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ضرورت تشديد مبارزه براي صلح و مقابله با 

 !ماجراجويي و جنگ طلبي

 2ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

اخبار كشور و جهان، در روزهاي اخير، بـه         
طور بي سابقه اي تحت الشعاع موضع گيري        
هاي حاد سياستمداران نو مـحـافـظـه كـار            
اياالت متحده در مقابل ايران، از سوئي،  و           
اظهارات ضد و نقيض سـران حـاكـمـيـت            
تماميت خواه كشور از سوي ديگر است كـه          
سعي دارند از قبال اين بحران مواضع جناحي     

در حالي كه ايـاالت     .     خود را تحكيم بخشند   
متحده و متحدان آن به طور حساب شده اي         
افكار عمومي جهان را  براي باال گيري تنش    
با ايران آماده مي كنند، رئيس جـمـهـوري           
برگمارده ارتجاع و متـحـدانـش در سـپـاه             
پاسداران و رسانه هاي گروهي به اظـهـارات        

گويا كـه   .   غير مسئوالنه خود ادامه مي دهند     
حضرات از تجربه هاي دردناك افغانستان و        
عراق، در دو سوي مرزهاي كشورمان،  هيچ        

حزب توده ايران در ماه هـاي    .     نياموخته اند 
اخير به كرات،  در تحليل هاي منتشـره در            
ارگان مركزي اش و همچنين در بيانيه هاي        
رسمي خود، با اعالم خطـر در بـاره رونـد             
تحوالت كنوني نسبت به  احـتـمـال يـك           
برخورد ماجراجويانه كه مي تواند سريعاٌ شعله       
هاي آتش و ابعاد بحران را گستـرش دهـد،         

 .  هشدار داده است
ما در هفته هاي اخير شاهد بحث هـا و            

ارزيابي هاي مختلف از روند تحوالت كنوني و       
مسئله اساسي در ايـن      .   سرانجام آن بوده ايم   

اوضاع حساس و پرمخاطره ايـن اسـت كـه             
نيروهاي عالقمند به سرنوشت مردم ميـهـن،        
آنان كه رسالت خود را مبارزه در كنـار مـردم          
ايران در مسير استقالل، رفاه، دمـوكـراسـي،          
حقوق بشر و عدالت اجتماعي مي دانند چگونه        
مي توانند از وقوع فاجعه احتمالي جلـوگـيـري        

راهبرد موثر و قابل دفاع، موضع مردمي .     كنند
و انقالبي در اين شرايط چيست؟ انشـقـاق و           
چند دستگي در صفوف نيروهاي اپوزيسيون و       
مترقي بي شك تنها به نفع ارتجاع و نيروهاي         
. جنگ طلب در اياالت متحده خـواهـد بـود           
هستند نيروهايي كه به بهانه شرايط مـوجـود        
پشت شعار هاي بي محتوا و دروغين احمـدي         
نژاد و همقطاران امنيتي اش جمع شده اند، و          

“ ضدامپرياليـسـت  ” سعي دارند از او يك مبارز       
همچنين هستند آنان كه با پـرچـم        .     بيافرينند

مشخص در كنار سلطنت طلبان و حـامـيـان           
بازگشت رژيم سلطنتي گدشته تبادل پـيـام و          
پسغام با مقامات سيا و پنتاگون را آغاز كـرده           

“ فتح تهران ” اند، و اميدوارند كه از بركت نمد        
توسط نيروهاي اشغالگر كالهي هم براي آنان       

 6ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه    

قراردادهاي استخدامي و منافع 

 مزد بگيران كشور 

انتشار گزارش تكان دهنده ديوان مـحـاسـبـات          
كشور در خصوص وضعيت حقوق و دسـتـمـزد و            
پرداخت هاي رفاهي كاركنان دواير و سازمان هاي   
مختلف دولتي و تبعيض و حق كشي آشكار در اين 
زمينه بازتاب گسترده اي در ميان مجموعـه مـزد           

 . بگيران ميهن ما داشت
 دي ماه،  بخش هايـي از         10خبرگزاري فارس، 

. گزارش ديوان محاسبات كشور را منتشر سـاخـت        
 “ : دراين گزارش از جمله چنين درج شـده اسـت          

بررسي هاي ديوان محاسبات كشور حاكي اسـت         
كه، موافقتنامه هاي مبادله شده در مورد تسهيالت        
رفاهي دستمزدها و پرداخت هاي تشويقي كاركنان    
و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي وغيره كـه          
بر اساس موافقتنامه با سازمان مديريت و برنـامـه           
ريزي كشور ويا استان مبادله مـي شـود داراي             
اشكاالت عمده اي است كه سبب شده پـرداخـت          

 
 در اين شماره

 4زندگي زير خط فقر                       ص 
 7سياست هاي جديد بوش                ص 

بر ضد فـقـر،     :   اجالس اجتماعي جهان  
 8نو ليبراليسم و جنگ                      ص 

 وزير كار چه مي گويد و كارگران چه مي خواهند؟  

مصاحبه اخير وزير كار دولت احمدي نژاد پيرامون        
ضرورت اصالح قانون كار درجمهوري اسـالمـي و          
انتشار گسترده آن در رسانه هاي همگاني، ماهيت و         
علت پافشاري مرتجعان حاكم درخصوص تغييـر در         

 .قانون كار را نمايان ساخت
محمد جهرمي، در يكي از آخرين مصاحبه هـاي          
خود، باز هم بر عزم وزارتخانه اش بـراي ايـجـاد              
تغييرات اساسي در روابط كارگر و كارفرما و قوانيـن          
ناظر بر اين روابط تاكيد كرد، و از جمله خاطر نشـان    

ديدگاه كمونيستي كه در برخي از قوانـيـن و           ” :   كرد
نظام هاي ماركسيستي ديده مي شود اين است كـه،        
كارگر را در مقابل كارفرما قرار مي هد و اصـال از              
كارگر مي خواهد كه نگذارند كه كارفرماي ظالم بـه          

تكيـه  . . . .   او ظلم بكند و كارفرما را ذاتا ظالم مي بيند         
گاه اين ديدگاه اين است كه سنديكاها و اتـحـاديـه            

هاي كارگري بايد جلوي ظلم كارفرما را بگيرند در        
نگاه اسالمي  .   صورتي كه نگاه اسالم اينگونه نيست     

اينگونه است كه هم سرمايه سهم خودش را دارد و          
 “....هم مديريت و نيروي كار سهم خودشان را دارند

محمد جـهـرمـي،       “ واقعا بي نظير  ” اين مصاحبه   
البته از سر ناآگاهي و يا به صورت تصادفي انـجـام            

كلمه به كلمه اين جمالت، و تـوجـه           .   نشده است 
دقيق به مفهوم اين ديدگاه نشانگر اين واقـعـيـت            
است كه مرتجعان بي دليل چنين مواضعي را اتخاذ         

محتوي سخنان وزير تهديدي را هـويـدا        .   نكرده اند 
مي سازد كه ناشي از هراس رژيـم از گسـتـرش              
مبارزات كارگري به ويژه بر ضد بـرنـامـه اصـالح             

اگر خوب دقت كنيم در مي يابيـم        .   قانون كار است  



اگر كاري باشد، آنها كار مي كنند و حقوق مي گيرند و گر نه هيچ حقـوق و                   
اين درحاليست كه كارمندان برنامه اي در اداره كل مـنـابـع              .   مزايايي ندارند 

انساني داراي پرونده هستند و برخي از آنها بدون دليـل خـاصـي،از قـافلـه                   
در مـيـان     .   جا مـانـده انـد       )   خورشيدي (70استخدام سال هاي مياني دهه  

كارمندان برنامه اي افراد مختلفي از نظر سطح تحصيالت ديده مي شوند و از 
 “.ديپلم تا فوق ليسانس

اين انواع متعدد قراردادها سبب نابودي امنيت شغلي طيف گسـتـرده مـزد            
بگيران كشور به ويژه اليه هاي زيرين و مياني كارمندان و مـتـخـصـصـان               

 . گرديده و سطح زندگي آنان را كاهش داده است
بي عدالتي و تبعيض ناشي از آن امروزه بر كسي پوشيده نيست و حـتـي                  

درحـالـي كـه      .   برخي مسئوالن رژيم واليت فقيه نيز بدان اعتراف مي كننـد       
بخش هاي فوقاني كارمندان و كاركنان از دستمزدهاي باال و مزايـاي فـوق            
العاده بهره مند مي شوند، و بنابه تصريح ديوان محاسبات كشور ميليون هـا                
تومان به جيب مي زنند، هزاران هزار كارمند و متخصص شريف وزحمتكـش             
كشور توانايي برآوردن هزينه هاي زندگي خود و خانواده هايشان را ندارند و               
هر روزه در معرض خطر اخراج قرار دارند و با بي عدالتي يي بزرگ دست بـه                 

 .گريبان هستند
در اين خصوص اليحه اي تحت عنوان اصالح نظام هماهنگ پرداخت هـا   
.  تدوين گرديده كه اكنون بر سر آن بين دولت و مجلس كشاكش وجود دارد              
اين اليحه كوشيده است چارچوب منظمي به روابط كاري و تعيين حقـوق و               

روح حاكم برآن بـرخـالف      .   دستمزد كاركنان دواير و ارگان هاي دولتي بدهد       
تبليغات مرتجعان حاكم درست و دقيقا بر اساس نگرش اقتصاد  نوليبرالي  و               

