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بحران فزاينده رژيم، اوضاع خطرناك منطقه 

 و چشم انداز هاي پيش رو

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 4مرداد           در صفحه  28اشاره اي به 

سوداگران جنگ ميلياردها دالر از 

 7آمريكا ربودند                              در ص 

 6ادامه در صفحه     8سقوط بازار سهام جهان               در ص 

از كوزه همان برون تراود 
اليحه  : كه در اوست

 حمايت خانواده 

اجتماعي -يي از مردم و بحران شديد اقتصادي
روبه روست در واقع مي تواند نشانگر تـالش    
هاي رهبري رژيم واليت فقيه  بـراي آرام        
كردن اوضاع و تخفيف بحران خطرناك كنوني 

” ميانه رو  “ رفسنجاني مهره پر تجربه و .  باشد
رژيم است كه مي تواند نقش موثري در پـل    
. زدن بين جناح هاي درگير رژيم ايفـاء كـنـد     

انتخاب رفسنجاني با عكس العمل گسـتـرده     
طيف هاي مختلف وابسته به رژيم رو بـه رو    

يـزدي و حسـيـن         از شاگردان مصباح.  گرديد
شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در روزنـامـه       
كيهان، گرفته تا هواداران نزديك رفسنجاني و 

طـلـبـان اعـالم        برخي از منسوبين به اصالح
هاي اصلي رژيـم   كردند كه وي يكي از ستون

كـل  “ است و اين انتخاب موفقيتي است براي 
اي در      حسين شريعتمداري در مقـالـه  .  ” نظام

كيهان رفسنجاني را از چهره هاي اصـلـي و       
هاي مهم انقالب اسالمي خـوانـد كـه       ستون

و پايگاه خبري .   دار شود اش خدشه نبايد چهره
: در تحليلي درباره رفسنجاني نـوشـت  ”  آفتاب“ 
ناظران آگاه معتقدند اين رقابت اگر چـه در      “ 

يك انتخابات داخلي مجلس خبرگان رهـبـري   
صورت گرفته است، اما بسيار مـهـم بـوده و        

زيرا جناح حامي رقيب وي .  معناي خاصي دارد

ميهن ما و منطقه در هفته هـاي اخـيـر      
شاهد حوادث مهمي بوده است كه تـأثـيـر    
خود را بر روند رويدادهاي آينـده  كشـور       

 . برجاي خواهد گذاشت
نخستين موضوع قابل بررسـي مسـئلـه      
انتخابات مجلس خبـرگـان و انـتـخـاب          
هاشمي رفسنجانـي، بـا اخـتـالف رأي           

بـا  .   ناچيزي، به رياست اين مجلس اسـت 
توجه به رقابتي كه بر سر تصاحب كرسـي  
رياست خبرگان صورت گرفت، پـيـروزي     
رفسنجاني  از ابعاد مختلفي قابـل تـوجـه      

عالوه بر رفسنجاني محمود مصباح .   است
يزدي، محمد يزدي و احمد جنتي، كه همه 
از چهره هاي تاريك انديش و عـمـيـقـاً         
ارتجاعي رژيم هستند،  نيز براي تصـاحـب   
. رياست مجلس خبرگان نامزد شده بـودنـد  

پيش از برگزاري اين انتخابات مـحـمـود      
مصباح يزدي و محمد يزدي نامزدي خـود  
را به نفع جنتي پس گرفتند ولي بـا ايـن       

راي،  41وحود هاشمي رفسنجاني با كسب 
رأي جنتي  به عنوان رئيـس   31در مقابل 

. مجلس خبرگان رهبري انـتـخـاب شـد        
انتخاب رفسنجاني در شرايطي كه دولـت    
احمدي نژاد و هواداران او همچون مصبـاح  

انتظامي با بـحـران     -و جناح هاي نظامي 
فزاينده يي از نارضايتي طيف هاي گسترده 

منافع طبقه كارگر و  

برنامه اصالح ساختار 

 اقتصادي 

هدف اصلي وزارت كار و امور اجتماعي *
دولت احمدي نژاد، اجراي كامل بـرنـامـه      
مقررات زدايي از روابط كار به سود تاميـن  
امنيت سرمايه به منظور پيوستن به سازمان 

تحرك ماه هاي اخير .  تجارت جهاني است
تا  7وزير كار،  و تاكيد او بر اصالح و تغيير 

ماده قانون كار،  همگي درجهت تحقـق   8
 !اين هدف است

علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم،  طـي      
هفـتـه   “ ديداري با هيئت دولت به مناسبت 

، بار ديگر بر ضرورت اجرايي كـردن  ” دولت
قانون اساسي تـاكـيـد و       44ابالغيه اصل 

دولت احمدي نژاد را به جدي تر گـرفـتـن    
محتوي .  ساله فرا خواند 20سند چشم انداز 

اين فراخوان چيزي نيست جز عـمـل بـه      
برنامه     اصالح ساختار اقتصادي و آزاد     
سازي، كه اكنون چارچوب كليه بـرنـامـه      

اجتماعي جمهوري اسالمي -هاي اقتصادي

 2ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه   

جنبش مستقل  زنان ايران، در آغاز شهريور ماه،  
 –مردمي و ارتجاعي     –دو رويداد كامال متضاد   

از يك طرف بزرگداشت يكسالـگـي   :  را شاهد بود
براي تغيير قوانين زن ”   كمپين يك ميليون امضا“ 

تـالش   وستيز در قانون اساسي و قوانين مدنـي    
تحسين آميز زنان ايران براي گسستن زنجيرهاي 
بردگي  قوانين قرون وسطايي، و از طرف ديـگـر   
تالش ارتجاع زن ستيز براي محكم تركردن ايـن  
زنجيرها و هرچه قانوني تر كردن ديدگاه سنتي و   
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و تهاجم مجدد به دستاوردهـاي  ”  شرع“ واپسگرايانه  به پشتوانه 
مبارزاتي زنان به نحوي بارز در اليحه به اصطـالح حـمـايـت       

 .خانواده كه اخيرا به مجلس داده شد، بازتاب يافته است
يك ساله شد و جنبش مستقل زنان كه در سالهـاي  ”  كمپين“ 

اخير با افشاي قوانين زن ستيز، گام مهمي را در مبارزات مردمي 
كشور ما و براي خواسته هاي برابرخواهانه و رفـع تـبـعـيـض        
جنسيتي برداشته بود، مرحله بعدي را با بردن اين خواست ها به 
ميان توده ها و سازماندهي مبارزه زنان را در جامعه هدف قـرار    
داد و كمپين را به درستي  به عنوان يكي از شيوه هاي مـوثـر     

در اين يك سال فعاالن زن با .  اين مرحله از مبارزه انتخاب كرد
پرداخت هزينه هاي سنگين، از ضرب و شـتـم گـرفـتـه تـا             
دستگيري و محكوميت ها و حتي ضربات شالق، تـوانسـتـنـد       

كمپين در تهران و بسـيـاري از         .  كارنامه موفقي را ارائه دهند
شهرستانها خود را گسترش داد و سعي كرد به كمـك صـدهـا      
تالشگر خود در ارتباط چهره به چهره با توده ها برآيد و ضمـن  
جمع آوري امضاء ، مسئله برابر خواهي و آگاهي جنسيتي را در   

بسيج قشر هاي مختلف زنان حول شعارهـاي  .  جامعه رواج دهد
كارزاري بـود كـه     )   رفع تبعيض از قوانين( ملموس و مشترك  

كمپين آغاز كرد و به درستي مورد حمايت نيروهاي متـرقـي و     
مردمي ايران و نيز برخي چهره هاي مترقي و صـلـحـدوسـت       

 .منطقه و جهان قرار گرفت
مبارزه زنان در دستيابي به خواست هاي حق طلبانه خود نـه    
تنها حول كمپين بلكه هم زمان در عرصه هاي ديگر مبارزاتـي  

مبارزه خستگي ناپذير زنان براي حضـور در    :  نيز جريان داشت 
فعاليت هاي صنفي و اجتماعي و مدني، از جمله در سازمانهـاي  
غيردولتي، در ادارات، در دانشگاهها و مـدارس بـا جـداسـازي         
جنسيتي و طرح سهميه بندي دختران، كارزار بر ضد سنگـسـار،   
بر ضد اعدام كودكان و نوجوانان، مبارزه و مقاومت بـا يـورش     
نوبتي ارتجاع به زنان و دختران جوان تحت نام مبارزه بـا بـد       
حجابي، مبارزه براي حق ورود زنان به مجـامـع عـمـومـي و          
ورزشگاهها ، افشاگري بر ضد انواع روش هاي خـانـه نشـيـن       

تحت پوششهاي بازنشستگي پيش از موعد، تقليل ( ساختن زنان 
و هم اكنون نيز مبارزه براي پس گرفتن ...)  ساعات كاري بانوان

اليحه حمايت خانواده كه تازه ترين تهاجم ارتجاع بـه حـقـوق      
زنان است، بيانگر مبارزه اي است پيگير كه در شرايط خفـقـان   

 .رژيم واليت فقيهي به شدت ادامه دارد
براي بررسي اين اليحه  مي توان به گذشتـه بـازگشـت و        

