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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

ادامه در صفحه 6

ضرورت سازماندهی زحمتکشان برای لغو قراردادهای موقت

مجلس فرمایشی ارتجاع و تحوالت
سیاسی کشور

م ـبـا ـمـراـجـعه ـت س ـهـف ـثـرـیت ـمـجـل ـیـون اـک ـفـراکــس
ـمـان ـشـوراى ـت ـمـعـى ـبه ـسـاـخ ـته ـج اـنـفـرادى ـیـا دـس
ـشـکـر ـخـود را از ـبـان، ـمـراـتب ـقـدرداـنـى و ـت نگـه
س ات ـمـجـل ـتخـاـب بـان در اـن ـمـلکـرد شـوراى نگـه ـع
ـاـمه شــرق ـته روزـن ـد. ـبه گـف ـراز کــردـن م اـب ـت ـهـف
اوـمت و اصـرار ده از ـمـق ـن ـن راـجـعه ـک دگان ـم ـن اـی ـم ـن
ــاره ــود درـب ــوـضع ـخ ــر ـم ــان ـب ــوراى نگهــب ـش
د. اـین ـشکـر را کـردـن رـین ـت ـشـت ـی ا ـب ردـصالـحـیت ـه
ى دگان ـبه ـخصـوص از ـنـقش آـیت اهللا ـجـنـت ـن اـی ـم ـن

دبیر شورا تشکر بیشترى به عمل آوردند.
ورای اـسالـمی یکی از ـقالـبی ـمـجـلس ـهـفـتم ـش
رـین ـمـجـلس ـهای دوران رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست ـت
ور ای کـش رـه اری از ـشـه ـسـی دگاـنش، از ـب اـیـن ـم که ـن
ـحتی نـمایـنده 5 درصد از انـتخاب کنـندگان نـیستـند.
ز اال ـنـی ر ـب ور که از ـخـب ان ـط وـنی ـهـم دگان کـن اـیـن ـنـم
داـمات ـسرکوبگراـنه و ا ـبه دـلـیل اـق روـشن اـست ـتـنـه
ـای ـزدـه ـاـم ن از دیگر ـن ـزاران ـت ت ـه ـی رد ـصالـح
د ـبه ـسـته اـن واـن اع ـت ورای ارـتـج وـسط ـش اـتی ـت اـب ـتـخ اـن
ان ـنه ـمردم اـبـند و در واـقع ـموکالن آـن ـمـجـلس راه ـی
ر شـان حـاکم ـب دـی دکی از تـاریک اـن که گروه اـن

نمایندگان هفتمین دوره مجلس
تنها به دلیل اقدامات سرکوبگرانه و رد

صالحیت هزاران تن از دیگر
نامزدهای انتخاباتی توسط شورای

ارتجاع توانسته اند به مجلس راه یابند
و در واقع موکالن آنان نه مردم که
گروه اندکی از تاریک اندیشان حاکم
بر میهن ما، یعنی ولی فقیه و نوکران
و نزدیکان او در شورای نگهبان و سایر

نهادهای منتصب به او هستند.

ـنه آغـاز ـبه کار ـی بـار گونـاگوـنی در زـم اـخ
وـمی ای ـعـم اـنه ـه ـهـفـتـمـین دوره ـمـجـلس در رـس
اـتی و وـع اـفت. ارگان ـهای ـمـطـب ـشار ـی کـشور اـنـت
ا ری رژـیم ـب ـسـته ـبه دـستگاه رـهـب رسـاـنه ـیی واـب
دگان آن اـیـن ـمحکوم کردن ـمـجـلس ـشـشم و ـنـم
ـار ـام» اـظـه ـان اـسالم و نــظ ـن ـم ـوان «دـش ـن ـبه ـع
ـر ـی م ـمــس ـت ـد که ـمـجـلـس ـهـف ـدواری کردـن ـی اـم
ـصـیح کرده و پاـیه ـشم را ـت اـنحـراـفی ـمـجـلس ـش
ـهای «ـنـظام» را ـتـقوـیت کـند. ـهمچـنـین در خـبرـها
ـضـو ـنـده ـع ـمـاـی آـمـده ـبـود که ـحـدود     200 ـن
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در شرایط کنونی ، فقط با سازماندهی
جنبش اعتراضی و ایجاد سندیکاهای واقعی ،
می توان به مقابله با برنامه های - ضد کارگری
رژیم والیت فقیه و از جمله قراردادهای موقت و

خواست لغو فوری آن ، پرداخت  !

دـیوان ـعداـلت اداری ـجـمـهوری اـسالـمی ، دریک
اـقدام ـخـصـماـنه و در ـمـقام دـفاع از ـمـناـفع کالن ـسرـماـیه
راردادی از اـفـیت کارگران ـق ر ـمـع ا رای ـخود ـب داران ـب
ـبه یکاری ـصـحه گذارد و ـبه آن جــن ـمه ـب ـی شـمــول ـب
ـقاـنوـنی بـخـشـید. ـبا اـین رای ، کارگران و زـحـمتکـشاـنی
، که ـمـطاـبق ـقراردادـهای ـموـقت ـمـشـغول به کار ـهـسـتـند

ز ـی یکاری ـن ـمه ـب ـی وـقی گذـشـته ، از ـب ر ـبی ـحـق ، ـعالوه ـب
محروم شدند.

رشـد پدیـده ای ـبه نـام «قـراردادهـای مـوـقت » و
رده آن اـمری ـتـصادـفی و گذرا ـنـیـست. اـین رواج گـسـت
ـین راـم اورد اجـرای ـف ـت رآورده و دـس ا ـف راردادـه وع ـق ـن
د که ـسـتـن اـنی ـه انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ـصـن
ـشاـلوده ـسـمت گـیری اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی ـجـمـهوری
اـسالمی را ( که در ـبرـنامه ـتوسعه ـمنـجمله ـبرـنامه چـهارم

توسعه بازتاب دارند ، ) تشکیل می دهد.
دوـلت ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی اـین ـقراردادـها را در کـشور
اـنی اـیه داری ـجـه رـم درـتـمـند ـس ادـهای ـق ان ـنـه رـم ا ـبه ـف ـم

البالی خبرها
بورس و خصوصی سازی:

در اداـمه سـیــاسـت هــای ـخـصــوصـی ســازی و
اـتی ـبه وـلـیدی و ـخدـم وـشت واـحدـهای ـت واگذاری ـسرـن
ی و ـاـیه ـهـای انگـل ـورس ـ ـبـخـوان ـسـرـم ـازار ـهـای ـب ـب
ای رـه ـظ ار ـن ا و اـظـه رـه اـنه ـیی ـ ـهـفـته گذـشـته ـخـب ارـخ ـقـم
ـفراواـنی در اـین زـمـیـنه وـجود داـشت که ـما ـبه چـند ـنـموـنه

ازان اشاره می کنیم:
صـادی وداراـیی اـعالم کـرد: « ـت  -وزیـر امـور اـق
دوـلت در ـنـظردارد در ـیک ـسال آـیـنده در ـمرـکز اـسـتان
ره ا را ـبه زـنـجـی د و آن ـه اح ـکـن ورس اـفـتـت االرـهای ـب ا ـت ـه

بازار سرمایه کشور وصل کند.» مردم ساالری 6/3.
 - ـمحــسن ـخـواـجه ـنـوری ـمـعـاون وزارت ـکـار
گـفت: « ـجـهت گـیری وزارت ـکار اـین اـست ـکه ـبـخش
اـشتـغال و ـکارـیاـبی ـها ـبه ـسـمت ـخـصوـصی ـحرـکت ـکـند.
ـا ی ـبـخـش ی ـه ـاـب ـارـی ـدادی ازـک ـون ـتـع ـن م اـک … ـه
ـخـصوـصی ـتـشـکیل ـشده اـند و اگر چه ـتـعدادی از ـمراـکز
ـتی اـست، امـا ـتعـداد مـؤسـسـات نـوز دوـل کـار یـاـبی ـه
ـکارـیاـبی ـخـصوـصی ـبـیش ـتر اـست. وزارت ـکار و اـمور
اـجـتـماـعی در ـصدد واگذاری ـکارـیاـبی ـهای ـبـین اـلـمـلـلی
به بـخش خـصوصی اـست  واین ـکار به ـحدی پـیش رفته
ـکه ـحـتا ـکارـیاـبی ـهای ـبـین اـلـمـلـلی اـنـجـمن ـصـنـفی ـتـشـکل
های ـخود را تـشکیل داده اـند…» روزنامه اـقتـصاد، یک

شنبه 10 خرداد. 

مرحله یی جدید در مبارزۀ مردم عراق بر ضد  نیروهای اشغالگر
برگرفته از هفته نامه جهان مردم- ارگان حزب کمونیست آمریکا
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وری از ان ای خـواـجه ـن اـبی ـخصـوـصی ـکه آـق سـات کـارـی وـس     ـعـمکـرد ـم
ـسـخن ـمی گوـید، اـین اـست ـکه ـبه ـعـنوان واـسـطه، ـنـیروی ـکار را ـبه ـموـسـسات
ورت د و در ـص رـفی ـمی ـکـن ارـجی ـمـع ات ـخ ـس وـس ار و ـبه ویژه ـم اـضی ـک ـتـق ـم
ـموافقت دو ـقرارداد یکی ـبا اـین موـسـسات و دیگری ـبا فرد در ـجستـجوی ـکار
ا د ـی روـشـن ا ـمی ـف ات ـی ـس وـس رد را ـبه آن ـم ارـتی اـین ـف د. ـبه ـعـب د ـمی ـکـنـن ـمـنـعـق
رـین رـین وـکـثـیف ـت ده ـت اـن رـتـیب، ـیـکی از ـعـقب ـم دـین ـت د. ـب اجـاره ـمی دـهـن
ازار ـکار ـحاـکم ـخواـهد ـشد. از ـجـمـله ر ـب رده داری ـب اـشـکال اـسـتـثـمار از ـنوع ـب
ا اـمه ـه ری اـست ـکه ـهـفـته پـیش در  روزـن اـبی ـخـب ارـی وـسـسات ـک رات اـین ـم ـثـم

مبنی بر فروش دختران و پسران ایرانی در بازار فجیره منتشر شد.
ا اـشاره ـبه اـیزـید ـمردوـخی دـبـیر ـهـیأت اـمـنای ـحـساب ذـخـیره ارزی ـب  -ـب
اـصل از دِ ـح اـفت دراـم ام درـی ـظ رِ ـن وـسـعه و ـتـغـیـی ارم ـت اـمه چـه رـن ای ـب وآوری ـه ـن
روش د ـف ا 50 درصـد درآـم ـنـه اـنه ـت اـلـک ره ـم ـبـخش ـنـفت و گاز گـفت:« در ـبـه
نـفت ـخام به اـضافه ـبـهره ـمالـکانه گاز ـطـبـیـعی به ـمـیزان 85 رـیال ـبازای اـستـخراج
ـهر ـمـتر ـمـکـعب گاز از ـسوی ـشرـکت ـمـلی ـنـفت ـبه ـصـندوق دوـلت وارـیز ـشده
نـوان ـسـهم و ـعالوه بـر آن 30 درصـد از سـود ویژه شـرـکت ـمـلی ـنـفت ـبه ـع

دولت به خزانه دولت تعلق می گیرد.» اقتصاد 10 خرداد. 
زی جـز ـیک د، چـی ـن اد ـمی ـک وآوری ـی وان ـن ـن آن چه مـردوـخی از آن ـبه ـع
ـفرـمول ـبـندی ـضد ـمـلی ـبرای ـخـصوـصی ـکردن ـهرچه ـبـیش ـتر ـصـنـعت ـنـفت و

گاز و به تاراج دادن ثروت های ملی نیست.
فساد ورانت خواری: 

 -رـهـبری ـعـضو ـکـمـیـته ـتـحـقـیق از ـصـنـعت ـخود روگـفت « در گزارش
اـین ـکـمـیته ـمشـخص ـشد که ـبرـخی ـخودرو ـسازان اـبـتدا ـبا ـشرـکت ـهای ـفرـضی
رده أـسـیس ـک رـکت را ـت راردادـش اس ان ـق ر اـس د ـب رده و ـبـع ضـا ـک رارداد اـم ـق
رار ـته ـق ـی ار اـین ـکـم ـی درـکی در اـخـت اره خـودروی ال 90 ـهیچ ـم د.ـمـثال در ـب اـن
ال وان ـمـث ودرو گـفت:« ـبه ـعـن روـشی ـخ اره گران ـف نگرـفت.» او ـهمچـنـین در ـب
ا اراـیه ـکرده اـست. پژو 206 ـبر اـساس ـجدوـلی ـکه ـشرـکت ـخود رو ـساز ـبه ـم
ده و د ـش رـی زار دالر ـخ ر از 5 ـه ات ) ـکـمـت ـطـع ام ـق ول واردات ( واردات ـتـم ـف
اگر 14 در ـصد ـهم ـکار ـموـنـتاژ ورنگ ـبه روی آن در اـیران ـتـمام ـشده ـباـشد،
ـقـیـمت ـتـمام ـشده آن ـمی ـشود5 ـمـیـلـیون ـتوـمان.درـصورـتی ـکه 2 ـمـیـلـیون ـسود
ـنـیز ـبرای ـهر ـخودرو در ـنـظر گرـفـته ـشود، اـین ـخودرو ـباـید ـبا ـقـیـمت 7 ـمـیـلـیون
ازار ـهم ون در ـب ر از 12 ـمـیـلـی االـت اـلی ـکه ـب ود.در ـح رـضه ـش ازار ـع ان در ـب وـم ـت

فروخته شده. یعنی 80 در صد باالی قیمت واقعی. » به نقل از شرق 4/3.
ام ـشده گزارش رآورد ـقـیـمت ـتـم ـهـمان ـطور ـکه ـمالـحـظه ـمی ـشود ـحـتی در ـب
هیأت تحقیق حداکثر هزینه و سود ها در نظر گرفته شده و سود متعارف 40
وان ا ـمی ـت ام اـین ـجـنـبه ـه ا اـحـتـساب ـتـم راـین، ـب اـب در ـصد ـمـنـظور ـشده اـست. ـبـن
ـطـلق ول ـم ـی ام ـصـنـعت » ـکه در ـت اـفت ـکه سـود آوری اـین « ـتجـارت ـبه ـن درـی
گروه بندی حاکم برکشور و مدعیان ذوب در والیت با استفاده از اهرم های

دولتی است، تا چه میزان است.
اـمه و ـبودـجه ـمـجـلس ـشـشم گـفت: « رـن واـلـفـضل رـضوی ـعـضو ـکـمـیـسـیون ـب - اـب
ـقوه قضاییه باید با اسکله ـهای غیر مجاز برای کاالهای قاچاق) ـبرخورد کند.
نهادهایی که این اسکله ها در اختارشان هست، شناخته شده اند، ولی شجاعت

معرفی آن ها وجود ندارد. به نقل از مردم ساالری 28/3.
سرمایه گذاری های خارجی:

ون دالری ژاپن در ـی ـیـل داری اـیالم از سـرمـاـیه گذاری 200 ـم اـن ـت  -اـس
بخش پتروشیمی این استان خبر داد.

