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شهيد فاجعة ملي تابستان 67
بياييد عهد پيشين را به ياد آريم و

اميد رفتگان را تازه گردانيم و
در اين فرخنده جشن ماه مه

جام نخستين را
به ياد آن رفيق، يا آن شهيد خلق بنوشيم

كه در اين نوبهار ما
اگر بس سرخ گل، بس الله خواهد رست
ز خون پاك ايشان مايه خواهد داشت

***
جهان پير ما، ياران!

اميد و آرزوهاي جوان دارد
ولي افسوس

كاين جنگاور پير و اميد افروز ملت ما
نشد سالي كه داغي را به داغ ما نيفزايد

***
جهان مي خواهد اين رسم كهن را، ما براندازيم
«فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم»
بدين شهر ستم گستر، بساط علم و عدل آريم

«كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سراندازيم»
***

شما، اي همرهان!
با هركالم اتحاد و هر سرود خوش

طلوع آفتاب آرزوها را
به جان ها، مژده مي آريد

رسد آن روزگار خوش كه دنيا را جوان سازيم
درفش كاوه را با رأي و فتواي زمان خود

به دشت و كوه و دريا بيفزاييم
كه فارغ از غم نان و ستم هاي توان فرساي امروز

ز حاصل بخشي كار خود و
عدل زمان اقتدار خود
به رسم حافظ شيراز

«هميشه گل بر افشانيم و
مي در ساغر اندازيم»

و ياد آن رفيقان را
كه جان را جام فتح مردمان كردند

سرودي جاودان سازيم.



فدراسيون جهاني سنديكايـي 
و مبارزه بر ضد جهاني سازي و توطئه هاي امپرياليسم

   به ابتكار فدراسيون جهاني سنديكاي ( دبليو اف تي يو) اول ماه مه امسال در سراسر جهان روز مبارزه عليه جهاني سازي و عليه سياست هاي
تجاوز كارانه امپرياليسم اعالم شده است . 

   پانزدهمين كنگره فدراسيون جهاني سنديكايي كه از روزهاي اول تا چهارم دسامبر سال گذشته ميالدي (2005) در شهر هاوانا پايتخت كوبا
برگزار شد ،به بحث و بررسي پيرامون مسايل مبرم جنبش سنديكايي پرداخت و قطعنامه ها و بيانيه هاي متعددي صادر نمود .

   در اين كنگره به ابتكار برخي سنديكاهاي كارگري از كشورهاي نظير كوبا ،هند و روسيه كه خواستار آن شدند روز اول ماه مه سال جاري
روز مخالفت زحمتكشان با جهاني سازي و توطئه هاي امپرياليسم نام گذاري شود ،كنگره با اين پيشنهاد موافقت نمود و از كليه سنديكاها و

اتحاديه هاي عضو خود خواست براي آنكه صداي اعتراض طبقه كارگر بطور مسالمت آميز در چهار گوشه جهان به گوش برسد ، مشتركاً در
اين كارزار بزرگ بين المللي شركت كنند، در يكي از بيانيه هاي كنگره پانزدهم فدراسيون جهاني سنديكايي در ارتباط با اتحاد و مبارزه در

سطح جهان از جمله آمده است :  ما بر اين اعتقاديم كه فقط از راه اتحاد وهمبستگي و مبارزه مي توانيم به پيروزي دست پيدا كنيم .منطق
حداكثر سود كه مبناي استراتژي و مضمون فعاليت شركت هاي فراملي ،صندوق بين المللي پول ،بانك جهاني و برنامه اصالح و تعديل

ساختار اقتصادي آن و سازمان تجارت جهاني مي باشد ،در كنار اقدامات مخرب و ويرانگر همچون تحريم و محاصره اقتصادي و جنگ هاي
امپرياليستي تحميلي به ملتها ...... سبب گرديده بي ثباتي در روابط بين المللي حاكم شود .

   در بخش مربوط به مخالفت و مبارزه با جهاني سازي در بيانيه كنگره فدراسيون جهاني سنديكايي قيد شده : سازمان هاي سنديكايي در
ارتباط با طيف وسيعي از هدف هاي اقتصادي  اجتماعي ،رويكرد مشترك دارند .بطور مثال در مبارزه بر ضد بيكاري و براي اشتغال كامل

،براي محو استثمار و فقر،براي ملي شدن و گسترش خدمات همگاني ،عليه خصوصي سازي و در راه بهبود و ارتقاء سطح دستمزدها و تامين
اجتماعي مناسب ،همچنين براي بهبود وضعيت كار ،عقد قراردادهاي دستجمعي و حقوق سنديكايي.

   بي ترديد آنچه در بيانيه ها و گزارشات فدراسيون جهاني سنديكايي به آن اشاره رفته مورد توافق وخواست طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان
ميهن ما و تشكل هاي مستقل سنديكايي نيز هست .از اين رو زحمتكشان ايران در صفي متحد با ديگر زحمتكشان جهان در روز اول ماه مه

امسال در كنار طرح خواست هاي مشخص در چارچوب ملي بانگ اعتراض خود را برضد جهاني سازي و توطئه هاي امپرياليسم جهاني بويژه
امپرياليسم آمريكـا به گوش جهانيان خواهند رساند . استقبال وپشتيباني از ابتكار اصولي فدراسيون جهاني سنديكاي ( دبليو اف تي يو ) در عين

حال نشانگر اين واقعيت است كه جنبش سنديكايي كنوني كارگران ايران همچون دوره هاي تاريخي و پيشين ،خود را بخشي از جنبش
جهاني سنديكايي مي داند كه در فدراسيون جهاني سنديكايي گرد آمده و براي تامين حقوق سنديكايي و زيستن در جهاني بهتر مي رزمد!

   بايد تاكيد كنيم در اوضاع حساس كنوني حاكم بر ميهن ما و با توجه به برنامه هاي ضد ملي واپس گرايانه حاكم وسياست هاي تجاوزكارانه
اياالت متحده وانگلستان ،مبارزه بر ضد توطئه هاي امپرياليسم و براي صلح از اهميت جدي و اساسي برخوردار است و با درك چنين اهميتي

است كه كارگران و زحمتكشان ايران از صلح بر ضد جنگ و برنامه هاي مداخله گرايانه آمريكـا حمايت كرده و مي كننـد.
   منافع و آماج هاي كارگران و زحمتكشـان ايران جدا از منافع زحمتكشـان سراسر جهان نيست .از اين رو مبارزه بر ضد جهاني سازي و برنامه

هاي تجاوز كارانـه امپرياليسـم بخشي از اهداف و آماج هاي جنبش كارگري ايران را نيز در بر مي گيرد.
   در صفي متحد و با فريادي رسا بر ضد جهاني سازي و امپرياليسم اول ماه مه را برگزار كنيم !



وزير كار و محتوي سياست هاي او

   وزير كار دولت احمدي نژاد كه مرتجعان به او لقب مقتدرترين وزير كابينه را داده اند . از همان آغاز فعاليت در اين پست سياست ها و
برنامه هايي را اعالم و اجرا كرده است كه از ويژگي هاي قابل توجه اي برخوردار مي باشد . توجه دقيق به اين امر براي جنبش كارگري

سنديكايي ميهن ما از اهميت جدي برخوردار است ،زيرا گماشتن محمد جهرمي چهره شناخته شده شوراي نگهبان بر كرسي وزارت كار در
واقع نشانگر برنامه هدفمندي است كه براي سركوب ،مهار و منحرف ساختن جنبش كارگري طراحي گرديده و متناسب با زمان و امكانات به
مورد اجرا گذاشته شده و مي شود . وزير كار دولت احمدي نژاد در ابتداي فعاليت خود ،به مبارزه و مقابله با جنبش سنديكايي مستقل و نوپاي

كارگران برخاست و دست در دست وزارت اطالعات ونيروي انتظامي به قلع و قمع سنديكاهاي مستقل و انجمن هاي صنفي خارج از نفوذ
حاكميت پرداخت .

   برخورد خشن و غير قانوني با سنديكاي كارگران شركت واحد و تعدادي از انجمن هاي صنفي نمونه ي گوياي اين اقدامات به شمار مي
آيد ،بعالوه با توجه به كشمكش هاي درون حكومتي و تنش هاي ژرف ميان جناح بندي هاي گوناگون رژيم واليت فقيه ،جهرمي با تقويت
يك جريان ماوراء ارتجاعي و به شدت واپس مانده يعني جامعه اسالمي كارگران ،موقعيت خانه كارگر و كانون عالي شوراهاي اسالمي كار
را كه به جناح رفسنجاني وابسته هستند تضيعف و به رويارويي با آنها دست زد كه اين برخورد را بايد در متن درگيري هاي جناحي در رژيم

ارزيابي كرد.  
   در اين زمينه خبرگزاري كار ايران  ايلنا كه به خانه كارگر و جناح رفسنجاني نزديك است به تاريخ 10 دي ماه 84 در يك مقاله با عنوان : 
وزارت كار،دژي براي ورود هيچ كس  به قلم كورش شرفشاهي ، دبير سرويس كارگري اين خبرگزاري در پاسخ به حمالت جهرمي و جناح

او به خانه كارگر از جمله نوشت :  وزارت كار كه نهادي سه جانبه گرا و ناظر بر روابط كارگر و كارفرما بوده و قرار است ،همچنان باشد .......
پا را فراتر از قانون نهاده و اهميت نظارت را به قدرت دخالت تبديل كرده با انتقال دبيرخانه شوراي عالي اشتغال از سازمان مديت و برنامه
ريزي به وزارت كار كه بنابر ادعاي تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس ،تخلفي آشكار و بر خالف قانون بوده و اين تغيير نياز مند

مجوزي از مراجع قانون گذار است ،دولت احمدي نژاد تن به خواسته غير قانوني وزير كار داد،جهرمي براي اثبات تسلط خود بر هيات دولت
،سند توسعه اشتغال را تعريف و كليه وزرا و استانداران را مكلف كرد تا اين سند را تهيه كنند ،آن گاه در حركتي نمادين ،وزراي جهاد

كشاورزي و تعاون را به وزارت كار فراخواند و در حضور اصحاب رسانه ها ،اين سندهاي توسعه اشتغال را تحويل گرفت....... گويا ساير
وزراي دولت نيز بايد خدمت وزير كار رسيده و اسناد توسعه اشتغال را تحويل دهند از هر يك از مسئوالن كار كه سئوال مي كني مي گويد
همه حرف ها را شخص وزير مي زند ،نظرات ما نيز همان است . نتيجه آن كه وزارت كار به دژي تبديل شده كه هيچكس حق ورود به آن را
ندارد مگر تائيديه اي با نام جهرمي را داشته باشد ،صد البته هنوز نمايندگان جامعه كارگري (بخوان خانه كارگر)نتوانسته اند ،به اين مهر تائيد

دست يابند . 
   عالوه بر اين به موازات تقويت نهادهاي پوسيده اي چون جامعه اسالمي كارگران و امثال آن ،وزارت كار در راستاي سياست هاي كلي

دولت احمدي نژاد و در چارچوب اهداف آن به دو اقدام ضد كارگري مبادرت ورزيد . نخست به درخواست كانون صنفي كارفرمايان مبني
بر تمديد ماده 191 قانون كار پاسخ مثبت داد واين قانون يعني خروج كارگاه هاي كمتر از 10 نفر از شمول قانون كار براي سه سال ديگر

تمديد شد و ديگري تعيين ميزان حداقل دستمزدها براي سال 85 خورشيدي بود كه ميزان مقرر گرديده بسيار پايين تر از نرخ واقعي تورم است
،در عين حال وزارت كار براي ايجاد تفرقه در صفوف طبقه كارگر و جنبش سنديكايي آن طرحي را به نام حاشيه امنيت شغلي براي كارگران

قرار دادي ( قراردادموقت) ابداع نمود كه به منزله تعيين دو نوع دستمزد براي كارگران است . طرح مذكور با واكنش مخالفت آميز
زحمتكشان برخورد نمود. رييس كانون صنفي كارگران نانوايي كشور اين طرح را به درستي دام وفريبي براي كارگران ناميد و متذكر شد : 
برخي كارهاي وزارت كار مانند تعيين 30 هزار تومان به عنوان حاشيه امنيت شغلي كارگران قرارداد موقت براي فريب است ،با اين ترفند

كارگران را گول نزنيد ،بلكه امنيت شغلي كارگر را تامين كنيد  .



       به دنبال چنين مانورهاي حساب شده وهدفمندي بود كه وزير كا رمساله اصالح تغيير قانون كاررا در دستور كار قرار داد و با كمونيستي
خواندن آن زمينه يورش بعدي به حقوق كارگران و زحمتكشان را به زعم خود آماده ساخت .

   به اين ترتيب روشن است ،سياست و برنامه وزارت كار تحت رياست محمد جهرمي چيست و محتوي آن منطبق بر كدام برنامه ها مي باشد
،وزير كار در اوايل آذرماه سال گذشته خورشيدي ضمن گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر با صراحت اعالم داشته بود : ........ بايد براي

كار آفريني و ساماندهي امور كار به آينده معطوف بود ،وزارت كار و امور اجتماعي به دنبال اين است كه تشكل هاي واقعي را در بخش هاي
كارگري و كارفرمايي به كار گيرد و از گروه هاي اجتماعي در مساله اصالح مقررات و آئين نامه ها استفاده كند .

   طرح و تدوين برنامه اصالح نظام حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري نيروي كار و نيز كليات قانون ارتقاء بهره وري كارگاه هاي كوچك
از سوي وزارت كار دقيقاً در راستاي برنامه هايي است كه واپس گرايان با روي كار آوردن احمدي نژاد در عرصه اقتصادي  اجتماعي اجراي

آن را در دستور كار دارند .
   بايد تاكيد كنيم بر خالف تبليغات نهادها و ارگان هاي وابسته به رژيم واليت فقيه همچون خانه كارگر ،سياست هاي وزير كار و وزارت
كار وامور اجتماعي جداي از مجموعه سياست ها دولت احمدي نژاد نيست و نمي تواند باشد . جهرمي سياست و برنامه اي را دنبال مي كند

كه درهيات وزيران تصويب و تعيين مي گردد. جدا كردن وزير كار و اقدام هاي او از سياست كلي مرتجعان حاكم و بطور كلي رژيم واليت
فقيه يك خطاي جدي و زيان بار است كه جنبش كارگري  سنديكايي ميهن ما را به مسير نادرست و بسيار غلط هدايت  مي كند و سبب

تشديد تفرقه و چند پارچگي در آن مي گرددد ،افشاء سياست هاي وزارت كار براي زحمتكشان بدون توضيح اين واقعيت كه اين سياست
بخشي جدايي ناپذير از برنامه هاي واپس گرايان مي باشد ،يك ضرورت بسيار مهم تلقي مي گردد.

