
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 »!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه 
داران و تامين امنيت سرمايه، بخش مهم و 
جدايي ناپذير برنامه رژيم واليت فقيه در 

راستاي تحقق فرامين صندوق بين المللي پول 
مرتجعان حاكم با . و بانك جهاني است

پايمال كردن حقوق و منافع كارگران و 
زحمتكشان زمينه هاي پيوستن به سازمان 

 !تجارت جهاني را فراهم مي كنند
 

بحث در باره اصالحيه قانون كار با حرارت           
بسيار در ميان كارگران و زحمتكشان و نيز در         

پس از انتشار پيش     . سطح جامعه جريان دارد    
 13نويس اصالح قانون كار، در تاريخ                

مردادماه سال جاري، محمد جهرمي،                
وزيركار دولت ارتجاع، در جلسه اي با               
حضور تعدادي از نمايندگان مجلس در پشت       

اين جلسه آنگونه    . درهاي بسته شركت كرد    
كه مطبوعات گزارش دادند، به منظور پاسخ         
به پرسش برخي نمايندگان مجلس در                
خصوص طرح پيش نويس اليحه اصالح            

جهرمي پس از اين جلسه كه به       . قانون كاربود 
گفته يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي             
مجلس تنها بر سر راه هاي كه مي توان از               
طريق آن بهتر و دقيق تر قانون كار را اصالح           
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نگاهي به پيش نويس 
 اصالح قانون كار

 !هم ميهنان گرامي
با فرا رسيدن مرداد و شهريور ماه، هجده        
سال از فاجعه ملي كشتار هزاران زنداني           

اگر چه در طول هجده      . سياسي مي گذرد  
سال گذشته اسناد مهم و افشاگري درباره         
اين جنايت هولناك انتشار يافته است ولي        
هنوز همه ابعاد وسيع اين كشتار و حتي             
اسامي همه قربانيان اين انتقام گيري بزرگ       

 .سياسي روشن نيست
هجده سال پيش، به دستور مستقيم              
خميني و با تأييد اكثريت سران رژيم از            
جمله خامنه اي، رفسنجاني و ديگران             
هزاران زنداني سياسي، كه قبالً در بيداد           

» نظام نمونه  «گاه هاي دستگاه قضايي         
جهان به جرم پايبندي به اصول انقالب و           
دفاع از آزادي و عدالت و مخالفت با بيداد         
و استبداد قرون وسطايي محاكمه و به              
زندان هاي طويل المدت محكوم شده            
بودند، مجدداً در برابر يك هيأت سه نفره          
متشكل از جنايت كاران حرفه يي  اعزام           

،  قرار    »قاضي«شده به زندان، به عنوان         

گرفته و در محاكم صحرايي چند دقيقه          
بر اساس   . يي به اعدام محكوم شدند          

گزارش هاي گوناگون در ماه هاي مرداد        
، هزاران زنداني سياسي از     1367و شهريور   

گروه هاي مختلف سياسي توسط                
دژخيمان رژيم به قتل رسيدند و سپس            
براي پنهان كردن ابعاد اين جنايت                
هولناك در گورهاي دسته جمعي به             

 .     خاك سپرده شدند
فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي در          
شرايط سياسي يي رخ داد كه سياست             

جنگ، جنگ  «ورشكسته و خانمان سوز      
رژيم فقها با شكست كامل و       » تا پيروزي 
از سوي    » جام زهر صلح      «نوشيدن    

خميني مواجه شده بود و سران رژيم              
هراسناك از عواقب اين ورشكستگي           
بزرگ سياسي و براي تثبيت موقعيت             
متزلزل خود به دالوران اسير خلق، مبارزان    
بي باك راه آزادي و عدالت هجوم برده          

شركت نماينده كميتة مركزي حزب تودة ايران در نشست فوق العاده احزاب منطقه 

به ابتكار و ميزباني حزب          
كمونيست يونان، نشست فوق      
العاده احزاب كارگري و            
كمونيستي منطقه در آتن،           

و   29پايتخت يونان، در تاريخ      
در . مرداد ماه برگزار شد         30

اين نشست مسأله تجاوز خونين     
اسرائيل به خاك لبنان و وضع        
بحراني منطقه از جمله سياست      
هاي جنگ طلبانه امپرياليسم و      
خطر گسترش آن به سوريه و        
ايران و ضرورت اتخاذ  ابتكار        
عمل و مواضع هماهنگ و موثر 
بر ضد آن مورد بحث و تبادل         
نظر احزاب كمونيست منطقه       



كرد، گفتگو شد و جهرمي صرفاً به                
ابهامات پاسخ مي داد، به خبرنگاران از            

اين اصالحيه به    «:جمله يادآوري كرد كه   
ويژه براي نيروي كار جديد، زمينه هاي           
اشتغال را فراهم مي كند، ما اين پيش               
نويس را به استان هاي مختلف فرستاديم و         
در جلساتي كه مديران استانها با تشكل            

كارگران و كارفرمايان       (!!!)هاي واقعي   
داشتند، نظرات مختلفي در خصوص آن         
مطرح شد كه قطعا در نهايي شدن پيش             

البته اين پيش     . نويس منظور خواهد شد      
نويس نهايي نيست و آن را به صورت              
كنوني به مجلس نخواهيم فرستاد سعي مي        
كنيم مشكل قراردادهاي موقت از طريق          

 »...حل مشكل قانون كار رفع شود
او سپس به ايجاد يك سازمان جديد            
تحت عنوان اشتغال و كار آفريني براساس        
اصالحيه مذكور اشاره كرد و در اين باره          

در پيش نويس به دنبال آن بوديم         «:گفت
كه، تمركزي در كارها و اصالحي در امور        

ايجاد سازمان كار آفريني    ...... داشته باشيم   
در راستاي رفع موانع توليد و سرو سامان           

فصل ششم قانون      . دادن به امور است        
كاركه مربوط به تشكيل تشكل هاي              
كارگري است، اصالحات دقيقي صورت       
گرفته، اين اصالحات در جهت تشكيل           
تشكل هاي كارگري و كار فرمايي با              
درخواست كارگران و كارفرمايان               

 »....است
بعد از اندك مدتي، وزير كار در حاشيه         
ديدارش با برگزيدگان جامعه هنري بسيج       
سپاه پاسداران، در جمع خبرنگاران، با            
صراحت اعالم كرد بخشي زيادي از              
كارفرمايان و كارگران موافقت كلي خود       
را با پيش نويس اصالحيه قانون كار اعالم         

خبرگزاري مهر در اين خصوص     . كرده اند 
جهرمي اصالحيه قانون كار    «: گزارش داد 

را در جهت تقويت شركاي اجتماعي از           
جمله تشكل هاي كارگري و كارفرمايي         
در كشور عنوان كرد و اظهار داشت،              
اصالح قانون كار در جهت منافع كارگران       

 ».قرارداد موقت صورت مي گيرد
اين سخنان سراسر دروغ و تبليغات             
گسترده رژيم در باره اصالحيه قانون كار و        
همسويي آن با امر توليد، صرفا با هدف            
فريب و پنهان كردن نيات واقعي صورت          

بر خالف ادعاي جهرمي اين        . مي پذيرد 
اصالحيه وضعيت كارگران قرارداد موقت      

در اين پيش نويس     . را وخيم تر مي سازد     
ضد كارگري، به قراردادهاي موقت در          
مشاغل مستمر رسميت داده مي شود و اين         
در حاليست كه، يكي از مسايل مورد              

درخواست زحمتكشان ميهن ما در سال هاي           
اخير ضمن مبارزه با قراردادهاي موقت و طلب         
لغو كامل آن، استفاده غير قانوني كارفرمايان از        
اين نوع قرارداد در مشاغل دائم و مستمر بوده و          

در پيش نويس مذكور به عقد                  !  هست
روز به باال در چارچوب هاي          30قراردادهاي  