يـورش  .  كارنامه رژيم ارتجاعي را در اين زمينه از نظر گذرانـد    
ارتجاع به دستاوردهاي جنبش مردمي و زنان به ويژه تـهـاجـم    
سركوب گرانه بر ضد تالشهاي زنان مترقي و مبارز كشورمـان،  
ناشي از خصلت ضد مردمي و زن ستيز رژيم حاكم فقهاست كه  
سال هاست سعي دارد  در بسياري از عرصه ها دسـتـاوردهـاي    
مبارزاتي آنان را پايمال كند، و بي توجه به نرخ رشد با سـوادي    
زنان و نرخ باالي رشد تحصيالت دانشگـاهـي آنـان و نـيـز            
تحوالت جهاني، طالباني گونه مي كوشد قوانيـن حـاكـم بـر         

 .سرنوشت زنان را به سالهاي آغازين قرن بيستم نزول دهد
واقعيت اين است كه در سال هاي دهه  چهل در حالـي كـه     

، ) درصـد    73( نرخ بيسوادي زنان رقم بااليي را نشان مي داد     
رژيم شاه بر اثر مبارزات مردم و سازمان هاي واقعي زنان، مثـل  
تشكيالت دمكراتيك زنان ايران، و بنا به علل اقـتـصـادي و        
سياسي، مجبور شد كه به برخي از اصالحات تن داده و در ايـن  
رابطه برخي از مواد قانون مدني و بعدها قانون حمايت خانـواده  

آن زمان نيز ارتجـاع مـذهـبـي بـا          .  را به نفع زنان تعديل كند

شرعي و اسـالمـي       “ استفاده از احساسات مذهبي توده ها و تحت عنوان 
قانون حمايت از خـانـواده    53در سال .  اين تغييرات را محكوم كرد”  نبودن

تصويب شد كه در آن برخي تغييرات مثبت براي زنان و مادران  به همـراه  
محدوديت در ازدواج مجدد، تعديل حق حضانت به نـفـع مـادران،      :  داشت

 57چهار سال بعد، با انقالب بهمن .  از آن جمله بودند...  داشتن حق طالق
، ارتجاع زن ستيز موفق شد تا با پشتوانه حاكميت ديني و قـدرت، مـوارد     

اعالم مي كند و از فرداي انقالب اين تعديل هـا را    ”  غيرشرعي“  فوق را 
تنها قانون انتخابات را در مورد زنان لغو نكردند، چون به راي (  ملغي سازد 

هرچند كه در اوايل انقالب زمزمه هايي نيز در ايـن      .  زنان احتياج داشتند
 ).رابطه شنيده شد

در .  تحديد حقوق زنان فقط به لغو قوانين مدني و خانواده منـجـر نشـد     
زنان با راي قاطع خود در برابر كانديداي ارتجاع، به قصد ايـجـاد     76سال

شرايط مناسب براي اصالحات در جامعه ايستادند، ولي در همين حال و در 
)  در زمان مجلس پـنـجـم   ( عرض كمتر از يك سال پس از انتخاب خاتمي 

را كه در ظاهر به منظور دفـاع از    ”  استفاده ابزاري از زن“ رژيم فقها طرح 
شان و كرامت انساني زنان  اما درواقع ممنوع ساختن مبارزه بر ضد تبعيض 

“ :  جنسيتي بود به مجلس برد و به تصويب رساند  كه در اين طرح اسـت   
استفاده ابزاري از افراد اعم از زن ومرد در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين 
به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غير قانونـي ، طـرح       
مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حـقـوق     

اين طرح به مـثـابـه شـمـشـيـر            ”   آنان در مطبوعات كشور ممنوع است
داموكلس بر سر مطبوعات مستقل قرار گرفت تا دست از پا خطا نكننـد و    

از آنـجـا كـه        .  در غير اين صورت به لغو فعاليت نشريه تهديد مي شدنـد 
اصالح طلبان در آن زمان در حاكميت بودند و مسئله زنان مسـئلـه آنـان      

 .نبود، به راحتي از كنار آن گذشتند
در مجلس ششم، در اثر مبارزات زنان در جامعه و با تـالش بـرخـي از        

كنوانسيون رفع هر گـونـه   “  نمايندگان زن مجلس، اليحه الحاق ايران به 
پس از مدتها بحث و مشاجره در مجلس و با تغـيـيـرات    “  تبعيض از زنان 

معيني باالخره به تصويب رسيد، اما حاكميت واليت فـقـيـه در شـوراي         
بود و ” غيرشرعي“نگهبان جلو آن را گرفت و اليحه رد شد، چرا كه اليحه 

كـه بـر     “  كنوانسيون   “  طبيعي است  !  با موازين اسالم سازگاري نداشت
اساس برابري حقوق زن و مرد مبتني بر ضوابط جهاني حـقـوق بشـري        
تنظيم شده است با نگاه قرون وسطايي و تحقير آميز رژيم واليت فقيهـي  

 .نسبت به حقوق زنان سازگاري نداشته باشد
در .  تازه ترين سياست زن ستيزانه رژيم را مي توان در اليحه اخير ديـد   

با توجه به نقش و جايگـاه  “ :  مقدمه اليحه حمايت خانواده رژيم آمده است
خانواده و نيز بلحاظ غيرشرعي اعالم شدن بخش هايي از قوانين مربوط به 

و عدم تطبيق آنـهـا بـا      ...  خانواده و وجود خالء هاي قانوني در اين زمينه
قانون اساسي، اين اليحه داده مي  21واقعيات روز و به منظور تحقق اصل

 ”.شود
و ”  وجود خالء هـاي قـانـونـي        “ با مطالعه اليحه فوق در مي يابيم كه 

براي حفظ حقوق مردان مطرح شده و محتواي اليـحـه     ”  جايگاه خانواده“ 
زنان مبارز ايـران بـه     .  بيشتر در جهت تزلزل خانواده است تا حمايت از آن

خوبي مي دانند كه غير شرعي اعالم شدن بخش هايي از قانون مصـوب    
، دقيقا شامل بخش هايي بود كه اتفاقا  بي حقوقي زنان را تـعـديـل    1353

مي كرد، مواردي از قبيل داشتن حق طالق، محدود ساختن ازدواج مجدد، 
و بخش هايي كه ملغي نشد چندان ربط ..   حق تعديل شده حضانت و غيره
 .مستقيمي به حقوق زنان نداشت

در شرايطي كه جامعه در اثر نا همخواني قوانين جاري با واقعيات روز و   
نيازهاي حقوقي زنان دچار آسيب هاي فراوان اجتماعي گشته، و با توجه به 
نقش ويژه زنان در تحوالت اجتماعي و سياسي جامعه و مبـارزه اي كـه       
براي رسيدن به خواستهاي انساني و برابر طلبانه اي كه هم اكـنـون در       
ايران جريان دارد و با افزايش نرخ با سوادي در ميان زنان و نـرخ بـاالي     

 ...ادامه از كوزه همان  

 5ادامه در صفحه   
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 .است
يكي از مهم ترين بخش هاي اين برنامه، ايجـاد تـغـيـيـرات و          

به .  اصالحات اساسي در روابط و مناسبات ميان كارگر و كارفرماست
بيان دقيق تر، اين تغييرات هدفش  لغو كليه مقررات و قوانين ناظـر  
بر مناسبات كار با هدف هماهنگ ساختن قوانين جمهوري اسالمـي،  
. به ويژه قانون كار،  با موازين و اصول سازمان تجارت جهاني اسـت 

به اين دليل اكنون شاهد تكاپوي وزارت كار و امور اجتـمـاعـي در      
خصوص اصالح قانون كار و به طور كلي انجام آن چنان تغييـراتـي   

بر سر راه سرمـايـه گـذاري      ”  مانع“ هستيم كه هر گونه به اصطالح 
 .خارجي از ميان برداشته شود

محمد جهرمي، وزير كار دولت، مدعي عدالت محوري، هـنـگـام      
ارسال بخش سوم گزارش وزارت كار در رابطه با اصالح قانون كار به 
كميسيون هاي اجتماعي دولت و مجلس در همين رابطه خاطر نشان 

موضوع اشتغال و پديده بيكاري موضوعي فرابخشي اسـت    ” :  ساخت
كه تابعي از سياست هاي اقتصادي و اجتماعي داخلـي و خـارجـي        
است، ما با جمع بندي هايي كه به عمل آورده ايم به اين نـتـيـجـه     

 ”.ماده قانون كار نياز به اصالح دارد 8تا  7رسيده ايم كه 
اين سخنان جهرمي،  به دنبال تاكيد احمدي نژاد به عنوان رييـس  

بـه عـالوه     .  قوه مجريه بر برنامه خصوصي سازي، بسيار پر معناست
” مهر“پيش از وزيركار، رييس سازمان خصوصي سازي به خبرگزاري 

روند خصوصي سازي شتاب گرفته است، اكنون شش ” :  اعالم داشت
كشور خارجي براي خريد سهام شركت هاي پوالد مباركه، شـركـت   
ملي مس ايران، كارخانجات پتروشيمي رازي و ايرالكو، تقاضـا داده    
اند، چنين حجمي از عرضه بين المللي سهام شركت هـاي داخـلـي      
تاكنون وجود نداشته و براي اولين بار در تاريخ خصـوصـي سـازي        

