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 جنبش مستقل زنان، مبارز پيگير و استوار جنبش مردمي كشور ما

ها كشاكش، انتخابـات   باالخره پس از هفته
شوراهاي شـهـر و روسـتـا هـمـزمـان بـا                 
انتخابات مجلس خبرگـان و انـتـخـابـات          

رد .  اي مـجـلـس بـرگـزار شـد           دوره ميان
صـالحـيـت صـدهـا نـامـزد مسـتـقـل و                   
دگرانديش در كنـار تشـديـد فشـارهـاي          
سركوب گرانه بر جنبش دانشـجـويـي و        
جنبش كارگري كشور، پيش از برگزاري 
انتخابات، و تهاجم همه جانبه تـبـلـيـغـاتـي       
رسانه هاي گروهي، كه عمدتاً در انحصـار  
تاريك انديشان حاكم و ذوب شدگان در 
واليت قرار داشت، فضاي سياسي پرتنشي 

سـخـنـان    .  را بر انتخابات حاكم كرده بـود   
طرفداران احمدي نژاد، در روزهاي پيـش  
از انتخابات و مدعيات آنـهـا در زمـيـنـه            

در عـيـن حـال      “  ميليوني 30آراي ”كسب 
صحنه انتخابات را به رفرانـدومـي دربـارة       
سياست هـاي دولـت احـمـدي نـژاد و                
مرتجعان حامي او همچون مصباح يزدي و 

اگرچـه روشـن     .  ديگران تبديل كرده بود
بود كه انتخابات به دليل همـه مـداخـالت      
نيروهاي ارتجاعي حاكم نـمـي تـوانسـت       
انتخاباتي دموكراتيك و آزاد باشد  ولـي      
مسئله مهم در اين عرصه نـه صـرف راي       
دادن به اين يا آن نامزد انتخاباتي  بـلـكـه        
مبارزه سياسي و آزمون دشواري بـود كـه     

. پيش روي جنبش مردمي قرار گرفتـه بـود    
ارتجاع همه امكانات خود را به كـار بسـتـه      
بود كه توده هاي مردم را از صحنه پـيـكـار      
سياسي دور كند تا بتواند همچون انتخابـات  
رياست جمهوري قبلي گماردگان خود را،   
با بهره جويي از تقلبات وسيع،  از صـنـدوق   

ولـي مـردم مـا بـا           .  هاي راي بيرون بياورد
هوشياري تحسين برانـگـيـز،  بـا دقـت و              
وسواس در مراكزي كه امكـان داشـت بـه        
نامزدهاي ارتجاع ضربه زد حضور يافتنـد و    
درس جالبي به مرتجعان حاكم و همچـنـيـن    

شـكـسـت    .  نيروهاي سياسي كشـور دادنـد    
مفتضحانه ائتالف طرفداران احمدي نـژاد،    
در انتخابات شوراها،  در سراسر كشـور، بـا     
وجود همه تـقـلـب كـاري هـاي وزارت              
كشور، سپاه و نيروهاي وابستـه بـه دولـت،         
نشانگر اين واقعيت است كه به رغـم هـمـه      
تالش هاي ارتجاع و با وجود هـمـه عـقـب       
گرد هاي سال گذشته، جنبش مـردمـي بـه      
مبارزه خود بر ضد رژيم استبدادي حـاكـم،    
با استفاده از همه امكانات مـبـارزاتـي، هـر         

 . چند محدود،  ادامه مي دهد
حتي طرفداران احمدي نژاد، ضمن تـالش    
براي خارج كردن او از زير ضـربـه،  نـيـز         

 6ادامه در صفحه   

 2ادامه در صفحه    
:پيش نويس دوم اصالح قانون كار  

 نابودي حقوق زحمتكشان 
حق تجمع وتحصن نداريم چون انگ سياسـي  “ 

به ما مي زنند، فرياد ما را هيچ كس نمي شـنـود،     
هيچ كس مشكالت ما را حل نمي كند چون مثـل  
برخي اقشار ده ها نماينده در مجلس و مـحـافـل      

 ”.مهم نداريم
 از نامه يك كارگر به رييس مجلس 

 
همزمان با گسترش چشم گير خصوصي سـازي    
به وسيله دولت احمدي نژاد فشار و حمله به حقوق 
ودستاوردهاي تاريخي طبقـه كـارگـر و ديـگـر            

ارايه بيش نـويـس   .  زحمتكشان افزايش يافته است
دوم اصالح قانون كا رگواه روشني بر اين واقعيـت  

پيش نويس دوم اصالح قانون كار كـه بـا       .  است
عنوان ساماندهي قرار دادهاي موقت وحمايـت از    
اشتغال جديد تدوين و چندي پيش انتشار پيدا كرد، 
يكي از مهمترين طرح هاي دولـت بـر گـمـارده         
ارتجاع در راستاي تامين امنيت سرمايـه و جـذب       

دراين بـاره  .  سرمايه گذاري خارجي قلمداد مي شود
سخنان عضو كميسيون صنايع مـجـلـس درسـت       
همزمان با انتشار پيش نويس دوم اصالح قـانـون     

سـالـه،      100جنبش مستقل زنان با پشتوانه مـبـارزاتـي   
. محكم و با اعتماد بنفس راه خود را در جامعه باز مي كنـد 

ره صدساله اي كه از مشروطيت و حتي كمي پيش از آن     
آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد،ازنخستين جـوانـه هـاي        
آگاهي بخش توسط پيشگامان زن در نشـريـاتـي چـون         

.  “زبان زنان”و “ دانش” و “  بيداري ما” و چند دهه بعد در .
كه به گسترش آگاهي جنسيتي در جـامـعـه      “ جهان زنان”

دامن زدند و كمي بعد تر صداي حق طلبانه جنبش آزادي   
و “  جـنـس دوم    ”و “ زنان”خواهي زنان در مجالتي چون 

انتشار صدها نشريه وكتاب و حضور دهها سايت و وبـالگ  
و ستون زنان نشريات  كه به شكال مختـلـف رژيـم زن        
. ستيز فقها و جامعه مرد ساالر را به چالـش گـرفـتـه انـد         

سخن ما از جامعه اي است كه رسوبـات هـزاران سـالـه         
فرهنگ مردساالري در قالب قوانـيـن پـوسـيـده قـرون           

قوانين عقب مانده اي كه زنان را در هـمـه           -وسطايي 
عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي به انسانهايـي درجـه دو       

تحت پوشش سنت و  قوانين مذهب تحميـل    -تنزل داده 

شده از سوي رژيم، حقوق زنان را بـه خشـن     
.  ترين شكل ممكن سركوب كرده و مي كـنـد  

ساختار حقوقي ” به قول مهرانگيزكار حقوقدان 
ايران از تحوالت اجتماعي عقب مانده است و 
با معيارهاي جهاني حقوق بشري همـخـوانـي    

به اين ترتيب جنبش زنان در شـكـل     “  . ندارد
جنبش حقوقي و حق طلبانه زنان، با تبعـيـض   
ها و نابرابري هاي قانوني و مـدنـي  وارد           
كارزاري گسترده شده و با نقد قـوانـيـن زن        
ستيز و طرح وسيع آن در جامعه، مي رود تا در 
بستر مبارزه اي فرهنگي و سيـاسـي ، عـزم        
راسخ خود را براي تغيير و رسيدن به  برابـري  

 .و آزادي و عدالت اجتماعي به نمايش گذارد 
مبارزه زنان شجاع ايران براي تامين برابري 
حقوق اجتماعي، اقتصادي، مدني و سياسي و   
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   جهاني 
با قاطعيت مي توان گفت كه تحوالت جهان دوران معاصر مـا سـنـد        

گوياي تاثير جهاني پيكار دشوار و پرفراز و نشيب زنان در دستيـابـي بـه       
برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، پيكاري كه چهره جهان را در   
بسياري از كشورها دگرگون ساخته و به زنان حق انـتـخـاب كـردن و           
انتخاب شدن، حق كار،حق فعاليت سياسي و اجتـمـاعـي،حـق دفـاع از          
خانواده و حقوق خانوادگي داده و راه را براي تحقق كامل تساوي حـقـوق   

امـروزه  .  زن و مرد و رهايي از ستم جنسي و طبقاتي هموار كـرده اسـت    
نقش موثر زنان براي ارتقاء حقوق زحمتكشان و مبارزه با فقر، دستـيـابـي    
به صلح و حفظ محيط زيست و جنبش هاي ضد جنگ بر هـيـچ كـس      

 .پوشيده نيست،  و جنبش جهاني زنان با افتخار مي تواند به آن ببالد
از طرف ديگر اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد مترقي جهاني و 
بنيانگذاري نهادهاي حقوق بشري دستاورد پيكار خستگي ناپـذيـر تـوده      
هاي زحمتكش و نيروهاي مترقي سراسر دنيا است كه در شرايط بعـد از    

اين اسـنـاد   .  تصويب شدند  -بعد از بنيانگذاري سازمان ملل متحد-جنگ 
موارد جهانشمولي هستند كه كشورهاي عضو سازمان ملل ملزم به تعـهـد   

هر چند از امضاي تعهدات بين المللي تا اجـراي آن      . و اجراي آن هستند
در بسياري كشورهاي  راه درازي است و با مقاومت ارتجاع داخـلـي آن        

بـه ايـن     .  روبرو مي شود، اما اين اسناد دستاوردهاي عظيم جهاني انـد    
ترتيب تالش براي اجراي تعهدات جهاني در رابطه با حـقـوق زنـان و          
كودكان  مصوبه نشست هاي نوبتي كنفرانس زنان كه از طرف سـازمـان   

مـثـل   ( ملل با فواصل معين برگزار مي شود و تشكل هاي مترقي زنـان    
به )  فدراسيون دموكراتيك بين المللي زنان و سازمانهاي غيردولتي مترقي

يكي از محورهاي مبارزه زنان و نيروهاي مترقي در سراسر جهان تبديـل  
، و سپـس د    1995به عنوان مثال، در كنفرانس پكن در سال . شده است

در قاهره،  موضوع فقرزدايي و رفع خشونت نسبت به زنـان     2000رسال 
معضل زنان مورد بررسـي قـرار گـرفـت و از              12به عنوان دو مورد از

كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شد كه اصالحات قانونـي و اداري      
براي دستيابي به حقوق برابر زنان و بر ضد فقر و خشونت در كشور خـود  
انجام دهند و در جهت توانمند سازي زنان ، راه كارهاي عملي رسيدن به 

در اين كنفرانس ها به نقش ويژه سازمان هـاي غـيـر        .  آن را تعهد كنند
دولتي و نهادهاي مدني در جهت رسيدن به اهداف فوق تاكيد شده است، 
اما اسناد تصويب شده در نشست هاي جهاني به تنهايي و بدون مـبـارزه     
پيگير زنان و ديگر نيروهاي مترقي در كشورهاي خودي اجرانمي شود و   
مقاومت و جان سختي جوامع ارتجاعي و مرد ساالر را به اشكال مختلـف  

اما آنچه كه در همه كشورها ثابت گرديده اين اسـت كـه     .  به همراه دارد
جنبش زنان در پيوند با ديگر جنبش هاي مردمي است كه گسترش يافته 

 .و به پيروزي مي رسد
مناسبت هايي از قبيل روز جهاني زن، روز جهاني كارگر،روز جـهـانـي      
حقوق بشر، روز جهاني فقر، روز جهاني مبارزه بـر ضـد خشـونـت، روز           

.  كودك، روز جهاني صلح، روز جهاني مبارزه با ايدزو . فـرصـت هـايـي       .
طبقاتي و بـاال بـردن سـطـح          -هستند كه تشديد مبارزه با ستم جنسي 

آگاهي جامعه را به دنبال داشته و از دستاوردهاي ارزشمند جنبش جهانـي  
به همين دليل برگزاري وسـيـع ايـن        . زنان وديگر نيروهاي مترقي است

از دستـاوردهـاي دهـه      (  فرصت ها خوشايند رژيم هاي ارتجاعي نيست 
اخير ، تصويب كنوانسيون حذف هر گونه تبعيض بر ضد  زنـان اسـت و       
يكي از كنوانسيون هايي است كه بيش از هر كنوانسيوني بـه تصـويـب      

بي شك جنبش زنان ايران بي تاثيراز دستاوردهاي ). كشورها رسيده است 
جهاني جنبش زنان نبوده و نخواهد بود، و مبارزه حول محورهاي فوق در 
جهت مبارزه زنان ايران براي رهايي  از چنگال استبـداد رژيـم واليـت        

 .فقيهي و براي آزادي و برابري در جامعه خواهد بود
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از اولين انجمن هاي سري زنان و اولين هشت مارس، روز همبستگـي  
شمسي در شهر رشت جشن گرفته شد، و    1300جهاني زنان كه در سال 

از اولين قدم هاي پيشگامان نهضت زنان براي سواد آموزي دختران و بـر  
ضد خرافات مذهبي و عبور از چهارديواري خانه تا به امروز، كه زنـان و      

درصد دانشجويان ايـران     65( دختران قله هاي علم و دانش را فتح كرده اند 
و حضور فعال و مبارز خود را به جامعه تحميل مي كنند، حدود يـك    )  دخترند

با قاطعيت مي توان گفت كه امروزه زنان با ابزار علم و آگاهي .  قرن مي گذرد
به نبرد تاريك انديشي  و واپس گرايي آمده اند و اين خود دستـاورد بـزرگـي      

 .است كه پيروزي هاي بعدي را نويد مي دهد
مبارزه زنان براي دستيابي به خواسته هاي انساني خـود، در يـك سـده            
گذشته، در كشوري استبداد زده و ارتجاعي، چه از نوع شاهنشاهي و يا واليت 
فقيهي آن، كه خواسته هاي زنان همواره سركوب و از تشكيل سازمان هـاي    

به جز در مقاطعي كه زير لواي مبارزه (  سياسي و صنفي خود محروم بود ه اند 
به عـنـوان مـثـال         .   طبقه كارگر و زحمتكشان فضايي قابل تنفس ايجاد شد

تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، در سال هاي قبل از كودتا از مـهـمـتـريـن      
سازمان هاي سياسي زنان بود كه براي تغيير قانون انتخابات و شركت زنـان    

، به اين نتيجه فاجعه بار منجر شد كه زنان خواسته هـايـي   )در آن  مبارزه كرد
را كه از زمان مشروطيت داشتند، همچنان در دستور روز مبارزه خـود داشـتـه      

كه زنان نقش بزرگي در آن داشتند هـم   57حتي انقالب مردمي بهمن.  باشند
. نتوانست به خواسته هاي برابر طلبي و حقوق بشـري زنـان پـاسـخ دهـد             

برعكس، رژيم برآمده از انقالب با توسل به شرع و پايـمـال كـردن بـرخـي          
دستاوردهاي مدني و قانوني، و با توسل به مواد زن ستيز در قانون اسـاسـي،     
زنان را به شهروندان درجه دو تقليل دادو در نتيجه به ايـن واقـعـيـت تـلـخ           
انجاميد كه امروزه آنان يكي از محروم ترين و زير ستم ترين قشرهاي جامعه 

 .ما را تشكيل مي دهند
اما جنبش زنان با تمام فراز و نشيب اش از توان رفتن باز نايستاد و مـبـارزه   

در دوم خرداد زنـان حضـور پـر        .  در شرايط خفقان واليت فقيهي ادامه يافت
توان خود رابه نمايش گذاشتند و در به وجود آوردن فضاي باز نسبـي نـقـش      

در اين سال ها جنبش زنان از طرفي با نقد  قوانين زن ستيـز در    . مهم داشتند
قانون اساسي و قوانين مدني توسط حقوق داناني مثل شـيـريـن عـبـادي و          
مهرانگيز كار و ديگر فعاالن زن، در نشريات رسمي كشور و يا مجامع عمومي 

و از طرف ديگر، دستاورد جنبش زنان در اين سالها منجر به ايـجـاد     . پرداخت
بيشمار سازمان هاي صنفي و غيردولتي زنان،پرورش صدها فعال اجتـمـاعـي    
زن و حضور ده ها زن سرشناس نويسنده، شاعر ، محقق، حقوقـدان،روزنـامـه    
نگار، مترجم و ناشرو فتح سنگرهاي علم و دانـش تـوسـط دخـتـران در                

 . دانشگاههاي كشور گرديد
جنبش زنان،  بدرستي دريافت كه حضور نخبگـان جـنـبـش بـا تـمـام               

گستردگي و كثرت خود ، بدون ارتباط با بدنه اجتماعي خويش، يعني با تـوده    
هاي محروم زنان و انتقال آگاهي به ميان آنان، نخبگاني جدا از توده خواهنـد  
بود و نيز اين تجربه گرانبها كه تغيير در قوانين ضد زن بدون حضور توده هـا    

در هشت .  و پشت درهاي بسته بدست نمي آيد “ باال”واز طريق چانه زني در 
سال حاكميت اصالح طلبان و امر مبارزه در راه حقوق زنان موكول مي گرديد  
به شرايطي كه ابتدا دموكراسي در جامعه پاي بگيرد تا آن وقـت زنـان بـه          

نادرستي اين نظريه با تالش زنـان در    .   مبارزه براي حقوق برابر خود بپردازند
جامعه افشا گرديد و جنبش مستقل زنان در عمل ثابت كرد كه مبارزه در راه     
خواست هاي برحق و انساني زنان هم جهت و در پيوند تنگاتنگي با مـبـارزه     

بـه ايـن     .   جنبش مردمي براي آزادي، برابري و عدالت اجتماعي قـرار دارد     
ترتيب دادن آگاهي و سازماندهي توده زنان با توجه به شرايط مشخص جامعه 

گـام  .  و بغرنجي هاي آن يكي از وظايف مبرم و مهم جنبش زنان گـرديـد       
برداشتن در اين مسير و داشتن استراتژي مشخص و راهـكـارهـاي عـمـلـي         
رسيدن به آن يكي از مسايل اصلي جنبش زنان را در حال حاضر تشكيل مي 

 .دهد
از سويي ديگر ارتجاع زن ستيز نيز بيكار ننشسته و تالش دارد با تشديد جو 
خفقان در جامعه و سركوب خشن حركات آگاهي بخش  و گردهمايـي هـاي     
زنان، پيگرد و تهديد فعاالن جنبش ، مانع از پيوند آن با بدنه آن يعنـي تـوده     

احضار فعالين زن ،ندادن مجوز برگزاري به تجـمـع هـا و        . محروم زنان گردد
فيلترگذاري سايت هاي زنان و غيره، تالش هاي مذبوحانه اي است كه رژيـم  
مي كوشد بدين وسيله جنبش زنان را در كنار جنبش كارگري و دانشجويي و   

امري كه رژيم واليت فقيه بـا  .  ديگر نيروهاي مترقي سركوب يا مرعوب كند
روي كار آوردن احمدي نژاد،  مهره دست چين شده ارتـجـاع، آن را شـدت          

 .بخشيده است
امروزه در شرايط دشوار كشور ما زنان به اشكال مختلف براي سازماندهي و 
بردن آگاهي به ميان توده ها استفاده  مي كنند شناخت ملموس خواست هاي 
قشرهاي مختلف زنان، از قبيل زنان كارگر،  روستايي و زنان سرپرست خانـوار  
و به طور كلي توده محروم زنان و پيوند آن با خواسته هاي عام حقوقي زنـان  
و تشديد مبارزه براي رفع نابرابري هاي قانوني و تبعيض يكي از محـورهـاي   
مهم مبارزاتي زنان را در حال حاضر تشكيل ميدهد ونيز در راستاي تـعـهـدات    
جهانشمولي است كه رژيم از امضا و يا اجراي آن به بهانه هاي شرعي و غيـر  
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آذر ماه، از قول حبيبـي   18خبرگزاري ايلنا، . كار، گويا و بسيار پر معناست
) قـانـون كـار     ( سهم اين قـانـون       ” : عضو كميسيون صنايع گزارش داد

درصـد     20درايجاد مشكل براي جذب سرمايه و رونق توليد بيـش از      
است، تاكنون بارها براي متقاعد كردن سرمايه گذاران معـتـبـرجـهـانـي       
نسبت به سرمايه گذاري در ايران اقدام كرده ايم اما آنان ساختار قـانـون   