خاص اشاره مي شود و همين امكان رواج               
روز آنهم به      30گسترده قراردادهاي كمتر از       

 .شكل شفاهي نه كتبي را فراهم مي سازد
بطور كلي سه تغيير بنيادين در پيش نويس            
اصالحيه قانون كار در مقايسه با قانون كار فعلي  
به چشم مي خورد كه هر سه مورد از مهمترين           
و اساسي ترين مسايل مربوط به حقوق و منافع           

نخستين .  كارگران و زحمتكشان هستند          
اصالحيه سهولت اخراج كارگران و قانونيت          

مطابق پيش نويس       . بخشيدن به آن است         
روزگار به تمام معني براي كارگران و امنيت           

كارفرمايان از   . شغلي آنها سياه خواهد شد          
حقوق گسترده براي اخراج هاي فردي و               

اين مورد در    .  گروهي برخوردار خواهند شد     
ارتباط مستقيم با خصوصي سازي و تغيير و              
واگذاري مالكيت كارخانه ها و واحدهاي             
توليدي و خدماتي قراردارد و از زمره هدف            
هايي است كه در برنامه اصالحات ساختار             
اقتصادي مورد تقاضاي صندوق بين المللي پول       

 .بر آن تاكيد جدي شده است
دومين مساله، محدود شدن باز هم بيشتر              
آزادي تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل       

سومين مساله همانطور كه قبال      . كارگري است 
اشاره كرديم، ايجاد يك سازمان نو بنياد به نام           
اشتغال و كار آفريني است كه، در پيش نويس          
مسئوليت سازمان دهي، اداره آن بر عهده               
سازمان تامين اجتماعي گذاشته شده به اين             
ترتيب اين خطر وجود دارد كه دستاورد                
تاريخي زحمتكشان ايران، يعني سازمان تامين        
اجتماعي تغيير ماهيت داده و از اين رو منافع             
كارگران كه اين سازمان متعلق به آنهاست             

جالب اينجاست، اين پيش       . پايمال مي شود    
نويس از چنان ماهيت ارتجاعي و ضد كارگري        
برخوردار است كه فرياد وابستگان برخي جناح       

 .هاي ديگر حكومتي را نيز در آورده است
رييس سابق كانون عالي شوراهاي اسالمي          
كار درباره اين اوضاع به خبرگزاري ايلنا از             

مفهوم پيش نويس اصالحيه      «:جمله مي گويد  
قانون كار خروج ايران از اقتصاد توليدي و              

اگر اين پيش نويس به قانون           . صنعتي است  
تبديل شود و اجرايي گردد، ساختار صنعتي            
اقتصاد كشور شكسته مي شود و از توليدي              
. بودن به ورطه واسطه گري كشيده خواهيم شد       

وزير كار و معاونت روابط كار ايشان، نوكر             
دست به سينه طيف سرمايه داري سنتي هستند و         
اين پيش نويس هديه اي از طرف آنها به                 
سرمايه داران سنتي براي سركوب كامل               
كارگران و نابودي امنيت شغلي نيروي                 

كاراست، سردمدار اين حركت خطرناك و            
موذيانه، شخصي به نام باهنر، نايب رييس                
مجلس است كه مي خواهد امنيت شغلي                 
كارگران را به بازي بگيرد، با توجه به اظهار نظر          
وزارت كار و كارشناسان محترم اين وزارتخانه         

قانون كار مي توان اين گونه          41پيرامون ماده    
گفت كه به كارگران يك شكالت مي دهند تا          

 »!!كارخانه شكالت سازي را بگيرند
به بهانه  «:وي در ادامه اين سخنان تاكيد كرد        

افزايش دستمزد كارگران قراردادي، قصد             
دارند، رسمي ها را نيز قراردادي نمايند و اين             
يك هشدار جدي براي امنيت شغلي ميليون ها           

از   137تا    131كارگر مي باشد، حذف مواد         
فصل ششم قانون كار در واقع حذف تشكيالت         
كارگري و جايگزيني آنان با تشكيالت دست          
ساز است، اين امر بيشتر از آنكه به نفع كشور و            
نظام باشد به زيان است و قطع به يقين نظام از               

 ».اين بابت لطمه خواهد ديد
به اين ترتيب با چنين پيش نويسي و در                  
صورت اجرا شدن آن پس از تصويب نهايي             
آنچه در راستاي تامين امنيت سرمايه تحت              
عنوان نيروي كار ارزان و مطيع سال ها در برنامه          
رژيم واليت فقيه قرار داشته، صورت تحقق             
گرفته و امر خصوصي سازي بدون مشكل               

 .با سرعت به پيش برده خواهد شد »قانوني«
ارتجاع نخستين بار در اجراي برنامه خود در          
اوايل دهه شصت در ارتباط با قانون كار از                
كارگران شكست سختي خورد، اينك در              
فضايي ديگر، ارتجاع كينه خود را عليه                  
كارگران، با تدوين پيش نويس اصالحيه قانون         

 .كار، به نمايش گذارده است
اين طرح در اوضاعي تدوين و انتشار يافته             
است كه از يك سو شاهد پيگرد و فشار بر روي           
جنبش كارگري هستيم و از ديگر سو پس از             

قانون    44ابالغ خامنه اي در خصوص اصل             
اساسي و خصوصي سازي گسترده، طبقه كارگر       
و ديگر زحمتكشان ميهن ما در دايره تنگ               
يورش همه جانبه رژيم واليت فقيه بر ضد منافع          

 .و حقوق خود قرار گرفته اند
اصالحيه قانون كار، اقدامي هدفمند در               
راستاي برنامه هاي رژيم به ويژه ارتجاع حاكم          

مبارزه . براي تحكيم و تثبيت موقعيت خود است      
سازمان يافته، آگاهانه و متحد يگانه پاسخ ممكن        

كارگران و زحمتكشان   . در اوضاع كنوني است    
ايران هرگز در برابر ارتجاع تسليم نشده نخواهند        

 !شد
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رفيق ايسام مخول، دبيركل حزب كمونيست اسرائيل نيز ضمن               . تشكر كرد 
اشاره به شرايط دشوار مبارزه در درون اسرائيل و اشاره به اين امر كه حتي                     

را » دفاع از اسرائيل  «بخش هايي از جنبش صلح نيز در ابتدا فريب تبليغات               
خوردند گفت كه حمايت بين المللي نيروهاي مترقي به ما كمك كرد كه با                  

رفيق . وجود همه دشواري ها در مقابل اين سياست هاي جنگ طلبانه بايستيم              
مخول همچنين اشاره كرد كه دفتر روزنامه حزب كمونيست در شهر حيفا، با                
شصت سال آرشيو مطالب پر اهميت هدف حمالت موشكي حزب اهللا قرار                 

 .  به گفته رفيق مخول اين حمالت موشكي به هيچ وجه اتفاقي نبود. گرفته است
رفيق  بسام احمد عمر صالح، دبيركل حزب مردم فلسطين، نيز در سخنان                  
خود ضمن اشاره به وضعيت دهشتناك مردم فلسطين در زير اشغال ارتش                   

نماينده مجلس و هشت وزير دولت         132نفر از     29اسرائيل از جمله گفت كه       
جديد فلسطين توسط اسرائيل به گروگان گرفته شده اند و دولت اسرائيل از                 

ميليون دالر ماليات كه به نام دولت فلسطين اخذ كرده است                  500پرداخت  
 .طفره مي رود

نماينده كميته مركزي حزب تودة ايران نيز در سخنراني خود ضمن ابراز                  
همبستگي با مردم لبنان و فلسطين حمالت ارتش اسرائيل به خاك لبنان را به                  

نماينده كميته مركزي حزب ما در بخشي از سخنان خود            . شدت محكوم كرد  
در چند هفته گذشته لبنان و فلسطين هدف حمالت نظامي مخرب                 «: گفت