   در اين زمينه خوشبختانه سنديكاهاي مستقل و نيز برخي از انجمن ها و كانون هاي صنفي كارگري به دام تبليغات ارتجاع نيفتاده و از سياست
و روش اصولي برخورد مي كنند. درست در اين خصوص سخنان مسئوالن انجمن صنفي كارگران نانوايي قابل توجه است ، به بيان اين فعاالن

سنديكايي:  عملكرد چند ماهه دولت احمدي نژاد خصوصاً وزير كار نشان داد كه اين دولت كامالً كارفرمايي است ،شعارهاي انتخاباتي
احمدي نژاد با عملكرد وي تفاوت بسياري دارد و عدالت ورزي فراموش شده است  .(به نقل از خبرگزاري كار ايران 27 بهمن ماه 84)

   جهرمي كارگزار ارتجاع و مامور فراهم ساختن زمينه اجراي سياست هايي در عرصه اقتصادي ،اجتماعي است كه محور و محتوي برنامه
دولت احمدي نژاد را تشكيل مي دهد، برنامه اي كه بسود كالن سرمايه داران تجار عمده دالالن و به زيان كارگران و زحمتكشان است .



 كارگران قراردادي و امنيت شغلي 

   پديده قراردادهاي موقت كه از ثمرات و نتايج اجراي فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در ميهن ماست ،ضمن آنكه گسترش
جدي پيدا نموده ، سبب از ميان رفتن امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان نيز شده است .

   با روي كار آوردن احمدي نژاد و تشكيل دولت توسط باندهاي وابسته به سپاه پاسداران و دالالن و تجار عمده ، وزارت كار به جاي آنكه
براي اين نوع قراردادها و از ميان برداشتن آن در راستاي تضمين امنيت شغلي زحمتكشان گام بر دارد، دست به مانوري حساب شده زده كه
در درجه نخست هدف آن تقرقه در جنبش كارگري و تجزيه آن به چند بخش جدا از هم است . تصويب 30 هزار تومان به عنوان حاشيه
امنيت شغلي كارگران قراردادي بدون آنكه از تضمين و پشتوانه قانوني كافي برخوردار باشد ، منجر به آن گرديده است كه كارفرمايان با

دستاويز قرار دادن اين طرح بار ديگر تعديل نيروي كار يا همان اخراج هاي گسترده و دستجعي را رواج دهند.
   در اين زمينه خبرگزاري كار ايران - ايلنا به تاريخ 13 فروردين ماه سال جاري خورشيدي در گزارشي نوشت :  هر چند در مصوبه

دستمزدهاي سال 85 شوراي عالي كار،رفاه اقتصادي و معيشتي نيروي كار به صورت كامل مورد توجه قرار نگرفته است ،اما اين مصوبه بدون
داشتن ضمانت قانوني ممكن است تفكر اقتصادي كارفرمايان را به سوي تعديل نيروي انساني ،بويژه كارگران قراردادي هدايت كند ......از
زمان رايج شدن قراردادهاي موقت  ،15 روزآغاز سال، ايامي سياه براي كارگران قراردادي است ،زيرا اين كارگران نه تنها از مزاياي خود
بهره مند نمي شوند، بلكه در اين مدت ، قرارداد آنها تمام شده و تا زمان تجديد قرارداد جديد ،از دريافت برخي مزايا همچون سابقه بيمه

محروم مي شوند و ترس تمديد نشدن قراردادشان نيز بر اين جنگ عصبي مي افزايد .
   در عين حال طبق گزارشي كه در بسياري از مطبوعات و پايگاه هاي خبري جمهوري اسالمي انتشار يافته، بسياري از واحدهاي توليدي و

خدماتي بسيار كمتر از مصوبات قانوني به كارگران خود دستمزد پرداخت مي كنند ،در نتيجه تضميني براي پرداخت 30 هزار تومان به عنوان
حاشيه امنيت شغلي براي كارگران موقت وجود ندارد.

   واقعيت اينست كه با چنين مصوبه اي به هيچ رو نمي توان امنيت شغلي را براي كارگران قرارداد موقت تامين كرد .وقتي كارگري وادار مي
شود قرارداد سفيد و يا بمدت 3 ماه و 6 ماه امضاء كند چگونه مي توان انتظار داشت كارفرمايان 30 هزار تومان در ماه ، به عنوان اضافه

دستمزد به حداقل حقوق تعيين شده  به كارگران پرداخت كنند . بي جهت نيست به قول يكي از نمايندگان كارگران استان همدان اعالم مي
دارد:  در 27 سال گذشته هيچگاه شاهد نبوديم كه 2 نوع دستمزد براي كارگران تصويب شود .كارگران قراردادي هيچگاه امنيت شغلي نداشته

اند و امسال وزارت كار با اقدامات خود امنيت شغلي قراردادي ها را كامالً زير سئوال برده است  .
   به همين دليل است كه از ابتداي سال جاري و در هماهنگي ميان وزارت كار و كالن سرمايه داران برنامه تعديل يا اخراج ها آغاز گرديده

است در اين باره به گزارش ايلنا به تاريخ 25 فروردين ماه امسال گروهي از كارگران استان هرمزگان طي نامه اي به مسئوالن اعتراض خود را
به برنامه هاي رژيم كه توسط وزارت كار به اجرا گذاشته شده ، اعالم كردند .در بخشي از اين نامه آمده است :  اخراج ها از اول سال شروع
شده و كارگراني كه اخراج شده اند و كار خود را از دست مي دهند ديگر دستمزدي نخواهند داشت و طبيعاً افزايش دستمزد و طرح حاشيه

امنيت شغلي با 30 هزار تومان بر زندگي آنها تاثير نخواهد داشت  . 
   راه مقابله با پديده قراردادهاي موقت ، مبارزه متشكل و سازمان يافته براي حذف آن در سراسر كشور است .مساله قراردادهاي موقت بخشي

از برنامه اصالح ساختار اقتصادي به شمار مي آيد كه طي آن با تقويت بخش خصوصي، آن هم بخش خصوصي غير مولد و دالل ،شرايط
براي تامين امنيت سرمايه فراهم مي آيد .نبايد فراموش كرد كه وزارت كار تحت رياست كمالي كه اينك از باندهاي هوادار رفسنجاني به

حساب مي آيد دست در دست خانه كارگر و كانون عالي شوراهاي اسالمي كار براي نخستين بار طرح عقد قراردادهاي موقت را مطرح و به
اجرا گذاشتند .خانه كارگر به دفعات و با صراحت اعالم داشته و مي دارد با نفس قرارداد موقت مخالف نيست ،بلكه به اصطالح خواستار
بهسازي آن است .عليرضا محجوب در اين خصوص به خبرگزاري ايسنا به تاريخ 14 اسفند ماه خاطر نشان كرده بود : طرحي را به مجلس

براي بهسازي قراردادهاي موقت ارايه كرده ايم و طبق اين طرح دولت موظف خواهد شد ظرف 6 ماه وضعيت مشاغلي كه ماهيت موقت دارند



را مشخص كند  .
   پر واضح است چنين طرحي با توجه به خروج كارگاه هاي كمتر از 10 نفر از شمول قانون كار و نيز طرح قانون ارتقاء بهره وري كارگاه

هاي كوچك ،گرهي از مشكالت كارگران قراردادي و بويژه مساله عقد قرارداد موقت نخواهد گشود .
   از اين رو مبارزه براي عقد قراردادهاي دائم و دستجعي و لغو و الغاي قراردادهاي موقت به شكل كنوني كماكان از الويت هاي پيكار جنبش

كارگري  سنديكايي ايران قلمداد مي گردد.



 واقعيت هاي زندگي زحمتكشان 

   يورش گسترده و همه جانبه سرمايه داري جهاني عليه حقوق و منافع زحمتكشان فكري و يدي در سراسر كره خاكي ما ،ميليون ها انسان را به
ورطه بيكاري ، فقر ومرگ كشانده است ، جهاني سازي منجر به سقوط فاحش سطح زندگي كارگران و مزدبگيران گرديده و يك بي عدالتي

و شكاف طبقاتي كم نظير را پديد اورده است .آنچه به صورت فشرده به آن اشاره مي شود ، گوشه هايي از اين وضعيت در جهان و ايران
است .

         *  نيمي از كارگران جهان با در آمد كمتر از 2 دالر در روز زندگي مي كنند ،بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار شرايط كنوني
كارگران در سطح جهان نشان مي دهد، هنوز هم ايجاد شرايط شغلي و درآمدي مناسب تر براي كارگران دنيا ، اولويت اصلي سياست گذاران
جهاني نيست فرآيند جهاني سازي هنوز هم نتوانسته است بازار كار را بهبود بخشد و فرصت هاي شغلي مناسب و كافي در سراسر جهان ايجاد

كند......... طي 10 سال گذشته و همراه با رشد جهاني سازي بيش از 40 ميليون نفر بر شمار بيكاران جهان افزوده شده است .
                                                                                               از گزارش سازمان بين المللي كار به نقل 

                                                                                                از خبرگزاري مهر  19 آذر ماه 1384
   * مطابق آمار منتشره در مطبوعات اروپا سطح دستمزد كارگران و كارمندان در كشورهاي شرق اروپا بطور جدي سقوط كرده ،در

مجارستان طي 5 سال اخير ميانگين واقعي دستمزدها 24 درصد كاهش يافته است . در جمهوري چك ،تازه پس از بحران هاي مختلف در سال
2004 ميانگين دستمزد كارگران به سطح سال 1985 رسيد .

   رقم بيكاري در آلمان طبق برآورد موسسه بلومبرگ در ماه مارس سال 2005 ميالدي چنان افزايش داشت كه اين رقم پس از جنگ جهاني
دوم بي سابقه بوده است . 

   اصالحات دولت گرهاردشرودر ( صدر اعظم سابق آلمان از حزب سوسيال دمكرات) آثار خود را به صورت افزايش ساعات كار، سقوط سطح
دستمزدها و سقوط سطح زندگي زحمتكشان و بيكاري گسترده نشان داد .                                              

                                                                                                           به نقل از خبرگزاري ايسنا
                                                                                                                     29 دي ماه 1384

   *  انحصار فراملي پفيزر كه از بزرگترين كنسرن هاي توليد كننده دارو در جهان به شمار مي آيد اعالم داشته است ،به منظور كاهش هزينه
هاي خود ،هزاران كارگر شاغل در واحدهاي توليدي و خدماتي اين كنسرن عظيم را اخراج خواهد كرد با آغاز برنامه كاهش هزينه ها و

صرفه جويي ،درحدود 100 هزار كارگر و كارمند بويژه در اروپا و آمريكا و آسياي جنوب شرقي امنيت شغلي خود را از دست داده و در خطر
اخراج قرار مي گيرند. 

                                                                                            به نقل از خبرگزاري ايسنا 
                                                                                                                      دي ماه 1384 

   *  با ادغام غول هاي نفتي آمريكا ، برنامه اخراج كاركنان در دستور كار قرار گرفت . شركت شورون  تگزاكو ،شركت اكتشافي يونيكال
را در قراردادي به مبلغ 18 ميليارد دالر خريداري كرد. با اين ادغام كنسرن شورون  تگزاكو به قدرت درجه اول در ذخاير نفت و گاز منطقه
آسيا و اقيانوسيه بدل شد ،توليد نفت توسط اين شركت با اين ادغام به بيش از 3 ميليون بشكه در روز بالغ خواهد شد . بر اساس گزارش هاي
معتبر ،مديران شورون  تگزاكوانتظار دارند فروش ساليانه آنها به 163 ميليارد دالر برسد. اين كنسرن 47 هزار نفر كارگر و كارمند داردكه قرار

است نيمي از آنها با ادغام صورت گرفته اخراج شوند تا صرفه جويي در هزينه ها به منظور كسب سود بيشتر تحقق يابد.                           
                                                                                               خبرگزاري كار ايران  ايلنا

                                                                                                                          خرداد ماه 1384
   *  شركت خودرو سازي دايملر  كرايسلر قصد دارد با صرف بيش از 5 1 ميليارد دالر واحدهاي زيان ده كارخانه اسمارت كه بخشي از

واحد مرسدس بنز است را با تحول روبرو سازد .به اين منظور حكم اخراج بيش از 2000 كارگر و كارمند صادر شده و ساعات كار در بيشتر



واحدهاي توليدي افزايش پيدا كرده است .
                                                                                                   خبرگزاري ايسنا

                                                                                                                       بهمن ماه 1384
   *  ....... ما كارگران بازخريد شده و بازنشسته شركت نساجي پارس ايران واقع در شهر رشت كه از 10 ماه پيش بازخريد و بازنشسته شده ايم

، هنوز 14 ماه حقوق معوقه ،حق سنوات و ساير مزاياي قانوني را كه هر كدام باالي 5 ميليون تومان است از كارفرما طلبكاريم ، هيچ نهاد
رسمي از بابت مطالبات ما كارگران اقدامي به عمل نياورده است .

