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از سر شبكه هاي اصلي شركت كوئست اينترنشنال را كه با تـرفـنـدهـاي     
ميليون تومان كـاله بـرداري        500مختلف، مردم را فريب داده و بالغ بر 

 17خبرگزاري مهر ،  ( كرده بودند ، دستگير و تحويل مراجع قضايي كردند 
، در مقاله اي به تشريح عملكرد 88آذر  30هفته نامه صبح صادق، ).  اسفند

مقاله مزبور با ذكر اسامي چند شـركـت   .  شركت هاي هرمي پرداخته است
فعاليت شركت هاي هـرمـي،     :  هرمي و نحوه شكل گيري آنها مي نويسد

نوعي كاله برداري است كه شكل كلي آن به اين صورت است كه افراد با 
پرداخت مقداري پول عضو شركت مي شوند تا در آينده با بـه عضـويـت      
درآوردن چند نفر ديگر و رشد زير مجموعه مشتريان به شكل هرمـي بـه     

در ساختار شركت هاي هـرمـي،     .  چند برابر حق عضويت دست پيدا كنند
عده زيادي از سرمايه گذاران در انتهاي هرم به عده اي قليل در بـاالي      

همچنين در اين شركت ها، محصولي فـاقـد     .  هرم پول پرداخت مي كنند
در قسمتي ديگر از   .  ارزش يا داراي ارزش ريالي پايين به فروش مي رسد

شركت هاي هرمي پوشش كار خود را تغيير داده اند :  اين مقاله مي خوانيم
بابت شركت ...  و نوع ايراني آنها همچون آسوكش، تالش گستر تجارت و 

پوشالي خود در اداره ثبت آگهي در روزنامه رسمي و با منتسب كردن خـود  
به مسئوالن كالن نظام، سود باالي پرداختي خود را ناشي از شركـت در    
پروژه هاي زير بنايي كشور عنوان مي كنند و كار خود را كمك به توسعـه  

مقاله فعاليت  شركت هاي هرمي را   .  تجارت الكترونيك ارزيابي مي كنند
مولفه اقتصادي و ابزار كارآمد در مقوله براندازي نرم دانسته كه اقـتـصـاد      
 .كشور و سطح روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران را نشان گرفته است

با تيتري درشت در صفحه اول خود 88دي  8اما روزنامه ايران در تاريخ 
اين روزنامه طرفدار دولـت    .  شبكه هاي بازاريابي هرمي قانوني شد: نوشت

فعاليت روبه تزايد بازاريابي هاي شبكه اي بـه    :  در توضيح اين خبر نوشت
عنوان پديده اي نوين در چرخه داد و ستد، نظام توزيع كاالهاي داخلي و   
وارداتي، ضرورت سازماندهي و قانونمند كردن آنها را ايجاب كرده است كه 
 .  بدين منظور آيين نامه اي از سوي وزارت بازرگاني تدوين شـده اسـت    

ايران در ادامه مي نويسد كه، آيين نامه مذكور بزودي با همكـاري وزارت    
اطالعات  ،دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امـور اصـنـاف و        

در واكنش بـه ايـن گـزارش          .  بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته مي شود

در چند ماه اخير يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي :  قضايي طي سخناني گفت
در يكي از شركت هاي دولتي شناسايي شده كه افراد اين باند توانسته اند با 
جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت الـمـال     

نفر از نمايندگان مجلس طـي     216به دنبال اين اقدام، .  خسارت وارد كنند
نامه اي به رئيس قوه قضاييه، خواستار قاطعيت در رسيدگي بـه پـرونـده        

بر :  در قسمتي از اين نامه آمده است.  متخلفان فساد در شركت دولتي شدند
اساس اطالعات واصله فساد شبكه منحصر به يك شركت دولتي نيست و   
الزم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل فساد شبكه ادامه يـابـد     

نمايندگان مجلس در اين نامه نيز آورده انـد  ).   اسفند 19خبر گزاري مهر، ( 
كه به قرار اطالع برخي افراد با مسئوليت هاي باالي اجرايي نقش موثـري  