ماشين جنگي اسرائيل قرار گرفته اند، ايران و سوريه مورد تهديد مداخله نظامي      
با توجه به   . قرار دارند و منطقه خاورميانه در بحران جدي دست و پا مي زند                

اسناد و گزارش هايي كه در اين مدت انتشار يافته است اين امر روشن است كه 
حمله اسرائيل به فلسطين و لبنان با هماهنگي كامل دولت آمريكا صورت گرفته 
و دستگيري سربازان اسرائيلي تنها بهانه يي براي شروع و اجراي اين عمليات                

روشن است كه در سال گذشته دولت         «به گفته نماينده حزب      » .بوده است 
آمريكا به دنبال راه كارهاي ممكن براي آغاز مرحله جديد در تحقق برنامه                  

همان طوري كه مي دانيد هدف اين نقشه             . بوده است » خاورميانه بزرگ «
كنترل كامل سياسي، اقتصادي و نظامي منطقه خاورميانه توسط امپرياليسم                 

 ».آمريكا است
نماينده كميته مركزي حزب در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به             
دروغ بودن مدعيات امپرياليسم در زمينه گسترش دموكراسي در منطقه به اين              

آمريكا » تالش هاي قبلي  «مردم منطقه سابقه روشني از      «مسأله اشاره كرد كه     
به عنوان نمونه امروز مصادف با پنجاه و سومين          . براي تحقق دموكراسي دارند   

مرداد است كه سازمان سيا حكومت ملي دكتر مصدق در             28سالگرد كودتاي   
 –سال يك حكومت پليسي          25ايران را سرنگون كرده و براي بيش از                

را مي    »تالش ها «نمونه هاي ديگر اين       . ديكتاتوري را بر ايران حاكم كرد       
توان در عراق در همان دوران، مصر، سودان و ديگر كشورهاي منطقه نيز                    

 ».مشاهده كرد
نماينده كميته مركزي حزب ما با اشاره به اينكه سياست هاي ماجراجويانه                
نيروهاي ارتجاعي نيز مي تواند مستقيم و غير مستقيم به سياست هاي                          
امپرياليستي ياري رساند به وضعيت مبارزه ضد امپرياليستي در منطقه و                      
ضرورت اتحاد همه نيروهاي ضد امپرياليست اشاره كرد و در عين حال تأكيد               

به عنوان كمونيست ها و نيروهاي دموكرات ما براي دموكراسي،              «: كرد كه 
براي ما  . حقوق بشر، آزادي و تحقق حقوق زنان و كارگران مبارزه مي كنيم              

مبارزه با امپرياليسم به معناي مبارزه با سرمايه انحصاري و نظامي گري و در                   
بين اين ميارزه و آن نظر كه       . عين حال تالش در راه آزادي و عدالت اجتماعي        

مي داند تفاوت هاي ماهوي اساسي و جدي          » مقابله اسالم با كفر   «مبارزه  را    
تالش براي ارتقاء نقش و تأثير نيروهاي مترقي، دموكراتيك و               . وجود دارد 

چپ و سازمان دهي وسيع توده ها كليد اساسي در به  شكست كشاندن  برنامه                  
 »...هاي امپرياليسم در منطقه است

نماينده حزب ما در بخش نهايي سخنان خود به توضيح شرايط ايران و                     
ماهيت عميقاً ارتجاعي و ضد مردمي دولت احمدي نژاد پرداخت و اشاره كرد              
كه از هنگام برگزاري انتخابات پر تقلب رياست جمهوري و تحميل احمدي               
نژاد به عنوان رئيس جمهوري كارزار سازمان يافته يي براي تشديد خفقان و                 

 ...ادامه شركت نماينده كميته مركزي 
افزون بر احزاب منطقه از لبنان، سوريه، اردن،            . قرار گرفت 

فلسطين، اسرائيل، تركيه، قبرس، سودان و بحرين نمايندگان           
رهبري حزب كمونيست پرتغال، روسيه، گرجستان، سفير             
كوبا در يونان و شماري از اعضاي كميته مركزي حزب                  
كمونيست يونان و همچنين اعضاي اين حزب در پارلمان               
.  اروپا در جريان اين اجالس فوق العاده حضور داشتند                  

نماينده كميته مركزي حزب تودة ايران نيز از جمله شركت             
 .كنندگان و سخنرانان اصلي  اين نشست منطقه يي بود

اجالس با سخنان رفيق الگا پاپاريگا، دبيركل حزب                   
رفيق پاپاريگا در سخنان خود         . كمونيست يونان آغاز شد      

ضمن اشاره به اهميت برگزاري اين نشست و اشاره به اهداف            
: از جمله گفت  » مبارزه بر ضد تروريسم   «واقعي امپرياليسم از  

هدف ايجاد يك قبرستان ساكت است كه در آن هركس و            «
يا هر چيزي كه با نظم، سياست ها و سركوب خشن                        

ما به شدت با     . امپرياليسم مخالفت مي كند،  سركوب شود         
چنين اهداف و سياست هايي مخالفيم و با آن قاطعانه مبارزه              

ما از ماه ژوئن كه حمله وحشيانه اسرائيل به نوار          . خواهيم كرد 
غزه و كرانه غربي رود اردن شروع شد، ضمن محكوم كردن            
اين تجاوز گفتيم كه اسرائيل نمي تواند پشت ماسك                    

پنهان شود زيرا عامداً تمام تالش خود را به  » عمليات دفاعي«
كار گرفته است كه امر مذاكره با نمايندگان فلسطين را                   

به رسميت نشناختن دولت حماس كه در              .  تخريب كند  
انتخابات پيروز شد  و محاصره اقتصادي و فشار از اين طريق،             
از طرف اسرائيل و همچنين آمريكا و كشورهاي اتحاديه                

در حالي كه حمله      . اروپا، از جمله اين سياست ها هستند           
اسرائيل به بهانه دستگيري يك سرباز اسرائيلي آغاز شد در              
اينجا الزم است يادآوري كنيم كه دولت اسرائيل تاكنون               
هشت وزير دولت جديد و شمار زيادي از نمايندگان پارلمان           

اين . فلسطين و همچنين صدر آن را به گروگان گرفته است            
روشن است كه در     ! دولت اسرائيل » دفاعي«است عملكرد    

سال هاي اخير فلسطيني ها خواستار آزادي هزاران زنداني              
 ».سياسي يي بوده اند كه به دست ارتش اسرائيل اسير شده اند

رفيق پاپاريگا در جاي ديگري از سخنان خود همچنين               
حزب ما حمله ارتش اسرائيل را  نقشه               «: اشاره كرد كه    

نقشه . حساب شده براي تغيير سيماي منطقه خاورميانه مي داند        
منطقه عنوان مي    » دموكراتيزه كردن «يي كه زير ماسك        

. شود همان نقشه بوش، همان نقشه ناتو و اتحاديه اروپا است             
آنها حتي خواهان سرنگوني دولت هايي هستند كه ضرورتاً            
. مخالف آنها نيستند و تنها خواهان حفظ استقالل خود هستند          

آنها خواهان نيروهاي سياسي هستند كه كامالً گوش به فرمان           
رفيق پاپاريگا همچنين نگراني و مخالفت حزب                ».باشند

كمونيست يونان را از بسط درگيري و كشانده شدن آن به                
 .  ايران و سوريه اعالم كرد

رفقا خالد حداد، دبير كل حزب كمونيست لبنان، ايسام               
مخول، دبيركل حزب كمونيست اسرائيل، بسام احمد عمر             
صالح، دبيركل حزب مردم فلسطين، و رفيق مونير حمارنه،             
دبيركل حزب كمونيست اردن نيز در جريان سخنراني هاي             

مفصل و مشروح خود ضمن محكوم كردن يورش وحشيانه             
ارتش اسرائيل اين حمالت را بخشي از نقشه هاي امپرياليسم            