                                                                                                    خبر گزاري كار ايــران 
                                                                                                                            اسفند ماه 1384

   *  رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني استان تهران مي گويد ،با وجودي كه 15 درصد جمعيت كشور را كارگران ساختماني تشكيل
مي دهند ،حقوق آنان نا مشخص و از بيمه تامين اجتماعي براي آنها خبري نيست .
                                                                                    خبرگزاري كار ايــران

                                                                                                                       14 فروردين ماه 1384
   *  افزايش دستمزدها بدون كنترل تورم هيچ تاثيري بر زندگي كارگران ندارد .چگونه با چنين دستمزدهايي يك خانواده كارگري بايد

زندگي كند . 20 سال پيش وضع كارگران بهتر بود .
                                                                                                   خبرگزاري كار ايران  ايلنا

                                                                                                                            14 دي ماه 1384
   *  با آغاز سال جديد هزاران كارگر استان اصفهان در انتظار اخراج هستند . برنامه تعديل اقتصادي به بهانه طرح حاشيه امنيت شغلي در اين

استان، زندگي را بر هزاران نفر تلخ كرده است .              
                                                                                                     خبرگزاري كار ايــران 

                                                                                                                         فروردين  ماه 1385
   *  كارخانجات الياف خراسان تعطيل و بيش از 400 نفر كارگر آن سرگردان هستند . خريداران بخش خصوصي به چندين هزار متر زمين

اين كارخانه را كه با توسعه شهرها در بهترين منطقه قرار گرفته ،چشم دارند و تعطيلي كارخانه بوسيله آنها صورت گرفته است .
                                                                                             خبرگزاري كـار ايــران 

                                                                                                                  14 دي ماه 1384
   *  صدها كارگر قراردادي در استان آذربايجان شرقي با آغاز سال نو ، به خيل بيكاران پيوستند . دستمزد كارگران شاغل هم كفاف زندگي

آنها را نمي دهد ، فقر گلو كارگران را مي فشارد .
                                                                                              خبرگزاري كـار ايــران 

                                                                                                                     15 فروردين 1384و 



جنبش كارگري وتحوالت ميهن ما 

   * جنبش كارگري با تمام توان و امكانات خود در مبارزه براي تامين آزادي و عدالت اجتماعي و صلح در كشور حضور دارد.اين جنبش از
سويي در راه آماج هاي عام سياسي پيكار مي كند و از ديگر سو در راه تامين و تضمين حقوق صنفي  رفاهي خود با ارتجاع درگير و رو در
روست . مبارزه سياسي و صنفي طبقه كارگر ايران جداي از اهم نيست و تلفيق صحيح و ماهرانه آن هم زحمتكشان و هم جنبش مردمي را

تقويت و توانمند مي سازد!
   

   طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما سالي دشوار و پر حادثه را پشت سر گذاشتند .با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد يورش همه
جانبه به منافع و حقوق تاريخي زحمتكشان به نحوي بي سابقه آغاز شد .به عبارت ديگر جنبش كارگري همچون ديگر گردان هاي جنبش
دمكراتيك و آزاديخواه كشور ،با تغييرات در صحنه سياسي كشور با چالش هاي معيني روبرو شده و از اين رو يك رشته وظايف با اهميتي

در برابر آن قرار گرفته است .در تحليل و ارزيابي جايگاه جنبش كارگري در مبارزه با استبداد و ارتجاع همواره بايد بر اين نكته بنيادين تاكيد
نمود كه مبارزات كارگران و زحمتكشان بخشي جدايي ناپذير مبارزات سراسري محسوب مي شود و هرگونه تغيير آرايش در صحنه سياسي
كشور بطور مستقيم بر اين جنبش تاثير گذاشته و در عين حال ميزان رشد كمي و كيفي طبقه كارگر و سطح سازماندهي و همبستگي در آن و
درجه آگاهي سياسي و صنفي توده هاي و سيع كارگران و در يك كالم نيروي سازمان يافته و متشكل زحمتكشان در تقويت و ارتقاء جنبش

مردمي در راه مبارزه با استبداد نقش انكار ناپذير ايفا مي كند .مرتجعان حاكم با درك همين واقعيت است كه سركوب و مهار جنبش
كارگري را درالويت برنامه هاي خود قرار داده و مي كوشند به هر شكل ممكن مانع وحدت و سازماندهي در ميان كارگران شوند.

   روز جهاني كارگر فرصت مغتنمي است تا مروري كوتاه بر دو عرصه اصلي مبارزه كارگران و زحمتكشان داشته باشيم ، طبقه كارگر و
ديگر زحمتكشان در مبارزه عام سياسي و مبارزه خاص صنفي كه هر دو در پيوند با يكديگر قرار دارند به مقابله با رژيم واليت فقيه پرداخت و

در اين راه تجربيات گرانبهايي اندوخت . 
   * مبارزه طبقه كارگر بر ضد ارتجاع و استبداد :

   پيروزي احمدي نژاد بعنوان نماينده طيف نيروهاي مدافع ذوب در واليت و بر گماري وي بر مسند رياست جمهوري و قوه مجريه وضعيت
در صحنه سياسي كشور را دستخوش تغيير كرد مرتجعان بالفاصله پس از تصاحب كرسي رياست جمهوري درست بر خالف وعده هاي

انتخاباتي خود ،سياست ها و برنامه هايي را طراحي و به مورد اجرا گذاشتند كه بيش از همه توده هاي محروم جامعه و پيشاپيش آنها كارگران
و زحمتكشان را هدف قرار داد و زندگي و امنيت شغلي آنها را به چالش طلبيد .

   برنامه سركوب جنبش مردمي با آن اتكاء با بحران آفريني و ماجراجويي در زمينه هاي مختلف در مجموع فضاي سياسي كشور را به سمت
هر چه بسته تر شدن پيش برد . سركوب و مهار جنبش متناسب با شرايط كه واپس گرايان حاكم در حال پياده كردن آن هستند ،بيش از هر

طبقه ديگر ،كارگران را در معرض انواع فشارهاي سياسي  اقتصادي و اجتماعي قرار داده است .
   دولت احمدي نژاد كه نماينده كالن سرمايه داري تجاري و اليه هاي غير مولد جامعه محسوب مي شود براي آنكه بتواند منافع اين طبقات و

قشرها را تامين نمايد سياست يورش به منافع زحمتكشان را در دستور كار خود دارد.در اين اوضاع يگانه راه براي مقابله با ارتجاع ،تشديد
مبارزه ضد استبدادي و پيكار براي تحكيم رابطه ميان گردان هاي مختلف جنبش مردمي است .جنبش كارگري ستون فقرات جنبش

دمكراتيك مردمي ميهن ما در راه طرد رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد و به همين جهت حضور آن در عرصه سياسي فوق العاده با اهميت
تلقي مي گردد .در اوضاع كنوني وظيفه اصلي و مبرم جنبش كارگري در عرصه مبارزه عام سياسي مرتبط ساختن مبارزه اقتصادي با مبارزه
سياسي و تلفيق اصولي آن به منظور تقويت جنبش سراسري است .بررسي تاريخ جنبش كارگري ميهن ما نشانگر اين حقيقت است كه با

تشديد تضاد و رويارويي طبقاتي ،مبارزه اقتصادي به مبارزه سياسي ارتقا يافته است .بنابر اين سازماندهي طبقه كارگر نه تنها براي دست يابي به
اهداف صنفي  رفاهي ضرور است بلكه براي نيل به هدف هاي عام سياسي نظير تامين عدالت اجتماعي و آزادي هاي دمكراتيك فردي و



اجتماعي و مقابله با استبداد حاكم به منظور ايجاد تحوالت بسود منافع و خواست هاي اكثريت مردم كشور و رهايي از بختك ارتجاع يك
الويت به شمار مي آيد .

   براي آنكه بتوان جلوي يورش به حقوق زحمتكشان را گرفت ،راهي به جز تقويت جنبش سراسري مردم و تشديد مبارزه بر ضد استبداد و
دولت حامي كالن سرمايه داران وجود ندارد .اين نقطه نظر كه بيشتر توسط نهادها و ارگان هاي آشكار و پنهان وابسته به جناح هاي معيني از

رژيم واليت فقيه تبليغ مي شود مبني بر اينكه زحمتكشان فقط در چارچوب امور صنفي و مسايل اقتصادي اعتراضات خود را سازماندهي كنند
.به هيچ رو به سود طبقه كارگر و منافع صنفي و سياسي آن نيست . تامين منافع صنفي و رفاهي زحمتكشان بويژه در اوضاع كنوني كشور ما به
جز تشديد مبارزه سياسي بر ضد رژيم و براي طرد سد اصلي راه تكامل جامعه ما يعني واليت فقيه امكان پذير نيست و نخواهد بود ،لذا طبقه

كارگر هوشيار و مجرب ايران در عرصه مبارزه عام سياسي قاطع و ثابت قدم بر ضد ارتجاع و استبداد پيكار كرده و مي كند!
   * مبارزه براي تامين منافع صنفي و احياء حقوق سنديكايي:

   بي گمان سال گذشته علي رغم فشار شديد ارتجاع حاكم ، جنبش سنديكايي كارگران ايران گام هاي جدي و ارزشمندي به جلو برداشت
،مبارزه دليرانه سنديكاي كارگران شركت واحد در اين زمينه يك نمونه گويا به شمار مي آيد .استقبال كم نظير كارگران از ايجاد و احياء

سنديكاهاي مستقل طي چند سال اخير سابقه نداشته است . مبارزه براي ايجاد سنديكاهاي مستقل و احياء حقوق سنديكايي در اوضاعي دشوار
و پيچيده جريان دارد و بايد شرايط ،امكانات و توانايي ها را به درستي و بدون ذهني گرايي ديد و از آنها استفاده برد.

   اكنون در جنبش سنديكايي كارگران ميهن ما با وجود ضعف و آسيب پذير بودن آن نقطه نظرات و ديدگاه هاي مختلف و متفاوتي به چشم
مي خورد . در واقع ما به دليل وضعيت داخلي و خارجي و نيز اختناق حاكم با طيف رنگارنگي از نظرات در اين جنبش مواجه هستيم .رژيم با
علم به اين موضوع تالش حساب شده اي ،براي ايجاد اغتشاش فكري و تفرقه اندازي به كار مي برد.در اين زمينه بايد هوشيار بود و وحدت
جنبش سنديكايي نو پاي كارگران را به عنوان اصلي ترين وظيفه مد نظر قرار داد .حزب توده ايران به مثابه حزب طبقه كارگر ايران چه در
گذشته و چه در حال حاضر تاكيد كرده و مي كند كه اختالف ديدگاه موجود در ميان گروه هاي زحمتكشان براي تامين وحدت عمل و

وحدت سنديكايي به منظور نيل به هدف هاي مشترك هرگز مانع غلبه ناپذير قلمداد نمي شود و نبايد قلمداد شود .
   سنديكاهاي كارگري ،مركز تجمع و تشكل مجموعه كارگران صرف نظر از تفاوت هاي عقيدتي ،سياسي ،مذهبي ، مسلكي ،قوي و نژادي
آنان است .همه كاركنان فكري و يدي زير پوشش سنديكاها و اتحاديه ها قرار مي گيرند .به عبارت دقيق تر سازمان هاي سنديكايي به وسيع
ترين توده هاي زحمتكش تكيه دارند و عام ترين مسايل دفاع از حقوق صنفي را مطرح و براي آن مبارزه مي كنند .بنابر اين بايد با هر گونه
تنگ نظري و ذهني گرايي مقابله نمود .در اين خصوص تجربيات ارزشمندي از تاريخ جنبش كارگري  سنديكايي در دوران شوراي متحد

مركزي و نيز پس از انقالب بهمن 57 وجود دارد كه مي تواند سرمشق همه فعاالن كارگري قرار گيرد.
   در ارتباط با جنبش سنديكايي تكيه بر دو نكته كه جنبه اصولي دارند ضرور است .نخست اينكه سنديكا و اصوالً جنبش سنديكايي جنبشي

خنثي و غير جانبدار در عرصه سياسي نيست . جنبش سنديكايي كارگران ،جنبشي مستقل وقائم بالذات است و قوانين رشد خاص خود را
دارد،اين به معناي عدم ارتباط و بيگانگي با مسايل سياسي و دوري از آن نيست و نمي تواند باشد .

   نكته دوم اين مساله با اهميت است كه فعاليت سنديكايي بايد در پيوند نزديك و سرشتي با توده زحمتكشان در كارگاه ها و كارخانجات
قرار داشته باشد ،فقط از اين راه است كه سازمان سنديكايي مي تواند از خواست هاي مشروع زحمتكشان مطلع گردد و با توجه به امكانات و

اوضاع ، اين خواسته ها را مورد بررسي قرار دهد و براي تحقق آنها راه و شيوه مناسبي ، متناسب با وضعيت موجود بر گزيند و براي نيل به
هدف ،تحت شعارهايي كه با احساس مسئوليت و به درستي تنظيم كرده است ،زحمتكشان را بسيج و سازماندهي نمايد .

   اصول كار سنديكايي تحكيم ارتباط با توده هاي كارگر و رابطه دمكراتيك با آنها را ايجاب مي كند ،تقويت سنديكا و احياء حقوق
سنديكايي فقط از رهگذر آگاهي زحمتكشان امكان پذير است .

   با توجه به آنچه اشاره گرديد،جنبش كارگري ميهن ما پابه پاي تحوالت كشور رشد و گسترش مي يابد و بخش جدايي ناپذير آن است
.آينده و مضمون اين تحوالت با درجه حضور جنبش كارگري در دو عرصه عام وخاص  سياسي و صنفي در ارتباط است . حضور كارگران و

زحمتكشان ضامن كاميابي جنبش مردمي در مبارزه با ارتجاع و استبداد است . 



 معضالت زنان كارگر و شرايط دشوار زندگي آنان 
زنان ، نيروي كار ارزان و موقت براي سرمايه داران

سخن گويان و برنامه ريزان نوليبراليسم كه سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي مالي را بكمك سياست
گذاران داخلي در كشورهاي مختلف پياده مي كنند بارها مدعي شده اند كه رشد شركت هاي بزرگ و  جهاني شدن اقتصاد  به  ايجاد كار  و
 رفاه عمومي  منجر مي شود و در نتيجه شرايط كار و زندگي كارگران بهبود خواهد يافت و اين يكي از آشكارترين و وقيحانه ترين دروغي

است كه نه تنها قانونمندي هاي سرمايه داري بلكه واقعيت عريان زندگي زحمتكشان و وخيم تر شدن شرايط زندگي ميليونها انسان در سراسر
جهان خالف آن را ثابت مي كند.

