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زحمتكشان با طرح هدفمندسازي 

 !يارانه ها مخالفند

  6ادامه در صفحه    

سخنراني هـاي سـران رژيـم، بـه           
مناسبت سالگرد انقالب بهمن، از جملـه  
محمود احمدي نژاد،  و خامنه اي در اين 
زمينه ويژگي هاي يكسان و قابل تأملي 

در اين سخنراني ها كـه سـران     .  داشت
رژيم تالش كردند از دسـت آوردهـاي     
حكومت در سي ساله گذشـتـه سـخـن       
برانند، از مسايلي كه گفته نشد، وضعيت 
اقتصادي كشور، تشديد فقر و محروميت 

. و رشد بيكاري در سراسر كشـور بـود      
تشديد دره عظيم فقر و ثروت در دوران   
سي ساله انقالب معيار مهمي در سمـت  
گيري رژيم حاكم و حمايت آن از منافـع  

دوران  .  كالن سرمايه داري كشور اسـت 
دولت احمدي نژاد در اين زمينه با اتخاذ 
سياست هاي شديد ضـد كـارگـري و        
مخالف منافع زحمت كشان از دوره هاي 

و در واقع سياهي است كه رژيم ”  نمونه“ 
با اتكا بـه تشـديـد سـيـاسـت هـاي              
سركوبگرانه لوايح و برنامه هاي مهمي را 

در زمينه دستبرد زدن به حقوق زحمتكشـان  
يكي از عرصـه  .  ميهن ما به پيش برده است

هاي مهم مخالفت و مبارزه زحمتكشان در   
ماه هاي اخير مقابله با برنامه رژيـم بـراي       

طرح يارانه، آنهم ” هدفمند سازي“تغييرات و 
در شرايط تشديد فشارهاي اقتـصـادي بـر      

 .گرده زحمتكشان است
همزمان با مخالـفـت هـاي رو بـه           
گسترش كارگران و زحـمـتـكـشـان در        
سراسر كشور با اليحه هدفمنـد سـازي     
يارانه ها، بخش هايي از طيف ارتـجـاع     
حاكم با علم به اين مخالفت ها، دسـت    
به مانوري فريب كارانه زده و خـواسـتـار    

اين اليحه در خصـوص     13حذف ماده 
مـحـمـد    .  حذف افزايش دستمزدها شدند

جهرمي وزير كار دولت احـمـدي نـژاد        
اعالم داشت، حداقل دستمزد براي سـال  
آينده حتي اگر مجلس اليحه هدفـمـنـد    

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 : در اين شماره
با رفيق سالم علي، درباره ” نامه مردم“مصاحبه 

 8انتخابات عراق                                          در ص 
 4اقدامي مغاير با حقوق زنان                   در ص 
 5كارگران نقاش محروم از حقوق بيمه    در ص 

در دو هفته گذشته حضور فعال هيات نمايندگي بلند پايه 
جمهوري اسالمي در چهل و پنجمين كنفرانس امـنـيـتـي     
مونيخ درصدر اخبار و گزارشات رسانه هاي بين المللي قرار 

بر خالف سال گذشته كه رژيم واليت فـقـيـه بـه       .  داشت
داليلي از حضور در كنفرانس ساالنه مونيخ خودداري كرده 
بود، امسال هيات جمهوري اسالمي بـه ريـاسـت عـلـي          
الريجاني با برنامه ريزي و آمادگي در اين كنفرانس شركت 
جست و با مقامات و مسئوالن كشورهاي مختلف ديـدار و    

 .    مذاكره كرد

چهل و پنجمين اجالس ساالنه امنيتي مونيخ با محوريت 
امنيت اروپا و چالش هاي دروني سازمان آتالنتيك شمالـي  

بعالوه موضوعاتي چون جنگ افغانستان، مناسبات بـا  )  ناتو( 
روسيه، مساله هسته اي ايران و چگونگي ايجاد چـارچـوب   

تـن از سـران،          300امنيتي درسطح جهان با شـركـت     
نمايندگان و روساي مجلس، وزرا و فرماندهان ارشد نظامي 

هيات رسمي  70و مقامات عالي رتبه امنيتي درقالب بيش از
. بهمن ماه گشايش يـافـت   18كشور جهان درتاريخ  50از 

در »  سـيـا  « شركت حامد كرزاي، رئيس جمهور برگمارده   
افغانستان، پرزيدنت ساكاشويلي گرجستان، در كنار حضـور  
پررنگ ژوزف بايدن، معاون رئيس جمهوري آمريكا، آنجـال  

  2ادامه در صفحه    

ضرورت تقويت همبستگي 

 درجنبش دانشجويي

مقاومت و مبارزه هوشيارانه جنبش دانشـجـويـي      
دربرابر اقدامات هدفمند رژيم واليت فقيه كه آمـاج    
اصلي آن تضعيف و مهار مبارزات پرشور جوانـان و    
دانشجويان است، درهفته هاي اخير جـلـوه هـاي        

 .ستايش برانگيزي يافت
به دنبال اعمال فشارهاي برنامه ريزي شـده بـه     
دانشجويان چپ و مردمي دانشگاه هاي ايـران بـه     
ويژه دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و تـهـران و         
تبريز، مجموعه جنبش دانشجويي هدف يك يورش 
كامال حساب شده قرار گرفت كه طـي آن وزارت        

 3در ص در برزيل                         »جنبش اجتماعي جهاني«گردهمايي 

هيات بلند پايه جمهوري اسالمي 

 دركنفرانس امنيتي مونيخ

 اسفند ماه سالگرد تيرباران ناخدا افضلي و ياران 6

 رهروان صبح اميد

  3ادامه در صفحه    

اليحه هدفمندسازي يارانه ها سبب تغييرات منفي بسيار جدي در وضعيت زندگي و *
امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان مي گردد، از اين رو سازماندهي مبارزه 
برضد اين طرح مخرب و افشاي ماهيت واقعي آن از اولويت هاي كنوني مبارزاتي 

 !سنديكايي ميهن ما است-جنبش كارگر
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مركل، صدراعظم آلمان، و خاوير سوالنا، چهره قدرتمند صحنه امور نظامي و   
سياست خارجي اتحاديه اروپا، و همچنين دبيركل ناتو بيانگر جهت و ماهـيـت   

حضور فعال هـيـات جـمـهـوري اسـالمـي            .  بحث هاي اين كنفرانس است
دركنفرانس امسال به لحاظ موضوعات مورد بحث در كنفرانس، آينده روابـط    
جمهوري اسالمي با اياالت متحده و اتحاديه اروپا، و نقشـي كـه رژيـم در          
چارچوب تحوالت منطقه و به خصوص افغانستان حاضر به ايفاء آن مي باشد، 

شركت الريجاني و سخنراني او در كنفرانس از سـوي    .   حائز توجه ويژه است
تحليلگران به عنوان گرايشي جديد و حائز اهميت در ديپلوماسي علني رژيم و   
به مثابه اعالم آمادگي رژيم به قبول نوعي تعامل با اياالت متحـده و اروپـا       

حضور الريجاني، در مراسم افتتاحيه كنفرانس، در كنـار خـاويـر      .   ارزيابي شد
سوالنا، دبيركل ناتو، و گفتگو آنها با هم، نمي توانست اتفاقي باشد، مخصوصـاٌ  
اگر كه بحث هاي اخير در رابطه با وخامت اوضاع افغانستان، و ضرورت دادن   
نقش موثري به جمهوري اسالمي در اين رابطه، در اروپا را در مد نظر داشـتـه   

الريجاني در سخنراني خود در كنفرانس مونيخ از موضعي معامله گرانه .  باشيم
در رابطه با سياست دولت جديد اياالت متحده در رابطه با خاورميانه از جـملـه   

اين نشانه اي مثبت است كه اوباما كسي را به خاورميانه مي فـرسـتـد    “ :  گفت
كـه  )  اشاره به جورج ميچل نماينده ويژه آمريكا در رابطه با مسايل خاورميانـه ( 

او هـمـچـنـيـن        ”   . گوش شنوا دارد و در صدد ديكته كردن شرايط نـيـسـت   
اگر نقطه نظرها در رابطه با ايران عوض شود، ايران مايل به همـكـاري   “ : گفت

الريجاني به وضوح خطاب به ”   . در تدوين و تدقيق مفاهيم جديد امنيتي است
پل هايي را سوزانده “ دولت آمريكا پيام داد كه اياالت متحده گرچه در گذشته 

حضـور  ”  . است، ولي اكنون كاخ سفيد مي تواند آن ها را دوباره باز سازي كنـد 
هيئت نمايندگي رژيم را نبايد صرفا يك حركت ديپلمـاتـيـك عـادي و در           

-بخشي از راهبرد سياسي.  محدوده اي خاص مثال پرونده هسته اي تلقي كرد
امنيتي و يا بهتر گفته شود دكترين سياست خارجي رژيم واليت فقيه درآينـده  

 .با موضوعات اين كنفرانس و نوع تعامل رژيم با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد
 
 :پيشينه و ماهيت كنفرانس امنيتي مونيخ*

-42( مـيـالدي        1962تاريخچه كنفرانس امنيتي مـونـيـخ بـه سـال            
باز مي گردد و مبتكر آن افسران باقي مانده هيتلري بـودنـد   )  خورشيدي1341

تا زمان فروپاشي اتحاد شـوروي  .  كه در خدمت آلمان غربي و ناتو قرار داشتند
موضوعات كنفرانس مونيخ كه تنها نمايندگان، مسئـوالن و كـارشـنـاسـان          
كشورهاي عضو پيمان ناتو در آن اجازه حضور داشتند، بطور عمده به مسـايـل   
امنيتي و نظامي دوران جنگ سرد و مقابله با اردوگاه سوسياليسم، جنبش هاي 
رهايي بخش كشورهاي در حال رشد و نيز جنبش كارگري كشورهاي پيشرفته 
سرمايه داري اختصاص داشته و راه هاي مبارزه با آنـهـا مـورد بـررسـي و            