 .دانستند» خاورميانه بزرگ«براي تحقق نقشه 
رفيق خالد حداد، دبيركل حزب كمونيست لبنان، در                 
سخنراني خود به اهميت همبستگي بين المللي با مردم و                  
 7ادامه در صفحه  مقاومت ملي لبنان اشاره كرد و از اين تالش هاي صميمانه               
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كه اكنون    كارگران اين شركت كشتي سازي باوجود اين          . ساعت دست از كار كشيدند         72
. اند   گذرد، هنوز حقوق و مزاياي سال گذشته خود را دريافت نكرده                 ماه سال جاري مي      شش

كارگران اين واحد بعد از قول مساعد از طرف مديريت مبني بر پرداخت سريع مطالبات به سركار                 
اي كارگران هنوز عملي نشده       ولي به گزارش ايلنا قول مديريت در جهت تامين خواسته         . بازگشتند

ها تن از      ده. در گيالن است     »گنجه«مورد ديگر تظاهرات كارگر اخراج شده كفش            . است
باردر مقابل كارخانه كفش       كارگران در ادامه پيكار خود براي بازگشت به كار، براي چندمين              

هاي خود    گيالن اجتماع كرده و با به آتش كشيدن الستيك خواهان رسيدگي به خواسته              »گنجه«
اين درحالي است كه مديريت اين شركت با سرپيچي از حكم صادر شده مبتني بر                          . شدند

خبر ديگر  . كند  بازگرداندن كارگران اخراجي، از ورود كارگران بر سر كار خود، ممانعت مي               
هزاران تن از كارگران شهرري با      . آوري طومار اعتراضي از جانب كارگران دارد        حكايت از جمع  

در . جمهوري، مخالفت خود را با اصالح قانون كار اعالم كردند               ارسال طوماري به دفتر رئيس     
ما كارگران واحدهاي شهرري مخالفت خود را با هر نوع              «: بخشي از اين نامه قيد شده است         

شود، اعالم     تغييري در مفاد قانون كار كه موجب نا امني شغلي و تضعيف صنعت كشور مي                      
خبر ديگر كه منجر به سركوب شديد كارگران توسط نيروهاي نظامي رژيم شد، در                    ».كنيم   مي

اكنون بيش از يك هفته است كه كارگران كارخانه                       . وقوع پيوست     شهر سنندج به     
سنندج در اعتراض به وضعيت كار و نبود امنيت شغلي در مقابل درب                       »پرريس«ريسندگي

در طي اين مدت هيچ يك از مسئوالن پاسخگوي كارگران و            . اند  كارخانه دست به اعتصاب زده    
در مقابل روز شنبه، چهارم شهريور نيروي انتظامي با هجوم به كارگران با         . هاي آنان نبودند خواسته

اين حمله براي متفرق كردن كارگران و بدون هشدار قبلي صورت            . اعتراض كنندگان درگير شد   
آور به جمع كارگران هجوم برده و          گر با باتوم و گاز اشك  در اين حمله نيروهاي سركوب. گرفت

آنان و خانواده هايشان را كه براي حمايت از كارگران در محل حضور داشتند، مورد ضرب و                      
ها تعدادي از كارگران اعتصابي          در اين حمله بر اساس گزارش خبرگزاري          . شتم قرار دادند   

اما خواست كارگران اعتصابي كه با سركوب نيروهاي انتظامي رژيم روبرو شد،               . مجروح شدند 
زماني كه    84گويد كه از اسفند ماه سال          چه بود؟ يكي از نمايندگان كارگران اين كارخانه مي          

مصوبه افزايش دستمزد كارگران اعالم شد، كارفرماي كارخانه به بهانه ناتواني در افزايش                       
تن از كارگران كرد تا دستمزد مابقي كارگران را افزايش دهد               20تا  15دستمزد، اقدام به اخراج     

اين موضوع تا پايان    . شيفت كاري فعاليت مي كردند تا اخراج نشوند          4در اين ميان كارگران در      
ادامه داشت ولي از آن به بعد كارفرما اقدام به بستن قراردادهاي موقت كرده و                 85خرداد ماه سال    

هيچ . كه با اعتراض كارگران روبرو شد      . و يك ماهه تقليل داد      3،  6قراردادها را از يك سال به        
 .دهند مسئولي هم در اين خصوص پاسخگو نيست و همه حق را به كارفرماي كارخانه مي

هاي نساجي و ديگر واحدهاي صنعتي         واقعيت اين است كه وضعيت شغلي كارگران كارخانه         
اين امر نتيجه   . كند   ميهن ما مطلوب نيست و خطر بيكاري، اشتغال هزاران كارگر را تهديد مي                 

توجهي   در اين ميان بي   . دهد  را به شدت ادامه مي      سازي است، كه دولت آن      مستقيم روند خصوصي  
كشان از جانب مسئولين و مقامات دولتي و حمايت آنان از                     به حقوق كارگران و زحمت       

هاي فريبنده دفاع از محرومين و         هم براي دولتي كه با وعده        آن. كند  كارفرمايان جلب توجه مي   
كشيده   هاي ذكر شده در باال و برخورد نظامي با كارگران ستم              نمونه. مظلومين به صحنه آمده است 

در نقاط مختلف كشور خود به اندازه كافي گوياي اين واقعيت است كه از دولت ارتجاعي و                       
بدون ترديد كارگران ميهن ما در سايه          . گونه پاسخگويي را نبايد داشت        سركوبگر انتظار هيچ   

كشان، پاسخ قاطعي به      مبارزه خود و باالبردن درجه همبستگي همراه با ساير محرومان و زحمت              
 .نوع برخوردها خواهد داد اين

 
 كند خطر مرگ جان زندانيان سياسي را تهديد مي: هشدار* 

 
متعاقب مرگ مشكوك دانشجوي مبارز اكبر محمدي در زندان اوين و اعتراضاتي كه از جانب                  

بشر صورت گرفت، در هفته جاري اخباري           خواه و مدافع حقوق      هاي آزادي   احزاب و سازمان  
ها   در برخي از گزارش   . منتشر شد كه حكايت از وضعيت نگران كننده ساير زندانيان سياسي دارد            

سركوب خشن پاسخ رژيم به      * 
 هاي برحق كارگران خواسته

 
ديده و      گسترش مبارزه كارگران رنج      

هاي اخير اوج     ستم ميهن ما در هفته      تحت
روزي نيست كه     . اي داشته است       تازه

اخبار مبني بر اعتصاب، تحصن و                
تظاهرات خياباني كارگران به خاطر            
احقاق حقوق انساني خود، منعكس            

هاي اعتراضي كارگران         حركت. نشود
ويژه از زمان اعالم اصالح قانون كار از          به

طرف دولت كه در واقع نه اصالح بلكه          
تهديد كارگران و تضيق حقوق آنان            

خود اين  . اي يافته است     است، اوج تازه   
امر نشان از درجه آگاهي و رشد                  
آمادگي براي تشديد مبارزه توسط             

اين مبارزات   . كارگران ميهن ما دارد       
هرچند در حال حاضر پراكنده و                 

باشد و منحصر به               خودجوش مي   
. هاي منفرد است     ها و كارگاه     كارخانه

زيرا كه كارگران عالوه بر سيطره شديد        
استبداد و سياست سركوب خشن به             
داليلي كه بر همه روشن است از                 

تواند    هاي مستقل خود كه مي           تشكل
هدايت كننده پيكار كارگران باشد،            

هاي    با اين وجود نشانه      . محروم هستند  
اميدبخش و همبستگي متقابل در بين            

. خورد   چشم مي     صفوف كارگران به    
آخرين نمونه آن فرياد يكپارچه                 
كارگران سراسر كشور و مقابله آنان با          
موضوع ترفند اخير رژيم تحت عنوان           