تشديد فقر، بهمراه سوء تغذيه و تحقير مداوم و ترس از بيكار شدن و ديگر آسيب هاي اجتماعي زندگي ميليونها كارگر زن و مرد را تهديد
مي كند و در اين ميان زنان كارگر ، عالوه بر تمام مشكالتي كه كارگران بطور عام با آن روبرو هستند از قبيل تهديد به اخراج وعدم پرداخت
بموقع دستمزد و قراردادهاي موقت كارو..ازمشكل تبعيض جنسي در محيط كار نيز بشدت رنج مي برند.زنان هميشه اولين كساني هستند كه
اخراج مي شوند و آخرين كساني هستند كه ترفيع شغلي شامل حال آنان مي شود. تبعيض جنسي در محيطهاي كارگري بيش از ساير بخش

هاي جامعه و خانواده بر زندگي زنان كارگر و زحمتكش اثر زيانبار باقي مي گذارد كه يكي از اولين آثار آن فقر بيشتر براي زنان است.
زنان كارگر دوش بدوش مردان كارگر كار مي كنند اما در شرايط نابرابر با آن بسر مي برند. از پرداخت نابرابر دستمزد در برابر كار برابر

گرفته تا فرصت هاي نابرابر شغلي و مزايا و بيمه و بازنشستگي و غيره . طبق آمارها كارگران زن حدود 5 درصد كل كارگران را تشكيل مي
دهند اما آمار واقعي زنان كارگر بيش از مقدار فوق است چرا كه در بسياري موارد كار آنان در آمارهاي رسمي آورده نمي شود(بعنوان مثال
زنان كارگري كه در خانه بخشي از كار كارگاهها و حتي كارخانه هاي بزرگ را انجام مي دهند كارشان جزو آمار محسوب نمي شود). با آن
كه در قانون كار دستمزد مساوي در مقابل كار مساوي آمده است، امري كه فقط روي كاغذ مانده و اضافه كاري ها و پاداش و امتيازات -اگر

بود- پيش از همه به كارگران مرد تعلق مي گيرد. زنان حتي در مشاغل ساده كه نياز به تخصص ندارد، طبق آمارها معادل 69تا  90مردان
دستمزد دريافت مي كنند.اولين موج اخراج يا  تعديل نيروي انساني  كه در هر كارخانه اي شروع شود قبل از همه دامان زنان كارگر را مي

گيرد. زنان كارگر با اينكه7 درصد بيمه خود را پرداخت مي كنند، اما بعد از فوت آنان بازماندگانشان از حقوق آنان بهره اي نمي برند. حتي
اگر زنان سرپرست خانوار باشند.

زنان همواره شانس كمتري براي استخدام در كارخانه هاي بزرگ را دارند حتي اين مقدار كم شانس هم با سياست تعديل اقتصادي باز هم
كمتر شده است . كار آنان براي كارخانه هاي بزرگ مقرون به صرفه نيست چون اين كارخانه ها تحت پوشش قانون كارند و هزينه مرخصي
و زايمان و مهد كودك ها را بايد بپردازندو نيز براحتي نمي توانند اخراج كنند.  در صورت اشتغال زنان در كارخانه هاي بزرگ دستمزد آنان
حتما پائين تر از مردان است و بعالوه از مزايا و كالسهاي آموزشي خبري نيست و در اين رابطه نه تنها كارفرمايان سود برده بلكه كارگران مرد

هم ذي نفع اندو بارها ديده شده كه كارگر متخصص زن را بين خود راه نمي دهند يا آنان را در كالسهاي آموزشي خود نمي پذيرند.
در عوض شانس زنان براي اشتغال در كارگاههاي كوچك بمراتب بيشتر از مردان است. باين دليل كه زنان نيروي كار ارزان تر و مطلوب تري
براي كارفرما محسوب مي شوند و حال كه سياستهاي ضد كارگري رژيم كارگاههاي كمتر از ده نفر را ازشمول قانون كار خارج كرده است

و كارفرما موظف نيست هزينه مهد كودك يا مرخصي زايمان را بپردازد و بعالوه هر زمان كه اراده كند ودر غياب تشكلهاي مستقل
كارگري،آنان را اخراج و باين ترتيب كارفرمايان با استخدام زنان در كارگاههاي كوچك سود سرشاري مي برند.

در ضد كارگر بودن قانون خروج كارگاهاي كمتر از ده نفر از شمول قانون كار همين بس كه بدانيم بيش از چهل درصد نيروي كار كشور
دريك ميليون و هشتصد هزار كارگاه كوچك اشتغال دارند و فقط نزديك به نه ميليون كارگر قاليباف داريم كه اكثر آنان را زنان تشكيل
ميدهندو آنوقت چهره كارگر ستيز و ضد مردمي رژيم حامي سرمايه داران و مهرورزي آنان به تجار و سرمايه داران محترم را بهتر مي توان

شناخت.
عالوه بر دو گروه فوق زنان كارگر،اغلب زنان سرپرست خانوار يا زناني كه از روستاها مهاجرت كرده و در حاشيه شهرها زندگي مي كنند ،



عمدتا كارگراني هستند كه به كار در خانه (نه خانه داري) پرداخته و يا در شركت هاي پيمانكاري قراردادهاي موقت كار دارند واين دو گروه
بشدت مورد استثمار قرار گرفته واكثرا در مشاغل پست و كم مزد و خارج از مقررات قانون كار فعاليت مي كنند ودر نتيجه هيچ گونه حمايت

قانوني شامل آنها نمي شود.
ژناني كه با شركت هاي پيمانكاري كار مي كنند(مثال نظافت چي اند)حداكثر نيمي از مزد خود را دريافت ميكنندو نيم ديگر به جيب شركت
پيمانكار مي رود. كارگران زني كه در خانه ها كار مي كنند(مثال سبزي خشك مي كنند)ويا حتي بخشي از كار كارخانه هاي بزرگ را در
منزل انجام مي دهند ودر مقابل دستمزد ناچيزي مي گيرند كارشان در هيچ آمار كارگري درج نمي شود. در گزارشي در سايت  هستيا  آمده

است  كارخانه دستگاه الكتريكي براي بستن پيچ داشت،اما دستمزد اين بخش از زنان بقدري پائين است كه صاحب كارگاه ترجيج مي داد كار
را به زنان بدهد كه در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينكه هزينه برق مصرف نشود. يعني هزينه برق از حقوق اين زنان بيشتر بود 

وضعيت دردناك زنان كارگرو شرايطي كه كارفرمايان با حمايت رژيم واليت فقيه براي زنان كارگر و زحمتكش ميهنمان فراهم آورده است
در البالي گزارشات زير ميتوان دريافت كه مشتي اند نمونه خروار:

بنا بگزارش سايت كانون زنان ايران مديران كارخانه شانه چيان از زنان كارگر كه بنوعي سرپرست خانوار هستند سوء استفاده كرده وآنان را به
مشاغل سخت و زيانĤور مانند پرس كاري و كار با ماشين تراش وادار مي كند(مزدي كه باين كارگران تعلق مي گيرد بسيار پائين تر از

دستمزدي است كه به كارگرمتخصص يا كارگر مرد تعلق ميگيرد)و مديران اين كارخانه از كارگران سفته هاي بيست ميليون ريالي جهت
استخدام دريافت كرده وبا هدف عدم پرداخت عيدي و سنوات از كارگران برگه تسويه حساب سفيد امضاء مي گيرند.يكي از كارگران به
خبرنگار ايلنامي گويد كه وزارت كار و اداره بهداشت هيچ نظارتي براين كارخانه ندارند و هنگامي كه از وزارت كارافرادي جهت بازرسي
ميĤيند كارگران را درون رختكن محبوس و دستگاهها را خاموش مي كنند.كار در روزهاي تعطيل اجباري است ولي هيچگونه مزايائي براي

اين روزها در نظر گرفته نمي شود .ونيز   شركت ماكاروني تاويز به كارگران چهل تا صدوده هزارتومان حقوق ميدهد. حقوق پايه اي كه
مجلس تصويب كرده است صدوبيست هزارتومان است يعني زير خط فقر.شرايط محيط كار براي زنان روزبروز سخت تر و بر تعداد بيكاران

افزوده مي شود.. -   دهها هزار زن كارگر در شركت بسته بندي تامين خوراك نيشابور هر دو ماه صد هزار تومان حقوق مي گيرند. ساعت
كاري آنان از سه بعد از ظهر تا يازده شب بوده و هدف كارفرما از اين ساعت ، پايان كار بازرسان تامين اجتماعي و ادارات كار است 

اين است واقعيت دردناك زندگي دشوار كارگران ميهن ما بويژه زنان كارگر در رژيم واليت فقها كه سعي دارد روح قانون كار را از محتوي
تهي  وهمين قانون نيم بند كار را بر نميتابد و قانون خروج كاركاههاي كمتر از ده نفر ويا قراردادهاي موقت و قراردادهاي سفيد را به كارگران

تحميل ميكند. اين قراردادها امنيت شغلي را از كارگران سلب وبا كوچكترين اعتراضي آنان را تهديد به اخراج و يا اخراج مي كنند.اخيرا
كارفرمايان با تبديل كردن قراردادهاي يكساله و سه ماهه و كمتر و حتي قراردادهاي شش روزه(كه كارفرما مجبور نباشد حتي يك روز

تعطيل هفته را بپردازد) نوعي برده داري را در قرن بيست  يكم تحقق مي بخشند.
خواسته هاي زنان كارگر چيست- خواسته هاي زنان كارگر عالوه بر خواسته هاي عام كارگران در بهبود قانون كار و رفع نقائص آن از

قبيل حق داشتن تشكل  حق اعتصاب و افزايش دستمزد و جلوگيري از اخراج ها عبارتند از:
ايجاد فرصت هاي برابر استخدامي در كارخانه هاي بزرگ  پرداخت دستمزد برابر در ازاي كار برابر- امكان دستيابي زنان به ارتقاي شغلي-

امكان دستيابي به آموزش حرفه اي زنان رفع تبعيض از قانون بيمه بازنشستگي  برقراري مستمري بعد از فوت زنان كارگر به فرزندانشان
آگاهي به مسائل و حقوق زن و مرد در تشكلهاي صنفي- مبارزه با خشونت عليه زنان در محيطهاي كاري  استفاده از مرخصي زايمان و تضمين

بازگشت به كار و استفاده از امكانات مهد كودك و..
تحقق موارد فوق فقط با مبارزه متشكل و سازمان يافته زنان همراهوهمدوش با مبارزات كارگران مرد و نيز پيوند با مبارزات ديگر نيروها از

قبيل زنان ،دانشجويان و ديگر اقشار زحمتكش مثل معلمان، پرستاران و..امكان پذير است.بهمين دليل تشكل يابي زنان كارگر ضرورتي است
مبرم و انكارناپذير.



 مبارزه مردم نپال بر عليه رژيم مطلقه
اوج گيري و وسعت اعتراض ها و اعتصاب هاي عمومي در هفته هاي اخير در كاتماندو و شهرهاي عمده سراسر نپال ، روند جديدي از مبارزه
بر عليه رژيم پادشاهي مطلقه اين كشور  و براي پايه گزاري يك جمهوري دمكراتيك  را در كشور جاري كرده است.  در روزهاي اخير اين
مبارزه كه هر لحظه ابعاد وسيع تري به خود مي گيرد  به موفقيت هاي چشم گيري نايل شده و شاه «گيانندرا » و رژيم مطلقه را به عقب نشيني

هاي مهمي مجبور كرده است.
كشور نپال ، به غير از يك دوره ي كوتاه حكومت پارلماني  پس از جنگ دوم جهاني، تا سال 1989 حكومت سلطنت مطلقه داشت ، تا اين

كه دراين سال   بيراندرا   پادشاه وقت ، بر اثر فشار عمومي رهبري شده از سوي نيروهاي ائتالف سياسي و اجتماعي و از جمله حزب كمونيست
پر قدرت نپال، وادار به پذيرش حكومت پارلماني و قبول عملكرد پادشاه به عنوان مقامي تشريفاتي، شد . 

اين سيستم ، به رغم كاستي هاي مشخص و اوج گيري مبارزه خونين بين نيروهاي نظامي- امنيتي و جنبش چريكي مائوئيستي نپال و درگيري
هاي بين نيروهاي سياسي ، تا سال 2005 ادامه داشت. در اين سال ،   «گيانندرا»  كه در سال 2001 در شرايطي سئوال برانگيز و بدنبال كشته شدن

پادشاه، برادرش، به دست وليعهد وقت، به تخت شاهي دست يافته بود ، به بهانه ي عدم توانايي دولت به پايان بخشيدن به شورش ها و در
گيري هاي خونين سياسي، پارلمان كشور را منحل كرد ، وضعيت فوق العاده در كشور اعالم نمود و تحت نام مبارزه با فساد و ياغيگري ،
آزادي هاي فردي را از بين برد.  از اين زمان سانسور بر رسانه هاي كشور حاكم شد و نيروهاي سياسي اپوزيسيون نيز از حق اعتصاب و

تظاهرات محروم شدند . 
در 10 ارديبهشت 1380 گرچه وضعيت فوق العاده ملغي شد اما كنترل كامل كشور در اختيار   گيانندرا  باقي ماند و هيچ تغييري در ساير موارد

پيش نيامد.
احزاب اپوزيسيون با باقي ماندن  «گيانندرا»   در قدرت ، و تشديد شرايط ترور و اختناق ، در سياست هاي خود مصمم تر شدند . در مردادماه
سال گذشته حزب كنگره ي نپال كه در سابق با مشروطه سلطنتي موافق بود ، اعالم كرد كه سلطنت مطلقه را از برنامه ي خود حذف كرده و
موافق به ايجاد  جمهوري دمكراتيك در كشور  است . پيش از آن نيز حزب كمونيست نپال ، هرگونه حكومت سلطنتي را رد كرده و در برنامه
ي خود خواستار ايجاد جمهوري دمكراتيك شده بود .  حاصل ادامه عملكرد سياست هاي «گيانندرا» وخيم تر شدن اوضاع اجتماعي و سياسي

در نپال و اوج گيري تظاهرات و اعتصاب ها در سراسر كشور بود . 
خبر گزاري   «كانتي پور آن الين» در روز 18 فروردين   در رايطه با گسترش اعتصاب ها در سراسر كشور نوشت :   كاركنان سنديكايي بانك
مركزي در حمايت از اعتصاب عمومي و تظاهر كنندگان ، دست از كار كشيده اند ، كه اينها اولين كاركنان دولتي بودند كه به حمايت از
حركت هاي عمومي اپوزيسيون پرداخته اند.    بي بي سي نيز در روز 30 فروردين گزارش داد:   مقامات نپال براي مقابله با تظاهرات يك
ممنوعيت رفت و آمد 18 ساعته را در كاتماندو به اجرا گذاشته اند . اين ممنوعيت از ساعت 2 صبح پنج شنبه  به وقت محلي آغاز شد . 

همچنين   اخبار واصل از منطقه جها پا ، در شرق كشور حاكي از حمله نيروهاي امنيتي به تظاهر كنندگان ، راندن آنها به يك استاديوم ورزشي و
تير اندازي به سوي آنها بود.    