اعضاي ناتو در كنفرانـس مـونـيـخ        1991در سال .  هماهنگي قرار مي گرفت
جوانب گوناگون جنگ اول خليج فارس و حمله به عراق را مـورد بـحـث و          

برگزاري كنفرانس مونـيـخ بـه       1998از سال . تصميم گيري نهايي قرار دادند
مديريت و سرپرستي هورست تلچيك گذاشته شده است، كه وي مـدتـي از       
مشاوران اصلي صدر اعظم اسبق آلمان به شمار مي آمد، در عين حـال ايـن     

و، بوئينگ و برخي انحصـارات  -ام-شخص در مديريت كنسرن هايي مانند بي
خطوط اصلي جنگ ناتو بـر     1999در سال .  اسلحه سازي سابقه داشته و دارد

. ضد يوگسالوي در همين كنفرانس مونيخ ترسيم گرديده و به اجرا گذاشته شد
، اشغال عراق ” جنگ بر ضد تروريسم“ ميالدي موضوعاتي چون  2000از سال 

و افغانستان روابط  با چين و هند، موضوع روسيه و جز اينها هـم از رئـوس         
تاكنون از حضور سازمان هاي مستقـل  .  اصلي مباحث كنفرانس امنيتي هستند

ضد جنگ و هوادار صلح براي حضور در اين كنفرانس جلوگيري به عمل آمده 
و حتي همه احزاب حاضر در پارلمان هاي اروپا از فرسـتـادن نـمـايـنـده و           

احزاب كـمـونـيـسـت ، چـپ هـا،                .  كارشناس به اين كنفرانس محروم اند
سنديكاهاي كارگري، جنبش هاي هوادار صلح، سازمان هايي مانـنـد اتـك،      
مخالفان گسترش سالح هاي هسته اي، جنبش هاي ضد جـهـانـي شـدن،         
كنفرانس مونيخ را، نشستي در راستاي تامين منافع ناتو و انحصارات فرامـلـي   

در حقيقت كنفـرانـس   .  تسليحاتي و مالي معرفي كرده و با آن مبارزه مي كنند
ساالنه امنيتي مونيخ همزاد و دو قلوي اجالس داووس سوييس است كـه در    
هر دوي اين نشست ها مديران انحصارات امپرياليستي و روساي اتحاديه اروپا 

نظامي  تشـريـك     –اقتصادي و امنيتي -و آمريكا در خصوص مسايل سياسي
ماهيت و كاركرد كنفرانس امـنـيـتـي       .  مساعي كرده و برنامه ريزي مي كنند

مونيخ نشان مي دهد اين نهاد در عصر جهاني شدن همانند نشست داووس در 
خدمت امپرياليسم و توسعه طلبي و جنگ افروزي به زيان حقوق خلق هـا و      

 !صلح جهاني است

 ...ادامه  هيئت بلند پايه جمهوري اسالمي

آزادي براي همه 
 !زندانيان سياسي ايران

علوم دولت احمدي نژاد با انتشار ادعاهايي سراسر دروغ دفتر تـحـكـيـم     
وحدت را مورد حمله قرار داده و فعاليت علني و قانوني آن را بـه زيـر         
عالمت سئوال برده و دفتر اصلي اين نهاد دانشجويي توسط مـامـوران     

دانشجويان سراسر كشور دراقدامي متحد و با اعتراض .  امنيتي پلمپ شد
به برخوردهاي اخير با دانشجويان در شيراز، تهران، تبـريـز و پـلـمـپ          
ساختمان دفتر تحكيم وحدت، بيانيه مشتركي را انتشار و حمايت قـاطـع   

.  خود را از فعاليت قانوني و مبارزات جنبش دانشجويي اعـالم داشـتـنـد      
انجمن اسالمـي   50بيش از “ :  بهمن ماه در اين باره نوشت 12ادوارنيوز 

دانشگاه هاي سراسر كشور ضمن اعتراض به سركوب هاي اخـيـر در       
دانشگاه هاي كشور، از جمله دانشگاه علوم پزشكي شيراز، تربيت معـلـم   

حمايت قاطع خود را از دفتر تحكـيـم وحـدت      ...  تبريز، همدان، شيراز و
مـانـنـد    ...  “ :  در متن بيانيه اعتراضي از جمله آمده اسـت   ”  .اعالم كردند

هميشه در چندين سال اخير، اين تشكل هاي منتقد دانشجويي هستـنـد   
در همين راستا از ابتداي سال تحصيلـي  ...  كه آماج تير بال قرار گرفته اند

جاري و پس از نااميدي اصحاب قدرت از خاموش كردن شعله پـرفـروغ   
جنبش دانشجويي از طريق برخوردهاي قهري و بازداشت هاي سريالـي،  
اين بار شيوه اي جديد از برخورد با دانشجويان، با همكاري رسانه هـاي  
همسو با دولت آغاز شد و اين بار شيوه جنگ مجازي و رسـانـه اي را       

فشارها بر جنبش دانشجويي درماه هاي گذشته به اوج خود در .  برگزيدند
دولت حقوق مسلم دانشجويان، از جمله حق .  چند سال اخير رسيده است

تحصيل، حق داشتن تشكل هاي مستقل، حق فعاليت آزاد و منتـقـدانـه    
را به گروگان گرفته است تا دانشجويان را به انـقـيـاد،    ...  دردانشگاه ها و

ما به هيچ عنوان دفـتـر     .  تبعيت محض و حتي مجيز گويي دولت وادارد
طيف جعلي تحكيم وحدت ( تحكيم وحدت ساخته و پرداخته دست دولت 

را نمي پذيريم و همچنان اتـحـاديـه اصـيـل،          )  معروف به طيف شيراز
را به )  دفتر تحكيم وحدت( آزاديخواه ومستقل دانشگاه هاي سراسركشور 

رسميت مي شناسيم، حتي اگر اين انجمن ها و اين اتحاديه ها از سـوي  
از ديگر سو بنابه گزارش خـبـرنـامـه       ”  . دولت به رسميت شناخته نشوند

بهمن ماه صدها دانشجو به دلـيـل    12اميركبير و سايت آزادي و برابري 
اعمال فشار ارتجاع حاكم مجبور به امضاي تعهد براي ادامه تحـصـيـل    

ساله دولت  4نتيجه مهرورزي “ :  در اين گزارش تاكيد مي گردد.  شده اند
دانشـجـوي    1500دانشجوي ستاره دار، بيش از  58نهم در دانشگاه ها، 

وزير علوم زير فشار فزاينده  رسانه هاي جمعي ”  .. ثبت نامي با اخذ تعهد،
و افكار عمومي مجبور به اقرار واعتراف به اعمال تبعيض قرون وسطايي 
شد و اين بار اعالم كرد كه دليل رد صالحيت عمومي دانشجويـان بـه     

به اين ترتيب در سال .  دليل وصول نامه ايي از وزارت اطالعات مي باشد
، پذيرش براي دوره فوق لـيـسـانـس     1385نيز مانند سال  87-86هاي 

دانشگاه هاي دولتي نه از رهگذر كنكور و آزمون علمي كه از چگونگـي  
بـه  ...  مي گـذرد )  ليسانس( صنفي دوران كارشناسي-فعاليت هاي سياسي

اين ترتيب مي توان مصداق و محصول مهرورزي و عـدالـت گسـتـري       
دولت نهم در دانشگاه ها را فارغ از احكام انضباطي، محكوميـت هـاي     
سنگين قضايي، بازداشت هاي متعدد چند ماهه، چند روزه، چند ساعته و 

دانشجو و محروميت آن ها از ادامه تحصيل در مقطع  58ستاره دار شدن 
دانشجوي پذيرفته شده با اخذ تـعـهـد     1500كارشناسي ارشد و بيش از 

 ”.دانست، تعدادي كه قطعا بايد منتظر افزايش آن بود
همانگونه كه دانشجويان مبارز و مردمي اعالم مي كنند، اعمال فشـار  
ارتجاع حاكم بر جنبش دانشجويي در ماه هاي آينده با توجه به نزديـك  
شدن زمان انتخابات رياست جمهوري افزايش خواهد يافت، از ايـن رو      
تقويت عامل همبستگي در صفوف جنبش دانشجويي براي مقابله با اين 

آيـنـده جـنـبـش        .  فشارها يك ضرورت انكار ناپذير قلمداد مي گـردد   
دانشجويي و ميزان تاثير گذاري آن در مبارزه برضد ارتجاع، استـبـداد و     

 !امپرياليسم به اين امر بستگي دارد

 ...ادامه  ضرورت تقويت همبستگي 
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به دنبال يورش گزمگان امنيتي جمهوري اسالمي به حزب مـا  
و برپايي نمايشات مشمئز كننده تلويزيوني و سپـس تشـكـيـل       

، ده تـن از    1362اسفند ماه سال  6بيدادگاه هاي نظامي، درروز 
اعضاي حزب كه در ميان آنها برخي از برجسته ترين فرماندهان 
ارتش و قهرمانان دفاع ميهني، به همراه چند تن از كـادرهـاي       
مجرب و پرسابقه توده اي حضور داشتند، به جوخه اعدام سپـرده  
شدند و بدين سان نخستين گروه توده اي ها كه طي دو يـورش  

به خواست امپرياليسم و    1362ارديبهشت  7و  1361بهمن  17
ارتجاع به بند كشيده شده بودند با راي بيدادگاه هاي نظامـي و    
تاييد خميني، رفسنجاني و خامنه اي با سري افراشته و ايـمـانـي    

 . محكم تيرباران شدند
اسفند ماه رفقا، ناخدا دكتر بهرام افضلي فرمانده نـيـروي    6در 

