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 تفاوت ساختاری دو قانون کار جديد

  چاوز ما و احمدی نژاد از ما بھتران
  در آمد

که شخص احمدی نژاد به داليل مختلف در مرکز سيبل اصول اين مقاله در شرايطی نوشته و منتشر می شود 

 زمينه ھای »جديد" اپوزيسيون"احمدی نژاد در / حال دولت ۀ لحظ«ۀ در مقال ما،. گرايان مخالف نشسته است

شکل بندی دعوا در باال را شرح داديم و از تحريم ھا ؛ تضعيف مشروعيت نظام سياسی حاکم؛ بن بست سياست 

 دولت ھای پنجم تا دھم ؛ تناقضات ذاتی سرمايه داری حاکم؛ تضادھای درون طبقاتی منجر به کش ھای نئوليبرالی

شکی نيست که بحران . ن ؛ بحران جھانی سرمايه داری و غيره سخن گفتيمئيمکش ھای جناحی ؛ فشار از پا

ولت و راست ھا تا چپ کنونی حاکم بر کشور ما چنان که جريان ھای مختلف سياسی از محافظه کاران بريده از د

ی ھای شخص احمدی نژاد و دولت او "بی تدبير"ليبرال و اصالح طلبان مدعی ھستند؛ يک سره در سياست ھا و 

در نتيجه . بنی صدريزاسيون فضای سياسی قابل حل باشدۀ ريشه ندارد و عميق تر از اين حرف ھاست که به شيو

عواملی که در يادداشت پيش گفته ۀ ھم.  باز نمی گردد– فقط –نوک پيکان اين مقاله به احمدی نژاد ضعيف شده 

 که بر مردم ايران می رود ؛ یانوشتيم و به رئوس آن در ابتدای اين در آمد اشاره کرديم؛ در شکل بندی فاجعه 

ميان احمدی نژاد و دوستان بوليواريستی اش چندين بار سخن " رفاقت"ۀ در اين يادداشت از واژ. دخيل ھستند

پيشاپيش بگويم که به نظر نگارنده مناسبات ميان دولت ايران و دولت ھای ونزوئال و نيکاراگوئه و . ه استرفت

اگرچه بر اساس منافع دولت ھا شکل بسته است اما با اين حال روابطی که احمدی نژاد و چاوز و .... کوبا و 

شرکت . صادی دولت ھا پيش رفته استمورالس را به ھم متصل می کند؛ کمی بيش از روابط معمول سياسی اقت

 به راستی فراتر از – در مقابل بچه ھای استقالل –فوتسال در کنار احمدی نژاد ۀ آقای مورالس در يک مسابق

ھمچنين استقبال از احمدی نژاد در ھاوانا و .روابط سياسی اقتصادی و حتا فرھنگی دولت ھا خوانده می شود

 کجا – از جمله احمدی نژاد –دولتمردان ايرانی . در حد بوليوار قابل قبول نيستمانند يک قھرمان ... کاراکاس و 

  و بوليوار انقالبی کجا؟
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 رفرم

مردمی که برای آزادی، برابری، کار، مسکن و به طور .مردم ترقی خواه ايستاده استۀ گستردۀ ھوگو چاوز در جبھ

 ھايش از جنس سياست مداران بزرگی است که ھمچون ھوگو چاوز با تمام فراز و نشيب. کلی رفاه مبارزه می کنند

کاسترو، اورته گا، مورالس، داسيلوا و البته آلنده تا حد ممکن مرعوب ھارترين ايدئولوژی سرمايه داری معاصر 

ضد نئوليبرالی اين مردان زمانی بيشتر می شود که به ياد آوريم از ۀ اھميت مقاومت و مبارز .نشدند) نئوليبراليسم(

سخن گفتن از ملی سازی ھم سخت " سوسياليسم واقعاً موجود" عروج تاچريسم و در پی فروپاشی کورسوی زمان

مستقل از ادعاھای چاوز در خصوص تطبيق برنامه ھای ملی سازی ! سوسياليسم بماند .خطرناک و پرھزينه بود

سوسياليسم کارگری مارکس و انگلس او با " سوسياليسم "و مستقل از اين که " سوسياليسم قرن بيست و يکم"خود با 

 که – و پذيرفت –بايد گفت ... ھنوز فرسنگ ھا فاصله دارد ) مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و لغو کار مزدی(

ن ييدست کم پس از انتشار تب. رفرم ھای بوليواريستی در راستای دفاع از منافع کارگران و زحمت کشان بوده است

ن شکل بگيرد، ئيچپ سوسياليست به ھر رفرمی که از پا" رفرم و انقالب"ۀ جزودقيق رزا لوکزامبورگ در 

بھبود در زندگی اقتصادی و سياسی کارگران و از  یارفرم و ھر درجه  .برچسب رفرميسم ضد انقالبی نمی زند

 ۀ از مبارز که با دخالت ميانجی ھا به انقالب منتھی شود و پاسخ گوی نيازھای بزرگ بر آمدهئیزحمت کشان تا جا

به خصوص در روزگار ما که نئوليبراليسم عنان گسيخته به ھمان دست . ھميشه قابل دفاع بوده است طبقاتی باشد؛

" سوسياليست"در روزگاری که احزاب . کارگر نيز يورش برده استۀ طبقۀ آوردھای مبارزات صد سال گذشت

ستخدام اجرای سياست ھای نئوليبرالی صندوق بين المللی به طور واقعی به ا) اسپانيا(و زاپاترو) يونان(پاپاندرئو 