اورزی گـفت. ـش اد و ـک اـنی در وزارت ـجـه اـنک ـجـه د ـب ر ارـش دـی  - ـم
ـا ـیالت ـب ـران) ـتــسـه ـی ـرداری آب ( آـب ـره ـب ـای ـبـه ـاـنک ـبه ـشـرـکت ـه ن ـب اـی

بازپرداخت بلند مدت اعطا می کند. وقایع اتفاقیه 10/3.
 - اـحـمد ـجـماـلی ـمـعاون ـطرح ـهای ـسازـمان ـسرـماـیه گذاری  و ـکـمک
اـنون ـتـشوـیق وـحـماـیت از ران اـعالم ـکردـکه پس از ـق ـهای اـقـتـصادی و ـفـنی اـی
ـسرـماـیه گذاری ـخارـجی در ـسال گذـشـته ـباـلغ ـبر 60 ـطرح ـبه ارزش 2 ـمـیـلـیارد

دالر تصویب شده و در دو ماه اخیر سال 83 نیز 30 طرح سرمایه گذاری خارجی
ارایه شده است.

ورشکستکی و فروش واحد های تولیدی واخراج کارگران:
اـست ورـشـکـسـته ـسازی واـحد ـهای ر  ـنـموـنه ـهای دیگری اـست ازـسـی ر ـهای زـی ـخـب
ام ارت ـبه ـن اری، « ـتـج ازی ـتـج ای آزادـس اـست ـه ـتـیـجه ـسـی دی در ـن وـلـی اـتی وـت دـم ـخ
اـست ا ـسـی ا ـب ا ـهدف واگذاری اـین واـحد ـها ـبه ـبـخش ـخـصوـصی ـکه ـعـمـیـق ـتوـلـید» ـب
دن ـیکـار ـش اـست ـکه ـب ده اـست. ـبه ـعالوه، اـین ـسـی ـی ـن ای راـنت خـواری در ـهم ـت ـه
ـکارگران ـهر چه ـبـیش ـتری را ـبه دـنـبال دارد، گواـهی اـست ـبر ادـعاـهای رژـیم ـمـبـنی
ـبر ـسـیاـست ـهای اـشتـغال زاـیی. چرا که اـین ـسـیاـست ـها ـکارگران ـشاـغل را ـنـیز ـبـیـکار

می کند،تا چه رسد به ایجاد اشتغال برای بیکاران!
از ـلـنت داـخـلی و ـبا أـمـین ـنـی ا ـهدف ـت ـ ـکارـخاـنه ـخودرو ـلـنت اـیران ـکه درـسال 72 ـب
رداری رـسـید و ـقـیـمت واـقـعی ان در ـحال 10 ره ـب ا ـبه ـبـه رـین دـستگاه ـه پـیش رـفـته ـت
ـمیـلـیارد ـتوـمان اـست، ـقرار اـست در ـیک ـمزاـیده ـصوری، زـمـین، ـمـسـتغالت و ـماـشـین
آالت این ـکار ـخانه ـبه قـیـمت 4 ـمیـلـیارد ـتوـمان ـبه ـشرکت ـبرـهان دارو واگذار ـشود.
د. ده اـن راج ـش ون اـخ د ـکه اـکـن ودـن ار ـب ول ـبه ـک ـشـغ اـنه ـم ارـخ ارگر در اـین ـک 200ـک
ـکارگران اـخراـجی ـنـیز ـبا ارـسال ـتوـماری به ـسازـمان ـبازرـسی ـکل ـکـشور ـبه ـتـعـطـیـلی

این کارخانه اعتراض کرده اند. 
ال ـجاری ـتـصـمـیم ـبه دای ـس اد ـکرج در اـبـت اـنه ـصوـفی آـب ارـخ ای ـک رـم ار ـف - ـک
ـیـلی اـین کـارخـاـنه گرـفت و 250 کـارگر آن را اخـراج کـرد. کـارگران ـمی ـط ـتـع
ز وـلـید ـنخ آن ـنـی گوـیـند اـین ـکارـخاـنه 25 ـسال اـست ـکه 3 ـشـیـفت ـکار ـمی ـکـند و ـت
ـفروش ـخوـبی داـشـته اـست. ـحال مـعـلوم ـنـیـست به چه دـلـیل ـکارـفرـما اـین ـکارـخاـنه را

تعطیل کرده است.
- ـبـیش از 100ـکارگر ـکارـخاـنه آـما در ـمـعرض اـخراج و ـبـیـکاری ـهـسـتـند. اـین
ا ـتـهـیه و ارـسال ـتوـماری ـخواـهان رـسـیدگی ـمـسوالن ـبه اـین ـمـشـکل ـشده ـکارگران ـب

اند.
ـیل ا  ـطی ـیک سـال گذـشـته 140 کـارگر خـود را ـبه دـل ـت - کـارخـاـنه ایژ روـس

سودده نبودن کارخانه اخراج کرده است.
ا ان اـست، ـب رـم ال ـسنگ ـک ادن ذـغ وـلی ـمـع ران ـکه ـمـت والد اـی رـکت ـمـلی ـف - ـش
ـتوـجـیه ـسودده ـنـبودن اـین ـمـعادن ـتـصـمـیم ـبه ـتـعـطـیل ـکردن آن ـها و درـنـتـیـجه اـخراج
ش از ـته اـست.اـین ـمعـادن پـی ش از 3 ـهـزار کـارگر ـشـاـغل در اـین ـمـعـادن گرـف ـبـی
اـنون ـکار ـبودـند. اـما در ـسال اـنـقالب 17 ـهزار ـکارگر داـشت ـکه ـهمگی ـمـشـمول ـق
وان اـنی ـ ـبـخ ـس روی اـن دـیل” ـنـی ازی و “ ـتـع ای پس از ـجنگ ـضـمن ـخـصوـصی ـس ـه
اـخراج ـکارگران ـ تـعداد ـکارگرانِ آن از 17 ـهزار ـبه 3 ـهزار ـکاـهش ـیاـفت. اـکـنون
ـنـیز اـین ـعده ـکه از ـشـمول ـقاـنون ـکار ـخارج ـشده اـند، در مـعرض ـخـطر اـخراج ـقرار

دارند.
- ـکارـخانه رـیسـندگی و ـباـفـندگی ـکاـشان ـبه دلـیل بـحران 2400 ـکارگر ـخود را
ا ـبه دـلـیل اـفـته اـست. اـم اـهش ـی ارگران ـبه 2400 ـک دان ـک ون ـتـع رده و اـکـن راج ـک اـخ
اد ده زـی اـن اـقی ـم ارگران ـب راج ـک اـنه و اـخ ارـخ ـطـیـلی اـین ـک ال ـتـع ران، اـحـتـم اداـمه ـبـح

است.
- ـمدـیران ـکارـخاـنه ـمواد ـغذاـیی ـشـیـفـته ـبه بـهانه ـسود ده ـنـبودن ـکارـخانه ـبـیش از
200 کارگر را اخراج کرده اند. این کارخانه   تحت پوشش بانک صنعت ومعدن

است.
- ـبا ـتـعـطـیل ـشدن ـکار ـخاـنه ـهای چـیـنی ـسازی ـهـیس و ـماه ـنـشان زـنـجان ـبـیش از

800 نفر کارگران این کارخانه ها به صف بیکاران پیوستند.
- بندر امام با وجود داشتن 3 مجتمع بزرگ پتروشیمی 25 هزار بیکار دارد.
زار پزـشک ا10 ـه ال وزارت ـبـهداـشت اـعالم ـکرد 8 ـت اون اـشـتـغ وری ـمـع  - ـن

عمومی در کشور بیکارند. کارو کارگر 9/3
- ـبـهراـمی ـمدـیر ـکل اداره ـکار اـسـتان ـمرـکزی اـعالم ـکرد ـکه ـسال گذـشـته در

این استان 20 هزار شکایت  کارگری داشتیم. کار وکارگر 6/3.
اـنـکی ـهـفت االی ـب ره ـب ران گـفت. ـبـه ان ـتـه دن اـسـت اـنه ـصـنـعت و ـمـع - رـئـیس ـخ

کارخانه تهران را در آستانه تعطیلی قرار داده است. نقل از مردم ساالری 7/3.
 - ـحـمزه ای دـبـیر ـخاـنه ـکارگر ـغرب تـهران گـفت: طی چـند ـسال اخـیر ـبـیش
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د. او ـهمچـنـین ده اـن ـطـیل ـش ده و ـتـع شـور دچار ـبحـران ـش از 600 کـارخـاـنه در ـسـطح ـک
وـلـید گـفت ـکه پس از ـکارـخاـنه ـهای ـنـساـجی و ـکـفش اـکـنون ـنوـبت ـبه ـکارـخاـنه ـهای ـت
ـلوازم ـخانگی رـسـیده اـست ـتا ـیـکی پس از دیگری ـبا بـحران روـبرو ـشده و تـعـطـیل ـشوـند.

به نقل از کارو کارگر9/3 .
اخبار مربوط به کارگران پیمانی و کارگاه های زیر ده نفر: 

 -حـقیـقی ـمـسؤل رواـبط ـعـموـمی اداره ـکار اـسـتان ـکردـسـتان اعالم ـکرد که 95 در
اـنون ـجدـید از ـشـمول ا ـق ـصد از ـکارگاه ـهای اـین اـسـتان زـیر 10 ـنـفر ـکارگر دارـند ـکه ـب

قانون کار خارج شده اند.  نقل از کارو کارگر31/2.
ـمـوـمی دـیـوان ـعـداـلت اداری در پاـسخ ـبه ـیـکی از ـشـکـاـیت ـهـای ـیـأت ـع  -ـه
أـمـین اـجـتـماـعی را ـمـبـنی ـبر ـعدم پرداـخت ـمـقرری ـکارگری ـبه اـین دـیوان ـنـظر ـسازـمان ـت

بیمه بیکاری به کارگران قراردادی تأیید کرد.
سوانح و حوادث حین کار:

- ـنادیده گرـفتن ـقوانین و آیـین نامه ـهای ایـمنی و بـهداشت ـکار و نـیز زیرپا نـهادن مـقاوله
ـنامه ـهای ـسازـمان ـبین الـمللی در نـتیجه ـسیاـست ـهای اقـصادی رژـیم و ـباز گذاشـتن دست
ـبخش ـخـصوصی در اسـتثـمار ـهرچه تـمام ـتر کارگران ـکـشور ـما از نـظر ـحوادث و ـسوانح

حین کار در مقیاس جهانی در باال ترین سطوح قرار دارد. 
 -در اـثر ـنـشت گاز ـناـشی از تـجزـیه ـسولـفات روی در ـکارـخانه رود ـبار ـطوـطـیا ی
د دـی وـمـیت ـش ـسـم زل دچار ـم راـجـعت ـبه ـمـن د از ـم ارگر ـبـع زده ـک اوه در روز 30/2 پاـن ـس
ـشدـند و به ـبـیـمارسـتان چـمران اـین شـهر اـنتـقال ـیاـفـتـند.یـکی از اـین ـکارگران به ـنام گـشـمـند

گل جمال خواه جان خود را از دست داده وبقیه در بیمارستان بستری هستند.
ر ان در اـث رـم ار راور ـک ال ـسنگ ـهـمـک دن ذـغ ارگر ـمـع والـیی ـک ا ـم رـض داـل  - ـعـب

ریزش ذغال در یکی از تونل های این معدن جان سپرد. 
اعتراضات و مبارزات کارگری: 

- ـبـیش از 300 ـکارگر ـکارـخانه ـکوراـغـلو ـقزوـین در اـعـتراض به ـتـعـطیـلی ـکارـخاـنه و
عدم پرداخت 14 ماه حقوق مزایای خود در مقابل خانه کارگر قزوین تجمع کردند. 
اـفت ـطـلـیس اردـبـیل در اـعـتراض ـبه ـتـعـطـیـلی اـین اـنه ـب ارـخ  -ـبـیش از 80 ـکارگر ـک
ـکارـخاـنه وـعدم درـیاـفت ـحـقوق ـمـعوق در ـبراـبر اـسـتاـنداری اـین ـشـهر ـتـجـمع ـکردـند. اـین

کارخانه از بهمن ماه سال 82 به دلیل اختالف سهامداران تعطیل است. 
دگی پاکـرـیس روز 6/3 پس از ـسـن - حـدود 800 ـنفـر از کـارگران کـارخـاـنه رـی
اط اـین اداره ا و ـحـی رو ـه ان در راـه ام ـجـمـعه ـسـمـن ر اـم داری و دـفـت اـن اـبل اـسـت ـتـجـمع در ـمـق
ا اداره ـکار را ـکه 18 ـکـیـلوـمـتر اـست، ـتـحـصن ـکردـند. ـکارگران ـمـسـیر دـفـتر اـمام ـجـمـعه ـت
ان ا دان ـشـعار ـهای ـمـخـتـلف ـبـی اده ـطی ـکردـند و در اـین راه پـیـماـیی اـعـتراض ـخود را ـب پـی
ر ر ـبه 900 ـنـف ار ـخود را از 2000 ـنـف ال گذـشـته ـنـیروی ـک اـنه ـکه در ـس ارـخ ـکردـند.اـین ـک
ده و اـن اـقی ـم ارگر ـب راج 900 ـک ود دـهی ـقـصد اـخ دم ـس اـنه ـع ز ـبه ـبـه را ـنـی ـتـقـلـیل داد، اـخـی