 ”.كشور چنين مزايده اي برگزار مي شود
موضع گيري وزير كار و برنامه هاي وزارت كاربراي اصالح قانون 
كار در حقيقت به منظور عملي ساختن اين بـزرگ تـريـن طـرح           

دقيقا همـيـن مسـئلـه را         .  و موارد مشابه آن است خصوصي سازي
مسعود نيلي، از روساي سابق سازمان برنامه ريزي و مديريت، طـي    

مرداد ماه،  آن را منتشر كـرد مـورد        27”  ايسنا“ سخنراني خود كه 
وي در دفاع از دستورات صندوق بين المللي پول .  تاكيد قرار مي دهد

و بانك جهاني و با تاكيد بسيار بر اجراي هر چه سريع تر خصوصـي  
سازي و رفع موانع حقوقي از جمله تغيير اساسي و بنيادي قانون كـار  

انتقال وضعيت از يك ” :  در جهت حضور سرمايه گذاران خارجي گفت
اقتصاد دولتي به يك اقتصاد خصوصي، فرآيندي بسيار پيـچـيـده و      
حساس است و دراين فرايند كه مولفه هـاي مـتـعـددي را دارد،             

خصـوصـي   ...  خصوصي سازي از همه حساس تر و پيچيده تر اسـت 
سازي هر چند يك تحول اقتصادي است امـا ايـجـاد تـحـول در            

از هـمـه     )  بويژه و روابط كارگر و كارفـرمـا  ( مناسبات حقوقي جامعه 
مهمتر است، دخالت دولت در امور بنگاه ها و مسئله دستـمـزدهـا و      
مقررات يك طرفه كه به سود سرمايه گذاران نيست موجب بي ثباتي 
سياسي و اقتصادي بوده و از موانع خصوصي سازي و حضور سرمايه 

 ”.گذاران محسوب مي شوند
در اين خصوص، عليرضا محجوب، دبير كل تشكل وابسته به رژيم 
يعني خانه كارگر،  با اشاره به نقش وزارت كار دولت احمدي نژاد در   

” اعتمـاد “ اجراي برنامه اصالح ساختار اقتصادي، به خبرنگار روزنامه 
در پاسخ به اين پرسش كه، مي دانيم كه دولت تـالش دارد ايـن         

 27به عنوان مثال مي خواهد ماده ...  را تغيير بدهد)  قانون كار( قانون 
شما نمي خواهيد در مورد تغييراتي از ايـن  ...  قانون كار را تغيير بدهد

وزارت كار مشغول تهيـه  ” :  جنس موضع گيري كنيد؟ اعالم مي دارد
پيشنهادي است كه در موقع خودش ببينيم نظرات مان را دقيق مـي  

ما صراحتا نظرات مان را داده ايم، سـپـردن    27گوييم، در مورد ماده 
اختيار اخراج به كارفرما چيزي است كه ما روي آن حساسيت داريـم،  
قاعدتا در مقابلش موضع خواهيم گرفت و نمي توانيم اجازه بدهـيـم   

 ”...كه محيط هاي كار يك طرفه بشود
قانون كار كه با خواست اتاق بازرگاني در راس مواد شامل  27ماده 

اصالح و تغيير قرار دارد، ناظر بر چگونگي فسخ قرار داد كـار و يـا       

به زعم دولت احمدي نژاد و وزارت كار آن، بايد بـه  .  مسئله اخراج كارگران است
سرمايه داران و انحصارات امپرياليستي كه خواهان سرمايه گـذاري در كشـور       

كارگرانـي  ( هستند، اين امكان به لحاظ قانوني داده شود كه هر گاه به كار، افراد 
. نداشتند، آنها را اخراج كننـد ”  احتياج“ طرف قرارداد خود )   كه استخدام كرده اند

در اين رابطه وزارت كار دو اصل كليدي را در مورد مسايل كارگري با قاطعيـت  
 : پيگيري مي كند

 مقررات زدايي،  -الف 
 .سياست زدايي از جنبش اعتراضي زحمتكشان -ب 

در مورد نخست، از آنجا كه رژيم واليت فقيه،  به ويژه با در نظـر گـرفـتـن       
،  خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني آمـاده مـي     44ابالغيه اصل 

سازد، مي بايد به چند مسئله از جمله هماهنگ شدن با مقررات سازمان تجـارت  
جهاني، لغو مقررات گمركي و حذف كامل قانون كار،  چه به شكل تدريجـي و    
چه به صورت سريع گردن نهاده و زمينه اجراي اين موارد را هر چه زودتر فراهم 

 .آورد
در اين رابطه اصل مقررات زدايي از سوي وزارت كار در حال اجراست، تهيه و 
ارسال بخش سوم گزارش وزارت كار، كه قبال به آن اشاره كرديم، دقيقا در اين 

 . جهت و براي رسيدن به چنين هدفي است
در مورد اصل سياست زدايي، وزارت كار با توجه به توصيه هاي اتاق بازرگاني 
و تشكل هاي كارفرمايي، عالوه بر تشديد فشار بر فعاالن جنـبـش مسـتـقـل        
سنديكايي، مبالغ هنگفتي از بودجه اين وزارتخانه را صرف ايجاد و تقويت تشكل 

آماج وزارت كار سـمـت و سـو دادن بـه             .  هاي تحت فرمان خود كرده است
. اعتراضات كارگري و مهار آنها در جهت خواست و اهداف ارتجاع حاكم اسـت   

 .وزارت كار مي كوشد تشكل هاي كارگري كامال خنثي باشند
سياست زدايي از جنبش كارگري، فقط محدود به اقدامات وزارت كار دولـت    

خانه كارگر كه خود نيز تحت فشار قرار دارد، با اين .  ضد ملي احمدي نژاد نيست
توافق داشته و از آن با توجه “  حفظ نظام“ برنامه در چارچوب منافع رژيم و اصل 

خانه كارگر تا آنجا پيش مي رود كه از زبان .   به منافع جناحي خود دفاع مي كند
دبيركل خود، عليرضا محجوب، اصالح فصل ششم قانون كار را كـه از زمـره       
درخواست هاي جنبش مستقل سنديكايي ميهن ماست،  به انحاء گوناگـون رد    
” مي كند، زيرا تقويت سنديكاهاي مستقل كه به زعم او و افـرادي چـون او          

،  ”اعتماد“محجوب در اين باره به روزنامه . دارند مطرح مي سازد” مقاصد سياسي
ما درباب فصل ششم اول نيازمند استفاده از ظرفـيـت   ” :  شهريور ماه مي گويد 3

هاي موجود هستيم يعني هنوز از تمام ظرفيت هاي اين فصل استـفـاده نشـده      
تقاضاي كارگران هم مشخص است همسان كردن وظايف و اختـيـارات   .... است 

شوراها و انجمن هاي صنفي، اين سبب مي شود كه كارگران موقع انـتـخـاب       
قاعدتا در آن صورت آزادي انتخاب براي همه رعايت شده .  يكسان انتخاب كنند

و كسي نمي تواند بگويد كه مقاوله نامه هاي آزادي تشكيالت ناديده گـرفـتـه      
 ”....اين همساني اكنون وجود ندارد. ...شده

محجوب البته به عمد فراموش مي كند كه شوراهاي اسالمي كار، با روح و     
سازمان بين المللي كار و اصـول مـنـشـور        98و  87مضمون مقاوله نامه هاي 

جهاني حقوق سنديكايي مصوبه فدراسيون جهاني سنديكاي كارگري در مغايرت 
در اوج يـورش كـالن          1363اليحه شوراهاي اسالمي كار در سال .  قرار دارد

سرمايه داري به جنبش كارگري ايران از تصويب مجلـس شـوراي اسـالمـي         
اين قانون حق زحمتكشان در تشكيل سازمان مستقل صنفـي و حـق       .  گذشت

مشاركت آنان در مديريت و نظارت بر واحد كار بر پايه منشور جهانـي حـقـوق      
بنابر اين مسئله فقط همساني ساده ميان وظايف .  سنديكايي را نقض كرده است

 .و اختيارات شوراهاي اسالمي كار و سنديكاها و با انجمن صنفي نيست
به هر روي، جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان ميهن ما به داليل كـامـال   
موجه و عيني با دو اصل مقررات زدايي و سياست زدايي در جنبـش كـارگـري      

اصالح فصل ششم و انطباق مقـررات  .   مخالف بوده و بر ضد آن مبارزه مي كند
سازمان بين  98و  87بر پايه منشور جهاني حقوق سنديكايي و مقاوله نامه هاي 

المللي كار، برخالف تبليغات رژيم واليت فقيه، نه تنها سياسي نيسـت، بـلـكـه       
 !حركتي كامال سنديكايي و صنفي است

وزارت كار دولت احمدي نژاد مجري سياست اصالح ساختار اقـتـصـادي در      
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن مـا از    .  راستاي تامين امنيت سرمايه است

اجراي اين سياست متضرر شده و منافع آنان پايمال مي گردد، لذا در مخالـفـت   
تقويت جنبش سـنـديـكـايـي مسـتـقـل           .  جدي با اين نوع برنامه ها قرار دارند

زحمتكشان در چنين اوضاعي اولويت انكار ناپذير در مبارزه جاري هـمـه مـزد        
نبايد گـذاشـت   .  بگيران كشور در راه دفاع از حقوق صنفي خود قلمداد مي گردد