بي دليل نيست كه شمار قابل      .   عاري از مضمون علمي و عدالت جويانه است       
روزنـامـه   .   توجهي از مزدبگيران نسبت به محتوي آن ابراز نگراني مي كنـنـد         

نگراني كاركنان صنعت نفت در باره  ” :    دي ماه،  در گزارشي نوشت      7سرمايه،  
اليحه نظام هماهنگ حقوق، در بازديد وزيرنفت از شركت فالت قاره ايـران،             
ارتباط مستقيم ماهواره اي با سكوي هاي ساسان، سروش ونوروز برقرار شد و 

سكوهاي نفتي پر اهميـت     [ وزيري هامانه درگفت و گو با مديران اين سكوها          
در جريان ميزان توليد، تـعـداد كـاركـنـان و               ]   ايران در آبهاي خليج فارس    

طوالني بودن زمـان تـامـيـن         ...  مشكالت هر يك از اين سكوها قرارگرفت 
قطعات فني و صنعتي و نگراني ازاجراي نظام جامع هماهنگ پرداخت حقـوق    

 “.كاركنان از جمله مشكالت اين سكوها بود
اعتراض ونارضايتي كاركنان صنعت نفت البته بي دليل نمي تواند بـاشـد،              
زيرا لوايح دولت و اليحه نظام هماهنگ حقوق راه حل بي عدالتي وحيـف و              
ميل ثروت ملي نيست و مانع امتيازات چشمگير اليه هاي فوقاني كارمـنـدان      

در ايـن خصـوص بـه         .   دولت به سود اليه هاي زيرين و مياني نخواهد بود         
 دي ماه، عضو كميسيون بررسي اليحه مديريـت  4گزارش خبرگزاري فارس،   

خدمات كشوري كه درآن مسايل مربوط به حقوق و دسـتـمـزد ومـزايـاي                  
مزدبگيران دستگاه هاي دولتي نيز بررسي مي شود، با صراحت به كارمنـدان              
عالي رتبه و مديران بلند پايه ومسئوالن دولتي، كشور اطمينان مي دهـد و                

با اجرايي شدن مصوبات اليحه مديـريـت خـدمـات           “ : خاطر نشان مي سازد   
كاهش نمي ]   بخوان مديران و مقامات مسئول    [ كشوري درآمد كاركنان دولت     

يابد و بخش زيادي از كسانيكه مشمول مصوبات اين اليحه هستند افزايش و 
 “...رشد درآمد خواهند داشت

عالوه بر اينها، با توجه به سياست هاي ضد ملي دولت احمدي نژاد و نـوع                
قراردادهاي استخدامي وضع براي كارمندان وكاركنان بسياري ازدستگاه هاي         

 .دولتي رو به وخامت گذاشته است
 دي ماه، در گـزارشـي دربـاره كـاركـنـان                11خبرگزاري كار ايران ايلنا،   

استـخـدام كـاركـنـان        ” :   ومتخصصان شركت مخابرات ايران از جمله نوشت    
كاركنان قراردادي مخابرات ايران خـواسـتـار          -قراردادي درهاله اي از ابهام      
دكتر غفاريان رييس هـيـات مـديـره شـركـت             .   استخدام رسمي خود شدند   

مخابرات ايران در اين ارتباط مي گويد هم اكنون معضل اصـلـي پـرسـنـل                  
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هاي غير متعارف و به شدت ناهماهنگ در بخش رفاهي كاركنان دولت    
تداوم اين روند نامطلوب باعث ايجاد حاكميـت دوگـانـه      . . .   به وجود آيد  

نامتعارف و تبعيض آميز در پرداخت هاي رفاهي، دستمزدها وتسهيـالت      
 :   گزارش سپس مي افزايـد “   . كاركنان دولت شده و مشكل آفرين است   

در شرايطي كه دربرخي دستگاه هاي اجرايي، هيچ گونه پرداختي بـه             ” 
عنوان كمك هزينه درمان، پاداش، كمك هزينه تحصيلي كـاركـنـان             
هزينه اياب و ذهاب گزارش نشده، در بعضي ديگر از دسـتـگـاه هـاي                 

 ميليون ريال تحت همين عناوين در وجه يك نفـر     120اجرايي بيش از    
 “...پرداخت شده است

اشاره روشن به تبعيض و فساد مالي و اداري كه در گـزارش ديـوان                
محاسبات كشور به چشم مي خورد، تنها محدود به نـحـوه پـرداخـت           

مسئله بسيار فراتر از مـحـدوده و چـارچـوب             . تسهيالت رفاهي نيست  
 .گزارش مذكور است

تبعيض، فساد ملي و حيف و ميل ثروت ملي ريشه در سمت گـيـري               
اجتماعي رژيم واليت فقيه دارد و محصول سياست هـايـي             -اقتصادي

است كه طي دو دهه گذشته بنابه نسخه هاي صندوق بين المللي پـول            
عالوه بـر    . وبانك جهاني به اجرا در آمده و هم اكنون نيز اجرا مي شود 

تبعيض در دستمزد و تسهيالت رفاهي، رواج انواع مختلف قراردادهـاي           
استخدامي حقوق و منافع مجموعه بزرگ مزد بگيران كشور را به چالش 

 .گرفته و سبب نارضايتي ژرف گرديده است
انعقاد انواع مختلف قراردادهاي استخدامي از زمان رياست جمهـوري          
هاشمي رفسنجاني آغاز شد و در دوران هاي بعد يعني رياست خاتمي و             

 .در حال حاضر دردولت احمدي نژاد تداوم و گسترش يافته است
مطابق سياست راهبردي خصوصي سازي در جمهوري اسـالمـي، از          

 خورشيدي، سازمان ها، وزارتخانه ها، دواير و        70ابتداي سال هاي دهه     
ارگان هاي مختلف در راستاي تعديل نيروي انساني، دست بـه اخـراج              
هاي وسيع فردي و دستجمعي دركنار بازخريد كردن هاي اجباري زدند           
هزاران كارمند و متخصص به موازات كارگران بـه صـف بـيـكـاران                 

همين نيروهاي بر كنار شده دو باره و اين بار تحـت عـنـوان                .   پيوستند
صرفه جويي در هزينه ها با عقد قراردادهاي غير رسمي به كار گمـارده              

قراردادهـاي  .   شدند، البته بدون آنكه مزاياي قانوني شامل حال آنها شود   
درحال حاضر بسياري از ارگـان هـا و           .   غير رسمي انواع گوناگون دارد    

دستگاه هاي دولتي و حكومتي همزمان چند نوع قرارداد استخدامي بـا             
 نـوع قـرارداد       6به طور مثال هم اكنون حداقـل         .   كاركنان خود دارند  

 -3. رسـمـي آزمـايشـي        -2) . دايـم ( رسمي     -1:   استخدامي وجود دارد  
مهمترين تفاوت در   .  برنامه اي-6.حق الزحمه اي-5. شركتي-4. پيماني

فقط كارمندان و كاركنان رسمـي      .   درجه امنيت شغلي نوع قراردادهاست    
دايم از امنيت شغلي نسبي برخوردار هستند و بقيه بر اساس مـحـتـوي               
قرارداد، كه برخي شفاهي نيز هست، بنابه ميل مدير يا مديران دواير و              
ارگان هاي متبوع مي توانند اخراج شوند و هيچ مرجعي پاسخگوي حق            

تفاوت هاي عمده ديگر، مربوط به تفاوت در مزاياي       .   وحقوق آنها نيست  
اعطايي است، به طور مثال كارمندان و كاركناني كه بر پـايـه قـرارداد                
رسمي دايم بر سر كار هستند، عالوه بر حقوق و دسـتـمـزد دايـم و                    
بازنشستگي، از خدمات درماني، انواع بن ها و كمك هـاي دايـمـي و                
موردي، عيدي و پاداش، خدمات رفاهي و مرخصي استحقاقي و غـيـره             

حال آنكه كارمنداني كه با قراردادهاي حق الزحمه اي يـا         .   برخوردارند
 .برنامه اي استخدام شده از كليه آنها محرومند

پايگاه خبري و تحليلي الف وابسته به احمد توكلي، ريـيـس مـركـز                
پژوهش هاي مجلس، در مطلبي تحت عنوان تبعيض بزرگ، روشـن و          

با كارمندان قرارداد برنامه اي از      “ : آزاردهنده د راين باره اعتراف مي كند      
يعـنـي   .   نظر روابط استخدامي شبيه كارگران ساختماني برخورد مي شود  

 ...ادامه  قرار دادهاي استخدامي و 

 6ادامه در صفحه  
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جهرمي در البه الي مصاحبه خود براي كارگران و فعاالن سنديكـايـي             
خط و نشان مي كشد وخواست احياء حقوق سـنـديـكـايـي و ايـجـاد               

، مـبـتـنـي بـر ديـدگـاه             “ كمونيستي” سنديكاهاي مستقل كارگري را     
و در نقطه مقابل قوانين جمهوري اسالمي اعالم مي كند  “ماركسيستي” 

تا به اين ترتيب فضاي الزم را براي فشار و خفقان بيشتر در مـحـيـط                  
وزير كار شانتاژ مي كند تا زحمتكشان را بـه          .   هاي كارگري فراهم سازد   