  .پول در آمدند ، بايد پيروزی انتخاباتی و استمرار قدرت ھوگو چاوز را به فال نيک گرفت 

  

  ما و از ما بھتران

حداقل اين است که چاوز ميان عموم مردم ايران شخصيت سياسی . محبوبی نيستۀ ھوگو چاوز در ايران چھر

ليبرال نيز تيپ " فکرانروشن"قع بين ، ھوگو چاوز در جمع فکران چپ سوسياليست وابه جز روشن . تمطلوبی نيس

پوپوليسم جاده صاف "و در ايران به زعم يک روزنامه نگارنئوليبرال. به او می گويند پوپوليست. نامربوطی است

و شرکايش " شھروند امروز"وليبرال نئۀ قصار به عنوان چراغ سبز سردبير ھفته نامۀ اين جمل"!!(کن کمونيسم است

ھر چند اصالح طلبان دولتی در اوج بره کشان .) خيلی مشھور است" داب"برای مقدمه چينی در ماجرای  حمله به 

خود فيدل کاسترو را به تھران کشيدند و ضمن سرھم بندی يک سری آمار دوغ و دوشاب و پيش کشی دکترای 

سرزمين انقالب ھای بوليواری کوشيدند، اما از آن جا که ليبراليسم در ھمه جا  در ئیافتخاری ، برای گشودن جای پا

تبليغ می کند و در عين حال سنگ طبقه اش را به سينه می زند ، تبعاً چاوز " منافع طبقاتی"را به جای " منافع ملی"

گيرم که .  نيز نيستاصالح طلب و ليبرال و جمھوری خواه و سکوالر و مشابه" اپوزيسيون"سياست مدار مطلوب 

چاوز نيز يک سياستمدار انترناسيوناليست نيست و در رفاقت با احمدی نژاد منافع ملی و گاه ھيستری ھای شخصی 

واقعيت اين است که معدود دوستان برون مرزی و گرمابه گلستان احمدی نژاد را تنھا، . خود را لحاظ می کند

وقتی که آقای مورالس در تھران کنار احمدی نژاد . می دھند سياست مداران ترقی خواه جھان معاصر تشکيل 

وقتی اورته گا در مرکز جنبش ساندينيستی ، دستان احمدی نژاد را ) صميميت لوس را ببين(فوتسال بازی می کند

د رائول به احمدی نژاد ئيأفيدل و تۀ وقتی دانشگاه ھاوانا به توصي نقالبی به آسمان می کشد،اھمچون قھرمانان 

 به تھران می آيد و در کنار ئیھسته ۀ دکترای افتخاری تقديم می کند ، وقتی که داسيلوا به عنوان کاتاليزور معاھد
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بسيار طبيعی است که رھبران ترقی ... برای احمدی نژاد ھورا می کشد و ) رجب طيب اردوغان(ديکتاتور ترکيه 

حتا در ميان پيشروان و . دان مثبتی برخوردار نباشندچنۀ خواه پيش گفته در ميان توده ھای مردم ايران از وجھ

 به ھوگو چاوز و مورالس وجود یا سمپاتی ويژه – تا آن جا که نگارنده مواجه شده –فعاالن چپ جنبش کارگری 

فکران و توده ھای ستم کش محبوبيتی چنان عميق در ميان روشن.ماجرای کاسترو البته از جنس ديگری است . ندارد

به ھر ترتيب واقعيت تلخ اين است . ار در آغوش کشيدن خاتمی و احمدی نژاد حتا اندکی از آن نمی کاھد که ھزار ب

فقدان پای گاه سياسی . سفانه با احمدی نژاد تداعی می شوند أکه ھوگو چاوز و مورالس و اورته گا در ايران مت

بورژوازی ميانه و فرودستان حاشيه نشين احمدی نژاد در ميان روشن فکران چپ و ليبرال در کنار ترديد خرده 

ۀ دو نگرۀ  و تقابل با رفسنجانی به عنوان مواجھ١٣٨۴ به خصوص در مطلع انتخابات - نسبت به احمدی نژاد

 و سپس مردود شدن وی نزد اين طيف وسيع باعث می شود که دوستان داخلی و خارجی - و اشرافيت " عدالت"

 که احمدی نژاد مدعی ئیآن حاشيه نشينان شھری و فقيران روستا. داشته باشنددکتر محمود نيز کم ترين محبوبيتی ن

در حد (سياست خارجی ۀ بود منافع آنان را نمايندگی می کند ؛ از يک سو دخالت و مشارکت مستقيمی در عرص

و گی سريع تر از حد موعد طرح ھدف مندی يارانه ھا ند و از سوی ديگر به سبب ورشکستندار) شناخت چاوز

  . به تمامی! گی به ھمان حاشيه نشينان ؛ از احمدی نژاد بريده اندل فقر و بی کاری و فالکت و گرسنتحمي

 من پيش از اين ھم مخالفت خود را با تحليل امثال جيمز پتراس درخصوص پايگاه اجتماعی احمدی نژاد در :نکته

غياب يک آلترناتيو مترقی و چپ و در برخورد با با اين حال بر اين باورم که در .  نوشته ام١٣٨٨مطلع انتخابات 

 یا بخش عمده ١٣٨۴احمدی نژاد توانست در انتخابات ) بورژوازی فربه ايرانۀ به عنوان نمايند( ھاشمی رفسنجانی

