تام و تمام و 
بDمنازع کارفرما برای فسخ قرارداد کار و 
اخراج کارگر، برداشته شدن ھرگونه 

گيری  محدوديت قانونی در اين زمينه، بازپس
تمام آن چيزھايی که به اجبار به آن تن 

تر و   سپرد، تحميل يک قانون کار ارتجاعی
در يک کDم، معطوف به تشديد استثمار و 

 .حقوقی کارگران بوده است بی
ھا از ھمان دورۀ رفسنجانی آغاز  اين يورش

ھای بانک  شد که اجرای برنامه و سياست
المللی پول، در دستور  جھانی و صندوق بين

. کار رژيم جمھوری اسDمی قرار گرفت
ھای اقتصادی موسوم به  اجرای سياست

نئوليبرال، چيزی جز يورش ھمه جانبه به 
. طبقه کارگر و سطح معيشت آن نبود

ھا و موسسات دولتی به  بسياری از کارخانه
کنترل دولت بر .  بخش خصوصی واگذار شد

گزاران داخلی و  سرمايه.  اين بخش حذف شد
ھای مالياتی، تسھيDت  المللی از معافيت بين

. مالی و ارزی بسيار مھمی برخودار شدند



 ١٠ ٧٢۵ شماره  ٩۵نيمه دوم شھريور     ١٠
٩از صفحه   

 جمھوری  ھای دوره رياست در واپسين ماه علی ربيعی و س�ّخی نھايی قانون کار
نژاد برای تصويب تحويل مجلس  احمدی

 .ارتجاع شد
نويس  تری از پيش اين Wيحه که شکل کامل

 مورد ٨۶قبلی وزارت کار بود، مشتمل بر 
، ٧تغيير در قانون کار بود از جمله ماده 

 ھمه ٢٩، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴، ٢٢، ٢١، ١٠
از فصل دوم قانون کار و در ارتباط با 

 ۴١قراردادھای کار و اخراج کارگر، ماده 
از فصل سوم و مواد بسيار ديگری از 

 !فصول ھشتم، دھم و يازدھم قانون کار
دار در  بايد اذعان کرد که طبقه سرمايه

نژاد با گستاخی بيشتری برای  دوران احمدی
ھای قانونی،  سازی کارگران از حداقل محروم

تDش نمود واز تمام قدرت، امکانات و 
ابزارھای دولت برای رھاسازی 

داران و کارفرمايان از رعايت  سرمايه
ھنوز "  دست و پاگير"ای قيدوبندھای  پاره

باقی مانده در عرصه مناسبات کار، سود 
اين Wيحه در واقع تغيير در اين يا آن .  برد

بند و ماده قانون کار نبود و نيست، بلکه 
سDخی کامل آن و به نحوی است که اگر 

 از  شد، ديگر چيزی جز جنازه تصويب می
ماند و مناسبات کار را  قانون کار باقی نمی

برد تا دوره  تر می از اين که ھست بسی عقب
 !داری و عصر حجر برده

نژاد  Wيحه فوق ارتجاعی وزارت کار احمدی
ای در ميان  چنان مخالفت شديد و گسترده

ھا و احزاب سياسی و  کارگران و سازمان
ھای کارگری ومدافعان حقوق کارگر  تشکل

خود جرات  برانگيخت که مجلس ارتجاع به
 .نداد آن را در دستور کار خويش قرار دھد

دار حاکم  بااين درجه از تعرض طبقه سرمايه
عليه طبقه کارگر و قانون کار است که دوره 

رسد و دوره حسن  نژاد به پايان می احمدی
در دوره روحانی .  شود روحانی آغاز می

ھای اقتصادی نئوليبرال با شدت و  سياست
حدت بيشتری ادامه يافته و ابعاد تعرض 
تر  سرمايه عليه طبقه کارگر، بسی گسترده

شده است به نحوی که با ھيچيک از 
مجريان .  ھای پيشين قابل قياس نيست دوره

المللی پول  ھای صندوق بين برنامه و سياست
و بانک جھانی، بيش از پيش از 

ھای اجتماعی دولت کاسته و تمام   مسئوليت
داری حاکم بر ايران را بر  بار بحران سرمايه

