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روابط ايران و آمريكا در دور اخير وارد فار تازه ترى شده است. مشخصات اين 
فاز سفرهاى خاتمى رئيس جمهور پيشين ايران و احمدى نژاد رئيس جمهورى 
كنونى به آمريكا، مالقات و گفتگوهاى حول و حوش اين سفرها و مجموعه 
ديگرى از رايزنى ها و مالقات هايى است كه ميان ايران و روسيه از يك 
طرف و على الريجانى از طرف جمهورى اسالمى و خاويار سوالنا مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا از طرف ديگر بر سر كاهش تشنج بر سر بحران 
انرژى اتمى صورت گرفته است و طرفين از پيشرفت چشمگير و موفقيت آميز 

مذاكرات در اين بازى ها و مانورهاى ديپلماتيك صحبت مى كنند. 
در دور اخير روابط و رايزنى هاى ديپلماتيك، معامله و بند و بست ها و دورى 
رسيده  نقطه اى  به  آمريكا،  و  ايران  يعنى  متخاصم  قطب  دو  نزديكى هاى  و 
است كه ضمن اينكه طرفين مى بايد و مى خواهند روى راه حلى مقدور و به 
صرفه براى هر طرف، با هم به توافق برسند، در عين حال هر كدام مى كوشند 
تناقضات و مشكالت فراروى خود را در البالى مانورهاى ديپلماتيك حول 
بحران اتمى كه اكنون به زبان حال همه معظالت و مشكالت ميان قدرت ها 
بسيارى  دارند.  نگاه  مخفى  عمومى  انظار  از  است،  شده  تبديل  خاورميانه  در 
از ضرورت ها براى طرفين دعوا اكنون ايجاب مى كند كه هر كدام امتيازاتى 
بدهند و  امتيازاتى بگيرند و اين روند مى بايد براى آنها به صورتى پيش رود 

كه هر كدام عقب نشينى خود را پيروزى جلوه بدهند. 
دور  در  چين  و  آلمان  فرانسه،  انگليس،  روسيه،  آمريكا،  كشور  شش  چه  اگر 
جهت  ايران  اقناع  براى  را  همسويى  ظاهرا  و  متمركز تر  فعاليت هاى  اخير، 
تعليق فعاليت هاى هسته ايش پيش برده اند، اما دولت هاى چين و روسيه از 
سر ناسازگارى با اهداف استراتژيك آمريكا در خاورميانه و منافع اقتصادى كه 
در مناسبات با ايران دارند، و دولت هاى اروپايى نيز به اندازه آمريكا از اهداف 
استراتژيكى كه كاخ سفيد در خاورميانه تعقيب مى كند،  ذينفع نيستند، باالطبع  

منافع خاص خود را تعقيب مى كنند. 
 دولت هاى گروه (1+5 ) در مانورهاى دور اخيرشان بدون اينكه وارد جزئيات 
تحريم اقتصادى ايران شوند، با انعطاف به تمديد سه ماهه، اعالم داشتند كه 
طرف  از  اورانيوم  غنى سازى  فعاليت هاى  و  برنامه  نشدن  تعليق  صورت  در 
ايران،  بند 41 فصل هفتم شوراى امنيت را در مورد ايران به اجرا در خواهند 

آورد.
از طرف جمهورى اسالمى هم، احمدى نژاد رئيس جمهور پاسدار فعلى، بدنبال 
در  مطبوعاتى  كنفرانسى  در  پيشين،  جمهور  رييس  خاتمى  سفر «متمدنانه» 
آمريكا اعالم داشت كه : « ما در شرايط عادالنه و منصفانه حاضريم روى تعليق 
تندروى  سران  تيپيك  سخنان  البالى  در  جهت گيرى  اين  نماييم».  مذاكره 
رژيم، از كانال هاى ديگر خبرى نيز تكرار شد. از جمله روزنامه واشنگتن پست  
اين نقل به معنى را از احمدى نژاد روايت كرد، كه ايران آماده مذاكره درباره 
همه چيز با آمريكاست بشرطى كه تغيير رژيم در كار نباشد و يا در مصاحبه اى 
كه احمدى نژاد با تلويزيون ان.بى.سى آمريكا داشت، اعالم كرد كه: «من و 

بوش عاليق مشتركى براى ايجاد صلح جهانى داريم اما بايد ببينيم 
موانع كار كجاست ...» و  همچنين ادعاى يك روزنامه آمريكايى 

معناى «تحريم» و «تعليق»
و  در روابط كنونى ايران و آمريكا تشكل  بدون  كارگران،  اعتراض  صداى   

اتحاد به جايى نخواهد رسيد. تشكل كارگرى، 
عهده  به  را  كارگران  كردن  متشكل  وظيفه 
دارد و در هر شرايطى از جمله در اعتصاب و 
نمايندگى كردن كارگران را هدايت و رهبرى 

مى كند. تشكل كارگرى بايد نقش بازرسى و نظارت بر اجراى قانون كار را 
و  دولت  مقابل  در  را  كار  قراردادهاى  كارگرى  تشكل  باشد.  داشته  عهده  به 

كارفرمايان نمايندگى مى كند.

تدوين قانون كار، امر مستقيم كارگران است!

در صفحه 3

سال تحصيلى جديد امسال نيز در شرايطى آغاز شد كه 
دانش آموزان ايران از طبقاتى بودن سيستم آموزشى 
شديدا رنج مى برند. كمبود مدارس و معلم و نامناسب 
مدارس،  بودن  شيفته  چند  آموزشى،   فضاهاى  بودن 
تراكم زياد دانش آموزان در يك كالس، شهريه هاى 
سوءتعذيه  تحصيلى،  لوازم  آور  سرسام  گرانى  گزاف، 

اثرات  و  كودكان 
ناگوار آن بر قدرت 
متون  فراگيرى، 
ارتجاع  افكار  به  آميخته  در  و  تحريف آميز  درسى 
مذهبى و خسته كننده و مالل آور براى  كودكان 
و نوجوانان، محروميت از امكانات آزمايشگاهى و 
تكنولوژى پيشرفته در امر آموزش، هر كدام عوامل 

ديگرى هستند كه در پيوند با هم ظرفيت ها و امكانات بهره بردارى موثر از تحصيل و 
آموزش را در جامعه ايران  به ركود كشانده اند.

محمود  عليه  صادره  احكام  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  بيدادگاهى  عليه 
همه  و  حسينى  جالل  و  صالحى 
قاطعانه  ايران  كارگرى  فعالين 
طلبانه  حق  نداى  و  كرده  اعتراض 

آنها را به گوش جهانيان برسانيم.

تالش براى لغو اعدام و آزادى
 كبرى و نازنين و فاطمه و شهال 

را با قاطعيت ادامه دهيم!
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سياست مزورانه اياالت متحده آمريكا 
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روزه  نود  تعليق  با  اسالمى  كه «جمهورى 
اورانيوم موافقت كرده است ... » و...  همه و 
همه نشانه هايى از آمادگى رژيم ايران براى 

پذيريش و معامله با آمريكا است. 
نكته مهم در همه اين اظهارات ضد و نقيض سران 
رژيم اسالمى اين است كه اگر آمريكا در فكر تغيير 
رژيم ايران نباشد، معامله مقدور است و معلوم است 
ايران اينك نگرانى زيادى از تغيير حاكميتش با توسل 
صورت  عراق  در  آنچه  شكلى  به  نظامى  حمله  به 
گرفت، ندارد. لذا منظور اين است كه اين روند نبايد 
علنى صورت گيرد و نبايد به تضعيف موقعيت رژيم 
در مصاف با مردم و جنبش هاى اعتراضى در داخل 
ايران، شكستى براى رژيم به حساب آيد. به همين 
دليل است كه اين تصوير بدنبال برگشتن احمدى نژاد 
برگزار  رژيم  مدافعين  با  كه  اى  جلسه  در  ايران  به 
كرد، تعديل يافته و با روايتى ديگر بازخوانى شد كه 
بيشتر روى شرط ها و خواست ها سخن گفته شد، 
تا داده ها و سازش هايى كه آنها خود را برايش آماده 
كرده اند. او اظهار داشت ما اهل مذاكره هستيم نه 

طالب مذاكره.!!
همانگونه كه از سير بحث هاى اين دوره برمى آيد، 
يا  تعليق  دوره  اين  مذاكرات  در  رسيدن  بهم  محور 
طرف  ايران و هم از  طرف  تعليق، هم از  تظاهر به 
آمريكاست. ايران بايد اعالم كند كه طرح غنى سازى 
اروانيوم را تعليق مى سازد و در مقابل طرح تحريم 
حالت  به  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  در  نيز  ايران 
در  كنكاش  و  سخن  حال،  اين  با  اما  درآيد.  تعليق 
ميزان جديت طرفين روى ادعاهايشان در بازى هاى 
اجراى  و  نمى دهد  دست  به  زيادى  چيز  ديپلماتيك 
اين دو تعليق (تعليق فعاليت هسته اى از طرف ايران 
و تعليق تحريم ايران) از جانب طرفين، مسئله زيادى 
را روشن نمى سازد و از نگاهى ژورناليستى به مسئله 

فراتر نمى رود. 
سبزهايى  چراغ  با  همزمان  مثال  عنوان  به  كه  چرا 
عادالنه»  و  «منصفانه  توافق  براى  ايران  رژيم  كه 
بوشهر  نيروگاه  ناتمام  پروژه  دهد،  مى  آمريكا  به 
رئيس  قول  به  و  برد  مى  پيش  روسيه  با  فعاالنه  را 
كشورهاى  رفتار  تغيير  از  اتمى اش  انرژى  سازمان 
آنها  كه  مى گويد  هسته اى  انرژى  قبال  در  اروپايى 
هاى  هيات  بازديدهاى  و  آژانس  گزاشات  اساس  بر 
عبور  تحقيق  مرحله  از  ايران  كه  دريافته اند  خارجى 
شده  بومى  ايران  در  اى  هسته  تكنولوژى  و  كرده 
كه  اند  دريافته  كشورها  اين  آقازاده  قول  به  است. 
چاره اى نيست جز اينكه ايران را به عنوان يك كشور 
هسته اى به حساب آورد و از بازار توسعه اين صنعت  

در ايران استفاده كرد. 
تمديد  بوده ايم  شاهد  كه  همانگونه  طرف  آن  از  و 
از  مداما  پروژه  اين  كردن  متوقف  براى  ها  فرصت 
طرف گروه (5+1) تمديد شده است و اين انعطاف ها 
فراهم  را  امكان  اين  اسالمى  جمهورى  سران  براى 
شوراى  هاى  ضرب االجل  و  هشدارها  كه  آورده 

بگيرند.  ناديده  را  امنيت 
تجربه  به  رژيم  سران 
دولت هاى  كه  دريافته اند 
بزرگ جهان على رغم وجود 
مبنى  واحد  استراتژى  يك 

فاقد  اتمى،  قدرت هاى  به  آنها  ورود  از  ممانعت  بر 
روش ها و سياست تاكتيكى واحدى براى پيشبرد اين 
استراتژى هستند و تهديد آن ها به اعمال تحريم و يا 
برخورد قهر آميز بيشتر براى به عقب نشاندن حريف 

در سر ميز مذاكره است.
در دامان دولى كه خود به اندازه چند بار ويران كردن 
قدرت هاى  و  دارد  اختيار  در  اتمى  سالح  زمين  كره 
اسرائيل  و  پاكستان  نظير  منطقه  اتمى  و  ارتجاعى 
براى  فضا  قطعا  پرورانده اند،   خود  پر  و  بال  زير  را 
ضدمردمى  و  مرتجع  هاى  رژيم  قدرقدرتى  و  مانور 
يكى  اين  و  دارد  وجود  نيز  اسالمى  جمهورى  مانند 
نهايت  ايران  اسالمى  رژيم  كه  است  فاكتورهايى  از 

استفاده را از آن برده و مى برد.
به  اسالمى  جمهورى  وقوف  يعنى  نكته،  اين  به 
موقعيت خود در اين كارزار، بر نقش مخرب و مِوثرى 
سوريه،  افغانستان،  در  قدرت  صاحبان  بين  در  كه  

عراق، لبنان پيدا كرده، را نير بايد افزود.

آمريكا  كه  است  چگونه  كه  مسئله  اين  به  پاسخ  در 
به  آماده  و  مدرن  گروه  ده ها  ميان  در  متحدانش  و 
خدمت از طيف هاى مختلف مشروطه طلب گرفته تا 
ليبرال هاى مذهبى و غيرمذهبى داخل و خارج ايران، 
هنوز آلترناتيو جانى ترين رژيم منطقه را براى معامله 
اسالمى  جمهورى  مى خواهند  و  مى داند  مناسب تر 
تبديل  خود  نزديك  همكار  به  افراطى  دشمنى  از  را 
روند  اين  ابژكتيو  و  مادى  زمينه هاى  به  بايد  كنند، 
نگاه كرد. روندى كه توضيح مسير نزديكى حاكمان 
همچون  حكومت هايى  با  را  جهان  نـئوليبراليستى 
جمهورى اسالمى فراهم مى كند ، آنهم در افراطى 
ترين شكل و فرم خود و در شرايطى كه اين حكومت 
رده دار منفى ترين بى حقوقى ها و اعمال سركوبگرانه 
سياسى  مخالفان  زنان،  كودكان،  كارگران،  حق  در 
است.  حاكميتش  تحت  كشور   ... و  انديشان  دگر  و 
اتمى  بحران  و  دعوا  آن،  توضيح  همه  كه  روندى 
مانند  كشورى  خاورميانه  همين  در  كه  چرا  نيست، 
پاكستان كه متحد آمريكاست مدتهاست در باشگاه 

قدرت هاى اتمى جهان قرار دارد. 