در ھمان سال احمدی نژاد از سوی برخی . ان را جلب کندئياز آرای سرگردان فرودستان و حاشيه نشينان و روستا

 تمديد کرد اما از سوی آن ١٣٨۴لقبی که پتراس آن را در خرداد . مفتخر گرديد" کاوه آھنگر "چپ ھا به لقب

  !دوستان چپ پس گرفته شد و اين بار به موسوی ھديه گرديد

مثبتی ۀ  نبايد ھم در ايران علی العموم و جھ- از جمله ھوگو چاوز–س جمھوری ئيباری دوستان خارجی آقای ر

صرفاً بايد به حساب سياست خارجی غلط ھوگو چاوز نوشت و از تحليل ھای نامربوط به اين اين را . داشته باشند 

سياست رفاقت با احمدی نژاد ھمان قدر به مردم  . اين نيستئیله اما به تنھاأمس. سياست ھای ناموجه انتقاد کرد

م مردم ايران نمی تقيم به چشاگر دود اولی به طور مس. سياست فاجعه آميز تحريم اقتصادیايران بی ربط است که 

 به سياست ضد انسانی تحريم ھاگاه اجتماعی انقالب ھای بوليواری را مخدوش می کند در مقابل رود و تنھا پاي

 که مشابه آن ھا در عراق ئیتحريم ھا .طور مستقيم قلب و مغز کارگران و زحمت کشان ايران را ھدف گرفته است

 ئیتحريم ھا. حاکم و باند جانی صدام حسين نزدۀ ام کرد و کم ترين گزندی به طبقبيش از نيم ميليون کودک را قتل ع

ی وطنی می توانند با ه است و از کنار آن بچه بورژواھاکه فقط نان و درمان زحمت کشان ايران را ھدف گرفت

نمايندگان ۀ به گفت.  دستگاه اتوموبيل اولترا لوکس وارد کنند١۵٧٠٠عنايت مقامات مربوطه و به اعتبار ارز دولتی 

 ميليون دالر بوده و ٣۴١ نزديک به - که به تازگی وارد شده است–مجلس شورای اسالمی ارزش اين اتوموبيل ھا 

  !تحريم" دست آوردھای"و" اقتصاد مقاومتی"اين ھم از نتايج !! مين شده استأ درصد از اين رقم با ارز دولتی ت٧٨

ه بخش سمپاتيک آن چيزی نا مربوط به مناسبات اقتصادی سياسی ميان دو  ک–باری سياست رفاقت با احمدی نژاد 

خواه و مردمی کوبا و ونزوئال و پاراگوئه و برزيل و نيکاراگوئه فقط  از سوی سران دولت ھای ترقي- استدولت

. می کند  تخريب ن– و به تبع آن مردم بخش ھای وسيعی از منطقه –سياست مداران اين کشورھا را نزد مردم ايران 
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سياست از بيخ و بن غلط رفاقت با احمدی نژاد چند فرصت سوزی و فرصت کشی برای دو طرف به وجود آورده 

  .است 

 و –تا آن جا که به فرصت سوزی مربوط می شود توده ھای مردم ايران که از سياست ھای نئوليبرالی احمدی نژاد 

نشسته اند ، نسبت به دست آوردھای مثبت انقالب ھای  به خاک سياه - پيش از او آقايان رفسنجانی و خاتمی 

  .بوليواری نيز گارد بسته می گيرند 

ی التين را امريکا اش به گل نشسته است؛" مھرورز"و " عدالت محور" کشتی دولت ءاحمدی نژاد که از ھمان ابتدا

وقتی که احمدی نژاد  . استبه حيات خلوت توجيه سياست ھای ضد کارگری و ارتجاعی نئوليبرالی خود تبديل کرده

می کند، به شعور " دفاع"با نام بردن موزيانه از اين کشورھا ... از انقالب ھای کوبا ، ونزوئال ، نيکاراگوئه و

ست و از سال دوم و سوم دولت اول خود امريکاۀ راستی شيفته س دولت نھم و دھم که بئير. مخاطب توھين می شود

رسيده است ، از يک سو برای ايجاد اين ) امريکامذاکره و رابطه با ( و خاتمی دولت ھای ھاشمیۀ به ھمان نتيج

واقعاً ۀ پنھان شدن پشت جبھ. داده است " امپرياليستی"ارتباط بی تابی کرده و از سوی ديگر شعارھای توخالی ضد 

ن سياست ھای دماگوژيک ضد امپرياليستی کوبا و ونزوئال و نيکاراگوئه و پاراگوئه برای مدتی مانع از رو شدن اي

  .در اين ميانه دولت ھای نام برده بی تقصير نيستند. شده بود

   

  فقر در ايران و ونزوئال

ی التين با ھيچ امريکا با وجودی که در آغوش کشيدن ھای گرم احمدی نژاد از سوی چاوز و ساير رھبران انقالبی 

مل بايد گفت أبا اين حال بی ت)  منافع ملی به منافع طبقاتیحتا با ديپلماسی ترجيح(توجيه و ترفندی قابل قبول نيست 

 و –ی التين با دولت احمدی نژاد امريکا که ماھيت و سياست دولت ھای انقالبی – و بايد بدانند –که ھمه می دانند 

ی برای تصريح اين تفاوت و تمايز به چند سر فصل کل.  به کل متفاوت است –دولت ھای دست راستی پيش از او 