تعطیلی آن را دارد. 
ا اـسـتـعـفای -  ـبه دـنـبال اـنـتـشار اـخـبار ـمـبـنی ـبر ـعدم ـمواـفـقت وزـیر ـجـهاد ـکـشاورزی ـب
ـمدـیر ـعاـمل ـکـشت وـصنـعت ـمـغان ـحدود 3 ـهزار ـکارگر اـین ـشرـکت در ـساـعت 8 ـصـبح
روز 6/3 در ـمـیدان ـقـیام ـشـهرک ـغـفاری اـجـتـماع ـکردـند وـبرـکـناری ـمدـیر ـعاـمل وـبرـخی
ار واـسـت ود را ـخ وق ـخ ای ـمـع زاـی وق و ـم ام ـحـق اـفت ـتـم ز درـی رـکت وـنـی ران اـین ـش دـی از ـم
ر ـکـشاورزی و اـیی ـعـلـیه وزـی ارـه ا ـشـع اـیی ـب ـشدـند. اـعـتـصاب ـکـنـندگان ـطی ـیک راه پـیـم
ا ـسه راـهی ـکـشت و ـصـنـعت اری را ـت رک ـغـف ری ـشـه وـمـت اـفت 6 ـکـیـل ـس اـمل  ـم ر ـع دـی ـم

پیمودند.
اجتماعی:

- دـکـتر اـحـتراـمی ـکارـشـناس و ـمـسؤل پـیشگـیری از اـعـتـیاد ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی گـفت:
ـساالنه 55 ـمـیـلـیارد ـنخ ـسیگار در ـکـشور ـمـصرف ـمی ـشود ـکه 35 ـتا 37 ـمیـلـیارد ـنخ آن ـبه

صورت قاچاق وارد می شود. - کارو کارگر 3/3ـ0
راـجی اـین راـنی در ـح ران اـی ران و پـس ارات گروـهی از دـخـت ره اـم روز در ـفـجـی -  اـم
ـشـهر ـبه ـفروش گذاـشـته ـخواـهـند ـشد. اـکـثر اـین ـجواـنان ـتوـسط شـکارچـیان اـنـسان در ـغرفه
ـیـکی از ـکـشورـهای ـعرـبی در تـهران اـنـتـخاب ـشده و در روز 28/2 به ـکـشوری در ـحاـشیه
ارات گـفـته واـیی اـم ار ـخـطوط ـه راـنی ـتـب ان اـی د. ـیک ـخـلـب ده اـن اده ـش رـسـت ارس ـف ـخـلـیج ـف

راـنیادامه البالی خبرها ... اده اـی اـست ـکه از 9 پرواز ـبه ـصورت ـعادی و 20 پرواز ـفوق اـلـع
ـبه دـبی ـبه ـطور ـمـتوـسط 10 ـتا 15 دـخـتر روزاـنه ـبه اـمارات ـفرـسـتاده ـمی
ران ـمـنـتـقل ـمی راـنی از دـبی ـبه اـی ر اـی ا 5 ـجـسد دـخـت اـنه 3 ـت اـه د وـم وـن ـش

گردد. ـ به نقل از شرق 6/3 ـ . 
در پی اـنـتـشار اـین ـخـبر و ـبرانگیـخته ـشدن اـفـکار ـعـموـمی ـنـسـبت ـبه آن،
ران روز ـیک ـشـنـبه دـسـتوررـسـیدگی آن ـخاـتـمی در ـجـلـسه ـهـیأت وزـی
ور أـم ای ـمـخـتـلـفی ـم ا ان ـکه دـستگاه ـه ـسی صـادر کـرد و ـب وـن را ـبه ـی
ا ـمـبـهم و در ا اـکـثر اـظـهار ـنـظر ـه د، اـم ده ـشده اـن رـسـیدگی ـبه اـین پروـن
ـجـهت پاک ـکردن ـصورت ـمـسأـله اـست. اـما ـبر ـکـسی پوـشـیده ـنـیـست
ودآوری اـست ارت ـس ـست، ـبـلـکه ـتـج ـی اـقی ـن داد اـتـف ـکه اـین ـیک روـی
ر ام ـب ـظ اـسی و اـمـنـیـتی ـن د پاـیه ـسـی والن ـبـلـن ـس ـسـتـقـیم ـم اـیت ـم ـکه از ـحـم
ـبه وـصی ـجـن اـبیِ ـخـص ارـی وان ـک ارـتی ـکه ـتـحت ـعـن ورداراـست. ـتـج ـخ
ـقاـنونی ـنـیز به ـخود گرـفته است وـخواـجه ـنوری ـها ازآن به ـعـنوان یک
واـجه ارات ـخ اد ـمی ـکـنـند. (رـجوع ـشود ـبه اـظـه وـین ـی ـسـمت گـیری ـن

نوری در روزنامه اقتصاد دهم خرداد ماه.)
رگه ام ـب ا ـن وـقت ـب ر دار ازدواج ـم ای ـمـه رگه ـه ود ـکه ـب اـب ر ـه - در ـخـب
ـهای ـصـیـغه در ـسـطح وـسـیـعی از ـشـهر ـقم پـخش ـشده اـست. اـین ـبرگه
ـها ـبرای ـجـلوگـیری از درج ازدواج در ـشـناـسـنامه ـمـنـتـشر و ـتوزـیع ـشده
اـست. ـبه عالوه گـفـته ـمی ـشود که ـیک روـحاـنی در ـصدد راه اـندازی
ـساـیتی به ـنام « صیـغه» ـبرای ـطرح ـمـباـحثِ “ تـئوریک” آن در ـجامعه و
“ ـفرـهنگ ـسازی” الزم در اـین زـمـیـنه اـست. ـبه ـعالوه، روز ـناـمه ـشرق
ای رـحی ـکه از ـسوی ـیـکی از ارگان ـه رداد ـبه ـنـقل از ـط در روز 9 ـخ
وـجه ـبه اـین ـکه ا ـت اـنی ـتـهـیه ـشده،ـنوـشت: « ـب اـب ان ـخـی اره زـن دوـلـتی در ـب
ـقـشری از زـنان روسپی به عـلت ـشراـیط ـخاـنوادگی، اـقـتـصادی و رواـنی
( ـتـماـیالت دروـنی ـخود ؟!) ـبه ـهیچ وـجه ـماـیل به ـبازگـشت ـبه زـندگی
وال اـین گوـنه د و ـمـعـم ود اصـرار دارـن د و ـبه ـعـمل ـخ ـسـتـن ـی وـلی ـن ـمـعـم
روسپـیان چـندـین ـبار ـتوـسط ـمراـجع انـتـظامی و ـمـحاـکم ـقـضاـیی دستگـیر
ـشـخـیص واحـد نـابـر ـت د، ـب شـده و ـمجـددآ وارد اـین چرـخه شـده اـن
داـشـتی ز ـبـه راـک ارآ ـبه ـم راد اـجـب اـعی اـین اـف ات اـجـتـم دـم اوره و ـخ ـش ـم
ـمـعرـفی ـشده و از ـطرـیق راـهـکار ـهای ـمـناـسب اـین گوـنه اـفراد ـمـلزم ـبه
درـیاـفت ـکارت بـهداـشـتی ـمدت دار ـخواـهـند ـشد.»- ـتأـکـید از ـما اـست
اـیالت دروـنی ـسـخن اـنه از ـتـم رـم رـخالف اـین ـطرح ـکه ـبی ـش ا ـب ـ .  اـم
اـمـیـمون اـجـتـماـعی رـیـشه در ـفـقر و روز اـین پدـیده ـن ـمی گوـید، ـعـلت ـب
پی آـمد ـهای اـجـتـماـعی و رواـنی آن دارد ـکه در اـین ـطرح آگاـهاـنه و
ـبرای از زـیر ـضرب ـخارج ـکردن ـنـظام ـکه ـمـسـئول ـمـسـتـقـیم اـین پدـیده

های نا هنجار اجتماعی است، مسکوت می ماند.  
اخبار دانشجویی: 

 - جـلسه رـسـیدگی به اـتـهاـمات 15 داـنشـجوی داـنشگاه ـیزد ـکه روز
30/2 به شـعـبه 3 دادگاه اـنـقالب اـین ـشـهر اـحـضار ـشده ـبودـند، ـبرگزار
ـشد و ـقاـضی پروـنده از رـسـیدگی ـبه اـین پروـنده ـخود داری ـکرد. اـما

اظهار داشت این پرونده هنوز مفنوح است.
ران روز 2/3 رـبـیت ـمـعـلم ـتـه ان داـنشگاه ـت وـی ـشـج دادی از داـن - ـتـع
دراـعـتراض ـبه ـعدم اـمـنـیت و اـحـضار چـند داـنـشـجوی اـین داـنشگاه ـبه
دادگاه در مـقابل ـساـخـتـمان ـمـعاوـنت داـنشـجوـیی وزارت عـلوم ـتـحـصن

کردند.
وا ـی شگاه ـتهـران و ـش رـیت داـن ـشجـوی مـدـی ـمـتی، داـن ـیه ـنـع - هـاـن
ـنـظری آـهاری داـنـشـجوی ـعـمران داـنشگاه ـغـیر اـنـتـفاـعیِ ـصدرا و ـمرـیم
ان ا ـیک ـحـکم ـکـلیِ دادگـسـتری اـسـت ـخرـمی در ـنـیـمه ـهای ـشب 6/3 ـب

تهران در منزلشان بازداشت شده اند.
ـشـجوی داـنشگاه اروـمـیه - ـمـهدی اردالـنی و ـمـهدی ـجـبـلی دو داـن
به اتـهام شرکت در اعتراـضات دانشجویی به دادگاه اـنقالب این شهر

ادامه در صفحه 6احضار شدند.
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راـفات ـحـسـین کـماـلی وزـیر کار پـیـشـین رواج داد. در اـین ـخـصوص اـعـت
دـنی اـست. واـن اـلب و ـخ اـنی ـج ـسـنـج ـسـته ـبه رـف ای واـب ره ـه رژـیم و از ـمـه
ا - ـبه ـن ـس ران - اـی ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن ا ـخـب اـلی در گـفتگوـیی ـب کـم
ان ـمی ـش ر ـن اـط راـحت ـخ ا ـص اری ـخورـشـیدی ـب ال ـج رداد ـس ارـیخ 9 ـخ ـت
ـسازد « ... ـقراردادـهای ـموـقت ـتوـسط ـمن اراـیه ـنـشده و ـمن ـهیچ دـخاـلـتی
راردادـهای ـموـقت در ود. ـق اـنون کار ـب داـشـتم. ـبلکه در ـق اـنون ـن در اـین ـق
رار نگرـفت ، اـصال ورد ـبـحث ـق ود. اـصال در ـمـجـلس ـم ون کار اول ـب اـن ـق
مـخالف ـنداشـتیم... دولت ـهاـشمی رـفسنـجانی که روی کار آـمد ـقرارداد
والن ـسـئ د از ـم اـی د : «... ـب زاـی ود. » وی سپس ـمی اـف وـقت درون آن ـب ـم
ـقاـنون گذار بپرـسـید... الیـحه ای هم که به مجـلس در ـمورد ـقراردادـهای

دائم و موقت رفت ، از سال های قبل از ما ارایه شده بود... »
ـبه ـهر ـترـتـیب ـسـخـنان کـماـلی ـبه ـخوـبی ـنـشان ـمی دـهد ، چرا و چگوـنه و
ـبا ابتکار چه کسانی اینگونه ـقراردادها رواج ـیافت.  قراردادهای ـموقت
ان ـی د که ، ـبه ـب ـسـتـن اـیی ـه اـمه ـه رـن وـعه ـب ر از ـمـجـم اپذـی داـیی ـن ـبـخش ـج
ـمـسـئوالن رژـیم کوـشـشی اـست ـبرای: « تـعاـمل ـبا اـقـتـصاد ـجـهاـنی ( ـبـخوان
ـمـناـفع انـحـصارات امپرـیاـلـیـسـتی ) و ارـتـباط ـتنگاـتنگ آن ـبا رـقابت پذـیری