از ميان فاكتورهايى كه اين روند را محتمل تر كرده 
است و معناى عملى آن، بازى خطرناک بر سر جان 
به  جمله  از  توان  مى  است،  منطقه  مردم  هستى  و 

موارد زير اشاره كرد:

_ ادامه وضعيت كنونى در منطقه و بويژه در عراق، 
ديگر  آمريكا  براى  نه  و  اسالمى  جمهورى  براى  نه 
سود زيادى ندارد. عجيب نيست كه در روزهاى اخير، 

اين اظهارنظر را از سران رژيم ايران مى شنويم كه 
خواهان ماندن نيروهاى اشغالگر در عراق هستند. آنها 
مى دانند كه اين وضع نمى تواند هميشه به اين گونه 
ادامه يايد و ادامه اين وضع عراق را به طرف تجزيه 
و جنگى داخلى پيش مى برد، كه نه كردستان جدا 
شده از عراق شكلى مطلوب براى جمهورى اسالمى 
است و نه تنها به اتكا به بخش شيعه اين جمهورى 
مى توانند همين موقعيت خود را در معامالت منطقه 

در مقابل آمريكا حفظ كنند.
نظامى  صنعت  كارتل هاى  صاحبان  براى  جنگ   _
در  ركود  از  را  اقتصاد  كه  موهبتى  ديگر  نيز  آمريكا 
آورده و رونق را بهمراه دارد، نيست. پروسه مرگبار و 
پرخرج جنگ در عراق ديگر دارد بر ضد خود تبديل 
مى شود و اين قطعا در مبارزات انتخاباتى هم براى 
جمهورى خواهان در مقابل رقيبشان امتيازى بهمراه 
نخواهد داشت. به اين مسئله مى توان رشد اعتراضات 
جهانى ضد جنگ را هم در داخل آمريكا و هم همه 

كشورهاى جهان نيز افزود.
_ بركات جنگ، حتى براى سران رژيم اسالمى ايران 
نيز بسان گذشته نيست. حكومت ايران هم مدتهاست 
از شعار «جنگ، جنگ، تا پيروزى» فاصله گرفته است 
و سياست جنگى مطقا به نفع نهادى هاى اقتصادى و 
نظامى درون حاكميت و حتى سپاه پاسداران همچون 
يكى از  موسسات ذينفع در سرمايه هاى ايران نيست. 
و  رغبت  مادى شان   منافع  افتادن  خطر  به  از  ترس 
اشتهاى ماجراجويانه نظامى را در ميان سران رژيم 

ايران كاهش داده است.
مسـئله  اين  اخير  رويدادهاى  نكته  مهمترين  و   _
تغيير  كه  مى داند  نيك  اسالمى  جمهورى  كه  است 
عراق  شكل  به  نظامى  حمله  طريق  از  ايران  رژيم 
فعال در دستور آمريكا و متحدينش نيست. (اين روند 
نه تنها به ضرر جمهورى اسالمى تمام نخواهد شد، 
بلكه بركتى است كه به تقويت آن رژيم  مى انجامد). 
تهديدات  است  هراسمند  آن  از  ايران  رژيم  آنچه 
كارزار  اين  در  اسالمى  رژيم  آنچه  لذا  است.  داخلى 
داخلى  تهديدات  مقابل  در  امنيت  تضمين  مى طلبد، 
پوشاندن  و  داشتن  نگاه  مخفى  براى  تالش  است. 
روند سازش با آمريكا  از انظار عمومى از همين ترس 
سرچشمه مى گيرد. رژيم اسالمى در موضع ضعف، 
در صف آرايى با توده هاى به تنگ آمده و ناراضى با 
جنبش هاى اجتماعى و طبقاتى در داخل با مشكالت 
جدى ترى روبرو خواهد شد. تير و نشان كشيدن و 
مانورهاى مضحكانه نظامى رژيم جمهورى اسالمى 
در دور اخير نيز  نه رو به آمريكا و قدرت هاى بزرگ 
مرعوب  و  كشيدن  نشان  و  خط  براى  بلكه  جهان، 
بود.  ايران  داخل  در  مردم  معترض  توده هاى  كردن 
لذا پذبرش اين رژيم از طرف قدرت هاى خارجى به 
گونه اى كه در مقابل اپوزيسيون مخالفش و مردم به 
ستوه آمده تضعيف نگردد، مهمترين خواست و هدف 

رژيم در اين مذاكرات است.
طبيعتا  اين روند براى جريانات پرو آمريكايى 
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ايران  رژيم  تغيير  به  را  خود  شانس  بختك  كه 
از باال و به زور گره زده اند و در انتظار ارتش 
«رهايبخش» آمريكا و متحديتش براى «آزادسازى» 
ايران هستند، ناخوشايند است و در ميان آنها سردرگمى 
و بحران و بى افقى بيشترى دامن مى زند. اما  روند 
از  تغيير  روند  اين  به  توهمى  كه  كسانى  براى  اوضاع 
دو  اين  سازش هاى  و  تضادها  و  نداشته اند  نيز  باال 
جبهه را بى ربط به حقوق و منافع بشريت محروم و 
آزادى خواه ديده اند، وظايف و تعهدات سنگين ترى را 

بهمراه دارد.
كه  است  اين  شرايط  اين  در  فرارو  سئوال  مهمترين 
و  خواهانه  عدالت  جبهه  براى  تهديدات  اين  معناى 
توده هاى  مستقل  صف  موضع  از  بايد  مى  كه  سوم 
كارگر و زحمتكش و ستمديده منافع خود را پيش ببرد، 

چيست؟ 
قاعدتا  كه  اوضاع  در  پيش بينى  قابل  چرخش  اين 
را  بااليى ها  ميان  در  بحران  كاهش  و  تعادل  نوعى 
مردمى  براى  عواقبى  و  معنا  چه  آورد،  خواهد  بهمراه 
كه خواهان تغيير و زندگى بهتر هستند، دارد؟ بحران 
بطن  از  ظاهرى  تعادل  اين  پى  در  كه  تعادلى  عدم  و 
ازدياد  به  رو  اجتماعى  و  اقتصادى  عميق  مشكالت 
سازمان  شكل  به  توانند  مى  چگونه  گذاشت،  خواهند 
يافته تر و هدفمندى پيشروى كنند و به ستون فقرات 
تحوالت آينده تبديل شوند، همه و همه، سئواالت و 
متعاقبا وظايفى هستند كه در تقابل با روند نامطلوب در 
مقابل ما قرار مى گيرند كه بايد خود را براى پاسخگويى 

و كار براى آنها آماده كنيم.
در اين ترديدى نيست كه تبديل كردن ايران به ميدان 
سناريوى  تكرار  و  آمريكا  و  اسالمى  جمهورى  جنگ 
مصيبت بار عراق، فاجعه اى ده ها برابر وحشتناک تر از 
آنچه كه امروز در عراق جريان  دارد ببار مى آورد. و 
محاصره اقتصادى ايران نيز بيش از آن كه جمهورى 
اسالمى را تضعيف كند، كار، زندگى و معيشت مردم و 
بويژه كارگران و اقشار تهيدست جامعه را تحت فشار 

قرار مى دهد.
كه  عوامفريبانه اى  و  ديپلماتيك  و  مكاره  بازار  در 
و  جان  اند،  انداخته  براه  نيز  مخاصمه  اين  طرفين 
ندارد  جايگاهى  ايران  و  خاورميانه  در  انسان ها  امنيت 
و هرگونه توهمى به استفاده از اين تضادهاى (آشتى 
پذير) پشت كردن به منافع مردم كارگر و زحمتكش و 

تهديدست ايران است. 
مردم زجرديده و تهيدست ايران و كردستان و فعالين 
كسب  به  توهمى  هيچ  بدون  اجتماعى  جنبش هاى 
پيروزى سهل و آسان در سايه دخالت آمريكا و ديگر 
قدرت هاى غربى در امور ايران، بايد براى تقويت روند 
خود سازماندهى و تشكل يابى جنبش  كارگرى و ديگر 
مبارزه  تشديد  با  و   كنند  تالش  اجتماعى  جنبش هاى 
اين  كه  نگذارند  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى 
رژيم، با اين ماجراجويى هايش جامعه ايران را به لبه 

پرتگاه ببرد.
هلمت احمديان           

كارگران  مستقيم  امر  كار،  قانون  تدوين 
بهرام رحمانى
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اسالمى،  جمهورى  سرمايه دارى  حكومت  در 
و  داران  سرمايه  منافع  اساس  بر  كارگرى  قوانين 
كارفرمايان تعيين مى شود. كارگران در قانونى كه 
در  نقشى  هيچ گونه  مى گيرد  صورت  آن ها  نام  به 
به  مربوط  گيرى هاى  تصميم  ديگر  و  آن  تدوين 
مسائل كارگرى را ندارند. اين توهين و بى حرمتى 
آشكار به كارگران است. تازه قانون كار ايران، به 
حق  و  كارگرى  مستقل  تشكل هاى  كه  اين  دليل 
و  است  نشناخته  رسميت  به  را  غيره  و  اعتصاب 
تبعيض هاى ملى، جنسى و مذهبى نيز در آن موج 
غيرانسانى ترين  و  ارتجاعى ترين  از  يكى  مى زند، 

قانون كارهاى جهان است. 
وزارت  توسط  همواره  كار،  قانون  همين  اما 
نفع  به  مكرر  طور  به  اسالمى،  جمهورى  كار 
پيش نويس  نيز  اخيرا  مى يابد.  تغيير  سرمايه داران 

جديد قانون كار منتشر شده است.
هدف اصلى اين مطلب، دامن زدن به آن فضاى 
سياسى است كه بحث هاى تغيير قانون كار پيش 
آورده است. رهبران و پيشروان كارگرى اگر همين 
امروز از اين فرصت استفاده نكنند شايد فردا دير 
قانون  آلترناتيو  پيش نويس  بايد  اكنون  هم  باشد. 
كارگرى  پيشروان  و  رهبران  توسط  كارگرى  كار 
محافل  و  كارخانه ها  كارگاه ها،  در  و  گردد  تدوين 
دست  به  دست  موجود  تشكل هاى  و  كارگرى 
بچرخد تا پيرامون آن، آمادگى عملى و نظرى در 
كارگران  بايد  گردد.  ايجاد  كارگرى  جنبش  درون 
جهت  در  وسيع  مبارزه  يك  براى  را  خود  صفوف 
و  دولت  به  خودشان  كارگرى  كار  قانون  تحميل 

سرمايه داران متحد و متشكل كنند. 
دولت  اسالمى  جمهورى  كار  وزير  جهرمى، 
كه  است  كرده  اعالم  رسما  احمدى نژاد، 
كارفرمايان  ترس  كار،  قانون  اصالح  «پيش نويس 
را از بين مى برد.» او، گفته است: «قانون فعلى كار 
ايران برگرفته از قوانين كمونيستى است و بايد با 

فرهنگى اسالمى تطبيق و اصالح شود»!؟
در مرداد ماه، وزارت كار پيش نويس اليحه اى براى 
براى  مى شود،  ماده   6 شامل  كه  كار  قانون  تغيير 
تصويب به مجلس ارائه داده است. اين پيش نويس 
است،  كار  قانون  «اصالحيه»  عنوان  تحت  كه 
عنوان  به  اسالمى،  جمهورى  مكرر  دست درازى 
و  سياسى  و  اقتصادى  حقوق  به  بزرگ  كارفرماى 
و  سرمايه داران  دست  و  است  كارگران  اجتماعى 
كارفرمايان را هر چه بيشتر براى استثمار كارگران 

باز مى گذارد. 
سيد محمد جهرمى، با اعالم اين كه قانون فعلى كار 
مانع توليد و اشتغال و اصالحيه آن، با «محوريت 
خواهد  جديد  گذارى هاى  سرمايه  اشتغال و  توليد، 

كارفرمايان  عمل  آزادى  افزايش  بر  تاكيد  بود.»، 
كرده است.

كرده  تاكيد  همچنين  اجتماعى،  امور  و  كار  وزير 
مى  شود.  اصالح  صد  در  صد  كار  قانون  كه  است 
و  كارگرى  «تشكل  هاى  همايش  در  جهرمى، 
كارفرمايى بسيج واحدهاى توليدى»، گفت: در نظر 
داشتيم كه 63 ماده قانون كار را اصالح كنيم اما 
در حال حاضر بر اصالح و حذف 5 ماده اين قانون 
شهريور 1385،  ايلنا، 12  گزارش  به  داريم.  اصرار 
از  را  كار  قانون  و 191  مواد 7، 24، 27  كار  وزير 
و  كرد  عنوان  اصالح  براى  نظر  مورد  موارد  جمله 
گفت  : اصالح قانون كار حكم برنامه چهارم توسعه 

است.
بنا به همين گزارش ايلنا، وزير كار بار ديگر خانه 
گفت  :  و  كرد  توصيف  سياسى  نهاد  يك  را  كارگر 
از  را  خود  مجوز  چرا  نيست  سياسى  نهاد  اين  اگر 
وزارت كشور اخذ كرده و چرا در انتخابات مختلف 
شركت مى كند و از بودجه احزاب استفاده مى كند. 
او شوراهاى اسالمى كار را به سياسى كارى متهم 
گروه  يك  نظر  مورد  نهادها  اين  گفت:  و  كرد 
سياسى هستند و وظايف صنفى خويش را فراموش 
كرده اند. به گفته جهرمى، در حال حاضر 17 هزار 
واحد صنعتى باالى 35 كارگر واحد تشكيل شوراى 
اسالمى كار هستند كه صرفا در 1100 واحد، اين 

نهاد تشكيل شده است. 
با اين تغيير، كارگران يك واحد توليدى مى توانند 
كارگاه  در  را  تشكل  سه  هر  هم زمان  صورت  به 
در  كه  اين  مگر  باشند  داشته  خود  توليدى 
دولت  تصويب  به  بعدا  كه  اجرايى  آئين نامه هاى 
گرفته  نظر  در  آن  براى  محدويت هايى  مى رسد 

شود.
در اصالحيه قانون كار، همچنين اضافه شده اين 
است كه تشكل هاى صنفى كارگرى بايد در وزارت 
ديگر  در  تشكل ها  اين  ثبت  و  برسند  ثبت  به  كار 
مراجع قانونى نظير وزارت كشور دليلى بر عدم ثبت 

آن ها در وزارت كار نيست.
در  جهرمى،  يك سو  از  كه  است  روشن  بنابراين، 
رقابت جناح هاى حاكميت خانه كارگر و شوراهاى 
سوى  از  مى دهد.  قرار  انتقاد  مورد  را  كار  اسالمى 
اسالمى  شوراهاى  و  كارگر  خانه  مخالفت  ديگر، 
كار با پيش نويش جديد قانون كار، نه از سر منافع 
منافع  و  موقعيت  حفظ  براى  دقيقا  بلكه  كارگران، 
از  جناحى  نزد  در  كم  دست  كه  است  خودشان 
به  مصرفشان  تاريخ  اسالمى  جمهورى  حكومت 
پايان رسيده است. خانه كارگر و شوراهاى اسالمى 