اما مردم با بي اعتنايي به حكومت نظامي و با وجود برقراري مقررات منع آمد و شد روزانه در شهر كاتماندو، پايتخت، در روز جمعه در گروه
هاي وسيع و با در دست داشتن پرچم هاي سرخ از ميان سد پليس ضد شورش عبور كرده و تظاهرات تازه اي برگزار كردند.  

شاه «گيانندرا» روز جمعه، اول ارديبهشت، در سخناني تلويزيوني گفت كه قدرت را به مردم تحويل مي دهد.  وي در اين سخنان از احزاب
رسمي مخالف كه در هفته هاي اخير رهبري اصلي اعتراضات عليه پادشاه را برعهده داشتند، خواست تا فردي را براي مقام نخست وزيري

معرفي كنند.  شاه «گيانندرا» تاكيد كرد كه تا آن زمان، دولت كنوني زمام امور كشور را برعهده خواهد داشت.  پادشاه نپال در سخنان خود
گفته بود كه دولت در چهارچوب قانون اساسي مصوب سال 1990 عمل خواهد كرد. طبق اين قانون اساسي پادشاهي نپال به صورت يك

پادشاهي مشروطه درآمد و فعاليت احزاب سياسي قانوني اعالم شد.

رخدادهاي روزهاي گذشته به صراحت نشان مي دهند كه عقب نشيني حساب شده پادشاه نپال و وعده احياء دموكراسي چند حزبي در  كشور



نتوانسته است كه موج تطاهرات اعتراض آميز هفته هاي اخير را كه در جريان آن ده ها نفر به دليل تيراندازي هاي نيروهاي نظامي به سوي
تظاهر كنندگان كشته شده اند، را بخواباند.   در روز شنبه 2 ارديبهشت ماه صدهزار نفر در خيابان هاي كاتماندو به تظاهرات پرداختند و

خواهان برچيده شدن بساط سلطنت مطلقه شدند.  اين تظاهرات تازه، كمتر از 24 ساعت پس از آن صورت مي گرفت كه پادشاه نپال وعده داد
كه دموكراسي را در كشور احيا كند. 

در همين حال احزاب سياسي نپال گفته اند پيشنهاد شاه گيانندرا را براي تشكيل دولت موقتي كه بر روند انتخابات آتي و استقرار مجدد يك
دولت دموكراتيك نظارت داشته باشد، رد كرده اند. اين احزاب گفته اند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.  برخي از نيروهاي مخالف

دعوت شاه گيانندرا از احزاب سياسي براي تشكيل يك دولت موقت را ظاهرسازي خوانده اند.
كريشنا پراساد، سخنگوي حزب  كنگره نپال  كه از احزاب عمده مخالف است و در دهه 1990 براي سال ها كنترل دولت را به دست داشت،
گفت كه پادشاه  به تقاضاهاي اصلي جنبش اعتراضي رسيدگي نكرده است  و گردهمايي ها ادامه خواهد يافت.  سوباش نموانگ، سخنگوي
حزب كمونيست نپال كه اوايل دهه 1990 عهده دار تشكيل يك دولت اقليت در كشور بود و از نيروهاي عمده سياسي نپال محسوب مي

شود،  نيز گفت اين حركت  تالش ديگري از سوي پادشاه براي گول زدن مردم و نجات رژيم  به نظر مي رسد.
رهبران احزاب اپوزيسيون نپال گفته اند تقاضاهاي اوليه آنها از جمله تشكيل يك مجلس موسسان براي تصميم گيري درباره آينده سلطنت

هنوز اجابت نشده است. 
گسترش تظاهرات عمومي در نپال بر عليه سلطنت مطلقه و سياست هاي مشترك احزاب سياسي اين كشور در براندازي حكومت مطلقه

«گيانندرا» ، و عقب نشيني حكومت مي تواند آغازي براي پايان بخشيدن به زندگ حاكميت كنوني و آغازي نوين براي دمكراتيزه كردن نپال
باشد . 

سلطنت مطلقه با وجود در اختيار داشتن تمامي نيروي نظامي و سياسي دولتي قادر نيست در برابر خروش همگاني و فعاليت متحدانه احزاب
سياسي مقابله كند و تالش دارد تا با دادن باج و برخي امتياز ها حاكميت را در اختيار نگهدارد ، اما همه نشانه ها بر اين داللت دارد كه دير يا
زود مردم  حكومت را به طور كامل سرنگون خواهند كرد ، امري كه در انتظار تمامي حكومت هاي مطلقه و ضد مردمي است . حكومت

هايي كه مخالف دموكراسي، آزادي، برابري و عدالت اجتماعي هستند. 

انتخابات ايتاليا:  نه مردم به جنگ و  نئو ليبراليسم 
در انتخابات پارلماني ايتاليا و در جريان يك رقابت بسيار نزديك و حساس،  رومانو پرودي ، كانديداي ائتالف چپ-ميانه  توانست بر

كانديداي نيروهاي راست، سيلويو برلوسكني ، نخست وزير ايتاليا ، پيروز شود.  حزب كمونيست رفونداسيون ايتاليا و حزب كمونيست هاي
ايتاليا هر دو در ائتالف پيروز شركت دارند و از معماران پروژه شكست برلسكني مي باشند.  در حقيقت تشكيل ائتالف چپ- ميانه  در مراسم
افتتاحيه كنگره حزب كمونيست رفونداسيون ايتاليا در اسفند 1383 در شهر ونيز  كه رومانو پرودي نيز در آن شركت داشت، رسماٌ اعالم شد.

اين شكست انتخاباتي  به اندازه اي  براي برلوسكني سنگين بود كه او پس از اعالم نتيجه انتخابات، رقباي خود را به تقلب متهم كرد و
خواستار باز شماري آرا شد .  اما وزارت كشور ايتا ليا نتيجه انتخابات را قطعي خواند و اعالم كرد كه هيچ تغييري در آن به وجود نخواهد آمد

 .
در اروپا و آمريكا بر خوردهاي گوناگوني به اين انتخابات شد .پس از پيروزي پرودي ، نخست وزير اسپانيا  و صدر اعظم آلمان، آنجال

مركل، بالفاصله اين پيروزي را تبريك گفتند در حالي كه جرج بوش و توني  بلر منتظر عكس العمل برلوسكني در مورد انتخابات شدند . 
شكست برلوسكني در اساس «نه» همه جانبه مردم ايتاليا به سياست هاي نو ليبرالي دولت راست بوده است كه در سال هاي اخير شرايط

دشواري را براي  عموم مردم ، به ويژه جوانان ،  ايجاد كرده كه ماحصل آن فشار اقتصادي و اجتماعي بيشترمي باشد.  اقليت هاي مهاجر ساكن
ايتاليا در انتخابات از ائتالف چپ- ميانه حمايت مي كردند.    

در دوران نخست وزيري برلوسكني ، بيكاري در ايتاليا رو به افزايش گذاشت ، به طوري كه رقم بيكاري اين كشور باالترين رقم در اروپاي



غربي و معادل 24 درصد است ( خبرگزاري اينتر پرس 8 آوريل 2006)
در چنين شرايطي ، جوانان اين كشور آينده اي مبهم و بي ثبات را در پيش روي خود ميديدند. جواناني كه مي توان گفت تا حدود زيادي

سهم تعيين كننده اي در اين انتخابات داشتند.در اين دوره 4 ميليون جوانان راي دهنده به مجموعه ي راي دهندگان افزوده شده بودند . جواناني
كه به نقل از رويترز ، به دليل وخيم تر شدن شرايط اقتصادي   مدت طوالني تري را با والدين خود زندگي مي كنند ......حتي ايتاليايي هاي

تحصيل كرده در دانشگاه ، در سن سي سالگي نيز به سختي مي توانند به طور متوسط درآمدي برابر با 1000 يورو داشته باشند تا بتوانند اجاره
يك آپارتمان كوچك در شهر هايي مثل رم و ميالن را بدهند.   ( رويترز 3 آوريل 2006)

در دوران نخست وزيري برلوسكني و در راستاي گسترش سياست هاي نئوليبراليستي و در هم آهنگي با اتحاديه اروپا ، تغييرات جدي در
قوانين كار ، به ويژه به زيان جوانان و نيروي كار جديد ايجاد شد و با قول  كاهش ماليات ها   در عمل از ميزان بودجه خدمات اجتماعي و

عمومي به طور جدي كاست. 
در همين دوره فساد دولتي و در رابطه مستقيم با شخص برلوسكني رو به افزايش گذاشت كه نتيجه آن افتضاحات سياسي بود كه برلوسكني

را به پاي ميز محاكمه كشاند .  در سياست خارجي نيز برلوسكني ، هم پا با آمريكا و و انگلستان در جريان حمله به عراق پيش رفت و با
پشتيباني از آنها ، نيروهاي نظامي خود رابه عراق گسيل داشت. 

شكست برلوسكني ، كه به عنوان مهره اي اساسي براي پيش برد سياست هاي نئوليبرالي در ايتاليا به حساب مي آيد ، سبب ناراحتي و
نارضايتي عميقي در ميان نيروهاي راست شد . به اندازه اي كه حتي رييس جمهور اين كشور كه وظيفه تشريفاتي تاييد نخست وزير جديد را
دارد ، از تاييد پرودي سرباز زد و آن را موكول به رييس جمهور جديد كرد كه در واقع تشكيل دولت جديد را تا اواسط ماه مه به تعويق مي

اندازد . 
پرودي و متحدان او در برنامه هاي انتخاباتي خود ، ضمن انتقاد از سياست هاي برلوسكني ، اعالم كرده اند كه با افزايش ماليات ها ، به ويزه
در بخش مبادالت بورس و سهام ، تالش خواهند كرد تا بيكاري راكاهش داده و به بودجه ي خدمات اجتماعي و عمومي بيافزايند. در اين
برنامه از جمله ايجاد   قانون ماليات بر ارث   است كه توسط برلوسكني ملغي شده بود و ديگري   ماليات بر بازار بورس و سهام تا 19 درصد

افزايش خواهد يافت.  ( ابزرور 2 آوريل 2006)
در سياست خارجي نيز پرودي اعالم كرده بود كه در صورت پيروزي نيروهاي نظامي ايتاليا را از عراق فر خواهد خواند، همانگونه كه زاپاترا
در اسپانيا انجام داد . در مورد فلسطين نيز ائتالف پيروز اعالم كرده است كه بايد   شرايط جديد در اين كشور را مورد بررسي و بازبيني قرار

داد .   (گاردين 14 آوريل 2006)
در اين انتخابات احزاب كمونيست شركت كننده در ائتالف چپ  ميانه توانستند آرا ي خود را نسبت به دوره ي قبل افزايش دهند و اين با در
نظر گرفتن نزديكي آراي دو جناح در انتخابات ، نقش تعيين كننده اي را داشت . حزب كمونيست رفونداسيون (احياء) ايتاليا توانست تعداد

آراي خود را براي مجلس از 5 درصد در سال 2001 به 5.8 درصد افزايش دهد . ( از 1،867،712 به 2،229،604 ).  براي مجلس سنا نيز آراي
حزب به 7،4 درصد رسيد .( از 1،707،175 به 2،518،624 ) كه به اين ترتيب حزب كمونيست رفونداسيون (احياء) ايتاليا 41 نماينده در

مجلس و 27 نماينده در سنا خواهد داشت . اين باالترين آرا حزب تا كنون بوده است .   حزب كمونيست رفونداسيون ايتاليا در بيانيه اي كه
در اين رابطه منتشر كرد متذكر شد: “يك قدم مهم برداشته شده است.  ما برلوسكني را شكست داديم. اكنون ما عزم داريم كه ايتاليا را بسوي

تغيير هدايت كنيم و به ايجاد يك مفهوم سياسي جديد، آلترناتيو چپ در ايتاليا، كه پس از اين انتخابات در ايتاليا قويتر شده است، كمك
كنيم.  حزب كمونيست رفونداسيون ايتاليا در دولت آينده شركت خواهد كرد.”

حزب كمونيست هاي ايتاليا نيز آراي خود را از 1،7 درصد در سال 2001 به 2،3 درصد براي مجلس افزايش داد ( از 618،649  به 884،912 )
و براي سنا نيز توانست 4،2 درصد آرا را كسب كند كه به اين ترتيب حزب كمونيست هاي ايتاليا 16 نماينده در مجلس و 11 نماينده در سنا
خواهد داشت .  در بيانيه رسمي حزب كمونيست هاي ايتاليا در رابطه با نتيجه انتخابات اشاره مي شود: “يك ايتالياي نو در صورتي مي تواند
به واقعيت بپيوندد كه ما قادر باشيم كه از شر برلوسكنيسم در فرهنگ سياسي ايتاليا خالص شويم.  نيروهاي چپ ايتاليا مي توانند چنين نقشي
را ايفاء كنند.  و ما بر اين باوريم كه حزب كمونيست هاي ايتاليا قادر خواهد بود كه در جهت وحدت چپ به عنوان يك پيش شرط مبارزه



اي جدي به نفع جامعه ايتاليا اقدام نمايد.”  
نتايج انتخابات ايتاليا نشان داد كه سياست هاي برلوسكني ، نتوانسته اند و نمي توانند تامين كننده منافع مردم اين كشور باشند و مردم با آگاهي

از اين مسئله به دنبال آلترناتيوي ديگر براي زندگي بهتر هستند .
جدا از اين كه دولت رومانو پرودي تا چه حد بتواند به وعده هاي خود عمل كند ، نقش فعال مردم و به ويژه جوانان ، در انتخابات نشان داد
كه ورود نسل جديد به بازار كار و زندگي ، خواست ها و نيازهاي نويني را مطرح مي كند و اگر به اين خواست ها بي توجهي شود ، آنها يا
به صورت مسالمت آميز حكومت را وادار به عقب نشيني و سقوط وادار مي كنند و يا در صورت لزوم با مقاومت و رو در رويي اجتماعي و

در نهايت با خشونت هيئت حاكمه را وادار به عقب نشيني خواهند كرد ، به گونه اي كه در فرانسه و نپال انجام دادند. 