كالن سرمايه داري، به ويژه سرمايه داري بزرگ تجاري، به اهداف و مـقـاصـد    
 !خود در اين رابطه دست يابد

  

 ...ادامه منافع طبقه كارگر
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

فشار روزافزون بر معلمان * 
هاي رژيم براي  مبارز و حيله

 هاي صنفي انحالل كانون
پس از يك دوره مبارزه  معلمان بـراي    
احقاق حقوق خود، كـه در شـهـرهـاي         
مختلف ايران تا قبل از آغاز تـعـطـيـالت     
تابستاني امسال ادامه داشت، در آسـتـانـه    
سال تحصيلي جديد بـدون شـك وارد         

درواقـع  .  تـري خـواهـد شـد         مرحله تازه
هـاي     فروكش كردن مبارزه و فـعـالـيـت    

صنفي و سياسي معلمان و فـرهـنـگـيـان      
كشور نه به دليل افت آن يا برآورده شدن 
حقوق انساني آنان بلكه به خاطر تعطـيـل   

. هاي آموزشي بـود  بودن مدارس و محيط
بنابر اين مردم ميهن ما بـا فـرارسـيـدن       
مهرماه و آغاز سال تحصيلي جديـد، بـاز     

هاي معـلـمـان     هم با اعتراضات و فعاليت
بخصوص آن دسته از فرهنـگـيـان كـه       
موسم به معلمان قراردادي هستند، روبـه    

البته رژيم ضـد مـردمـي        .  رو خواهد شد
حاكم و مسئوليـن و مـقـامـات دولـت            

نژاد نيز در اين فـاصـلـه     احمدي”  مهرورز“ 
بيكار ننشسته و با كاربست تـدابـيـري از      
اخراج مدرسان و عدم تمديـد قـراردادهـا      

هاي صـنـفـي و         گرفته تا انحالل كانون
مستقل درصدد هستند كه از هم اكـنـون     
مانع خيزش دوباره اعتراضات ايـن قشـر     

 .كش فرهنگي شوند زحمت
آخرين خبر از فشارهاي رژيم بر معلمان 
كه در همين هفته منتشر شد، حكايت از   
اين دارد كه بنا به دستور مقامات حكومتي 
كانون صنفي معلمان كرمانشاه مـنـحـل      

شهريور كـانـون      17شنبه  در روز .  گرديد
اي بيان كرد  صنفي معلمان طبق اطالعيه

اي  كه،  فرمانداري كرمانشاه با ارسال نامه
اندركاران اين كانون و بـا   خطاب به دست

تاكيد بر اختالفات چند ماهه فرمـانـداري   
اين شهر با كانون معلمان تصـمـيـم بـر       

البته واقعيت امـر  .  انحالل آن گرفته است
حكايت از اين دارد كه فرمانداري گيرنـده  
اصلي اين تصميم نبوده است، هر چند كه 

امر بـر    .  دستور كتبي را ارسال كرده است
انحالل كانون به دستور مدير كل سياسي 
انتظامات وزارت كشور بوده است، و ايـن    

 .خبر از آن دارد كه اين يك تصميم كامالً سياسي است
با اين حال كانون صنفي معلمان كرمانشاه با انتشار اين خبر از همه همكـاران خـود بـراي        

همكاران گرامي، پس از “ :  در اين اطالعيه از جمله آمده است.  انديشي ياري خواسته است چاره
چندماه كش و قوس، فرمانداري كرمانشاه انحالل رسمي كانون صنفي معلمان كرمانشاه را بـه  
اين تشكل پويا و تاثيرگذار ابالغ كرد و كتبا اعالم كرد كه براساس نامه مديـركـل سـيـاسـي        
انتظامي وزارت كشور و مصوبه اي از جلسه ي كميسيون ماده  ده احزاب و تشكل ها، مـجـوز   
. كانون صنفي معلمان كرمانشاه باطل و هرگونه فعاليت تحت عنوان كانون يادشده ممنوع است

اكنون كه تالش اين كانون براي اعتالي فرهنگي كشورو نيل به ايراني توانمند درسايه عـدل  
اسالمي، مهر غيرقانوني بودن بريشاني آن زده اند، همه ي همكاران ارجمند براي خروج از اين 

اميداست كه ازديدگاه هـاي ارزشـمـنـد       .  وضعيت به ياري فكري و مشورتي طلبيده مي شوند
 ”.خويش اين تشكل رابهره مندسازيد

بدون ترديد رژيم و مسئولين آن نگران اين هستند كه مبادا آتش مبارزه معلمان براي تاميـن  
آموزان و دانشجويان گسترش يافته و دامـن     هاي برحق خود در پيوند با مبارزات دانش خواسته

 . آن را بگيرد
 

 !مرداد و دخالت هاي امپرياليسم در ميهن ما 28اشاره اي به 
 

مرداد كه منجر به سرنگوني دولت مليون ايران به رهبري دكـتـر      28تجربه كودتاي ننگين 
محمد مصدق شد را به يقين يكي از تلخ ترين و فاجعه آميز ترين صفحات تـاريـخ مـعـاصـر        

تجربه اي كه در آن مبارزه استقالل طلبانه و دموكـراتـيـك مـردم       .  كشورمان مي توان خواند
ميهن مان در مقابل امپرياليسم، با توطئه كودتاي نظامي طراحي شده از سوي اياالت متحـده،  
به شكست كشانده شد و آزادي خواهان ميهن، يا به جوخه هاي اعدام سپرده شدند و يـا در        
زندان هاي رژيم پهلوي ساليان درازي را به سر بردند و زير شكنجه هاي قرون وسطايي قـرار  

سال سركوب سياسي، ترور پليسي و اختناق بـر     25پيامد اين كودتا ، استقرار حكومت .  گرفتند
بـراي  ”  جزيره ثبـات “ ميهن مان بود و در سايه ترور و جو وحشت ناشي از رژيم كودتا ايران به 

پـس  .   منافع امپرياليسم و انحصارهاي سرمايه داري و ژاندارم منافع غرب در منطقه تبديل شد
از كودتا سرسپردگان رژيم شاه در همكاري با وازدگان سياسي و در هم آهنگي همه جانبه بـا    

به مدارك جعلي و دروغين ،   “  استناد “ ، با انتشار صدها جلد كتاب و نوشته و با ”  سازمان سيا“ 
و ايـاالت    ”  كمونيسم“ كشور  از هرج و مرج و “  نجات دهنده “  سعي كرده اند تا اين كودتا را 

در سال هاي پس از كودتا ، زماني كه مبارزان راه آزادي، و .  متحده را منجي كشور وانمود كنند
از جمله اعضا و هواداران حزب توده ايران، به جوخه هاي اعدام سپرده مي شدند و بسـيـاري     

سلطـنـتـي دسـت       ”  تاريخ نويسان“ ديگر نيز به زندان هاي طوالني مدت محكوم شده بودند، 
در لواي همين تـحـريـف    .  تحريف تاريخ  حزب توده ايران و مسئله ملي شدن نفت ايران زدند

تاريخ تالش مي شد تا جنبش انقالبي ملي شدن نفت و خصوصاً جنبش كارگري و كمونيستي 
” ضد منـافـع مـلـي      “ و  ”  توطئه گر“ حامي آن، يعني حزب توده ايران به عنوان يك سازمان  

آناني كه  اين كودتاي ضد ملي را به ثمر رسانده بودند، به درستي مي دانستند كه . معرفي گردد
تا زماني كه انديشه هاي انقالبي در ميان خلق ريشه داشته باشد و روح پيكار جويي در مـردم    
زنده باشد ، پيروزي آنها موقتي است و بايد روح مردم و باور آنها به مبارزه را شكست و توده ها 
را نسبت به پرچم و شعار محوري مبارزات خود براي استقرار دموكراسي و كسـب اسـتـقـالل       
كامل سياسي و كوتاه كردن دست انحصارهاي امپرياليستي از سرمايه هاي ملي آن دچار ترديد 

 .و بد بيني ساخت
مرداد تجربه ي گرانبها و درد آوري بود كه نشان داد ، در زمان اتحاد و انسجـام   28كودتاي 

نيروها و پشتيباني مردم از آنها ، خصم در مورد مسئله ملي شدن نفت در برابر خواست مـردم    
صنعت كشور با مبارزه عظيـم مـردم     .  سر تعظيم فرود آورد و وادار به عقب نشيني و گريز شد

 28ملي شد و از افتادن به دست امپرياليسم در امان ماند، اما در زمان پس از آن تا كـودتـاي     
مرداد ، تفرقه و عدم اعتماد و هم آهنگي در ميان نيروهاي مردمي ، اين فرصت را به ارتـجـاع   
داد تا بتواند با سازمان دهي خود ، هرچه بيشتر به اين تفرقه دامن بزند و سرانجـام نـيـز بـا         

در اين شرايط بود كه عدم توانايي حكومت مصـدق    .  كودتايي خونين قدرت را به دست بگيرد
براي كنترل امور كشور و عدم حضور مردم در مقابله با كودتاچيان ، اين جـنـبـش بـزرگ و         

 .تاريخي ميهن مان را با شكست مواجه ساخت
اگر در زمان ملي شدن صنعت نفت ايران، نيروهاي ملي و مترقي و در راس آن دولت وقت ، 
دكتر مصدق، توانست از منافع ملي كشورمان دفاع كند، امروز ، دولت احمدي نـژاد ، تـحـت        
رهبري ولي فقيه، با اتخاذ سياست هاي نو ليبرالي و خصوصي سازي هاي وسيع، اسـتـقـالل      