 . باشد  اليحه اصالح قانون كار فعلي مي        
جا به    قبل از ورود به موضوع، در اين          

اختصار به سر تيتر برخي از خبرهاي             
: شود   كارگري در طي هفته اشاره مي          

آبادان   »اروندان«سازي   كارگران كشتي 
براي رسيدگي به حقوق خود، به مدت          

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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كند، اشاره شده     به موضوع خطري كه جان ديگر زندانياني سياسي را تهديد مي              
اي را چاپ كرد كه در واقع يك طومار اعتراضي             براي نمونه ادوارنيوز بيانيه   . است

است كه بيش از چهارصد نفر از فعاالن سياسي ، فرهنگي و دانشجويي كشور آن را                
بار اكبر محمدي در زندان       بيانيه ضمن محكوم كردن مرگ تاسف      . اند  امضاء كرده 

اوين، مرگ مشكوك وي را متوجه مسوالن عاليرتبه اجرايي و قضايي و به ويژه                   
اين متن اعتراضي در ارتباط با نحوي مرگ و            . داند  مي    مسئوالن امنيتي در زندان    

هاي مقامات رژيم براي سرپوش گذاشتن بر پرونده مرگ اين                  چنين تالش   هم
دانشجو و مختومه اعالم كردن آن، داراي نكات افشاگري است كه قابل توجه                    

در پي    1378زنده ياد اكبر محمدي زنداني عقيدتي و سياسي كه از تيرماه                : است
اعتراض به شبيخون به خوابگاه دانشجويي و ضرب و شتم و كشتار دانشجويان،                   

هاي واهي و ساختگي مانند اخالل عليه امنيت كشور و اهانت              سال به اتهام    7مدت  
وقفه   سال حبس بي    15ها و با تبديل حكم اعدام به           به مقدسات و مصاحبه با رسانه      

روز اعتصاب غذا در اعتراض به محروم           9برد، سرانجام پس از        در زندان بسر مي    
ماندن از داروهايي كه به تشخيص پزشك براي سالمت او ضرورت مبرم داشتند، و              
به دنبال بي اعتنايي و برخوردهاي تند و غيرمسوالنه ماموران زندان در زندان اوين                

خواه در حالي اينچنين       اين جوان دانشجوي آزادي    . به طرز مشكوكي جان باخت     
تاسف بار و غريبانه از ميان رفت كه از ديد نمايندگان مجلس، كه براي بازديد به                   

اين جوان    جنازه. زندان رفته بودند، با دست و دهان بسته پنهان نگه داشته شده بود               
اي در    دورافتاده  هيچ مجوزي از سوي خانواده، مخفيانه در نقطه          دانشجوي مبارز، بي  
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به ادعاي مسوالن امنيتي، به خاك سپرده شد تا راز مرگ مشكوك وي                   ) آمل(

مخفي بماند، ماموران امنيتي هراسان از تبعات دامنگير اين حادثه، حتي به دفن                    
تن از دانشجويان و      40مخفيانه اكبر محمدي اكتفا نكردند و با توقيف و بازداشت             

نيروهاي سياسي كه براي شركت در مراسم محمدي عازم آمل بودند از حضور                  
آنان بر سر مزار اكبر محمدي جلوگيري كردند و با فشار و تهديد و به بهانه                          
برگزاري مراسم اعتكاف مراسم ترحيم وي در مسجدي در تهران را لغو كردند تا                 
شايد نام اكبر محمدي و مرگ مظلومانه او را از ديد همگان پوشيده نگاه دارند كه                 
البته اين قتل نيز چون ديگر قتل هاي از اين دست، از ديد وجدان بيدار                               

اين بيانيه در ادامه        . آزاديخواهان مخفي نماند و در سينه تاريخ ثبت شد                    
هاي خود با توجه به مخاطراتي كه جان ديگر زندانيان سياسي را تهديد                   افشاگري

خواه و نهادهاي مدافع  دهد و از همه احزاب آزادي كند، به مردم ايران هشدار مي مي
در اين طومار اعتراضي با توجه      . خواهد كه مانع فاجعه ديگري شوند       حقوق بشر مي  

اكبر : خوانيم  ها، به درستي مي      به سابقه طوالني رژيم در زمينه جنايت در زندان            
محمدي نه اولين و نه آخرين قرباني آزادي خواهي و حق طلبي، آن هم در درون                  

بلكه پيش از آن سابقه سر به        . حصارهاي زندان در اين سرزمين بوده و خواهد بود         
نيست كردن زندانيان سياسي و عقيدتي و تعقيب و شكنجه و كشتار آزادي خواهان               

زين پس نيز تا زماني كه اراده كامل          . را از سوي ماموران خفقان شاهد بوده ايم            
مردم ايران سرنوشت و حاكميت ما نسازد ما كماكان با خطر حذف هم ميهنان                     
 .آزاده و مبارز و حتي منتقد و معترض خود روبرو خواهيم بود                                      

دوست،   ها و احزاب مترقي و انسان         صدا با ديگر سازمان      حزب توده ايران نيز هم     
ها به شدت محكوم كرده و        جنايات سران و مقامات مسئول رژيم حاكم را در زندان         

 .تر همه زندانيان سياسي است خواهان آزادي هرچه سريع
 

 اي نيستند در اسالم مردم كاره: اهللا خزعلي آيت* 
 

ها و مواضعي از زبان رهبران و مسئولين رژيم واليت فقيه جاري               گاهي اوقات نكته  

دهنده ماهيت    شود كه خود به اندازه كافي نشان           مي ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران 
و . مانده و ارتجاعي رژيم حاكم است           كامالً عقب 

هم اين موارد خود چنان افشاگر هستند كه               درواقع
آخرين نمونه اين امر      . توان چيزي بدان افزود       نمي

سخنان قصار يكي از مبلغين ذوب در واليت به نام              
وي به روشني اين موضوع را كه مردم         . خزعلي است 

و راي آنان در رژيم اسالمي حاكم هيچ گونه نقش و            
. كند  كاركردي ندارد، بيان كرده و از آن دفاع مي            

نوع صالحيتي براي      ما هيچ   كه مردم ميهن     نتيجه اين 
 .حاكم شدن بر سرنوشت خويش ندارند                      

اهللا خزعلي يكي از اعضاي          دانند كه آيت     همه مي 
مجلس خبرگان رهبري است كه در آينده نزديك            
مردم شاهد برگزاري انتخابات يا درواقع انتصابات آن        

گويي با    و  شنبه در گفت    وي در روز سه    . خواهند بود 
: گويد  چنين مي ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران     

دهند   در اسالم مردم به حكومت مشروعيت نمي           «
اين   ».كنند  بلكه تنها در اجرا به حاكم كمك مي            

لشكر هستند    كه مردم فقط سياهي     چيزي نيست جز اين   
ها بايد    بار مانند ماشين راي از آن       و هر چهار سال يك    

دادن به رژيم سوءاستفاده كرده و        »مشروعيت«براي  
هاي   با تبليغات و تهديدات آنان را به پاي صندوق             

اهللا خزعلي به اين هم اكتفا نكرده و           آيت. راي كشاند 
اذن   بر اين اساس هر حكومتي كه بي         «: دهد  ادامه مي 

سياسي قرار بگيرد       خدا باشد حتي اگر در اعالء درجه      
زيرا بناي دين بر اين است كه تمام كارها         . ساقط است 

اعم از امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قضايي و            
اين كه    ».حكومت بايد اول با اذن خدا همراه باشد          

سال گذشته با گوشت و پوست          27مردم ما در طي      
هم به قيمت گزاف حكومت ديني و واليي          خود و آن  

زيرا نگاهي  . اند بر كسي پوشيده نيست       را لمس كرده  
به آمار و ارقام ارايه شده توسط خود حكومت در               

اجتماعي، سياسي، اقتصادي،       «هاي        تمام زمينه   
كند، چيزي جز     اهللا خزعلي اشاره مي     كه آيت   »قضايي