موضع تدافعي كشانده و سپس امكان سركوب متنـاسـب بـا شـرايـط               
مطابق گفته هاي وزير كار دولت احمـدي نـژاد،     .   اجتماعي را آماده كند   

مطالبه حق و حقوق از كارفرمايان به مفهوم رويارويي با نظام و اقدامـي              
چنين است ماهيت موضع گيـري      .   خارج از چارچوب قوانين موجود است     

وزير كار، و علت آن نيز، همان طور كه قبال اشاره كرديم،  بـه اوضـاع               
كنوني  يعني وضعيت دولت برگمارده ولي فقيه و شكسـت سـنـگـيـن                 
طرفداران آن در انتخابات اخير، و همچنين رشد چشمگـيـر مـبـارزات               

اجتماعي رژيم واليت فقيه و   –زحمتكشان بر ضد برنامه هاي اقتصادي   
به ويژه برنامه اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه داران در راستاي              

اين نخستـيـن بـار       .   پيوستن به سازمان تجارت جهاني مربوط مي شود       
نيست كه يكي از چهره هاي دولت ارتجاع در خصوص مسايل كارگري            

جهرمي پيش از اين نيز مـبـارزه         .   اين چنين مواضعي را اعالم مي دارد      
صنفي زحمتكشان را سياسي و خواست برخورداري از حقوق سنديكايـي           

اما مرتجعان اين بار با كالمي به مراتب تهديـد  .   را كمونيستي ناميده بود 
آميزتر كوشيده اند چنگ و دندان خود را نشان دهند و فضـاي هـراس                

 .ايجاد كنند
بي دليل نيست كه درست همزمان با مصاحبه محمد جهرمي، برخـي            
نمايندگان مجلس واعضاي كميسيون هاي اجتماعي و صنايع با صراحت 

 44اصالح قانون كار بايد منطبق با ابالغيه اصـل           ” :   خاطر نشان كردند  
يكي از اعضاي كميسيـون اجـتـمـاعـي           “   . قانون اساسي صورت بگيرد   
 دي ماه، ضمن تاكيد بر ضرورت اصـالح  10مجلس در مصاحبه با ايلنا،      

اجراي ايـن   “ : قانون كار با هدف گسترش خصوصي سازي يادآوري كرد        
 بر اساس شـرايـط روز و تـفـكـرات            69كه درسال )   قانون كار ( قانون

مسئوالن وقت به تصويب رسيد،  نمي تواند روابط كاررا ميان شـركـاي              
. . . به نظر مي رسد دولت عزم خود را جزم كرده تـا           .   اجتماعي تنظيم كند  

قانون كار را منطبق با شرايط  فعلي جامعه ومتناسب با نيازهاي كارگر و           
بنابر اين، ناگفته پيدا    “   . اصالح كند )   بخوان كالن سرمايه داران   ( كارفرما  

است كه چرا وزير كار دست به شانتاژ زده و دفاع از حقوق و مـنـافـع                    
 !صنفي زحمتكشان را مبتني بر ديدگاه كمونيستي مي داند

عالوه بر اين، يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، كـه             
پيشقدم اصالح قانون كا ردر چارچوب طرح رفع موانع توليد اسـت، بـه               

اصالح قانون كار به عنـوان  ” :    دي ماه، اعالم داشت    11خبرگزاري ايلنا،   
يكي از موانع توليد و سرمايه گذاري است، اين قانون به دليل حمايت ها 
ي بي مورد از كارگر در برابر كارفرما به عنوان يكي از موانع تـولـيـد و       
سرمايه گذاري مطرح است، اوايل انقالب نوعي تفكر ضـد سـرمـايـه                

از شدت اين تفكر مـنـفـي         . . .   گذاري در ايران شكل گرفت كه به مرور       
كاسته شد وزمينه هاي تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي فـراهـم             

قانون كاربه جاي زمينه چيني براي تعامل كارگران و كارفـرمـايـان    .  شد
باعث تقابل و رويارويي شركاي اجتماعي شده است و به همين دلـيـل               

قانون كار فعلي در عمل موجب دلسردي كارفرمايان .  نياز به اصالح دارد 
 “.وسرمايه گذاران از ادامه فعاليت وسرمايه گذاري شده است

به اين ترتيب دولت احمدي نژاد بايد موجبات رفع دلسـردي را بـا                 
مجموعه اين موضعگيـري    .   نابودي امنيت شغلي زحمتكشان فراهم آورد     

ها كه همگي به هم پيوسته و در ارتباط بـب يـكـديـگـرنـد، رشـتـه                      
 -سياستهايي را نشان مي دهند كه در چارچوب سمت گيري اقتـصـادي        

اجتماعي رژيم واليت فقيه بر اساس نسخه هاي صندوق بين المللـي پـول و              ...ادامه  وزير كار چه مي گويد و  
بانك جهاني، در حال پياده شدن اند و زندگي و امنيت كارگران و زحمتكشان و             

دقيقـا  .    به طور كلي همه مزدبگيران ميهن ما را در معرض نابودي قرار داده اند 
ايدئولوژيك ارتجاع است كه      –در همين فضاي ملتهب، و زير حمالت تبليغاتي         

عالوه بر اصالح قانون كار مسايلي نظيرچگونگي تعيين حداقل دستـمـزد هـا،            
ميزان عيدي و پاداش و برنامه تعديل نيروي انساني با قوت و شدت هـر چـه                  

 .تمامتر جريان دارد
به موازات تهديدات وزير كار، وزارت كا رو امور اجتماعي ميزان عـيـدي و                 

بر پايه اين تصميم، حداكثر مبلغ پرداختي عيـدي  .   پاداش كارگران را اعالم كرد 
كارگران مشمول قـانـون     ( و پاداش از سوي كارفرمايان به هر يك از كارگران         

 روز حداقل دستمزد روزانه تجاوز كند و براين مبنا ميزان 90نبايد از معادل    )   كار
 ! هزار تومان مقرر شده است450 تا 300عيدي و پاداش براي امسال بين 

مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از “:معاون وزير كار در اين خصوص گفت
 روز مزد براي سال و به نسبت طـول    60يك سال كار كرده اند، بايد با مبناي         

مدت كار در سال محاسبه شود به طوريكه  اگر يك كارگر سه مـاه در يـك                    
كارگاه كار كرده باشد، ميزان عيدي و پاداش او يك چهارم اصل پاداش اسـت               

 .“...كه اين ميزان براي كارگران قرار داد موقت يا دائم فرقي نمي كند
اين اقدام وزارت كا ردرست نقطه مقابل سياست عوام فريبانه قبلي آن، كـه               

.  هزار تومان تعيين كرده بود، قـرار دارد   180دستمزد كارگران قرارداد موقت را  
 150اكنون با اعالم ميزان عيدي و پاداش مبناي دستمزد براي اين كارگـران               

هزارتومان است و اين زحمتكشان براي دريافت عيـدي و پـاداش خـود بـا              
كارفرمايان دچار مشكل جدي شده و احتماال قادر به دريافت عيدي و پـاداش               

اگر مبنا را مصوبه شوراي عالي كار قرار دهيم، وزارت كار بـايـد     .     نخواهند بود 
 هزار تومان اعالم 540 و حداكثر 360ميزان عيدي و پاداش كارگران را حداقل  

تعيين ميزان عيدي و پاداش امسال بسيار كمتر از سال هـاي قـبـل                .   مي كرد 
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما ضمن مخالفت با تعيـيـن ايـن          .   است

ميزان خواستار دريافت عيدي و پاداش متناسب با تورم به عنوان بخش جدايـي       
ناپذير حقوق و مزاياي صنفي خود هستند هر ساله ميليون ها تن از خانواده هـا                
ي كارگري سال نو وعيد را با دريافت عيدي و پاداش به مثابه جـزيـي از در                    

ميزان عيدي و پاداش نقش اساسي در زنـدگـي     .   آمدهاي خود برگزار مي كنند    
با سياست وزارت كا ردولت . زحمتكشان در برگزاري وتدارك عيد و سال نو دارد

احمدي نژاد سفره نوروزي خانواده ها ي كارگري كشور بي رونق تر و كم جلوه            
همچنين با عملكرد ارتجاع حاكم، كالن سرمـايـه داران        . تر از پيش خواهد بود    

موقعيت را مناسب ديده و از هم اكنون جو سازي بر ضد چگونگي تعيين ميزان               
 . حداقل دستمزدها را براي سال آينده آغاز كرده اند

تشكل هاي كارفرمايي تحت  حمايت دولت اعالم كرده اند كه، بهتر اسـت               
برخـي  .     تعيين شود1382دستمزد كارگران در سال آينده بر اساس توافق سال  

 . هزار تومان را مطرح كرده اند170 تا 160ديگر ميزان حداقل 
وضعيت وخيم دستمزدها را دبير كل كانون كارفرمايي شركت هاي خدماتـي            

تصميمات دولت در تعيين حداقل دستمزد باعث شده است  “:چنين بيان مي كند
 6 هزار تومان و بعضي ديگر        5تا بعضي از شركت ها حقوق روزانه كارگران را          

بسياري از شركت ها براي برنده شدن د رمناقصه هـا            .   هزار تومان تعيين كنند   
 هزار تومان در نظر مي گيرند واين يك امـتـيـاز    5حقوق و دستمزد كارگران را    