. اند دوش طبقه کارگر انداخته
خود  ھا ابعاد نجومی به سازی خصوصی
اين بار نوبت روحانی بود که .  گرفته است

ھا تنھا در  سازی افتخار کند ميزان خصوصی
جمھوری وی  ظرف شش ماه از دوره رياست

. نژاد بيشتر بوده است از تمام دوران احمدی
ھا و  ھمراه با توقف و تعطيل کارخانه

ھا، مناطق آزاد اقتصادی که   گسترش اخراج
ھای محروم سازی کارگران از  يکی از راه

ھای حقوقی قانون کار است،  حداقل

رغم اين اما تعرض طبقه  به.  وارد ميدان شود
وار و  دار عليه طبقه کارگر خزنده سرمايه

سروصدا ادامه داشت و تDش برای تغيير  بی
قانون کار به زيان بيشتر کارگران به نحو 

وزارت کار اين .  تری در جريان بود محيDنه
اWسDمی، با  بار به سرپرستی عبدالرضا شيخ

نويس اصDحی ديگری در اواسط سال  پيش
تغييرات مورد .   به جنگ کارگران رفت٩٠

نظر طبقه حاکم اين بار نيز اگراز جزئيات 
نظر کنيم، اساسا روی دو محور  آن صرف

مھم متمرکز شده بود، يکی تغييرات مربوط 
به فصل دوم قانون کار و مبحث مربوط به 
فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر و ديگری 
مساله دستمزد، مزايا و تعطيDت کارگری و 

نويس بند ديگری به ماه  در اين پيش. امثال آن
که )  ط( قانون کار اضافه شده به نام بند ٢١

نويس محمد جھرمی ھم وجود  حتا در پيش
نداشت و آن را بايد يکی از شاھکارھای 

. نژاد دانست وزارت کار در دوره احمدی
مطابق اين بند فسخ قرارداد و اخراج کارگر 

العاده مورد عDقه کارفرماست به  که فوق
کارگاه "  کميته انضباطی"  تشخيص و تصميم
نويس به  در اين پيش.  واگذار شده است

کاری در زمينه اختيارات  منظور محکم
 ٢٧کارفرما برای اخراج کارگر، در ماده 
نامه  قانون کار نيز تشخيص نقض آيين

گيری در  انظباطی و تخلف کارگر و تصميم
مورد فسخ قرارداد و اخراج وی نيز به 

. کارگاه واگذار شده است"  کميته انضباطی"
چنين شامل تغييراتی در ماده  نويس ھم پيش
ھای ديگر قانون کار   و برخی ماده٢۵، ١٧
شرايط " قانون کار نيز ۴١در ماده .  باشد می

به عنوان يک بند به اين "  اقتصادی کشور
ماده اضافه شده و شورای عالی کار موظف 

شرايط "است ھنگام تعيين حداقل دستمزد 
! را نيز در نظر بگيرد"  اقتصادی کشور

ھمان زمان معاون وزير کار وقت ابراھيم 
تواند با  نظری جDلی تصريح کرد دولت می

از "  شرايط اقتصادی کشور"توجه به 
افزايش حداقل دستمزد خودداری کند و در 
اين ارتباط عدم افزايش دستمزد به مدت شش 
سال در دوران جنگ ھشت ساله ايران و 

اما اين کوشش .  عراق را نيز مثال آورد
نژاد  نويس وزارت کار احمدی رذيDنه و پيش

با مقاومت و مخالفت شديد و گسترده 
کارگران روبرو شد و اقبالی برای طرح و 

 .بحث در مجلس نيافت
آخرين تDش طبقه حاکم برای تحميل يک 
قانون کار فوق ارتجاعی و مناسبات شبه 

نژاد،  داری بر کارگران در دوره احمدی برده
Wيحه اصDح قانون "ای تحت عنوان  Wيحه
 به ٩١/  ٧/  ٣٠است که در تاريخ "  کار