 از قانون کار دو ئیبخش ھاۀ  شتاب زدھۀ مقايس(اشاره می کنم و روی ھدف اصلی ام از نگارش اين يادداشت 

  .خم می شوم) کشور

گزارش "به اعتبار .  درصد بود ۶٠در شرايطی که فقر باالی .  به قدرت رسيد ١٩٩٨دولت ھوگو چاوز در سال 

 ۵ درصد رسيد و ۴۶فقر به کم تر از ) ٢٠٠٢تا سال (سال  ۴تنھا در عرض " ی التينامريکاکميسيون اقتصادی 

  . درصد تنزل يافته است ٧جالب اين که در حال حاضر فقر به ۀ نکت . درصد کاھش يافت٢۵سال بعد به کم تر از 

ز  ا–مار ايران آس مرکز ئي از جمله آقای عادل آذر ر–اين آمار را مقايسه کنيد با اماری که رسانه ھای دولتی ايران 

  .فقر و خطوط مختلف آن اعم از نسبی تا شديد ارائه می دھند 

 ھزار تومانی و خط فقر يک ميليون و چھارصد ھزار تومانی و به ٣٩٠ ئیبنابراين آمار و با احتساب دستمزد پايه 

 از فرض محال پرداخت به موقع اين دستمزد و باز ھم به فرض محال اين که دستمزدھا کم تر از اين نباشد ، بيش

 – وابسته به حسن روحانی –" آفتاب نيوز" تارنمای  .سی ميليون نفر از مردم ايران در زير خط فقر زندگی می کنند

بيش از ده ميليون ايرانی زير خط فقر "  به نقل از رئيس مرکز آمار ايران نوشت١٣٨٩ ]جوزا[ خرداد٧در تاريخ 

  ."ر زير خط فقر نسبی به سر می برند ميليون ايرانی د٣٠مطلق زندگی می کنند و نزديک به 

نرخ تورم سازمان يابی کارگری، "فقر در ايران بنگريد به بخش اول سلسله مقاالت " ات کلیئيجز" برای اطالع از 

کوتاه ؛ نگارنده ۀ به جز اين مقال.  مندرج در سايت ھای مختلف٢٠١٢چ مار١۵- ١٣٩٠ ]حوت[ اسفند٢۵؛"و خط فقر

در ھمان مقاله . در ايران نوشته و سخن گفته است" بی کاری ، فقر و روسپی گری"ۀ  درباربارھا با جزئيات بيشتری
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 ١٣٨۶ نوشتيم که در سال -نئوکينزی متمايل به اصالح طلبان دولتیۀ  يک اقتصاد خواند–به نقل از حسين راغفر 

سال گذشته و در  ۵بی شک ظرف .  درصد جمعيت کشور زير خط فقر شديد دست و پا می زده اند٣۵دست کم 

ناک قدرت خريد توده ھا ؛ بخش ئوليبرالی و به تبع آن کاھش وحشتتعميق تحريم ھا و تشديد سياست ھای نۀ نتيج

  .....وسيع تری از فرودستان به زير خط فقر افتاده اند

دان سياسی سيد خندان چنۀ اقتصادی سردار سازندگی و توسعۀ توسعۀ کارگر ايران در دو برھۀ وضع معاش طبق

ديکته ھای صندوق بين المللی پول از سوی ۀ  پس از اجرای با دقت و دلسوزان– به ويژه –بھتر از اکنون نبود؛ اما 

. يک فالکت واقعی سقوط کرده استۀ نھم و دھم ، زندگی کارگران به  اعماق در" عدالت محور و مھرورز"دولت 

 ازنتايج یافجايع گوشه ۀ زير کار از يک سو نشان دھند ھزار کارگر جان به لب آمده خطاب به و٢٠اعتراضی ۀ نام

ارد که در ذشدن دولت بورژوازی ايران است و از سوی ديگر خاکستر زير آتشی را به نمايش می گ" متعارف"

بستر يک جنبش اجتماعی ضد کاپيتاليستی و ضد استبدادی و با تکيه به تشکل و تحزب خود کارگران می تواند از 

خود را چنين ۀ نھفته در صحرای سينای سينۀ کارگران خشم فروخورد. اکم خلع يد سياسی کندسرمايه داری ح

  :مکتوب کرده اند

عدم پرداخت دستمزدھا؛ بی کارسازی ھا؛ قرار دادھای موقت؛ ناامنی شغلی؛ دستمزدھای به شدت زير خط فقر و "

ورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در  و رفاھی به صئیبسياری از اقالم غذا .تورم و گرانی بيداد می کند

 و به ويژه از چند ماه گذشته تا کنون ٩٠از اواخرسال . حال برچيده شدن از سفره ھای خالی ما کارگران است

ھيچ نوع کاال يا خدماتی در اين مملکت پيدا نمی شود که قيمت آن در . ھزينه ھای زندگی چندين برابر شده است

از عوارض بزرگ راه ھا و ھزينه ھای حمل و نقل تا . ده ھا درصدی پيدا نکرده باشدطول اين مدت افزايش 

مصالح ساختمانی و اجاره بھای منازل مسکونی تا ھزينه ھای خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قيمت لبنيات 

ر آن چه که برای و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و ميوه تا ھزينه ھای آموزش و بھداشت و درمان و خالصه ھ

اين افزايش .  تا چند برابر افزايش قيمت داشته استین يک انسان الزم و حياتی است گاھ و نفس کشيدءبقا