.  كا رايران را به عنوان مشكل اصلي سرمايه گذاري مي داننـد  . وقـتـي   .
و    27وزارت كار در پيش نويس هاي اصالح قانون كار، تغيـيـر مـاده        

آزادي عمل نسبي كارفرما در اخراج كارگر را پيشنهاد مي كنـد، نشـانـه      
تالش دولت براي جذب نظر مساعد سرمايه گذاران و بر طـرف كـردن     

 “.تصورهاي نادرست آنان از شرايط بازار سرمايه و توليد در كشور است
پيش نويس اصالح قانون آن هم دومين پيش نويس، دقيقا بـا ايـن       

 . هدف تدوين و در حال پيگيري براي تصويب واجراست
به عنوان مثال در پيش نويس دوم به مراتب بدتر از پيش نويس اول،   

قانون كار درنظر گرفته شده و مطابق آن اخراج كارگران  27اصالح ماده 
دامنه اين اصالحيه بسيار گستـرده اسـت و       .  بسيار سهل و آسان خواهد

حتي شامل اخراج كارگران در زمان بيماري و اخراج زنان كارگـر بـدون     
به عـالوه،    .  است...  كوچكترين دليل در دوره بارداري و مرخصي زايمان

به راحتي كارگران را به دليل گرايشات و معتقدات فكري مي تـوان بـر     
اين اصـالحـيـه      .  اساس اصالحيه دوم پيش نويس قانون كار اخراج كرد

به طور كامل با مقاوله نامه هاي سـازمـان بـيـن        27يعني اصالح ماده 
بر پايه مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار، .  المللي كار مغايرت دارد

مذهبي و فكري و يـا      -نمي توان كارگران را به دليل اعتقادات سياسي
عضويت در سنديكاها و يا در زمان بيماري و بارداري اخـراج كـرد،  و         

اما اصالحيـه وزارت كـار       .  پيش شرط هايي دراين خصوص وجود دارد
تمامي اين قوانين و حقوق شناخته شده را ناديده مي گيرد و حق اخـراج    

 . را به كارفرمايان و ميل و اراده آنان واگذار مي كند
 41همچنين در ارتباط با تعيين حداقل دستمزدها، دراصـالح مـاده         

مطابق با پيش نويس دوم، چگونگي و ميزان تعيين دستمزد كارگران و   
زحمتكشان به شرايط اقتصادي كشور مرتبط شده واين بدان معـنـاسـت    
كه، هر وقت، هر دولتي اوضاع اقتصادي كشور را نا مناسب تشـخـيـص    

 . دهد دستمزدها افزايشي نخواهد داشت
به چـه مـعـنـي و           “ بد“در عين حال معلوم نيست اوضاع اقتصادي 

! كدام وضعيت است، و اصوال معيار اين خوب و بد چـيـسـت؟      ”خوب“
طبقه كارگر وديگر زحمتكشان كشور ساليان متمادي درراه تعيين حداقـل  
. دستمزدها بر اساس نرخ واقعي تورم مبارزه كرده واكنون نيز مي كنـنـد  

تعيين حداقل دستمزد در هر سال نمي تواند ونبايد وابسـتـه بـه هـيـچ          
از اين اصالحيه، در صورت تصويب و پياده شدن، كـالن    .  متغيري باشد

سرمايه داران و به ويژه درحال حاضر سرمايه داري تـجـاري و دالل،         
كمال استفاده را كرده و به آرزوي ديرين خودكه جلوگيري از افـزايـش       

از ابتداي انقالب تا به امروز اليه هـاي    .  واقعي دستمزدهاست مي رسند
گوناگون سرمايه داري ايران به انحاء مختلف كوشيده اند كـه مسـئلـه        
. دستمزدها را به زيان زحمتكشان ومزدبگيران و به سود خود حل كنـنـد  

وزراي كار دولت هاي متعدد جمهوري اسالمي يعني توكلي ها، كمـالـي   
ها و جهرمي ها و امثالهم، در هر دوره اي بيشترين نيرو و امكانات خـود  
را صرف پايين نگاه داشتن سطح واقعي دستمزد زحمتكشان قرار داده و   

 !مي دهند
از موارد ديگر قابل  توجه در پيش نويس دوم اصـالح قـانـون كـار،         

قانون كار است كه به طور كـامـل      137، 136، 135، 131اصالح مواد 
حقوق سنديكايي كارگران را ناديده و پايمال مي سازد،  و اين زمينـه را    
فراهم مي كند كه دولت هاي رژيم واليت فقيه زير پوشش قانون ايـن    

را داشته باشند تا تشكل هاي تحت فرمان و زير كنترل خود را     ”حق“
بـر پـايـه      .  پديد آورند و به عنوان تشكل هاي كارگري معرفي كـنـنـد     

اصالحيه هاي متعدد پيش نويس دوم، ترتيبي اتخاذ گرديده كـه وزارت    
كار وامور اجتماعي از ثبت تشكل ها و سازمان هاي صنفي كـه مـورد       

عالوه بـر    .  قبول رژيم نباشند  خودداري ورزد و مانع فعاليت آن ها شود
آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مي بايد به چشمداشت رژيم واليت فقيه به 

سازمان تامين اجـتـمـاعـي       

 ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 

بزرگداشت روزهاي جهاني فرصتي است تا مبـارزه  .  اسالمي بودن سرباز مي زند
 14[ نـوامـبـر      25چنانكه . جنسي و طبقاتي در سطح جامعه طرح وگسترش يابد

روز مبارزه با خشونت، زمينه اي شد تا به افشاي خشونت و انـواع آن و      ] آذرماه
به ويژه خشونت قانوني پرداخته شود و يك بار ديگر به بازنگري و تغيير قوانيـن  

شكل ديگر مبارزه زنان، با توجه بـه  .  ضد انساني و ضد حقوق بشري تاكيد گردد
شرايط كشورمان، كارزار هايي است كه براي خواسته هاي مختلف زنان تـحـت   

 :كمپين هاي مختلفي از قبيل. نام كمپين صورت مي گيرد
. كمپين ورود به استاديوم هاي ورزشي، كارزاري است كه به منظور حسـاس   

ساختن جامعه نسبت به تفكيك جنسيتي و استفاده نابرابر از فضاي عمـومـي و     
“ جداسازي زن و مرد در فضاي عمومي ايجاد شده و به قول فعاالن اين كمپين

 “سمبل شكستن فضاي جداسازي جنسي است
كمپين جمع آوري امضاء بر ضد سنگسار و اعدام كه در آن بيـش از چـهـل        
وكيل دادگستري شركت دارند و بر ضد سنگسار و اعدام به ويژه سنگسار زنـان    
و اعدام نوجوانان فعاليت مي كنند تا سنگسار اين خشن ترين و فجـيـع تـريـن       
خشونت قانوني را در جامعه افشا كنند، به طوريكه مقامات قضايي مجـبـور بـه      
واكنش شدند و اعالم داشتند كه سنگسار اجرا نمي شود و حتي در نـتـيـجـه         
فعاليت اين كمپين مواردي از احكام سنگسار اجرا نگرديد  اما زنان تا لغـو ايـن     
قانون قرون وسطايي از پاي نخواهند نشست و در اين راه حمايت فعاالن حقوق 

 . بشري و فعاالن زن و مرد را در سراسر جهان به همراه دارند
ونيز كمپين يك ميليون امضاء بر ضد  قوانين تبعيض آميز كه از سـه مـاه         

 22اين كمپين كه آغاز آن از حركـت    . پيش پيگيرانه در ايران شروع به كار كرد
خرداد شروع شد واز حمايت برخي از چهره هاي جهاني زنان نيز برخوردار اسـت  
با فعاليت مستمر خود و بر گزاري جلسات آموزشي در نقاط مختلف كشـور، بـه     

يعـنـي   “  درد مشترك” در ميان توده زنان پرداخته و از “ چهره به چهره”آموزش  
ابتدايي ترين خواسته هاي انساني زنان و برابري قانوني ومعضالتي كه روزانـه    

در ايـن    .ميليونها زن  به عنوان مادر يا همسردر مصاف با آنند، شروع كرده است
مبارزه اعـالم    ”  اولين قدم “  كارزار همان طور كه فعالين جنبش زنان  به عنوان

داشته اند هدف نه تنها صرف جمع آوري امضا، بلكه آموزش فـعـالـيـن زن و         
سپس رفتن به ميان توده ها و لمس مشكالت واقعي آنان وكشاندن مبـارزه در    

تالشگران زن با فعاليت شبانه روزي خود و مـبـارزه   . متن جامعه تاكيد شده است
. با محدويت هاي فراوان حضور فعال خود را به رژيم زن ستيز تحميل مي كنند

در فرم چاپ شده براي گرفتن امضا  با ذكر مختصري از تبعيضات قـانـونـي از      
بي شك زناني كه در طبقات پايين جامعه قرار دارند يا جـزو    ” :  جمله آمده است

اقليت هاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش از ديگران رنج مي 
برند دولت ايران به ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي 

مهم ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض بر مبنـاي  . مقررات آنان شده است 
. جنس، قوم، مذهب و است بنا بر مباني فوق ما امضا كنندگان ايـن بـيـانـيـه          .

خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه قوانين بوده و از قانونگذاران مي خـواهـيـم    
كه نسبت به بازنگري و اصالح قوانين بر اساس تعهدات بين الـمـلـلـي اقـدام        

 “ .نمايبد
در اين رابطه جنبش مستقل زنان با تكيه بر عمل جمـعـي ، بـا بـرگـزاري            
كارزارهاي وسيع و استفاده از اشكال متنوع مبارزه از برپايي تجمع هاي خيابانـي  
گرفته تا برگزاري سمينارهاي آموزشي، نشست هاي منطقه اي و سـراسـري         

. فعالين كمپين به منظور ارزيابي فعاليتها و تبادل تجربه و هدف عمده خـود را      ..
بردن آگاهي به ميان توده ها و سازماندهي و بسيج آنان براي لغو قوانـيـن زن     
ستيز و براي آزادي و عدالت اجتماعي و حذف ستم جنسي و طبقاتي در جامـعـه   

بـايـد   .   قرار داده اسـت   -دوشادوش و در پيوند با مبارزه ساير نيروهاي مترقي-
اذعان داشت كه هر قدمي در جهت مبارزه براي رهايـي زنـان، راه را بـراي            
تغييرات بنيادي باز ميكند و تغييرات بنيادين و رسيدن به آزادي و بـرابـري و         
. عدالت اجتماعي با طرد رژيم واليت فقيه و حكومتي مردمي امكان پذير اسـت 

خرداد و در حمايت از حـركـت      22حزب توده ايران در اعالميه خود به مناسبت
 :قهرمانانه زنان ايران نوشت

حزب توده ايران از مبارزه برحق شما بر ضد قوانيني كه خشونت ، سـركـوب   ” 
و تبعيض بر ضد زنان را طبيعي مي انگارند، حمايت مي كند و خواسـت هـاي     
شما براي رفع نابرابري جنسي و مساوات واقعي در همه شئون اجـتـمـاعـي و         

 “.اقتصادي و سياسي جامعه را بخش مهمي از برنامه مبارزاتي خود مي داند
ما هم مانند جنبش مستقل زنان باور عميق داريم كه با تـالش و مـبـارزه          

ممكن اسـت و مـي       “  رهايي زنان”پيگيرزنان به همراه ديگر نيروهاي مترقي 
توان دنيايي بنا كرد كه بر پايه آزادي و برابري و صلح و عدالت اجتماعي بـراي  

پشتيباني از پيكار قهرمانانه زنان ايـران و      . همه، چه زن و چه مرد، استوار باشد
رساندن صداي حق طلبانه آنان در جامعه ودر افكار عمومي جهان از وظـايـف       

 .مهم و مبرم همه نيروهاي مترقي است

 ...ادامه  جنبش مستقل زنان 

 5ادامه در صفحه    
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اند تـا از اجـراي مـراسـم              ها مسيحيان را تحت فشار قرار داده در اين مراجعات و بازرسي.  است
هـاي     عالوه بر اين در پي يورش نيروهاي امنيتي رژيم به بـرخـي مـكـان      .  مذهبي خودداري كنند

هـاي مـدافـع         ها را سايـت  اجراي مراسم مذهبي تعدادي زن و مرد دستگير شده اند كه اسامي آن
تعدادي از دستگـيـر   .  برند سر مي تن در بازداشت به 12اينك تعداد  هم. اند حقوق بشر منتشر كرده

به گزارش فعاالن حقوق بشر در ايران در ادامه بـازداشـت   .  شدگان متعلق به كليساي رشت هستند
گروهي از مسيحيان وابسته به كليساي رشت، خانواده هاي آنها با تجمع در مـقـابـل دادگسـتـري          

ولـي  .  انـد    رشت نسبت به اين امر  اعتراض كرده و خواهان آزادي فوري بسـتـگـان خـود شـده           
عـالوه  .  انـد  كنندگان با خشونت و برخورد اهانت آميز نيروهاي انتظامي و امنيتي مواجه شده تجمع

بر اين نيروهاي وابسته به  وزارت اطالعات در آخرين اقدام خود از افرادي كـه  مـي خـواهـنـد            
مراسم مذهبي خود را در كليساي رشت به جا آورند خواسته است كـپـي مـدارك شـنـاسـايـي              

 .خودشان را به وزارت اطالعات تحويل دهند
همچنين موضوع اخراج از كار و عدم امنيت شغلي به دليل تعلق مذهبي، يكي از موضـوعـاتـي    

آخـريـن   .  انـد    هاي مذهبي ايران با آن روبرو بـوده  است كه در طي ساليان گذشته برخي از اقليت
بر اساس .  نمونه از اين گونه اقدامات اخراج يكي از مسيحيان به خاطر اعتقادات مذهبي اش است

از پيروان مسيحي كـه داراي مـدرك       ها منعكس شده است يكي  گزارشي كه در برخي از رسانه
البته اين گونه .  باشد به دليل اعتقادات مذهبي خود از كار اخراج شده است كارشناسي نساجي مي

 . گيرد هاي مذهبي ايران را نيز در برمي شود، بلكه ساير اقليت تضعييقات تنها شامل مسيحيان نمي
حزب توده ايران، براساس باور و پايبندي خود به حقوق شـهـرونـدي، ايـن گـونـه اقـدامـات               

حزب ما خواهـان آزادي فـوري       .  كند كش رژيم را به شدت محكوم مي گرانه و آزادي سركوب
ايـم كـه        ما بر اين عـقـيـده   .  هايشان است ها به آغوش خانواده همه دستگيرشدگان و بازگشت آن

در اعالميـه جـهـانـي        18و  2هايي است كه زير ماده  آزادي عقيده و مذهب يكي از موارد آزادي
 .رسميت شناخته شده است، و بايد اكيداً رعايت شود حقوق بشر تصريح و به

 
 
 “از حقوق زحمتكشان افغاني شاغل در ايران دفاع كنيم”

مسئوالن وزارت كار و امور اجتماعي دولت ضد كارگري احمدي نژاد، همان طور كه به منافـع  
كارگران ايراني حمله كرده و حقوق آنها را پايمال مي سازند،  حقوق زحمتكشان افغاني را آماج 

موضوع اخراج كارگران افغاني شاغل در ايـران بـه بـهـانـه و عـنـوان                  .  حمله خود قرار داده اند
آبان ماه امسـال     6كارگران خارجي بدون مجوز با طرح دولت مبني بر اخراج وسيع آنها از تاريخ 

 .آغاز شد
طرح اخراج گسترده اين كارگران توسط گروه هاي متشكل از وزارت كشور، نيروي انتظامي، 
دادستاني و وزارت بازرگاني به همراه بازرسان وزارت كار، كه به طور عمده پـس از انـتـصـاب           
جهرمي به عنوان وزير كار از ميان افراد بسيج برگزيده شده اند، در سراسر كشور به اجرا در آمده 

مـقـامـات    .  هزار كارگر افغاني اخراج شونـد  500مطابق اين طرح قرار است تا پايان امسال .   است
رژيم واليت فقيه، به ويژه مسئوالن دولت ارتجاع،  علت تدوين و اجراي اين طـرح را كـاهـش          
نرخ بيكاري در كشور و احياء فرصت هاي شغلي كه كارگران خارجي اكنون آن را در اخـتـيـار      

 400الـي    300وزارت كار تاكيد مي كند كه با اخراج كارگران خارجي، .  دارند، اعالم كرده اند
پيش از اعالم اين طرح مرتجعان حاكـم بـا     .  فرصت شغلي به سود كارگران ايراني مهيا مي گردد

جوسازي و مسموم ساختن  فضاي اجتماعي به يك كارزار تبليغاتي زشـت و نـاپسـنـد بـر ضـد               
زحمتكشان افغاني مبادرت ورزيدند و به دنبال آن با مهيا ساختن افكار همگاني، بـه زعـم خـود،        

به گمان ما هزاران زحمتكش شريف كشور همسايه و بـرادر مـا       .  طرح خود را به اجرا درآوردند
تبليغات ارتـجـاع   .  افغانستان به هيچ روي عامل رشد بي كاري و ناهنجاري اجتماعي نبوده و نيستند

 . در اين خصوص فقط و فقط براي فريب مردم صورت مي گيرد
حزب ما با سياست شتاب زده، نسنجيده، و غير اصولي و غير دوسـتـانـه دولـت ضـد مـردمـي              
احمدي نژاد در ارتباط با اخراج كارگران افغاني به شدت مخالفت كرده و خواهان تامين حـقـوق   
آنها و تصميم گيري صحيح و انساني در ارتباط با ادامه كار و فعاليت يا فراهم سـاخـتـن امـكـان          

كارگران و زحـمـتـكـشـان ايـران بـر            .  بازگشت شرافت مندانه  و عادالنه آنها به ميهن شان است
خالف ارتجاع حاكم احساس برادرانه و احترام آميز نسبت به زحمتكشان افغاني و همه آنـهـايـي      

بـايـد بـا      .  كه با كارو دست رنج خود در ميهن ما زندگي كرده و مهمان ما هستند، داشته و دارنـد   
 .تمام توان از حقوق زحمتكشان افغاني شاغل در ايران دفاع كنيم

 

فشار وزارت اطالعات رژيم بـر    * 
 هاي مذهبي اقليت

با نزديك شدن سال نو مـيـالدي، يـك      
هاي مذهبي  بارديگر موضوع حقوق اقليت

در ايران و فشارهاي كـه ايـن دسـتـه از             
وطنان ما در زير سايه رژيم واليت فقيه  هم

. شوند، بـرجسـتـه شـده اسـت          متحمل مي
واقعيت اين است كه در رژيم استبدادي و 

گر موجود همه شهروندان ايـران   سركوب
ــي و آزادي             ــان ــوق انس ــق ــاي    از ح ه

با اين حـال  . دموكراتيك برخوردار نيستند
هـاي مـلـي و           بايد عنوان كرد كه اقليـت 

مذهبي در كشور ما از ستم مضاعف رنـج    
 .برند مي

ها، در روز  بر اساس گزارش خبرگزاري
اي كه گذشت، تـعـدادي از      يكشنبه هفته

مسيحيان ايراني در شهـرهـاي مـخـتـلـف         
بـيـشـتـريـن رقـم         .  بازداشت گـرديـدنـد     

دستگيرشدگان از تهران و كرج گـزارش  
عالوه بر اين، در شـهـر رشـت      . شده است

نيز تعدادي از اعضاي كليساي اين شـهـر     
 .اند بازداشت شده

وطنان مسيحي  دستگيري اين دسته از هم
در آستانه كريسمس و سال نـو مـيـالدي        

امري كه بايد آن را بـه      . گيرد صورت مي
حساب فشارهاي تازه نيروهـاي رژيـم بـر        

هم به قصد  هاي مذهبي ميهن ما، آن اقليت
ايجاد مانع در برگزاري مراسم سـنـتـي و        

بهانه نيـروهـاي   .  شمار آورد مذهبي شان، به
ويـژه     امنيتي اجراي مراسـم مـذهـبـي بـه         