 ٩١/ ٩/ ١۴تصويب ھيات وزيران رسيد ودر

 نخستين ٨۵مرداد سال .  کار حذف کند
نويس اصDحی وزارت کار به  پيش

سرپرستی محمد جھرمی وزير کار 
نويس  اين پيش.  نژاد انتشار يافت احمدی

دربرگيرندۀ تغيير چندين ماده، بند و تبصره 
 قانون ۴١ و ٢٧، ٢۴، ٢١، ٧از جمله ماده 

کار بود که بدليل مخالفت شديد کارگران و 
. اعتراض گسترده عليه آن، مسکوت ماند

ھا به حدی بود  ھا و اعتراض شدت مخالفت
نژاد مجبور شد در يک نشست  که احمدی

خبری در شھريور ھمان سال بگويد 
اصDح قانون کار ھنوز در دستور کار "

جھرمی اما در "  دولت قرار نگرفته است
طرح رفع موانع توليد و "پوشش 
به برخی از اھداف خود "  گذاری سرمايه

اين طرح، آگاھانه در صحن .  دست يافت
علنی مجلس مطرح نشد بلکه توسط کميسيون 

 به تصويب ٨۵صنايع مجلس در اواسط سال 
ھايی از تغييرات  رسيد و بدين ترتيب بخش

عمل پوشانده  مورد نظر وزارت کار، جامه
اين طرح که قرار بود دو سال به طور .  شد

 به تصويب ٨٧آزمايشی اجرا شود، سال 
مجمع تشخيص مصلح نظام رسيد و قانونيت 

برطبق اين مصوبه، دو بند به بندھای .  يافت
 قانون کار که مربوط به ٢١گانه ماده  شش

. شرايط خاتمه قرارداد کار است، اضافه شد
): ح(بند .  توافق  کارگر و کارفرما):  ز(بند 

کاھش توليد و تغييرات ساختاری در اثر 
شرايط اقتصادی، اجتماعی، سياسی و لزوم 

مطابق اين .  آوری تغييرات گسترده فن
تغييرات، قدرت و اختيار کارفرما برای فسخ 
قرارداد و اخراج کارگر، بيش از پيش 

که به ماده )  ح(به استناد بند .  افزايش يافت
تواند به بھانه   افزوده شده، کارفرما می٢١

کاھش توليد، تغييرات ساختاری و يا 
آوری، قرارداد کار را به طور يک جانبه  فن

ھا ھزار  که ده    فسخ و کارگر را اخراج کند
ھای بعد از  کارگر نيز در ھمان سال و سال

آن بر ھمين پايه از کار اخراج و به خيابان 
ھايی  عDوه بر اين، تبصره.  اند پرتاب شده
   قانون کار اضافه شد که تاييدی٧نيز به ماده 

يابی  است بر قراردادھای موقت و رسميت
در عين .  بيش از پيش اين نوع قراردادھا

نژاد در جريان  حال در ھمين دوره، احمدی
در "  ھا ھدفمندکردن يارانه"تصويب Wيحه 

 قانون کار ۴١، تDش کرد ماده ٨٧دی ماه 
 .کند که البته موفق نشد" اWجرا موقوف"را 

کنان چيزھايی بدست آورده  سرمايه که يورش
نويس اصDحی  بود، اما مجبور شد پيش
نژاد را مسکوت  جھرمی وزير کار احمدی

بگذارد و از آن عقب بنشيند تا در فرصت 
ديگر، برای تحميل مناسبات حقوقی 

تر بر طبقه کارگر  تر و ستمگرانه ارتجاعی
١١درصفحه   



 ١١ ٧٢۵ شماره  ٩۵نيمه دوم شھريور     ١١

١٠از صفحه   

 علی ربيعی و س�ّخی نھايی قانون کار

علی ربيعی که از ميزان .  مجلس ماند
مخالفت کارگران با اين Wيحه آگاه بود، در 
قالب گزارش صد روزه عملکرد 