گذشته در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد ما کارگران سرسام آور قيمت ھا به ويژه در طول يک سال 

  : برای مشروح اين نامه بنگريد به..." درصد افزايش پيدا کرده است١٣فقط ) ٩١ -٩٠(در اين مدت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=2457 

گی و غيره ھمانی است که  و گرسنء فقر و فالکت و بی کاری و قرار داد موقت و کودکان کار و فحشااينۀ ھم

تعريف می کرد و مدعی می شد با " دو و نيم ميليون شغل"جناب دکتر احمدی نژاد آن ھا را در چارچوب ايجاد 

حاال ديگر آش ." نخواھيم داشتحتا يک نفر ھم فقير "در کشور) ھدفمند سازی يا حذف سوبسيدھا(اجرای اين طرح

  !والن ارشد نظام حاکم مانع از اجرای فاز دوم آن شده اندؤدفمند سازی آن قدر شور شده که مساين ھ

  

  دو قانون کار؛ يکی نئوليبرالی و ديگری مترقی

ازن مالی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاھش تورم و حفظ تو) مانند دولت ايران(يک دولت نئوليبرال واقعی 

مقررات ۀ  به عرص-سرمايه صورت می بنددۀ  که ھميشه با کاھش شديد مخارج عمومی و افزايش نرخ بھر–خود 

. مالی؛ بازار کار متغير؛ارزان سازی نيروی کار و بی کار سازی کارگران وارد می شودۀ  از بازار و سرمايئیزدا

 گرفته یاه و در ھفت سال گذشته شدت بی سابقه عين اين سياست ھا از دوران عروج دولت سازندگی شروع شد

فراز مھمی !  ريگانيستی را سفيد کرده است-در واقع نئوليبراليسم احمدی نژادی روی نئوليبراليسم تاچريستی .است
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که از ھر منظر؛ " اصالحيه"اين . شکل بسته است" قانون کارۀ اصالحي"از اين نئوليبراليسم ورشکسته در تصويب 

نئوليبراليزاسيون ۀ اع مطلق از حقوق کارفرمايان و سرمايه داران است ؛ سناريوی سياه تکميل پروسناظر به دف

بی "دور می دانم که احمدی نژاد و شرکايش آن قدر . اقتصاد سياسی سرمايه داری ايران را به فرجام می رساند

حتا در مسير طوالنی تھران . شندباشند که قانون کار دولت دوست و برادر ھوگو چاوز را مرور کرده با" کار

شان " عدالت پرور"و جلوگيری از اتالف اوقات " برادران"به ھمين سبب نيز ما برای تسھيل کار اين ! کاراکاس

قانون کار جمھوری اسالمی " اصالحيه" از ئیچند محور از قانون کار جديد دولت ونزوئال را در کنار گوشه ھا

و به آقای دکتر رئيس جمھور توصيه می کنيم به جای حفظ و باز توليد !  زدهبه اجمال و شتاب. رديف می کنيم

دوراز چشم و گوش .آمارھای کاذبی از رشد اقتصادی ايران يک بار اين يادداشت تند نويسی شده را مرور فرمايند

  !سای صندوق بين المللی پول و بانک جھانی البتهؤر

  

  قرارداد موقت و اخراج

 از کارگران ايران به شکل قرار داد موقت کار می کنند و ھر لحظه در معرض اخراج  درصد٨۵در حالی که 

." به اخراج سازی ھا امکان و وسعت بيش تری داده است) شرايط فسخ قراردادۀ دربار (٢٧ۀ مادۀ ھستند؛ اصالحي

)  اسالمیشورای( با تذکر کتبی و اطالع موضوع به تشکل کارگری ءدر صورت قصور و تقصير کارگر ابتدا

مبارک " کارفرما می تواند با پرداخت يک ماه آخرين حقوق در قبال ھر سال خدمت به فعاليت کارگر خاتمه دھد

  !!است

در صورت تعطيلی ) ١۵١- ١۴٨ماده ھای "(می گويد)  به امضای چاوز٢٠١٢مصوب يک مه (قانون کار ونزوئال 

ر می تواند طبق درخواست کارگران؛ دستور اشغال محل وزير کا) اعتصاب کارفرما(غيرقانونی يا تقلبی محل کار 

 تا کنترل -حذف شود" دستور وزير کار" اگر -چنين روندی." فعاليت توليدی را صادر کندۀ کار و شروع دوبار

  .زيادی نداردۀ کارگری فاصل

ن کار ايران ؛ آن  قانو٢١ۀ و يک تبصره به ماد) قرارداد به علت رکود در توليدۀ خاتم"(ک"و " ز"اضافه شدن بند

ھم در اقتصادی که مھم ترين شاخصه اش رکود تورمی است؛ ھمه و ھمه چک سفيد امضای کارگران را به دست 

. کارفرمايان می دھد تا ھر لحظه اراده کردند ، به ھر دليلی از جمله رکود و بحران اقتصادی کارگر را اخراج کنند

  !ستپنداری مسبب رکود و بحران در توليد کارگر ا

اگر کارگری غير موجه اخراج شود؛ قاضی می تواند دارائی کارفرما )" ٩۵ – ٨۵ماده ھای (در قانون کار ونزوئال

  !"زندان سازدۀ  ماه روان۶را ضبط کند و در صورت استنکاف از پذيرش مجدد کارگر؛ کارفرما را تا 

  