مـرداد     28امروز نيز همچـون    .    صنعت نفت كشور را با مخاطرات جدي روبه رو كرده است
مسئله اتحاد نيروها و مقابله با توطئه هاي ارتجاع و امپرياليسم از ضرورت جـدي بـرخـوردار        

 . است
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 ...ادامه سقوط بازار سهام 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

تحصيالت دانشگاهي، انتظار مي رفت آن طور كه طراحان اليحه ادعا كردند 
اليحه در تطبيق قوانين با مسائل روز باشد، اما در راستاي تطبيق با خواستـه  

 .آن هم از نوع متمكن و تنوع طلب آن، تنظيم شده است. هاي مردان
در اين اليحه كه از قانون حمايت خانواده قبلي بسي عقـب تـر اسـت ،          
قوانين ناعادالنه در ازدواج، طالق، حضانت، شهادت، ديه، ارث، تابعيت و غيره 

همچنان به قـوت خـود       )  1309قانون مدني مصوب (مانند هشتاد سال قبل 
اين اليحه، مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن    23طبق ماده .  باقي ست 

دوم و سوم اختيار كند اجازه همسر الزم نيست، و از دادگاه اجازه مي گيرد به 
بـا كـدام     !(  شرطي كه تمكن مالي داشته باشد و تضمين اجراي عدالت دهـد 

ضمانت اجرايي؟ و به قول شيرين عبادي، دادگاه چگونه مي تـوانـد شـرط        
برقراري عدالت را احراز كند در حالي كه هنوز ازدواج مجدد انـجـام نشـده        

با قاطعيت مي توان گفت كه اثرات مخرب اين اليحه بر روي قشـر  ) .  است؟
در حاليكه فقر و عدم .  زحمتكش و آسيب پذير جامعه به مراتب بيش تر است

دسترسي به حداقل زندگي عامل اصلي بسياري از معضالت كشـور اسـت،       
رژيم به جاي حل ريشه اي اين معضالت راه كارهائي از قبيل ازدواج مجـدد  

را به طور ضمني در اليحه تبليغ و ترويج مي كنـد  )  فحشاي رسمي( يا صيغه 
يـا فـقـر و        )   امري كه زنان از روي فقر و ناچاري به آن تن مـي دهـنـد     ( 

محروميت سبب مي شود تا ميليونها خانوار فقير يا روستائي دختركان خود را   
در نتيـجـه   .  از سنين كودكي به خانه شوهر بفرستند ويا بهتر بگوئيم بفروشند

سالگي را سن ازدواج تعيين مي كند  13آمده و سن !  اين اليحه به كمكشان 
هـمـيـن    ).   سال است  25در حاليكه سقف واقعي ازدواج در جامعه باالتر از(  

دختركان خردسال كه اغلب با مهريه كم در روستاها به خانه شوهر مي روند، 
كه هيچ حقي نيز از نظر مالكيت بر (  پس از سالها كار مشقت بار در مزارع    

مرد مي تواند به راحتي مهريه او را به پردازد و زن دوم يا سـوم  )  زمين ندارند
اختيار كند و طبق اين اليحه با پرداخت مهريه ناچيز عدالت را هم اجرا كرده 

 !. است
در اين اليحه حقوقي كه حتي قانون اساسي براي زن پيش بيـنـي كـرده      

 :فريده غيرت، حقوقدان، در اين رابطه مي گويد. است جائي ندارد 
آن كه آئين دادرسي است پرداختـه و    3فقط به بند  21اين اليحه از اصل“ 

موارد ديگر كه شامل ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد و شخصيت زن ،     
حمايت از مادران در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بـي  
سرپرست، ايجاد دادگاه براي حفظ كيان خانواده، بيمه براي حمايت از زنـان    

 ”.سالخورده و اعطاي قيموميت به مادران است صرفنظر مي كند
نظامي يي كه وزير كشورش رسما  صيغه يا فـحـشـاي      –از دولت امنيتي 

رسمي را تبليغ مي كند و حاكميت مردساالرانه اي كه براي زن  هيـچ گـاه     
مـواردي  ( شخصيتي مستقل قائل نبوده بلكه او را تسليم اراده مرد مي خواهد 
انتظار ...)  مثل نداشتن حق كار بدون اجازه همسر، حق مسافرت، محل زندگي

اليحه اي در حمايت واقعي از خانواده و در جهت ايجاد زمينه هاي منـاسـب   
به قول معروف .  براي رشد و شخصيت انساني  زن ، امري دور از انتظار است

 .از كوزه همان برون  تراود كه در اوست  
امروزه كارزار بر ضد اين اليحه زن ستيز به كار مشترك قشرهاي مختلـف  
زنان و نيروهاي مترقي و نيز همه فعاالني كه در راه حقوق زنان مبارزه مـي    

تشكل هاي گوناگون  زنان در اعتراض به اين اليحه .  كنند تبديل شده است
بيانيه داده و ضمن  محكوم كردن آن،  خواستار باز پس گيري بي قـيـد و       

فعاالن حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس .  شرط اين اليحه قانوني شده اند
اليحه پيشنهادي را از دستور كار خارج نكند به اقدامات اعتراضي از جـملـه     

حمايت از مبارزات دليرانه زنان ميهـن مـا     .  تجمع در جلو مجلس دست زنند
براي خواسته هاي برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظيفه همه نيروهاي مترقي 

 . و مردمي كشور ماست 
  

 ...ادامه از كوزه همان برون تراود كه

ماهه تمامي درآمد خود را صرف پرداخت بهره و هـزيـنـه      
سرويس كارت هاي اعتباري و وام هاي كمر شكنـي مـي     
 .كنند، كه به آن ها تحميل شده است، را به نمايش گذاشت

جنبه ديگر بحران كنوني مربوط به اين پديده است كـه    
خانواده هاي كم درآمد كه تا گلو در قرض هستنـد، بـراي     
اينكه هزينه هاي زندگي روزمره خود را تامين كنند، برپايـه  

با سقوط .   ارزش خانه هاي خود، وام هاي دوباره مي گيرند
ارزش اين خانه ها، همان طور كه در باال ذكر شـد، ارزش    
اينگونه وام هاي دوباره كاهش خواهد يافت و عمالً قـدرت  
خريد زحمتكشان و مردم عادي به طور قابل مالحظـه اي    
نقصان يافته، و اين به نوبه خود اقتصاد كشورهاي سرمايـه  

، كه ” آلن گرين اسپان“ .  داري را تحت فشار  قرار خواهد داد
تا سال گذشته مسئوليت اداره سيستم مالي آمريكـا را بـه       
عهده داشت، اخيرا  پيش بيني كرد كه اقتصاد آمريكا امسال 

تبعات كاهـش رشـد     .   ممكن است رشد منفي داشته باشد
اقتصاد آمريكا با توجه با درهم تنيدگي اقتصاد هاي عـمـده   
جهان و از جمله چين، هند و اتحاديه اروپا، مي تواند فـلـج     

 .   كننده باشد
پرزيدنت بوش ماه گدشته با اعالم اينكه بحران اخير فقط  

ماليم در سيستم مالي بوده اسـت، سـعـي بـه           ”  تعديلي“
اما حقيقـت  .   تخفيف نگراني و تنش در بازارهاي مالي كرد

اينست كه عامل بنيادي موثر در ايجاد اين بحران، منبـعـث   
اي اسـت كـه       ”  قمارخانـه “ از منطق توسعه سيستم مالي 

توسط ارگان هاي مسئول دولتي كشورهاي سرمايـه داري    
تحليلگران اقتصادي سـرمـايـه داري        .   تشويق شده است

بـرخـي   ”  نتايج فاجعه بـار “ درهفته هاي اخير به صراحت از 
سياست هاي مالي و اقتصادي اعمال شده در طـول سـال     
هاي اخير از طرف كشورهاي سرمايه داري و آنچه كه بـه    

موسوم شده بود،  سـخـن   ”  انقالب اقتصاد محافظه كارانه“ 
بحران اخير به روشني عدم كارآيي سيستم مـالـي   .  گفته اند

مـركـز   “ .   عمل كننده در اقتصاد جهاني را افشاء مي كـنـد  
در آمريكا عمالٌ سياسـت  ”  تحقيقات سياست هاي اقتصادي

هاي اقتصادي دو دهه اخير اياالت متحده را مسئول بحران 
 5/1مي داند و معتقد است كه كاهش نرخ بهره وري كاري 

درصدي در اياالت متحده در تيرماه نشانـه اي از ريشـه         
 . كردن ركود اقتصادي در آمريكا است

واضح است كه به جاي سيستم مالي مسلط در جهان مي 
بايد براي ايجاد  و استقرار سيستمي جايگزين تالش كـرد،    
كه بخش عمومي بر كاركرد و تنظيم مقررات عملكـرد آن    
نظارت داشته باشد كه اين نيز با نو ليبراليـسـم حـاكـم و         
سياستي كه طرفدار آزادي مطلق نقش بازار است، قرابـتـي   