 “...محسوب مي شود
بي قانوني مطلق در تعـيـيـن    : اينست واقعيت تلخ سياست هاي دولت ارتجاع 

هركارفرما و شركتي به دلخواه خود دستمزدي تعييـن مـي            !     دستمزد كارگران 
كند و در برابر هيچ ارگاني پاسخگو نيست، و  اگر كارگران بـه ايـن اوضـاع                     
اعتراض كنند و دست به مبارزه بزنند به زعم وزير كار مطابق ديدگاه كمونيستي 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما به رغم جو موجود و             .     عمل كرده اند  
رمـز پـيـروزي و        .   يورش ارتجاع، دست به يك مقاومت قابل ستايش زده اند         

كاميابي در اين مبارزه و مقاومت دليرانه، همبستگي و اتحاد براي احياء حـقـوق    
كارگران ميهن ما خواستار حقوق مشروع و بحق خود هستنـد،       .   سنديكايي است 

در حالي كه دولت ارتجاع درپي تامين منافع كالن سرمايه داري به ويژه اليـه         
 !  هاي انگلي و غير مولد آن است
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گفتني است كه مقامات    .  هزار تومان مي شوند     200آنان  مشمول افزايش حداقل حقوق تا سقف           
دولت خاطر نشان مي سازند  كه راي بهبود وضعيت مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين                  

اما همين مقامات به روي خود نمي        .   ميليارد تومان نياز است     660 تا   200اجتماعي به اعتباري از      
آورند كه دولت هاي مختلف رژيم واليت فقيه، به ويژه دولت كنوني، ميلياردها تومان از صندوق                     
تامين اجتماعي برداشت و دريافت كرده اند و به اين دليل بدهي هنگفتي به اين سازمان در كارنامه                    

 دي ماه،   سازمان تامين اجتماعي بيش 19) ايلنا(به گزارش خبرگزاري كار ايران .  خود ثبت كرده اند
 . هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد7از 

با توجه به اين رقم سنگين، آيا منطقي نيست اعالم كنيم، اگر دولت نمي تواند از محل بودجه                      
كه البته با توجه به درآمدهاي ارزي و         [عمومي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را افزايش دهد          

الاقل  با پرداخت  بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي امكان              ]  غيره، دولت اين توان را دارد     
 ؟! ميليون انسان را از رفتن به زير خط فقر برهاند1افزايش مستمري ها را فراهم آورد و نزديك به 

 دي ماه،  به خبرنگار       27در اين خصوص يكي از اعضاي كانون بازنشستگان تامين اجتماعي،              
قابل تحمل نيست كه دولت از منابع سازمان تامين              “:خبرگزاري كار ايران خاطر نشان ساخت       

مبلغ .  اجتماعي استفاده كند و اكنون بازنشستگان تامين اجتماعي از افزايش مستمري محروم شوند              
 هزار تومان هم پاسخگوي نيازهاي معيشتي بازنشستگان تامين اجتماعي نيست و براي يك                  200

 “.... هزار تومان حقوق الزم است350 تا 300زندگي معمولي حداقل 
و اين در حالي است كه يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس هفتم با صراحت تمام اعتراف                  

 هزار ميليارد ريال از بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي مي بايست در قالب                   15مبلغ   “:مي كند 
 ماه از سال جاري اين مهم عملي نشده و در             10 پرداخت مي شد كه با گذشت         1385بودجه سال   

نتيجه مسئوالن سازمان تامين اجتماعي در پرداخت ها و ترميم مستمري بازنشستگان با مشكل                   
به اين ترتيب و براساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بايد گفت كه دولت مدعي                  “ .مواجه شده اند  

عدالت محوري  و فقر زدايي و مهرورزي نه تنها مساعد تي در زمينه افزايش حقوق و مستمري                       
بازنشستگان تامين اجتماعي نكرده و نمي كند و در اليحه متمم بودجه نيز به عمد آن را به دست                      

 !فراموشي مي سپرد، بلكه حتي از پرداخت بدهي هاي خود نيز سرباز مي زند
 دي ماه،  طي      25در رابطه با همين مسئله يكي از اعضاي سابق شوراي عالي تامين اجتماعي،                 

هيچ يك از دولت هاي گذشته به جز دولت مير حسين               ” :گفت و گويي با خبرنگاران يادآور شد        
موسوي عدم النفع بدهي هاي دولت را به تامين اجتماعي پرداخت نكرده اند كه اين موضوع باعث                   

دولت ها نه تنها بدهي هاي خود به تامين اجتماعي را           . خسارت به صندوق تامين اجتماعي شده است      
 .پرداخت نكردند بلكه از صندوق اين سازمان نيز برداشت مي كنند

وضعيت ناگوار و تلخ    “ . اگر دولت كمك نكند، ورشكستگي تامين اجتماعي دور از ذهن نخواهد بود      
هزاران زحمتكش بازنشسته سازمان تامين اجتماعي نتيجه سياست ها وعملكرد رژيم واليت فقيه در               

اين سياست ها هم اكنون توسط دولت ارتجاع در پوشش شعارهاي            . اجتماعي است -عرصه اقتصادي 
 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي در      1زندگي نزديك به    . عوام فريبانه با شدت دنبال و اجرا مي شود        

زير خط فقر مي گذرد و اين محصول برنامه هاي دولت احمدي نژاد و به طور كلي رژيم واليت فقيه                    
 ! است
 
 

 آيا دستمزد زحمتكشان افزايش واقعي خواهد داشت؟
 

در ماه هاي پاياني هر سال همواره مسئله، چگونگي تعيين حداقل دستمزد ها در ميان كارگران و                   
امسال نيز بحث در باره اين مهم زودتر از آنچه انتظار مي             . زحمتكشان به موضوع روز بدل مي شود      

 .رفت، آغاز شده است
چندي پيش خبرگزاري ايسنا به نقل از معاون وزير كار واموراجتماعي خبر داد كه، كار كارشناسي                  

به گزارش اين خبرگزاري، معاون وزير كار طي سخناني         . در زمينه ميزان دستمزد كارگران پايان يافت    
برنامه هايي براي جلوگيري از ورود كارگران به مسايل سياسي در محيط          “:در شهر كرمان اعالم كرد 

كار و رفع تضاد با كارفرمايان در وزارت كار و امور اجتماعي تدوين شده است، در مورد ميزان دستمزد 
كارگران كار كارشناسي پايان گرفته و اين ميزان در شوراي عالي كار بررسي و پس از اعالم نرخ تورم 

و به دنبال و در تاييد برنامه هاي وزارت كار، دبير انجمن               “از سوي بانك مركزي اعالم خواهد شد       
شوراي هماهنگي كانون عالي كارفرمايان، كه از سوي دولت برگمارده ارتجاع تاسيس شده  وحمايت               

 180حداقل حقوق كارگران در سال آينده بايد         “:مي شود، در گفت و گو با خبرنگار ايسنا اعالم كرد           
 “.هزار تومان باشد

مواضع وزارت كار و شوراي هماهنگي كانون عالي كارفرمايان دقيقا درچارچوب سياست هاي دولت 
در ارتباط با بودجه سال آينده قراردارد كه چندي پيش پورمحمدي، وزير كشور، آن را چنين تشريح                   

زندگي زير خط فقر و وضعيت 
 ناگوار بازنشستگان تامين اجتماعي

 
درسال جاري،  برخالف سال هاي گذشته،         
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش      
نيافت و هزاران مرد و زن زحمتكش و رنج ديده 
جامعه براي تامين مايحتاج اوليه و بديهي خود         
با موانع و دشواري هاي جدي و دردناك روبرو          

و  “ عدالت محوري  “ دولت مدعي  !   شده اند  
 1385در اليحه متمم بودجه سال       “ مهرورزي”

كه چندي پيش به مجلس ارايه كرد، به رغم           
پيشنهادات مشخص از سوي سازمان تامين          
اجتماعي، اعتباري را براي افزايش مستمري         

 .بازنشستگان پيش بيني نكرد
به اين ترتيب با وجود آنكه درآمدهاي نفتي          
امسال بالغ ميلياردها دالر بوده است،  حتي             
بخش كوچكي از اين درآمد سرشار بر سرسفره         
بازنشستگان قرار نگرفت تا شاهد معناي دقيق        

 !و روشن پول نفت بر سر سفره مردم باشيم
دولت احمدي نژاد با خودداري از پرداخت           

 هزار توماني     200مابه التفاوت مستمري        
بازنشستگان نه تنها از انجام تعهدات قانوني          
خود طفره مي رود، بلكه به عيان ثابت مي كند          
كه سمت گيري و محتوي سياست هاي اين           
دولت به سود كدام طبقات و اليه هاي                

بنابه آمار منتشره از سوي ارگان      ! اجتماعي است 
هاي رژيم واز جمله سخنان اخير يكي از              
اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس هفتم، افراد      

 هزار تومان به عنوان     200داراي حقوق كمتر از     
 .افراد زير خط فقر در كشور محسوب مي شوند

اوضاع دردناك معيشتي اغلب بازنشستگان       
تامين اجتماعي چنان است كه ، سازمان تامين         
اجتماعي در سال جاري  اعالم داشت  براي            
حل معضل زندگي بازنشستگان اين سازمان         
حاضر است با افزايش سقف مستمري فعلي به         