  گیکار خان

ده در خانه، از طريق کارگران دستمزدی مانند باغبانان کار انجام ش) "٢٠٩ -٢٠٧ماده ھای (در قانون کار ونزوئال

گی يک فعاليت کار خان" ١٧ۀ و طبق ماد" و آشپزان و پرستاران کودک و مشابه ؛ تابعی از قانون کار است

زنان خانه دار طبق قانون از حق } در نتيجه{.اقتصادی است که ارزش افزوده و ثروت و بھزيستی ايجاد می کند

  ." برخوردار ھستندمين اجتماعیأت
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اعم از دستمزد (در قانون کار جمھوری اسالمی ايران ضمن اين که ھيچ رديفی برای حقوق اجتماعی زنان خانه دار 

 ١۵؛ کارگاه ھای کوچک کم تر از ١٩١ۀ  به مادیاپيش بينی نشده ، سھل است با اضافه شدن تبصره ...)و بيمه و 

  !عدالت رو داشته باش! ار بيرون رفته اندنفر نيز بر اساس مصالح از شمول قانون ک

  

  دستمزد

ۀ  گاه تا دوسال پرداخت نشده؛ از مطالبات روزمره و مبارزات جاری طبق ۀش برای دريافت دستمزدھای معوقتال

دستمزدھا؛ مزايای اجتماعی و ھر مبلغی که "  قانون کار ونزوئال۵١ۀدر حالی که به موجب ماد. کارگر ايران است

در راستای .  ارجحيت دارد– از جمله حق اجاره و وام ھای بانکی و غيره –ار است؛ بر بدھی کارفرما کارگر طلبک

 که حقوق ئیکارفرما "۵٢٣ۀ ھم چنين به موجب ماد." تضمين اين ماده؛ دارائی کارفرما می تواند ضبط شود

  ."د شدکافی نپردازد مبالغ مشخصی جريمه خواھۀ کارگران خود را به موقع يا به انداز

شورای سه جانبه عالی "دخالت مستقيم . وضع نابسامان و فاجعه آميز دستمزد در اين کشور سرمايه زده روشن است

حداقل دستمزد  .و افزايش دستمزد بر مبنای نرخ تورم سال گذشته؛ چيزی بيش از تحميل بی حقوقی است" کار

. ن شده استيي ھزار تومان تع٣٩٠شته مبلغ  درصدی سال گذ١٣بر اساس تورم  )١٣٩١(کارگران در سال جاری

کاھش سيصد ( رقمی شده است٣گی موارد ضروری و تشريفاتی زندۀ  ماه گذشته در ھم۶ذکر اين نکته که تورم در 

و ذکر اين نکته که با وجود افزايش سرسام آور تورم ؛ دستمزد ...)  ماه و۶در صدی ارزش پول ملی در عرض 

  !زی شبيه ذکر مصيبت استکارگران تکان نخورده ؛ چي

  

  اعتصاب

بالئی که بعد از  .اعتصاب در قوانين ايران يک جرم امنيتی است که دست کم با اخراج کارگر ھمراه می شود

شان رفت؛ موضوع ده ھا داستان تراژيک ھای سنديکای واحد تھران بر آنان و خانواده ۀ اعتصاب کارگران رزمند

تعليق جمعی «اعتصاب را به رسميت می شناسد و به عنوان)"۴٩۶- ۴٧٢ ھای ماده(اما قانون کار ونزوئال .است

شرايط . حضور در محل کار را دارندۀ کارگران در طی يک اعتصاب اجاز . تعريف می کند»فعاليت کارگری

. اعتصاب بر زمان خدمت کارگران بی اثر است. فھرست تقاضاھای کارگرانۀ  ساعت پس از ارائ١٢٠: اعتصاب 

 که حق ئیکارفرما .مدت اعتصاب کارفرما مجاز به استخدام و جای گزينی کارگران اعتصابی نيستدر طول 

  ." ماه زندانی می شود١۵ تا ۶ از ۵٢٣ۀ اعتصاب و استخدام مجدد کارگران را ناديده بگيرد به موجب ماد

از ! زيادی در کار نيستتفاوت . از قرار در ونزوئال زندان برای کارفرما ساخته شده و در ايران برای کارگر

  !ھمين! اردوی کار تا سرمايه

  

  ايجاد تشکل مستقل کارگری

مک به ايجاد تشکل برای ک"حتا اگر کارگرانی  .ايجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما در ايران غير قانونی است

 قانون ٣۵٣ تا ٣۴٠ای اما به اعتبار ماده ھ . متری گرد آيند؛ دستگير و زندانی می شوند٧٠ۀ در يک خان"کارگری

.  و آزاد از ھرگونه تبعيض می توانند در اتحاديه ھای کارگری عضو شوندءکارگران بدون استثنا" کار ونزوئال 

کارفرمايان نمی توانند مانع فعاليت ھای .  به عنوان يک حق مسلم از سوی دولت تضمين شده استئیفعاليت سنديکا

کارفرمايان . د به دليل عضويت کارگران در سنديکا عليه کارگران اقدام کنندکارفرمايان نمی توانن.  شوندئیسنديکا
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؛ به نفع استمرار فعاليت سنديکا وارد عمل ئی ساعت پس از اطالع از ھرگونه فعاليت ضد سنديکا٧٢موظف ھستند 

  ."در غير اين صورت مجازات خواھند شد. شوند

......  