 . در اعمال اعضاي بازداشت شده در اين پرونده ها داشته اند
اسفند، در خبري گزارش داد كـه پـرونـده فسـاد          10سايت جهان نيوز، 

اقتصادي و علمي يك مقام ارشد دولتي براي صدور حكـم قضـايـي بـه         
همين سـايـت در     .  دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي فرستاده شد

دي، در گزارشي ديگر خبر داد كه يك چهره جنجالي و مسـئـول    29تاريخ 
كه داراي اتهامات متعدد فساد مالي و سياسي است و در حال حاضر داراي   
مسئوليت است، متهم به همكاري و شراكت با يك باند فساد مالي در بيمـه  

 19سايت تابناك، وابسته به محسن رضايي، در تاريخ .  شهرستان كرج است
اسفند، نيز در گزارشي نوشت فردي كه با تباني با برخي مسئوالن محلي و   

تابناك در ادامـه      .  كشوري، مبالغ هنگفتي به دست آورده بود، دستگير شد
گزارش آورده است كه فرد مزبور با اقدام به موقع نيروهاي امنيتـي كشـور     
دستگير و به محاكم قضايي سپرده شد، اما همه اينها در حالي اسـت كـه       
مجرم اقتصادي، تنها براي دو مورد از اتهاماتش با وثيقه يك و نيم ميليـارد  

 .توماني آزاد است
اسفند، با اشاره بـه   20بيژن نوباوه نماينده مجلس، در گفتگو با جام جم، 

نماينده بـه   216اقدام قوه قضاييه براي برخورد با مفسدين اقتصادي و نامه 
حركت قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد :  رئيس قوه قضاييه، در اين باره گفت

اقتصادي بسيار حركت خوبي است و قوه قضاييه پا به عـرصـه مـهـم و           
 .سرنوشت سازي گذاشته است

تقريبا كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه نسبت به فساد گسترده در 
ميزان اين فساد كه بر اسـاس    .  رژيم واليت فقيه شك و ترديد داشته باشد

همين چند مورد ذكر شده در باال، رقم هاي نجومي ميلياردي را شامل مـي  
شود، عمق فاجعه اي را نشان مي دهد كه به ضرر مردم زحمتكش ميهن ما 

بررغم سخنان رئيس قوه قضاييه مبني بر پيگيري اين قوه .  در جريان است
براي مقابله با مفاسد اقتصادي، شايد معدود افرادي را بتوان يافت كه به اين  

اما اين موضوع دليل بر آن نيست كـه  .  گفته اعتماد و اعتقادي داشته باشند
نسبت به اخبار اقداماتي كه گاه گاه در چارچوب برخوردهاي بين جـنـاحـي    
حاكميت در رابطه و يا بر ضد مفسدان اقتصادي صورت گرفته اسـت، بـي     

اتفاقا بر خالف گذشته كه ما شاهد اقداماتي عمدتاٌ نمـايشـي   .  تفاوت باشيم
بوديم، اين بار به داليل روشن و متفاوت بايد قبول كرد كه اقداماتي در اين 

اما اين داليل چه مي تواند باشد كه قوه قضاييـه  .  زمينه صورت گرفته است
 .را وادار به اين عكس العمل كرده است، موضوع مورد بحث ما است

آبان، در خبري از قول كارشناس امـور اقـتـصـادي        26روزنامه رسالت ،
شركت هرمي بـزرگ در     4از شهريور ماه تا اآلن :  وزارت اطالعات، نوشت

. كشور كه اموال چند هزار سرمايه گذار را به تاراج برده اند منهدم شده انـد 
وي با بيان اينكه از ابتداي ارديبهشت ماه امسال مسئوليت مديريت جريـان  
شركت هاي هرمي از سوي شوراي عالي امنيت ملي به وزارت اطـالعـات     

شركت هرمي را شناسايي كرده  110واگذار شده است اعالم كرد كه حدود 
درصد اين شركت  80تا  70به احتمال فراوان با : اند و در ادامه اظهار داشت

چند روز .ها در سطح كشور تا پايان سال جاري برخورد صورت خواهد گرفت
پيش وزارت اطالعات اعالم كرد كه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصـادي،  