دريايي و فاتح نبردهاي دريايي خليج فارس، سرهـنـگ بـيـژن       
كبيري فرمانده نيروهاي هوابرد و فاتح عمليات شكستن محاصره 
آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاريان قهرمان مرحله نخست جنـگ  
و فاتح عمليات غرب كشور و مشاور وزير دفاع، سرهنگ حسـن    
آذرفر استاد دانشكده افسري و معاون پرسنلي نيروي زمينـي، از    
برجسته ترين، و مجرب ترين افسران وقـت ارتـش، شـاهـرخ         
جهانگيري عضو مشاور كميته مركزي حـزب و از مسـئـوالن          
سازمان نويد، ابوالفضل بهرامي نژاد پژوهشگر تـوانـا، مـحـمـد        
بهرامي نژاد از كادرهاي حزب، فرزاد جهاد قهرمـان مـقـاومـت       
دركميته مشترك، رضا خاضعي از كادرهاي با سابقـه و خسـرو       
لطفي از كادرهاي ورزيده حزب جان و هستي سوزان خود را نثار 

 .مبارزه در راه خوشبختي انسان ساختند
از آن روز خونين سال هاي بسياري گذشته ولي نام و خاطره و 

رژيـم واپـس     .  راه رفقاي قهرمان ماهمواره و هميشه زنده است
گراي واليت فقيه با اعدام اين ده مبارزه فداكار توده اي كـيـنـه    
حيواني خود را به حزب و آرمان هاي مردمي آن نشان داد، همين 
رژيم واپس گرا و كينه جو در فاجعه ملي توده اي ها و ديـگـر       
مبارزان ميهن دوست و ترقي خواه را با برپايي دادگاه هاي چنـد  
دقيقه اي تفتيش عقايد قتل عام كرد و اينك با تخريب خـاوران  
مي كوشد به زعم خود گرد فراموشي بر جنايات بي شمار خويش 

ناخدا افضلي و ياران او آذين بند درفش :  نام رفقاي شهيد.  افشاند
مبارزه مردم ايران برضد استبداد، ارتجاع و امپريالـيـسـم بـراي       
عدالت اجتماعي، آزادي، استقالل صلح و طرد رژيم واليت فقيـه  

 . است
حزب ما به داشتن چنين فرزندان فداكار، فروتن و ايثارگري به 

 !ياد آنان جاودانه و راهشان پر رهرو  باد! خود مي بالد
                         **** 

...... 
 من مي گريم، اما 

 در غريو مرغك دريا، باز پيامي است
 ”ناوي انوشه“گلخند 

 در دهان تو شكفت ناخدا
 بمان، بمان

 كه فردا 
 ما بهار را در آغوش مي كشيم

 من مي گريم ودريا 
 همچنان 

 ...موج برموج مي كوبد
 

بخشي از شعر بلند از انوشه تا افضلي سروده زنده ياد سيـاوش  
 1362اسفند ماه  10كسرايي 

  5ادامه در صفحه    

 در برزيل” جنبش اجتماعي جهاني“گردهمايي  ...ادامه  رهروان صبح اميد
 ! ، ممكن است”جهاني شدن سرمايه داري“جهاني ديگر، جايگزيني براي 

همزمـان بـا     
نشست ساالنـه  
ســــــــــران 
ــاي   ــورهـ كشـ
بزرگ سرمـايـه   
داري و          
كـــارگـــزاران  
اقتصادي آنها در 

، در   ”  داووس“ 
دامنه كوه هـاي  
يخ زده سوييس، 
براي بـررسـي     
جوانب و عمـق  
بحران اقتصادي 

كنوني و چاره جويي براي برون رفت از ركودي كه سياست هاي خود آن ها مسـبـب     
بـي  “ اصلي آن مي باشد،  پيكارگران صلح و عدالت اجتماعي در هواي گرمسيري شهر 

جـنـبـش    “ ، در منطقه آمازون برزيل، گرد هم آمده بودند تا در نهميـن اجـالس       ” لم
، مخالفت  خود را با نظم كنوني جهان سرمايه داري، نو ليبراليسـم و    ” اجتماعي جهاني

جهاني ديـگـر   “  سياست هاي ورشكسته و ضد انساني  آن ابراز كرده و اعالم كنند كه 
 .”ممكن است

تن از سـران     2500تن ار رهبران سياسي كشورهاي سرمايه داري و  40در داووس 
شكل دادن به “سياسي و اقتصادي در اجالسي جمع شده بودند كه موضوع محوري آن 

بـي  “ بهمن ماه در شهر    12الي  8در روز هاي .   اعالم شده بود”  جهان پس از بحران
، برزيل، بيش از يك صد هزار نفر به نمايندگي از قريب  پـنـج هـزار      )  Belem(” لم

جـنـبـش    “ كشور جهان گردهم آمدد تا 150سازمان و جنبش اجتماعي و سنديكايي از 
 .را بار ديگر، با اهدافي مشخص تر و وسيع تر ، برگزار كنند” اجتماعي جهاني

، با راهپيمايي عظيم شركت كنندگان، به )  ژانويه 27(  بهمن ماه  8گردهمايي در روز 
همراهي نوايي از موسيقي آفريقايي، جايي كه هفتمين گردهمايي متمركـز در آنـجـا        

هشتمين گردهمايي در سال گذشته شكل غير مـتـمـركـز       .   برگزار شده بود، آغاز شد
در شهرها و كشورهاي مختلف بطور همزمان بـرگـزار    2008ژانويه  26داشت ودر روز 

نه  سال پيش همزمان با انتخاب جورج بوش به رياست جمهوري اياالت متحده، .   شد
، ده ها هزار فعال اجتماعي  در شـهـر         ” جنبش اجتماعي جهاني” در اولين گردهمايي

، برزيل ، گرد هم آمدند تا جنبش هاي مشخص و گسترده اي را عـلـيـه    ” پورتو آلگره“ 
در آن زمان در تمامي قاره آمريكا ، تـنـهـا        . نوليبراليسم و نظامي گري، سازمان دهند

كوباي انقالبي، كه تحت فشارهاي  اقتصادي و سياسي امپريالـيـسـم قـرار داشـت،          
قهرمانانه در دفاع از انقالب مردمي خود و سوسياليسم مبـارزه مـي كـرد و سـايـر              

.  كشورهاي منطقه يا تابع سياست هاي تحميلي آمريكا و يا دست نشانده هاي آن بودند
، رئيس انستيتوي تحليل اجتماعـي و اقـتـصـادي هـدف از              ” كانديدو گرزيبوسكي“ 

انديشه هاي “ را تشويق و كمك به پا گرفتن ”  گردهمايي جنبش اجتماعي“ سازماندهي 
جديد در مورد اينكه چگونه نظم اقتصادي جهان بر اساس يك پايه قابل دوام اجتماعي 

احزاب  2001در اولين گردهمايي در سال .  ، اعالم كرد” و محيط زيستي، بازسازي شود
تنها بر گيرنده سازمان ”  جنبش اجتماعي جهاني“ سياسي اجازه حضور رسمي نداشتند و 

 -سال پس از آن چرخش جدي اي در فضـاي سـيـاسـي           9اما .  هاي اجتماعي بود
اجتماعي آمريكاي جنوبي و التين به سود نيروهاي چپ و عليه نوليبراليـسـم صـورت      

كشورهايي كه تا چند سال پيش بازوي سياسي و نظامي آمريكا در منطقه .  گرفته است
بودند، اكنون، يكي پس از ديگري، به سوي تحوالت اجتماعي به سود مردم گـام بـر     

آنـچـه كـه      .  داشته اند و دست رد به سينه سياست هاي نوليبرالي امپرياليسم زده انـد 
ايجاد كرده است  و در حال حاضـر از    “  جنبش اجتماعي “ شرايط متفاوتي را براي اين 

 .پشتيباني نيروهاي وسيعي از سازمان ها و احزاب و دولت هاي مترقي برخوردار است
حضور رهبران كشورهاي ” جنبش اجتماعي جهاني“از ويژگي هاي امسال گردهمايي 

، ” لوال دا سـيـلـوا       “  آمريكاي التين در گرد همĤيي و جلسات ويژه آن با شركت فعال 
از ”  اوو مـورالـس    “  :  رئيس جمهور كشور ميزبان، چهار رئيس جمهور چپگراي ديـگـر  

از ”  فرناندو لـوگـو    “  ،  از اكوادور و ” رافائل كوريا” ، از  ونزوئال ،”  هوگو چاوز“  بوليوي، 
روساي جمهور كشورهاي آمريكاي التين با شركت در سخنرانـي هـاي     .  پاراگوئه، بود

مختلف ، با پشتيباني و حمايت از شركت كنندگان در اين اجالس، بـه سـخـنـرانـي          
،  سخنراني خود را عليه نو ليبراليسم و سياست هاي واشنگتـن  ” رافائل كوريا.   پرداختند

ما در زمان  تـغـيـيـرهـا        “ :  او با مقايسه سوسياليسم و سرمايه داري ، گفت.  آغاز كرد 
يك  آلترناتيو مشخص وجود دارد و آن نيز سوسياليسم است، سوسيـالـيـسـم     ...  هستيم
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 اقدامي مغاير با حقوق زنان
 

به ابتكار قوه قضاييه جـمـهـوري اسـالمـي،        
تغييري بسيار منفي در دفترچه هاي عقد نـامـه     
صورت پذيرفت كه اندك حقوق زنـان را نـيـز        

چندي پيش ريـيـس سـازمـان       . پايمال مي كند
اسناد و امالك كشور به پيروي از دستورالعـمـل   
قوه قضاييه بندي به عقد نامه ها تحت عـنـوان   

افزود كـه  ”  مهريه عنداالستطاعه مي باشد“ كلي 
برپايه آن مالك پرداخت مـهـريـه بـه زنـان            