اقتصادی از جمله محورهایِ اساسی  برنامه چهارم توسعه است ».
ـبـنا ـبراـین ـهیچ ـجای شگـفـتی ـنـیـست که ـبر پاـیه ـمـنـطق ـسرـماـیه داری لگام
گسیخته و تاـمین مـنافع دالالن و تـجار ، ـبا سلسله ـقوانـینی مـنافع و حـقوق
ار پُر ـسـی رار دـهـند. نکـته ـب رد ـق ورد دـسـتـب ر ـم ـشـت زـحـمتکـشان را ـهر روز ـبـی
وان عـداـلت د روز پـیش از رای دـی ـنجـاـست که درـست چـن اـهـمـیت اـی
ای رـین روزـه ان حکوـمـتی در آـخ اداری ، ـمـجـلس ـشـشم و اـصالح ـطـلـب
د. وـقت را رد کردـن ای ـم راردـه ارـیه ـق ـس ـحـیات اـین دوره ـمـجـلس ، اـسـتـف
ون کار ، اـن اده 7- ـتـبصـره 2 ـق ان حکوـمـتی ـبه ـم ـب رای ـمـنـفی اـصالح ـطـل
ای اـیه ـبه ـبـه رـم اـمـین اـمـنـیت ـس اـمه ـت رـن اکی از اـین واـقـعـیت اـست که ـب ـح
ـتی اح هـای حکوـم ـیه ـجـن واـفق کـل ورد ـت ـطـیع ، ـم روی کار ارزان و ـم ـی ـن
سـارـیه  قـراردادهـای مـوـقت در ـتـف بـود پس از رد اـس ـیل ـن اـست. ـبی دـل
اـفـیت آـخرـین روزـهای ـمـجـلس ـشـشم ، دـیوان ـعداـلت اداری رای ـبه ـمـع
ن گوـنه یکاری داد. در اداـمه اـی ـمه ـب ـی ـول ـب ـم ـراردادی از ـش کارگران ـق
ـموـضعگـیری ـها ، ـبرـخورد و ـموـضع ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـجای ـتاـمل
ا در ـن ـس ا اـی ذکور در گـفتگوـیی ـب ان ـم ام سـازـم اـئم ـمـق وـجه دارد.  ـق و ـت
ـمه ـی مـود: (( دادن ـحق ـب د ـن اکـی داـلت اداری ـت وان ـع ـخصـوص رای دـی
یکاری بـرای کارگران قـراردادی در طـول سـال هـای ـمـخـتـلف یک ـب
رـیح ـمی ـص داـلت اداری ـت وان ـع د حکم دـی اـیـی ا ـت ا ـب رـیسک اـست !..  ـم
ا حکم اـشد اـم ا ـمـخاـلف داـشـته ـب واـفق ـی کـنـیم ، ـممکن اـست اـین حکم ـم
یک ـمرجع  ـقاـنون  گذار اـست و قـطعی و الزم االـجرا است ... )) ـهمـین
رار ده اـست که اگر کارگر ـق ول اداـمه داد: «دراـین حکم آـم ـسـئ ام ـم ـمـق
رارداد ـبه دالـیل دت ـق د در ـم اـهـیت داـئم دارـن اـیی که ـم دادی در کارـه
ار گذاـشـته ـشوـند  ـمـشـمول ـبـیـمه ـبیکاری ـمی ـشوـند ، ـمـخـتـلف از کار کـن
د... کارگران وـن ون ـنـمی ـش اـن ـشـمول اـین ـق رارداد ـم ان ـمدت ـق ا در پاـی اـم
اـشـند ـمـشـمول اـین ـقاـنون ـمی ـشوـند ـفـصـلی ـهم اگر در ـفـصل کار ـبیکار ـب
ـصل کار که حـدود ـشش مـاه اـست سـازمـان ـتـعهـدی در ر از ـف ـی در ـغ
واـفق راردادی ـبه ـحـسب ـت دارد ، کارگران ـق ا ـن ـیـمه ـبیکاری آـنـه اـبل ـب ـمـق
د امـا ـن ـت ـس د و در اـین مـدت ـتـحت پوـشش ـه ـن ـین ـمی کـن زمـاـنی را ـمـع

کارگران فصلیِ زمان کارشان مشخص است ».
وـقی کارگران ای ـبی ـحـق اـعی ژرـف اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم اون ـس ان ـمـع ـسـخـن
رارداد ـموـقت و اوج وـقاـحت گرداـنـندگان رژـیم را آشکار ـمی ـسازد. ـق

وـقت را رارداد ـم ان هـرگز ـهیچ کارگر ـق اـی رـم اوال پر واـضح اـست ، کارـف
ـنی د. اصـوال ـبه ـهـمـین خـاطـر ـیـع ـن رارداد اخـراج ـنـمی کـن ان ـق پـیش از پاـی
اـستـفاده ـموقت و ـنه دائم ، پدـیده ـیی به ـنام ـقرارداد ـموقت ـمنعـقد ـمی گردد.
ـبـنا ـبر اـین ـبر خالف ادـعای ـقاـئم ـمـقام ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی ، رای دـیوان
ـعداـلت اداری ـهیچگوـنه ـجـنـبه ـمـثـبت ـبرای کارگران در ـبر ـندارد. در ـمورد
ا که ، کارگر وال اـست، ـبه اـین ـمـعـن ز وـضع ـبه ـهـمـین ـمـن کارگران ـفـصـلی ـنـی
ت ـی ـاـف ـروم اـست. ـمـع یکاری ـمـح ـمه ـب ـی ـول ـب ـم ـصل کار از ـش ی در ـف ـصـل ـف
ـیـره یکاری ، ـحـلـقه ـیی از زـنـج ـمه ـب ـی ـمـول ـب کارگران ـقـرارداد ـمـوـقت از ـش
اـقداـمات  ـضد کارگری رژیم اـست که در پـیوـند ـبا دیگر ـبرـنامه ـهای آن از
ون کار ، اـن ول ـق ر از ـشـم ر از 10 ـنـف ای کـمـت روج کـلـیه کارگاه ـه ـجـمـله ، ـخ
ا . ـهم ـنـه ز اـی اه و ـج شکـیل وزارت رـف اـعی و ـت اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم اـنـحالل ـس
ای راردادـه اد ـق ا اـنـعـق اـغل کـشور ، ـب ون ـبـیش از ـنـیـمی از زـحـمتکـشان ـش اکـن
وان دام دـی ـموـقت ـبه کار ـمـشـغول ـهـسـتـند. در اـین راـبـطه و در اـعـتراض ـبه اـق
اـمه ـیی ـتـهـیه و اـمـضا کرده اـند ـعداـلت اداری گروـهی از کارگران ـقزوـین ـن
دون  شک یکی از ـمـعـضالت ـمـهم ده اـست : «... ـب که در ـبـخـشی از آن آـم
ش دی پـی ـنـیت ـشـغـلی اـست... چـن ود اـم ـب وـقت و ـن ای ـم راردادـه کارگران ـق
ده یکی از کارگران ـسـبت ـبه پروـن داـلت اداری در رای صـادره ـن وان ـع دـی
ـودن کارگران ـب ـر ـمـحق ـن ی ـب ـن ـب ی ـم ـدور حکـم ـدام ـبه ـص ـراردادی ، اـق ـق
ـقراردادی در ـخـصوص درـیاـفت ـبـیـمه ـبیکاری کرده اـست در ـحاـلی که 60
درـصد نیروی کار کشور قراردادی هستند... این رای د رـحالی صادر شده
ده و وـیب ـمـجـلس رـسـی اـعی ـبه ـتـص اـمـین اـجـتـم اه و ـت شکـیل وزارت رـف که ـت
ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـنـیز 3 درـصد کل ـحـقوق را از کارـفرـما درـیاـفت و
ـبه ـحـساب ـصـندوق ـبـیـمه ـبیکاری وارـیز ـمی کـند... ـبه اـین شکل ـبـطور ـقـطع
دون ـهیچگوـنه ر ارادی و ـب راردادی ـبه صـورت ـغـی 99 درصـد کارگران ـق
تصمیم گیری  و تنها با اراده کارفرما ، از ادامه کار منع شده و یا اخراج می
ـشوـند... » د رـعـین ـحال ـبه اـین نکـته ـمـهم ـنـیز ـباـید ـتوـجه کرد که رای دـیوان
اـمـین اـجـتـماـعی اـسـتی اـست که ـبر پاـیه آن ـسازـمان ـت ـعداـلت اداری اداـمه ـسـی
ـتـعـلق ـبه زـحـمتکشـان ای آن که ـم ام شـده و داراـیی ـه اه ادـغ در وزارت رـف
اـست از تملک آـنـها ـخارج ـشده و در اخـتـیار دوـلت ـقرار ـمی گـیرد. ـبا ـتوجه
ـنـاح ـمـداـفع ذوب در والـیت  در ـقـاـلب تـشکل ـهـاـیی چون « نکه ـج ـبه اـی
ای رـین الـیه ـه اـفع انگـلی ـت ـن اـمـین ـم دد ـت ره در ـص اق» و ـغـی ادگران » «وـف آـب
اـید ـمـنـتـظر ـبود که ـشراـیط زـحـمتکـشان ـباز ـهم اـیه داری اـیران اـست ، ـب ـسرـم
اح ای اـین ـجـن ره ـه دی پـیش یکی از چـه د. چـن دا کـن ری پـی ـشـت ـی اـمت ـب وـخ
ازار الگوی اـقـتـصادی در ـمورد وـفاق در ـمـجـلس ـهـفـتم را الگوی دوـلت - ـب
ار و اـفع ـتـج اـمـین ـمـن ای ـعـمـلی اـین الگو روـشن اـست. ـت ود. ـمـعـن وـصـیف ـنـم ـت
دالالن به بهای نابودی امنیت شغلی و زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان
و ـبـطور کـلی ـمزد بگـیران کـشور. اکـنون وـضـعـیت زـحـمتکـشان چـنان وـخـیم
اـنه کارگر ( ـتشکل زرد و وـقی  ـخ ان ـحـق اـس اـست که ـحـنی یکی از کارـشـن
ا اـعـتراف ـمی کـند که: « از اول دـهه 70 ارـتـجاـعی در ـخدـمت رژـیم ) رـسـم
ده ـش ـظـیم ـن ـن ران ـت رای ـهیچ کارگری  در اـی رارداد رـسـمی کار ـب ون ـق ا کـن ـت
است. ( نگاه کنـید به مـصاحبه داوود ـقادری با ـخبرگزاری کار اـیران - ایلـنا

- به تاریخ 8 خرداد  ماه امسال »
ـستگی در ـجـنـبش اء ـسـطح ـهـمـب ارزه و ارـتـق دـهی ـمـب اـن ازـم ا ـس ـفـقط و ـفـقط ـب
ا اـست. ـت رـخ ا ـب اـمه ـه رـن ا اـین ـب اـبـله ـب وان ـبه ـمـق ان ـمی ـت راـضی زـحـمتکـش اـعـت
زـماـنیکه ـسـمت گـیری اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی ـبه ـسود ـتاـمـین ـمـنافع ـتوده ـها ی
رـقراری ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبه اـنه ـحال ـتـغـیـیر نکـند و ـب ـمـحروم و ـقـشرـهای ـمـی
ـموازات رـشد و شکوـفاـیی اـقـتـصادی ـبا اوـلوـیت رـشد ـبـنیه ـتوـلـیدی کـشور در

دستور کار قرار نگیرد ، وضع به همین منوال باقی خواهد ماند.       

ادامه ضرورت سازمان دهی زحمتکشان ...
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یـاـنه ـبه دالـیل اـست. ادـعـای آمـریکا ـبـرای «اـیجـاد دـمـوکراـسی» در خـاور ـم
ن ـی مچـن ـطـقه و ـه ـن ـتـحـده در ـم ـملکرد اـیـاالت ـم ـمـله ـتـارـیخ ـع ی و از ـج ـفـراواـن
د اـق ریکا ، ـف ود در آـم وـج اـعی ـم ادی و اـجـتـم اـسی- اـقـتـص ـسـتم ـسـی رـشت ـسـی ـس
ـشـیـنه پیگـیر و ـبال اـسـتـثـنای دوـلت آـمریکا در ـمـنـطـقه ـهرگوـنه اـعـتـباری اـست . پـی
ودن در ـیم ـب وری و ـسـه ـحمـاـیت صـرـیح از رژـیم هـای ارـتجـاـعی و دیکتـاـت
ـعـملکرد ـنـیروـهای واپسگرا  در ـسرکوب و ـمـنـحرف کردن ـهرگوـنه کوـشـشی

برای جاری شدن روند دموکراتیزه شدن در کشورهای منطقه، بوده است .
ـسـیاـست ـها و ـعـملکرد واـقـعی آـمریکا ـنه ـتـنـها در ـمـنـطـقه ـخاور ـمـیاـنه ، ـبلکه
در ـسراـسر ـجـهان ، در ـتـقاـبل ـبا دـموکراـسی واـقـعی و اـیـفای ـنـقش ـتوده ـها ـبوده
اـست. اـین دیکـتاـتورـهای کـشورـهای ارـتـجاـعی ـبوده اـند که ـهـمـیشه از پـشـتیـباـنی
ارـیـخی اـین ـنـقض دـموکراـسی و وده اـند. از ـنـموـنه ـهای ـت رـخوردار ـب ریکا ـب آـم
وان ـبه ـطـقه،  ـمی ـت ـن ردـمی در ـم ارزات ـم ـب دن ـم اـن ـست کـش رکوب و ـبه ـبن ـب ـس
ـران اـشـاره کرد ، که در ـجـرـیـان آن کودـتـای 28 ـمـرداد ـسـال 1332 در اـی
حکومت ملی و مردـمی مصدق، در ـنتیجه کودتای آـمریکایی ـسرنگون شد و
اره ـبه ـقدرت رـسـید و ـبرای 25 ـسال ـتـمام اـنی آـمریکا دوـب ا پـشـتـیـب ـشاه ـفراری ـب

ایران را به ژاندارم منطقه و مجری سیاست خارجی آمریکا بدل کرد . 
از دیگر ـنـموـنه ـها ، ـنـقش اـیاالت ـمـتـحده در ـمـنـحرف کردن روـند اـنـقالب
ـسادات» و وراـل ا «اـن ایگزـیـنی او ـب اـصر» و ـج داـلـن ـمـصر ـتـحت رـهـبری «ـجـمال ـعـب
ـتـحـمیل ـسـیاـست ـهاـیی در ـتـضاد ـبا ـمـناـفع خـلق ـهای ـمـنطـقه و در دـشـمـنی آشکار
و پیگـیر ـبا ـهر کوـشـشی ـبرای دـموکراتـیزه کردن واقـعی حـیات ـسـیاـسی در تـمام
کـشورـهای ـمـنـطـقه ـمی ـباـشد.  ـتـنـها ـهدف اـین ـسـیاـست ـها حـفظ ـموقـعـیت ـمـمـتاز