قانون کار ونزوئال و ۀ فاصل.  فعاالن کارگری چپ و پيشرو دنبال شودباری اين قياس مع الفارق می تواند از سوی

ھر  . است از يک قانون انسانی مدافع حداقل حقوق کارگران تا يک قانون ضد کارگری نئوليبرالیاايران فاصله 

اقعياتی قدر که احمدی نژاد در آغوش چاوز عکس يادگاری بگيرد و خود را ھمراه انقالب ھای بوليواری جا بزند؛ و

  .که فقط بخشی از آن ھا گفته شد؛ تنھا دروغ ھای واقعی يک دولت نئوليبرال را عريان می نمايد

  

  ديگرۀ ند نکتچو 

را ) مرکوسور(ی جنوبیامريکابازار اقتصادی ۀ ونزوئال به ھمراه آرژانتين و برزيل و پاراگوئه و اروگوئه اتحادي

.  ھزار شغل تازه در اين کشور به وجود آورده است٣٠٠اديه دست کم پيوستن ونزوئال به اين اتح .تشکيل داده اند

. البته تا ايجاد دو و نيم ميليون شغل دکتر احمدی نژاد ھنوز دو ميليون و دويست ھزار کسری دارد" ناچيز"اين رقم 

 دولتمردان آمالۀ کعب. ھفته يک تا پنج ساعت مشغوليت استدرحاال بگذريم که تعريف شغل و کار در دولت فخيمه 

  . ھميشه پيوستن به گات بوده است- از رفسنجانی و خاتمی و موسوی تا احمدی نژاد- ايران

. در ونزوئال آموزش با کيفيت باال در تمام سطوح تضمين شده و دوران دانشگاه و تحصيالت تکميلی رايگان است

آموزش مھارت ھای . صوصی وجود ندارددر ونزوئال ھيچ دانشگاه آزادی اعم از اسالمی يا مسيحی يا انتفاعی و خ

 و مراقبت ھای ئیمواد غذاۀ عالوه بر ياران. به ده ھا ھزار نفر در تعاونی ھا امکان ايجاد اشتغال داده استئیحرفه 

نيازی به سفرھای پرخرج استانی . رايگان پزشکی فروشگاه ھای موسوم به مرکال غذاھای ارزان به مردم می دھند

  ! و کشيدن مردم بی نوا به دنبال ماشين خود نيستو توزيع تراول چک 

 تضادی امريکاتضاد دولت ونزوئال با دولت  . مناقشاتی داشته اندامريکادولت ايران و ونزوئال ھمواره با دولت 

 به طور امريکادر حالی که تضاد دولت ايران و .امريکامانند تضاد دولت کوبا با . واقعی و ضد امپرياليستی است

يک دولت ضد امپرياليست فقط از طريق برخوردھای قاطع ضد کاپيتاليستی در داخل کشور . ياسی استمشخص س

نمی شود ھم به سود کارفرما و سرمايه دار قانون کار و . می تواند حقانيت ضد امپرياليستی اش را نشان دھد

  !اصالحيه نوشت و ھم ضد امپرياليست بود

 درصدی؛ در ۶٧ھوگوچاوز خالف احمدی نژاد . فاف و مردمی استدولت ونزوئال متکی به يک دموکراسی ش

 . در صدی را کسب کرد٨٠ درصد آرای مشارکت کنندگان ۵۴تنھا ) ٢٠١٢برو اکت١٢يک شنبه (آخرين انتخابات 

انتخابات ۀ به نتيج) کابريلس(حتا رقيب نئوليبرال و متکی به سرمايه داری غرب او. در متن يک انتخابات آزاد

چاوز و رقيب پروغربش به او ھشدار می دھد که بايد برای تحکيم ) ده درصدی(کم ۀ با اين حال فاصل. ردتمکين ک

سياست ھای راديکال تری را )خرده بورژوازی تحتانی(کارگر و زحمت کشان ۀ موقعيت سياسی و اقتصادی طبق

؛ را به سردمداری خانم چاموراب کنت و عروج ضد انقالبيون پروغر١٩٩٠شکست ساندينيست ھا در سال  .پيشه کند

  .ی التين است که نبايد تکرار شودامريکابزرگ انتخاباتی در ۀ يک تجرب

  

   ديگه يعنی چه؟٢١سوسياليسم قرن 
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چاوز . مانند اورته گا و مورالس و پيش از ھمه کاستروھا. ھوگوچاوز رئيس يک دولت مردمی و ترقی خواه است

ونزوئال ھنوزھم با . درستی نداردۀ اين ادعا پاي.ياد می کند" ٢١يسم قرن سوسيال"از سياست ھای خود تحت عنوان 

حاال کو تا سوسياليسم قرن بيست و يک؟ حتا  . زيادیافاصله ! حاال حاالھا. سوسياليسم قرن نوزدھمی فاصله دارد

 اولين کمونيست دنيا مسيح را"به قول و تعبير خود " ی التينامريکااالھيات انقالبی "سی از ادبيات أاگر چاوز به ت

  .؛ بازھم بايد به دست آوردھای مترقی دولت او ارج نھاد!"بداند

خاصی را تداعی ۀ مردم به خودی خود ممکن است طبق. چاوز خالف ھمتای وطنی اش در صف مردم ايستاده است

 افق فرا . ايستاده استچاوز درکنار اين مردم." ما نيز مردمی ھستيم"به قول دولت آبادی . نکند اما ما مردم ھستيم