اين اقدام بالفاصلـه  .  استطاعت مردان خواهد بود
از سوي محافل واپس گرا و زن سـتـيـز رژيـم       
واليت فقيه با استقبال مواجه گـرديـد، مـكـارم       
شيرازي در ديدار با معاون قوه قضاييه و ريـيـس   

اضافـه  “ :  سازمان ثبت اسناد و امالك ياد آور شد
شدن شرط عنداالستطاعه به شروط ضمن عقـد،  

 ”...موجب تحكيم خانواده ها مي شود
در مقابل نيروهاي آزادي خـواه و فـعـاالن          
جنبش زنان با افزوده شدن اين شرط مخالـفـت   
كرده و آن را گام ديگري در جهت پايمال شـدن  

يكي از فعاالن جنبش . حقوق زنان ارزيابي كردند
زنان و از پژوهشگران جامعه شناسـي در ايـن       

تغييـر دردفـتـرچـه       “ :  زمينه خاطر نشان ساخت
ازدواج اقدامي به نفع مردان است، بطور كلي بـا  
وجود شرايط اجتماعي و قوانين نـامـنـاسـب و         
اعمال قوانيني كه تمام حقوق در خانواده را بـه    
مردان داده، زنان از مهريه به عنوان سالحي در   
برابر طالق استفاده مي كنند، با عنداالستطـاعـه   
شدن مهريه هم حقوق زنان بيش از پيش تضييع 

 ”.مي شود
از ديگر سو يكي از وكـالي دادگسـتـري و        
مشاور حقوقي مسايل زنان در مصاحبه اي تاكيد 

قانون اسـاسـي      71اين تغيير مغاير اصل “ :  كرد
است و پرسش هايي نـظـيـر ايـنـكـه مـالك            
استطاعت مرد چيست؟  مرجع و نحوه احراز آن   
كدام است؟ ضمانت اجراي بخش نـامـه فـوق      
چيست و در صورت پنهان كاري مرد، مبني بـر    
مخفي سازي يا انتقال پنهاني اموال خـود، راه      
استيفاي حقوق زن چيست؟  به شـدت مـطـرح      

قانون اسـاسـي    71است، در ثاني براساس اصل 
قانونگذاري ووضع قوانين در عموم مسايل درحد 
مقدور در قانون اساسي در صالحيت مـجـلـس      
شوراي اسالمي يعني قوه مقننه بوده و سـايـر       

 ”.مراجع مجاز به تقنين در اين باره نيستند
تغيير صورت گرفته درعقد نامه ها بي شك به 
زيان زنان و حال و آينده جامعه ما خواهـد بـود     

ونتايج منفي بسـيـاري   
نيز به دنبال خـواهـد     

زنان كشور كـه  .  داشت
بر پايه قوانين تبعيـض  
آميز و ارتجاعي رژيـم  
واليت فقيه از حـقـوق   
برابر با مردان برخوردار 
نيستند، از مهريـه بـه     
عنوان يك پشـتـوانـه    
مالي استفاده كـرده و    
مي كنند، در وضعيتـي  
كه زنـان كشـور در         
مسايلي چون ارث بـا    
تبعيض روبرو هستند و 
انواع مـحـرويـت هـا       
زندگـي آنـان را بـا          

دشواري مواجه ساخـتـه،   
طبيعي است اضافه شدن 

بندي مغاير با حقوق آنان در دفترچه هاي عقد يا عقدنامه با مخالفت گسترده و جدي زنـان روبـرو       
مساله مهريه زماني حل مي گردد كه زنان در كليه عرصه ها از حقوق برابر با مردان برخـوردار  .  شود

اقدام اخير قوه قضاييه به شدت به زيان حقوق، مـوقـعـيـت     .  شوند و قوانين تبعيض آميز ملغي گردد
 !  اجتماعي و منافع زنان ميهن ما است

 
 اعتراض انجمن مستند سازان سينماي ايران

سياست هاي ارتجاع حاكم درعرصه فرهنگ و هنر همواره با مخالفت و مقاومت روشنفـكـران و     
هنرمندان كشور روبرو بوده و دست اندركاران فعاليت هاي هنري در عرصه هاي مختلف پيـوسـتـه    
مستقيم وغير مستقيم بر ضد اعمال فشار و برنامه هاي واپس گرايانه و سياست گذاري هـاي ضـد     

دراوايل بهمن ماه امسال گروهي از نويسندگان، فيلم نامه نويسـان،  .  فرهنگي مبارزه كرده ومي كنند
متصديان فني و تهيه كنندگان برنامه هاي مستند تاريخي، فرهنگي و علمي سينماي ايران با انتشار 
نامه اي سرگشاده اقدامات سازمان ميراث فرهنگي جمهوري اسالمي را مصادق عـمـلـكـرد غـيـر         

مدتي است مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي از پرداخـت  .  فرهنگي ناميده و به شدت محكوم كردند
هزينه هاي هنرمندان مستند ساز طرفه رفته و در تخصيص بودجه هاي خود كمترين امكانات را بـه  
اين هنرمندان اختصاص مي دهند در حاليكه بخش بزرگي از برنامه هاي فرهنگي سازمان ميراث بر 
دوش مستند سازان سينمايي قرار دارد و آفرينش هاي هنري آنان در داخل و خارج ايران در معرفـي  

در يكي از تازه ترين . تمدن و فرهنگ هزاران ساله اين مرز بوم داراي اصلي ترين نقش بوده و هست
اقدامات سازمان ميراث فرهنگي، مستند سازان سينما و نيز نويسندگان متن فيلم هاي تـاريـخـي و      
هنري مستند اگر بخواهند از اماكن تاريخي نظير تخت جمشيد، مسجد شيخ لطف اهللا، طاق بستـان،  
شوش، كاخ گلستان، موزه هاي ايران و ساير مناطق فيلم تهيه كنند بايد مبلغي را به سازمان ميـراث  

انجمن مستند سازان سينماي ايران در اين باره در نامه اي بـا انـعـكـاس         .  فرهنگي پرداخت كنند
مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملكرد غير فرهنگي و غير كـار  “ :  اعتراض خود نوشته است

شناسانه سازمان ميراث فرهنگي در دريافت وجه از هنرمندان مستند ساز به منظـور صـدور اجـازه        
مدت ها است سازمان ميراث . تصويربرداري از مكان هاي تحت پوشش اين سازمان اعالم مي داريم

فرهنگي بدون توجه به وظايف فرهنگي خود، شرايط مالي بسيار سختي را در نظر مي گيرد و عمـال  
. ارايه خدمات فرهنگي خود را كه جزء وظايف است، منوط به دريافت وجه هاي سنگين مـي كـنـد     

همين چنـدي پـيـش      . ارقام اين سازمان از توان هر توليد مستندي حتي با بودجه دولتي خارج است
داريوش مهرجويي پس از مدت ها معطلي براي استفاده از كاخ گلستان درفيلم جديدش، در نهايت با 
بن بست روبه روشد، اين امر چشم انداز روشن پيش روي مستند سازان را بيش از پيش نشان مـي    

 ” .دهد
در بخش ديگر نامه با تاكيد به اينكه از بعضي مستند سازان و حتي فيلم نامه نويسان براي حضور 

ميليون تومان درروز طلب شده و هيچ هنرمندي قادر به پرداخت چنـيـن    1درمكان هاي تاريخي تا 
درچنين شرايطي، مستند ساز چگونه مي تواند به موضوع هاي “ :  مبالغي نيست، خاطر نشان مي شود

مربوط به ميراث فرهنگي حتي فكر كند؟ در حاليكه مسئوالن موزه ها و مكان هـاي تـاريـخـي و         
فرهنگي معتبر دركشورهاي ديگر در پاسخ به معرفي نامه هاي انجمن مستند سازان سينماي ايـران،  
هيچگونه وجهي براي تصوير برداري دريافت نكرده اند يا تخفيف و خدمات قابل توجهي هـم بـه       

نه فقط بـه    )  نامه انجمن مستند سازان سينماي ايران( خطاب اين نامه ! مستند سازان ايراني داده اند
مسئوالن  سازمان ميراث فرهنگي كه هر مقام مسئول درارتباط با موضوع است، هر كس كه كـاري  

پس ما اين حرف ها و درد و دل ها )  مخاطب ما است( از دستش ساخته است و مي تواند كاري كند 
 ”.را در اختيار رسانه ها مي گذاريم، دست كم براي گفته شدن و شايد به گوش كسي رسيدن

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

سياست هاي ضد فرهنگي رژيم نه تنها خالقيت هنـري را    
مي كشد بلكه ضربات جبران ناپذير به فرهنگ كشور وارد مـي  

بايد از درخواست به حق هنرمندان مستند ساز حـمـايـت    .  سازد
 .كرد

 
 هزار كارگر نقاش از حق بيمه محروم هستند 50
 

انتشار آمار مربوط به كارگران صنوف و بي قانـونـي درحـق      
آنان درهفته هاي گذشته در البالي گزارشات متعدد به چشـم  

 . مي خورد
 50بهمن ماه درگزارشي با عنوان، بيش از  7خبرگزاري ايلنا 

هزار نقاش ساختماني بيمه نيستند، بيمـاري هـاي ريـوي و          
، از جمله خـاطـر نشـان        ” پوستي دركمين اين كارگران است

هزار كارگر نقاش وجود  50در تهران و حومه بيش از “ :  ساخت
هزار نفر  200دارند كه با احتساب خانواده هايشان اين تعداد به 

مي رسد، بنابر اين كمك به حل مشكل بيمه آنان به منزله حل 
 ”.هزار نفر است 200مشكالت 

با وجود اين تعداد كارگر، وزارت كار و سـازمـان تـامـيـن          
اجتماعي از پاسخ گفتن به مسايل و مشكالت كارگران نقـاش  