 درصد  50 هزار تومان در صورت تامين         200
اعتبار آن از سوي دولت، اقدامات الزم را انجام         

ولي دولت به عمد از كنار اين پيشنهاد با          . دهد
 !بي تفاوتي گذشت

مطابق آمار رسمي كه از سوي معاونت فني و       
درآمد سازمان تامين اجتماعي ارايه شده، از           

 هزار نفر مستمري     100 ميليون و     1مجموع  
 5ادامه در صفحه   هزار نفر از    800بگير اين سازمان،  نزديك به        

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

توجه [در بخش حقوق و دستمزدها حداقل افزايش          ) 1386سال  (در بودجه سال آينده      ”: كرد
و در ساير بخش ها كاهش را خواهيم داشت كه در اين زمينه تدبير در                  ] شود حداقل افزايش  

 “....حوزه اجرايي بسيار اهميت دارد
مسئله افزايش دستمزد ها براي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن  ما، در مبارزات                      

بر پايه آمار ارايه شده ازسوي ارگان هاي ذي صالح رژيم كه             . رفاهي در اولويت است   -صنفي
ميزان افزايش قيمت ها پس از انقالب تا سال         ”:  دي ماه، آنرا منتشر ساخت  30خبرگزاري ايسنا، 

اين بدان معني است     “ . برابر رشد داشته است    52 صد و دو برابر شده، اما حقوق كارگران 1382
كه حداقل دستمزد كارگران و زحمتكشان كشور مطابق با نرخ واقعي تورم رشد و افزايش                     

 !نداشته و دستمزدهاي كنوني واقعي و عادالنه نيست
اين واقعيت سبب گرديد كه شوراي عالي كار مصوبه اي را به تصويب برساند كه بر اساس                   

، يعني  1356 تا زمانيكه دستمزد آن ها به حقوق پايه سال            1382آن دستمزد كارگران از سال      
 هر يك از     1381پيش از انقالب، برسد افزايش يابد،  به شكلي كه آخرين دستمزد سال                    

 هزار ريال جمع شود تا ميزان دستمزد واقعي آن مشخص            4 ضرب و با مبلغ       1،5كارگران در   
گر چه اين مصوبه كامال پاسخگوي خواست كارگران و زحمتكشان نبود و نمي توانست                . شود

خواست و مطالبه دستمزد برابر با نرخ واقعي تورم را برآورده سازد، ولي همين مصوبه نيز از                     
با لغو اين مصوبه درعمل، دولت هاي        . سوي دولت خاتمي ناديده گرفته و زير پا گذاشته شد           

رژيم واليت فقيه افزايش دستمزد كارگران را براساس نرخ تورم رسمي اعالم شده  از سوي                   
بانك مركزي قرار دادند، و صد البته بانك مركزي نيز هر ساله با شگردهاي مختلف و دست                    

يكي از  .  كاري و ارايه آمار و ارقام دروغين و غير واقعي نرخ تورم را اعالم كرده و مي كند                     
نرخ تورمي كه از سوي      ”: نمايندگان كارگران ذوب آهن اصفهان به درستي يادآوري مي كند           

بانك مركزي براي تعيين دستمزد كارگران اعالم مي شود با واقعيات سازگاري ندارد، لذا حداقل 
 .“....دستمزد كارگران به صورت واقعي افزايش نمي يابد

روزهاي آخر چالش تعيين      ”:  دي ماه،  در مطلبي تحت عنوان            30خبر گزاري ايسنا،      
 310بانك مركزي براي تعيين نرخ تورم هر سال سبد               ...”: در اين باره نوشت     “دستمزدها

كااليي را مورد بررسي قرار مي دهد كه تعداد زيادي از اقالم اين سبد جزو مصارف جامعه                      
لذا آمارهايي كه از سوي بانك       . قرار ندارد ]  بخوان طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان      [كارگري  

با روي  “ .مركزي اعالم مي شود، نمي تواند مالك مناسبي براي افزايش دستمزد كارگران باشد
مرتجعان . كار آمدن دولت تاريك انديش و كارگر ستيز احمدي نژاد وضع از گذشته هم بدتر شد 

حاكم عالوه بر شگردهاي مورد استفاده دولت هاي پيشين، براي درهم شكستن زحمتكشان و               
تعيين دستمزدها بر اساس مناطق و تفاوت حقوق ميان            ”نابودي امنيت شغلي آنان سياست        

اين سياست با هدف تفرقه در صفوف جنبش        . كارگران قرار داد دائم و موقت را به اجرا گذاشتند         
البته تعيين دستمزد دوگانه خيلي زود با شكست          . سنديكايي زحمتكشان تدوين و اجرا گرديد      

روبرو شد ولي اصل اين قضيه يعني تفاوت دستمزد در مناطق مختلف كشور كماكان به قوت                  
خود باقي مانده و همچنان به عنوان حربه اي عليه همبستگي و اتحاد كارگران به كارگرفته مي      

 .شود
اين امر درپيش نويس اصالح قانون كار در نظر گرفته شده و يكي از نكات بسيار جدي مورد                 

 .مخالفت  كارگران است
 دي ماه،   20در اين باره يكي از نمايندگان كانون هاي صنفي كارگري به خبرگزاري ايلنا،               

تجربه دو نرخي شدن دستمزدها در سال جاري ناگوار بود وعواقب خطرناكي                ”: امسال گفت 
درپي داشت، اخراج فله اي كارگران و تنش ميان كارگران و كارفرمايان از نتايج ناگوار دو نرخي      
شدن دستمزدها در سال جاري بود، اعتقاد داريم زمينه الزم براي منطقه اي كردن دستمزدها                 

 هزار تومان باشد تا     250 تا   300 بايد   1386حداقل دستمزد كارگران در سال       ... فراهم نيست   
 “.نيروي كار از حداقل هاي يك زندگي متوسط بهره مند گردد

امسال آنچه عالوه بر موارد ديگر بر مسئله تعيين دستمزد ها براي كارگران و زحمتكشان                  
تاثير جدي و ژرف باقي گذاشته، اوضاع سياسي ميهن ما و فشارهايي است كه از اين ناحيه وارد          

بي دليل نبود كه وزير كشور دولت ارتجاع در توضيح ويژگي هاي اليحه بودجه سال               .  مي شود 
تدبير ” و   86آينده بيش از هر چيز بر به اصطالح افزايش حداقلي حقوق و دستمزد ها در سال                  

بي شك درسال آينده  شاهد افزايش اصولي و عادالنه          . سخناني به ميان آورد   “ در حوزه اجرايي  
 گواه 86ويژگي ها و محتوي اليحه بودجه سال . دستمزدها بر پايه نرخ واقعي تورم نخواهيم بود

 !اين مدعاست

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران  ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 

   2004بنا به گزارش همين خبرگزاري،  در سـال            
بنا به پيشنهاد آمريكا، چهار كشور كويت، بحـريـن،          ” 

امارات متحده ي عربي و قطر، موافقت نامه اي را در           
رابطه با تبادل اطالعات ، همكاري هاي تكنيكي در          
مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت مرزي اين كشورهـا          

با چنين اقدامـي،  و        ) .   همانجا( “   به امضا رسانده اند   
عضويت كشورهاي حوزه ي خليج فارس در نـاتـو،            
عمأل اين امكان به آمريكا داده مي شود تـا رسـمـاً              
. نيروهاي خود را براي فعاليت در منطقه مستقر سـازد         
ديدارهاي انجام شده بين سران كشورهاي عربـي و          
پرويز مشرف، و سپس ديدار وزير سعودي از تركيه ،           
حول محور مسايل كامالً مشخصي صورت گرفته اند،     
كه نمونه برداري شده از سخنان نمايندگـان دولـت            
بوش هستند و نقطه نظرها نيز همان نقطه نظرهايـي          
اند كه در ديدار فرستادگان بوش به كشورهاي عربـي   

 . ارايه شده اند
ديدار با مشرف به عنوان متحد غير نـاتـويـي ، و          
ديدار از تركيه ، به عنوان متحد كليدي و نـاتـويـي             
آمريكا، مي تواند بيانگر نقشه هاي آمريكا براي دامن         
زدن به مناقشه اي جديد در منطقه و حضوري وسيـع        

در كنار اين ها ، انتخاب چهار كشـور         .   تر در آن باشد   
بحرين ، قطر، امارات متحده ي عربي و كـويـت در             
اطراف ايران و كشاندن آنها به چارچوب تعهد نظامي          
ناتو، و افزايش تعداد نيروي نـظـامـي در عـراق و                

از طريق اعزام نيروهاي نظامي ناتو به اين      (   افغانستان
نيروهاي آمريكايي از عملـيـات   ”   آزاد شدن  ” كشور و   

) اين كشور و آمادگي براي عمليات در نقطه اي ديگر         
تاييد كننده ي وجود خطري اسـت كـه مـنـطـقـه                

 .خاورميانه، و به ويژه ايران، را تهديد مي كند
آنچه كه در سخنان بوش و فرسـتـادگـانـش بـه              
كشورهاي عربي تحت عنوان حل مسـايـل عـراق،           
افغانستان ، و فلسطين و اسراييل ، اعالم شده است ،           
تنها بهانه اي براي آمريكاست تا بتواند سياست هـاي    