آمریکا و  تحکیم مواضع سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه بوده است. 
د که ـسـتـن راوان ـه ز ـف ان ـنـی اط ـجـه ر ـنـق اـی ارـیـخی در ـس ای ـت وـنه ـه چـنـین ـنـم
ـتاـئـیدی ـبر ـخـصوـمت ذاـتی ـهـیـئت ـحاکمه آـمریکا ـبا دـموکراـسی و پـشـتـیـباـنی آن
از رژـیم ـهای دیکـتاـتوری اـست. ـسرکوب دوـلت ـمردـمی و ـمـنتـخب «ـساـلوادور
آـلـنده» در ـشـیـلی و کـشـتار وـسـیع ـنـیروـهای اـنقالـبی و ـمردـمی اـین کـشور و دـفاع
ـمـاـمی دوران ـنـوـشه»، در ـت ـتـو پـی کاـمل از حکوـمت کودـتـاـیی ژـنـرال «آگوـس
اـلی از اـمی و ـم ـظ ای ـن اـیت ـه اـفـتن آن، ـحـم ان ـی درت آن و ـحـتی پس از پاـی ـق
ا و... ـتـهدـید ـنـظاـمی و ـتـحرـیم اـشـیـسـتی در پرو، آرژاـنـتـین، کـلـمـبـی دوـلت ـها ی ـف
اـقـتـصادی 45 ـساـله ـبرـضد حکوـمت اـنـقالـبی کوـبا و آـخرـین ـمورد آن، ـطرح و
اوـمت ا ـمـق زوـئال ، که ـب ردـمی وـن د حکوـمت ـمـنـتـخب و ـم رـض ا ـب رای کودـت اـج
ا ریکا در راـبـطه ـب اـست آـم اـمـید ، از دیگر ـنـموـنه ـهای ـسـی ردم ـبه شکـست اـنـج ـم

دموکراسی در جهان هستند .
رـضد ارون ـب اـیت از دوـلت ـش اـست ـحـم وازات ـسـی ز ـبه ـم اـنه ـنـی اور ـمـی در ـخ
ـمردم ـبی دـفاع فـلسـطین، آـمریکا ـبا ـحمله اسفـندـماه 1381 ـخود به ـعراق، اشـغال
اـمی و در ـظ اـسی و ـن اـست ـهای اـقـتـصادی، ـسـی اـمی اـین کـشور و ـتـحـمـیل ـسـی ـنـظ
ـمـقاـبل ـنادـیده ـشـمردن آراء، ـخواـسـته ـها و ـمـناـفع ـمردم ـسـتـمدـیده ـعراق، اداـمه و
ا دـموکراـسی در ـجـهان ـبه ـنـماـیش گذاـشـته ـحـتی ـخـشن ـتر ـشدن اـین ـبرـخورد ـب
ای ـت د که در راـس شـان داده اـن ـتحـده ـن االت ـم شـده اـست. ـمحـاـفل حـاکـمه اـی
ارهـای ـتـعمـارگراـنه خـود، ـتـحت ـشـع اـنه و اـس ـطه جـوـی دن ـبه اهـداف ـسـل رـسـی
اکـمه اـفل ـح اـسی و ـمـح روـهای ـسـی رـین ـنـی ا ارـتـجاـعی ـت ا ـب د ـت اـضرـن دروـغـین، ـح

ضدمردمی درکشورهای جهان به همکاری بپردازند . 
زرگ» از پاـئـین اـنه ـب ـی اورـم رای «ـخ ود ـب رح ـخ ریکا در ـط ران دوـلت آـم ـس
ـبودن سـطح آـموزش و پرورش در کشورـهای ـمنطـقه انتـقاد می کـنـند و شراـیط
اـسـفـناک ـبرـخورد ـبا زـنان و دـخـتران را ـتوـجـیه گر ـقـصد ـخود به ـمداـخـله گری
اکت وه ـمی دـهـند.  ـجاـلب اـیـنـجاـست که ـف ر اوـضاع» ـجـل ا «ـبه ـمـنـظور ـتـغـیـی گوـی
ـهای ـمرـبوط ـبه اـین ـشراـیط و دیگر ـجـنـبه ـهای ـبـحران اـجـتـماـعی- اـقـتـصادی و

آمریکا و طرح گسترش «دموکراسی در خاور میانه بزرگ»
راـنس ان یک کـنـف ری خـود در جـرـی وـضع گـی رـین ـم ازه ـت وش در ـت جـورج ـب
ا ـطه ـب ـتحـده در راـب االت ـم اـست گذاری اـی اـلب در ـسـی ری در  3 ژوـئن ـتفکر ـغ ـخـب
ـتـحوالت اـیران و ـخاورـمـیاـنه را ـبه ـصراـحت ـمـطرح کرد. او اـظـهار داـشت که: «یک
رای ام آن ـب ا پـی ار ـمـهم اـست اـم ـسـی ا ـب رای دورـنـمای اـمـنـیـتی ـمورد ـنـظر ـم ـعراق آزاد ـب
مردم ـتمام منطقه (خاورمـیانه) مهم تر است.» وی اضافه کرد که:«وـجود یک عراق
آزاد در ـهمـسایگی اـیران پـیاـمی روشن ـبرای آن کـسانی ـخواـهد ـبود که ـمی ـخواهـند
آزاد ـباـشـند و اـعـتـقاد دارـند اـیـجاد یک ـجاـمـعه آزاد امکان پذـیر اـست.»  از کـنار اـین
ر از اه ـهای اـخـی اـست پیگـیری اـست که در ـم ای ـسـی دـلـیل اـینکه در راـسـت ـنـقـطه ـنـظر ـب
ـسوی ـمـقاـمات آـمریکاـیی دـنـبال ـشده و ـهمچـنـین ـبه ـلـحاظ ـتـبـعات ـخـطرـناک و ـمـهم
آن در راـبـطه ـبا ـتـحوالت ـمیـهن ـما ـنـمی ـتوان ـبدون اظـهار ـنـظر گذـشت. آنچه اـهـمـیت
دارد اـیـنـست که اـین ـسـخـنان در راـبـطه ـمـسـتـقـیم ـبا پروژه ـسـیاـسی ـهمه ـجاـنـبه ـیی اـست
رار ان ـق درت ـجـه رـق ا اـب ـنـه اکـمه ـت ور کار ـهـیـئت ـح اه گذـشـته در دـسـت ان ـم که از آـب
ـیـاد ـمـلی ـن ـمی در «ـب ـنـراـنی ـمـه ـته اـست.  ـبـوش در 16 آـبـان ـمـاه 1382 در ـسـخ گرـف
ـاق ـوسـط گروه ریگان و اـت ـده در 1983 ـت ـیـس ـش ـاـس ـراکز ـت ی»، از ـم ـوکراـس دـم
اـمه ـهای دراز ـمدت اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا رـن ـبازرگاـنی اـیاالت ـمـتـحده، اـهداف و ـب
ا اـهنگی ـب اٌ در ـهـم ـیـق راـنی که دـق اـنه اـعالم کرد.  در اـین ـسـخـن ـی اورـم ـطـقه ـخ ـن را در ـم
اـتیک و ادی، دیپـلـم اـست گذاری اـقـتـص ده ـسـی داـیت کـنـن اـفل ـه رـین ـمـح اـعی ـت ارـتـج
ا ـمـطرح کردن ـضرورت ود، ـجورج ـبوش ـب ـنـظاـمی در دوـلت آـمریکا ـتـنـظـیم ـشده ـب
راتژیک ا ـهدف ـتـضـمـین اـسـت اـنه ـب اـسی ـخاورـمـی راـفـیای ـسـی رده  در ـجـغ ـتـغـیـیرات گـسـت
ـمـناـفع اـیاالت ـمتـحده و اـنـحـصارات ـفراـمـلی، ـشروع ـفاز ـجدـید تـهاـجم اـیاالت ـمـتـحده
اـنه ـبزرگ» اـعالم ـبه ـمـنـطـقه را ـتـحت ـعـنوان ـطرح گـسـترش«دـموکراـسی در ـخاور ـمـی
شـر شـده از سـوی دوـلت ـت ـن ـتی ـم ر پاـیه اـظهـارات رـسـمی و طـرح هـای دوـل کرد. ـب
رژی و ـجـهت ـتـحوالت اـبع اـن ازع ـمـن رل ـبالـمـن اـسی اـین ـطرح  کـنـت اج اـس ریکا، آـم آـم
ـسـیاـسی اـین ـمـنـطقه ـمـهم ـسوق الـجـیـشی در ـخدـمت پـیـشـبرد ـطرح ـهـمه ـجاـنـبه ـیی اـست
که از ـسوی اصـلی ـترـین مـهره ـهای ـهـیـئت ـحاکمه اـیاالت ـمتـحده ، ـبه ـعـنوان ـتـضـمـین
راـنی ـبه وش در اـین ـسـخـن ده اـست.  ـب ریکاـیی» اـعالم ـش ده آـم اـبه «ـس ـث رن 21 ـبه ـم ـق
ـموازات ـمرکزـیت دادن به اـیده ـضرورت گـسـترش «دـموکراـسی در جـهان اـسالم» ـبا
رـبی، اری از حکام ـخودکاـمه ی کـشورـهای ـع ـسـی ری ـب ار رـضاـیت از ـجـهت گـی اـظـه
ر از ا ـتقـدـی د ـهمگان گذاـشت. او ـب درک خـود  از دمـوکراـسی را در ـمعـرض دـی
«حکومت ـهای دـموکراتیک» ـمراکش، ـبـحرین، ـعـمان، قـطر، یمن ، کویت، اردن و
ـحتی ـعربسـتان سـعودی ، و بـطور هـمزـمان، انتـقاد سخت از «رهـبران فـلسـطین» به مـثابه
ر ـظ ورد ـن وکراـسی ـم وای دـم وکراـتیک» ، ـمـحـت اـبل «اـصالـحات دـم اـنع و ـسد در ـمـق ـم

خود را نشان داد.
ـجاـلب اـینکه ـحـتی ـهـمـین حکوـمت ـهای ـمورد ـقـبول آـمریکا ـنـیز در زـیر ـفـشار افکار
ـعـموـمی و ـبی آـبروـیی ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیانه آـمریکا در ـخاورـمـیانه، ـبه ویژه در
راـبـطه ـبا اـشـغال ـعراق و ـحـماـیت از ـجـناـیات دوـلت ـشارون ـبرـضد ـخلق فـلـسـطـین، ـبی
االـنه د.  در اـجالس ـس اـنش را اـعالم کرده اـن دـسـت وش و ـهـم ود ـبه پروژه ـب اوری ـخ ـب
ی ـریکاـی ـاه ـمه، ـطـرح آـم ـوـنـس در  29 ـم ی در ـت ـرـب ـای ـع ـورـه ـران کـش ـر ـس ـی اـخ
«دـموکراـتـیزه»کردن ـخاوـمـیانه ـبزرگ آـمریکا در ـمورد تـغیـیرات ـسـیاـسی، اقـتـصادی و
اـجـتـماـعی در کـشورـهای ـعرـبی ـمورد ـبـحث ـقرار گرـفت. ـسران کـشورـهای ـعرـبی در
زرگ ای ـب ران کشـورـه ا در اـجالس آـتی ـس د ـت ـن ـت ـصـمـیم گرـف اـین گرد ـهم آـیی ـت
ـطه ـبـا پروژه ـنـد.آـمـریکا در راـب ـتی ـجـهـان ـمـوـسـوم ـبه گروه -8 ـشـرکت نکـن ـنـع ـص
گـسـترش «دـموکراـسی ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ» از ـسران ـبرـخی کـشورـهای ـمـنطـقه دـعوت
ا در اـجالس آـتی سـران گ-8 ، که در اواخـر مـاه ژوـئن در آمـریکا ود ـت کرده ـب

برگزار می شود، شرکت کنند.   
زرگ» اـنه ـب اور ـمـی وکراـسی در «ـخ ر پوـشش گـسـترش دـم االت ـمـتـحده در زـی اـی
رد و ـطـقه پـیش ـبـب ود را در ـمـن اـسی و اـقـتـصادی ـخ اـمی، ـسـی ـظ ا ـنـظرات ـن ـتالش دارد ـت
ـبرای ـنایل ـشدن به این ـهدف، ـهمکاری ـسران ارتـجاعی کـشورـهای مـنطقه ـضروری
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ر اـی ان و ـس زدیکان او در ـشورای نگـهـب وکران  و ـن ا، ـیـعـنی وـلی ـفـقـیه و ـن ـمـیـهن ـم
اس روـشن اـست که اـین وکـیالن ر اـین اـس د. ـب ـسـتـن ـنـتـصب ـبه او ـه ای ـم ادـه ـنـه
ود وکـلـین ـخ ای ـم اـمه ـه رـن ا و ـب واـست ـه رای ـخ ز اـج ز وـظـیـفه ـیی ـج ـی ـمـجـلس ـن
رـنـجی ـنـیـست. اـمه و ـعـملکرد ـمـجـلس ـهـفـتم کار ـبـغ رـن د داـشت. درک ـب واـهـن ـنـخ
ود ا ـحدودی دوره پـنـجم ـمـجـلس وـج ارم و ـت الگوی آن در ـعـملکرد دوره چـه
ون اـن واـیـحی ـهمچون ـق ات اـین دو دوره و ـل دارد. نگاـهی ـبه ـعـملکرد و ـمصـوـب
ـسرکوب اـنـتـخاـبات، ـجدا ـسازی ـخدـمات ـبـهداـشـتی ـبر اـساس ـجـنـسـیت، ـخارج
رات زـی ون ـتـع اـن ون کار، ـق اـن کردن کارگران کارگاه ـهای کوچک از ـشـمول ـق
اسالـمی،  «ـقاـنوـنی» کردن اـعزام چاـقو کـشان وـلی ـفـقـیه- یـعـنی ـبـسـیج داـنـشـجوـیی
ـبه داـنشگاه ـهای کـشور، ـتـصوـیب ـبرـناـمه اـقـتـصادی ـضد ـمردـمی که کـشور را ـتا
ر و ان ـشرـیف را ـبه ـفـق ـس ا اـن ون ـه ده اـست و ـمـیـلـی اـنه ورشکـستگی پـیش راـن آـسـت
ـمـحروـمـیت ـشدـید ـمحکوم کرده اـست، از ـجـمـله ـنـموـنه ـها و «دـست آوردـهای»
ـمـجـلس ـهای چـهارم و پـنـجم و ـسـلف ـنـماـیـندگان دوره ـهـفـتم ـمـجـلس اـست. ـمی
گوـیـند «ـساـلی که نکوـست از ـبـهارش پـیداـست» از ـهـمـین ـنـخـسـتـین اـظـهار ـنـظرـها
ز روـشن اـست که اـین ـمـجـلس وـضع گـیری ـهای ـمـنـتـصـبـین ـمـجـلس ـهـفـتم ـنـی و ـم
دن اوضـاع ـبه ازگرداـن رای ـب ای کـلی رژـیم ـب اـمه ـه رـن ـنـقش ـعمـده ـیی را در ـب