اغلب كارگران نقاش داراي قرار داد ثـابـت و     .  امتناع مي كنند
دايم نيستند و شركت هاي مختلف پيمانكاري بـا آنـان قـرار        

عالوه بر ايـن  .  ماهه به امضاء مي رسانند 3روزه تا  10دادهاي 
كارگران اين صنف از مزايايي چون حق بازنشستگي، ايـاب و    
ذهاب، بيمه درماني محروم بوده و اغلب مـانـنـد كـارگـران          

ايلنا در اين بـاره    .  ساختماني، كارگر فصلي محسوب مي گردند
كارگران از جمله اقشاري هستند كـه اگـر     “ :  يادآوري مي كند

حقوق ماهانه خود را دريافت نكنند گذران زندگي بـراي آنـان     
در اين ميان كارگران شاغل در صنوف بـه    .  سخت تر مي شود

دليل اينكه تعداد كمي از آنان تحت پوشش بـيـمـه تـامـيـن         
اجتماعي هستند و مانند كارگران صنعتي كار مداوم نداشتـه و    
ممكن است هفته ها و حتي ماه ها بدون درآمـد بـاشـنـد، از         

در اين بين كارگـران نـقـاش      .  محروميت بيشتري برخوردارند
ساختماني به دليل كار با مواد شيميايي در معرض انواع بيماري 

 ”.هاي پوستي و ريوي نيز قرار دارند
بيمه مهمترين خواسـتـه   “ :  در همين گزارش افزوده مي شود

كارگران اين صنف است و پيگيري هاي انجام شده تاكنون بي 
 ”.نتيجه بوده و كارگران فاقد بيمه مي باشد

كارگران صنف نقاش عالوه بر حق بيمه خـواسـتـار لـغـو          
قراردادهاي موقت، تنظيم قراردادهاي دستـجـمـعـي و حـق          

اين كارگران بـه    .  برخورداري از سنديكاي مستقل خود هستند
درستي مي خواهند كه همچون كارگر فصلي با آنان بـرخـورد     

يكي ديگر از معضـالت كـارگـران نـقـاش، مسـالـه              .  نشود
هزاران كارگر اين صنف در سـراسـر   .  دستمزدهاي معوقه است

در تـهـران     .  كشور چندين ماه حقوق از كارفرمايان طلب دارند
ماه حـقـوق از شـركـت هـاي             6برخي از كارگران نقاش تا 

پيمانكاري طلبكارند و تا به حال وزارت كار و ديگر نهادها بـه    
نـكـتـه    .  خواست هاي آنان در اين زمينه توجهي نكرده اسـت   

جالب در اين خصوص مخالفت كارگران نقاش بـا شـوراهـاي      
بهمن ماه اعتراف مي كند،  7خبرگزاري ايلنا .  اسالمي كار است

كارگران نقاش ساختماني شوراهاي اسالمي كار را نهادي بـي    
ايلنا از قول يـكـي از       .  خاصيت و غير كارگري تلقي مي كنند

شـوراي هـاي     “ :  اعضاي انجمن صنفي كارگران نقاش نوشت
اسالمي كار نتوانسته و نمي توانند خواستـه هـاي كـارگـران         

كارگران صنوف از جمله كارگران نقاش ”  . صنوف را تامين كنند
 !از مبارزان پيشگام احياي سنديكاها و حقوق سنديكايي هستند

 ...ادامه گردهمايي 

 ”  .قرن بيست و يكم
، كه پس از  پـيـروزي در     ”  اوو مورالس“  

راي گيري براي قانون اسـاسـي جـديـد و           
تغييرات مترقي در آن، به اين جشنواره آمـده    

ما بايد  ”  : بود، در بخشي از سخنان خود گفت 
دولتي كه ما در حـال  .  فرمانبردار مردم باشيم 

ساختن آن هستيم، دولتي است كه تابع مردم 
است تا  بتواند با اتكا به آن تغييرات بنـيـانـي    

او در بـخـشـي از        ”   . انقالب را تضمين كند
سخنراني خود با اشاره به همتايان خـود در      

در مقابل شما چهـار رئـيـس      :   پالتفرم گفت
جمهور قرار دارند، چهار رئيس جمهوري كـه    
اگر به خاطر مبارزات شما نبود، در چـنـيـن        

، كه ”  فرناندو لوگو“  .  مقامي قرار نمي داشتند
به عنوان جديد ترين رييس جمهور آمريكـاي  
التين، به سايرين  ملحق شده بـود، ضـمـن      
تاكيد بر اهميت جنبش به عنوان يك نيـروي  

مبتكر براي ايجاد جامعه اي عـادالنـه تـر،         
بايد كه سد هاي قديمي را در هـم      “  :  گفت

جهاني ديگر نه تنها شدني است بلكه ...  كوبيد
 ”.در حال تحقق است

، نيز ضمن مقصـر دانسـتـن      ”هوگو چاوز“ 
سيستم سرمايه داري براي بحران اقتـصـادي    
كنوني و بحران محيط زيست، سوسياليسم را   
تنها راه براي آزادي دانست  و در ادامه شعـار  

دنيايـي  “  :  ، گفت”  جهاني ديگر شدني است“ 
او سيستم سرمايه داري را   ” . نو ضروري است

مسبب فروپاشي اقتصادي اي دانسـت كـه       
مصائب بيشماري را در سراسر آمريكاي التين 

بدبختي، فقر، بيكاري در   “ .  بوجود آورده است
حال رشد هستند، و سرمايه داري جهانـي در    

رئـيـس جـمـهـور        ”  . اساس مسئول آن است
ونزوئال خطاب به شركـت كـنـنـدگـان در          
گردهمايي گفت كه زمان آن فرا رسيده است 
كه نيروهاي مترقي جهان از سـنـگـرهـاي         

راه حـل ارائـه     ...  دفاعي خود بيرون بيايند و 
در همه جا تهاجمي ايـدئـولـوژيـك     “ بدهند و 

 ”  .سياسي اعالم كنند
عالوه بر نشست هاي  سياسي  حـول و        
حوش بحران هاي كـنـونـي در جـهـان و            
تصميمات عملي براي  سازماندهي  عـلـيـه      
سياست هاي امپرياليسم و ايجاد حركت هاي 
سراسري براي صلح ، جلـسـات و مـراسـم         
متعددي نيز در زمينه هاي موسيقي، تـئـاتـر،    

در .  شعر  و مسايل اجتماعـي، بـرگـزار شـد        
سراسر دوره گردهمايي، مسئله فـلـسـطـيـن      

به ويژه در رابطـه بـا     .  جايگاه ويژه اي داشت
حمالت جنايتكارانه اخير رژيم صهيونيسـتـي   
اسراييل به نوار غزه و كشتار بي رحمانه مردم 

گردهمايي جهاني در بيانيه پايانـي خـود     .  آن
ضمن محكوم كردن سياست هـاي تـجـاوز      
كارانه اسراييل، پشتيباني خـود را از مـردم         

اجالس در آخرين روز با .  فلسطين اعالم كرد
در ايـن    .  بيانيه پاياني به كار خود خاتمه داد 

ما هزينـه  ايـن       “  :  بيانيه ازجمله آمده است
ثروتمندان بايد آن . بحران را نخواهيم پرداخت

ما، فعاالن جنبش هاي اجتماعـي  !  را بپردازند 
، آمـازون، در      ”  بي لم“ ، از سراسر جهان در 

نهمين دوره جنبش اجتماعي گرد هـم آمـده     
ايم ، در سرزميني كه مردم آن در برابر اقـدام  
براي تاراج منابع، زمين و فرهنگ شان ، بـه    

ما با يك  بحران جهانـي  ...  مقابله پرداخته اند

روبرو هستيم كه نتيجه  مسـتـقـيـم       
سياست هاي سيستم سرمـايـه داري     
است و به همين دليل نمي تـوان راه    
حلي در چارچوب اين سيستم براي آن 

سيستم كنوني بر پايه استثمار، ...  يافت
رقابت، تامين منافع فردي در قـبـال     
پايمال شدن منافع عمومي  و انباشت 
ديوانه وار ثروت  در دست مشتي آدم   

نتيجه آن جـنـگ هـاي      .  پولدار است
خونين، نژاد پرستي و افراطـي گـري     

 . مذهبي است
براي اينكه بتوان بر اين بحران ها ...

غلبه كرد ، ما بايد بطور ريشه اي بـا    
آن مبارزه كنيم و هر چه سريع تر بـه  
سوي ايجاد يك آلترناتيو راديكالي كه 
بتواند سلطه سيستم سرمايه داري و     

. پدر ساالري را برچيند، حركت كنيـم 
ما بايد در جهت ايجاد جـامـعـه اي        
حركت كنيم كه  نياز هاي اجتماعي را 

در همين راستا ، مـا    ...  بر آورده سازد
بايد به يك سري اقدامات، كه بتوانـد  
به مقياس هرچه وسيعتر بـه ايـجـاد      
بسيج مردمي كمك كند، دست بزنيـم  

 :، از جمله
ملي كردن بـانـك هـا، بـدون          •

و تحـت نـظـارت      ”  غرامت“ پرداخت 
 كامل اجتماعي

كاهش ساعات كاري، بدون كـم   •
 كردن دستمزدها

خاتمه دادن به جنگ ها، خـروج   •
نيروهاي نظامي از كشورهاي اشغالـي  

 و برچيدن پايگاه هاي نظامي خارجي

به رسميت شناختن استقـالل و     •
حق حاكميت مردم و تضمين حق آنها 

 براي خود مختاري

تضمين حقوق براي داشتن  كار،  •
 بهداشت، تحصيل و زمين

دمكراتيزه كردن امكان دسترسي  •
 به دانش و وسايل ارتباط جمعي

بر همين اساس ، ما بـه سـازمـان      
دهي يك هفته حركت هاي  اجتماعي  
عليه جنگ و سرمايه داري در فاصلـه  