سياستي .   خشن و نظامي گرانه ي خود را توجيه كند          
. كه تنها بر سركوب خشن مخالفين مـتـكـي اسـت            
آمريكا تالش دارد تا از اين طريق حضوري وسيع تـر           
در منطقه بيايد و از اين طريق بتواند كنترل كـامـل             

سياسي خود را به خلق هاي منطقه تحميل  -نظامي  
 .كند

 ...ادامه  سياست جديد بوش  
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 .  درست شود
نكته حساس و مهم اين است كه با توجه به اقدامات تحريك آمـيـز ايـاالت                    

متحده از قبيل فشار براي اعمال تحريم اقتصادي بر ضد ايران، در شوراي امنيت،              
حمله به مقر مقامات وابسته به رژيم در اربيل و دستگيري پنج تـن از آنـان و                      

عـمـالٌ   “   دستگيري و يا نابودي عوامل ايراني در عـراق     ”   اظهارات بوش مبني بر     
نگراني اساسي اين است كه سـران  .       سطح تنش ابعاد بسيار خطرناكي يافته است     

رژيم  حاكم بر كشور بدون توجه به ابرهاي سياه گرد آمده و خطرات جدي كه در                 
حال شكل گيري است همچنان به سياست ها و شعارهاي ماجراجويانه خود، بـه               

ريـيـس   .     جاي بسيج افكار عمومي منطقه و جهان بر ضد جنگ،  ادامه مي دهند             
كه ايران در   ” :     بهمن ماه اعالم كرد12جمهوري برگمارده ارتجاع، احمدي نژاد،   

است و هيچ نيرويي قادر به صدمه زدن بـه آن       “ابر قدرت”آستانه تبديل به يك  
ما قبالً نيز اشاره كرده بوديم كه به نظر مي رسد سران رژيـم بـرايـن                   “     ! نيست

اعتقادند كه اياالت متحده به خاطر گرفتاري هايش در عراق و افـعـانسـتـان و                   
مشكالت عظيمي كه به ويژه در عراق با آن روبرو است، امكان حمله نظامي بـه                 

چنين ارزيابي را،  با توجه به همه فجايعي كه در سال هاي اخير در             .   ايران را ندارد  
منطقه رخ داده است،  نمي توان امري جز بي خردي سياسي و بـازي بـا آتـش                     

در اين رابطه توجه به سخنان ژاك شيراك، رئيس جمهوري دسـت             .   ارزيابي كرد 
نـيـويـورك    ”  بهمن ماه،  خود با نشريات بين المللي   9راستي فرانسه، در مصاحبه،     

، در رابطه با امكان دستيابي رژيـم بـه     “ نوول ابزرواتور  “ و “ هرالد تريبون ” ،  “ تايمز
.  سالح اتمي و همچنين مسئله حمله احتمالي آن به اسـرائـيـل ضـروري اسـت                  

آنچه در اين موقعيت بـه واقـع        ” :   شيراك در اين مصاحبه از يكسو مطرح كرد كه        
اما آنچه خيلي خطرنـاك اسـت،        . . .   خطرناك است، داشتن يك يا دو بمب نيست         

و  سپس افزود كه ايران در صورت استفـاده از سـالح          .“ تكثير سالح اتمي است   
در ادامه همين مصاحبه كـه      وي  .   رو به رو خواهد شد     “ حمله اي ناگهاني  ” اتمي با   

ايران بمب اتمي را كجا مي خـواهـد     ” :   جنجال بزرگي را ايجاد كرد از جمله گفت       
 متري زمين برسد، تهران با      200بياندازد؟ در اسراييل؟ قبل از اينكه بمب اتمي به          

 !“خاك يكسان خواهد شد
اگر چه شيراك،  در پي طوفان سياسي يي كه مصاحبه اش ايجاد كرد،  تـالش              
كرد تا سخنانش را تعديل كند اما تأمل در اين اظهار نظرهاي رئيس جـمـهـوري                 
فرانسه، كه مي تواند بازتابي از ارزيابي هاي سران كشورهاي امپرياليستي از سيـر              

اين نـظـرات   .   حوادث و برنامه هاي آنان براي مقابله با ايران باشد،  ضروري است         
در عين حال  نشانگر اين واقعيت هولناك اند كه براي امپرياليسم ابعـاد مسـئلـه                  
آنچنان است كه حتي موضوع استفاده از سالح هاي كشتار جمعي بر ضد ايران نيز 

شماري از گزارش هايي كه اين روزها در رسـانـه       .  مورد بررسي قرار گرفته است 
هاي گروهي غربي انتشار يافته بر اين نكته تأكيد دارد كه آمريكا و مـتـحـدانـش               

بر اين اساس روشن .     سيستم دفاع ضد موشكي خود را روي ايران تنظيم كرده اند 
است كل منطقه و جهان بر بشكه باروت خطرناكي نشسته است كه تنها با يـك                 
جرقه كوچك، با يك سياست نابخردانه و يا يك عمل ماجراجويانه از سوي طرفين 

 .  دعوا مي تواند كل منطقه را با فاجعه اي عظيم تر و دهشتناك تر رو به رو كند
واقعيت اين است كه سردمداران اصلي رژيم، در پي انتخابات سراسـر تـقـلـب                 

امنيتي   -رياست جمهوري گذشته و روي كار آوردن احمدي نژاد و كابينه نظامي               
او  با علم به بي اعتباري مواضع خود و عدم اعتماد مردم به سياست ها و شـعـار                    
هاي اتخاذ شده از سوي آنان  ادامه كنترل شده بحران را در ادامه سياست هـاي         

.    نظامي ارزيابي مي كنند  -ماجراجويانه و تبديل اوضاع كشور به اوضاع فوق العاده     
امروز ديگر براي اكثريت مردم و نيروهاي ملي و مترقي كشور روشن اسـت كـه                   

 گيري هـاي    از موضعرئيس جمهوري برگمارده آن  هدف  اصلي سران   رزيم و         
 هسـتـه اي       برنامـه  در رابطه با اسرائيل، آمريكا و  تأكيد بر            سرسختانه مصنوعي

مشكالت، شكست ها  و عدم توانائي هاي آنـان  در  حـل                   سرپوش نهادن بر    
به تحليل يكي از رسانه هاي      .      است  اجتماعي كشور    -اقتصادي  معضالت عظيم   

اروپايي كه با ارزيابي تحوالت ماه هاي اخير و نتايج انتخابات آذرماه، مشـكـالت         
ويژه دولت احمدي نژاد را در ادامه كار خود و كنترل جامعه تصوير كرده است، در          

شرايط فعلي يك حمله هوايي توسط اسرائيل و يا آمريكا به تاسيـسـات           ...ادامه ضرورت مبارزه براي صلح  
نظامي و هسته اي كشور، به نفع رئيس جمهور ايران بوده و مـوازنـه                 

 .       سياسي در كشور را به نفع تماميت گرايان  عوض خواهد كرد
با درك همه مشكالت، معضالت و خطرات جدي كه ميهـن مـا را             
تهديد مي كند حزب توده ايران هم زبان با همه نيروهاي ملي و مترقي              

بـايـد   .     معتقد است كه بايد مانع تثبيت شرايط يك درگيري نظامي شد          
 دي ماه كميته مركـزي   21حزب ما در بيانيه   .     جو كنوني را عوض كرد    

 مخالفت شديد خود را با هرگونه ماجراجويي نظامي در منطقه اعالم كرد
نظامي در منطقه را بر ضد منـافـع           -و هرگونه تشديد درگيري سياسي      

در ادامـه    .     قلمداد كرد “   مردم ايران، منطقة خاورميانه و صلح و جهاني       
جنبش صلح جهاني را فرا خواند كـه بـا بسـيـج             ” اين بيانيه حزب ما     

ما در “     . نيروهاي خود در جهان با چنين امري به مخالفت جدي بپردازد         
هماهنگي  با احزاب برادر و نيروهاي مترقي جهان از هم اكنون در اين              

در اين اوضـاع بسـيـار        .     راه همه تالش هاي خود را به كار گرفته ايم         
حساس و خطرناك تشديد مبارزه براي صلح و مخالفت با ماجراجـويـي             

نظامي وظيفه اساسي يي است كه همه ما بايد با تمام تـوان            -سياسي  
بلند كردن فرياد و شعار صـلـح خـواهـي و         .   در راه تحقق آن بكوشيم    

مخالفت با ماجراجويي و جنگ طلبي از هر تريبون، تالش در راه ايجـاد       
يك جنبش مردمي مدافع صلح و بر ضد جنگ، افشاگري سياست هاي            
مخرب سران رژيم و سياست هاي ماجراجويانه امپرياليسم آمريكا براي          
تسلط كامل بر منطقه خاورميانه و كنترل خليج فارس و بسيج وسـيـع               
افكار عمومي جهان براي مقابله با فاجعه يي ديگر ضرورتي فـوري و               

كه كـوشـش   ”  همچنان معتقد است  حزب توده ايران. انكار ناپذير است 
متحد جنبش مردمي ميهن مان براي ساختن ايراني دموكراتيك، پيشرو          
و مدرن فقط بر بستر صلح همه جانبه در منطقه و جهان مـي تـوانـد                   

در اين رابطه بايد گام هاي عملي و مـحـكـم             “     . گسترش يابد و بس   
اين عرصه عمل جدي و فوري همه زحمـتـكـشـان، زنـان،               .     برداشت