هم   و دليل آن  . فاجعه براي مردم ميهن ما نداشته است       
. به اعتقاد ما همان است كه خزعلي بدان باور دارد              

يا . يعني عدم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود        
 ».اي نيستند   مردم كاره «به زبان پيروان واليت فقيه        

اهللا خزعلي در اين مصاحبه بيان            سخناني كه آيت   
يابد، زيرا وي سنگ       كند، با اين درها خاتمه نمي        مي

از نظر انبياء    «: گويد  گذارد با صراحت مي      تمام مي 
حاكم فقط خداست و غير از مسائل تقرب و تعبد               
حكومتداري تنها از آن اوست و چنانچه او اجازه دهد          
اين حكومت به پيامبر يا هر شخص ديگري كه                  

شود و آنها نيز از حق حكومت         شايسته بداند منتقل مي   
در اين رابطه مردم نيز قطعاً        ».شوند  مند مي   كردن بهره 
فعالً   »آن شخص ديگر  «پرسند كه حتماً      از خود مي  

اي رهبر رژيم و در دولت اسالمي          در حكومت خامنه  
 هاي سرخرمن است؟ نژاد با وعده احمدي
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حزب . و آنان را به قصد گسترش ارعاب وسيع در جامعه كشتار كردند               
تودة ايران در جريان اين فاجعه ملي شماري از برجسته ترين رهبران و                  
كادرها، انديشمندان، نويسندگان، مورخان، و مترجمان سرشناس،  فعاالن         
جنبش سنديكايي، جنبش دانشجويي و زنان و افسران برجسته ارتش را از             

سال   25در ميان اعدام شدگان قهرماناني  بودند كه بيش از               . دست داد 
عمر خود را در زندان هاي شاه سپري كرده بودند و اسطوره هاي مقاومت 

 .و پايداري خلق در مقابل رژيم ستم شاهي بودند
واقعيت اين است كه فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي،  در تابستان                 

، سرمايه معنوي بزرگي را كه حاصل كار و پيكار پنجاه ساله               1367سال  
جنبش آزادي خواهانه ميهن ما بود قرباني منافع ارتجاع قرون وسطايي و              

 .حفاظت از رژيم استبدادي و از نظر معنوي ورشكسته واليت فقيه كرد
 !هم ميهنان عزيز

امسال سالگرد فاجعه ملي در حالي برگزار مي شود كه تني چند از                   
جنايت كاران و دست اندركاران مستقيم كشتار فرزندان خلق، پاداش               
جنايات خود را با گرفتن وزارت خانه هاي كليدي دولت احمدي نژاد                

مصطفي پورمحمدي، وزير   حضور دژخيماني همچون    . دريافت كرده اند  
نشانگر ماهيت    كشور، و غالمحسين محسني اژه اي، وزير اطالعات،              

عميقاً  ضد مردمي و ضد انساني رژيمي است كه ادامه حياتش با ادامه                   
سركوب خشن و خونين خواست هاي برحق جنبش مردمي ميهن ما براي             

 . استقرار آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي گره خورده است
هجده سال پس از فاجعه ملي مبارزه براي روشن شدن همه ابعاد اين                 
جنايت هولناك و سپردن دست اندركاران سازمان دهي اين كشتار                  

اين امر مهم وظيفه ملي و        . سياسي به دست عدالت همچنان ادامه دارد         
. ميهني همه كساني است كه خود را مدافع آزادي و حقوق بشر مي دانند               

تالش ارتجاع در تمامي اين سالها به فراموشي كشاندن خاطره اين جنايت            
از تخريب گورهاي بي نشان دالوران        . و پوشاندن اثرات آن بوده است       

خلق، در گلستان خاوران، تا آزار و اذيت خانواده هاي گرانقدر شهداي              
راه آزادي، همه تالش هاي رژيم با پايداري خانواده هاي شهدا  و                       
حمايت نيروهاي  مترقي و آزادي خواه ايران و جهان  با شكست رو به رو                

برگزاري با شكوه خاطره تابناك اين دالوران به خون خفته             . شده است 
خلق تنها ياد كردن از مبارزات اسطوره اي آنها نيست تجديد عهد با                    
آرمان هاي واالي آزادي و عدالت، جلب توجه جهاني به ماهيت                      
جنايتكار رژيم واليت فقيه و تأكيد بر اين نكته اساسي است كه خلق تا                 
دادخواهي نهايي اين جنايت و به كرسي نشاندن عدالت در مورد همه                 

 .مسئوالن آن به مبارزه خود ادامه خواهد داد
درود آتشين به خاطره تابناك و جاودان شهداي فاجعه ملي و همه                   

 !شهداي راه آزادي و عدالت خلق
 !با هم به سوي طرد رژيم استبدادي و ضد مردمي واليت فقيه
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 ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 
زندگي، و در يك كالم تسلط شركت هاي فرا ملي بر كلية شئون                
زندگي در اين كشورها، پيامدهاي فاجعه باري داشته است كه                  
نيروهاي اجتماعي وسيعي را براي دوري جستن از اين سياست ها و             
در پيش گرفتن سياست هاي دموكراتيك و مبتني بر رشد اقتصاد               

در شرايط كنوني در بسياري از اين            . ملي به ميدان آورده است       
كشورها اين نيروها توانسته اند نيروهاي مدافع سياست هاي خانمان            
برانداز نوليبرالي را از قدرت حاكمه بيرون رانند و با در اختيار                    

 . گرفتن قدرت دولتي سياست هاي نوين خود را به اجرا گذارند
در پيش گرفتن سياست هاي اقتصادي نوين و دموكراتيك از                
طرف اين كشورها برابر است با به چالش گرفته شدن آنها از طرف              
دولت آمريكا كه به رهبري جورج بوش سعي در تحميل سياست               
هاي نوليبرالي در چهارچوب توافقنامة تجارت آزاد قارة                       

دارد و سعي مي كند با تحميل اين توافقنامه تسلط               FTAAآمريكا
هر چه بيشتر شركت هاي بزرگ سرمايه داري  را بر اين قاره برقرار               

نشست سران اين كشورهاي عضو توافقنامة تجارت آزاد قارة          . سازد
. آمريكا در سال گذشته در ماردل پالتا با شكست قطعي روبرو شد             

بسياري از رهبران كشورهاي آمريكاي جنوبي امروز از بي بازگشت          
بودن اين شكست مي گويند و مصمم اند كه نقطة پايان بر تالش                 

 .هايي بگذارند كه براي احياي اين قرارداد صورت مي گيرد
در چنين شرايطي است كه اهميت پيمان بازار مشترك جنوب               

كشورهاي آمريكاي جنوبي با ايجاد اين بازار            . آشكار مي شود   
مشترك مي توانند با اشتراك منابع اقتصادي خود و هماهنگ                  
ساختن سياست هاي اقتصادي شان، كه كامال طبيعي است كه دامنة            
آن به حيطة سياسي هم كشيده مي شود، با قدرت بيشتري به عملي                

بدون شك اين پبمان    . كردن طرح هاي سياسي خود همت گمارند       
در مسير اجراي سياست هاي ملي و دموكراتيك خود با مخالفت و              
توطئه هاي كشورهاي امپرياليستي و به خصوص امپرياليسم آمريكا           

با اتحاد و هماهنگي در چارچوب پيمان بازار            . روبرو خواهد شد   
مشترك جنوب امكان و توانايي مقابله با اين توطئه ها دوچندان                 

در جريان اين نشست و به موازات آن، نشست ديگري            . خواهد شد 
در اين  . موسوم به نشست مردم در شهر كوردوبا در جريان بود                

نشست كه نمايندگاني از طرف تشكيالت كارگري و دموكراتيك،          
فعاالن حفاظت از محيط زيست، و نيروهاي چپ در آن شركت                
داشتند، معضالت حاد جوامع آمريكاي جنوبي و مسائل عمدة                 
زندگي مردم مثل بيكاري، محيط زيست، كشاورزي و دموكراسي           