آوريـل     4مارس تا    28بين روزهاي 
، )  1388فـرورديـن      15تا  8(   2009

 . اقدام كرده ايم
، بسيج )  فروردين 8( مارس  28روز 

 30، ”  20  –گ “ براي اعتراض عليه  
عليه جـنـگ و     )  قروردين 10( مارس 

)  فـرورديـن     10( مارس    30بحران،  
همبستگي با مردم فلسـطـيـن و در        
جهت بسيج براي عدم سرمايه گذاري 

  4و بايكوت اقتصادي اسرائيـل، روز      
در رابـطـه بـا        )  فروردين 16( آوريل 

 .  شصتمين سالگرد ناتو
سعي در افزودن بر موقعيـت هـاي     
ممكن براي بسيج در سراسر سال و از 

روز )  اسقنـدمـاه   17(  مارس  8:   جمله
) فرورديـن  29( آوريل  17جهاني زن، 

روز حق برخورداري از غذا، اول ماه مه 
، روز جـهـانـي        ) ارديبهشت ماه  11( 

بسيج )  مهرماه 20( اكتبر  12كارگر، و 
جهاني براي دفاع از كره زمـيـن، بـر      
عليه استعمار و مصرفي كردن زندگـي  

 ”....بشر، و
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كردن يارانه ها را تصويب كند، براساس روال سال هـاي  
همچنين وزير كار ارتجاع حاكم .  گذشته تعيين خواهد شد

براي آنكه بتواند موج نارضايتي و مخالفت گسترده طبقه 
كارگر و ديگر زحمتكشان از اين اليحه را در آسـتـانـه        
انتخابات رياست جمهوري مهار و خنثي سازد، پيشنـهـاد   

بايد بحث متوقف كـردن افـزايـش حـقـوق          “ :  مي كند
 88عملياتي كنند و براي سال  1389كارگران را در سال 

به نظر من با توجه به لزوم حفظ قدرت خريد كارگران و 
كارمندان و حمايت از اقشار با حقوق ثابت، بايـد طـبـق      

 ”.روال سال هاي گذشته عمل شود
از ديگر سو، سخنگوي طرح تحول اقتصادي نيز پـس  
از اعالم مخالفت هاي اولـيـه از سـوي كـارگـران و              

: دي مـاه يـادآور شـد          21زحمتكشان به خبرنگار ايلنا 
حذف حداقل دستمزد كارگران دراليحه هدفمند كـردن  “ 

يارانه ها به طور موقت و به منظور تجديد نظر در ميـزان  
موقوف االجرا بودن حـداقـل     .  آن پيش بيني شده است

دستمزدها درزمان اصالح قيمت حامل هاي انـرژي بـه     
معناي تجديد نظر درميزان حداقل دستمزدها درچارچوب 

 ”.آيين نامه هاي اجرايي جديد است
اينگونه موضعگيري ها بويژه از سوي عناصري چـون    
محمد جهرمي وزير كار صرفا مـانـوري حسـاب شـده         
درآستانه انتخابات رياست جمهوري آينده است و نبـايـد   
آن را به حساب مخالفت اصولي اين اشخاص يا جناح ها 
با برنامه طرح تحول اقتصادي يا اليحه هدفمند سـازي    

 .يارانه گذاشت
نه وزير كار و نه سخنگوي طرح تحول اقتـصـادي، و     
هيچيك از مسئوالن رژيم واليت فقيه اعالم نكرده انـد  

اليـحـه      13كه با حذف افزايش دستمزدها مطابق ماده 
هدفمند سازي يارانه ها كه هم اينك يك فوريت طـرح    
آن در مجلس به تصويب رسيده و دركميسيون مربوطـه  
درحال بررسي است، چگونه تفاوت مـيـان دسـتـمـزد          

كه گرانـي و تـورم       ( زحمتكشان با پيامدهاي اين طرح 
درواقع از بـرنـامـه        !  حل خواهد شد؟)  يكي از آنها است

. ريزي مشخص دولت در اين زمينه هيچ خبري نيـسـت  
درطرح تحول و نيز اليحه هدفمند سازي يارانه ها دولت 
برنامه اي را كه بر پايه آن بتواند متناسب بـا افـزايـش      
قيمت هاي انرژي و حذف يارانه ها درفـكـر افـزايـش         
درآمدهاي زحمتكشان باشد، ارايه نكرده ومعلوم نيـسـت   
تفاوت ميان افزايش سرسام آور هزينه ها ناشي از اجراي 
اليحه هدفمند سازي و حذف يارانه انرژي درگام نخست 

 !با دستمزدها چگونه خواهد بود
دي ماه در گزارشـي از     21دراين باره خبرگزاري ايلنا 

پيامدهاي اجراي برنامه هدفمندسـازي يـارانـه هـا و           
مخالفت رو به گسترش كارگران و زحمتكشـان ضـمـن      

از جـملـه     ”  آينده نظـام “ هشدار به مسئوالن رژيم براي 
ابتدا بايد مزد واقعي پرداخت شود بعد قـيـمـت      “ :  نوشت

سوخت را آزاد كرد، زيرا اگر اين كار انجام نشود، معنايش 
اين است كه به تورم بي تفاوت هستيم و درآن صـورت    

دولـت  .  بايد منتظر پيامدهاي اجتماعي اين موضوع بـود   

مدعي است هدف اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سـازي قـيـمـت        ...ادامه زحمتكشان با طرح 
سوخت، براي كاهش وابستگي اعتبارات دولت به نفت است، يعني به عبارتي به 
جاي اينكه درآمد حاصل درطرح هدفمند كردن يارانه ها را به فقرا بدهند دربدنه 

تورم ناشي از طرح هدفمند كردن يارانـه هـا     .  سنگين دولت هزينه خواهند كرد
درصد ذكر شده، با اين حال تورم توهمي ناشي از آن بيش از تـورم   50بيش از 

قانون كار عـمـال      41با متوقف شدن ماده . خواهد بود) درصد 70باالي (واقعي 
بخش هايي از فصل ششم قانون كار حذف مي شود و نهادهايي مانند شـوراي    
عالي كار خاصيت وجودي خود را از دست مي دهند و كارگران زيـان كـنـنـده       

 ”.اصلي اين موضوع خواهند شد
دراوضاع كنوني حداقل دستمزد كارگران با تورم واقعي فاصله بسياري دارد و   
مدعيات دولت احمدي نژاد همانند اين موضوع كه با پرداخت نقدي يارانه ها بـا  
فشار تورمي مقابله كرده و قدرت خريد مزدبگيران را حفظ و افزايش مي دهـد،    

زيرا با توجه به سبد هزينه خانوار در سال گذشته .  بي پايه و دور از حقيقت است
هزار تومان براي امسال تعيين مي گـرديـد،    900تا  800بايد حداقل دستمزدها 

پرسش اينجاست دولت .  هزار تومان است 300ولي با اين وجود حداقل دستمزد 
احمدي نژاد با چه ميزان يارانه نقدي و با كدام مكانيسم مي تواند دستمزدها را   

فشار تورمي را “ متناسب با تورم ناشي از اجراي طرح انطباق داده و به زعم خود 
 !را حفظ كند؟” مهار و قدرت خريد كارگران

بيشتر كارگـران كشـور بـا        “ :  دي ماه، دراين باره ياد آور شده است 21ايلنا، 
هزار تومان درماه زندگي مي كنند، درحاليكه خـط فـقـر       300حقوقي در حدود 

هزار تومان است، افزايش هايي كه هر ساله دردستمزد كـارگـران    500درحدود 
اعمال مي شود دردي را از آنان دوا نمي كند زيرا اين افزايش حـقـوق قـدرت      

 ”....خريد آنان را باال نمي برد
برپايه آخرين آمار انتشار يافته از سوي منابع وابسته رژيم مانند كانون عـالـي   

درصد كارگران ايران درزير خط فـقـر قـرار         75شوراهاي اسالمي كار بيش از 
: نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار دراين باره اعتراف كـرده   .  دارند

قانون كار، دستمزد كارگران هر ساله براساس تـورم وسـبـد       41براساس ماده “ 
هزينه خانواركارگري محاسبه مي شود، درحالي كه شوراي عالي كار سبد هزينه 
خانوار كارگري را در بحث افزايش دستمزدهاي ساليانه كارگران محاسبه نـمـي   

 . كند
 75هزار تومان است، درحال حاضر    500خط فقر فعلي درجامعه كنوني ايران 

زيرخط فقر فعلي گذران معيـشـت   )  بخوان طبقه كارگر(درصد از جامعه كارگري 
 ”.مي كنند

اين اعتراف صريح وابستگان رژيم به وضعيت ناگوار زندگي ميليون ها كارگـر  
بي ترديد با اجراي اليحه هدفمند سازي يارانه هـا    .  و زحمتكش ميهن ما است

اين وضعيت روبه وخامت گذاشته و زندگي و امنيت شغلي زحمتكشان بيـش از    
پيش به عرصه يكه تازي كالن سرمايه داران و بخش خصوصي غير مـولـد و     

 .انگلي بدل خواهدشد
مهـرمـاه،    12بي جهت نبود يكي از كارگران با صراحت  به خبرگزاري ايسنا، 

امروز ميدان براي حمله و تاخت و تاز بيشتـر هـمـوار شـده،         “ :  اعالم مي كند
تصويب اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي، اضافه شدن بند ز به ذيل مـاده  

قانون كار، حذف افزايش دستمزد دراليحه هدفمند سازي يارانه ها و غـيـر،    21
 ”.يعني مي خواهند كارگران را تضعيف كنند

آري، هدف ارتجاع حاكم تامين منافع كالن سرمايه داري و ايجـاد شـرايـط      
ضرور براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است  و دراين راسـتـا زنـدگـي       