با اين ھمه اگر او در گام  .او و کشورش تا سوسياليسم ھنوز خيلی فاصله دارند. روی او می تواند سوسياليسم باشد

خود کارگران امکان اجتماعی شدن ۀ کارگر ببرد؛ و به پشتوانۀ ھای بلند بعدی تکيه گاه اصلی اش را به ميان طبق

سوسياليسم البته از درون جنبش اجتماعی .....يک گام به سوسياليسم نزديک خواھد شد...ابزار توليد را تسھيل کند  و

ايد توجه داشت گاه نقش حزب کارگر و انقالب و خلع يد از قدرت سياسی بورژوازی عروج می کند؛ اما بۀ طبق

بندی سوسياليسم را  کارگری و سوسياليستی و وجود چھره ھای درخشانی مانند لنين می تواند بسترھای شکل پيشرو

واضح است که انقالب سوسياليستی . کارگر به سوی سوسياليسم را آماده تر سازدۀ مھيا کند و مسير پيش روی طبق

اما اگر لنين  .فرد و حزب جدا از طبقه نيست و طرح اين نظريه نيز رونوشتی از بالنکيسم نيستۀ متکی به اراد

سيه به توازن ميان شھر و روستا منجر شود ؛ اگر مائو صبر می کرد منتظر می ماند تا انکشاف بورژوازی در رو

تا روند صنعتی شدن چين ؛ دھقانان را به کارگر صنعتی ارتقا دھد؛ اگر کاسترو و چه گوارا در جنگل ھای سيرا 

زرگ و در روسيه و چين و کوبا آن تحوالت ب... اگراگراگر.... ماسترا به انتظار قيام کارگران علف می چيدند و

ھمان طور که اگر احمد زاده و پويان و اشرف در گسست از سنت ھای . انقالب ھای عميق اجتماعی اتفاق نمی افتاد

ايران را سازمان نمی دادند ؛ امروز سخن گفتن از چپ کارگری و ۀ ملی چپ ميليتانت و رزمندۀ حزب توده و جبھ

عبارت مشھور تحليل مشخص از شرايط مشخص . داشتقدرت خود مجال چندانی نۀ کارگر به پشتوانۀ آزادی طبق

ن ھوگو چاوز را در کانتکست ئيبار ديگر به ما می آموزد که دست آوردھای انقالب کوبا و رفرم ھای از باال و پا

  .زمانی و مکانی خود تحليل کنيم

  

  بعد از تحرير

بانکی و صنعت حمل و نقل ايران بی عليه نظام ) ٢٠١٢بر و اکت١۵دوشنبه  (اروپاۀ تحريم ھای جديد اتحادي.يکم

تر  را بر کارگران و زحمت کشان سياھگمان مردم فرودست را به دخمه ھای تاريک تری سوق خواھد داد و زندگی

. بازارھار آزاد نشده استۀ يک داروی ساده آوارۀ ھيچ وزير و وکيل و دولتمردی برای تھي. از گذشته خواھد کرد

  .بعد از اين نيز نخواھد شد

 و اعالم آمادگی اين سازمان پرو ناتو برای سازمان مجاھدين خلق ايران از اين تحريم ھاۀ حمايت بی شرمان.دوم

نئوکان ھای ۀ سقوط اين فرقه را که با دخيل بستن به امامزاد....سوريه و " آزاد"حضور در کنار ارتش القاعده پرور

ضد انقالبی و تاريک ۀ چپ و ترقی خواه ايران با يک فرقحاال اپوزيسيون .  تسريع شده بود؛ تکميل کردامريکائی

 برای اثبات امريکااپوزيسيونی که پس از رھا شدن از ليست ترور تروريسم دولتی . انديش ھم دست به گريبان است

تکاپوی اين باند سياه در کنار خروج آقای . سرسپردگی بيشتر به امپرياليسم غرب دست به ھر ترفندی خواھد زد

و يارکشی از ميان چند نوسکوالر؛ " شورای ملی" از خانه و قيام عليه منزل و اھل بيت محترم و فرود در پھلوی
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آلترناتيو سازی در استکھلم و بروکسل در مجموع نشان می دھد که بحران سياسی اقتصادی ۀ بعد از شکست پروژ

 و مصر و اتقيم و تلويحی در تونس و ليبيناتو موفق شد با دخالت مس .داخل مريدان ناتو را به ھيجان آورده است

. سوريه تا اطالع ثانوی انقالب نان و آزادی مردم زحمت کش را به سود اسالم نئوليبرال اردوغانی مصادره کند

  .بعيد می دانم اين پروژه در ايران جواب دھد

ال موجود در سپھر فی الحۀ پس از افول خيزش سبز تمام شواھد حاکی از آن است که تنھا جنبش رزمند.سوم

گی مستمر صنايع و بی کارسازی ھای آثار مخرب تحريم ھا، ورشکست. ستاجتماعی ايران جنبش کارگری ا

پيش گفته و به تبع آن اخراج انبوه ديگری " اصالحيه " که ھمه روزه شاھد آن ھستيم، و احتمال تصويب یاگسترده 

اين بی کاران ھمه روزه در کنار .  مواجه کرده استراننيروی عظيم بی کااز نيروی کار؛ جنبش کارگری را با 

 که ھيچ چيزی برای از دست دادن ندارد امر خطير یادھی کارگر بی کار شده سازمان. راکز دولتی تجمع می کنندم

  .جنبش کارگری ايران است

  

  

 

 

 

 