آمادگي و تداركات براي برگزاري آييـن  
هـا بـا        زيرا كـه آن   . كريسمس بوده است

هـاي     مراجعه به برخي از كليساها و مـحـل  
اجراي مراسم مسيحيان، از آنان خـواسـتـه    
اند كه از بـرگـزاري چـنـيـن مـراسـمـي             

 .   خوداري كنند
ها حكايت از آن دارد  برخي از گزارش

وزارت اطالعات با مراجعه بـه  كه نيروهاي 
منازل تعدادي از مسيحـيـان بـه بـازرسـي          

ها پرداخته و كتاب هاي مذهبي، سـي  خانه
دي ها و عكس هاي آنها را ضبط كـرده    -

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

در پـيـش     . واندوخته آن كه ثروت و دست رنج كارگران است اشاره كرد
نويس دوم، دو ارگان به لحاظ تشكيالتي و سازماني گسترش ونفوذ پيدا 

نخست ارگاني به نام صندوق بيمه بيكاري و ديگري تـحـت   .   مي كنند
بر اساس آنچه در اصالحيه دوم در نظر گرفـتـه   ! نام سازمان بازرسي كار

شده است براي صندوق بيكاري  اساسنامه اي تنظيم مي گردد تا بـدان  
وسيله، اين ارگان از تسلط و محدوده وظايف سازمان تامين اجتـمـاعـي    

اين اقدامي است هدفـمـنـد    .  خارج و به وزارت كار وابسته و ملحق شود
براي تصاحب، يا بهترگفته باشيم،  غارت صـنـدوق سـازمـان تـامـيـن            
اجتماعي، زيرا بر اساس قوانين موجود جمهوري اسالمي، صندوق بيـمـه   
بيكاري با تصويب مجلس در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گرفـتـه   
و تنها حساب ها وموجودي آن نزد سازمان تامين اجتماعي نـگـهـداري      

بنابراين برخالف پيش نويس دوم اصالح قانون كار، صنـدوق  .  مي شود
بيمه بيكاري سازماني مستقل نيست تا اساسنامه داشـتـه بـاشـد وايـن          

تمام تالش ارتجـاع بـدون كـمـتـريـن           .  اساسنامه تغيير و اصالح گردد
ترديدي چنگ انداختن بر دارايي ها ي اين صندوق وامكـانـات مـالـي       

از ديگر سو و به موازات تضعيف سـازمـان تـامـيـن          !  هنگفت آن است
اجتماعي، سازماني با نام سازمان بازرسي كار فعال مي شود و مي دانيـم  
با روي كار آمدن احمدي نژاد و تسلط جهرمي بر وزارت كار بخش قابل 
توجه و مهمي از سازمان بارزسي كار متشكل از بسيجيان است و ايـن      

اصالحيه، سازمان تامين اجتماعي از    192درحالي است كه در ذيل ماده 
 !حق بازرسي از كارگاه ها براي شناسايي بيمه شدگان محروم شده است

بي جهت نبود كه پس از انتشار رسمي پيش نويس دوم اصالح قانون 
كار، طبقه كارگر هوشيار ايران به ويژه نسبت به حذف حـق بـازرسـي        

يكـي  .  سازمان تامين اجتماعي اعتراض جدي و واكنش دقيق نشان داد
 12از نمايندگان كارگران با صراحت در اين زمينه به خبرگزاري ايلـنـا،     

بحث بازرسي وزارت كار از واحدها با بحث تامين ”  : آذر ماه اعالم داشت
اجتماعي متفاوت است، مسئوالن اين سازمان نبايد زير بار اين قضـيـه     
بروند چرا كه بازرسي از واحدها  توسط سازمان تامين اجتماعي سالمـت  
جسمي و رواني نيروي كار را تضمين مي كند و بازنشستگي كـارگـران     
بستگي به نوع عملكرد بازرسان اين سازمان دارد، در پيش نويـس دوم،    

پيش نـويـس     .  بحث بازرسي تامين اجتماعي از واحدها حذف شده است
 “...دوم به مراتب بدتر از پيش نويس اول است

براي آنكه به خصوص در اين زمينه چهره واقعي دولت احمدي نـژاد    
اين دولت كارگر ستيز تحت فرمان ولي فقيه آشكار شـود، تـوجـه بـه         

در پيش نويس دوم، با حـذف    . مسئله سن بازنشستگي حائزاهميت است
بازرسي سازمان تامين اجتماعي راه براي افزايش سن بازنشستگـي بـاز     

 . مي شود
هنگامي كه متن پيش نويس دوم منتشر شد، نـايـب ريـيـس اتـاق          
بازرگاني و از اعضاي كانون صنفي كارفرمايان ضمن استقبـال از ايـن       

مربوط به حذف بازرسي سازمان تامـيـن    192پيش نويس واصالح ماده 
افزايش سن بازنشستگي به اشتغال زايي ” :  اجتماعي، خاطر نشان ساخت

آذر مـاه       6به عالوه روزنامه سرمـايـه درتـاريـخ            .“كمك مي رساند
درگزارشي از اولين نشست مشترك روساي صندوق هاي بازنشستـگـي   

 65افزايش سن بازنشستـگـي بـه        ”: در سازمان تامين اجتماعي نوشت
سال، از سوي برخي نهادها پيشنهاد شده، سن بازنشستگي با توجـه بـه     

 “....سال برسد 65افزايش سن اميد به زندگي به 
و اين پيشنهاد البته با تاييد هيئت مديره كانون عالـي كـارفـرمـايـان        
: روبرو شد و رييس اين هيئت مديره به خبرنـگـاران يـاد آوري كـرد          

قانون كار تجميـع بـازرسـي مـوسـسـات            192منظور از اصالح ماده ” 
ونهادهاي مختلف از واحدهاي توليدي است، مراجعات مكرر بازرسان به 

. واحدها براي كارفرمايان مشكل آفرين است . درهمين حـال درسـت     “  .
برخالف نمايندگان كالن سرمايه داري، كارگران و زحمتكشان خواستـار  

ريـيـس   .  تقويت سازمان تامين اجتماعي و شبكه بازرسي آن هسـتـنـد     
اگـر  ” :  كانون انجمن صنفي كارگران خباز كشور، در اين باره تاكيد كـرد 

بازرسي تامين اجتماعي از واحدها حذف شود، كارفرمايان هرگـونـه كـه      
بخواهند با كارگر رفتار خواهند كرد حذف بازرسي تامين اجتماعي زيـان    

 .“قانون كار است 27بارتر از حذف ماده 

مواردي كه به آنها اشاره شد گوشه هايي ازمحتوي بسيار مخرب پيش نويـس   ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 
اين پيش نويس چارچوب قانوني آن سياست هايي .  دوم اصالح قانون كار است

است كه اقتصاد كشوررا به سمت داللي و واسطه گري سوق مي دهـد و بـا         
دولت احمـدي نـژاد،     .  بهبود وضع توليدي  اقتصاد كشور  بيگانه و مخالف است

حامي و مدافع منافع اليه هاي غير مولد ودالل سرمايه داري ايران اسـت واز      
. اين رو در اصالح قانون كار بسود كالن سرمايه داري شتاب به خرج مي دهـد 

تنها با مبارزه متحد و متشكل مي توان سدي مستحكم دربرابر برنامه هاي ضد 
 . كارگري رژيم واليت فقيه پديد آورد

 ...ادامه  چالش هايي كه نيروهاي چپ 

در داخل كشور، اتخاذ سياست هاي نوليبرالي خصوصي سازي و وضـع بـد       
دولتي طي سال ها، تأثير مخربي بر بسياري از يك ميليارد مردم هنـدوسـتـان    

همين مسئله، و نيز دفاع از قانون اساسي سكوالر و دمكـراتـيـك    .  داشته است
استراتـژي  ) ماركسيست(هندوستان، ايجاب كرد كه حزب كمونيست هندوستان 

گسترده اي را در پيش گيرد تا رژيم قبيله اي ـ هندويي حزب جاناتا را در سـال  
اما مرحلة بعدي در مبارزه براي عدالت اجتـمـاعـي، وادار      .  شكست دهد 2004

به اجراي حد اقل برنامه اي است كه در آن  ائتالف متحد مردميساختن دولت 
 .زمان مورد موافقت قرارگرفت

 -بحران زمين در كشور ما بسيار ژرف است   ” :  رفيق كارات روشن مي سازد
هزار دهقان و زمين دار كوچك خودكشي كرده  100سال گذشته بيش از  8در 

اند، و اين در حالي است كه دولت هاي قبلي سرمايه گذاري دولتي در زميـنـة   
را    قانون تضمين شغلي روسـتـايـيـان    او تصويب “  .كشاورزي را قطع كرده اند

تاييدي بر درست بودن استراتژي حزب در ايراد فشار به دولـت و دور نـگـه          
در حالي كه يك سوم جمعيت كشـور بـا     .  داشتن حزب جاناتا از قدرت مي داند

در روز زندگي مي كنند، اين قانون حد اقـل    )  روپيه 44معادل(روزي يك دالر 
روپيه، يا پرداخت مبلغي معادل آن به  60روز كار با حداقل دستمزد روزي  100

رهـبـر   .  صورت حق بيمة بيكاري، را براي هر خانوار روستايي تضمين مي كنـد 
حاال بايد از راه بسـيـج       ” : مي افزايد) ماركسيست(حزب كمونيست هندوستان 

 “.همگاني، اجراي كامل اين قانون را تضمين كنيم
اليحة حـفـاظـت      يكي ديگر از تعهدهايي كه در شُرُف به بار نشستن است، 

است كه در صورت تصويب، حقوق زنان و موضوع نمايندگي انتخـابـاتـي     زنان
مرتجعان تهديد كرده انـد    .  آنها را در سراسر جامعة هندوستان تحكيم مي كند

كه به سختي مخالفت خواهند كرد، ولي در ميان آنهايي كه براي اصـالحـات     
فراگير مبارزه مي كنند، بريندا كارات، همسر كارات،  حضور دارد كه عضو دفتـر  

كـارات  .  سياسي حزب و نويسنده اي پيشرو در زمينة جـنـبـش زنـان اسـت           
كشور ما كمتر از يك در صد درآمد ناخالص ملي اش را     ” :  معترضانه مي گويد