 .ومنافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان آماج اصلي حمله قرار مي گيرد
مبارزه با طرح تحول اقتصادي و اليحه هدفمند سازي يارانه هـا و افشـاي         
ماهيت واقعي چنين طرح هايي كه درپس ظاهر عوام فريبانه دولت ضد كارگري 

-احمدي نژاد پنهان نگاه داشته مي شود، از اولويت هاي مبارزه جنبش كارگري
سنديكايي و همه سنديكاها و تشكل هاي واقعي و مستقل كارگري ميهـن مـا     

 . است
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هاي عمده و اصلي حـائـز      يك از فهرست توجه به اين نكته نيز اهميت دارد كه هيچ.  بود
 .اكثريت مطلق در انتخابات استاني نشدند

 
هـاي   بندي آيا اين انتخابات فارغ از مداخله و دستكاري دولت و دسته.  3

 پرقدرتي بود كه بر صحنه سياست عراق مسلّط اند؟
هاي مـنـتـهـي بـه           ، در ماه» پول سياسي« هاي بانفوذ در دولت و  به كار گيري مقام

به رغم تغييرات مثبت نسبي در آگاهي و بصـيـرت     .  اي رايج بود انتخابات در حد گسترده
در . سياسي رأي دهندگان، اين عامل و عوامل ديگر تأثير زيادي در نتيجه انتخابات داشتند

همين زمينه، اشاره به اين نكته اهميت دارد كه بخش قابل توجهي از مردم عراق هنوز از 
هـاي   برند، و هنوز از چنگال روحيات و سنّت ماندگي و فقر رنج مي سوادي، جهل، عقب بي

. اند و دچار تـرس هسـتـنـد       اطاعت كوركورانه يادگار زمان صدام و پيش از آن رها نشده
طلبد تا بتوان مردم را قادر ساخـت كـه آزادانـه         كوشش سياسي و اجتماعي عظيمي مي

هـاي     انتخاب كنند، استقالل سياسي خودشان را اعمال كنند، و از ترسي كـه از رژيـم        
اي، و ميليشيـا دارنـد،      هاي فرقه هاي گذشته، خشونت ديكتاتوري، هرج و مرج و اغتشاش

تا زماني كه سالمت، ثبات سياسي و امنيت به جامعـه بـاز نـگـشـتـه و             .  خالص شوند
هاي شغلي ايجاد نشده است، غلبه بر اين روحيات و اطاعت سنّتي، و خالصـي از     فرصت

 .نفوذ نيروهاي حاكم بر صحنه قدرت سياسي كشور دشوار خواهد بود
 
موفقيت فهرست انتخاباتي حزب كمونيست عراق را در اين انتخابات . 4

هاي حـزب در       كنيد؟ علل اصلي نتايج ضعيف فهرست چگونه ارزيابي مي
 اين انتخابات چه بودند؟

حزب كمونيست ما تكاپو و تالش زيادي كرد كه شركت مؤثري در انتخابـات داشـتـه      
به رغم ضـرورت و      –هاي انتخاباتي  باشد؛ البته نه فقط صرفاً به قصد برنده شدن كُرسي

هـاي     بلكه براي استفاده از حق خود و نزديك شدن به تـوده     –اهميتي كه اين امر دارد 
هايش، و بسيج كردن مـردم در راه دفـاع از حـقـوق و                  مردم، تبليغ و اشاعه سياست

ها و كادرهاي حزبي  در كوران اين چنين نبردهاي سياسي است كه سازمان.  هايشان آزادي
 .آورند كنند و تجربه بيشتري به دست مي تر مي پيوندشان را با مردم محكم

عالوه بر اين، حزب براي پيشبرد يكي از اهدافش كه همان تقويت روند دموكراتيك در 
استان در مبارزه انتـخـابـاتـي      8هاي دموكراتيك در  صحنه سياسي است، در قالب ائتالف

هاي بـغـداد،    در استان.  ها در حد محلي بودند ها در برخي از استان اين ائتالف.  شركت كرد
متشكل )  يعني هواداران يك دولت مدني دموكراتيك(   » مدنيون« بابيل و قادسيه، ائتالف 

از ما و دو حزب ديگر در انتخابات شركت كرد، يكي حزب دموكراتيك ملي و ديـگـري       
هاي با ارزشي درباره اشكال گوناگون  نتايج اين انتخابات درس.  جنبش سوسياليستي عرب

دهد كه به ويژه براي انتخابات سراسري آينـده در     ائتالف و ثمربخش بودن آنها به ما مي
 .اهميت دارد 2009اواخر 

هاي انتخاباتي حزب ما، بر اساس نتايج مقدماتي اعالم شده، كمتر از  نتايج آراي فهرست
و با موقعيت و نفوذ حزب و متحدانش )  درصد 2/3درصد و   1/2چيزي بين  (حد انتظارند 

ها كه در ميان مردم و از سوي نيروهاي اجتماعي و سياسي به خوبي شنـاخـتـه     در استان
به همين دليل، حزب نسبت به صحت نتايج انتخابات ابراز تـرديـد     .  اند، تناسبي ندارد شده

 .كرده و اعتراض خود را در اين مورد به كميسيون انتخابات تسليم كرده است
 
گفتيد كه به رغم نتيجه اين انتخابات، حزب كمونيست عراق معتقـد  .  5

ممكن است كـمـي     .  است كه نتيجه اين روند در مسير درستي قرار دارد
 بيشتر در اين مورد توضيح دهيد؟

هاي حزبي و اعضـاي حـزب در        ارزيابي اوليه ما از اين انتخابات اين است كه سازمان
اي از خود نشان دادند، و آنچه به دست آوردند، نه  العاده جريان كارزار انتخاباتي تالش فوق

تنها براي پيكارهاي سياسي بعدي، و از جمله انتخابات پارلماني آينده، بلكه براي آيـنـده     
حزب روند ارزيابي كاركرد خود در انتخابات را در . روند دموكراتيك در كشور با ارزش است

مواضع و خط مشي سـيـاسـي،    :  شود تمام سطوح آغاز كرده است، كه شامل اين موارد مي
هاي حزبـي و     تحوالت احتمالي در ارتباط با مسائل اجتماعي و اقتصادي، اثربخشي رسانه

تر با مردم و پيـونـد بـرقـرار        چگونگي رشد و توسعه آنها، ضرورت ارتباط و تماس نزديك
بـراي  .  هاي مبارزه انـتـخـابـاتـي        هاي گوناگون اجتماع، و نيز بررسي شيوه كردن با اليه

هاي به دست آمده، به ارزيابي و    شناسايي نقاط ضعف و برطرف كردن آنها و نيز موفقيت
ما اعتقاد راسخ داريم كه بـه    .  وقفه و قاطعانه نياز است تحليلي عيني، همراه با تالشي بي
هـاي آن     كند، سازمان اي كه حزب ما در آن فعاليت مي رغم ادامه شرايط دشوار و پيچيده

اند، ارتباطـات   ترند و تجربه بيشتر و بهتري در مورد روند دموكراتيك پيدا كرده اكنون قوي
تـر     هاي سياسي و نيازهاي مـردم آگـاه     تري با مردم دارند، و نسبت به پيچيدگي گسترده

  .اند شده

 ...با رفيق سالم ” نامه مردم“ادامه مصاحبه 

به نظر ما، اين تهديدي اسـت    !  شود حساب برندگان گذاشته مي
براي مضمون دموكراتيك روند انتخابات، و نوعي مصادره و از     

ايـن  .  شـود    آنِ خود كردن صداي رأي دهندگان محسوب مـي   
هاي ديگر و رأي دهندگان آنها به شـدت     سيستم براي فهرست

غيرمنصفانه است و امر حضور نمايندگان واقعي رأي دهندگان را 
 .كند دار مي در شوراهاي استان خدشه

مبالغ « ها  در جريان كارزارهاي انتخاباتي، برخي از فهرست.  4
دريغي خرج كردند، از جمله به منظور رشوه دادن به  بي » سياسي

اين امر تأثيري قاطع بر نتيجه .  رأي دهندگان و خريدن آراي آنها
انتخابات داشت، و تهديدي براي دموكراسي و آزادي انـتـخـاب      

شان، بدون اعمال نفـوذ و فشـارهـاي         كنندگان در ريختن رأي
اين نقيصه مفرّي جدي در نـظـام     .  شود غيرقانوني، محسوب مي

انتخاباتي است كه بايد هر چه زودتر در مورد آن اقدامي بشود تا 
ها و مـخـارج در جـريـان            اي بر روي هزينه ابزار كنترل كننده

اين ابزار كنترل بايد در چارچوب . كارزارهاي انتخاباتي برقرار شود
 .تنظيم و اعمال شوند »احزاب«و  »انتخابات«دو قانون 

به منظور انجام تبليغات انتخاباتي و تأثيرگذاري بر گزينـش  .  5
اي آن بـه طـور          رأي دهندگان، منابع دولت و نهادهاي رسانه

ها قـرار   ها و شخصيت اي فقط در اختيار برخي از فهرست گسترده
از ديـگـر     .  شود گذاشته شد، كه نقض آشكار قانون محسوب مي

هـاي     توان به استفاده از مـحـل     موارد تخلف و سوءاستفاده، مي
 .عبادت در برخي از نواحي اشاره كرد

يكي از نتايج بسيار پراهميت انتخابات استاني اخير، روند تغيير 
هاي بـزرگـي    بندي آرايي نيروهاي سياسي و شكاف در دسته صف

اين امر .  گرايانه تشكيل شده بودند است كه پيرامون مواضع فرقه
ها تا رسيدن به انتخابات سراسري  بندي تأثير بزرگي بر روند دسته

 .خواهد داشت 2009پارلماني در پايان سال 
 
نظرتان راجع به موفقيت فهرست نوري المالكي .  2
هـا و     هاي صدري و شكست فهرست)  نخست وزير( 