جوانان، همه ترقي خواهان، همه روشنفكران دموكرات و ملي مـيـهـن             
 .    است

شركت مخابـرات ايـن     . . . )   موقت، برنامه اي، حق الزحمه اي(قراردادي  
است كه حتي در جذب نيروهاي جديد نيز اميد چنداني به اسـتـخـدام                

 طبق همين گزارش كارمندان ومتخصصان مخابرات نامـه اي           .“ ندارند
ما كاركـنـان قـراردادي        “ : نيز به امضاء رسانده اند كه درآن آمده است        

 سال و داراي مدرك كارشناسي 7شركت مخابرات با سابقه كار باالتر از 
هستيم، مسئوالن اين شركت پـيـرو مـذاكـرات           ]   ليسانس[ الكترونيك  

شفاهي اعالم كرده اند  با استفاده از مجوز دولت براي استخدام نيـروي       
جديد، نيروهاي خارجي بكار گرفته خواهند شد كه ايـن امـر سـبـب                 

چرا كه بسياري   .   شده است )   غير رسمي ( دلسردي ما مجموعه كارمندان     
از مزايايي كه افراد رسمي در مخابرات مي گيرند، شـامـل مـا افـراد              

 “....قراردادي نمي شود
كارمندان وكاركنان زحمتكش وزارت بهداشت و ارگان هاي وابسـتـه           

 دي ماه، 10خبر گزاري ايسنا،  .   به آن نيز با چنين معضلي روبرو هستند     
اگر وضعيـت  .   كسري بودجه بهداشت و درمان زنگ خطر است       ” :   نوشت

استخدام وحقوق ومزاياي پرسنل وزارت بهداشت، تبديل به بحران شود،  
 درصد از بيماراني كه به بيمارستان ها و مـراكـز            80درواقع با تندرستي    

 “....درماني دولتي مراجعه مي كنند، بازي مي شود
همه اينها از پيامدهاي اجراي سياست هاي اقتصادي يي اسـت كـه              
تحت عناوين گوناگون طي ساليان اخير به دستور نهادهاي قـدرتـمـنـد          
سرمايه داري جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در ميهـن             

 .ما به اجرا گذاشته شده است

 ...ادامه قرار دادهاي استخدامي و منافع 
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ادامه ي جنگ  و  تشنج : سياست جديد بوش
 بيشتر در منطقه

آمـريـكـا در      “   سياست جـديـد    ” ، در باره ي )    ژانويه4(    دي ماه 14به دنبال سخنان بوش در      
خاورميانه ، حركت ها و تحوالت بسيار جدي و سريعي صورت گرفته است، كه مي تـوانـد زنـگ                 

 .خطري براي گسترش تشنجات و جنگ در منطقه باشد
مطرح شد، در واقع ادامه ي       “   استراتژي جديد در عراق   ” آنچه كه در سخنان بوش تحت عنوان        

 .برنامه آمريكا براي حضوري گسترده تر و مطمئن در خاورميانه است 
بود،  كه حل مسـئلـه ي         “   گروه تحقيق عراق  ” سخنراني بوش در وهله ي اول بي اعتنايي  به           

عراق را، به واسطه ي شرايط بغرنجي كه در آنجا به وجود آمده و تشديد در گيري هاي نظامي و                     
تشنجات،  از طريق سياسي و مذاكره با همسايگان عراق، به ويژه ايران و سوريه، ميسرمي ديدند و    

 .نه درافزايش جنگ و برخورد نظامي
 نفر نيروي نظامي جديد بـه  21500بوش با مواضع جديد و خشن تر،  و اعالم  تصميم به اعزام       

 نفر مي رساند، و نيز گسيل ناوهاي 153000عراق كه تعداد نيروهاي آمريكايي در اين كشور را به     
هواپيما بر به خليج فارس ، تنها در پي حل مسئله ي عراق نمي تواند باشد و با توجه  با آنچه كـه                   
درشرف تكوين است ، اهداف ديگري را دنبال مي كند كه همچنان بر پايه راهبرد نظامي اسـتـوار                 

 .است
“ نا امني و جنگ در عراق” هرچند كه اعزام نيروهاي بيشتر به عراق  به بهانه ي خاتمه دادن به     

صورت گرفته است، اما با تحوالتي كه پس از سخنراني بوش صورت گرفته است پيش بيني مـي                   
شود كه اباالت متحده هدف هاي وسيع تري را تعقيب مي كند،  كه مي تواند به آغاز جـنـگ و                 

 .تشنج جديدي در منطقه منجر شود
اعزام سردمداران دولت بوش، يكي پس از ديگري ، پس از سخنراني وي، به منطقه ، وسـعـت             

، وزير امور خارجه “ كونداليزا رايس”پس از ديدار . هدف هاي آتي آمريكا را به خوبي نشان مي دهد 
ي آمريكا، با سران كشورهاي عربي ، و گفت و گو در مورد طرح واشنگتن بـراي فـرونشـانـدن                       

طي بيانيه اي از ايران خواستند تا از دخالت در   ”   خشونت هاي سكتاريستي در عراق، اين كشورها   
 ) ژانويه17  - دي ماه 27خبرگزاري فرانسه (“ .امور عراق خودداري ورزد

رايس در سفر به كشورهاي منطقه ، سعي كرد تا حمايت آنهـا را    “   : همين خبرگزاري مي نويسد   
 نفرديگـر  21500بوش ، با اعزام   -دبليو  -رييس جمهور ، جرج   “   موجي” در پشتيباني از استراتژي     

طرح آمريكا كه هفته  گذشته آشكار شـد، از طـرف         . . . .   براي توقف خشونت در عراق جلب كند        
]  اما... [، مورد حمله قرار گرفت] فارس[بسياري از كشورهاي عربي ، حتي متحدان آمريكا در خليج 

روز دوشنبه رايس موفق شد بعد از مالقات با حسني مبارك ، رييس جمهور مصر، حمايت قاهره را     
 )همانجا(“.به دست آورد

پيش از رايس ، ديك چني ، معاون رييس جمهور ، طي دو ماه گذشته به عربستان سفر كـرده                     
 . بود تا از حمايت اين كشور از برنامه هاي آمريكا مطمئن شود

. پس از رايس  نيز  رابرت گيتس ، وزير دفاع آمريكا، به فاصله ي چند روز ، وارد عربستان شد             
واشنگتن در . . . ”   :   او كه همچون ديگر فرستادگان بوش  به دنبال جلب حمايت عربستان بود، گفت             

مورد موضوعات حساس منطقه كه با فعاليت هسته اي ايران شروع مي شود، بر حمايـت ريـاض                   
 ).  ژانويه22 - بهمن ماه  2خبرگزاري فرانسه (“  حساب مي كند

، معاون بخش سياسي دولت آمريكا،  در رابطـه بـا     “   نيكالس برنز” به گزارش خبرگزاري خليج   
، در دبي ،   “   ] فارس[ مركز تحقيقات خليج    ” برنامه هاي آمريكا در منطقه ، در سخنراني اي كه در            

عراق، لبنـان،  : داشت ، از چهار مشكل اصلي در منطقه نام برد كه نياز به حل سريع آنها وجود دارد 
 . درگيري بين فلسطين و اسراييل ، و ايران

او پس از تشريح موقعيت آمريكا در منطقه و اهداف ايران براي تبديل شدن به قدرت برتـر در                     
منطقه ، و اين كه چنين فرآيندي مي تواند براي اهداف راهبردي آمريكا در منطقه خطرناك باشد،                 

ما از تمام امكانات ... اياالت متحده دست به هر كاري خواهد زد تا از منافع خود دفاع كند...“ :گفت
از طريق نظامي، عكس العمل نشـان    )   نه ترجيحاً(اقتصادي ، بازرگاني ، سياسي و در صورت لزوم  

 )همانجا( “ .خواهيم داد

الزم به تذكر است كه در ادامه ي اين تحركات و 
تحوالت ، دولت بوش در بيانيه اي  اعالم كرد كـه            

در عراق را “   فعال” سربازان آمريكايي ايراني هاي ”   
چنين اطالعيه اي در واقـع      “     . دستگير و يا  بكشند    

چيزي به غير از اعالم صريح جنگ بر ضـد ايـران       
نيست و مي تواند عواقب خطرناكي را بـه دنـبـال             

 .داشته باشد
پس از ديكته كردن خطوط طـرح هـاي          “   برنز” 

آمريكا براي منطقه به سران كشورهاي عربي ، بـه          
دفاع از اسراييل و سياست هاي آن پـرداخـت ودر            
واقع به كشورهاي عربي دستور داد تا اسراييل را به          

او پس از اشاره به ده هـا سـال       .  رسميت بشناسند 
” :   جنگ و در گيري بين فلسطين و اسراييل ، گفت         

امنيت اسراييل و حق حاكميت دولت فـلـسـطـيـن            
موجوديت اسراييل يك واقـعـيـت        . . .   هدف ماست   

است و اين كشور يك متحد كليدي آمريكا به شمار 
ما مي خواهـيـم تـا اعـراب ايـن را                . . .   مي رود   
 - بهمن ماه   3]   فارس[ خبرگزاري خليج  ( “   بپذيرند
 ). ژانويه23

پس از اتمام سفر دولتمردان آمـريـكـايـي بـه              
كشورهاي عربي ، ماموريت سران كشورهاي تحت       
سلطه ي آمريكا در منطقه براي عملي كردن طـرح         