جمهورى  رياست  اخير  انتخابات  در  كار، 
از كانديداتورى هاشمى رفسنجانى، يعنى 
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از  كردند.  دفاع  احمدى نژاد  قدرتمند  رقيب 
كار  وزير  كه  نيست  انتظار  از  دور  رو،  اين 
احمدى نژاد، از اين ارگان ها انتقاد كند و يا حتى در 
در  احمدى نژاد،  كابينه  بكوشد.  آن ها  انحالل  جهت 
فراتر  كند.  تقويت  را  كارخانه ها  بسيج  است  تالش 
از آن صنايع مادر را تحت عنوان خصوصى سازى در 
اختيار سپاه پاسداران قرار مى دهد. در ماه هاى اخير 
در مناقصه هاى خصوصى سازى بخش هايى از صنايع 
واگذار  پاسداران  سپاه  به  غيره  و  پتروشيمى  و  نفت 
شده است. در چنين شرايطى، ديگر نيازى به كنترل 
و جاسوسى خانه كارگر و شوراهاى اسالمى كار عليه 
وزير  اصلى  هدف  اما  نمى ماند.  باقى  مبارز  كارگران 
كار از انتقاد به فعاليت سياسى ارگان هاى دولتى در 

جنبش كارگرى فراتر مى رود و اساسا ممنوع 
مستقل  تشكل هاى  سياسى  فعاليت  كردن 
و  كمونيست  سياسى  كارگران  و  كارگرى 

پيشرو  و راديكال را تعقيب مى كند.
جهرمى، با اشاره به اين كه سهم قانون كار 
اين  گفت  :  نيست،  باال  گذارى  سرمايه  در 
جريان  در  منفى  تاثير  درصد   5 فقط  قانون 
از  بسيارى  گفت  :  وى  دارد.  سرمايه گذارى 
كارفرمايان و سرمايه گذاران از بيم قانون كار 
رغبتى به سرمايه گذارى و اجراى طر  ح  هاى 
اشتغال زا ندارند.  در اين جا نيز آقاى وزير، 

نفع  به  كار  قانون  تغيير  از  را  خود  هدف  بى پرده 
سرمايه داران و سرمايه گذاران بيان مى دارد.

جانبدارى  كار،  قانون  تغييرات  جديد  پيش نويس  در 
و  كارفرمايان  از  حاكميت  حد  از  بيش  و  آشكار 
دارد  حق  كارفرما  كه  طورى  به  است.  سرمايه داران 
در هر شرايطى عذر كارگر را بخواهد و از كار اخراج 
كند. براى مثال در اصالحيه جديد ماده 27 اين فصل 
كارفرمايان  انتقاد  مورد  گذشته  ساليان  طول  در  كه 
كارگر  اگر  كه  است  شده  اصالح  گونه اى  به  بوده، 
آئين نامه  و  كند  كوتاهى  محوله  وظايف  انجام  در 
انضباطى كارگاه را رعايت نكند كارفرما مى تواند با 
حداقل دوبار تذكر كتبى در فاصله كمتر از 15 روز 
اليحه  اين  اگر  كند.  لغو  را  همكارى  ادامه  قرارداد 
به تصويب مجلس شوراى اسالمى برسد كارفرما از 
اختيارات فوق العاده اى براى اخراج كارگران برخوردار 

خواهد بود.
در قانون كار موافقت شوراى اسالمى كار براى فسخ 
قرارداد با كارگر الزامى است. اما در پيش نويس تهيه 
شده از سوى وزارت كار، كارفرما فقط بايد تصميم 
تشكل  يا  كار  اسالمى  شوراى  اطالع  به  را  خود 

كارگرى موجود در كارگاه برساند.
البته در پيش نويس اصالح قانون، براى توهم پراكنى 
همچنين كارگر مى تواند ظرف ده روز به مراجع حل 
كه  صورتى  در  و  كند  شكايت  و  مراجعه  اختالف 
كارگر مقصر تشيخص داده نشود هيات حل اختالف 
براى  قانون  در  شده  تعيين  مبالغ  عالوه  مى تواند 
كند  تعيين  نيز  خسارت  روز  كار 15  سابقه  سال  هر 

مشروط بر اين كه اين مبلغ از جمع دستمزد دو سال 
وضعيتى  چنين  بروز  صورت  در  نباشد.  بيشتر  كارگر 
كارفرما مى تواند يا خسارت پرداخت كند و يا كارگر 
تاكنونى  تجارب  اما  گرداند.  باز  قبلى  كار  سر  به  را 
نشان داده است كه مراجع حل اختالف كمتر به نفع 
كارگر راى مى دهند. حتى كارفرما در بسيارى مواقع 
تصميم مراجع حل اختالف را به رسميت نمى شناسد. 
صرف  و  دولتى  بوروكراسى  وجود  دليل  به  كارگر  يا 
منصرف  خود  حق  كردن  دنبال  از  طوالنى  زمان 

مى شود. 
نوع  دو  كار،  قانون  اصالح  پيش نويس  در  همچنين 
ظاهرا  است.  شده  گرفته  نظر  در  دستمزد  حداقل 
دولت به ماده 41 قانون تبصره اى اضافه كرده است 

 10 بايد  موقت  كارگران  دستمزد  حداقل  آن  در  كه 
ساالنه  شده  تعيين  دستمزد  حداقل  از  بيش  درصد 
كارگران دائم باشد. اين بخش از اصالحيه سبب شد 
چندين  جارى،  سال  اوايل  در  كوتاهى  مدت  در  كه 
هزار كارگر قرارداد موقت از كار اخراج گردد. دو نوع 
رسمى  و  قراردادى  كارگران  بين  رقابت  به  دستمزد 
منجر مى گردد كه به نفع سرمايه داران است. تعيين 
دستمزدهاى دو گانه براى كارگران رسمى و موقت 
در سال جارى است كه حكومت در نهايت ناچار شد 

از اين تصميم خود عقب نشينى كند.
بر اساس اين تصميم، حداقل حقوق كارگران رسمى 
كارگران  و  تومان  هزار   5 روزانه  جارى  سال  در 
قراردادى 6 هزار و 500 تومان تعيين شده بود كه به 
دليل اعتراض كارفرمايان و اخراج گسترده كارگران 

موقت، حكومت اجراى آن را كنار گذاشت.
اما در پيش نويس جديد قانون كار تاكيد شده است 
پيشين  نظر  از  دشوار  شرايط  در  چه  اگر  دولت  كه 
خود عقب نشينى كرده بود اما در اصالحيه قانون كار 
موقت  كارگران  حقوق  ظاهرا  تا  گنجانده  تبصره اى 

بيشتر از كارگران رسمى باشد. 
قانون  هفت  ماده  به  نيز  تبصره اى  زمينه  همين  در 
كه به شرايط قراردادهاى كار اختصاص دارد، اضافه 
شده است كه بر اساس آن بايد قراردادهاى با بيش 
فرم هاى  در  و  باشد  كتبى  صورت  به  ماه  يك  از 
مى شود،  تهيه  كار  وزارت  سوى  از  كه  مخصوصى 
نسبت  به  شده اند  موظف  نيز  كارفرمايان  شود.  ثبت 
قانونى  مزاياى  موقت  كارگران  به  قرارداد،  مدت 

پرداخت كنند.
به  كار،  قانون  ششم  فصل  جديد  پيش نويس  در 
يافته  اختصاص  كارفرمايى  و  كارگرى  تشكل هاى 
ماده  شش  فصل  اين  ماده  هشت  مجموع  از  است. 
شده  جايگزين  ماده  يك  آن  جاى  به  و  شده  حذف 
است. مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف 
شده  گذاشته  ماده  يك  آن ها  همه  جاى  به  و  شده 
حذف  مواد  مباحث  از  بخشى  جديد  ماده  اين  است. 
ديگر  بخش هاى  درباره  اما  مى گيرد،  بر  در  را  شده 
كارگران  سوى  از  مسكن  تعاونى هاى  تشكيل  نظير 
كه در قانون فعلى يك ماده به آن اختصاص دارد، 

سكوت كرده است.
انقالب  اوايل  سال ها  در  كه  است  يادآورى  به  الزم 
دولت  كار  وزير  توكلى،  احمد  ايران،  مردم   1357
را  ضدكارگرى  كار  قانون  يك  پيش نويس  موسوى، 
تهيه كرد كه به «قانون كار توكلى» مشهور شد. اين 
قانون كار، به دليل مخالفت و مقاومت كارگران، پس 
تصويب  مورد  تغييراتى  با  تاخير  دهه  يك  حدود  از 
زيادى  تفاوت  آن  پيش نويس  با  كه  گرفت  قرار 
نفع  به  همواره  قانون  اين  در  بعدى  تغييرات  داشت. 
خروج  طرح  تصويب  سرمايه داران انجام شده است: 
كارگاه هاى زير 5 نفر از شمول قانون كار و سپس 
شمول  از  نفر   10 زير  كارگاه هاى  خروج  تصويب 
زير  كارگاه هاى  خروج  بحث  نيز  اكنون  كار.  قانون 

50 نفر مطرح شده است.

حداقل هاى يك قانون كار كارگرى
مى شود.  كار  قانون  تغيير  از  بحث  كه  هنگامى 
بين  رابطه  كه  است  مقرراتى  و  قانون  تعيين  منظور 
كارفرما خريدار نيروى كار و كارگر فروشنده نيروى 
را تعيين مى كند. روشن است كه چنين قوانينى براى 
جامعه كمونيستى معنى و مفهومى ندارد. در جامعه 
كمونيستى رييس و ارباب و كارفرما و آخوند و ارتش 
و بيكار وجود ندارد كه قانونى نيز براى آن ها تدوين 
شود. در جامعه كمونيستى، هر كس در ساختن جامعه 
شركت مى كند. در جامعه كمونيستى كار مفيد انجام 
مى گيرد. كارى كه به نفع بشريت است و در جامعه 
اساس  و  نمى كند  كار  مزد  براى  كسى  كمونيستى، 
كار مزدى در جامعه كمونيستى لغو مى گردد. در اين 
جامعه، كسى براى مالك خصوصى كار نمى كند، زيرا 
در آن جامعه مالكيت عمومى شده است. به طور كلى 
در جامعه كمونيستى، هر كس كه عضو جامعه است 
براى مصالح و منافع و رشد جامعه كار مى كند و همه 

نيازهاى زندگى اش تامين است.
اما در جامعه سرمايه دارى، تامين زندگى به اين گره 
زده شده است كه بايد براى سرمايه و سود آن كار 
هم  غيرانسانى  حتى  و  مضر  كار  هر  هم  آن  كرد. 
بود بايد انجام داده  شود تا سرمايه افزايش و امكان 

رقابت داشته باشد. 
در جوامع پيشرفته سرمايه دارى تا حدودى مطالبات 

آن ها  دولت  و  سرمايه دارى  به  كارگرى 
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عقب  كشورهاى  در  اما  است،  شده  تحميل 
چنين  رشد،  حال  در  يا  و  شده  داشته  نگاه 
و  است  نشده  شناخته  رسميت  به  اصال  يا  مطالباتى 
عظيمى از  بخش  زندگى  داشته باشد  وجود  هم  اگر 

جامعه را تامين نمى كند.
توسط  صرفا  نبايد  كار  قانون  كه  است  مسلم 
كارفرمايان و دولت تهيه شود. معلوم است كه چنين 
قانونى منافع سرمايه داران را در نظر خواهد گرفت. 
اما اگر اين قانون مربوط به روابط كارگر و كارفرما 
به  بتوانند  هم  كارگران  بايد  دليل  همين  به  است، 
تصويب اين  تدوين و  كارفرمايان و دولت در  اندازه 
در  كه  كارى  قانون  بنابراين،  باشند.  دخيل  قانون 
غياب كارگران نوشته شود هيچ ارزشى ندارد و نبايد 

هم از سوى كارگران پذيرفته شود.
در قانون كار و ديگر قوانين جمهورى اسالمى، دولت 
و وزارت كار، در نقش ماوراء طبقاتى ظاهر شده اند. 
در حالى كه جمهورى اسالمى، عالوه بر دولت طبقه 
سرمايه دار، خودش هم يك سرمايه دار بزرگ ايران 
است. جمهورى اسالمى، هشتاد درصد صنايع ايران 
جهانى،  سرمايه دارى  سيستم  در  دارد.  اختيار  در  را 
بنابراين،  است.  سرمايه دار  طبقه  سياسى  نهاد  دولت 

دولت ماوراء طبقاتى وجود ندارد.
بسيار  مهم  مسئله  چند  كارى،  قانون  هر  در  اساسا 
شاخص است. اگر در قانون كارى امر آزادى تشكل 
بدون  و  شفاف  و  صريح  طور  به  اعتصاب  آزادى  و 
آن  نشود،  شناخته  رسميت  به  تفسيرى  هيچ گونه 
كار،  قانون  در  بايد  است.  ضدكارگرى  كار  قانون 
تصريح گردد كه دولت حق هيچ گونه مداخله در امور 
كارگران و تشكل آن ها ندارد و نمايندگان كارگران 
بايد از مصونيت قانونى برخوردار باشند. اما سرتاسر 
كه  است  اين  اسالمى،  جمهورى  كار  قانون  بحث 
چگونه دولت و كارفرما خودشان به نام كارگر، قانون 
وضع كنند، تشكل به وجود آورند، سطح دستمزدها 
آن  از  فراتر   . كنند  ابالغ  كارگر  به  و  كنند  تعيين  را 

بگويند كه حق اعتراض هم نداريد. 
به  اتحاد  و  تشكل  بدون  كارگران،  اعتراض  صداى 
جايى نخواهد رسيد. تشكل كارگرى، وظيفه متشكل 
شرايطى  هر  در  و  دارد  عهده  به  را  كارگران  كردن 
را  كارگران  كردن  نمانيدگى  و  اعتصاب  در  جمله  از 
هدايت و رهبرى مى كند. تشكل كارگرى بايد نقش 
عهده  به  را  كار  قانون  اجراى  بر  نظارت  و  بازرسى 
در  را  كار  قراردادهاى  كارگرى  تشكل  باشد.  داشته 
در  مى كند.  نمايندگى  كارفرمايان  و  دولت  مقابل 
رهبرى  و  هدايت  در  كارگرى،  تشكل  اهميت  واقع 
نمايندگى  اعتراض،  و  اعتصاب  و  كارگرى  جنبش 
كردن كارگران در مقابل دولت و كارفرمايان، انعقاد 
دستمزدها  حداقل  تعيين  دسته جمعى،  قراردادهاى 
متناسب با تورم و گرانى واقعى، آموزش نيروى كار و 
غيره است و به طور كلى سازمان دهى مبارزه طبقه 
كارگر با طبقه سرمايه دار را به پيش مى برد. قانون 
كار بايد حق متشكل شدن كارگران را بى قيد و شرط 