مجلس اعالي اسالمي عراق چيست؟ دليـل تـفـوق      
 هاي اخير چيست؟ نوري المالكي در ماه

كـلـمـه     2007كه پس از كنگره سال ( بر خالف مجلس اعال 
مجلس اعالي انـقـالب اسـالمـي       « انقالب را از نام خود يعني 

ائـتـالف حـكـومـت        « ( ، فهرست المالكـي    ) حذف كرد » عراق
اي و سياسـي   يك خط مشي به طور كلي ملّي، غيرفرقه)  » قانون

در پيش گرفت، و هشيارانه و محتاطانه از كاربرد هر گونه نماد يا 
الدعوه اسالمي خود المالكي  اگرچه حزب.  شعار مذهبي پرهيز كرد

است، او در سرتاسر مدت كارزار انتخابـاتـي    » ائتالف« هم جزو 
البته اين نيز كامالً روشن است كـه    !  هرگز از اين حزب نام نبرد

مبارزه المالكي برضد ميليشياي مسلّح، و بهبود نسبي اما مـهـم     
وضع امنيت كشور، به ويژه در بغداد و بصره، محبـوبـيـت او را        

 9اي در پيروزي آن ائتالف در      افزايش داد و نقش تعيين كننده
 .استان داشت

استان  6مجلس اعال كه پيش از اين كنترل شوراهاي بغداد و 
اسـتـان بـا       6جنوبي را در دست داشت، در اين انتخابات در هر 

براي مثال، مجلس اعـال در    .  فاصله زياد در رده دوم قرار گرفت
درصد فهـرسـت    37در مقايسه با ( درصد آرا را  11/6بصره فقط 

 38در برابر ( درصد آرا  5/4به دست آورد، و در بغداد، با )  المالكي
و از آن مهمـتـر ايـن كـه         .  ششم شد)  درصد متعلق به الملكي

درصد آرا در رده پنجم قـرار   6/4مجلس اعال در كربال با كسب 
برنده .  درصد آرا سوم شد 8/5گرفت و فهرست المالكي با كسب 

 »مستقـل « درصد آرا، يك شخصيت  13/3انتخابات در كربال با 
 !بود

نتايج انتخابات همچنين حاكي از كاهش آراي حزب اسالمـي  
ها، از جمله در اَنـبـار      در برخي از استان)  المسلمين اخوان(عراقي 



هاي مثبت، چند نكته منـفـي هـم ديـده          اما در برابر اين جنبه
شود كه برخي از آنها در اساس بسيار جدي هستند، و كل نماي  مي

دار، و نتايج انتخابات و پيامدهاي آن در صحـنـه    اين فرايند را لكه
 .كنند دار مي سياسي كشور را خدشه

رأي دهندگـان واجـد      51% ميزان شركت مردم در انتخابات .  1
)ميليون رأي دهنده واجد شرايط 15ميليون نفر از  7/5(شرايط بود 

، كه كمتر از حد انتظار و حتي كمتر از ميزان شركت در انتخابـات  
و در استان اَنبار، اين ميزان بيشتـر    -بغداد   -در پايتخت .  قبلي بود

اين امر نشان دهنده عدم رغبت و تمايل نسبتا بااليي .  نبود 40%از 
از مردم به رأي دادن، و به نوعي اعـتـراض و بـيـان احسـاس            

. سرخوردگي و نارضايتي شديد آنها نسبت به وضع مـوجـود بـود       
عالوه بر اين، بسياري از مردم از رأي دادن محروم شدند چرا كـه  

مسئوليت اين وضع در درجـه    !  هاي انتخاباتي نبود نام آنها در برگه
عوامل فنـي و تـداركـاتـي         .  اول متوجه كميسيون انتخابات است

 .ديگري هم در پايين آوردن ميزان شركت مردم دخيل بودند
ها بر خالف انتظار بود،  نتايج به دست آمده در برخي از استان.  2

و با اطالعاتي كه درباره شمارش آرا در اختيار ناظران و نمايندگان 
از جـملـه،   .  هاي انتخاباتي گذاشته شده بود، منافات داشت فهرست

هاي انتخاباتي حزب كمونيست عـراق،     اين وضع در مورد فهرست
ها و نيروهـاي ديـگـر،       چه به تنهايي و چه در ائتالف با شخصيت

هـا     حزب ما به نتايج آراي حزب در برخي از اسـتـان  .  صادق است
اعتراض كرده است، و خواستار آن شده است كه به تـمـام مـوارد      

اي رسيدگي شـود   اعتراض در نهايت جديت، شفافيت و دقت حرفه
اي در مورد منصفانه بودن انتـخـابـات و       تا هر گونه شك و شبهه

 .كاركرد كميسيون انتخابات رفع شود
بررسي و تحليل نتايج مقدماتي انتخابات مؤيد هشـدارهـايـي    .  3

است كه حزب ما پيش از اين در ارتباط و درباره شيوه نادرسـت و    
آن طور كـه در      –مانده  هاي باقي ناعادالنه تقسيم و توزيع كُرسي

در .  داده بـود     –قانون انتخابات شوراهاي استاني قيد شده اسـت    
 35% هاي برنده كمتر از      ها، مجموع آراي فهرست برخي از استان

كه )  65% ( كل آراي ريخته شده بود، كه بدين معناست كه بقيه آرا 
هايي بود كه برنده نشدند، در عمل و بـه نـاروا بـه         سهم فهرست
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نيروهاي سياسي عمده عراق انتخابات شورا هاي استاني اين كشور را كه اخـيـراٌ     
اعالم شد، ميزان الحـراره اي بـراي       )  بهمن 17( فوريه  5برگزار و نتايج آن در روز 

.  مبارزات سياسي آتي كشور همسايه غربي ميهنمان در سال آينده تلقي مي كـنـنـد     
نظر به ارتباط نزديك و مهم روند تحوالت سياسي در عراق و كشورمـان در سـال       
هاي اخير و با توجه به اينكه معموالٌ تحليل هاي منتشره در رسانه هاي فارسي زبان 

قومي مي باشند، نامه مردم مصاحبـه    -كشورمان بيشتر متاثر از گرايش هاي مذهبي
، عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق، و مسـئـول     » سالم علي« اي با رفيق 

.    شعبه امور بين المللي حزب برادر، به منظور بررسي نتايج انتخابـات سـازمـان داد       
رفيق سالم علي در اين مصاحبه برخي از عمده ترين تحليل هاي اوليه كمونيست را 
از اين انتخابات و پيامدهاي آن بر روند تحوالت سياسي عراق جنگ زده و تـحـت     

 .    مورد بررسي قرار داد” نامه مردم“اشغال امپرياليسم آمريكا را براي اطالع خوانندگان 
 
 30رفيق گرامي سالم علي، انتخابات شوراهاي استاني عراق روز . 1

ارزيابي كلي شما از نـتـيـجـه ايـن          .  برگزار شد)  بهمن 11( ژانويه 
انتخابات چيست؟ به نظر شما نتيجه اين انتخابات گوياي موفقيت، يا 
به هر حال، موقعيت و چگونگي روند سياسي در كشور است كه حزب 

 كمونيست عراق مبلّغ آن بوده است؟
به غير از نـاحـيـه      –استان عراق  18از ( استان  14نتايج اوليه انتخابات استاني در 

كه توسط كميسيون انتخابات )  استان، و نيز استان كركوك 3فدرال كردستان شامل 
اعالم شد، حاكي از يك دگرگوني در صحنه سياسي عراق، و    2009فوريه  5در روز 

هاي گوناگون نـامـزدهـاي     اي است كه در قالب فهرست در مواضع نيروهاي سياسي
اين تغيير و دگرگوني، از يك منظر، حضـور و      .  انتخاباتي در انتخابات شركت كردند
 4(اي در اين انتخابات است كه انتخابات قبلي را  شركت نيروهاي سياسي و اجتماعي

اما همچنين به روشني نمايانگر اين است كه اين بـار  .  تحريم كرده بودند) سال پيش
هاي رأي رفتند، نه  رأي دهندگان، در بيشتر موارد، با يك انگيزه ملي به پاي صندوق

انگيزه ديگر رأي دهندگان، خواست و اراده آنها براي كنار .  گرايانه  هاي فرقه با انگيزه
شان عمل نكرده، رأي دهندگان را نااميد  ها و تعهدات گذاشتن كساني بود كه به قول

 .و دلسرد كردند، به ويژه آنهايي كه در موقعيت و مقام رهبري بودند
نتيجه اين انتخابات همچنين گوياي اين امر است كه، به طـور كـلـي، صـداي         

اي ضعيف شده است، و در عوض، گرايش به  گرايان مذهبي و فرقه متعصبان و افراط
سوي تشكيل و استقرار دولت و نهادهاي مدني قوت گرفته است كه قانون و اصـول  

 .شمارد دموكراسي را محترم مي

ما ضمن اين كه اين ويژگي روند انتخابات را كه حاكـي از پـيـشـرفـت رونـد             
هاي سياسي و اجتماعي آن است، تـحـسـيـن        دموكراتيك در كشور و گسترش پايه

يابد كـه   كنيم، و نيز خرسنديم كه اعتقاد و يقين به اين امر هر چه بيشتر رشد مي مي
بهترين شيوه حل اختالف و برخورد با موارد عدم توافق، همانـا رفـتـن بـه پـاي            

كنيم كه انتخابات اخـيـر گـام        گيري است، در عين حال تأكيد مي هاي رأي صندوق
پراهميتي در راه برقراري ثبات سياسي و امنيت و به دست آوردن دوباره استقالل و   

 .خودمختاري كامل عراق بود

 با رفيق سالم علي” نامه مردم“مصاحبه 

 !نتايج انتخابات استاني عراق
 هاي سياسي و اجتماعي پيشرفت روند دموكراتيك گسترش پايه
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