. صرف تأمين بهداشت مي كند، يعني كمتر از برخي از كشورهاي آفـريـقـايـي    
درصد درآمد نا خـالـص    3دولت دهلي موافقت كرده است كه اين نسبت را به 

ملي افزايش دهد، ولي پيشنهادش اين است كه هزينة اضافي را از طـريـق         
تا كنون نمايندگان حزب كمونيسـت  . خصوصي سازي صنايع  دولتي تأمين كند

پيشنهاد به مجلس ارائه داده اند ولـي     13در مجلس )  ماركسيست(هندوستان 
در حالي كه ادارة بودجة بازنشستگي كارمندان به بـخـش   . همة آنها رد شده اند

خصوصي واگذار مي شود، طرح پيشنهادي دولت وابسته به حزب كنگره بـراي  
كاهش اعتبار براي بازنشستگي كارمندان دولت با بن بست مشابهي روبـه رو      

 . شده است
به مردم است،  ”گزينة سوم“هدف دراز مدت كمونيست هاي هند ارائة يك 

يعني نه دولت كنگره و نه دولت حزب جاناتا، بلكه دولـت نـيـروهـاي چـپ،          
حزب كمونيـسـت   ” :   او تأكيد مي كند.  سكوالر، دموكراتيك و ضد امپرياليست

تنها در صورتي در يك دولت ملي شركت مي كند كه )  ماركسيست(هندوستان 
: و مـي افـزايـد       “  .قدرت تصميم گيري و اجراي سياست هايش را داشته باشد

ولي در عين حال ما از تمام نيرو و نفوذ خود استفاده مي كنيم تا از مـنـافـع        ” 
 “.كارگران و توده هاي زحمتكش دفاع كنيم

 ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 
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ناچارند اعتراف كنند كه انتخابات شوراها شكست بزرگي براي آنـهـا بـوده        
آشتيانـي،  عضـو شـوراي           ، اميررضا واعظي“ قدس” به نوشته روزنامه    .است

بـا  )  نـژاد    حاميان احـمـدي    ( شهر تهران و نامزد فهرست رايحه خوش خدمت 
پذيرش شكست اين فهرست در انتخابات شوراها، افزود كه ايـن مسـالـه بـه         

وي همچنيـن  .  نژاد نيست هاي دولت و شخص احمدي معناي شكست سياست
: نژاد در زمان انتخابات تاكيـد كـرد     با انتقاد از اظهارات برخي حاميان احمدي

ميليون نفر در انتخابات به ليست حاميان دولت راي    30گفتند  آنهايي كه مي” 
 “.دهند، خود بايد پاسخگوي اظهاراتشان باشند مي

خـدا تـوي     ” در تيتر نخست خود با عـنـوان       “  ساالري مردم”همچنين روزنامه 
“  جمعيت خدمـتـگـزاران   ” ، اظهارات احمد خورشيدي، دبيركل “ گوشمان زد

به نوشته اين روزنامه، اكنـون  .  هاي حامي دولت را منعكس كرد يكي از گروه
نـژاد درصـدد يـافـتـن             آذر به پايان رسيده و حاميان احمدي 24كه انتخابات 

عوامل شكست خود هستند، دبيركل جمعيت خدمتگزاران به عنوان يكـي از    
نژاد نيـز مـحـسـوب        شود پدر داماد احمدي جمهور كه گفته مي حاميان رييس

همـان  : شود، شكست در انتخابات اخير را شكستي خدايي خوانده و گفت مي
مـا  :  او گـفـت    . خدايي كه دولت را سر كار آورد بنا به عللي توي گوشش زد

بعد از دو هفته مرخصي با رمز عمليات تسخير مجلس هشتم براي خدمت بـه    
 “.كنيم اسالم و بهبودي بيشتر اوضاع، كارمان را شروع مي

مسئله مهم  ديگر در مورد انتخابات شوراها حضور وسيع و آگاهانـه مـردم و       
نيروهاي اجتماعي و همچنين بازنگري بخشي از نـيـروهـاي اجـتـمـاعـي در              

از .  مواضعي بود كه در جريان انتخابات رياست جمهوري اتخاذ كرده بـودنـد    
جمله بخش هايي از جنبش دانشجويي كشور ضمن اشاره به ادامه حاكـمـيـت    
استبدادي در كشور و ناديده انگاشته شدن حقوق شهروندان از مردم خواست 
كه در صورت شركت در انتخابات از راي دادن به نـامـزدهـاي  نـيـروهـاي             

حزب تودة ايـران نـيـز بـا درك             .  مرتجع و تاريك انديش خودداري كنند
دشواري هايي كه جنبش مردمي در طول يك سال گذشته بـا آن روبـه رو           

بدين ترتيب اصـل شـركـت      ”: بوده است در اين زمينه از جمله اعالم كرد كه
سراسري در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در كشور، در شرايطـي كـه در       
شماري از شهرها و روستاهاي كشور نماينده يي جز كارگزاران ارتـجـاع در       

اما مسأله قابل تأمل ديگر اصل بهره وري   .  صحنه باقي نمانده اند، منتفي است
از انتخابات شوراها براي سازمان دهي مبارزه سياسي بر ضد ارتـجـاع حـاكـم       

امروز همه تالش ارتجاع متوجه دلسرد كردن وسيع توده ها، بـي ثـمـر      .   است
نشان دادن  تالش ها  و جلوگيري از بازگشت نيروهاي مردمي  بـه صـحـنـه         

اگر ارتجاع  در اين امر موفق شود جنبش بيش از پيـش از ايـن       . مبارزه است
به گمان ما مي توان از شرايط بسيار محدود كنونـي  .   روند متضرر خواهد شد

اگر مـي  .  براي بسيج توده ها و به منظور مقابله با نقشه هاي ارتجاع بهره جست
توان در منطقه اي  نامزدهاي مرتجعان حاكم را با شكست روبه رو كـرد ايـن     
تالش مي تواند زمينه ساز حركت هاي بعدي و ايجاد روحيه بـراي جـنـبـش         

  ).1385آذرماه  2، 572، شماره  »نامه مردم«به نقل از (“ باشد
آذرماه اين است كـه حـتـي در           24موضوع قابل تأمل ديگر دربارة انتخابات 

جريان انتخابات مجلس ارتجاعي و ضد مردمي خبرگان، كسانـي هـمـچـون       
روشـن  .   مصباح يزدي، با بي اقبالي شديد شركت كنندگان روبه رو شـدنـد      

آذر ماه، با توجه به  تقلبات گسترده يي كه در آن  24است كه نتايج انتخابات 
رخ داده است نتيجه يي است كه با پايمال شدن بخش قابل مالحـظـه يـي از        
آراي مردم اعالم گرديده است و درست به همين دليل برخـوردهـاي وسـيـع       
اعتراضي نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي در شهرهاي مختلف روبـه رو      

در اين زمينه، در روزهاي اخير،  اخبار وسيع و گوناگوني انـتـشـار    .  شده است
يافت كه به رسوايي بيش از پيش سران رژيم  و دسـت انـدركـاران وزارت          

چـنـد   “   امروز”براي نمونه  پايگاه خبري  . كشور دولت احمدي نژاد منجر شد

ساعت پس از اعالم نتايج اوليه انتخابات شوراها، گزارش داد كـه     ...ادامه  پيروزي سياسي بزرگ 
انتشار نخستين نتايج شمارش آراي سومين دوره انتخابات شـوراي    
. شهر تهران توسط وزارت كشور ابهاماتي را به همراه داشته اسـت   

صندوقي بـوده كـه تـوسـط            640زيرا كه آمار اعالم شده از ميان 
قصد مسـئـولـيـن وزارت         .  نيروهاي اقتدارگرا دستچين شده است

نژاد قطعاً اين بوده است، تا بدين وسيله زمينـه   كشور دولت احمدي
هم قبل از اعـالم   تركيب غيرواقعي منتخبان را در افكار عمومي آن

در همين ارتبـاط نـيـز مـحـسـن           .  نتيجه قطعي انتخابات جا بيندازد
آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقـالب، عـمـلـكـرد وزارت          

تـوان آراء هـزار          كشور را پرابهام توصيف كرد و گفت كه نمـي 
. صندوق شوراها را در ظرف اين مدت مـحـدود شـمـارش كـرد           

طلبان حكومتي در نامه اي به حدادعادل رئـيـس مـجـلـس           اصالح
هفتم، نگراني جدي خود را از روند موجود و بـاطـل شـدن راي            

در اين نامه، كه روز دوشـنـبـه تـوسـط          .  واقعي مردم، ايراز كردند
هاي رسمي كشور،  از جمله خبرگزاري ايسنا،   برخي از خبرگزاري

انتخابات اخير شوراي شهر تهران ”: منتشر شد، از جمله آمده  است
سـاعـت اخـذ رأي،         13در حالي برگزار شد كه متأسفانه در طول 

موارد متعددي از تـخـلـف، نـقـض قـانـون و تضـيـيـع حـقـوق                       
شوندگان را در بـر داشـت و مـواردي             كنندگان و انتخاب  انتخاب

همچون دخالت افراد غيرمسوول در روند انتخابات، تـوزيـع اقـالم      
مـنـدي از          تبليغاتي متعلق به يك جريان سياسي مشخص و بـهـره    

حمايت برخي مراكز قدرت در طول برگزاري انتخابـات، اخـراج     
“ . به كرّات به چشـم آمـد    ...  نمايندگان كانديداها از محل شعب و 
با پايان زمـان اخـذ رأي و         ” :  عالوه براين در نامه تاكيد شده است

اي از اتفاقات و وقـايـع      آغاز مرحله قرائت و شمارش آراء مجموعه
جانبه بود كه مشابـه آن       اي وسيع و همه   رخ داد كه ابعاد آن به گونه

“ . يك از انتخابات گذشته كشور سـابـقـه نـداشـتـه اسـت              در هيچ
هايي  نويسندگان نامه در اين ارتباط با بر شماري ده مورد، به گوشه

از اقدامات و مداخالت برخي از نيروها كه سعي دارند بر رونـد و      
 .نتيجه انتخابات تاثير بگذارند، اشاره كرده اند