نتايج اين بحث ها در پايان به         . مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت        
 .صورت طرح هايي به نشست سران ارائه شد

در مدت برگزاري نشست مردم، تظاهرات و راهپيمايي هاي                 
گسترده اي نيز از طرف مردم صورت گرفت كه از طرف سران                  
كشورها مورد استقبال قرار گرفت و فيدل كاسترو، هوگو چاوز و              

 .اوو مورالس در آنها سخنراني كردند

 ...ادامه نشست سران بازار مشترك 
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پايه گذار جنبش      2004وانگاري ماتايي برنده جايزه صلح نوبل سال             
كمربند سبز در كنيا، بدون شك اولين زني است كه در آفريقاي مركزي و               

به منظور جلوگيري از      1977او در سال    . شرقي موفق به دريافت دكترا شد      
نابودي جنگل ها و همچنين ايجاد شغل براي مردم بومي كنيا كارزار                     

بدين ترتيب جنبش كمربند سبز به سرعت رشد        . درخت كاري را آغاز كرد    
در دنيا مبدل     سياسي و طرفدار محيط زيست      مهم  كرد و امروزه به نيروي    

 »ناراضي«وي كه زماني از طرف دولت فاسد گذشته                    . شده است  
مي شد، امروز در مقام معاون وزير محيط زيست و منابع طبيعي                   قلمداد

ميليون درخت به     10تا بحال به كوشش اين جنبش بيش از         . فعاليت مي كند  
منظور جلوگيري از فرسايش خاك و تامين سوخت مورد نياز خانگي                  

برنامه درختكاري عمدتا از طرف زنان دهات كنيا به پيش . كاشته شده است
بعضي از كشورهاي آفريقائي از جمله تانزانيا، اوگاندا،              . برده مي شود   

، به پيروي از كنيا قدم هاي             ماالوي، لسوتو، اتيوپيا، زيمبابوي و غيره         
اما، طبق گزارش سال     . مشابهي را برداشته و موفقيت هائي نيز داشته اند             

درختي كه در آفريقا قطع مي          100سازمان ملل، هنوز به ازاي هر           1989
با توجه به اين گزارش مي توان به عمق         . درخت كاشته مي شود     9شود تنها   

خانم ماتايي در نامه    . فاجعه و تالش خستگي ناپذير زنان در آفريقا پي برد           
كاشتن درخت،  «:اي در صفحه اينترنت جنبش كمربند سبز مي نويسد               

با يك حركت ساده كندن زمين و كاشتن درختي در              . كاشتن اميد است  
با بسيج   جنبش،  .آن، ما براي خود و نسل هاي آينده اميد مي كاريم                  

حل مشكالتي مانند آموزش و پرورش، آب آشاميدني، برابري و                مردم،
بهداشت را كه بر زندگي انسان هاي بي شماري، به ويژه زنان و خانواده                   

مردم براي دفاع از    . قرار مي دهد   ، هدف خود   هاي آنان، تاثير مستقيم دارد    
و اين قدرت      قدرت مي گيرند،      حقوق خود و جامعه بپا مي خيزند،            

گيري براي محيط زيست، حاكميت        راهنماي آنها در تعيين تقدم تصميم      
آفريقا :داريم   ما چالش عظيمي در پيش رو     . خوب و فرهنگ صلح مي شود     

اما مي دانيم كه    .  با نابودي جنگل و فقر روزافزون و بي وقفه روبرو است            
 ». .   . .كارهاي بسيار مثبتي از طرف دولت و جامعه مدني در جريان است             

در نايروبي، كنيا، در خانواده اي كشاورز به دنيا              1940وانگاري در سال     
) بيولوژي(موفق به دريافت ليسانس در رشته طبيعي          1964وي در سال    . آمد

 1966از كالج مونت سنت اسكوالستيك در كانزاس، و سپس در سال                  
و با ادامه تحصيل     موفقي به كسب فوق ليسانس از دانشگاه پيتزبورگ شد           

موفق به دريافت دكترا از       1971در دانشگاه هاي آلمان و كنيا در سال              
وانگاري در همان جا به تدريس آناتومي جانوري           .  دانشگاه نايروبي شد   

رئيس بخش آناتومي جانوري و       1977و    1976وي در سال هاي     . پرداخت
ماتايي در گذشته رئيس شوراي ملي زنان كنيا نيز بوده          . دستيار پروفسور شد  

وي در توضيح دليل     . شوهر وي از او طالق گرفت         1980در سال    . است
طرز تفكر وانگاري براي يك زن بسيار قوي است و من              طالق گفت كه ،   

كه پرونده طالق را بررسي مي كرد با نظر         قاضي يي. قادر به كنترل او نيستم
خانم ماتايي در    . همسر وانگاري موافقت كرد و حكم طالق صادر شد             

دوران رياست جمهوري دانيل اراپ مواي، به دليل درخواست برگزاري              
انتخابات چند حزبي و پايان دادن به فساد سياسي و سياست قبيله اي، بارها                

تقريبا به تنهائي      1988در سال    . مورد حمله قرار گرفت و به زندان افتاد           
 »تايمز ميديا تراست  «طبقه اي     60موفق شد با جلوگيري از ساختن بناي          

يكي از  (كه به شركاي تجاري رئيس جمهوري تعلق داشت، پارك اهورو            
درانتخابات سال  .را از نابود شدن نجات بدهد       ) پارك هاي طبيعي كشور    

، ائتالف ملي رنگين كمان توانست حزب حاكم، اتحاد ملي                       2002
آفريقائي ، را شكست بدهد و ماتايي از طرف اتئالف رنگين كمان به                     

پست مشاورت وزير محيط      2003او از سال    . نمايندگي مجلس انتخاب شد   
و در همان سال حزب سبز        زيست، منابع طبيعي و مراتع را به عهده دارد ،           

به عنوان اولين رئيس شوراي        2005مارس    28در  . آفريقا را تاسيس كرد    
يازده رئيس  . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اتحاديه افريقائي انتخاب شد          

دولت كه كشورهاي شان بر دهانه كنگو قرار دارد وي را به عنوان سفير                   
به منظور حفظ اين     تشريفاتي فعاليت هاي خير خواهانه اكوسيستم كنگو ،         

ليست جوايز بين المللي و مدال هاي          . انتخاب كردند  اكوسيستم حياتي ،   
وانگاري  .افتخاري كه وانگاري تا بحال دريافت كرده است بي شمار است            

حفظ محيط زيست جهاني    «:پس از دريافت جايزه صلح نوبل گفت  
وانگاري مي گويد      .دارد با برقراري و حفظ صلح ارتباط مستقيم         

بسياري از مسائلي كه ما امروزه در سطح ملي با آن دست به گريبان               
هستيم، در واقع دال بر وجود مشكالت بزرگتري اند، و به جاي                  

در سال  .نگراني براي آنها بايد نگران داليل وجود آن عوارض باشيم         
ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، نشان لژيون دونور،                2006

خانم .را به وانگاري ماتايي اهدا كرد        باالترين نشان افتخار فرانسه ،     
نفري بود كه در برنامه افتتاحيه المپيك زمستاني            8ماتايي يكي از     

كميته نروژي نوبل در       . پرچم المپيك را به ميدان آورد             2006
معرفي كرد    2004اطالعيه اي كه ماتايي را برنده جايزه صلح نوبل            

. رژيم ستمگر سابق كنيا ايستاد        در برابر  ماتايي شجاعانه «:گفت  
داخل و    روش يگانه وي در اين راه، توانست توجه افكار عمومي            

او الهام بخش    . كند  خفقان سياسي  رامتوجه –بين المللي     -خارج  
و به ويژه زنان، براي      بسياري در راه مبارزه براي حقوق دمكراتيك،      