مملكت  سراسر  و  شهر  كارخانه،  كارگاه،  سطح  در 
هر  در  كارگران  نمايندگان  و  بشناسد  رسميت  به 
عرصه اى كه مربوط به مسئله كار و سرمايه است به 
رسميت شناخته شوند. در قانون كار بايد دولت همه 
تشكل ها و نمايندگان منتخب كارگران را به رسميت 
بشناسد و در همه مباحث و اختالفات بين كارگر و 

كارفرما حضور و دخالت داشته باشند.
مالک هاى  از  يكى  دولت،  از  مستقل  تشكل  آزادى 
تشكل  نوع  هر  است.  كار  قانون  ارزيابى  اصلى 
و  كشور  شهر،  كارخانه،  كارگاه،  سطح  در  كارگرى 
هرگونه  آزادى  خواهان  بايد  باشد.  آزاد  بايد  غيره 
تشكل صنفى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى كارگران 
كار  قانون  در  شد.  سراسرى  و  منطقه اى  سطح  در 
برده  نام  تشكل ها  سرى  يك  از  اسالمى،  جمهورى 
هم  را  آن ها  مقررات  و  اساسنامه  كه  است  شده 
دولت از پيش تعيين كرده است. بنابراين، در قانون 
در  تشكل هايى  از  بحثى  اسالمى،  جمهورى  كار 
چارچوب قوانين دولتى به ميان آمده است كه همان 
ارگان هاى دولتى براى كنترل پليسى جنبش كارگرى 
هستند. در ماده 131، به انجمن هاى اسالمى اشاره 
ايدئولوژيك  سياسى  ارگان  واقع  در  كه  است  شده 
جمهورى اسالمى است. در ماده 156 نيز آمده است 
استان  و  سراسرى  سطح  در  مى توانند  شوراها  كه 
تشكيل  را  اسالمى  شوراهاى  سراسرى  كانون هاى 
روابط  كار،  اسالمى  شوراهاى  و  انجمن ها  دهند. 
سطح  و  كارفرمايان  و  مديريت  با  تنگاتنگى  بسيار 
افزايش توليد دارند. اين ارگان ها به دليل اين كه به 
هيچ وجه تشكل كارگرى نيستند بايد منحل گردند. 
تشكيل  كه  اسالمى  نهاد  هر  اسالمى،  جمهورى  در 
مى شود يا يك نهاد دولتى است و يا طرفدار دولت.  
كه  قانونى  مواد  وجود  و  اعتصاب  حق  تشكل،  حق 
همواره شرايط بهبود موازين كار در جامعه را مدنظر 
داشته باشد و به هيچ وجه براى كارفرما تفسير بردار 

نباشد براى كارگران امرى حياتى است.
هيچكس  كه  است  اين  معنى  به  اعتصاب  آزادى 
نتواند كارگران اعتصابى را وادار به شكستن اعتصاب 
نمايد. اگر آزادى اعتصاب وجود داشته باشد كارفرما 
و هر ارگان ديگر دولتى نمى تواند نيروهاى سركوبگر 
اعتصابى  كارگران  سراغ  به  را  پليس  و  ضدشورش 
سازد.  وادار  كار  به  را  آنان  سرنيزه  زور  به  و  بفرستد 
به  شرطى  و  بى قيد  بايد  اعتصاب  آزادى  بنابراين، 
رسميت شناخته شود. به درجه اى كه اعتصاب محدود 
مى شود به همان اندازه نيز كارگر را از موقعيت يك 
انسان آزاد خارج مى سازد و به برده بى اختيار تبديل 
به  اعتصاب  ايام  دستمزد  بايد  همچنين  مى كند. 
و  رسمى  اعتصاب  بحث  گردد.  پرداخت  كارگران 
غيررسمى را نيز در صورت لزوم خود تشكل كارگرى 
بايد تعيين كند اما در هر شرايطى، حق اعتصاب يك 
حق مسلم هر انسانى است كه در جامعه سرمايه دارى 
آزادى  اعتصاب،  آزادى  ديگر  سوى  از  مى كند.  كار 
بخش هاى  با  همبستگى  و  اعتصاب  درخواست 

و  كشورى  منطقه اى،  محلى،  كارگرى  جنبش  ديگر 
بين المللى است. كارگران اعتصابى حق دارند كه در 
طول اعتصاب به هيچكس اجازه جا به جايى كاال و 
غيره را ندهند. هيچ نيروى اعتصاب شكن نبايد وارد 
مكان اعتصاب بشود. اگر كارفرما و دولت خواستند 
اعتصاب را بشكنند، كارگران بايد از اين حق قانونى 
دليل  به  را  كارفرما  و  دولت  كه  باشند  برخوردار  نيز 
در  بكشانند.  محاكمه  ميز  پاى  به  شكنى  اعتصاب 
واقع هنگامى كه يك تشكل كارگرى اعالم اعتصاب 
مى كند، به كارفرما و دولت رسما اعالم مى كند كه 
كه  كس  هر  و  است  برقرار  اعتصاب  واحد  اين  در 
مرتكب  غيرقانونى  كار  دهد  انجام  را  آن  خالف 
در  گرفت.  خواهد  قرار  قانونى  تعقيب  تحت  و  شده 
اعتصاب، كارفرما حق بستن انبارها و خروج كاال را 
ندارد. كارگران اعتصابى حق دارند دست به تظاهرات 
بزنند و افكار عمومى جامعه را متوجه دليل اعتصاب 
ديگر  بحش هاى  همبستگى  خواستار  و  كنند  خود 
و  شهرى  حق طلب  جنبش هاى  و  كارگرى  جنبش 
كشورى و بين المللى با اعتصاب خود شوند. رسانه ها 
ارتباط جمعى به ويژه رسانه هاى دولتى موظفند اخبار 
روزهاى  دستمزد  كنند.  رله  را  اعتصاب  گزارشات  و 
اعتصاب پرداخت شود. اين ها بايد صريح و روشن در 

قانون كار گنجانده شوند.
كشورهاى  همه  در  و  كارفرما،  سرمايه داران  
دولتى،  اهرم هاى  تمام  ايران،  چون  سرمايه دارى 
پليس  مجلس،  بزرگ،  رسانه هاى  قضايى،  اجرايى، 
از  لزوم  صورت  در  و  دارند  دسترس  در  را  ارتش  و 
استفاده  او  تشكل  و  اعتصاب  و  كارگر  عليه  آن ها 
كارفرمايان  اخير  هفته هاى  همين  در  مى كنند. 
كارگران  سراغ  به  را  ضدشورش  پليس  دولت  و 
اعتصابى پرريس سنندج و كارگران اعتصابى فرش 
به  سركوبگر  نيروهاى  اين  فرستادند.  بابلسر  البرز 
را  آن ها  خانواده هاى  و  كارگران  وحشيانه اى  شكل 
مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما تنها سالح كارگر 
در مقابل همه ارگان هاى قضايى و اجرايى و پليسى، 
رو،  اين  از  است.  اعتصاب  و  تشكل  آزادى  حق 
قانون  در  شرط  و  بى قيد  اعتصاب  آزادى  گنجاندن 
كار، يك امر مهم و حياتى است. قانون كار بايد حق 

اعتصاب را به رسميت بشناسد. 
در  اسالمى،  جمهورى  كار  قانون  ديگر،  سوى  از 
است.  شده  قائل  مذهبى  تبعيض  كارگران  ميان 
قراردادهاى  بحث  در  و   9 و   6 مواد  كليات   بخش 
و  است  شده  مطرح  قرارداد  بودن  شرعى  جمعى، 
يا  و  «شالق»  و  «تعزيرى»  چون  مجازات هايى  يا 
در  غيره  و  حج  و  روزه  و  نماز  مانند  ديگر  مسايل 
اين قانون وجود دارد، همه اين موارد نشان مى دهد 
كار  قانون  در  است.  مذهبى  قانون  يك  قانون،  اين 
جمهورى اسالمى، موقعيت كارگر زن و مرد، كارگر 
مذهبى و المذهب، كارگر ارمنى، بهايى و مسلمان، 
همين  مى كند.  فرق  غيره  و  عراقى  افغانى،  ايرانى، 

و  ارتجاعى  قانون  يك  را  قانون  اين  موارد 
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پيشرفته  جوامع  در  است.  كرده  راسيستى 
شود  مطرح  موارد  اين  از  كدام  هر  صنعتى، 
به عنوان سياست هاى تبعيض آميز و راسيستى مورد 

اعتراض قرار مى گيرد.
مسئله مهم ديگر براى هر  كارگرى كه قانون كار 
نظر  در  را  مسئله  اين  همه  از  بيش  مى كند  نگاه  را 
در  آيا  مى شود؟  تعيين  چگونه  دستمزد  كه  مى گيرد 
قانون كار اين حق در نظر گرفته شده است كه اگر 
اعتراض  حق  نپذيرفتند  را  دستمزد  حداقل  كارگران 
كار  قانون  در  نه؟  يا  دارند  را  آن  در  تجديدنظر  و 

جمهورى اسالمى چنين حقى نيامده است.
تعيين  حق  اسالمى،  جمهورى  كار  قانون  براساس 

واگذار  كار  عالى  شوراى  به  دستمزدها 
دولتى  ارگان  يك  اساسا  كه  است  شده 

و كارفرمايى است.
شوراى عالى كار در قانون كار جمهورى 
است  تصميم گيرى  مرجع  يك  اسالمى، 
كه متشكل از 9 نماينده است. سه نفر از 
اين 9 نفر ظاهرا نماينده كارگران، سه نفر 
نيز  ديگر  نفر  سه  و  كارفرمايان  نماينده 
نمايندگان وزارت كار هستند. حتى فرض 
نمايندگان  نماينده  سه  اين  كه  كنيم 
واقعى كارگران باشند كه قرار است منافع 
پيشاپيش در  نمايندگى كنند  كارگران را 
اقليت قرار دارند و در مقابل آن ها 6 راى 
مخالف قرار دارد. حال آن كه اين سه نه 

نماينده كارگران، بلكه نماينده خانه كارگر و شوراهاى 
اسالمى كار و طرفدار جناحى از حاكميت هستند. در 
قانون كار كارگرى، نمايندگان كارگران و كارفرمايان 
مستقيما بر سر ميز مذاكره مى نشينند و به طور علنى 
در مورد تعيين سطح حداقل دستمزدها چانه مى زنند. 
نماينده دولت مى تواند در اين ميان نقش ناظر داشته 

باشد نه اين كه از حق راى برخوردار باشد.
جهان  به  چشم  جامعه اى  يك  در  كه  كسى  هر 
مى گشايد، بايد زندگى او توسط دولت تامين گردد. 
اختيارش  در  مى تواند  جامعه  كه  رفاهى  حداقل  آن 
و  تحصيل  پوشاک،  مسكن،  خوراک،  چون  بگذارد 
بيكار،  شاغل،  كسى  كه  اين  از  جدا  يعنى  بهداشت. 
جوان است جامعه  پير يا  سفيد،  مرد، سياه يا  زن يا 
بايد زندگى او را تامين كند. اگر دولت نمى تواند اين 
نيازهاى ضرورى مردم را تامين كند بايد كنار برود. 
اما هيچ دولت ديكتاتورى با زبان خوش و داوطلبانه 
چون  جوامعى  در  امروز  نمى شود.  دور  حاكميت  از 
جامعه ايران، آن قدر ثروت وجود دارد كه اگر عادالنه 
مى توانند  راحتى  به  آن  شهروند  همه  شود،  توزيع 
شرايطى  چنين  در  باشند.  برخوردار  نسبى  رفاه  از 
شكوفا  جامعه  اجتماعى  و  فردى  خالقيت هاى 
دالرى  ميليارد  هزينه 1000  ارقام  به  اگر  مى گردد. 
جنگ ايران و عراق، هزينه هاى ده ها ميليارد دالرى 
ارتش،  كالن  هزينه هاى  اتمى،  نيروگاه هاى  ساخت 
و  مستضعفان  بنياد  بسيج،  نيروهاى  پاسداران،  سپاه 

جانبازان، وزارت اطالعات، بنياد امام و ده ها بنياد ريز 
نگهدارى  اسالمى،  تبليغات  هزينه  ديگر،  درشت  و 
مساجد و برگزارى نماز جمعه ها، ريخت و پاش هاى 
ادارى و ثروت هايى كه باندهاى مافيايى حكومت به 
جيب مى زنند، كمك هاى كالن به گروه هاى مذهبى 
سرانگشتى  غيره  خاورميانه و  ويژه در  تروريستى به 
حساب كنيم به سادگى به اين نتيجه مى رسيم كه 
با ثروت موجود مى توان زندگى بهترى را براى همه 

شهروندان جامعه ايران فراهم كرد.
كه  اين  بر  مبنى  اسالمى،  جمهورى  كار  قانون  در 
اين  در  فقط  است.  نشده  بحثى  برابرند،  مرد  و  زن 
قانون گفته اشت «هر دو به يكسان در حمايت قانون 