پـرويـز   .     هاي آمريكا براي خاورميانـه آغـاز شـد          
مشرف، رييس جمهورپاكستان، در يك سفر ادواري       
” كه به كشورهاي عربي داشت، با پـادشـاه اردن          

در مورد اوضاع خاور ميانه به مـذاكـره   “  عبداهللا دوم 
 - بهمن ماه     3خبرگزاري پاكستان ديلي    ( پرداخت  

بنا به اساس گزارش هاي منتشر شـده    ) .   ژانويه 23
مشرف و عبداهللا دوم ، در مورد مسئله ي درگيـري           

در هـمـيـن    .     فلسطين و اسراييل نيز مذاكره كردند     
رابطه وزير امور خارجه ي عربستان ، سعود الفيصل         
، نيز در ديداري غير مترقبه  به استانبول رفت تا در            
چارچوب طرح هاي آمريكا براي منطقه ، با رهبران         

وزير سعودي در بيانيـه     .   تركيه به گفت و گو بنشيند     
اي كه در اختيار خبرگزاري كويت قرار داد اظـهـار       
داشت كه تبادل نظر هرازگاهي با مقام هاي تركيـه        

به ويژه آنكه در شـرايـط كـنـونـي            .   ضروري است 
منطقه مسايل متعددي، از جمله در عراق، لبنـان و         
ديگر كشورهاي عربي و اسالمي  وجود دارد كـه            

بـه  ( سبب نگراني پادشاهي عربستان و تركيه است        
 ). ژانويه 24 - بهمن 4نقل از خبرگزاري كويت 
“ ] فـارس [ خبرگزاري خليج   ” همچنين به گزارش    

دولت اين كشور در    ” عربستان اعالم كرده است كه      
حال بررسي پيشنهاد ارايه شده از سوي ناتو بـراي           

به اجالس تركيه است  كه قرار       ]   عربستان[ پيوستن  
است در مورد همكاري بين كشورهـاي حـوزه ي         

 ژانـويـه     21خليج فارس و ناتو در عربستان در روز    
 . گشايش بيابد

 5ادامه در صفحه   



 هزار نفر از فعاالن اجتماعي و سـيـاسـي، نـمـايـنـدگـان                  80هفته گذشته ، بيش از      
سنديكاهاي كارگري و نيروهاي مترقي و صلح طلب گيتي، در نايروبي ، پايتخت كنيا ،                
گردهم آمدند تا در چارچوب هفتمين فستيوال اجتماعي جهان، در مورد مسايل اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي جهان به بحث و تبادل نظر بپردازند و انديشه هـاي نـو در مـورد              

كنفرانس اجتماعي جهاني ، براي اوليـن بـار در سـال               .   مسايل گوناگون را ارايه دهند    
اين كنفرانس در اين سال خود را بـه  .   برزيل پايه گذاري شد  -“   پورتو الگرو ” ، در   2001

عنوان راه كاري براي مالقات و تبادل فكري در مورد مسايل گوناگون سياسي، اجتماعي 
آغاز اوليه ي اين حركت عالوه بر ايجاد روندي در   .   و اقتصادي، به جهانيان معرفي كرد     

نـيـز   “     اجالس اقتصادي جهان” جهت رشد افكار دموكراتيك و صلح  جويانه  تقابلي با            
سويس،  برگزار مي “   داوس”، در “ اجالس اجتماعي جهان”بود كه هر ساله  همزمان با  

در اجالس داوس، سران قدرت هاي بزرگ سرمايه داري گرد هم مي آيند تا بـراي           .   شد
در اجالس اجتماعي جـهـانـي،    .   كشورهاي فقير جهان، بدون حضور آنها، تصميم بگيرند    

برخالف اجالس اقتصادي جهان، جلسات گوناگوني در زمينه هاي اجتماعي، فرهنـگـي،    
در خالل اين جلسه ها و در تـبـادالت             .     سياسي، اقتصادي و هنري تشكيل مي شود      

فكري فعال، ايده هاي جديد تبلور پيدا مي كنند و راه برون رفت از معضالت اقتصـادي،   
سياسي و اجتماعي، به ويژه مشكالت كشورهاي فقير و مقابله با سياست هاي نوليبرالي              
. ديكته شده از سوي امپرياليست ها و سران كشورهاي ثروتمند جهان، عرضه مي شـود              
در اجالس امسال ، در ميان صدها سخنراني كه وجود داشت، بحث هاي فـراوانـي در         

در ايـن    .   مورد مسايل جوانان، دموكراسي و ايجاد حركت هاي اجتماعي صورت گرفـت       
اجالس عالوه بر مسايل بين المللي، از جمله حق حاكميت كشورها، كار كودكان، حقوق    
بشر، روابط بازرگاني عادالنه بين كشورها، گسترش فقر جهاني، محيط زيست و نظامـي              

سخنراني هاي فراواني در مورد مشكالت ويژه ي آفريقا صورت گرفـت كـه     .... گري و  
 . يكي از مهمترين آنها فقر فزاينده در اين قاره بود

قريب نيمي از    ” يكي از سخنرانان با استناد به آمار سازمان ملل متحد، اشاره كرد كه              
مردمي كه در بخش جنوب صحرا زندگي مي كنند، در فقر مطلق به سر مي برند و بيش 

خبرگزاري پرسنا التيـنـا   ( “    درصد خانوارها درآمدي كمتر از يك دالر در روز دارند     40از  
از مسايل ديگري كه مورد بررسي شركت كنندگـان قـرار گـرفـت،         ).  2007 ژانويه 21

از سوي سازمان ملل متحد، كمك هاي اروپا بـه         “   آغاز هزاره جديد براي آفريقا    ” اهداف  
آفريقا و منطقه ي كاراييب و قرار دادهاي تجاري تحميل شده از سوي آمريكا و اروپا به           

به نقل از همين خبرگزاري، مسايل ويژه ي آفريقا، يكي از بـخـش              .   ساير كشورها بود  
از جمله اهداف مهمي كه براي كشورهاي       .   هاي گسترده ي بحث ها و تبادل نظرها بود        
 درصد،  پيش گيري و ريشه كـن كـردن            50آفريقايي مطرح شد، كاهش فقر به ميزان        
بنا به آمار رسـمـي     ” بر اساس همين گزارش    .     بيماري هاي مسري و مبارزه با ايدز بود       

هستـنـد و     “  ايدز” ميليون نفر در آفريقا مبتال به بيماري 28سازمان ملل متحد، بيش از  
 ، به دليل اين بيماري 2010 ميليون كودك تا سال      10تخمين زده مي شود كه بيش از        

قريب يك سوم مردم ، بـه      ]     همچنين.... . .   [ مرگبار ، پدر و مادر خود را از دست بدهند  
در رابطه با دسـت  ) 2007 ژانويه 16پرسنا التينا ( “ .ويژه كودكان، دچار سوتغذيه هستند 

آوردهايي كه اين اجالس مي تواند براي شركت كننـدگـان آن             
، مسئول بخش تبليغات و ارتباطـات  “ حسن الرگات” داشته باشد،   

اتحاد سازمان هاي غير دولتي، در مصاحبه اي، اجالس اجتماعي          
 را فرصتي مغتنم براي آفريقا شمرد تا بتواند مسـايـل   2007سال  

مشخصي را كه آفريقا با آن در گير است، را مورد بررسـي قـرار                
 . دهد

او در پاسخ به آنچه كه انتظار مي رود تا شركت كننـدگـان و                
فعالين اجتماعي و سياسي ، بتوانند از نايروبي به مثابه هديـه اي      

حركت هاي بيشتر، تفكـر بـيـشـتـر،           ” :   همراه خود ببرند ، گفت    
ما بايد از برزيلي ها و هندي هـا و           .   افزايش همكاري با يكديگر   

انقالب هاي آمريكاي التين درس بگيريم، كشورهايي كـه در            
آژانس خبري اينتـر  ( “   . عرصه ي سياسي به چپ حركت كرده اند       

 ) ژانويه12پرس 
در پايان اجالس قطعنامه هاي متعددي در مـورد مسـايـل               
گوناگون صادر شد كه از جمله ي آنها، محكوم كردن سـيـاسـت      
هاي سلطه طلبانه و نظامي گري آمريكا و دخالت هاي نظـامـي             

همچنين سياست هاي نوليبرالي تحميل .   آن در ساير كشورها بود    
شده از سوي امپرياليست ها و سازمان هاي وابسته به آنـهـا از              

اجالس اجتماعي جهانـي ،      .   سوي شركت كنند گان محكوم شد     
طي هفت سال از آغاز تشكيل خود ، هرچند كه در ابتدا محـدود              
به بحث ها و تبادل نظر در ميان فعالين اجتماعي ، سـيـاسـي ،                 
فعالين سنديكايي و طرفداران صلح و حقوق بشر بود ، امـا بـا                 
گذشت زمان و در روند تحول خود ، به اين نتيجه رسيد كـه در                
برابر نارسايي هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جهـان ، كـه          
ريشه هاي كامالً عيني و شناخته شده اي دارند، بايد پا را فراتر از 
بحث و تبادل نظر گذاشت و به سوي ايجاد تشكل هاي وسيع و              

 . حركت هاي اجتماعي و سياسي عمومي حركت كرد
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