انتخابات شوراها با پيروزي سياسي مردم بر ضد نيروهاي مرتجـع و    
انتخابات شوراها نشان داد كـه مـي       .  مستبدان حاكم به پايان رسيد

توان و بايد از همه امكانات موجود براي سـازمـان دهـي مـردم و           
نيروهاي اجتماعي بهره جست و اجازه نداد كه ارتجاع مردم را بـا      
. تشديد سركوب و خفقان از موثر بودن مبارزه سياسي نا اميد كـنـد  

پيروزي مردم در شكست دادن گسترده نـامـزدهـاي ارتـجـاع در            
جريان انتخابات شوراها تنها گام كوچكي در راه دشوار و پر پـيـچ     

حركت به سـمـت   .  و خم پيكار سياسي بر ضد استبداد حاكم است
سازمان دادن نيروهاي اجتماعي، و خصوصاً ايجاد پيوند تنگاتنـگ  
ميان مبارزه جنبش كارگري با جنبش دانشجويي و پيكار دلـيـرانـه      
زنان كشور مسئله اساسي يي است كه همچنان پـيـش روي هـمـه         

همـكـاري هـاي نـزديـك،          .  نيروهاي ترقي خواه كشور قرار دارد
همبستگي و ائتالف وسيع نيروهاي ضد استبداد مي تواند  نـيـروي   
سازمان يافته و موثر مبارزه و مقابله با رژيم استبدادي حاكـم را در      

بايد تالش ها در راه ايجاد ايـن اتـحـاد      .  درون جامعه ما پديد آورد
وسيع ضد استبدادي را براي طرد رژيم واليت فقـيـه و اسـتـقـرار          

 . آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي دوچندان كرد
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از نمونه هاي مشـخـص ايـن تـالش هـا               
ديدار، داسيلوا، رييس جمهوري  برزيـل و،    
چاوز ، رييس جمهوري ونزوئال در بـرزيـل       
بود، كه در آن مذاكرات مشخصي در مـورد  
پروژه هاي مشـتـرك، بـه ويـژه در مـورد              
. كمپاني نفتي ، پترو براس، صورت گـرفـت  

همچنين دو رييس جـمـهـوري در بـاره ي           
مسايل منطقه اي ، به بحث و تـبـادل نـظـر           

 ).آذرماه 16گراناما، (پرداختند 
رييس جمهور جديـد اكـوادور، رافـايـل         
كوريا، نيز پيش از به دست گرفتـن قـدرت     

آذرماه، در مالقاتـي كـه بـا ريـيـس             24در 
قرار داد ”  :  جمهوري، پرو داشت  اعالم كرد

آزاد تجاري با آمريكـا را امضـا نـخـواهـد            
ريـيـس   “  اوو مـورالـس    ” همچنـيـن     “   .كرد

جمهوري بوليوي نيز ، ضـمـن تـاكـيـد بـر             
: ، اعالم كـرد “ مركوسور” عضويت كامل در 

تالش دارد تا سيستمي شبيه به اتحاديه اروپا  ”
پـرسـنـا    ( “  را در آمريكاي التين ايجاد كـنـد  

 ).آذرماه 14التينا، 
تحوالت آمريكاي التين در چـنـد سـال        
اخير در قالب انتخـاب نـيـروهـاي عـمـيـقـاٌ             
دموكرات و ترقي خواه، نشان مي دهـد كـه     
چگونه مردم ، بيزار و خسته از سياست هـاي  
ضد مردمي دولت هاي فاسد گذشته ، مـي      
توانند آنها را از قـدرت سـاقـط سـازنـد و              
رهبران مردمي خود را جايگزين آنها كنند و 
به موازات آن از حاكميت و استقـالل خـود     
. در برابر تهاجمات خـارجـي دفـاع كـنـنـد          

آنچنان كه مردم كوبا در چند دهه ي اخـيـر     
در برابر تحريكات ، تجاوز ها و تهـاجـمـات    
غير انساني و غير قانوني آمريكا، توانسته انـد  
مقاومت كنند و يا آنگونه كه مردم ونزوئال ،   

سـال     5كودتاي آمريكا بر ضد چـاوز را         
پيش با شكست مواجه ساختنـد و چـاوز را         

و يا نيكاراگوئه .  دوباره به قدرت برگرداندند
كه در آنجا مردم  بيش از يك دهه پـس از      
شكست ساندينيست ها در انتخابات، كه زير 
فشارهاي آمريكا و توطئه هاي نيروهاي شبـه  
نظامي طرفدارش ممكن شد، در انتخـابـاتـي    

، رهـبـر     “ دانيل اورتـگـا    ” تاريخي بار ديگر 
مشهور انقالبيون ساندينيستي، را بـه مـقـام          

مـردم  .  رييس جمهوري انـتـخـاب كـردنـد         
آمريكاي التين با تمام پوست ، گـوشـت و       
استخوان خود، درد و رنج فجايع بـه وجـود       
آمده توسط آمريكا را تجربه كرده اند و از     
همين رو با روي آوردن به نيروهاي مـردمـي   

و متـفـاوتـي را در        “  راه نوين”و دموكرات، 
تضاد با سياست هاي آمريكا و امپريالـيـسـت    

 .ها انتخاب كرده اند

 چالش هايي كه نيروهاي چپ هندوستان با آن رو به رو هستند ...ادامه  آمريكاي التين 
 )ماركسيست(ديداري با پراكاش كارات، دبيركل جديد حزب كمونيست هند 

، در   ) ماركسيسـت (به دعوت حزب كمونيست هند 
آذرماه،  هيئت نمايندگي كميـتـه مـركـزي        14روز 

حزب توده ايران در جلسه معـارفـه اي بـا رفـيـق            
، دبيركل جديد اين حزب پـرقـدرت   “ پراكاش كارات” 

هندوستان، حضور پيدا كرد و با رفقاي هندي، درباره 
در ايـن     .  آخرين تحوالت منطقه تبادل نظـر كـرد    

جلسه كه در هانزلو، در غرب لندن، انگلسـتـان، بـر      
جـامـعـة كـارگـران        ” گزار شد همچنين نمايندگان   

از “  جنگ را متوقف كـنـيـد     “،  ائتالف “ هندوستان
رفيق رابـرت     و، كارزار همبستگي با كوبا، انگلستان

گريفيث، دبيركل حزب كمونيست انگلستان، شركـت  
نماينده كميته مركزي حـزب مـا در ايـن          .  داشتند

مراسم ضمن سخنان كوتاهي با اشاره به دشواري هايي كه نيروهاي مترقي منطقه با آن رو به رو هستنـد  
و خصوصاً حضور نظامي امپرياليسم و سياست هاي تنش زا و جنگ طلبانه آن،  بر گسترش همكاري هـا    

ميان نيروهاي ترقي خواه و خصوصاٌ گسترش روابط بين احزاب كارگري و كمونيستي منطقه تأكيـد كـرد،      
رفيق پراكاش نـيـز     .   و همبستگي حزب تودة ايران را با مبارزات دليرانه كمونيست هاي هندي اعالم كرد

 .در سخناني به  چالش هايي كه نيرو هاي چپ هند در شرايط كنوني با آن رو به رو هستند، اشاره كرد
 44،   ) مـاركسـيـسـت    ( حزب كمونيست هندوستان :  رفيق پراكاش در ابتداي سخنان خود اشاره كرد كه

، و   ] از جمله رييس مجلس كه عضو حزب اسـت   [دارد  (Lok Sabha)عضو در مجلس عوام لُك سبها 
به عالوه، در ايـالـت هـاي      .  است كه توازن نيروها را در مجلس حفظ مي كند جبهه چپنيروي عمده در 

دولت هاي جبهة متـحـد و     )  ماركسيست( بنگال غربي،  كراال و تري پورا نيز حزب كمونيست هندوستان 
حزبي است رزمنده كه نزديك به يك ميليـون  )  ماركسيست(حزب كمونيست هند . چپ را رهبري مي كند

ميليون نفر در سازمان هاي وابسته و همبسته به آن مانند اتـحـاديـه هـاي          40نفر عضو دارد، و بيش از 
 .كارگري، سازمان هاي دهقانان و زنان، و فدراسيون هاي جوانان و دانشجويان سازمان يافته اند

هاركـيـشـان    ساله بايد جاي رهبر سابقه دار جنبش كمونيستي بين المللي، يعني    56پراكاش كارات 
را پر كند، كه حزب با رهبري او توانست به اين درجه از نفوذ و حمايت بـي سـابـقـة        سينگ سورجيت

رفيق پراكاش كارات كه در راه بازگشت از جشن تولد فيدل كاسترو در كوبا، در توقفي در   .  مردم دست يابد
 : لندن، در اين جلسه شركت مي كرد، از جمله گفت

بودن در بريتانيا  خاطرة زمان دانشجويي و اعتراض ها ي سراسري بر ضد جنگ ويتنام را زنـده مـي     ” 
درس مي خواند، به سبب فعاليت هاي ضـد    )  پايتخت اسكاتلند( او زماني كه در دانشگاه ادينبورگ “   .كند

امروز او درضمن اين كه از چند و چون نيـروهـاي   .  نژاد پرستي مورد غضب مقام هاي دانشگاه قرار گرفت
شركت كننده در اين جنبش پرس و جو مي كند،  و از رشد وجدان آگاه مردم بر ضد  امپرياليسم استقـبـال   

 . مي كند، و مشتاقانه در برابر جنبش ضد جنگ در بريتانيا سر احترام فرود مي آورد
اين فقط بسيج گستردة مردم  هندوستان، با سابقـة طـوالنـي و درخشـان ضـد              ” :  پراكاش مي گويد

حزب مردم هندوستان، كه يكي از دو     [ امپرياليستي شان بود كه توانست دولت سابق حزب بهاراتيا جاناتا 
“ . سرباز به عراق  صرف نظـر كـنـد      16000را وادارد كه از گسيل ] حزب عمدة سراسري هندوستان است

به تازگي به پيشنهاد ما در مجلس هندوستان اشغال عراق محكوم و   ” :  كارات با خوشحالي ادامه مي دهد
مـعـجـزة    “بـه اصـطـالح        .  خروج نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس از آن كشور درخواست شده اسـت   