وضعیت پیش از خرداد 76 عهده دارست. 
رکت ـمـجـلس ـهـفـتم ـبه ون ـح راـم داد» در گزارـشی پـی ری «روـی اـیت ـخـب ـس
ار ـمـجـلس از ـبه ـک ا آـغ ان ـب زـم وـشت: «ـهـم ـطـلق از ـجـمـله ـن وری ـم اـت ـسـمت دیکـت
رـناـمه ـهای اـکـثرـیت ـهـفـتم، در ـمـحاـفل ـسـیاـسی اـین ـخـبر ـمـنـتـشر ـشد ـکه ـیـکی از ـب
ـمـجـلس ـهـفـتم ـطرـحی اـست ـکه ـطی آن«ـنـظارت اـسـتـصواـبی» ـشورای نگـهـبان ـبه
ا ود ـکه اگر ـب دـیل ـخواـهد ـشد .ـهدف اـین ـطرح آن ـب راری» ـتـب «ـنـظارت اـسـتـم
اـناـتی وـجود ـهـمه ـفـیـلـترگذارـیـها و ـمـحدودـیت ـهای ـموـجود در اـنـتـخاـبات، ـجرـی
واـند ان ـبـت د، ـشورای نگـهـب اـفـتـن ان ـبه پارـلـمان راه ـی دارگراـی ـمـخاـلف ـخواـست اـقـت
ـنـد. ـنـوان «از دـست دادن ـصالـحـیت» آـنـهـا را از ـمـجلـس اـخـراج ـک ـتـحت ـع
ـکارشـناـسان ـبر اـین اـساس می گوـیـند که مجـلس هفـتم در ـصورت تحقق چـنین
ـدم ـران» و «ـه ـوری در اـی ـاـت ـت ـک ـیت دـی ـب ـث ـارـیـخی را در «ـت ی، ـنـقــشی ـت ـداـم اـق

جمهوریت» نظام سیاسی موجود ایفا خواهد کرد.» 
ـیـان، اـظـهـارات ن ـم ن گزارش ـمی اـفـزاـیـد: «در اـی ـی ـم روـیـداد در اداـمه ـه
اـنه ای از ـحرـکت ـش ز ـن اـسی ـمـجـلس ـهـفـتم ـنـی ر، رـئـیس ـسـی اـهـن ا ـب رـمـحـمدرـض اـخـی
اکـثریت پارـلـمان در این ـمسـیر تلـقی ـشده اـست. ـباـهـنر ـهفـته گذشته در پاسخ به
دگان ـن اـی ـم اـنی ـن ـم اره ـمصـوـنـیت پارـل ر او را درـب ـظ اـنی ـکه ـن ـم رنگاران پارـل ـخـب
پرسیده بودـند، گفت که  اعضای پارلمان نه تنها مصوـنیت مطلق که مصونیت
اـنی اـست ـکه نگراـنی ـها را اـفزون ـمی ـکـند و از دارـند .چـنـین ـسـخـن ـنـسـبی ـهم ـن
ـبرـناـمه آـبادگران ـبرای ـقاـنوـنی ـکردن ـبرـخوردـهای ـقـضاـیی و ـنـظارـتی ـبا ـمـجـلس
ـتخـاـبی در اد اـن رـین ـنـه وان «اـصـلی ـت اد ـبه ـعـن ر اـین ـنـه ـشـت ـی ر چه ـب ـضـعـیف ـه و ـت

ساختار جمهوری اسالمی» پرده برمی دارد.»
رای ـین گام ـب ـت ـس رای آن ـنـخ ـظـیم شـده ـب ـن اـمه هـای ـت رـن ـتم و ـب ـمـجـلس ـهـف
«ـتسـخـیر» ـسنگرـهای از دـست رـفـته چـند ـسال اـخـیر اـست. ـباـید اـنـتـظار داـشت که
اـین ـمـجـلس ـنـیز ـنـقش اـساـسی ـیی در اـنـتـخاـبات آـیـنده رـیاـست ـجـمـهوری، کـنار
اـمزد «رـهـبری» اـیـفا کـند ـتا رژـیم والـیت ـفـقـیه رـفـتن ـخاـتـمی و روی کار آـمدن ـن
ـنه ـن ضـاـیی، اجـراـیی و ـمـق وه ـق مـاـمی ـسه ـق رل کاـمل ـت ـت ا کـن د ـب واـن ـت ار دیگر ـب ـب
راـموش ا ـف اـبی ـه اـید. اـلـبـته نکـته اـساـسی در اـین ارزـی اـحـساس ـثـبات و اـمـنـیت ـنـم
ـشدن ـتـغـیـیرات اـساـسی ـیی اـست که در ـبـیـنش و دـیدگاه ـها ـمردم در ـسال ـهای
رـین ور ـت روز یکی از ـمـنـف ا اـم ر ـمـیـهن ـم اکم ـب ده اـست. رژـیم ـح د آـم ر پدـی اـخـی
اـعی ای اـجـتـم روـه ا اتکا ـبه ـنـی ر اـست که ـنه ـب ای اـخـی ای حکوـمـتی ده ـه وه ـه ـشـی
ـسـته اـست ـبه واـن ا زور ـسرـنـیزه و ـسرکوب ـخـشن ـت وـسـیع و ـحـماـیت ـمردم ـبلکه ـب
ال ردـمی ـیی که در ـهـفت ـس د. ـجـنـبش ـم ود اداـمه دـه دادی ـخ ـب اکـمـیت اـسـت ـح
اـخـیر از ـبـطن ـجاـمـعه ـما ـبرـخاـست، رـشد کرد و ـتواـنـست شکـست ـهای ـسنگـیـنی
را به ارـتـجاع ـحاکم تـحـمـیل کـند ـنـمی ـتوان ـبا «دـسـتورات ـقاـنوـنی» ـمـشـتی ـمرـتجع
راز و ا وـجود ـهـمه ـف داد ـب ود کرد. ـجـنـبش ـمردـمی ـضد اـسـتـب اـب اریک اـندـیش ـن ـت

ـنـشـیب ـها و ـهـمه اـفت و ـخـیزـهاـیی که در ـفـعاـلـیت و ـمـبارزه اش ـمی ـتواـند پدـید آـید
اره ـنـیروـمـند ـتر از گذـشـته ـسر ا کوچکـترـین امکاـنی دوـب ـهمچـنان ـنـیروـمـند اـست و ـب
بـلـند ـخواـهد کرد و رژـیم ارـتـجاـعی کـنوـنی را به چاـلش ـهای ـجدی ـخواـهد کـشـید.
ـتالش در راه ـسازـمان دـهی اـین ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـعـظـیم و اـیـجاد یک اپوزـیـسـیون
ـمـنسـجم و ـنـیروـمـند، ـخارج ار ـحـصاری ـها رژـیم وـظـیفه ـیی اـست که ـباـید ـتـمام ـتوان
را در راه ـتحـقق آن به کار گرـفت. تـجرـبه مـجـلس دوره ـشـشم مـجـلس ـنـشان داد که
ال ـم ا پاـی اشـات ـب ـم ازش و ـم رـیق ـس ردم را از ـط ده ـم ال ـش ـم وق پاـی وان ـحـق ـنـمی ـت
دادی ـتـلـفـیق ام« اـسـتـب ـظ رای ـحـفظ «ـن ال ـتالش ـب وق و در ـعـین ـح دگان اـین ـحـق کـنـن
کرد. ـحل اـین ـتـضاد ـجدی و اـساـسی ـمـیـهن ـما ـتنـها از ـطرـیق ـمـبارزه گـسـترده ـمردـمی
ـحول ـشـعارـهای ـمـشـخص اـست. ـمـجـلس ـهـفـتم چـیزی ـجز ـمـجـلس ـخـیـمه ـشب ـبازی
ز ـنـمی وری ـنـی اـت راـلی ـتـثـبـیت پاـیه ـهای دیکـت ارـتـجاع ـنـیـست و اـنـتـظاری ـجز ـتالش ـب
ا پـیش درک کردـند و از ـهـمـین دـتـه ا ـم وان از آن داـشت. اـین ـحـقـیـقت را ـمردم ـم ـت
رو ـبود که با تحریم وسیع انـتخابات فرـمایشی ارتجاع اعالم کردـند که این مجلس
را نه تنها نماینده خود نمی دانند بلکه آن را یک نهاد فرمایشی و انتصابی ارزیابی

می کنند.   

ادامه مجلس فرمایشی ارتجاع...

 - اـفـشاری گـفت ـمردم از ـعدم ـصداـقت و ـعدم ـجـسارت در اـصالح ـطـلـبان
ال گذـشـته ـبه ای 7 ـس اـلـیت ـه رداد و ـفـع د و ـتجـرـبه دوم ـخ رده اـن وـمـتی رـنج ـب ـحـک
ـخوبی ـنـشان داده است که اصالح ـطلـبان ـبا بن ـبست ـمواجه ـشده اـند. ـما بااـنـسدادی
ذا د. ـل ردم را ـنـمی دـه ر ـم ـظ د ـن ازه اـصالـحات و ـتـحوالت ـم ـسـتـیم ـکه اـج واـجه ـه ـم
ـحرـکت به ـسوی دـموـکراـسی و ـبه ـسوی پـیـشرـفت ـناگزـیر از ـبـیرون ـحـکوـمت ـقاـبل
اـجرا اـست و ازـهـمـین ـمـنـظر ـعـبارت اپوزـیـسـیون ـقاـنوـنی ـبی ـمـعـنا اـست. ـنـقل از ـشرق
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صـاب ـت ـته اـعالم کـرد، اـع صـاـفـعـلی هـداـیت اواـیل ـهـف  -دادخـواه وـکـیل اـن
غذای هدایت از 17 روز پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

 -جـباری روز9/3 به اتهام ـنشر اـکاذیب به ـقصد ـتشویش اذـهان عـمومی در
ازه ام ـت ام، ـیک اـتـه اـفت. اـین اـتـه ا ـحـضور ـی اـنه ـه ان دوـلت و  رـس ارـکـن دادـسرای ـک

علیه او است.
 - احمد منتظری اعالم کرد که مجتبی لطفی رئیس دفتر آیت اله منتظری

توسط دادگاه ویژه روحانیت دستگیر شد. 
رابطه با آمریکا:

 -ـسـخنگوی وزـیر اـمور ـخارـجه: در ـبارۀ اوـضاع ـعراق ـبا اـیراـنـیان پـیام ـهای
متعددی مبادله کرده ایم.  مردم ساالری 6/3.

ـنه اـمـنـیت ـمـلی واـشنگـتن ـی ال در زـم ـنـلی واـیس رـئـیس ـیک گروه ـفـع  - اـسـت
ـطی ـیک ـتحـلـیل از اوـضاع اـیران و ـعراق در روز ـنامه اـیـنـتر ـنـشـنال ـهراـلد ـترـیـبون از
ـجـمـله گـفت: « … ـهـمان ـطور ـکه ـجواد ـظرـیف ـنـماـیـنده اـیران در ـسازـمان ـمـلل ـبه
ـمن گـفت، ـما ـمـناـفع ـمـشـترـکی دارـیم وـیک ـعراق ازـهم پاـشـیده ـبه دـلیل رـقاـبت ـهای

مذهبی و قومی به نفع هیچ کدام از ما نیست.»  وقایع اتفاقیه 10/3.
رـیه ـش ر ـن ـسی و دـبـی روف انگـلـی ده وـتـحـلـیل گر ـمـع ـسـن وـی ارـنت ـن وـنی ـب ـت  - آـن
ا در زـمـیـنه اـطالـعات رـیـک ای آـم راـسی در ـخـصوص ادـع وـک روـنـیـکی اوپن دـم اـلـکـت
رای ـحـمـله ـبه ـعراق از ـجـمـله ران ـتوـسط اـحـمد چـلـبی ـب ـغـلط اراـیه ـشده از ـسوی اـی
ـنوـشت: « ـحاـکـمان اـیران به آـمرـیـکا ـکـمک ـکردـند ـتا ـطاـلـبان در اـفـغاـنـسـتان و ـصدام
در ـعراق ـسرنگون ـشوـند و ـحـتا ـخواـسـتار ـصـبر ـبـیش ـتر در ـقـبال ـهـجوم آـمرـیـکاـیی
ا زی ـنـصـیب آن ـه ر چه چـی د، وـلی دـست آـخ دـن ای ـمـقدس ـشـیـعه ـش ر ـه ا ـبه ـشـه ـه
ار ـت ـش ارۀ ـسالح هـای ـک ات ـغـلط در ـب ران اـطالـع شـده اـست جـز اـین ادعـا ـکه اـی

جمعی عراق منتشر می کرد.» نقل از وقایع اتفاقیه 10/3.
 - راـبت ـبر از ـکارـمـندان ـساـبق ـسازـمان ـسـیا در گـفتگوی روز 8/3 ـبا رادـیو
راق ا ـبه ـع رـیـک ا پـیش از ـحـمـله آـم دت ـه رد ـکه از ـم اش ـک ـبی ـبی ـسی از ـجـمـله ـف
راق اـیل ـع ـس ا و ـجـمـهوری اـسالـمی در ـخـصوص ـم رـیـک زدـیـکی ـبـین آـم ـهـمـکاری ـن
وده اـسـبات اـحـمد چـلـبی ـب اـطی در اـین ـمـن ال ـهای ارـتـب اـن وـجود داـشـته و ـیـکی از ـک

است.