گيری اين  خانه متبوع خود، از پس وزارت
تر از يک  Wيحه از مجلس سخن گفت اما کم

سال بعد، زمانی که اوضاع پس از انتخاب 
وتاب اوليه  تر شد و تب روحانی کمی آرام

وعده ھای او فروکش کرد، معلوم شد که اين 
معنای .  Wيح از مجلس پس گرفته نشده است

اين سخن به روشنی آن است که تعرضات 
پيشين طبقه حاکم عليه طبقه کارگر و قانون 
کار، در ھمان سطوح و بيشتر از آن ادامه 

 وزارت کار ٩٣شھريور .  خواھد داشت
طرح "روحانی، بسته پيشنھادی تحت عنوان 

ارتقای امنيت شغلی کارگران و 
و بھمن ھمان "  گذاری کارآفرينان سرمايه
پذير و  Wيحه رفع موانع توليد رقابت"سال 

 .را ارائه داد" ارتقای نظام مالی کشور
در اين لوايح بر تغيير چندين ماده از قانون 

دار حاکم و  طبقه سرمايه.  کار تاکيد شده بود
دولت اين طبقه که ھر بار لوايحی از اين 

ھا و  دست را مطرح نموده و بندھا و تبصره
ھايی از قانون کار را به زيان کارگران  ماده
کرد و در عين حال برای  کاری  می  دست

تعيين تکليف نھايی با کل قانون کار نيز 
ريخت، اين بار نيز چنين  طرح و نقشه می

وزارت کار اين بار به سرپرستی علی .  کرد
Wيحه اصDح "ای تحت عنوان  ربيعی Wيحه
را تھيه و البته به شيوه مرسوم "  قانون کار
سروصدا و خزنده برای تصويب به  يعنی بی

 .مجلس ارائه داده است
Wيحه "اين Wيحه اما عينا ھمان آخرين 

نژاد  در دوره احمدی"  اصDح قانون کار
است که تنھا تاريخ چاپ آن عوض شده 

Wيحه اصDح قانون کار وزير کار .  است
 است، ٩۵/  ۵/   ٣روحانی که تاريخ چاپ آن 

 ٨۶ھای پيشين طبقه حاکم و عينا  ادامه تDش
وظيفه اين Wيحه آن .  شود مورد را شامل می
ھای پيشين  چه را که در دوره است که ھمه آن

اش تدارک  نژاد برای  ويژه در دوره احمدی به
ديده و تDش شده اما ناتمام مانده بود، به 
سرانجام برساند تا با شليک تير خDص بر 

دار و دولت  شقيقه قانون کار، طبقه سرمايه
اين طبقه را برای ھميشه از شّر اين قانون 

 )ادامه دارد! (خDص کند

. روزبروز گسترش بيشتری يافته است
قراردادھای موقت و پيمانی و سفيد امضا 

مجريان اوامر سرمايه .  ھمه گير شده است
اند، با  بر تن کرده"  اعتدال"که اين بار لباس 
ھای ارتجاعی، احضار و  برپايی دادگاه
ای کارگران مبارزو پيشرو و  محاکمه فله

سازماندھندگان اعتصابات کارگری، 
گری بورژوازی وارتجاع حاکم را به  وحشی

دار حاکم و  طبقه سرمايه.  نمايش گذاشتند
ھای  دولت اين طبقه با بازکردن پای دادگاه

جزايی به اختDفات کارگر و کارفرما و رايج 
داری، در  ھای دوران برده ساختن مجازات

ترين تعرض سرمايه عليه  که بزرگ عين آن
 سال اخير را سازمان ٢۵طبقه کارگر در 

گذاران خارجی فرش  دادند، برای سرمايه
ھای مکرر دولت  پيام.  قرمز پھن کردند

المللی و  ھای بين به سرمايه"  تدبير و اميد"
ھا، اين بوده است که اين  شرکای داخلی آن

توان برای  جا، در ايران نيروی کار را می
تر و بيشتر بکار گرفت  يک ماه، سه ماه يا کم