همه نشانه ها بر اين داللت دارند كه در آينـده نـه     .   ندارد
چندان دوري جهان سرمايه داري با خطر ركود دامنه داري   
روبه رو خواهد شد كه باز هم قربانيان آن زحـمـتـكـشـان      

مبارزه ما براي صلح و سوسياليسـم ريشـه در       . خواهند بود
باور ما در امكان و لزوم حذر از چنين دور نـمـاي وحشـت      

 . باري است
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در اين انتخابات تندروهايي بودند كه طي سالهاي اخير خود را نـمـايـنـده     
اكثريت روحانيون و علما بلند پايه ايران و حافظان ارزشهاي اسـالمـي و     

به هرصورت تالش هايي كه طي يك ماه اخير  انقالبي معرفي مي كردند
براي تعيين رياست مجلس خبرگان و نهايتا در اين انتخابات رخ داد را مي 
توان بزرگترين رويايي تندروهاي مذهبي با حاميان اسالم معتدل و مترقي 

 ”.اكبر هاشمي رفسنجاني را انتخاب كرد... دانست كه نهايتا آيت ا
جبهه مشاركت نيز با انتشار بيانيه يي انتخاب رفسنجاني را تبريك گفته 

انتخاب شايسته شما به سمت رياست اين مجلس “: و اظهار اميدواري كرد
در كنار ديگر اعضاي محترم هئيت رئيسه اين اميد را ايجاد كرده است كه 
مجلس خبرگان رهبري بيش از پيش در جايگاه شايسته خود قرار گرفته و 
با نظارت عاليه و موثر بر اركان تحت نظر خود و پيگـيـري مـطـالـبـات         

اختيارات بـالـقـوه       لموكالن در آن سطح و مقام و اصالح اموري كه ذي
وسيع مجلس خبرگان رهبري مي گنجد شأن و اقتدار اين مـجـلـس را        

 ” .نمايان تر سازد
ماهيت و عملكرد مجلس خبرگان و هاشمي رفسنـجـانـي بـر كسـي          

در ”  واليت فقـيـه  “ اين مجلس، از نهاد هاي اساسي حفظ .  پوشيده نيست
كشور است و مهمترين وظيفه اش در بيست سال گذشته انتخاب عـلـي     

رفسنجاني در آن هنگـام  .  رژيم بوده است”  ولي فقيه“خامنه اي به عنوان 
نيز نقش اساسي يي در انتخاب خامنه اي، با وجود همه مخالفت هايي كه 

 . در مجلس خبرگان وجود داشت، ايفاء كرد
هاشمي رفسنجاني از كليدي ترين رهبران رژيم واليت فقيـه بـوده و        

رژيم در سنگـر ارتـجـاع      ”  پراگماتيك“ هست كه همواره به عنوان چهره 
تذكـر  .  نقش حفظ منافع سرمايه داري كالن كشور را عهده دار بوده است

اين نكته نيز ضروري است  كه در اين سال ها، خصوصاً پـس از مـرگ       
، و ميزان نفوذ و كـنـتـرل      ” نظام اسالمي“ خميني، بر سر چگونگي حفظ 

جناح هاي مختلف بر  اهرم هاي سياسي و اقتصادي اختالف نـظـرهـاي    
” كارگزاران سازنـدگـي  “ به راه افتادن گروه .  جدي يي وجود داشته  و دارد

به عنوان سازمان سياسي وابسته به رفسنجاني و ماجراي انتخابات مجلس 
پنجم و انتخاب دختر رفسنجاني به عنوان نماينده اول تهران و سـپـس       

در ( انتخاب خاتمي پس از پايان دوران رياست جمهوري رفسـنـجـانـي         
) شرايطي كه گروه هاي ذوب در واليت خواهان انتهاب ناطق نوري بودند

نمونه هايي از اختالف ها و تنش هاي دروني حاكميت جمهوري اسالمي 
مسئله ديـگـر     .   و جايگاه  و نقش  رفسنجاني در اين تنش ها بوده است

اين است كه در تمام اين سال هاي رفسنجـانـي بـه عـنـوان چـهـره              
در زمينـه سـيـاسـت       ”  متعادل“ رژيم همواره مدافع برخورد ”  پراگماتيك“ 

بديـن تـرتـيـب       .   خارجي و خصوصاٌ در زمينه رابطه با آمريكا بوده است
انتخاب رفسنجاني در شرايطي كه سياست هاي انحصار گرايانه و بيش از 
پيش سركوبگرانه دولت احمدي نژاد در داخل و همچنين سياسـت هـاي     
نابخردانه بين المللي كشور را با دشواري هاي روز افزوني مـواجـه كـرده      

با توجه به اينكه انتخايات آينده مجلـس پـيـش      .  است، قابل توجه است
روست از هم اكنون رايزاني هاي پشت پرده اي براي تعيين حد و حـدود    
دخالت  شوراي نگهبان در اين انتخابات آغـاز شـده اسـت، و نـقـش              
رفسنجاني به عنوان پل ارتباطي براي رسيدن به حداقل توافقي در شرايط 

 .بحراني كنوني مي تواند كليدي باشد
بررسي موضع گيري هاي اخير شماري از گروه هاي اصـالح طـلـب        
حكومتي و موضع گيري جبهه مشاركت در اين زمينه مي تواند نشـانـگـر    
اين واقعيت باشد كه اين گروه ها اميدوارند با پادرمياني رفسـنـجـانـي و       
مذاكرات او و خامنه اي بتوانند در انتخابات آينده مجلس جايـي داشـتـه      

روي آوردن بـه  .  باشند و برخي از كرسي هاي از دست داده را پس بگيرند
رفسنجاني، از سوي شماري از اصالح طلبان حكومتي،  به عنـوان يـك     

براي بازگشت به كرسي هاي قدرت دولتي در واقـع  ”  واقع بينانه“ سياست 
نشانگر ادامه همان سياست هاي نادرستي است كه اعتقادي به شـركـت     
واقعي مردم در مبارزه سياسي ندارد و هنوز با وجود همه تجربيات كسـب  
شده، و خصوصاٌ شكست انتخابات رياست جمهوري گذشـتـه، راه حـل        

 . مسايل را از طريق زد و بندهاي پشت پرده مي دادند
همان طوري كه رفسنجاني ( بهر صورت آنچه روشن است اين است كه 

با قرار گرفتن رفسنجاني بر كرسـي  )  نيز به آن اشاره كرده است ...ادامه فزاينده رژيم 
رياست اين مجلس نقش و فعاليت اين مجلس در تحوالت آتي 
كشور تشديد خواهد شد و مهر و نشان خود را بر تحوالت آتـي،  

 .خصوصاً انتخابات پيش رو، برجاي خواهد گذاشت
مسئله مهم ديگر هفته هاي اخير باال گرفتن تنش بين المللي 
در روابط ايران و آمريكا، بر سر تحوالت منطقـه و خصـوصـاً        

اگر تاكنون اين تنش ها و درگيري ها پشت .  اوضاع عراق، است
بهانه سياست هسته اي ايران پنهان مي شد ما در هفتـه هـاي     
اخير شاهد آنيم كه دولت آمريكا و هواداران او به شكل روشـن    
تري زمينه هاي اصلي اختالف را، كه همانا حضـور و نـقـش        

 . جمهوري اسالمي در منطقه است،  مطرح مي كنند
طرح مسئله دخالت هاي ايران در عراق و طرح اين ادعا كـه    

است در كنار ”  آمريكا به طور غير مستقيم درگير جنگ با ايران“ 
اعزام نيروهاي انگليسي به مرزهاي ايران و همچـنـيـن طـرح       
امكان ساختن يك پايگاه نظامي آمريكا در مرزهاي ايران نمـي  
تواند نگراني نيروهاي مترقي و صـلـح دوسـت مـنـطـقـه را              

سخنان اخير ژنرال پترائوس، فرمـانـده نـيـروهـاي        .  برنيانگيزد
آمريكايي، كروكر، سفير آمريكا در عراق، و همچنين كاندولـيـزا   

ژنرال پترائوس در سخنان خود در .  رايس در اين زمينه گوياست
كنگره آمريكا ضمن اشاره به فعاليت هاي ايران در عراق مدعي 

ما با گروهايي كه با حمايت ايران در عراق فعاليـت مـي     “ :  شد
كنند درگير هستيم و برخي از آنها را متالشي كرده ايم، از جمله 

ما در .  گروهايي كه حزب اهللا لبنان در عراق تأسيس كرده است
حال حاضر با چنين وضعيتي رو به رو هستيم و بايد در انـتـظـار    

رايان كروكر، سفير آمريكا در عراق،  نـيـز    ”  . هر واقعه اي باشيم
با اشاره به دشواري هاي آمريكا در عراق ايران و سوريـه را از      

از اين دو كشور نمي :  داليل اصلي اين مشكالت دانست و گفت
: به گفـتـه او       .  توان به عنوان راه حل بحران در عراق ياد كرد

برخي از رهبران شبه نظامي  بازداشت شده در عراق ابهامي در   
كاندوليزا رايس نيز با . مورد ارتباط خود با ايران باقي نگذاشته اند

اشاره به حوادث منطقه ايران را همسايه دردسر ساز عراق خواند 
و اعالم كرد كه دولت ايران مترصد است با خروج آمـريـكـا از      