هستند.» در قانون اساسى جمهورى اسالمى هم به 
قانونى  قانون؟  كدام  واقعا  است.  آمده  شكل  همين 
رسميت  به  كامل  انسان  يك  عنوان  به  را  زن  كه 
كه  قانونى  است؟  كرده  خانه نشين  و  نمى شناسد 
كه  قانونى  آ ورد؟  درمى  چشم  و  مى كند  سنگسار 
در  يعنى  زنان،  خصوصى  امر  ابتدايى ترين  در  حتى 
لباس پوشيدن آن ها دخالت مى كند؟... يا اين كه در 
يك  در  مساوى  كار  ازاء  است «در  آمده  قانون  اين 
اوال،  مى دهند.  مساوى»  مزد  مرد  و  زن  به  كارگاه 
زير  كارگاه هاى  اسالمى  جمهورى  كه  مدت هاست 
پنج كارگر و 10 كارگر را از شمول قانون كار خارج 
مرد  با  رشته  كدام  در  كارگر  زن  ثانيا،  است.  كرده 
كارگر برابر است؟ در ماده 75 قانون كار مى گويد كار 
شب براى كارگران زن به استثناء رشته هاى درمانى 
روشن  اين جا  در  است.  ممنوع  فرهنگى  و  بهداشتى 
است كه كارها به زنانه و مردانه تقسيم شده است. 
كار  سر  شب ها  مى توانند  كارها  سرى  اين  در  زنان 
ضرورت  است  آمده  ماده  همين  تبصره 2  در  بروند. 
امور  و  كار  وزارت  تاييد  به  بايد  شب  در  زنان  كار 
اجتماعى برسد. يعنى زنان خودشان به عنوان انسان 
بگيرند،  تصيميم  شب شان  كار  مورد  در  نمى توانند 
در حالى كه مردان مى توانند. آيا اين تبعيض آشكار 
نيست؟ اگر بحث بر سر تبعيض مثبت است، صورت 
مسئله فرق مى كند. تبعيض مثبت اين است كه زن 
آموزش  باشند.  برابر  توليد  در  واقعى  طور  به  مرد  و 

ويژه اى داده شود كه زنان هم بتوانند تخصص پيدا 
كنند. پايه شغلى زنان را باال ببرند. زنى كه حامله شد 
به جايى اين كه اخراج شود مرخصى طوالنى داشته 
ايران،  در  كارگر  زنان  دستمزد  اغلب  غيره.  و  باشد 
كمتر و حتى نصف دستمزد مردان است، اين تبعيض 
بايد از بين برود و زن و مرد كارگر در ازاى كار برابر 

مزد برابر دريافت كنند.
و  افغانى  و  ايرانى  كارگر  بين  نبايد  توليد  پروسه  در 
غيره تبعيض وجود داشته باشد. كليه كارگران خارجى 
كه در ايران كار مى كنند بايد از حقوق هر شهروند 
ايرانى برخوردار باشند. دولت ها و سرمايه داران تالش 
مى كنند شكاف مليت ها را همواره باز نگاه دارند تا از 
اين طريق مانع همبستگى كارگران شوند. 
شركت  اعتصاب  در  نبايد  خارجى  كارگر 
مى كنند.  اخراجش  بالفاصله  چون  كند، 
كار خارجى با مزد كمترى به كار گمارده 
مى شود. اين تبعيضات را آگاهانه در قانون 
در  گنجانده اند.  اسالمى  جمهورى  كار 
حال حاضر از وزارت كار تا بقيه مسئولين 
و  كاسه  بى شرمانه  اسالمى  جمهورى 
به  خارجى  كارگران  سر  را  بيكارى  كوزه 
ويژه افغانى ها مى شكنند. وزرا و مسئولين 
طرح  با  اسالمى،  جمهورى  خارجى  اتباع 
از  افغانى  مهاجرين  و  پناهندگان  اخراج 
غيرانسانى ترين  و  شنيع ترين  به  ايران، 
عليه  افتراها  و  تهمت  راسيستى ترين  و 
شهروندان افغانى متوسل مى شوند. عامل اصلى فقر 
و فالكت و بيكارى و عدم امنيت شغلى در ايران نه 
كارگران افغانى، بلكه خود جمهورى اسالمى و همه 
باندها و جناح هايش است. كارگران افغانى شهروندان 
ايران هستند و دست كم دو نسل از آن ها در ايران 
شهروندى  حق  از  هنوز  اما  كرده اند،  زندگى  و  كار 

محرومند.
يك مسئله مهم ديگر در قانون كار كارگرى دستمزد 
است. دستمزد در مقابل كار كارگر پرداخت مى شود. 
افزايش  به  نه  و  سود  به  ربطى  نه  دستمزد  بنابراين 
دستمزد  پرداخت  دارد.  ديگرى  چيز  به  نه  و  توليد 
نقدى  دستمزد  و  شود  برداشته  بايد  جنسى  و  نقدى 
باشد. مزد، مزد بها، مزايا، حق عائله مندى و غيره را 
مطرح كرده اند تا دستمزدها را بشكنند. دستمزد پايه 
را كارفرما بايد بى قيد و شرط پرداخت كند. سرمايه دار 
را  آن  پرداخت  مى خواهد  دستمزد  كردن  تكه تكه  با 
مخدوش كند و در سطح پايين نگاه دارد. كارگر بايد 
دستمزد خود را از چندين منبع تامين كند. از اين رو 
كارگران بايد پافشارى كنند كه پرداختى هاى مختلف 
يكپارچه و تحت نام واحد دستمزد پرداخت شود. امروز 
پنج  خانواده  يك  خرج  براساس  ايران،  در  دستمزد 
ميانگين  حالى كه  گرفته مى شود. در  نظر  نفرى در 
هفت  و  شش  از  آمار  براساس  ايرانى  خانواده هاى 
فقط  امروز  خانواده  براين،  عالوه  است.  گذشته  نفر 

بزرگ  مادر  نيست،  فرزندان  و  مادر  و  پدر 
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پـيـشـــــــرو ارگان 
كميته مركزى كومه له 

هر 15 روز يكبار به زبان كردى 
منتشر مى شود.

پـيـشـــــــرو را مى توانيد با 
مراجعه به سايت كومه له 

مطالعه كنيد.

از سايت هاى حزب كمونيست ايرانو كومه له ديدن كنيد.

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران
سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komalah.org
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ايران،  جامعه  در  ويژه  به  هم  بزرگ  پدر  و 
اساس  مى كنند.  زندگى  خود  فرزندان  با 
دستمزد  تعيين  است.  تفرقه  سياست  اين 
باشد  مبنايى  بر  بايد  باشد،  خانواده  مبناى  بر  نبايد 
آن ها  مى كنند.  دريافت  برابر  حقوق  مرد  و  زن  كه 
مى گيرند.  مجزا  بيكارى  بيمه  بيكارى،  صورت  در 
مى شود.  پرداخت  حقوق  مجزا  طور  به  كودک  به 
و  درمان  و  بهداشت  مى گردد.  پرداخت  مسكن  حق 
آموزش و پرورش بايد تا 18 سالگى رايگان شود و...  
تعيين  مبناى  ندارد  لزومى  ديگر  شرايطى  چنين  در 
كارگر  فرد  دستمزد  مبناى  باشد.  خانواده  دستمزد 
در  مثال  بايد  بلكه  سال،  يك  در  نه  دستمزد  است. 
هر سه ماه مورد بازبينى قرار گيرد و متناسب با تورم 
افزايش پيدا كند. تورم و گرانى هر ماه دامن جامعه 
واقعى  تورم  با  متناسب  بايد  دستمزدها  مى گيرد.  را 
ترميم بشوند. نه براساس آمارهاى دروغى كه بانك 

مركزى جمهورى اسالمى اعالم مى كند. 
فاكتورهايى  مبناى  بر  بايد  نيز  مشاغل  طبقه بندى 
چون سختى كار، شرايط فيزيكى، شرايط بهداشتى، 
وضع آب و هوا و غيره چون كار در معادن صورت 
پذيرد. مهم تر از همه كارگرانى كه در كارهاى سخت 
كار  رشته  آن  در  عمر  آخر  تا  نبايد  مشغولند  كار  به 
كنند، بلكه در قانون كار قيد گردد كه هر كارگرى 
پس  و  كرد  خواهد  كار  رشته  آن  در  سال  پنج  مثال 
گذراندن  از  پس  دولت  و  كارفرما  هزينه  با  آن  از 
منتقل  ديگرى  رشته  به  تخصصى  و  آموزشى  دوره 
مى شود. در كارهاى سخت و زيان آور هر چقدر هم 
دستمزد و مزاياى بااليى پرداخت شود به هيچ وجه 
مانع فرسودگى و آسيب ديدگى جسم كارگر نمى شود. 
كارگرانى كه در اين رشته ها سخت كار مى كنند اگر 
از  پس  ندهند  دست  از  را  خود  جان  كار  حين  در 
و  انواع  به  يا  و  دارند  كوتاهى  عمر  يا  بازنشستگى 
كارگرانى  همچنين  مى شوند.  دچار  بيمارى ها  اقسام 
كه در اين رشته ها كار مى كنند نبايد ساعت كارشان 

مثال از 4 تا 5 ساعت در روز فراتر برود.
مدت كار هم امروز يكى از مهم ترين مسئله مبارزه 
جمهورى  كار  قانون  براساس  است.  كارگر  طبقه 
اسالمى، كارگران در هفته 44 ساعت كار مى كنند. 
در صورتى كه عمال ساعت كار كارگران ايران، بيش 
ويژه  به  كارگرى  تشكل هاى  است.  ساعت   50 از 
 ،57 انقالب  اوايل  سال هاى  در  كارگرى  شوراهاى 

در بيشتر كارخانه ها 40 ساعت كار در هفته را برقرار 
كردند. بنابراين، كارگر ايرانى، 28 سال پيش خواهان 
كار 40 ساعت كار در هفته بود. اكنون ثروت جامعه 
و تكنولوژى نسبت به آن زمان پيشرفت چشمگيرى 
كرده است. از اين رو، با در نظر گرفتن ثروت موجود 
در ايران و وضعيت اقتصادى اين كشور، 35 ساعت 
كار در هفته و 30 ساعت كار براى مشاغل سخت و 
زيان آور و دو روز تعطيلى رسمى در هفته امكان پذير 
اقتصاد  و  توليد  سطح  به  نيز  لطمه اى  هيچ  و  است 
را  پنجشنبه  روز  بايد  كار،  قانون  نمى زند.  مملكت 
مانند جمعه يكى از روزهاى تعطيل هفته به رسميت 

بشناسد. 
كارگران بايد براساس قانون، هر سال حدود 45 روز 
روزى  اگر  همچنين  باشند.  داشته  ساالنه  مرخصى 
كارگرى بيمارى شد، استراحت كند. اگر بيمارى او از 
دو روز بيشتر شد با گواهينامه پزشكى به استراحت 
خود ادامه دهد. مرخصى استحقاقى نبايد از مرخصى 

ساالنه كسر گردد. 
مرخصى دوران باردارى نبايد كمتر از يك سال باشد. 
دوران باردارى و زايمان را زن استفاده مى كند و دوره 
نگهدارى كودک را زن و مرد به تشخيص خودشان 
تقسيم مى كنند. يعنى فقط زن موظف به نگاهدارى 
در  باشند.  كار  اين  به  موظف  دو  هر  و  نباشد  بچه 
قانون  در  بايد  هم  طوالنى تر  مرخصى  لزوم  صورت 
كودک  مهد  و  كودک  نگاهدارى  گردد.  منظور  كار 
هم نبايد به نام زن ثبت شود. يك مسئله مهم ديگر 
طور  به  است.  زنان  ماهانه  عادت  مرخصى  مورد  در 
طبيعى هر زن در ماه دست كم به دو روز مرخصى 

نياز دارد.
در فصل سوم قانون كار جمهورى اسالمى، در رابطه 
با كار نوجوانان، 15 تا 18 ساله آمده است كه فقط 
يك ساعت در روز كمتر كار مى كنند. اما در رابطه 
با دستمزد آن ها بحثى نكرده است. امروز در ايران، 
صدها هزار كودک و نوجوان با ساعات كار طوالنى 
كار  بايد  اساسا  مى كنند.  كار  ناچيز  دستمزد  با  و 
كودكان و نوجوانان زير 18 سال بايد ممنوع گردد. 
همه جوانان زير 18 سال بايد از بهداشت و درمان و 

آموزش و پرورش رايگان برخوردار باشند.
كسانى  يا  و  مزدبگيران  همه  براى  بيكارى،  بيمه 
است.  حياتى  بسيار  كرده اند  كار  آمادگى  اعالم  كه 
كه  كارگرى  است،  كار  به  آماده  كه  كارگرى  يعنى 

از كار اخراج شده است، بايد دولت، زندگى و معاش 
او را فراهم كند. بنابراين، هر فرد آماده به كار، بايد 
بهره مند  بيكارى  بيمه  از  و  گردد  تامين  زندگى اش 
و  بازنشستگى  بيمه  بيكارى،  بيمه  بر  عالوه  شود. 
سالمندى و از كار افتادگى نيز بايد در قانون كار بيايد. 
زندگى  سطح  نبايد  باشد.  مكفى  بايد  بيمه¬ها  اين 
كارگران بيكار تنزل پيدا كند. بيمه بيكارى بايد برابر 
آخرين دستمزد پرداخت شود. پرداخت بيمه بيكارى 
بايد مستقل از مليت و جنسيت و تابعيت باشد. همه 
جوانان باالى 18 سال سراسر كشور كه خواهان كار 

هستند بايد از بيمه بيكارى مكفى استفاده كنند.
يك  از  گوشه هايى  كرديم  مطرح  باال  در  كه  آنچه 
قانون كار كارگرى است. تدوين قانون كار امر خود 
كارگران به ويژه رهبران و پيشروان جنبش كارگرى 
خوشبختانه  است.  دولت  از  مستقل  تشكل هاى  و 
سطح  در  چند  هر  ايران،  كارگرى  جنبش  امروز 
و  كارگرى  راديكال  مستقل  تشكل هاى  از  محدود 
است  برخوردار  شده اى  شناخته  و  محبوب  رهبران 
كه توانايى تدوين قانون كار كارگرى و قدرت بسيج 
كارگران را دارند. اما به شرطى كه اين مسئله را در 
كارگران  دهند.  قرار  خود  فعاليت  اولويت هاى  راس 
نبايد زير بار قانون كارى بروند كه در آن حداقل هايى 
چون آزادى تشكل و آزادى اعتصاب در نظر گرفته 
نشود. قبول قانون كار فعلى و تغييرات آن به ضرر 
همه كارگران است. اكنون كه بحث قانون كار دوباره 
باز شده است، ضرورى است كه آلترناتيو قانون كار 
خود  را  تغيير  مكانيسم  بايد  شود.  مطرح  كارگرى 
كارگران به دست بگيرند. اين وظيفه اى است كه به 
ويژه بر دوش كارگران پيشرو و كمونيست قرار دارد 
كه آلترناتيو طبقاتى خود را در مقابل جنبش كارگرى 