راز دالر آمريكا
نوشتة ديپك باسو

برگرفته از: دموكراسي مردمي، ارگان هفتگي حزب كمونيست هند (ماركسيست)، مارس 2005

اياالت متحد آمريكا به شيوه هاي گوناگوني سه سازمان مالي عمده، يعني بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، و سازمان تجارت جهاني را
كنترل مي كند تا بتواند اقتصاد جهان را تحت كنترل خود داشته باشد. اين سه سازمان به كشورهاي ديگر توصيه مي كنند كه حسابگر و

دورانديش باشند، و نگذارند كه در تراز پرداخت هايشان يا در امور مالي دولت شان دچار كسري موازنه شوند. اما، خودِ مرآآمريكا هر از
گاهي در موازنه پرداخت ها و در بودجة دولت دچار كسري هنگفتي مي شود، همان طور كه اكنون در دوره حكومت جورج بوش در چنين

وضعيتي قرار دارد. با وجود اين هيچ كس در صندوق بين المللي پول از آمريكا نمي خواهد كه وضع مالي خودش را كنترل كند و سرو
ساماني بدهد. هيچ افت شديدي در ارزش دالر ديده نمي شود و هيچ نشاني از ورشكستگي قريب الوقوع اقتصاد آمريكا به چشم نمي خورد.

غير آمريكايي ها كماكان شتاب در خريد دارايي هاي آمريكا دارند. اين سؤال پيش مي آيد كه چرا كه قوانين اقتصادي در مورد اياالت
متحده آمريكا صادق نيستند!

وضعيت استثنايي دالر آمريكا 
پاسخ در وضعيت استثنايي و ويژة دالر آمريكا نهفته است كه از زمان رواج يورو در اروپا در معرض تهديد قرار گرفته است. در عمل، دالر

آمريكا پولي است كه كشورها به عنوان ذخيرة ارزي نگاه مي دارند. تقريباً دو سوم ذخاير رسمي ارزي جهان را دالر آمريكا تشكيل مي دهد.
بيش از چهار پنجم كل مبادالت ارزي خارجي و نيمي از كل صادرات جهان  به دالر آمريكا انجام مي شود. فزون بر اين، تمام وام هاي

صندوق بين المللي پول به دالر آمريكا محاسبه و اعطا مي شوند. قدرت دالر آمريكا به علت قدرت اقتصادي آمريكا نيست، چرا كه هر آنچه
را كه آمريكا مي تواند صادر كند، مي توان از منابع ديگري هم تهيه كرد.

هر چه دالر بيشتري در خارج از آمريكا به جريان بيفتد، يا توسط سرمايه گذاران خارجي در دارايي هاي آمريكايي سرمايه گذاري شود، به
همان اندازه ديگر كشورهاي جهان مجبورند كاال يا خدمات بيشتري در ازاي اين دالر ها در اختيار آمريكا قرار دهند. توليد دالر (در واقع

چاپ آن!) براي آمريكا عمالً هزينه اي ندارد؛ بدين ترتيب، اين واقعيت كه بقية دنيا ناگزير است اين ارز را به اين صورت مصرف كند، بدان
معناست كه آمريكا حجم عظيمي كاال و خدمات را عمالً مجاني وارد (دريافت) مي كند.

اين وضع مثل اين است كه بانك مركزي هندوستان هر وقت الزم باشد پول چاپ كند و بدون در نظر گرفتن هزينة واردات، هر چه نياز داشته
باشد بخرد. اگر روپيه مي توانست همان وضعي را داشته باشد كه دالر آمريكا دارد، ديگر هندوستان مجبور نبود در سال 1990 به عنوان

ضمانت باز پرداخت واردات تمام ذخاير طاليش را به لندن بفرستد، و در برابر صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تسليم شود، دو نهادي
”كه براي اعمال  به شدت ضد مردمي در اختيار آمريكا قرار دارند. اگر روپيه وضع دالر را داشت، فقط كافي بود كه” اصالحات اقتصاديِ
ناراشيمها رائو روپية بيشتري چاپ كند! اگر همة كشورهاي در حال توسعه از چنين امكاني برخوردار مي بودند، مي توانستند به سرعت رشد
كنند. اما در حال حاضر اين فقط آمريكاست كه از چنين امتياز ويژه اي برخوردار است. بريتانيا هم روزگاري، در دوران امپراتوري، از چنين
امتيازي برخوردار بود. با اين تفاوت كه بريتانيا مجبور بود رابطة پاوند با طال را رعايت كند و به همين دليل هم به تسخير كشورهاي متعددي

دست مي زد كه داراي ذخاير و معادن طال بودند. زماني بود كه بانك انگلستان بيشتر از 300 تُن طال در ذخيره داشت. برخالف پاوند، دالر از
سال 1973 فارق از چنين محدوديتي بوده است. هنگامي كه يورو به عنوان واحد پول اتحادية اروپا به جريان انداخته شد، يكي از هدف هاي

اقتصادي و شايد هدف اصلي اين اقدام، تبديل آن به ارز ذخيرة بانكي به جاي دالر آمريكا بود، به طوري كه اروپا هم بتواند از هيچ پول
بسازد.



فاجعة احتمالي براي آمريكا
البته واضح است كه چنين وضعي براي آمريكا فاجعه آميز خواهد بود. در صورت وقوع اين امر، نه تنها آمريكا عمالً بخش بزرگي از سوبسيد
 را از دست خواهد داد، بلكه اگر كشورهاي جهان ذخاير ارزي شان را از دالر آمريكا به يورو تبديل كنند،”كاالها و خدمات مجاني“ساالنة 
ارزش واحد پول آمريكا به شدت افت خواهد كرد. هزينة واردات براي آمريكايي ها  هر چه بيشتر خواهد شد و هر چه آمريكا دالر بيشتري
خرج كند، مي بايست با فروش كاال ها و خدمات به كشورهاي ديگر شروع به بازپرداخت بدهي هايش كند، كه اين به نوبة خود مي تواند

منجر به افت شديد سطح زندگي در آمريكا شود.

اگر كشورها و شركت ها دارايي هاي دالري شان را به دارايي هاي يورويي تبديل كنند، بازار پررونق سهام و امالك آمريكا به طور قطع در
هم خواهد شكست. در آن صورت، بانك مركزي فدرال آمريكا ديگر قادر به چاپ پول بيشتر براي بازسازي اقتصاد و به جريان انداختن خون
تازه در شريان هاي اقتصادي آمريكا، آن طور كه در حال حال حاضر امكان دارد، نخواهد بود، زيرا در نبود خارجيانِ مشتاق به گرفتن دالر،
نتيجه چيزي جز يك تورم جدي نخواهد بود كه به نوبة خود خريداران خارجي را به نگاه داشتن پول آمريكا بي ميل تر مي كند، كه پيامد آن
تشديد بحران خواهد بود. به علت وجود چتر امنيتي كه مبادالت نفتي براي اقتصاد آمريكا تأمين مي كند، اين سناريو ممكن است هرگز اتفاق

نيفتد. نفت نه تنها مهمترين كاالي تجاري بين المللي، بلكه به مثابه خون زندگي بخش اقتصادهاي مدرن كشورهاي صنعتي است. تا همين
اواخر، همة كشورهاي عضو اوپك (سازمان كشورهاي توليد كنندة نفت) بر فروش نفت شان فقط به دالر آمريكا توافق داشتند. مادامي كه

اين وضع برقرار باشد، يورو نخواهد توانست خود را به سطح واحد پول ذخيرة ارزي معتبر و عمده اي باال بكشد. توافق ذكر شده همچنين بدان
معناست كه آمريكا عمالً كنترل كل بازار نفت جهان را در اختيار دارد؛ كشورها فقط در صورتي مي توانند نفت بخرند كه دالر داشته باشند،
و فقط يك كشور است كه حق چاپ دالر را دارد: اياالت متحد آمريكا. بدين ترتيب، آمريكا در عمل كافي است دالر بيشتري چاپ كند و

هر قدر بخواهد نفت وارد كند، بدون آن كه نگران قيمت آن باشد.

تصميم سياسي اوپك 
از سوي ديگر، اگر اوپك تصميم بگيرد كه در ازاي فروش نفت خود فقط يورو بگيرد، آنگاه دورة برتري و سلطة اقتصادي آمريكا به سر

خواهد رسيد. در اين صورت، نه تنها اروپا ديگر به آن چنان دالر زيادي نياز نخواهد داشت، بلكه ژاپن هم كه 80 درصد نفت مورد نياز خود
را از خاورميانه وارد مي كند بخش عظيمي از ذخاير دالري خود را به يورو تبديل خواهد كرد. ژاپن يك كمك خرج عمدة اقتصاد

آمريكاست چرا كه ارزش اوراق بهادار دولتي (آمريكايي) كه اين كشور در اختيار دارد چيزي در حدود 400 ميليارد دالر آمريكايي است. به
اين ترتيب مي توان گفت كه عمالً ژاپن نگهدار دولت آمريكاست. از سوي ديگر، آمريكا به عنوان بزرگترين وارد كنندة نفت مجبور خواهد

شد كه مازاد موازنة تجارت داشته باشد تا بتواند يورو به دست آورد. اين تسعير (تبديل پول) بسيار دردناك خواهد بود، درست مثل آنچه
آمريكاي التين و آسياي جنوبي شرقي از سرگذارده اند. تدبير اوپك براي تغيير واحد ارزي در مبادالت نفتي از دالر به يورو، حداقل براي

مدتي بسيار نيرومند به نظر مي رسيد. جهان يورويي نه كسري موازنة تجاري هنگفتي دارد و نه به اندازة آمريكا به بقية دنيا بدهكار است.
همچنين، نرخ بهره ها در جهان يورويي به ميزان قابل توجهي باالترند. جهان يورويي در تجارت جهاني سهم بيشتري از آمريكا دارد و شريك
تجاري عمدة كشورهاي خاورميانه است. امروزه تقريباً هرچه را كه يك كشور به دالر مي خرد مي تواند به آساني در جهان يورويي به يورو
تهيه كند. افزون بر اين، اگر اوپك بخواهد دارايي هاي ارزي اش را از دالر به يورو تبديل كند و در ازاي نفت يورو طلب كند، ارزش دارايي
هاي اش فوراً افزايش خواهد يافت، چرا كه كشورهاي وارد كنندة نفت نيز مجبور خواهند شد كه بخشي از دارايي هايشان را به يورو تبديل
كنند، كه اين به نوبة خود نرخ تبديل يورو را باال خواهد برد. بي شك سياست هاي بين المللي در گرفتن چنين تصميم هاي اقتصادي عامل

عمده اي هستند.

روي كردن به يورو



تا كنون فقط يك كشور عضو اوپك جرأت كرده است كه نفتش را به يورو بفروشد: عراق در نوامبر 2002. همان طور كه مي دانيم، پيامد
اين تصميم عراق چيزي نبود جز حملة آمريكا به اين كشور و انهدام و از دست رفتن استقالل آن. ديگر كشور عضو اوپك كه از سال 1999

 جورج بوش”محور شرارت“آشكارا دربارة احتمال رويكرد به يورو سخن گفته است، ايران است، كشوري كه از آن زمان تا كنون جزو 
شده است. كشور سومي از اعضاي اوپك كه اخيراً با دولت آمريكا درگير شده است، ونزوئالست كه نسبت به دالر آمريكا بد عهدي نشان
داده است. ونزوئال تحت حكومت هوگو چاوز با 12 كشور آمريكاي التين و نيز با كوبا وارد معامالت تجاري پاياپاي (تهاتري) شده است.

اين بدان معني است كه آمريكا چيزي در اين ميان دستگيرش نمي شود. از همين جا مي شود حدس زد كه چرا آمريكا در تالش براي ناپايدار
سازي ونزوئالست.

در اجالس سران اوپك در سپتامبر 2000، چاوز گزارشي به سران كشورهاي عضو اوپك دربارة سمينار بين المللي آيندة انرژي داد كه حاصل
كنفرانسي بود كه چاوز كمي پيشتر، در آن سال براي بررسي ذخاير آتي انرژي هاي فسيلي و انرژي هاي تجديدپذير سازمان داده بود. يكي از
 اوپك در تجارت با مشتريانش در كشورهاي پيشرفته از معاملة تجاري پاياپاي براي مبادلة“دو پيشنهاد كليدي گزارش عبارت بود از اين كه 
وسايل الكترونيك پيشرفته در ازاي نفت بهره بگيرد ، كه اين بدان معني است كه اوپك بايد از به كار گيري هر دو واحد ارزي دالر و يورو
براي بسياري از مبادالتش خودداري كند.  در آوريل 2002 يك نمايندة ارشد اوپك در زماني كه اسپانيا رياست دوره اي اتحادية اروپا را به
عهده داشت در يك سخنراني همگاني اين مطلب را روشن كرد كه اگرچه اوپك هنوز برنامه اي براي فروش نفت به يورو ندارد، ولي اين
گزينه اي مورد بررسي است و مي تواند مزاياي اقتصادي زيادي براي بسيار از كشورهاي عضو اوپك و به ويژه براي كشورهاي خاورميانه

داشته باشد. 
سه مرحلة برتري آمريكا

ائتالف و ادغام منافع، كه در جنگ برضد عراق نقطة مشتركي پيدا كرد، منجر به تأمين منافع دايمي عمده اي شد كه نفوذ و تسلط اقتصادي
آمريكا در سراسر جهان وابستگي محكمي به آنها دارد؛ بخش با نفوذ و پرقدرت انرژي شامل بنگاه هايي از جمله هليبِرتون، اِكسون موبيل،

شِوران، تِكزاكو و ديگر غول هاي چند مليتي از عوامل اين نفوذند. اين وضع همچنين منافع عظيم صنايع دفاعي آمريكا به نمايندگي بوئينگ،
الكهيد ـ مارتين، رِي تيان، نورتراپ ـ گرامن و ديگران را در بر مي گيرد. مسئلة اين مجتمع هاي غول پيكر انرژي و دفاع، همانا ادامة قدرت

آمريكا در دهه هاي آيندة قرن جاري است. چيرگي و سلطة آمريكا بر جهان در نهايت متكي بر دو پايه است: برتري مطلق نظامي اش، به ويژه
در درياها، و كنترل اين كشور بر اقتصاد جهان بر اساس نقش دالر به عنوان ذخيرة ارزي كشورهاي دنيا. هر روز بيش از پيش روشن تر مي

شود كه جنگ عراق بيشتر بر سر حفظ پاية دوم ـ نقش دالر ـ بود تا پاية اول يعني برتري نظامي. اما در تثبيت نقش دالر، نفت عاملي
استراتژيك است.