 . عراق خالء پيش آمده را پر كند
حزب توده ايران همواره اعالم كرده است كـه مسـايـل و          
دشواري هاي منطقه، كه بخش عمده اي از آن به خاطر حضور 
نظامي آمريكا و اشغال عراق و افغانستان توسـط ايـن كشـور        
است، نمي تواند از طريق گسترش درگيري هاي نظامي و لشكر 

هرگـونـه گسـتـرش       .  كشي به كشور ديگري حل و فصل شود
درگيري نظامي، هرچند محدود، مي تواند نتايح فاجـعـه بـاري      
براي كل منطقه به همراه داشته باشد و بايد تالش كرد با بسيج 

واقعيت اين است كـه    .  افكار عمومي جهان جلوي آن را گرفت
سرنوشت مردم و كشورهاي منطقه خليج فارس و خاورميانه بـه  
مردم اين منطقه مربوط است و حل و فصل عادالنه مشـكـالت   
كنوني عمدتاٌ نيازمند تغيير سياست هاي مخرب امپـريـالـيـسـم      
آمريكا، خصوصاً سياست هاي آن در قبال مردم محروم فلسطين 
و حمايت هاي بي چون و چراي آن از عملكرد نظامي گرانـه و    

 .غير انساني دولت اسرائيل است
ما و ديگر نيروهاي مترقي و آزادي خواه منطقه ضمـن ابـراز     
نگراني شديد از تشديد تنش در منطقه بار ديگر اعالم مي كنيم 
كه مسابل بغرنج خاورميانه تنها از طريق مذاكره، قطـع فـوري     
مداخالت خارجي  و به رسميت شناختن حق حاكميت بي چـون  

بايد هـمـه طـرف      .   و چراي مردم اين منطقه امكان پذير است
هاي درگير را به مذاكره و دوري از درگيري و سيـاسـت هـاي      

 .   ماجراجويانه فراخواند
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سوداگران جنگ، ميلياردها 

 دالر از آمريكا ربودند

بنابر گزارش هايي كه هفته گذشته در رسانه هاي مطبوعاتي منتشر 
شدند دست اندركاران دولت اياالت متحده آمريكا اعتراف كردنـد كـه     
شركت هاي آمريكايي براي گرفتن قراردادهاي چند ميلـيـارد دالري،     

 .ميليون ها دالر رشوه به فرماندهان نظامي پرداخت مي كنند
اين افشاگري نشان گر تنها بخش كوچكي از پديده باال كشيدن بي 

رالف ويپفالي، يكي از پژوهش گران .  سابقه ماليات مردم آمريكا است
دنياي هفـتـگـي    « موسسه تحقيقاتي بروكلين در مصاحبه اي با نشريه 

نيمي از بودجه وزارت دفاع آمريكا صـرف گـرفـتـن         “ :   گفت»  مردم
مانند اين است كه پيـمـان كـاران      .  قراردادهاي بدون مزايده مي شود

ماده اي كه توان عضالني بدن را تشديد مي (  نظامي داروي استروئيد 
چنين پديده اي در كشور ما بي سـابـقـه      –استعمال كرده باشند )  كند
آنان براي به چنگ آوردن ميلياردها دالر از ماليات پرداختي مردم . است

 ”.استفاده مي كنند
شـركـت   “  :  او در اين زمينه به رقم هايي باور نكردني اشاره مي كند

هاليبرتون، كه ديك چيني معاون رئيس جمهور در آن دسـت دارد،        
ميليارد دريافت كرده انـد و     4ميليارد دالر، پيمان كاران امنيتي  1/22

ميليارد دالر به  300، وزارت دفاع مبلغ 2003پيش از اين تا پايان سال 
اين شامل قراردادهايي كه از سوي . اين پيمان كاران پرداخت كرده بود

رالف ويپفالي اضافه ”  . وزارت كشور به آنها تقديم شده است نمي شود
در مدت رياست جمهوري بوش، اين روند نگـران كـنـنـده       “  مي كند 

مبلغ تقديمي به شركت هاليبرتون به تنهايـي سـه     .  تشديد يافته است
در چندين مورد، به نظر مـي    ”  . برابر هزينه نخستين جنگ خليج است

. رسد كه دادن رشوه جايگزين مزايده براي كسب قراردادها شده اسـت 
در ماه آگوست، روزنامه نيويورك تايمز گـزارش داد يـك شـركـت           
آمريكايي كه در خاك كويت فعاليت مي كند با پرداخت صدهـا هـزار     

ميليـون دالري     11دالر رشوه به فرماندهان نظامي آمريكا، قراردادي 
 .بدست آورد

به سرپرستـي يـك     »  لي ديناميك« ارتش آمريكا به تازگي شركت 
رابرت گيت، وزير .  افسر بازنشسته را از معامله با دولت آمريكا منع كرد

دفاع آمريكا به بازرس كل پنتاگون دستور داد كه در اين مورد رسيدگي 
در گزارش ديگري آمده است كه مهندس نيروي هـوايـي،  اوو       .  كند

هـزار     70ميليارد دالري ساالنه، سرپرسـتـي      8رابينس، كه با بودجه 
از وظـايـف      2004پرسنل نظامي و پيمان كار را بعهده داشت در سال 
دولت آمريكا بـا    .  نظامي خود چشم پوشيد و به پيمان كاري روي آورد

ميليون دالري او را براي ساختن يك قرارگاه پليس در  72يك قرارداد 
 .بغداد استخدام كرد

ماه آگوست در گزارشي نوشت ايـن   23در »  رولينگ ستونز« نشريه 
مهندس نيروي هوايي سابق و پيمان كار جديد بجاي تحـويـل دادن     

يك بناي بدساز از توده اي پاره آجر تحويـل داد    “  يك قرارگاه پليس 
كه ، به سبب بدساز بودن لوله كشي بنا، از ديوارهاي آن بدون گـزافـه   

 ”.گويي، مدفوع انساني چكه مي كرد
كارمنداني كه در دفتر بازرس كل ويژه براي بازسازي عراق كار مي 

مـا  “  : كردند در گزارش خود كه مي توان به آن دسترسي يافت نوشتند
به چشم خود ديديم كه يكي از حباب ها و ظرف هاي نـگـه دارنـده      
چراغ، پر از ادرار و مدفوع بود و باعث از كار افتادن چراغ هـاي اتـاق     

وقتي كه آن جا بوديم موادي از سقف اتاق بروي پـيـراهـن      .  شده بود

 ”.هاي اعضاء گروه مان چكه مي كرد
در اوايل تابستان امسال دو وزارت خانه دفاع و كشور آمريكا بـا انـتـشـار       

هـزار     20حداقل ( هزار غير نظامي قراردادي  180ارقامي، به اشتغال داشتن 
كه در استخدام دولت آمريكـا در    )  نفر بيشتر از سربازان اين كشور در عراق

پيمان كـار    «  اين رقم شامل ده ها هزار .  بغداد كار مي كنند اعتراف كردند
بـكـار   »  نگهبانان خصـوصـي    « يا ده ها هزار نفري كه بعنوان »  دست دوم

غـيـر   ( هزار پيمان كار خارجي  43همچنين بايد از .  گرفته شده اند نمي شود
نـيـروي   .  كه در استخدام دولت آمريكا هستند ياد كـرد )  آمريكايي و عراقي 

زميني هم براي اين كه سهمي در اين سوداگري داشته باشد و در چپاولگري 
در ماه دسـامـبـر    .  از نيروي هوايي عقب نماند دست در كاسه فرو برده است

 250گذشته، گلوريا ديويس، سرگرد نيروي زميني پس از اين كه به گرفتن   
هزار دالر رشوه اعتراف كرد در بغداد با شليك گلوله به زندگي خود پـايـان     

شركت ها براي اين كه از افتادن در دام رسوايي هاي افزاينده پـرهـيـز    .  داد
براي نمونه، شركت لي داينميك .   كنند ترفندهاي گوناگوني به كار مي بندند

يكي از نام هايـي كـه     .  سال گذشته بارها به تغيير نام دست زده است10در 
است كه هر بار پـس از      »  آمريكن لوجيستيك سرويسس«اغلب بكار برده 

مـاه     30در   .  يك سال با تعويض به نام اصلي به كار خود ادامه داده اسـت 
اعـالم  »  يك سخنگوي ارتـش   «  آگوست، منابع خبري گوناگون به نقل از 

شركت را بـه عـلـت           22كردند كه نيروي زميني پس از تحقيقات خود،  
اسناد .  كالهبرداري در عراق، افغانستان و كويت از معامله با دولت باز داشت

 100، حداقل 2003دولتي همچنين نشان مي دهند كه از آغاز جنگ در سال 
شركت به منظور بهره جويي از قراردادهاي چند ميليارد دالري در تـولـيـد        

 .پوشاك، تغذيه و تجهيزات جنگي تشكيل شده اند
كمك رساني به اقدامات نظامي تنها بخش كوچكي از كار اين پـيـمـان      

آنها در فعاليت هايي درگيرند كه براي هر شـهـرونـد عـادي         .  كاران است
هاشميه محسن حسين، رهبراتحاديه .   آمريكايي مي تواند تكان دهنده باشد

گفت كه پس از   »  دنياي هفتگي مردم«  كارگران برق عراق، در مصاحبه با 
با آمدن ايـن    .  ما شاهد پديده اي نو و هولناك شديم“  سقوط صدام حسين 