قرار دهند. 
بدين ترتيب، تدوين قانون كار امر مستقيم كارگران 
است نه وزارت كار. قانون كار كارگران، بايد با يك 
شود.  تحميل  كارفرمايان  و  دولت  به  قوى  جنبش 
انجام  كارگران  بايد  اصوال  دوره  اين  در  كه  كارى 
دهند اين است كه خواست ها و مطالبات اصلى خود 
را به صورت يك قانون كار آلترناتيو كارگرى مطرح 
متحد  قانون  اين  روى  را  كارگرى  جنبش  و  بكنند 
بكنند. قانون كار بايد مهر و نشان آخرين دستاوردها 
و پيشرفت هاى امروز بخش پيشرو كارگرى را داشته 

باشد. 
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 چندى پيش  يك هيئت نظامى به سرپرستى ژنرال 
"جوزف رالستون" از طرف كاخ سفيد مأموريت  يافت 
تا به تركيه و عراق رفته و با مقامات اين دو كشور 
حزب  مشترک  عليه  آكسيون  دادن  ترتيب  جهت 
و  بحث  وارد  "پ.ک.ک"  تركيه  كردستان  كارگران 

تبادل نظر شود.
 اين تصميم چند روز بعد از اعالم دولت تركيه مبنى 
بر اجراى عمليات نظامى در شمال عراق  به منظور 
درهم كوبيدن مواضع گريالهاى " پ.ک.ک " اتخاذ 
و  تركيه  رالستون"  به  "جوزف  ورود  بدنبال  گرديد. 
اياالت  سفير  كشور،  اين  امورخارجه  وزير  با  ديدار 
متحده در آنكارا ابراز داشت:  «ختم غائله پ.ک.ک 
منوط به همكارى سه دولت تركيه، آمريكا و عراق 
است! » و همانگونه پيش   بينى مى شد بتاريخ بيست 
و هشتم شهريور ماه 1385 دولت "نورى المالكى" 
نخست وزير عراق  به توصيه آمريكا موافقت خود را 
نمايندگى  و  دفاتر  بستن  بر  مبنى  تركيه  خواست  با 
برطبق  همچنين   . نمود.  "پ.ک.ک"  اعالم  هاى 
به  و  باالجبار  نيز  "پ.ک.ک"  گويا  اخبار  تازه ترين 

صورت يكجانبه اعالم آتش  بس  كرده است.
 هركس  با نگاه واقع بينانه بدين رويداد بنگرد سريعا 
متوجه مى گردد دولتمردان آمريكا  به مبارزات كردها 
دارند.  متفاوت  كامال  برخوردى  ملى  ستمگرى  عليه 
اين سياست يك بام دو  هوا از ديرباز تا مقطع حاضر 
و  مصالح  خدمت  در  هميشگى  تاكتيك  يك  اساسا 
اهداف استراتژيك  اين كشور در منطقه ژئوپولتيك و 
ژئواكونوميك خاورميانه بوده است. براى اثبات اين 
كردهاى  جنبش   با  آمريكا  مواجهه  نحوه  به  واقعيت 
دو كشور عراق و ايران در گذشته و سپس  به جنبش  

مردم كرد در  تركيه نظرى  مى افكنيم.
همگان بياد دارند با اتمام تاريخ مصرف ديكتاتورى 
سال1990  در  خليج  جنگ  شروع  و  حسين  صدام 
مردم  مبارزات  از  جانبدارى  به  آمريكا  دولت   ناگهان 
از  پيش   حاليكه  تا  در  آورد  روى  عراق  كردستان 
آن كمتر و يا هيچ واكنشى  نسبت به جنايات رژيم 
نشان  خود  كشور  از  اين  كردهاى  حق  در  بعث 
نمى داد، اما بالفاصله پس  از پيروزى قيام و خيزش  
مسلحانه مردم رنجديده  كرد در همان سال و آزادى 
بخش  هائى از كردستان طرح ممنوعيت پرواز برفراز 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  در  را  آزاد  شده  مناطق 
درجه اى  هشتاد  و  صد  چرخش   رسانيد!  بتصويب 
اياالت  متحده از مواضع سابقش  و در پيش  گرفتن 
سياست حمايت بويژه از احزاب ناسيوناليست كرد در 
عراق اصوال از يك نياز پايه اى نشأت مى گرفت. اين 
نياز پس   از فروپاشى بلوک شرق و آغاز بحران خليج  
در ميان اكثريت قريب به اتفاق سياستمداران  هر دو 
حزب حاكم احساس  شده بود و آن چيزى بجز قبضه 

رهبرى بر جهان با  بهره گيرى از موقعيت پيش  آمده 
نمى توانست باشد.

كاخ  برخورد  گذشته  سال  هفت  و  بيست  در  وليكن 
جنس   از  ايران  كردستان  مردم  جنبش   به  سفيد 
بخش   اعتقاد  اوال  امر  دليل اين  است.  بوده   ديگرى 
قابل مالحظه اى از صحنه گردانان سياست  آمريكا 
به امكان كنار آمدن با سران رژيم اسالمى و زد و 
بند با آنان و ثانيا به محتواى  خود جنبش  برمى گردد. 
اينان بخوبى مطلعند  در كردستان ايران يك  جريان 
چپ  و راديكال آنهم با پايگاه وسيع اجتماعى حضور 
تغييرات  براى   جريانى  هم  چنين  دانند  مى  و  دارد 
زحمتكشان  و  كارگران  بنفع  ريشه اى  و  زيربنائى 
پايان  براى  هم  و  كند  مبارزه  مى  ايران  سراسر  در 
درصد  صد  اين  و  ملى  ستمگرى  آثار  تمام  به  دادن 
در مغايرت با منافع  دراز مدتشان است، بدين سبب 
در  خود  مزدور  شناسان  شرق  و  متفكرين  با  همراه 
اياالت  در  مطالعاتى  انستيتوهاى  علمى  و  مراكز 
راهبردهائى  كشف  تكاپوى  در  روز  و  شب  متحده، 
هستند  تا شايد توازن قوا را بسود جنبش  ملى و به 
ضرر گرايش  سوسياليستى درون جامعه تغيير  دهند. 
بهمراه  كرد  ناسيوناليست  احزاب  نمايندگان  دعوت 
ملت هاى  تحت  ساير  از  بنمايندگى  ديگر  چندتن 
و  سمينارها  دادن  ترتيب  و  متحده  اياالت  به  ستم 
سخنرانى هائى با دو تم "مسئله ملى"  و "فدراليسم" 
در سناى آمريكا و چند موسسه علمى و دانشگاهى پر 

آوازه در ادامه همين  هدف صورت گرفت.
در ارتباط با سمت گيرى آمريكا در قبل جنبش  مردم 
كردستان تركيه بايد گفت، اينجا ديگر  بحث تقويت 
كردهاى عراق براى به زانو در آوردن رژيم صدام و 
اينك رفتار كج دار و مريز  با احزاب كردى سهيم  در 
قدرت در راستاى دخول  به ثبات سياسى مورد تعقيب 
در اين سرزمين  بمثابه يكى از پيش  شرط هاى تامين 
داشتن  لزوم  يا  و  نيست.  ميان  در  آمريكا  استراتژى 
ايران  كرد  ناسيوناليست  اپوزيسيون  به  نيم  نگاهى 
كمونيست  در  چپ  و  جريان  مقابله با  بجهت  آنهم 
اين جامعه  و شايد استفاده  ابزارگونه  از اين جريانات 
همچون برگى برنده در قمار  سياسى  با حكومتگران 
ايران در سپيده دم هر رخداد غير مترقبه اى معنائى 

ندارد.
همانگونه در آغاز اين گفتار از فرق تعامل و برخورد 
ايران  سخن  و  عراق  كردهاى  جنبش   با  آمريكا 
رانديم، براى دولت آمريكا نوع روابط و مناسباتش  با 
كشورهائى كه ستم ملى بر كردهايش   مى رود تعيين 
مى كند چه سياستى را در قبال جنبش  هاى مردمى 

در اين ممالك برگزيند.
باورند  براين  آمريكا  خارجى  سياست  ورزان  انديشه 
منافع شان  با  دنيا  در  قيامى  و  هرحركت  هرگاه 

همخوانى  و سازگارى نداشته باشد بايستى با آن در 
افتند. اين خط مشى  بشهادت تاريخ  همواره در راس  

سياست هاى خارجى اين كشور بوده و هست.
رژيم  عليه  كردها  مشروع  قيام  ندارد  تعجبى  پس  
شوونيست و سركوبگر تركيه كه دست بر قضا  يار و 
هم پيمان آمريكا پس  از اسرائيل در خاورميانه است 
مورد غضب واقع شود و براى  نابوديش  نقشه بريزند، تا 
چنانچه روزى صداى اعتراض  در شهرهاى كردنشين 
تركيه بلند شود  دولت مركزى بدون هيچ واهمه اى 
و با خيال آسوده تر از پيش  به  وحشيانه ترين صورت 

ممكن  آنرا خفه كند و معترضين را به مسلخ ببرد.
با سبك و سنگين كردن وقايع و با توجه به ماهيت 
جنبش  هاى  تاكنونى  با  عملكردش   نحوه  و  آمريكا 
بر له و عليه تبعيض ملى در كردستان ايران، عراق 
مطرح  پرسش   منصف  اين  ناظر  هر  براى  تركيه  و 
مى شود كه چه سرنوشتى در انتظار مردم تحت ستم 

كرد در كشورهاى منطقه نشسته  است؟
دولت  سردمداران  زمانى  دارد  وجود  تضمينى  چه 
كردهاى  با  خود  اسالف  مثل  عراق  نشانده  دست 
هاى  نشانه  و  عالئم  امروزه  نكنند.  رفتار  كشور   اين 
خصومت با كردها در دستگاه حاكميت بوضوح  قابل 

رويت است.
مناقشه اخير ميان آقاى نورى المالكى  نخست وزير 
عراق  و آقاى مسعود بارزانى رئيس  حكومت  فدرال 
مكرر  تاكيدات  سواى آن  پرچم  و  كردستان بر سر 
برخى از شخصيت هاى سياسى و مذهبى  عرب بر 
يكى از اصول مندرج در قانون اساس  يعنى " حفظ 
صحه  اين  گفته  بر   " عراق  خاک  ارضى   تماميت 
مى گذارد. اگر در آينده دولت مطلوب آمريكا در عراق 
به يك ثبات نسبى سياسى   و اقتصادى  پا بگذارد 
ضريب احتمال سر درآوردن دوباره شوونيسم عرب  و 

تعرض  به حقوق  كردها بسيار باال خواهد رفت.
بى شك تحت آن شرايط سردمداران آمريكا بنا  به 
خواست كشورهاى عربى منطقه و نيز ايران  و تركيه 
اختيار  سكوت  آن  مقابل  در  صدام  دوران  همچون 
. در حال حاضر سياست مدارا  و مماشات  مى كنند 
با احزاب بورژوا_ناسيوناليست كرد براى فائق آمدن 
بر هرج و مرج و نا آرامى  هاى اين كشور مى باشد، 
خواست  نهادن  پا  زير  با  بارها  نيز  احزاب  اين  البته 
به  را  شان  فرمانبردارى  تمكين  و  نهايت  مردم 
همپالكى هاى پر قدرت خود در حاكميت و رهبران 

كاخ سفيد ثابت  كرده اند.
در  آمريكا  اگر  كرد،  بينى  پيش   توان  مى  بسهولت   
جدال خود باسران جمهورى اسالمى قادر گردد  آنان 
را به تسليم  و تكريم  وادار سازد بر سر ميز مذاكره 

اين  بمعناى  و  نشست  خواهد  معامله  و 
چشم  و  كشور  دو  نزديك  همكارى هاى 

    فرشيد شكرى

سياست مزورانه اياالت متحده آمريكا در خصوص  مسئله كردها
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پوشى  و انكار هر ستم  و تبعيضى  
در حق كردها و  ديگر ملت هاى 

تحت ستم مانند دوران پهلوى هاست.
هاى  سياست  از  پرده بردارى  اينرو  از 
از  جلوگيرى  آمريكا،  امپرياليسم  مزورانه 
ناسيوناليست  پراكنى  اپوزيسيون  توهم 
و  معامله گر  و  پرست  مقام  منفعت طلب، 
خواهانه  كردهاى  حق  مبارزات  از  دفاع 
ميان  از  براى  سوريه  و  تركيه  عراق، 
برداشتن تمام اشكال ستمگرى، از استثمار 
در  و  و...  جنسى   و  ملى  تا  طبقاتى  گرفته 
دستيابى  به حق تعيين سرنوشت تا سرحد 
جدائى و استقالل، رئوس  فعاليت نيروهاى 

دخيل در جنبش  انقالبى كردستان است.
نقشه  كردن  محكوم  اينكه  آخر  كالم  و 
كشورهاى  همدست  و   تركيه  و  آمريكا  
كارگران  سركوب  حزب  براى  منطقه 
عراق  خاک  در  "پ.ک.ک"  كردستان 
حزب،  اين  به  انتقادى  هر  از  صرفنظر 
فى الواقع  دفاع از آزادى، دفاع از ميليون ها 
تركيه  كردستان  در  خورده  زخم  انسان 
جوان  هزاران  حيات  جان  و  از  دفاع  و 

پيشمرگ در صفوف اين حزب است.
                                                 

             30 سپتامبر 2006

از  زيادى  تعداد  و  جاهد  شهال  فاتحى،  نازنين  پژوه،  حقيقت  فاطمه  پور،  رحمان  كبرى  خانواده هاى  اعتراضى  تجمع 
مردم مبارز و فعالين جنبش زنان در جلو دفتر سازمان ملل در تهران مورد ضرب و شتم و سركوب وحشيانه نيروهاى 
انتظامى و لباس شخصى قرار گرفته و بيش از 30 نفر از تظاهركنندگان دستگير شده اند. همچنين تعداد زيادى از مردم 
معترض و خانواده هاى زندانيان سياسى كه مى خواستند جهت اعالم حمايت و پشتيبانى به اين تظاهرات بپوندند، به 
دليل اين كه كوچه ها و خيابان هاى منتهى به مكان تجمع كنندگان توسط مامورين انتظامى محاصره شده بود موفق 