نخستين مرحله: نرخ ثابت برابري ارز، 1945 تا 1970
پس از جنگ جهاني دوم اياالت متحد آمريكا به عنوان ابرقدرت يكه تازي كه پايگاه صنعتي پرقدرتي داشت و ذخاير طاليش از هر كشور
ديگري بيشتر بود سر برافراشت. نقش دالر بستگي مستقيم به نقش طال داشت. سال هاي مياني دهة 1960 ميالدي، زماني كه اروپا به مرور از

لحاظ اقتصادي كمر راست مي كرد و تبديل به يك صادر كنندة پرتوان مي شد، آغاز در هم شكستن استاندارد مبادلة طال بود. اين رشد توان
اقتصادي اروپاي غربي مصادف بود با افزايش شديد كسري موازنه (بدهي هاي) آمريكا در دوره اي كه ليندون جانسون آتش جنگ

خانمانسوز ويتنام را شعله ور كرد. در ميانة دهة 1960 ميالدي، فرانسه و به دنبال آن كشورهاي ديگر شروع به مطالبة طال از بانك مركزي
آمريكا كردند. در ماه مه 1971 (بهار 1350 خورشيدي) تخلية طالي بانك مركزي آمريكا به حدي هشدار دهنده رسيد، و حتي بانك

انگلستان نيز به بانك مركزي فرانسه پيوست و از آمريكا خواستار طال در قِبال دالرش شد. در اوت 1971 (اواخر تابستان 1350) دولت ريچارد
نيكسون تصميم گرفت نظام ذخيرة طال را به كل كنار بگذارد و در عوض سيستم ارز شناور را به كار گيرد.

ارز شناور و دالر نفتي
افزايش ناگهاني 400 درصدي قيمت نفت توسط اوپك در سال 1973 ميالدي (1352 خورشيدي) موجب افزايش هنگفتي در تقاضا براي دالر
شد. كشورهاي وارد كنندة نفت، از آلمان گرفته تا آرژانتين و ژاپن، همگي رو به رو با مسئلة صادرات به دالر براي به دست آوردن دالر كافي



براي پرداخت حساب هاي نفتي شان شدند. سيل دالر هاي نفتي تازه به سوي كشورهاي اوپك سرازير شد. بانك هاي انگليس و آمريكا
دالرها را از اعضاي اوپك مي گرفتند و دوباره آنها را به كشورهاي جهان سوم كه به شدت نيازمند وام هاي دالري براي خريد نفت بودند

قرض مي دادند. صدها ميليارد دالر در چرخة اوپك، بانك هاي لندن و نيويورك، و كشورهاي وام گيرندة جهان سوم به گردش افتاد. بحران
بدهي هاي جهان سوم زماني آغاز شد كه بانك مركزي آمريكا به رياست پال ولكِر، در تالش براي نجات دالري كه در حال سقوط بود، به
طور يك جانبه نرخ بهره را دراواخر سال 1979 (زمستان 1358) افزايش داد. پس از سه سال نرخ بهرة باال كه در تاريخ آمريكا كم سابقه بود،
 داده شد، در حالي كه از سوي ديگر، تمام كشورهاي در حال توسعه بر اثر باال بودن همين نرخ بهره روي وام هاي دالري نفتي”نجات“دالر 

شان، از لحاظ اقتصادي در حال خفگي بودند. براي تضمين و حصول اطمينان از بازپرداخت بدهي هاي كشورهاي وام دار به بانك هاي
 [ شَرخَر!] عمل كند. به دستور”پليس بدهي“ را به وجود آوردند تا به عنوان ”صندوق بين المللي پول“نيويورك و لندن، اين بانك ها 

صندوق بين المللي پول، كشورهاي وام دار مجبور به كاهش بودجه هاي امور بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تأمين اجتماعي و رفاه
شدند تا باز پرداخت به موقع دالر هاي نفتي به بانك ها تضمين شود. صندوق بين المللي پول تدابير اجرايي گوناگوني، موسوم به توافق

واشنگتن تهيه كرد تا كشورهاي جهان سوم را ظالمانه وادار به پرداخت بدهي هايشان كند. در نتيجة اجراي اين تدابير، كشورهاي جنوب از
دست يابي به استقالل اقتصادي باز ماندند و در عوض بانك هاي آمريكا و دالر آمريكايي از ورشكستگي نجات يافتند. اين مرحله از تحوالت
ارزي، كه مصادف با دوران زمامداري رونالد ريگان بود، همراه با سقوط اقتصادي هر چه شديدتر سطح زندگي مردم در سراسر دنيا بود، چرا
كه سياست هاي صندوق بين المللي پول سبب نابودي رشد اقتصادي ملي كشورها و باز كردن بازارها به روي شركت هاي چند مليتي ِدر حال

جهاني شدن (گلوباليزاسيون) بود كه به دنبال منابع توليد خارجي ارزان در سال هاي 1980 و به ويژه دهة 90 بودند.
خيزش اروپا از سال 1990

در هم شكستن اتحاد شوروي، ظهور يك اروپاي واحد و اتحاد پولي اروپا در اوايل دهة 90 ميالدي چالش كامالً تازه اي را در برابر سلطة
آمريكا قرارداد. در نظر واشنگتن، اروپاي يورويي و به ويژة اروپاي سنتي شامل آلمان و فرانسه، تهديد استراتژيكي عمده اي در برابر سلطة

 براي دستيابي به سلطة جهاني، كانون مركزي اين مرحلة تازه است.”يورو“آمريكاست. جنگ نهاني بين دالر و واحد پول جديد 
دالر به مثابه پول بي پشتوانه

در پي يك سازش قطعي با عربستان سعودي به عنوان بزرگترين كشور توليد كنندة نفت عضو اوپك، واشنگتن تضمين كرد كه نفت، كه يك
كاالي ضروري در اقتصاد كشورها و مبناي صنعت حمل و نقل و بخش بزرگي از اقتصاد صنعتي هر كشوري است، در بازارهاي جهاني فقط
به دالر قابل خريد باشد. در سال 1975 ميالدي (1354 خورشيدي)، اوپك رسماً با فروش نفتش فقط به دالر موافقت كرد. در قبال اين توافق

ها، يك پيمان نظامي سرّي براي تسليح عربستان از سوي آمريكا بسته شد. تا نوامبر 2000 (پاييز 1379) هيچ يك از اعضاي اوپك جرأت نكرد
از قاعدة فروش نفت به دالر سرپيچي كند. مادامي كه دالر پرقدرت ترين واحد پولي بود، دليلي براي تغيير اين وضع وجود نداشت. در همين
زمان بود كه فرانسه و ديگر اعضاي اتحادية اروپا كه واحد پولشان را به يورو تغيير داده بودند، سرانجام صدام حسين را متقاعد كردند كه براي
مقابله با آمريكا، نفت عراق (در برابر مواد غذايي) را نه به دالر بلكه به يورو بفروشد. اگر آن وضع ادامه پيدا مي كرد، منجر به فروش سراسيمة
دالر توسط بانك هاي مركزي خارجي و كشورهاي توليد كنندة نفت عضو اوپك مي شد. در ماه هاي پيش از جنگ اخير عراق، اشاره هايي

نيز از سوي روسيه، ايران، اندونزي و حتي ونزوئال در مورد چنين سمت گيري اي شنيده شد. در آوريل 2002 (فروردين 1381) جواد
يارجاني، يكي از مقامات ايراني اوپك، در سخنراني اي كه به دعوت اتحادية اروپا در اُويدئوي اسپانيا ايراد كرد، تحليل مفصلي ارائه داد در

مورد اين كه چگونه اوپك در آينده ممكن است نفتش را به كشورهاي اتحادية اروپا به يورو بفروشد نه به دالر. حمله به عراق آسان ترين راه
براي دادن يك هشدار پيشگيرانة مرگبار به كشورهاي عضو اوپك و ديگران بود كه فكر دست برداشتن از دالر هاي نفتي به نفع يورو را از
سر بيرون كنند. مادامي كه تقريباً 70 درصد تجارت جهاني به دالر صورت مي گيرد، دالر آمريكا واحد پولي خواهد بود كه بانك هاي

مركزي به عنوان پشتوانة پولي شان ذخيره خواهند كرد. از آنجا كه نفت يك كاالي اساسي و ضروري براي هر كشوري است، نظام دالرهاي
نفتي، كه تا همين امروز هم برقرار است، مازاد تجاري عظيمي را ايجاب مي كند كه بر اساس آن كشورها بتوانند مازاد انباشتة دالري فراهم
كنند. اين در مورد همة كشورها صادق است مگر يك كشور: اياالت متحد آمريكا، كه دالر را تحت كنترل دارد و هر زمان اراده كند دالر



چاپ مي كند. از آنجا كه امروزه اكثريت مبادالت تجاري بين المللي به دالر انجام مي شود، همه تالش دارند مازاد انباشتة دالري ناشي از
صادرات شان را به حداكثر برسانند. پشتوانة اوراق بهادار دولتي بانك هاي مركزي ژاپن، چين، كرة جنوبي، روسيه و بقية كشورهاي دنيا، به
غير از خزانه داري آمريكا، دالر آمريكاست. اين وضع به آمريكا اين امكان را مي دهد كه ساالنه 500 ميليارد دالر كسري موازنه پرداخت با

بقية دنيا داشته باشد. بانك مركزي آمريكا كنترل دستگاه هاي چاپ اسكناس (دالر) را در اختيار دارد و همة دنيا به دالر آمريكا نياز دارد.
بدهي خارجي آمريكا

در سال 2000 كسري تجاري آمريكا، و بدهي هاي خالص اين كشور به حساب هاي خارجي بيشتر از 22 درصد محصول ناخالص ملي آن
بود، كه از آن زمان تاكنون به سرعت افزايش يافته است و مي يابد. در سال 1999 كه اوج رونق دات.كام بود، بدهي خالص آمريكا به خارج
در حدود يك تريليون و 400 ميليارد دالر بود. تا پايان سال 2003، اين مقدار به متجاوز از 3 تريليون و 700 ميليارد دالر رسيده بود. تا پيش از
1989، آمريكا در حساب هايش يك بستانكار خالص بود، چرا كه درآمدي كه از سرمايه گذاري هاي خارجي اش داشت بيشتر از بهره اي
بود كه روي اوراق بهادار يا ديگر دارايي هاي آمريكايي به كشورهاي خارجي پرداخت مي كرد. از 1990 به اين طرف، آمريكا به كشوري

تبديل شد كه بيشتر از 3 تريليون و 700 ميليون دالر بدهي خارجي دارد [در روزهاي آخر ماه مارس 2006، افزايش سقف بدهي هاي خارجي
تا مرز 9 تريليون دالر توسط مجالس و دولت آمريكا به تصويب رسيد  م]. با داشتن كسري حساب جاري (به طور عمده تجاري) چيزي در
حدود 500 ميليارد دالر در سال، كه در حدود 5 درصد درآمد ناخالص ملي اياالت متحد است، آمريكا مي بايست هر روز دست كم يك
ميليارد و 400 ميليون دالر وارد يا جذب كند تا بتواند از فروپاشي دالر جلوگيري كند و نرخ بهره اش را آن قدر پايين نگه دارد كه بتواند
اقتصاد كالن سرماية به شدت بدهكارش را سر پا نگه دارد. بدهي خالص با سرعتي شگرف رو به افزايش دارد. اگر فرانسه، آلمان، ژاپن،

روسيه و تعدادي از كشورهاي عضو اوپك حتي بخش كوچكي از ذخاير دالري شان را به يورو تبديل كنند و اوراق بهادار آلماني يا فرانسوي
يا امثال آن بخرند، اياالت متحد آمريكا با بحراني رو به رو خواهد شد كه بالقوه مي تواند اقتصادش را به نابودي بكشاند. آيندة موقعيت

آمريكا به عنوان تنها اَبر قدرت جهان بستگي به پيشگيري از تهديدي دارد كه از سوي اروپا ـ آسيا و به ويژه از سوي اروپاي يورويي مطرح
 در عراق، چيزي نبود جز جلوگيري از بروز و جدي”تغيير رژيم“است. به اين ترتيب، به نظر آشكار است كه دليل اعالم نشدة تصميم به 

شدن اين تهديد از سوي اروپا. در اين بازي استراتژيك كه اهميتي بسيار خطير داشت، عراق فقط يك مهرة شطرنج بود و هست.
حمله به عراق

جنگ بر سر دالر نفتي در برابر يوروي نفتي كه در عراق آغاز شد، به رغم پيروزي ظاهري آمريكا در عراق، به هيچ وجه به پايان نرسيده
است. يورو توسط استراتژيست هاي ژئوپولوتيك فرانسوي با هدف استقرار يك دنياي چند قطبي، و برقراري توازن در برابر برتري مطلق
آمريكا در امور بين المللي پس از فروپاشي اتحاد شوروي به وجود آورده شد. ائتالف بين پاريس، مسكو و برلين، كه سرزمين هايي از

اقيانوس اطلس تا آسيا را در بر مي گيرد، مي تواند پيش در آمدي بر محدود كردن قدرت آمريكا باشد. خطر شكل گرفتن يك سياست
يورويي فرانسه ساخته و پذيرفتن آن از سوي عراق و كشورهاي ديگر، خيلي پيش از اين كه حتي جورج بوش به رياست جمهوري برسد

پروژة قرن“برخي از سياستمداران آمريكايي را بر آن داشت كه به فكر پيشگيري از تهديد بر ضد نظام دالرهاي نفتي بيفتند. در سپتامبر 2000، 
منتشر كرد. اين "بازسازي دفاع آمريكا: استراتژي ها، نيروها و منابع براي يك قرن تازه“ گزارش سياسي مهمي تحت عنوان ”تازة آمريكايي

در سپتامبر 2002 شد. گزارش "استراتژي امنيت ملي اياالت متحد آمريكا“گزارش پاية اساسي گزارش رياست جمهوري تحت عنوان 
 خواهان طرحي بود براي حفظ برتري آمريكا در جهان، ممانعت از ظهور رقيب در قدرت، و سامان دادن به نظم و امنيت بين المللي”پروژه“