پيمان كاران، مسئولين دولت همه گونه مشاغل را حتي ساده ترين شـان را    
در اختيار اين پيمان كاران گذاشتند و در نتيجه كارگران با بيكاري سراسري  

 ”.و انسداد محل كار روبه رو شدند
افزون بر به هم زدن سنديكاها، اين پيمان كاران در چپاول تمام صنـعـت   

هم زمان با اين مصاحبه، فاله عبود عمـارا، رئـيـس      .  نفت عراق دست دارند
“ فدراسيون اتحاديه هاي نفت عراق اظهار داشت كه پيمان كاران آمريكايي 

آنها به .  براي تصاحب صنعت نفت كشورمان به دسيسه چيني مشغول هستند
عراق مي آيند، منابع نفت را تصرف مي كنند و هر كاري را كه اراده كنـنـد   

درها به روي كارگران عراقي و سنديكاهاي شان بسته شده .  انجام مي دهند
امكان رفتن ما به اين مناطق و مشاهده اعمال اين پيمان كاران از مـا  .  است

 ”.سلب كرده اند
» فرست كويت جنرال كانتـركـتـيـك    « ، شركت پيمان كار 2005در سال 

ميليـون دالر از       600براي استخدام كارگر ارزان از كشورهاي جنوب آسيا، 
به اين كارگران گفته نشده بود كه به عراق . وزارت كشور آمريكا دريافت كرد

پس از رسيدن به بغداد، گذرنامه هاي شان مصادره شد، در محوطه . مي روند
مجتمع سفارت آمريكا حبس شدند و سپس آنها را براي كار ساختمانـي در    

 .اين مجتمع مجبور ساختند
» كارگران مهمان آسيايـي «  كارگران آمريكايي در بغداد از شرايط زندگي 

به وزارت كشور آمريكا شكايت كرده اند كه غذا و آب آشاميدني آن ها، كـه  
از رود دجله به اين كارگران داده مي شود، كيفيتي بسيار نازل و آلوده دارد و 

گويا وزارت كشـور    .  آن ها اصوالٌ از مراقبت هاي بهداشتي برخوردار نيستند
را براي تحقيق به آن جا فرستاده است ولي هنوز اقـدامـي در     »  بازرساني« 

 .  اين مورد ديده نشده است
 

 

 

 

 »دنياي هفتگي مردم«برگردان از نشريه 



از اواخر تيرماه بازارهاي مالي جهان در شرايط بحراني به سر مي 
وال “ سقوط ارزش سهام در بازارهاي عـمـده جـهـان، از             .   برند

در نيويورك گرفته تا بازار سهام توكيو، هـنـگ كـنـگ،        ”  استريت
پاريس و لندن، در نيمه دوم مردادماه، و كوشش سراسيمه بـانـك     
هاي مركزي كشورهاي عمده سرمايه داري و اتحاديـه اروپـا بـه        
تزريق صدها ميليارد دالر به بازار مالي براي جلوگيري از گسـتـرش   

 .بحران، نمايشگر جنبه هاي واضح چنين وضعيتي است
در جريان اين بحران، در عرض فقط چند ساعت، صدها ميلـيـارد   
دالر از ارزش سهام كاسته شد و چندين بانك بزرگ آمريكائي عمالً 

ارزش سهام در بازار بورس پاريس در روز   .   ورشكسته اعالم شدند
اين در عمل به معنـي  .   درصد سقوط كرد 3مردادماه نزديك به  19

 5درصدي ارزش سهام بورس پاريس در عـرض       10يك كاهش 
گرايش غالب در بازارهـاي  .   است)  مردادماه 19تيرماه تا  10( هفته 

بـانـك   .   سهام نيويورك، فرانكفورت، لندن و توكيو نيز همسان بود
بـه   ”  يورو“ ميليارد  150مركزي اتحاديه اروپا در عرض چند ساعت 

در حقيقت بانك هاي همه كشـورهـاي   .   بازار پول اروپا تزريق كرد
كه اقتصاد ” اعتباري“سرمايه داري براي جلوگيري از سقوط سيستم 

سرمايه داري امروزه به آن متكي است، همگي يكي پس از ديگري 
مردادماه به سرازير كـردن صـد هـا           23تا  18در فاصله روزهاي 

 .ميليارد دالر ذخيره هاي ارزي خود به بازار مالي اقدام كردند
دليل محوري ظهور و شدت گيري بحران يكباره، سقوط بخشـي  

آمريكا، و بخشي از سيستم بانكـي فـعـال در        ”  مستغالت” از بازار 
در سال هاي اخيـر  .   در اين كشور بود”  وام مسكن»و ارائه ”  رهن“ 

” اعتبـاري “ متكي بر كارت هاي ”  مجازي“ با گسترش دامنه اقتصاد 
بخشي از سيستم بانكي را به عـرصـه     ”  پول پالستيكي“ و سيستم 

ارائه بدون مالحظه وام هاي مسكن به بخـش هـايـي از مـردم           
در روزهاي اخيـر فـاش     .   زحمتكش و كم درآمد تبديل كرده است

 120شده است كه ميزان چنين وام هاي سئوال برانگيزي از سطح   
 2006ميليارد دالر در سـال           605به  2001ميليارد دالر در سال 

ايـن  .    رشد كرده اسـت )  برابر در عرض پنج سال 5يعني بيش از ( 
امر همچنين ارتباط مستقيم با گسترش فعاليت بخش خصوصي در   

كالٌ در دو دهه اخير و از ابـتـداي دهـه      .  خانه سازي و مسكن دارد
بخشي از سيستم مالي سرمايه داري عرصه فعاليت خود را به  1980

توسعه اين بخش بازار مسكن و سيستم پيچيده مالي براي سـامـان   
سـودجـويـان    .   دادن بازار سرمايه مربوط به آن تبديل كرده اسـت   

سيستم بانكي با تبليغات وسيع در مورد مزاياي خانه دار شدن، ارائه 
وام هاي مسكن با شرايط بسيار آسان كه نرخ بهره سال هاي اول   
آن مصنوعاٌ پائين نگه داشته مي شود، بخش هائي از قشرهاي كـم  

قابل تـذكـر اسـت كـه،         .   درآمد را به گرفتن وام ترغيب كرده اند
شركت هاي خانه سازي اكثر اين خانه ها را در مناطق پرت، و بعضاٌ 

مشكل دار بـه لـحـاظ        
محيط زيسـتـي، و بـا          
كيفيت و استانـداردهـاي   

در .   نازل سـاخـتـه انـد      
تبليغات شـركـت هـاي      
خانه سازي و بانك هاي 
مسكن اين حقيقت كـه    
نرخ بهره پس از مـدتـي   
باال خواهدرفت، و ايـن      
كه قيمت واقـعـي ايـن      
واحد هاي مسكوني بـه    
عوض بـاال رفـتـن در        
بيشتر موارد كاهش مـي  
يابد، محلـي از اعـراب       

در نـتـيـجـه،       .   نداشـت 
بسياري از وام گيرندگـان  

پس از دو سه سال با اين دورنما مواجه مي شوند كه در حـالـي كـه        
ارزش واقعي واحدهاي مسكوني آن ها در بازار سقوط كرده است، آن   
ها بايستي هرماهه مبلغ بيشتري را براي بازپرداخت قسط هاي  اصل و 

واحـد هـاي     ”  ارزش مـنـفـي     “ ظهور مقوله .   فراهم كنند”  وام“ بهره 
مسكوني به اين معني كه ارزش واقعي فروش خانه در بازار كمـتـر از     

اين بدان معني .   بدهي صاحب خانه به بانك است، در اين رابطه است
است كه وام گيرنده قسط هاي ماهانه را براي سرمايه اي مي پـردازد    

 . كه عمالً وجود خارجي نخواهد داشت
اين وضعيت منجر به اعالم ورشكستگي تعداد وسـيـعـي از ايـن           
صاحبان خانه، و در نتيجه، فشار به كمپاني هاي وام دهنده، و در عمل 

وام هـاي    “ آن بخش از سيستم بانكي است كه تاكنون از محل چنين 
بر اساس گزارش سـيـسـتـم       .    سودهاي ميلياردي برده اند”  مسكني

بانكي، تعداد صاحبان خانه اي كه امكان بازپرداخت وام هاي مسـكـن   
ماه قسط هاي آن ها عقب افتاده است  2خود را ندارند و براي بيش از 

ميزان وام هاي مسـكـن   .   دو برابر شده است 2005در مقايسه با سال 
ميليارد دالر است، و پيـش   90عمالً  غيرقابل پرداخت  اكنون بيش از 

بيني مي شود كه در صورت ادامه وضعيت كنوني هر ماهه ميليارد هـا    
كمپاني متخـصـص    30در عرض سال جاري .   دالر به آن افزوده شود

كمپاني از اين نوع  5وام مسكن فعاليت هاي خود را متوقف كرده اند و 
 .اعالم ورشكستگي كرده اند

بحران اخير بار ديگر پايه هاي لرزان و غيرواقعي سيستم مالي متكي 
، گسترش پذيرش وام از طـرف  ” كارت هاي اعتباري“ ، ” وام گيري“ به 

كه هـر  ”  بدهكاران ابدي“ خانوارهاي كم درآمد و عمالٌ  ايجاد نسلي از 
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