  ».بهبود شرايط خود شد

 زنان و مبارزه در راه صلح و محيط زيست

  ماتايي زني مبارز از كنيا 

سركوب نيروهاي اجتماعي و سياسي كشور خصوصاً جنبش                 
نماينده حزب  .  كارگري، دانشجويي و زنان آغاز و دنبال مي شود         

و تأكيد بر اين    » بحران هسته يي  «ما در اين بخش ضمن اشاره به         
نكته كه اين مسأله تنها بهانه يي براي پيش بردن سياست هاي                    

حزب «استراتژيكي ديگري در منطقه است همچنين اشاره كرد كه          
تودة ايران معتقد است كه بهره وري صلح آميز از انرژي هسته اي               

حزب ما همچنين  با قاطعيت         ... حق هر كشوري در جهان است        
اعالم كرده و تأكيد مي كند كه مخالف هرگونه مداخله خارجي              

سرنوشت ايران تنها به دست ايرانيان و نيروهاي        . در امور ايران است   
 »    .مترقي و آزادي خواه كشور رقم خواهد خورد

نشست فوق العاده احزاب كارگري و كمونيستي منطقه سپس به            
بحث و بررسي سياست هاي مشترك براي مقابله با برنامه هاي                  
امپرياليسم در منطقه پرداخت و اعالميه مشتركي را براي انتشار در             

احزاب برادر منطقه در اين اعالميه از        . مطبوعات به تصويب رساند   
 :جمله خواستار

آتش بس فوري و خروج نيروهاي اسرائيلي از خاك لبنان از           -« 
 جمله مزرعه شباع و آزادي زندانيان لبناني

برچيدن كامل شهرك هاي يهودي نشين اسراييلي و خروج ارتش          -
1اسراييل از سرزمين هاي اشغال شده در سال                              9 6 7 

با ) در نوار غزه و كرانة غربي         (استقرار يك دولت فلسطيني         -
 پايتختي در اورشليم شرقي، در مجاورت اسراييل                             

 آزادي فوري زندانيان سياسي 
بازگشت همة پناهندگان فلسطيني به سرزمين خود بر مبناي                 - 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر قطعنامه هاي           194قطعنامه  
 .شدند »اين سازمان

اجالس فوق العاده منطقه همچنين فرصت مناسبي براي                     
اين . ديدارهاي هيأت هاي نمايندگي احزاب با يك ديگر بود               

نشست همچنين قطعنامه همبستگي يي با مردم كوبا و محكوم كردن     
. توطئه هاي امپرياليسم بر ضد اين كشور را به تصويب رساند                  

نشست مزبور  باز تاب وسيعي در رسانه هاي گروهي كشورهاي               
 . منطقه داشت

 ...ادامه شركت نماينده كميته مركزي  حزب 



ر كشور  د،      Cordobaامسال شهر كوردوبا      ) ژوئيه  21(تيرماه    30روز  
آرژانتين، ميزبان سران كشورهاي عضو پيمان بازار مشترك جنوب                           

MERCOSUR              عالوه بر اعضاي اين      .  در سي امين نشست اين پيمان بود
پيمان، سران كشورهاي كوبا، شيلي و بوليوي نيز به عنوان ناظر در اين نشست                   

با پيوستن اخير ونزوئال به اين پيمان تعداد اعضاي آن به پنج                 .  شركت داشتند 
. كشور رسيده است كه شامل برزيل، آرژانتين، اروگوئه و پاراگوئه نيز مي شود              

به گفتة ايگناسيو لوال داسيلوا، رييس جمهوري برزيل، اين پيمان يك بازار                    
مصرف دويست و پنجاه ميليون نفري با يك تريليون دالر توليد ناخالص ملي در               

 .سال را ايجاد كرده است
چندين روز قبل از نشست سران، گروه هاي  كاري با شركت وزيران امور                    
خارجه، اقتصاد و نمايندگان بانك هاي مركزي كشورهاي عضو تشكيل جلسه              
دادند تا آخرين اصالحات را در طرح هاي تهيه شده انجام دهند و طرح ها را                     

در اين نشست تجزيه و تحليل و بحث در مورد           . براي امضاي سران آماده سازند    
موضوع هايي كليدي از قبيل يكپارچه سازي منطقه اي، براي مثال يكسان سازي              
كُدهاي گمركي، و نيز موافقتنامة مرزهاي مشترك و برگماري اعضاي دادگاه              

. در دستور كار قرار داشت            Administrative Labor Courtمديريت كار    
همچنين امضاي قراردادهاي اقتصادي با كوبا و پاكستان از امور مهمي بودند كه               

 .در اين نشست به آنها پرداخته شد
بين ) 1991مارس    26( 1370فروردين ماه     6پيمان بازار مشترك جنوب روز       

 Asuncionچهار كشور برزيل، آرژانتين، اروگوئه و پاراگوئه در شهر اسونسيون 
به همين علت به پيمان اسونسيون نيز معروف           (پايتخت پاراگوئه به امضا رسيد        

دي ماه سال      10طبق اين قرارداد، اين چهاركشور مي بايست تا تاريخ              ). است
روند تشريك بازارهاي خود را كه شامل موارد زير مي     ) 1994دسامبر  31( 1372

 :شد به انجام رسانند
حركت آزاد كاال و خدمات از طريق حذف تعرفه ها و موانع گمرگي                   - 1 

 بين كشورهاي عضو
برقراري نظام گمركي و تعرفه اي مشترك در مبادله هاي اقتصادي با                    – 2

 كشورهاي ديگر
 همسان سازي سياست هاي كالن اقتصادي  – 3

در سال هاي اخير با توجه به تغيير مشخص در گرايش                   
سياسي حاكم در آمريكاي التين و دست باال گرفتن نيروهاي            
چپ در تعدادي از كشورهاي منطقه و از جمله به قدرت                   
رسيدن حزب چپگراي كارگردر برزيل اين پيمان اهميت ويژه         

پيوستن ونزوئال به اين پيمان و همچنين         .  اي پيدا كرده است    
دورنماي پيوستن ديگر كشورهاي آمريكاي جنوبي چون              
بوليوي در جهت تحكيم و تقويت هر چه بيشتر اين پيمان عمل            

 .خواهد كرد
 :از نظر تشكيالتي اين پيمان داراي دو نهاد سازماني است

 The Council of theشوراي بازار مشترك            -1
Common Market  

 The Common Marketگروه بازار مشترك           -2
Group  

شوراي بازار مشترك كه متشكل از وزيران خارجه و اقتصاد          
كشورهاي عضو است باالترين نهاد تصميم گيري و مسئول              

گروه بازار مشترك   . تنظيم سياست هاي كالن اين پيمان است       
 .مسئول امور اجرايي پيمان است

در پرتو روند گردش به چپ در صحنة سياسي و اقتصادي              
آمريكاي جنوبي و تقابلي كه سياست هاي اتخاذ شده در اين             
كشورها با سياست هاي نوليبرالي و جهاني سازي مورد                   
پشتيباني آمريكا پيدا مي كند، اين پيمان اهميتي دو چندان پيدا            

آمريكاي التين بعد از آزمايش دو دهه سياست هاي          . مي كند 
نوليبرالي و تجربة نتايج فاجعه بار آن در زندگي مردم، و                   
فشارهاي اجتماعي ناشي از آن، شروع به گام برداشتن در                 

مدل . مسيري متفاوت با اين مدل رشد اقتصادي كرده است             
رشد مبتني بر خصوصي سازي، جذب بي رويه و بي                       
سروسامان سرمايه هاي خارجي، پايين آوردن شديد سطح              
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كرون 200به ياد رفيق محمود رحيمي                                       
كرون 100جواد از استكهلم                                                     

كرون 2000فني                                                            . الف  
دالر 300چمني آرش                                                              

 6ادامه در صفحه  