در هندوستان تعداد ميلياردرها را دو برابر كرده، در حالي كه سوء تغذيـة  كـودكـان در حـد              ”اقتصادي
سال پيش انتخـاب   2به رهبري حزب كنگره كه  ائتالف متحد مترقيدولت .  گسترده اي باقي مانده است

شد، سياست خارجي بحث برانگيزي را در پيش گرفته است، و در حالي كه هر چه بيشتر به كاخ  سـفـيـد      
. نزديك مي شود، قصد دارد تا نقش پيشرويي در جنبش دوباره جان گرفتة غير متعهد ها داشـتـه بـاشـد        

نسبت به موافقت نامه هايي كه اخيراً بين كاخ سفيد و دهلي در زمينة مسائل امنيتي و انـرژي     جبهة چپ
اعتراض ما به ويژه به بندهايي ” :   كارات اظهار داشت“  .هسته اي امضا شده است به شدت معترض است

در قرارداد است كه هندوستان را وابسته به سياست خارجي آمريكا مي كند، از جمله تحريم بر ضد ايران و 
ما از كوشش هاي خود در راه تـحـقـق      ]...  بين مالزي و جزيرة سوماترا[گشت زني نظامي در تنگة ماالكا 

دستيابي هندوستان به سياست خارجي مستقل، تحكيم و تقويت جنبش غير متعهد ها، و همبستـگـي بـا      
 “ .خلق هايي كه براي حق حاكميت ملي شان بر ضد امپرياليسم مبارزه مي كنند باز نخواهيم ايستاد

او اعتقاد دارد كه هندوستان و جنبش هاي چپ و مترقي آن قادرند نقش بسيار مهمي در حمـايـت از      
او .  نيروهاي دمكراتيك و سكوالر در كشورهاي همساية هندوستان مثل بنگالدش و سريالنكا ايفا كنـنـد  

براي ما بسيار حياتي است كه مسائل مورد اختالف با پاكستان را از طريق گفتـگـو   ” : سپس اضافه مي كند
 “.هستم 2007حل و فصل كنيم ـ و من چشم به راه استقرار جمهوري نپال در سال 

 5ادامه در صفحه    



هوگو چاوز، رييس جمهوري ونـزوئـال،     
آذر مـاه ، تـوانسـت بـا                12در انتخابات 

اختالف زيادي ، رقيب اصلي خود، مانوئل 
روسالس ، را شـكـسـت دهـد و دوره ي             
رياست جمهوري خود را براي شـش سـال     

در اين انتخابات ، چـاوز  .  ديگر تمديد كند
درصـد اخـتـالف آرا بـه              23با بيش از     

پيروزي رسيد كه نسبت به دوره ي گذشتـه  
دلـيـل پـيـروزي       .  افزايش نشان مـي دهـد    

قـاطـعـانـه ي چـاوز، حـمـايـت مـردم و                    
زحمتكشان ونزوئال از سياست هاي دولـت    

دولت چاوز بـا  .  وي در چند سال اخير است
دسـت زدن بـه اصــالحـات اجـتـمـاعــي               
،اقتصادي و سياسي در راه تامـيـن مـنـافـع        
مردم، توانسته است از پشتيباني اكـثـريـت      

 .فقير مردم اين كشور برخوردار شود
در ونزوئال ، در چند سال اخير، شـركـت   
مردم در مسايل سياسي افزايش يافته اسـت  
و سياست خارجي اين كشور در منطقـه در    
جهت همكاري هاي وسيع با نيروهاي چـپ  
و مترقي  گرايش مشخص و قـدرتـمـنـدي     

در سياست داخلـي، حـداقـل      .  داشته است
حقوق مردم به ميزان قابل توجهي افزايـش  
يافته است، مبارزه بـا فـقـر، بـيـكـاري و               
بيسوادي در راس برنامه هاي دولـت قـرار       
دارد و خدمات بهداشتي و درماني به طـور    

 . فزاينده اي رو به بهبود مي رود
سال گذشته ، رشد اقتصادي ونزوئال بـه  ” 

درصد رسيد ودر سال جاري نيز بالـغ بـر      9
سايت مردم روزانه ، چيـن  ( “  درصد بود 10
، كه  يكي از باالتريـن رشـد     )  آذرماه 17، 

اين در حالي .  هاي اقتصادي در جهان است
است كه بسياري از كشورهاي صنـعـتـي و      
پيشرفته ي جهان، در تـالش بـراي دسـت        

درصـد     3تـا       1يابي به رشد اقـتـصـادي      
 .هستند 

چاوز پس از پيروزي در انتخابات اخـيـر     
تغييراتي  در قانون اسـاسـي   ” اعالم كرد كه 

اين كشور ، بـراي پـيـشـبـرد طـرح هـاي              

و ايـن  ...  سوسياليستي ، صورت خواهد گرفت 
اصالحات عميق تر از انچه كـه پـس ازهـمـه           

صورت گرفت ، خواهد بـود   1999پرسي  سال 
 ).آذرماه 20پرسنا التينا،  ( 

چاوز همچنين با تاكيد بر عمـيـق تـر شـدن         
، اين پيروزي را نه تنـهـا بـه      “ انقالب بوليواري” 

سيمـن بـولـيـوار ،         ” شهدا و قهرمانان ونزوئال و 
بلكه به مردم كوبا و فيدل كاسترو هديه كرد و   

پيروزي بزرگ براي انقالب ، صلح و ”  : گفت 
من دوباره آنچه را   ....  اميد به دست آمده است 

مـا  .  كه چند روز پيش گفتم ، تكرار مي كنـم    
اين پيروزي را به مردم كوبا و رييس جـمـهـور،    
برادر ، رفيق و هم قطار ، فيدل كاسترو ، هـديـه   

 ).آذرماه 12گراناما (“ مي كنيم
آذرمـاه پـيـام         13فيدل كاسترو نيز در روز     

تبريكي به اين مناسبت به چاوز و مردم ونزوئـال  
پيروزي شما در تاريخ ...  ” : ارسال كرد و گفت

. آمريكاي  ما پر طنين ، كوبنده و بي نظير بـود    
مردم ستم ديده ي جهان، هـمـيـشـه حـامـي و           
مشوق استراتژي و شهامت شمـا در مـبـادرت        
ورزيدن به چنين مبارزه ي  مشكلي ، خواهـنـد   

شجاعت سياسي شما و مـردم ونـزوئـال ،        ... بود
مـا  .  جهان را تحت تاثير خود قرار داده اسـت      

 13گـرانـامـا،         (  “  كوبايي ها شادمان هستـيـم  
 ).آذرماه

تحوالت آمريكاي التين ، تنها مـحـدود بـه        
در دهـه ي    .  پيروزي چاوز در ونزوئال نمي شود

اخير، اين منطقه شاهد تحوالت جدي و بنيانـي  
. وسيعي در سيستم سياسـي خـود بـوده اسـت          

دولت هاي ديكتاتوري نظامي خشـن در ايـن         
كشورها ، كه عمدتأ تحـت نـفـوذ و رهـبـري            
آمريكا بودند، از صحنه بيرون رانده شده اند و   
اين در حالي است كه مردم در مقياسي وسـيـع،   
رهبران سياسي خـود را، در انـتـخـاب هـاي              

در شيلـي  . دمكراتيك، جايگزين آنها كرده اند
، پينوشه، پيش از مرگ خود ، تالش كرد تا بـا  
فريب مقامات قضايي و استفاده از نفوذ اربـابـان   
خود ، آمريكا و انگلستان ، از اتـهـامـات خـود       
بگريزد ، اما خيل عظيم اعتراضات مـردمـي و       

تالش مستمر آنها در افشاي جنايات پينوشه ، او را   
در كشورهاي ديـگـري   .  تا پاي ميز محاكمه كشاند

چون برزيل، اروگوئه ، اكـوادور، آرژانـتـيـن ،             
نيروهاي مترقي توانسـتـه انـد قـدرت         ...  بوليوي و

دولتي را به دست بگبرند و در كنار كوباي انقالبي 
، تحوالت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي بنياني را   

نتيجه ي انتخابات اخير در .  در منطقه صورت دهند
آمريكاي التين ، بيانگر حركتي نوين و عميـق در    
.  منطقه و نشانگر رشد بلوغ سياسي مـردم اسـت         

تحوالت در اين كشورهـا ، نـيـاز عـاجـل مـردم               
آمريكاي التين براي برون رفت از فقر روز افـزون  

درصـد     70است،  تحوالتي كه بايد نياز بيش از     
نكته قـابـل   . جمعيت اين كشورها را بر آورده سازد

ذكر ديگر در رابطه با آمريكاي التيـن، گـرايـش      
مثبت روساي جمهوري ترقي خواه اين منطقـه بـه     

آنهـا در مـبـارزات        . اتخاذ مواضع مشترك  است 
انتخاباتي خود ، و آنهايي كه در چند سال گذشتـه  
قدرت را در دست داشته انـد، مـبـارزه بـا فـقـر،             
بيكاري ، بيسوادي و بيماري هارا در راس بـرنـامـه      

اين كشـورهـا در     .  هاي سياسي خود  قرار داده اند
كنار ايجاد شرايط مناسب براي سرمـايـه گـذاري      
هاي خارجي ، برنامه هاي ويژه اي را براي حـفـظ     
نقش ضروري و تعيين كننده دولت در اقـتـصـاد،      

از نمونه هاي مشخص آنها، ملي .  تدارك ديده اند
شدن صنايع نفت وگاز و زمين ها در بوليـوي،  و      
تدارك براي تغيير قوانين در ونزوئال ، براي دولتي 
كردن صنايع نفت و ساير صنـايـع مـادر در ايـن           

در كنار اين ها ، كشورهاي منطـقـه ،     . كشور است
بنا به نياز خود و در مـبـارزه بـا سـيـاسـت هـاي                  
اقتصادي تحميل شده از سوي آمريكا، در قـالـب     

به ايجاد مناطق آزاد تجاري ، بـا      “   آلبا”موافقتنامه 
در نظر گرفتن منافع متقابل طرفين، و يا به تقويـت  
و بازسازي ساير قرار دادهاي تـجـاري، از جـملـه         

 . دست زده اند“  مركوسور”
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