 بايد دنبال شود. عالوه بر اين،”استراتژي عالي آمريكايي“همخوان با اصول آمريكايي و منافع آمريكا؛ در آينده تا آنجا كه امكان دارد 
كشورهاي صنعتي پيشرفته را از به چالش كشيدن رهبري ما، يا حتي فكرِ اجراي يك نقش جهاني يا منطقه اي بزرگتر، بر حذر“آمريكا بايد 
 در سال 2000 مي توان از ديك چني، همسرش لين چني، همكار نزديك نومحافظه كارش لوييز ليبي، دانلد”پروژه“. از جملة اعضاي ”دارد
رامسفلد، و معاونش پال وولفوويتز نام برد. بروس جكسون نايب رييس سابق الكهيد ـ مارتين و جيمز وولسي رييس سابق سيا، كه آشكارا از

كميتة“ بودند. بيشتر اينان عضو گروه ديگري در آمريكا هستند به نام ”پروژه“جنگ جهاني چهارم سخن مي گويد، از ديگر اعضاي 
 كه از تروريست هاي چچن در برابر روسيه پشتيباني مي كند. اكسون و بريتيش پتروليوم در جمهوري هاي پيشين”آمريكايي صلح در چچن



شوروي ـ آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان ـ سرمايه گذاري هاي سنگيني كرده اند تا از نفوذ روسيه در اين كشورها بكاهند.
بعضي از بزرگترين ميدان هاي نفتي جهان در قزاقستان و درياي خزر قرار دارند. حوزه هاي نفتي عمدة روسيه در دو منطقه متمركزند، يكي

سيبري و ديگري تاتارستان كه استاني است با اكثريت جمعيت مسلمان. چچن هم حوزه هاي نفتي دارد اما اهميت اين منطقه بيشتر به اين دليل
است كه لوله هاي عمدة نفت و گاز از هر دو حوزة نفتي روسيه و قزاقستان از آن عبور مي كنند. بدين ترتيب، جدا شدن چچن از روسيه تأثير
قابل توجهي بر توانايي روسيه براي صدور نفت و گاز طبيعي به بازارهاي اروپايي خواهد داشت. استقالل چچن واكنش هاي زنجيره اي عمده
اي را در ديگر استان هايي كه اكثريت جمعيت شان مسلمانند، خاصه تاتارستان، به دنبال خواهد آورد. جدايي دو منطقة چچن و تاتارستان از

روسيه ذخاير نفت خام روسيه را به ميزان زيادي كاهش خواهد داد، چرا كه آنچه باقي خواهد ماند حوزه هاي نفتي سيبري است كه در
نامساعد ترين نواحي دنيا واقع است. اگر چنين شود، روسيه به كشوري بسيار فقير و فاقد هرگونه اهميت نظامي تنزل خواهد كرد. اين است

دليل حمايت هاي آمريكا و انگليس از تروريسم چچني بر ضد روسيه.
تهاجم عليه عراق براي اطمينان از وصول دو هدف ضرورت داشت. نخست، اشغال دومين حوزة بزرگ نفتي خاورميانه براي اين كه هم منابع
نفتي آتي آمريكا و هم تجارت نفت به دالر تضمين شود. دومين هدف، چشم زهره گرفتن از از هر كشوري است كه حتي به فكر گسستن

رابطة دالر با تجارت نفت بيفتد. گسستن اين رابطه موقعيت خاص دالر آمريكا و توانايي اقتصاد آمريكا براي خريد كاال و خدمات، تقريباً به
رايگان، از بقية دنيا را متزلزل مي كند و اين امكان را از آمريكا مي گيرد كه كشورهايي را كه مازاد تجاري با آمريكا دارند بتواند مجبور كند

كه به آمريكا پول قرض دهند. چنين وضعي بي ترديد اقتصاد آمريكا را كه مبتني بر قرض (وام) است در هم خواهد شكست. از آن جا كه
عراق نخستين كشور توليد كنندة نفت بود كه ذخاير ازري خود را از دالر به يورو تبديل كرد، نخستين كشوري شد كه مورد تهاجم آمريكا

قرار گرفت. ونزوئال كه پيشتر از يك كودتا جان سالم به در برده بود، اكنون با يك جريان ثبات زدايي آمريكا ساخته دست به گريبان است.
همچنين، براي ترساندن كشورهاي خاورميانه اي عضو اوپك از عواقب تبديل ذخاير ارزي شان به دالر، آنها را متهم به پناه دادن به تروريسم
مي كنند. اين گونه است كه دالر آمريكا به عنوان يك ارز برتر به بقاي خود ادامه مي دهد. هر روز بيش از پيش روشن تر مي شود كه جنگ

در عراق بر سر حفظ برتري جهاني آمريكاست؛ اما عراق آخر خط نيست.



برگزاري انتخابات مجلس در استان بنگال غربي هندوستان 

برنامه دولت بنگال غربي، نمونه اي موفق است از شيوة برخورد و كوشش پيگير كمونيست ها در از بين بردن فقر و عقب
ماندگي و پيشبرد اصالحات اجتماعي

اين روزها استان بنگال غربي هندوستان در تب و تاب انتخابات ايالتي ديگري است كه اين بار نه تنها در داخل كشور، بلكه در سطح بين
المللي نيز مورد توجهي بي سابقه اي قرار گرفته است. صِرف اين واقعيت كه جبهه اي به رهبري حزب كمونيست (ماركسيست)، كه 90
درصد جبهه را تشكيل مي دهد، توانسته است تا كنون شش بار متوالي در انتخابات چند حزبي در ايالتي پيروز شود و حكومت كند كه

بورژوازي و زمين داران در آن قدرت كمي ندارند، به خودي خود براي جلب توجه ها به اين رويداد كافي است. جبهة چپ متشكل است از
حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)، حزب كمونيست هندوستان، حزب سوسياليست انقالبي و بلوك پيشرو سراسري، و اكنون

نزديك به 30 سال متوالي است (از ژويية 1997) كه در انتخابات بنگال پيروز مي شود و قدرت دولتي را در اختيار دارد. پيروزي دولت
جبهة چپ  براي هفتمين بار در اين ايالت از اهميت سياسي بسزايي در سطح ملي و محلي برخوردار خواهد بود. براي روشن تر كردن

موضوع، به واقعيت هايي از اوضاع اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي اين منطقه اشاره مي كنيم.

در شرايط كنوني «جهاني شدن» و سياست هايي كه دولت مركزي هندوستان در پيش گرفته است، فاصلة بين فقير و غني در كل كشور
در 15 سال گذشته به شدت افزايش يافته است. در حالي كه شمار ميلياردرها به طور بي سابقه اي باال رفته است، نرخ بيكاري افزايش، و
درآمد واقعي و قدرت خريد 80 درصد مردم به شدت كاهش يافته است. يكي از آثار اين وضع جا به جايي نيروي كار از بخش اتحاديه اي

به بخش غير سازمان يافته بوده است به طوري كه در حال حاضر 92 درصد كارگران در بخش غير اتحاديه اي كار مي كنند. كشاورزي
نيز كه ديگر بخش عمدة اقتصاد است دچار بحراني بي سابقه است؛ كشاورزان خودكشي مي كنند، روستاييان كودكانشان را مي فروشند، و

مراكز فروش كليه در دهات فعالند.

تبليغات انتخاباتي به نفع حزب كمونيست و جبهة چپ.
اما اوضاع در بنگال غربي، در ساية دولت جبهة چپ به گونه اي ديگر است. در حالي كه در مقياس كل كشور 60 درصد زمين ها در

تملك 15 درصد افراد است، در بنگال 78 درصد زمين ها متعلق به روستاييان كوچك است. مساحت بنگال غربي 3 درصد كل كشور
است ولي 22 درصد كل تقسيم اراضي در اين استان صورت گرفته است. 2 ميليون و 900 هزار كشاورز از تقسيم 1 ميليون و 100 هزار

جريب زمين زراعي سود بردند و بيشتر از 550 هزار كارگر كشاورزي صاحب زمين شدند. در حالي كه در ايالت هاي ديگر زمين هاي
زراعي رو به كاهش دارند، در بنگال زمين هاي بيشتري زير كشت مي روند. در سال 1991 سطح زمين هاي زير كشت به مرز 25/1 كرور

(هر كرور = نيم ميليون) و در سال 2001 به 37/1 كرور هكتار رسيد. موفقيت ديگر در بهره گيري از منابع آب بوده است. ميزان زمين
هاي آبياري شده از 28 درصد در سال 1977 اكنون به 72 درصد افزايش يافته است. توجه دولت ايالتي به تنوع محصوالت كشاورزي،

آزمايش خاك، گسترش شبكه هاي آبياري كوچك، و توسعه و اجراي تكنولوژي هاي جديد، منجر به افزايش درآمد كشاورزي شده است.
ميانگين دستمزد يك كارگر كشاورزي از 28 روپيه در سال 1993 امروزه به 60 روپيه رسيده است. همة اينها البته بدين معنا نيست كه
دولت هيچ مسئله و مشكلي ندارد. دولت 4612 روستا راشناسايي كرده است كه دچار فقر مزمن هستند. در حال حاضر 70 درصد اين

روستاها تحت پوشش برنامه هاي رفاه سازي، درآمد زا و توسعة اجتماعي قرار گرفته اند.
در شاخة صنعت نيز معضل كم نبوده است. سياست هاي خصوصي دولت مركزي آسيب هاي فراواني به صنايع زده است. از اوايل دهة
1990 كه دولت هاي ايالتي اختيارات بيشتري در ادارة صنايع به دست آوردند دولت جبهة چپ در بنگال غربي سياست هايي را براي

تقويت شركت هاي صنعتي دولتي سودآور و احياي واحدهاي  بيمار  از راه سرمايه گذاري مشترك و تزريق سرمايه هاي خصوصي در پيش
گرفت. حوزة جديدي كه توانسته است سرمايه گذاري خصوصي در اين ايالت را جذب كند، بخش تكنولوژي اطالعات (آي تي) است كه
ميانگين رشد آن 88 درصد، يعني دو برابر ميانگين ملي، بوده است. تا سال 2010، 400 هزار نفر در اين بخش و صنايع وابسته اشتغال

خواهند داشت. دگرگوني مثبت مشابهي نيز در نساجي، پتروشيمي، و آهن و فوالد مشاهده مي شود. تعداد صنايع كوچك و متوسط هم از



1 ميليون و 700 هزار (با 4 و نيم ميليون شاغل) در سال هاي 1992-93 به 2 ميليون و 700 هزار (با 6 ميليون شاغل) در سال 2004
افزايش يافته است. در بخش توليد نيرو نيز بنگال غربي پيشتاز است، به طوري كه در حال حاضر 7600 مگاوات برق توليد مي كند كه تا

سه سال ديگر 2400 مگاوات ديگر به آن اضافه خواهد شد. تا سال 2007 ميزان برق رساني در اين ايالت صد در صد خواهد بود. بندر
كلكته در اين ايالت اكنون دومين بندر بزرگ كاالرساني هندوستان است. ايجاد و گسترش راه ها و جاده ها، از جمله براي دسترسي به

مناطق دورافتادة ايالت، در حدي وسيع انجام مي شود، و به موازات نوسازي فرودگاه كلكته، دولت جبهة چپ در تدارك ساختن يك
فرودگاه جديد هم هست. در مجموع، بر اثر رشد فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف، رشد توليد ناخالص ملي اين ايالت 66/7

درصد است كه باالتر از ميانگين ملي 66/5 درصد است.
رويكرد دولت جبهة چپ آن است كه رشد و توسعه جامع و همه جانبه باشد. از جمله، ميزان باسوادي در اين ايالت در آخرين دهة قرن
بيستم بيشتر از 10 درصد افزايش داشت كه باالترين رقم در تاريخ 100 سال اخير اين ايالت بود. با تفاوت زياد با ايالت هاي ديگر، در
بنگال غربي تقريباً 70 درصد جمعيت تحت پوشش خدمات بهداشتي دولتي قرار دارند و از خدمات مراكز بهداري روستايي، بيمارستان

هاي ناحيه اي و محلي، و بيمارستان هاي دانشگاهي بهره مندند. در پي تالش هاي دولت و كمك هاي سرمايه اي بخش خصوصي، تعداد
دانشكده هاي مهندسي و پزشكي و ديگر مؤسسات آموزشي عالي در رشته هاي ديگر افزايش بي سابقه اي يافته است. دانشگاه ها بيش از
پيش در طرح هاي رشد و توسعة تكنولوژيكي جامعه مشاركت مي كنند. از لحاظ شاخص هايي مثل كاهش ميزان مرگ و مير كودكان،

تعداد دانش آموزان، توزيع تغذيه در بين روز در مدارس، و برابري جنسي، ايالت بنگال غربي در ردة بااليي در سطح كشور قرار دارد.
دامات ايدئولوژيكي، سياسي، اقتصادي ـ اجتماعي و اداري دولت جبهة چپ به حفظ اتحاد مردم كمك كرده است و مي كند. اين امر كه

دولت جبهة چپ بنگال غربي پايگاه و دژ يكپارچگي نيروهاي دموكراتيك و چپ در كشور است، واقعيتي مسلم و محقَق است. اما از سوي
ديگر، با توجه به گردش مشخص و قدرتمند سياست خارجي دولت مركزي در جهت هماهنگي با اياالت متحده و  هواداري از امپرياليسم،
اين طبيعي است كه جبهه چپ حاكم انتظار تحرك جدي و چندجانبه نيروهاي وابسته به ارتجاع را در پوشش هاي متنوع با هدف ايجاد
تزلزل در  مخالفت راسخ بنگال غربي با امپرياليسم را داشته باشد.  اين نيروها با نام هايي تازه و با شكل هاي جديدي از افراطي گري، از
گروه هاي افراطي در بنگال شمالي گرفته تا مائوئيست ها در اين جا و آن جاي بنگال جنوبي (سي سال پس از شكست سنگيني كه بر

آنها وارد شد)، وارد ميدان مي شوند. مدعيان سياسي سنتي حزب كمونيست مذبوحانه تالش مي كنند كه نيروهايشان را گرد هم آورند و
به هر نحوي كه شده به مخالفت با جبهة چپ بپردازند. 

اما دولت جبهة چپ در سه دهة اخير نمونة بارزي بوده و هست در دفاع از حقوق بنيادي مردم در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و دليل
پشتيباني توده اي مردم از اين جبهه و عنصر اصلي آن حزب كمونيست، جز اين سابقة خدمت نيست. جبهة چپ مصمم است كه روند
فقر زدايي، رشد اجتماعي ـ اقتصادي و ارتقاي كمي و كيفي زندگي مردم را كه در سي سالة گذشته دنبال كرده است، با پيروزي در

انتخابات جاري ادامه دهد.