به پيوستن به اين حركت اعتراضى نشدند. 
كبرى رحمان پور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحى، شهال  جاهد در اثر آپارتايد جنسى، فرهنگ ارتجاعى مردساالرانه 
و براساس قوانين زن ستيز جمهورى اسالمى به اعدام محكوم شده اند و اعتراض عليه رژيم جمهورى اسالمى و 
براى آزادى بدون قيد و شرط اين زنان ستمديده و براى لغو شكنجه و اعدام، در داخل ايران و در عرصه بين المللى 

در جريان است.
براى نجات كبرى رحمان پور و ساير زنان و مردان به اعدام محكوم شده در ايران، اعتراض يكپارچه، سراسرى و 
جدى ضرورى است ما همه شما مردم آزاديخواه، احزاب چپ، سازمان هاى كارگرى و نهادهاى مترقى و بشردوست 
در سراسر جهان را به دفاع از حقوق انسانى كبرى رحمان پور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحى، شهال جاهد فرا 

مىخوانيم.
هر درجه عقب نشاندن رژيم جهمورى اسالمى، موفقيتى براى جبهه انقالب و جنبش آزاديخواهى در ايران و در سطح 

منطقه خواهد بود و اين مهم تنها با مبارزه پيگير و متحدانه و در پيش گرفتن سياستى راديكال، ممكن است.
كبرى رحمان پور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحى و شهال جاهد

 بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!
سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى!         زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
25 سپتامبر 2006

شركت در آكسيون دفاع از كبرى 
رحمانپور و ...  در كانادا                 

فراخوان  پى  در  بعدازظهر   6 ساعت  سپتامبر  جمعه 29  روز 
كشور  خارج  كميته  اطالعيه  و  مارس  هشت  زنان  سازمان 
اعدام  لغو  براى  تالش  رابطه  در  ايران  كمونيست  حزب 
آكسيون  يك  شهال،  و  فاطمه  و  نازنين  و  كبرى  آزادى  و 
دانداس  و  يانگ  تقاطع  در  تورنتو  شهر  مركز  در  اعتراضى 

برگزار گرديد. 
در اين حركت اعتراضى  شمارى از فعالين سياسى و جريانات 
چپ و با حضور فعال جمعى از رفقاى تشكيالت خارج كشور 

حزب كمونيست ايران شركت نمودند.          
در  پالكاردهايى  حمل  با  آكسيون  اين  در  شركت كنندگان 
عكس  برداشتن  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  نمودن  محكوم 
پخش  كردند.  افشاگرى  رژيم  عليه  اعدام  به  محكوم  زنان 
متن اطالعيه به زبان انگليسى  و جمع آورى امضا براى لغو 
بود.                     آكسيون  از  گوشه هايى  نيز  اعدام  حكم 

                                  
 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى !                        
زنده باد آزادى، برابرى،  حكومت كارگرى!                    

       
 تشكيالت خارج حزب كمونيست ايران - كانادا

بخشى از گزارش تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران - فنالند از 
تجمع اعتراضى در دفاع ار آزادى و لغو حكم اعدام كبرى رحمان پور، شهال 

جاهد، فاطمه حقيقت پژوه و نازنين فاتحى در مقابل پارلمان فنالند
اعتراضى به  فنالند، تجمعى  كمونيست ايران -  فراخوان تشكيالت حزب  روز 29-9-2006 به 
اين مناسبت در مقابل پارلمان فنالند برگزار گرديد. شمارى از اعضا و دوستداران حزب كمونيست 

ايران و كومه له و نيز شخصيت ها و فعالين سياسى در اين حركت اعتراضى شركت كردند.
محمد كلهرى و نوذر نظرى، به نمايندگى از جانب حزب كمونيست ايران و شركت كنندگان در 
تظاهرات با جانشين نماينده حقوق بشر پارلمان فنالند ديدار كرده و خواست هاى تظاهركنندگان 
در مورد  لغو حكم اعدام  زنان نامبرده را مطرح كردند. آنها همچنين مفصال در مورد اوضاع سياسى 
ايران و كارنامه سياه رژيم جمهورى اسالمى در حاكم كردن قوانين زن ستيز و فضاى خفقان و 
ديكتاتورى در طول 27 سال حاكميتش به افشاگرى پرداخته و خواستار آن شدند كه اتحاديه اروپا 
و بويژه دولت فنالند كه سخنگوى دوره اى اتحاديه اروپا است به طور جدى اقداماتى را در اين 
رابطه عليه رژيم جمهورى اسالمى انجام دهند. خواست هاى تجمع اعتراضى جلو پارلمان فنالند 

به شرح زير به اطالع جانشين حقوق بشر و نماينده پارلمان رسيد:
- آزادى بى قيد و شرط كبرى، فاطمه، نازنين و شهال

- تالش جدى براى لغو كليه اعدام ها در ايران و آزادى زندانيان سياسى
- تحريم سياسى و ديپلماتيك رژيم ضد بشرى جمهورى اسالمى

 شركت كنندگان در اين تجمع اعتراضى با سر دادن شعارهاى آزادى زندانيان سياسى، لغو اعدام 
و سنگسار و سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى، مراتب اعتراض و نارضايتى خود را به نمايش 

گذاشتند. اطالعيه حزب در اين رابطه به زبان فنالندى در ميان مردم توزيع گرديد.

تالش براى لغو اعدام و آزادى
 كبرى و نازنين و فاطمه و شهال را با قاطعيت ادامه دهيم!



نيمه اول مهر 1385- نيمه اول اكتبر 2006شماره 178 - صفحه 10      جهان امروز

پليس مرزى يونان
 پناهجويان را به دريا ريخت!

خبر  تركيه  رسانه هاى   ،2006 سپتامبر   27 روز 
از  كه  پناهجو   40 كردند.  منتشر  را  تكان دهنده اى 
عراق،  و  الجزاير  تونس،  لبنان،  فلسطين،  كشورهاى 
خود را به شهر استانبول تركيه رسانده بودند و از طريق 
قاچاق خود را با يك كشتى به يكى از جزاير مرزى يونان 
قصد  پناهجويان  اين  كه  اين  محض  به  اما  رساندند، 
ورود به اين جزيره را داشتند توسط پليس مرزى يونان 
دستگير شدند. پليس مرزى اين پناهجويان را  بالفاصله 
اين  برمى گرداند.  تركيه  به  دريايى  پليس  قايق  يك  با 
قايق حوالى ساعت 4,30 به سواحل شهر ازمير نزديك 
مى شود. در اين جا پليس دستبندهاى اين پناهجويان را 
باز مى كند و آن ها را در  سيصد چهار صد مترى ساحل 

به دريا مى ريزد.
يكى از روستائيان با صداى فريادهاى كمك  كه از دريا 
شنيده مى شود، از خواب مى پرد و به پاسگاه ژاندارمرى 
و  مى شوند  دريا  وارد  قايق  با  ژاندارم ها  مى دهد.  خبر 
مواجه  بودند  شدن  غرق  حال  در  كه  انسان هايى  با 

مى گردند.
31 نفر از اين پناهجويان را نجات مى دهند. اما 6 نفر از 

پناهجويان غرق و سه نفر ديگر مفقوداالثر مى شوند.
بايد  را  يونان  مرزى  پليس  جنايت كارانه  اقدام  اين 
شديدا محكوم كرد. اكنون هزاران پناهجو از كشورهاى 
به  موسوم  كيس  از  تنها  سرگردانند.  تركيه  در  مختلف 
از  كه  ايرانى  كرد  پناهجوى   1200 عراق»   «شمال 
پناهجويان  بالتكليفند.  آمده اند،  تركيه  به   2000 سال 
بى تفاوتى  و  تركيه  پليس  تهديد  با  همواره  تركيه،  در 
دفتر كميسارياى عالى پناهندگان روبرو مى شوند. از اين 
رو ناچارا تالش مى كنند از طريق قاچاق خودشان را به 

يكى از كشورهاى پناهنده پذير به ويژه يونان برسانند.
ما اين جنايت مسئولين و پليس دولت يونان را محكوم 
مى كنيم. از جوامع بين المللى و نهادهاى مدافع حقوق 
پناهندگان، تشكل هاى كارگرى و سازمان هاى سياسى 
با  همبستگى  در  كه  داريم  انتظار  انسان دوست  و  چپ 
پناهجويان نجات يافته و با تماس با سفارت هاى يونان 
واقعه  اين  بررسى  خواهان  كشور،  اين  خارجه  وزارت  و 
دردناک شوند تا بار ديگر جهان شاهد اين چنين فجايع 
انسانى نشود. مسئولين دولتى و مامورين مرزى يونانى 
كه اين جنايت را مرتكب شده اند بايد مورد محاكمه قرار 
باختگان  جان  بازماندگان  به  بايد  يونان،  دولت  گيرند. 
اين فاجعه غرامت پرداخت كند و براى انتقال اين 31 
پناهنده آسيب ديده به يونان و يا يك كشور پناهنده پذير 

ديگر سريعا اقدام نمايد. 
حق پناهندگى سياسى، حق همه پناهندگان است.

 بايد از اين حق دفاع كرد!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
دوم سپتامبر 2006

تورم و گرانى
 

تهرانى  خانوارهاى  تحقيق،  يك  نتايج  اساس  بر 
نيازمند 395 هزار تومان در هر ماه هستند تا از 
نشان  كشور  فقر  نقشه  شوند.  خارج  مطلق  فقر 
و  زاهدان  گرگان،  مشهد،  ساكنان  مى دهد، 
فقيرترين  كرمانشاه با بيشتر از 0/3 درصد فقير، 
سمنان،  و  استان ها  شهرى  مناطق  ساكنان 
همدان،  اراک،  كرمان،  يزد،  شهركرد،  اصفهان، 
فقير  جمعيت  با  اروميه  و  تبريز  سنندج،  زنجان، 
بين 0/2 درصد تا 0/3 درصد در رتبه بعدى قرار 

دارند. 
بندرعباس،  رشت،  تهران،  استان هاى  همچنين 
شيراز،  اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 0/1 
قم،  قزوين،  سارى،  استان هاى  و  درصد   0/2 تا 
 0/2 از  كمتر  با  بوشهر  و  ياسوج  ايالم،  اردبيل، 
فقير  كمترين  داراى  استان هاى  جزو  فقير  درصد 

ساكنين شهرى هستند. 
در ايران آنقدر منابع طبيعى و ثروت وجود دارد كه 
اگر عادالنه توزيع شود، كسى گرسنه سر به بالين 
شد.  خواهد  برقرار  عمومى  رفاه  و  نهاد  نخواهد 
توزيع ناعادالنه ثروت، افزايش بى رويه  قيمت ها، 
مقامات  چپاول  و  دزدى  شغلى،  امكانات  فقدان 
مديريت  عدم  اسالمى،  جمهورى  ارگان هاى  و 
بوجود  عوامل  از  نيز  انسانى  نيروى  تخصص  و 

آورنده فقر هستند.
طوبى اقتدارى، خبرنگار خبرگزارى ايلنا، گزارشى 
از طرح دولت براى به اصطالح مبارزه با گرانى 
و  ضيافت»  عنوان «طرح  تحت  رمضان،  ماه  در 
نتايج آن براى مردم تهيه و منتشر كرده است. در 

بخش هايى از اين گزارش چنين آمده است:
«امروز اولين روز ماه مبارک رمضان است به بازار 
رفتيم، غيرقابل باور بود برايمان، مگر مى  شود طى 
 200 از  كاالها  كليه  در  قيمت  افزايش  روز  چند 
تومان تا 3000 تومان را شاهد باشيم. اينجا بود 

كه باز هم دست مريزادى به مسئوالن گفتيم. 
قيمت گوشت قرمز گوساله و گوسفندى از 6100 
تومان تا 7700 تومان در مغازه  هاى سطح شهر 
تهران در روز اول ماه مبارک رمضان در نوسان 

است.
در گزارشى كه از مردم در سطح شهر از قيمت  ها 
هيچ  گونه  آنان  كه  شد  مشخص  شد،  گرفته 
اعتمادى به طرح  هاى دولت براى تنظيم بازار و 
كاهش قيمت  ها ندارند. زيرا آنان هر روز و هر روز 
مشغول خريد كاالهاى مورد نياز هستند و هر روز 
هم با افزايش قيمت  ها متحير مي  شوند و مطمئن 
هستند كه هميشه به خاطر آغاز ماه رمضان، ماه 
ديگر  و  مي  رود  باال  قيمت  ها  جديد  سال  و  مهر 

كاهش نمي  يابد.