ادامه البالی خبرها ...
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ره کـشی از ار ـبـه راـیط اـسـفـب ـطـقه و از ـجـمـله ـش ای ـمـن ورـه اـسی کـش ـسـی
وکراـتیک ای دـم وق و آزادـیـه ـبه ـحـق اـن ان و ـنـقض ـهـمه ـج زـحـمتکـش
ـبرای دـهه ـها از ـسوی ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـمردـمی در راـبـطه ـبا کارـناـمه
رژـیم ـهای ـحاکم ـبر کـشورـهای ـمـنـطـقه ـمـطرح ـمی ـشده اـست و اـین
اـیت ا اداـمه ـحـم د که ـب وده اـن ـتحـده ـب االت ـم واـلی اـی ـت ای ـم دوـلت ـه
اه در ر ـش ـظـی رکوبگر (ـن ای ـس ود از رژـیم ـه اـتیک ـخ اـمی و دیپـلـم ـظ ـن
و در صـر، سـوهـارـت ارک در ـم ـب ـسـین در عـراق، ـم ران، صـدام ـح اـی
ـیـان ـظـاـم ـتـان و ـن ـیـری در ـسـودان، مــشـرف در پاکـس ـم اـنـدوـنـزی، ـن
کودـتاچی ـترکـیه) ـتوسعه و تـعـمیق نـقض ـسـیـسـتـماـتیک دـموکراـسی را
ا رواـبط ا اکـثر اـین کـشورـه ـممکن کرده اـند.  آـمریکا ـبرای دـهه ـها ـب
اـست دـلـیل ـنـفوذ ویژه ـخود در ـجـهت دادن ـسـی ـحـسـنه داـشـته اـست و ـب
ازی ـمی روی اـصـلی را ـب ـی ان ـنـقش ـن اـعی آـن ـم ای اـقـتصـادی و اـجـت ـه
کرده اـست.   اـمروز ـنـیروـهای سـیاـسی ـصادق و ـمردـمی ـمـنطقه را ـنـمی
دی، وـنـمـن اـن ر و ـق ـسـتـم ـشـیـنه ـم ا چـنـین پـی د که ـب اـن اور کـش وان ـبه اـین ـب ـت
دوـلت ـنو ـمـحاـفظه کاران ارـتـجاـعی یکـباره به ـیاد دـفاع از دـموکراـسی
وـجه اـصـلی د ـت اـی دـیم ـب ـتـق ا ـمـع اده اـست. از اـین زاوـیه اـست که ـم ـت اـف
ـتوده ـها را ـبه اـصل پـنـهان ـماـنده ـطرح، ـیـعـنی ـمـقاـصد اـقـتـصادی پروژه
اد ـشـنـه ا پـی ده ـب رح ـش رح ـمـط زرگ»، ـمـعـطوف کرد.  ـط اـنه ـب اورـمـی «ـخ
یک ـسری «رـفورم» ـهای اـقـتـصادی از ـقـبـیل ـتاـسـیس «ـصـندوق ـتوـسـعه
اـیه رـم ا ـهدف ـس وـسـعه اروپا» ـب ران و ـت انک ـعـم اـبه «ـب ـش ـطـقه ـیی» ـم ـمـن
گذاری در اـمور زـیر ـبـناـیی از ـقـبـیل آـموزش و ـبـهداـشت،  و ـتـغـیـیرات
ن کـشـورـهـا، کاهـش ـنقـش دوـلت!!، ی اـی م ـمـاـل ـت یــس پاـیه ـیی در ـس
انکی و کاـهش ـمواـنع گـمرکی!! ـعـمالٌ  زـمـیـنه ـهای ـنوـسازی ـسـیـسـتم ـب
ودزای اـنع و ـس اـلـیت ـبی ـم رای ـفـع ـطـقه اـیـمن ـب اـنه ـبه ـمـن اورـمـی اـلـحاق ـخ
ـسرمایه بین المللی را فراهم می بیند.  بر این پایه است که قلم عمده
اـنه ـی رش دمـوکراـسی در«خـاورـم رای گـسـت ـسـخه دوـلت آمـریکا  ـب ـن
اـیه ادر آزاد ـتجـاری، ـسـهـیم کردن سـرـم ـن وـجه «اـیجـاد ـب ـت زرگ» ـم ـب
رگزاری ادی، ـب ـص ای کالن اـقـت رح ـه رای ـط ارـجی در اـج گذاران ـخ
ررـسی راه ـهای اـجرای رای ـب ا و ـهـماـیش ـهای اـقـتـصادی ـب ـنـشـست ـه
ای دوـلـتی و والن ـبـخش ـه ـسـئ ارکت ـم ـش ا ـم ادی، ـب ـص ات اـقـت اـصالـح
ـخـصوـصی کـشور ـهای ـخاورـمـیاـنه» ـمی ـباـشد.  ـبه ـعـبارت دیگر ـبرای
ـتصـاد و رل اـق ـت د کـن اـی اـنه ـب ـی اورـم وکراـسی در ـخ ای دـم اـیجـاد پاـیه ـه
تصمـیم گیری اـقتـصادی را به کمپانی ـهای ـفرا ملی و ـعامالن سـیاسی

آنان داد!  
از زاوـیه ـموازـنه ـنـیروـها در ـمـنـطـقه ـنـیز آـمریکا اـهداف اـسـتراتژیکی را
زه» کردن وکراـتـی اـنه ـبزرگ» و «دـم اور ـمـی ال ـمـطرح کردن «ـخ از کاـن
آن دنـبال می کند.  پاـیه سیاست آـمریکا در چـند دهه اخیر در ـمنطقه
ـخاور ـمـیانه ، ـمـبـتـنی ـبر «دـفاع ـبی ـقـید وـشرط از اـسراـئـیل» و ـتبـلـیغ ـبرای
د، و کمک ـبه اـش راـئـیل ـب اـفع اـس ده ـمـن اـمـین کـنـن وـعی «ـصـلح» ، که ـت ـن
ریکا در ـمـصر و اردن و گـسـترش رواـبط دار آـم رـف ای ـط حکوـمت ـه
ـنزدیک ـبا ـخاـنواده ـهای اـمـیران ـحاکم ـبر کـشورـهای ـخـلـیج ـفارس و

به ویژه عربستان سعودی بوده است. 
روـهای ـنـظاـمی آـمریکا،  ـبـحران ـعدم اـشـغال ـعراق و ـعـملکرد ـنـی
د کرده دـی ـش ـطـقه را ـت رای اداـمه ـحـضور در  ـمـن ریکا ـب روـعـیت آـم ـش ـم
زاـیش ریکاـیی در ـهـمه کـشورـهای ـمـنـطـقه رو ـبه اـف اـست. ـجو ـضد آـم
واره در ا که ـهـم ای حـاکم در اـین کشـورـه گذاـشـته اـست. رژـیم ـه
ـخدـمت ـسـیاـست ـهای آـمریکا ـعـمل کرده اـند ، از ـطرف ـمردم ـخود
راـبر اـجـحاـفات ا ـمواـضع ـجدی ـتری را در ـب ـتـحت ـفـشار ـقرار دارـند ـت

آمریکا اتخاذ کنند . 
ا ـجورج و اـین ـهـمه در ـشراـیـطی ـمـطرح ـمی ـشود که ـمـخاـلـفت ـب

ـبوش و ـسـیاـست ـهای او ، چه از ـنـظر ـخارـجی و چه از ـنـظر داخـلی، رو به اـفزاـیش گذاـشتهادامه آمریکا و طرح گسترش  ...
ده اـست . طـرح اـن اـقی ـم ریکا ـب اـست ـجـمهـوری در آـم ات رـی ـتخـاـب اه ـبه  اـن وـفـقط پـنج ـم
«ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ» در واـقع ـتالـشی ـبرای کاـهش اـین ـمـخاـلـفت ـها  ـبا رـئـیس ـجـمـهور و ـبه
ان چاپ رـبی زـب اـمه ـع ات» ، روزـن ات اـست. «اـلـحـی ـتخـاـب ردم در اـن دـست آوردن  آرای ـم
اور وان «ـهمکاری گ-8 و پروژه ـخ ریکاـیی را ـتـحت ـعـن راـیی پروژه آـم د اـج دن، ـسـن ـلـن
را در رای چگونگی ـبه اـج ای واـشنگـتن ـب دگاه ـه ار داده که در آن دـی ـش زرگ» اـنـت اـنه ـب ـمـی
ا 10 ژوـئن ـسه آـتی گ-8 ، که ـبـین روزـهای 8 ـت آوردن اـین ـطرح و ـتـصوـیب آن در ـجـل
رـسـیم ـشده اـست. رگزار ـمی ـشود، ـت االت ـمـتـحده ـب ا ) اـی در ـسی آـیـلـند ( واـقع در ـجورـجـی

(الحیات 13 فوریه 2004 ) 
در اـین ـسـند «ـتـغـیـیرات ـسـیاـسی، اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی» ـمـشـخـصی پـیـشـنـهاد  ـشده اـست
د. اـین ده اـن وه داده ـش وکراـسی و آزادی» ـجـل رـفت دـم ـش ای«پـی رط ـه زـله پـیش ـش که ـبه ـمـن
وـیت ـبـخش د، ـبه ویژه در زـمـیـنه اـقـتـصادی، ـتـق اره ـش اال اـش انگوـنه که در ـب ا  ـهـم ادـه ـشـنـه پـی
د. در ـهـمـین وکراـسی ـمی داـن وان کـلـید ـسالـمت اـقـتـصادی  و رـشد دـم ـخـصوـصی را ـبه ـعـن
اـنی» ، از دیگر ان ـتـجارت ـجـه ازـم وـسـتن ـبه «ـس اـطق آزاد ـتـجاری» و پـی اـسـیس ـمـن ا « ـت راـسـت

اولویت های چنین نسخه یی برای حصول «دموکراسی» شمرده شده است.
از زـمان اـفـشای اـین ـطرح ـتوـسط «اـلـحـیات»، ـسـند اـخـیر ـمورد اـنـتـقاد ـشدـید کـشورـهای
ـتـرش ـیـاـنه ـبـزرگ» و ـهـدف گـس ـست «ـخـاور ـم ـی ـعـرـبی و ـسـاـیـر کـشـورـهـاـیی که در ـل
«دـموکراـسی» از ـنوع آـمریکاـیی ـهـسـتـند ، ـقرار گرـفـته اـست. ـعالوه ـبر کـشورـهای ـعرـبی ،
رد. ر ـمی گـی ز در ـب راـئـیل را ـنـی رکـیه و اـس ان، ـت ران، پاکـسـت ان، اـی ـسـت اـن ر، اـفـغ ـظ ورد ـن ـطـقه ـم ـمـن

منطقه یی که جو ضد آمریکایی و مخالفت با آن رو به افزایش گذاشته است.
پس از ـحـمـله ـبه ـعراق و اـشـغال ـنـظاـمی آن ـتوـسط آـمریکا و انگـلـسـتان که ـبا ـمـخاـلـفت
ـبرـخی کـشورـهای اـصـلی اروپا روـبرو ـشد، اـیاالت ـمـتـحده ـبرای ـمـماـنـعت از اـفزاـیش ـنـفوذ
کـشورـهای اروپاـیی در ـمـنطـقه، ـطرح ـخود را در ـجاـمه ـطرـحی از ـطرف «گ-8 » و «ـبرای
وـقـعـیت ویژه رای ـحـفظ ـم وش ـب رـبی» اراـئه کرده اـست.  دوـلت ـب ای ـع ورـه کمک ـبه کـش
وـنـیخ ورـیه 2004 در ـم ان که در ـف ان کـنـفراـنس اـمـنـیـتی ـجـه اـنه در ـجرـی ریکا در ـخاورـمـی آـم
ـسه) را راـن ان و ـف ـم و (از ـجـمـله آـل اـت ده اروپاـیی ـعضـو ـن ای ـعـم ورـه د، کـش رگزار گردـی ـب
ای ادـیه ـه شکـیل اـتـح اـنـعت از ـت د.  ـهدف ـمـم اـیت کـنـن رح ـحـم د کرد که از اـین ـط اـع ـتـق ـم
اـقـتـصادی ـبـین ـمـنـطقه ای، از ـجمـله ، ـهـمـیاری اروپاـیی- ـمدـیـترانه و ـیا  ـهـمـیاری ـخاور ـمـیانه،
اـنه ـبود. آـمریکا ـمی کوـشد که اـبتکار ـعـمل ـسـیاـسی را ـبـین کـشورـهای اروپاـیی و ـخاورـمـی
ـته ـخـود را ـبـاز پس بگـیـرد . دـعـوت از ـسـران ـیت از دـست رـف ـته و ـمـوـقـع ـبـدـست گرـف
کـشورـهای ـعرـبی ـبرای ـشرکت در اـجالس گ-8 ـنـیز درـهـمـین راـسـتا ـصورت گرـفت که
کـشورـهای ـعربی این دـعوت را رد کردـند . اـما نـباـید اـین ـتـصور پـیش ـبـیاـید که رد دـعوت
ـبـران کـشـورـهـای ـعـرـبی ، ازروی ـضـور در اـجالس ـسـران گ-8 از ـسـوی رـه ـبـرای ـح
ا اـینکه رد و ـی ریکا ـصورت ـمی گـی واراـنه آـم اـنـخ ارگراـنه و ـجـه ا اـهداف اـسـتـعـم اـلـفت ـب ـمـخ
ی، ـمـداـفع ی ـبـودن پروژه آـمـریکاـی ـطـقه ـبـا درک ـقالـب ـن ـیـران و ـشـاـهـان ارـتـجـاـعی ـم اـم
ـطـقه ـن ای ـم ورـه ر کـش اکـمه اکـث ای ـح ـست که ـهـیـئت ـه د.  واـقـعـیت اـیـن ـسـتـن وکراـسی ـه دـم
خاورمیاـنه در زمره ارتجاعی ـترین شخصیت ها و ـنیروهای سـیاسی هستند و ـهیچ توجهی
ا ورـه ان در اـین کـش ر زـحـمت کـش اـی ان ، کارگران و ـس وق زـن د. ـحـق دارـن ردم ـن اـفع ـم ـبه ـمـن
ـهیچ اـعـتـباری ـندارد و ـقواـنـین اـساـسی آنـها از زـمره ارـتـجاـعی ـترـین ـقواـنـین در ـجـهان اـست .
ـشر در کـشور ـهای اـقض ـحـقوق ـب ا ـخود ـقـلع و ـقـمع کـنـنده دـموکراـسی ، آزادی و ـن آن ـه
وـنی راـیط ویژه کـن ر پاـیه ـش ا ـب ـنـه د، ـت ادی را رد کرده اـن ـشـنـه د و اگر چـنـین پـی ـسـتـن ود ـه ـخ
ـمـنـطـقه و ـبرای ـبدـست آوردن ـفرـصت ـبرای ـمـعاـمـله در راـسـتای ـتاـمـین ـمـناـفع ـخاص ـخود و
ـخاـنواده ـهاـیـشان و ـبرای رـسـیدن به ـتوافق ـهای بـهـتر اـست و نه در راه دـفاع از حـقوق ـمردم

، حقوقی که سال های متمادی نادیده گرفته شده است.
اـست اـید در چارچوب ـسـی اـنه ـبزرگ» ، را ـب ـطرح «گـسـترش دـموکراـسی در ـخاور ـمـی
اـنه اـبی کرد.  ـهدف ـطرح آـمریکاـیی «ـخاورـمـی اـنه آـمریکا در ـجـهان ارزـی رـتری ـطـلـب ـهای ـب
ـبزرگ» ـتاـمـین ـشراـیط ـبـهـتر ـبرای ـصاـحـبان ـسرـماـیه و ـشرکت ـهای اـنـحـصاری ـفراـمـلی ـمی
ـباـشد، ـتا آن ـها ـبـتواـنـند ـبه ـغارت و چپاول بـیشـتر ـمردم و زـحمتکـشان ـمـنطـقه و مـنابع ـسرـشار
ریکا و ارت گراـنه آـم ای ـغ اـست ـه رای اداـمه ـسـی ری ـب اـسب ـت ـن راـیط ـم د و ـش آن بپردازـن

گستردن «جهانی شدن»  در خاورمیانه، ایجاد کند.