در .  ترين دستمزد را به آن پرداخت و نازل
تواند  اين جا کارفرما ھر زمان اراده کند می

فورا عذر کارگر را بخواھد و او را اخراج 
کارگر حق اعتصاب و اعتراض ندارد .  کند

ھای ارتجاعی  و اگر صدايش درآيد، به دادگاه
دولت تدبير و "پيام .  شود و شDق سپرده می

طور فشرده اين  داران به به سرمايه"  اميد
تان  روی حدوحصر به است، سفره استثمار بی

از "  وپاگير دست"گشوده است، تمامی موانع 
سر راه برداشته شده و ھيچ ضابطه و 
مقرراتی بر مناسبات کار، جز اراده سرمايه 

 !حاکم نيست
سرمايه اما بويژه از نوع خارجی آن ريسک 

امنيت و ضمانت قانونی بيشتری .  کند نمی
ابھام در مناسبات کار را .  خواھد می
مخالف سفت و سخت قيدوبندھا و .  پسندد نمی

ولو در "  وپاگير دست"ھای قانونی  محدوديت
. اندازه و محدوده ی اندک و جزيی است
کوشش ھای دولت و وزارت کار آن در 

ھای پيشين برای رفع اين موانع و  دوره
ھا، اگرچه بسيار چشمگير بود، اما  محدوديت

آخرين .  از ديدگاه سرمايه ھنوز کافی نيست
تDش و Wيحه پيشنھادی برای تعيين تکليف 

ھای  نھايی با قانون کار نيز، از ترس واکنش
اعتراضی کارگران مسکوت و روی دست 
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 )ھامبورگ(آلمان 
 

  يورو١٠  صمد بھرنگی
 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٧٢۵ شماره  ٩۵نيمه دوم شھريور     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

٩درصفحه   

 علی ربيعی و س�ّخی نھايی قانون کار

نگاه جمھوری اسDمی به کارگر و مناسبات 
. دارانه است کار در کليت خود نگاھی برده

ھای خونين  از سرکوب جمھوری اسDمی پس
سال شصت و قلع و قمع کارگران پيشرو و 
شوراھای کارگری، تDش کرد يک قانون 
کار فوق ارتجاعی، برمبنای فقه اسDمی و 

را بر طبقه کارگر "  جعاله"و "  اجاره"باب 
اين تDش مذبوحانه اما با مخالفت .  تحميل کند

و مقاومت شديد و گسترده توده کارگران 
طبقه کارگر ايران در برابر .  روبرو شد

ارتجاع محکم ايستاد و بر سينه شورای 
نگھبان و Wيحه قانون کار توکلی که 

بود دست رد زد و "  شورا"پخت اين  دست
نشينی  رژيم را در اين عرصه وادار به عقب

 .کرد
البته منھای تغييراتی که   –قانون کار فعلی 

از تصويب در آن وارد شده  ھای پس طی سال
 سال بحث و معطلی ٧از حدود  پس  –است 

در مجلس، توسط شورای نگھبان رد شد، 
 در مجمع تشخيص ۶٨سرانجام در سال 

قانون کار .  مصلحت نظام به تصويب رسيد
وجه انتظارات کارگران را  اگرچه به ھيچ
ھا و سطح  ساخت و با خواست برآورده نمی

انتظارات کارگران فاصله زيادی داشت، اما 
ھا و اميالی که طبقه حاکم در اين  با خواست

مورد در سر داشت نيز فاصله داشت و در 
شرايط سياسی و اجتماعی و توازن قوای آن 

ھای  نام]ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس!ان!ي!م ک!ه ت!ل!وي!زي!ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م!اھ!واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ!م!ي!ن ش!ب!ک!ه در روزھ!ای چ!ھ!ارش!ن!ب!ه  ھات برد پخش می
ھ!ای خ!ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن!ام!ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي!ن!ت!رن!ت!ی س!اي!ت دي!دگ!اه  ب!ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ!ده ک!ن!ي!د و ھ!م!چ!ن!ي!ن ش!ب!ک!ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