از  سبزيجات  قيمت  ماه  اين  در  كه  است  جالب 
جمله سبزى آش به شدت باال رفته، به طورى 
به  تومان   250 كيلويى  از  سبزى  قيمت    كه 
طور  همين  است.  رسيده  تومان   400 كيلويى 
كه در سطح شهر در مغازه  ها به پرس و جوى 
سر  فرياد  مسن  خانمى  مى  پردازم،  قيمت  ها 

مى  دهد كه مادر هيچى ارزان نشده!
در گزارشى خواندم كه قرار است، تعرفه حبوبات و 
عدس، لپه و نخود در راستاى تعديل قيمت  ها در 
ماه مبارک رمضان به صفر برسد؛ اما مى  دانستم 
به  را  مطلب  اين  عكس  بازار  در  قيمت  ها  كه 
اثبات مى  رساند، به طورى   كه در اولين روز اين 
ماه مبارک قيمت لپه با افزايش قيمت به 1700 

تومان رسيد.
كيلويى  به  تومان   1400 كيلويى  از  لپه  قيمت 
1700 تومان افزايش يافته و قيمت ساير حبوبات 
نظير نخود، عدس، و انواع لوبيا افزايش 200 تا 
كيلويى  شكر  امروز  است.  داشته  تومانى   400
850 تا 900 تومان در سطح شهر تهران توزيع 
مى  شود؛ البته قيمت هر كيلو شكر طى ماه  هاى 

قبل از رمضان 750 تا 800 تومان بوده است.
يكى ديگر از كاالهايى كه در ماه مبارک رمضان 
با استقبال خريد مردم روبرو است، زولبيا و باميه 
است. على  رغم اين  كه قرار بود، قيمت اين كاال 
به نرخ دو سال گذشته عرضه شود؛ ولى امروز 
با قيمت كيلويى1400 تومان به فروش مى  رسد، 
اين نرخ حتى نسبت به سال گذشته 150 تا 200 

تومان افزايش دارد...
نباتى  روغن  تن  هزار  بود؛ 10  قرار  درحالى   كه 
امروز  ولى  شود؛  عرضه  زيرقيمت  درصد   15 با 
قيمت روغن مايع با افزايش 100 تا 250 تومانى 

در حال عرضه در مغازه  هاى تهران است.
گوشت  عرضه  كننده  مغازه  داران  از  بسيارى 
ساير  و  خرما  شكر،  روغن،  قرمز،  گوشت  مرغ، 
كاالهاى مورد نياز ماه رمضان در انتظار افزايش 
بيشتر قيمت  ها به سر مى  برند، در حالى   كه مردم 

به شدت از اين امر در مضيقه هستند.»
انتقاد  كه  است  اندازه اى  به  گرانى ها  اخير  موج 
جناح  بدنه  در  احمدى نژاد  حاميان  و  خامنه اى 
وزير  دو  است.  داشته  پى  در  هم  را  راست 
احمدى نژاد، براى توضيح درباره افزايش قيمت ها 
به مجلس احضار شده اند. اما همه اين ها تبليغات 
معترض  مردم  دهان  بستن  براى  بى سرانجام 
است. چون كه عامل اصلى تورم و گرانى، خود 
رژيم جمهورى اسالمى است. هنگامى كه خود 
هشتاد  كه  مى كنند  اعالم  حكومتى  مقامات 
درصد اقتصاد كشور دولتى است، پس دولت اين 
توان را دارد كه قيمت ها پايين نگاه دارد، اما اگر 
ضرر مى كند و سود كمترى به جيب ارگان ها و 

مقامات دولتى سرازير مى شود.
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سال تحصيلى85 -86  از روز شنبه گذشته اول مهر ماه، آغاز شد. در اين روز 
بيش از 14ميليون دانش آموز در سطوح مختلف اولين روز سال تحصيلى تازه 

خود را آغاز كردند.
روز اول مهر ماه در ايران، روزى است كه كل جامعه را هيجان و دلهره، تشويش 
و نگرانى، شادى و اندوه در برمى گيرد. در اين روز همه خانواده هايى كه قرار است 
فرزندانشان از هر سنى اولين روز مدرسه را آغاز كنند از اولين ساعات اين روز 
به حركت درمى آيند تا آماده رفتن به مدرسه و دانشگاه باشند. متاسفانه در اين 
ميان كم نيستند خانواده هايى كه به دليل فقر و فالكت اقتصادى، فرزندانشان 
از تحصيل محروم مى مانند و اشك و غبار غم و اندو و افسوس چهره شان را 
مى پوشاند. كم نيستند كودكانى كه به جاى رفتن به مدرسه و سپرى كردن اوقات 
بازيگوشى كودكى و جوانى ناچارند از كله سحر تا تاريكى شب كار  كنند تا كمكى 

به زندگى خانواده خود باشند. 
ايران از  دانش آموزان  شرايطى آغاز شد كه  نيز در  جديد امسال  تحصيلى  سال 
و  معلم  و  مدارس  كمبود  مى برند.  رنج  شديدا  آموزشى  سيستم  بودن  طبقاتى 
دانش  زياد  تراكم  مدارس,  بودن  شيفته  چند  آموزشى,  فضاهاى  بودن  نامناسب 
تحصيلى،  لوازم  آور  سرسام  گرانى  گزاف،  هاى  شهريه  كالس،  يك  در  آموزان 

سوءتعذيه كودكان و اثرات ناگوار آن بر قدرت 
فراگيرى، متون درسى تحريف آميز و در آميخته 
به افكار ارتجاع مذهبى و خسته كننده و مالل 
از  محروميت  نوجوانان،  و  كودكان  براى   آور 
امكانات آزمايشگاهى و تكنولوژى پيشرفته در 
هستند  ديگرى  عوامل  كدام  هر  آموزش،  امر 
امكانات  و  ظرفيت ها  هم  با  پيوند  در  كه 
بهره بردارى موثر از تحصيل و آموزش را در 

جامعه ايران  به ركود كشانده اند.
آموزشى  نظام  و  آموزان  دانش  كه  حالى  در 
معلمان  مى برد،  رنج  معلم  كمبود  از  ايران 
ايران با مشكالت عديده اقتصادى و معيشتى 

روبرو هستند. در سال هاى اخير همراه با رشد اعتراضات توده اى و جنبش هاى 
اجتماعى خواست افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، نظام هماهنگ پرداخت 
معلمان   مبارزه  خواست  مهمترين  رسمى حق التدريسى ها، از  استخدام  مطالبه  و 
ايران بوده است. اما رژيم جمهورى اسالمى پاسخ اعتراض و مبارزه آن ها براى 
رسيدن به مطالبات عادالنه شان را با دستگيرى، زندان، سركوب و ايجاد فضاى 
رعب و وحشت داده است. شرايط كار و زندگى دشوار معلمان، پيامدها و عواقب 
زيانبارى بر نظام آموزشى بجاى گذاشته است كه قبل از همه دانش آموزان از 

آن آسيب ديده اند.
سركوب  ارگان هاى  به  را  كالنى  بودجه هاى  كه  حالى  در  اسالمى،  جمهورى 
و  آموزشى  مانند  اجتماعى  بخش هاى  اما  مى دهد،  اختصاص  خرافه  توليد  و 
معاون  اقرار  به  بنا  مثال،  براى  هستند.  مواجه  بودجه  كسر  با  همواره  بهداشت، 
توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، كسرى بودجه 
كه  است  تومان  ميليارد  جارى 418  سال  در  كشور  پزشكى  علوم  دانشگاه هاى 
از اين ميزان 348 ميليارد تومان كسرى بودجه بخش بهداشت و درمان و 70 

ميليارد تومان كسرى بخش آموزش پزشكى است.
دكتر حافظى، با اشاره به مجموع كسرى بودجه دانشگاه ها در سال هاى 82 تا 
84، اظهار كرد: كسرى بودجه در اين سه سال حدود 730 ميليارد تومان است كه 

دانشگاه ها را با مشكالت جدى مواجه كرده است.
در  نيستند.  برخوردار  روشنى  آينده  هيچ  از  نيز  فارغ التحصيالن  ديگر  طرف  از 

آمارى كه اخيرا در دومين  كنفرانس  بين المللى  مديريت  منتشر شد تاكيد شد كه 
متوسطه  و  تحصيالت   داراى   مرد،  بيكاران   درصد  بيكاران  زن  و 42  84 درصد 
دانشگاهى  هستند. نرخ بيكارى فارغ التحصيالن يك و نيم برابر افراد فاقد مهارت 

يا آموزش هاى الزم است. 
اوضاع  و  ايران  در  آموزشى  نظام  بودن  طبقاتى  و  بودن  ناعادالنه  وجود  با  اما 
فالكتبارى كه رژيم جمهورى اسالمى به نظام آموزش و پرورش در ايران تحميل 
كرده است، آنچه محيط مدارس و دانشگاه ها را براى دانش آموزان و دانشجويان 
قابل تحمل كرده است اميد به ايجاد تغيير و تالش و مبارزه بى وقفه براى ايجاد 
دگرگونى در نظام سياسى و آموزشى ايران بوده است. رژيم جمهورى اسالمى با 
وجود گماردن عناصر بسيجى و خبرچين در مدارس و دانشگاه ها، بگير و ببند و 
سركوب هاى خونين در دانشگاه ها هيچ گاه نتوانست جلو اين روند رو به رشد را 
بگيرد. اين روند سرانجام در پيوند با جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى 

نظام سياسى اجتماعى و آموزشى را دگرگون خواهد كرد.
روز اول ماه مهر، صدها هزار كودک، به جاى اين كه راهى مدرسه شوند و علم و 
دانش ياد بگيرند، به دليل فقر و فالكت اقتصادى از همان كودكى روانه بازار كار 
مى شوند و نشكفته پرپر مى گردند. در چنين شرايطى خواست تحصيل رايگان 
و اجبارى و لغو كار كودكان و تامين زندگى 
آن ها و خانواده هاى كودكان به يك خواست 

عاجل تبديل شده است.
كامال  پرورش  و  امرآموزش  از  بايد  مذهب 
جدا گردد، و دين نبايد در تحصيل و تفريح 
و  مدارس  هنرى  و  فرهنگى  برنامه هاى  و 

دانشگاه ها دخالتى داشته باشد.
را  تحصيلى  سال  شرايطى  در  نيز  امسال 
از  وسيعى  نسبتا  بخش  كه  است  شده  آغاز 
و  خواندن  از  ايران  دانش آموزان  و  كودكان 
نوشتن به زبان مادرى خود محروم هستند. 
حكومت جمهورى اسالمى ميليون انسان ها 
را حتى از حقوق اوليه انسانى خود، يعنى خواندن و نوشتن به زبان مادرى محروم 
كرده است. اين رژيم با اين سياست شونيستى كه در پيش گرفته است ضربات 
سنگينى به ويژه به كودكان و نوجوانان وارد كرده و در سر راه  رشد استعدادها و 
شكوفايى خالقيت آن ها مانع ايجاد كرده است. در چنين شرايطى آزادى تدريس 
همه زبان هاى مادرى مليت هاى ايران و تهيه امكانات براى آموزش اين زبان ها 

مى تواند خواست همه دانش آموزان باشد. 
دگرگونى  ايجاد  براى  بى وقفه  مبارزه  و  اعتراض  و  جوش  و  جنب  كه  حالى  در 
است.  بوده  دانشگاه ها  بويژه  و  مدارس  و  آموزشى  هاى  محيط  الينفك  بخش 
امروزه نياز به ايجاد كانون ها و تشكل هاى مستقل دانش آموزى و دانشجويى 
به يك ضرورت عاجل تبديل شده است. بايد در مقابل اخراج فعالين محيط هاى 
و  اعتراض  گسترده  صف  آزاديخواه  و  مترقى  استادان  و  دانشجويى  و  آموزشى 

مبارزه را سازمان داد.
تنها با نيروى اتحاد و مبارزه در مقابل تعرض جمهورى اسالمى است كه مى توانيم 

از دستاوردهاى تاكنونى دفاع كنيم و آن ها را گسترش دهيم.
با اميد اين كه  سال تحصيلى جديد، براى همه دانش آموزان و دانش جويان و 
و  فرهنگى  دستاوردهاى  از  بار  پر  سالى  دانشگاه ها،  و  مدارس  اولياى  و  والدين 
سالى براى گشايش افق جديد به سوى روشنايى، آزادى، برابرى، شادى و رفاه 

باشد.
 به نقل از تلويزيون كومه له

به مناسبت آغاز سال تحصيلى جديد
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//////////////////////////فراخوان//////////////////////
كارگران، اتحاديه ها و نهادهاى بين المللى كارگرى!

احزاب و سازمانهاى چپ و آزاديخواه!
سازمانها و نهادهاى طرفدار حقوق بشر!

با سالم و درود فراوان!
آزادى  اعتصاب،  حق  از  ايران  اسالمى  جمهورى  ديكتاتورى  و  خفقان  نظام  در 
بيان و تشكل مستقل كارگرى خبرى نيست. اعتراضات كارگرى بوسيله پليس و 
ماموران لباس شخصى به شدت سركوب شده و فعالين كارگرى به زندان و تبعيد 
محكوم شده و از هيچگونه امنيت سياسى و اجتماعى برخوردار نيستند. كارگران 
ايران مبارزه و اعتراض روزانه خود را جسورانه ادامه داده و در اين راستا خواهان 

تداوم حمايت و همبستگى بين المللى هستند.
رژيم جمهورى اسالمى بار ديگر فعالين كارگرى كه در سال 2004 در شهر سقز 
اقدام به برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه كرده بودند، را به محاكمه كشانده 
ايران كه در  كارگرى  جنبش  فعالين  حسينى از  جالل  صالحى و  محمود  است. 
جريان اول ماه مه سقز دستگير شده بودند، بار ديگر در تاريخ 16 و 18 اكتبر به 
اتهام "فعاليت عليه امنيت كشور" در بيدادگاه رژيم محاكمه خواهند شد. همچنين 
برهان ديوارگر در غياب خود به 2 سال زندان محكوم شده و از محسن حكيمى 

نيز هنوز رفع اتهام نشده است.
محاكمه اين فعالين كارگرى و احكام و اتهامات صادره عليه آنها برخالف همه 
حقوق و موازين كارگرى است كه در سطح جهان برسميت شناخته شده است. ما 

از همه شما اتحاديه ها و نهادهاى كارگرى، احزاب و جريانات چپ و آزاديخواه و 
همه نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر تقاضا داريم كه محاكمه اين فعالين 
كارگرى و احكام ضد انسانى رژيم جمهورى اسالمى عليه آنها را رسما محكوم 
كرده و از هر طريق ممكن رژيم جمهورى اسالمى را در جهت لغو اين احكام و 
برسميت شناختن حقوق دمكراتيك كارگران ايران از جمله در زمينه حق تشكل 
مستقل، آزادى اعتصاب و برگزارى تجمعات مستقل كارگرى تحت فشار بگذاريد. 
اين فعالين كارگرى در مقابل دستگاه قضايى رژيم به كمكهاى حقوقى شما در 

زمينه اختصاص وكيل مدافع و امكانات مالى نيز احتياج دارند. 
 كارگران ايران براى به شكست كشاندن توطئه هاى رژيم به همبستگى و حمايت 
بين المللى هم سرنوشتان خود نياز مبرم دارند. حمايت شما اتحاديه ها ونهادهاى 
بين المللى كارگرى تا همين حد هم تاثير به سزايى بر روند مبارزات كارگرى در 
ايران گذاشته و در ادامه نيز قوت قلب بيشترى به آنها در ادامه مبارزه عليه اين 

نظام سركوب و اختناق خواهد داد.

   كارگران! مردم آزاديخواه! سازمانها و نهادهاى مدافع جنبش كارگرى!

عليه بيدادگاهاى رژيم جمهورى اسالمى و احكام صادره عليه محمود 
صالحى و جالل حسينى و همه فعالين كارگرى ايران قاطعانه اعتراض 

كنيم و نداى حق طلبانه آنها را به گوش جهانيان برسانيم.

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
1 اكتبر 2006

اين شماره جهان امروز به جاى 8 صفحه در 12 صفحه منتشر مى شود.      