ا اـعالم دوـلت ـموـقت که ـمـتـعاـقب ـبـحث ـها و ـمـجادالت ـطوالـنی ـممکن ـشد،  ـمـبارزات ـب
رـحـله ـجدـیدی ـشده اـست. ان دادن ـبه اـشـغال آـمریکا وارد ـم رای اـسـتـقالل و پاـی ـمردم ـعراق ـب
ا در ـجـهت اـنـتـقال کـنـترل ـعرـصه ـهای اـصـلی زـندگی ـمردم ـبه دـست رـحـله  ـتالش ـه در اـین ـم
رکز ریکا ـمـتـم ادی از اـم ـص اـسی ـ اـقـت اـمی، ـسـی ـظ رل ـن ری کـنـت ازپس گـی راـقی، و ـب ای ـع روـه ـی ـن
ـخواـهد گردـید. اگرچه ـبوش حکوت اـنتـقالی را پـیروزی ـبرـنامه ـهای ـسـیاسی ـخود ـمی داـند،-
ان ـمـلل ـ ازـم ده ـس اـیـن ـم ا ـن د که در ـهمکاری ـب ودـن راق ـب اـسی ـع ران ـسـی اـیت اـین رـهـب ا در ـنـه اـم
اـخـضر ـبراـهـیـمی-ـ ـترکـیب رـهـبری ـجدـید را تـعـیـین کردـند،-و ـبـعـضی از کاـندـیداـهای ـحـماـیت
ـتـاگون را رد کردـنـد. در یک ـحـرکت ـبـحث انگـیـز، اـیـاد ـیـد و پـن ـشـده از ـطـرف کاخ ـسـف
ـعالوی، ـسـیاـسـتـمدارـشـیـعه و ـتـبـعـیدی ـساـبق ـبـعـثی که ـبا ـسـیا ارـتـباـطاـتی  دارد، ـبه ـعـنوان ـنـخـست
ان اـین اـنـتـخاب اـیی که در ـجرـی راـقی ـه ر اـساس گزارش ـهای ـع ر ـموـقت اـنـتـخاب ـشد. ـب وزـی
ـبودـند، کاـندـیداـهای دیگر ـتوـسط اـحزاب اـسالـمی ـبه ـبـهاـنه ـلـیـبرال ـبودن و ـنـیز ـتوـسط اـحزاب
ا ـعالوی ـتـه د. در اـن دـن د، رد ـش ودـن راز کرده ـب ا اـب داـه دـی ـسـبت ـبه کاـن اـیی ـن کُرد که نگراـنی ـه
ردم دۀ نگراـنی ـم ای ـعـم رـصه ـه وراـمـنـیـتی ـ- یکی از ـع ون اـم ـسـی وـلـیت کـمـی ـسـئ سکوالر که ـم
ول ـب اـبل ـق داـیی ـق دـی وان کاـن ده داـشت، ـبه ـعـن راق را ـبه ـعـه راق ـ در شـورای حکوـمـتی ـع ـع
زرور ۀ آـب اـم وـلـین ـبه روزـن ـسـئ اـمه ـنـبود. یکی از ـم واـفق و ـقـبول ـع رگزـیده ـشد، اگرچه ـمورد ـت ـب

انگلستان گفت که «عالوی انتخابی بین بد وبدتر بود.»
ا ـحد ار او را ـت ا وزارت کـشور و ـسـیای آـمریکا اـعـتـب زدیک ـعـلوی ـب دـهای ـن وـن اگرچه پـی
زـیادی زـیر ـعالـمت ـسؤال ـمی ـبرد، وـلی بـعـضی از ـصاـحب ـنـظران او را به ـعـنوان ـمدـیری ـماـهر
ا ـشراـیط اـمـنـیـتی وـخـیم و در ـحال ـفروپاـشی ـمی ـبـیـنـند که در ـموـقـعـیت ـخوـبی ـبرای ـبرـخورد ـب
ـعراق، ـقرار دارد.  ـبه گـفـتۀ یک ـناـظر ـسـیاـسی ـعراـقی، اورا ـهمچـنـین یک ـبرـناـمه رـیز ـتاکـتیکی

باهوش می دانند و امید این است که او دربست در خدمت منافع آمریکا نخواهد بود.
ا در گـیری ـبـین ـمـقاـمات وزارت ـخارـجه و ـبـعـضی از ـصاـحب ـنـظران اـنـتـخاب وی را ـمرـتـبط ـب
اگون و دیک اـفـظه کاران ـجدـید در پـنـت وـلوگ ـهای ـمـح دـئ ا از یک ـطرف و اـی اـمی و ـسـی ـنـظ
د. ود، از ـطرف دیگرـمی داـنـن راق ـب ود یکی از ـمـحرکان ـهـمـیشگی ـجنگ در ـع چـنی، که ـخ
در پی واگذاری قدرت سـیاسی به دوـلت انتـقالی در 10 تـیرماه ،-ـمسـئولیت از« اولـیای ـموقتی
ریکاـیی ـبه وزارت رـیت اـشـغال آـم دـی اگون گرـفـته ـشده و ـم ان پـنـت اـمـی اـئـتالف»  ـتـحت ـنـفوذ ـنـظ
رپرـسـتی ریکا، ـبه ـس ـظـیم آـم ۀ ـع اـن ارت ـخ د، که پایگاـهش درـسـف د ـش واـه ول ـخ ارـجه ـمـح ـخ
ات ا ـعـمـلـی اـطات وـسـیع ـب اـسـتـمدار کـهـنه کار رواـبط ـخارـجی ـ ـجان  نگروپوـنـته ـ- که ارـتـب ـسـی

سیا در آمریکای مرکزی داشته، قرارخواهد داشت.
ـاـلف ـراق-ـ ـعالوی ـمـخ ـیــست ـع ـوـن نگوی ـحـزب کـم ی ـ ســـخ ـار ـسالم ـعـل ـبق اـظـه ـط
ـسرـسـخت اـحـمد چـلـبی، که ـمـحـبوب ـمـحاـفـظه کاران ـبود، ـمی ـباـشد . چـلـبی و ـمتـحدان وی از
رای داـقل ـب د،-ـح ام رـسـی رد وی ـفـعال ـبه اـتـم د وکارـب دـن اـلی ـحذف ـش ـتـق رکت در دوـلت اـن ـش
وان ۀ شَـمِـر اـست،-ـبه ـعـن اـیـف ـنه کار ـط ران کـه اور-که ـسـنی و از رـهـب ازی ـی وـنی. ـغ دوره کـن
رـئـیس ـجـمـهور دوره گذار اـعالم ـشد .ـطاـیـفۀ ـشـمر یکی از ـبزرگ ـترـین و پرـنـفوذـترـین ـقـباـیل
در ـمـنـطقه اـست، که درـبرگـیرـندۀ ـهر دو ـشاـخۀ ـسـنی و ـشیـعۀ اـسالم اـست. ـیاور، ـعـضو ـشورای
ریکا ـمـعـترض ال آـم دا ـبه اـشـغ دـی ان دارد وـش ا وـشـیـعـی ا کردـه اـبق، رواـبط ـخوـبی ـب حکوـمـتی ـس

بوده است.
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دو ـمـعاون ـموـقت رـیـیس ـجـمـهوری، یکی اـبراـهـیم جـعـفری، از
ـعه، و دیگری ی شــی حــزب الــدعــوه- یکی از دو حــزب اـصـل
«رووش ـشاوای» از ـمجـلس مـلی کردـها و ـعـضو ـحزب دـموکرات

کردستان ـ یکی از دو حزب اصلی کردستان- است.
ـتـهـای ـتـقـاـلی پـس کردـهـا ـبه ـطـور ـقـاـبل ـتـوـجـهی در دوـلت اـن
ـمـتـعددی گرـفـته اـند که در ـمـیان آـنـها ـمی ـتوان از ـهوـشـیار زـیـباری
رد که در ـسـمت وزارت ام ـب ان ـن وکرات کردـسـت ـعـضو ـحزب دـم
رـهام ـصاـلح-ـ رـ ـب اـند.  ـمـعاون ـنـخـست وزـی اـقی ـخواـهد ـم ـخارـجه ـب
ـنی ـیـه ۀ ـم ضـو اـتحـادـی ان آزاد و ـع ـت ـطقـۀ کردـس ـن ـنخــست وزیـر ـم
ـقــۀ ـخــود دارای ــط کردســتــان اسـت. کردـهــا از 1970 در مــن
رکزی ـیـتی در حکوـمت ـم وـل ـسـئ د وـلی ـهیچ ـم دـن اری ـش ودـمـخـت ـخ
د و ده گرـفـته ـش ادـی دام ـن وـسط ـص ا ـت اری آـنـه ودـمـخـت د. ـخ داـشـتـن ـن
رـقی ای ـمـت روـه روزه ـنـی د. اـم دـن ام ـش زاران کرد در 1975 ـقـتل ـع ـه
ا و ار کردـه ودـمـخـت ده حکوـمت ـخ ر دارـن ـسـمی را که درـب ـی دراـل ـف
همچنـین همکاری آنـها و ـسایر ـملیتـهای ـساکن ـعراق در حکومت
ـمرکزی ـباـشد، به ـعـنوان ـعـنـصر اـصـلی اتـحاد و اـستـقالل کـشور ـمی
ۀ 33 ـبـیـنـند. یک اـقدام ـجدـید دیگر اـنـتـخاب 6 ـعـضو زن در کاـبـیـن
نـفری است که در ـمـیان آـنان، ـمفـید اـلـجزـیری از ـحزب کـمونـیـست
ات دـم اـضر ـمـق رـهنگ ـحـضور دارد . در ـحال ـح ر ـف وان وزـی ـبه ـعـن
ـیه ـیه  در حـال ـتـه س ـمـلی 1000 ـنفـری در ژوـئ رگزاری کـنفـراـن ـب
وـنـیـست ار رـفـیق ـسالم ـعـلی، ـسـخنگوی ـحزب کـم اـست. ـطـبق اـظـه
ـتـخـاب ـمـاـیی یک شـورای ـصـد ـنـفـره را اـن ـعـراق،-  «اـین گردـه
اـثـیر ـخواـهد کرد که اـمـیدوارـیم ـبر اـمور دوـلت ـموـقت ـنـظارت و ـت
ا اشـد ـب ـته ـب ار داـش ـی ـت اشـد.» اـین شـورا قـرار اـست که اـخ ـته ـب داـش
اکثریت دو ـسوم آرا قوانین ـتصویب ـشده توسط دولت ـموقت را
وـتو کـند. رـفیق ـسالم عـلی،ـعـضو کـمـیته ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست
ـعراق، که در دـفـتر ـحزب در ـلـندن ـمـسـتـقر اـست، گـفت که ـنـقش
اـیـست ـقدرت ود. « اـین ـشورا ـمی ـب اـلـحه ـب ارـتی ـشورا یک ـمـص ـنـظ

واقعی داشته باشد.»
ا ـسـتـه ـی وـن ردم» گـفت کـم ان ـم رنگار «ـجـه وی ـهمچـنـین ـبه ـخـب
اکـنون فـعاـلـیت ـخود را در ـعرـصۀ ـهای ـمـبارزۀ ـسـیاـسی و اـنـتـخاـباـتی
ام ـم راق ـت ـست ـع ـی وـن ۀ او، حـزب کـم ـت د. ـبه گـف رکز ـمی کـنـن ـم ـت ـم
تالش ـخود را در مـبارزه ـبرای دـسـتـیاـبی ـعراق ـبه اـستقالل کاـمل به
ای ورـه اـن ا ـم ریکا  ـب ذکر ـشد که آـم داـخت. وی ـمـت واـهد اـن کار ـخ
خود در ـصدد تصویب قطعنامه ای در سازـمان ملل متحد است تا
راق را ـحـفظ ود در ـع اـمی ـ اـقـتصـادی ـخ ـظ رل ـن رـیق آن کـنـت از ـط
ـنـماـید. پـیش ـنوـیس اراـیه ـشده ـتوـسط آـمریکا در اـساس اـجازه ـمی
راق ال 2005 در ـع ان ـس ا پاـی ریکا ـت اـمی آـم ـظ ای ـن روـه د که ـنـی دـه

بمانند.
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