نفر  30سربازان گمنام امام زمان، با اشراف گسترده اطالعاتي طي عملياتي 

 ...ادامه اختالف هاي بين جناحي
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، در گـزارشـي بـا          88دي مـاه         15روزنامه ايران، سايت جهان نيوز، در تاريخ 
تحركات مشكوك براي قانوني كردن شركت هاي هرمي، بـا طـرح ايـن        : عنوان 

توضيح كه شركت هاي مزبور نقش مخرب در اقتصاد ايران ايفا كرده اند، بـا زيـر     
ساعت، با  24سوال بردن تيتر روزنامه ايران نوشت كه، وزارت اطالعات در كمتر از 

صدور تكذ يبيه اي به اين گزارش حساسيت نشان داد و اعالم كرد اين مـوضـوع     
صحت ندارد و هر گونه فعاليت تحت عنوان شركت هاي هرمي برابر قانون ممنـوع  

اين موضوع تناقض آميز زماني مشكوك بـه    :  جهان نيوز در ادامه مي نويسد.  است
نظر رسيد كه افرادي با گسترش فعاليت هاي رسانه اي، از طرح جديدي به عنـوان  
. فروشگاه هاي زنجيره اي هرمي و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران خبر دادنـد 
به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاه هاي زنجيره اي هرمي در 
جهت اصالح شبكه توزيع كاال و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئـوري و نـرم       
افزاري و اجراي آزمايشي و موفقيت آميز، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گـرفـتـه    

آذر در يك مصاحبه با دكتر روستا، كارشنـاس   28سايت جهان نيوز در تاريخ .  است
ما در حال پيوستن به سازمان تجـارت جـهـانـي       :  بازاريابي از قول وي مي نويسد

هستيم و با اين عضويت و باز شدن درهاي كشور و حذف سياست تعرفـه اي در      
بسياري از كاالها، رقابت شديد مبني بر فروش كاال در بازار تازه باز شـده ايـران       
شكل خواهد گرفت و به تبع آن شركت هاي هرمي در قالب شركت هاي بازاريابي 

 .فعاليت خود را صد چندان خواهند كرد
بررغم تكذيب وزارت اطالعات، گزارش روزنامه ايران مبني بر قانـونـي كـردن      

منتها به نظر مي رسـد زمـان       .  شركت هاي هرمي بيشتر به واقعيت نزديك است
اين اقدام روزنامه ايران در حالي صـورت  .  اعالم اين مسئله مورد توافق نبوده است

گرفت كه تنها يك هفته قبل از آن ما شاهد مقاله صبح صادق در مورد شـركـت     
مقاله اي كه در آن شركت هاي مزبور را متهم به براندازي نرم . هاي هرمي هستيم

واقعيت آن است كه سركوب گران هوادار احمدي نژاد كه پيش زمينـه  .  كرده است
هاي حضور ايران را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني آماده مي كنند و براي 
چنگ انداختن به منابعي كه از غارت مردم در اين زمينه نصيبشان خـواهـد شـد،        
مصمم هستند با بهانه هاي ذكر شده در باال، اقدام به محدود كـردن فـعـالـيـت          

جناح طرفدار احمدي نژاد تصميم دارد بـا      .  غارتگرانه  مخالفان احمدي نژاد بكنند
استفاده از ابزارهاي اطالعاتي و نظامي كه در اختيار دارد زمينه را براي كنـار زدن    
رقيب و كنترلِ منابع اقتصادي به نفع خويش مهيا سازد و سلطه خويش را هر چـه  

با توجه به اينكه شركت هاي هرمي مزبور ارتباط تنگاتنگـي  .  بيشتر گسترده تر كند
با سركوب گران دارند، بدون شك تحوالت مزبور را بايد در رابطه با تشديد هر چه 

به نظر مي رسد سركوب گران .  بيشتر اختالفات جناح هاي سركوب گر قلمداد كرد
مخالف احمدي نژاد كه كنترل بيشتري بر قوه قضاييه دارند مصمـم هسـتـنـد از         

اقدام اخير قوه قضاييه در اين راسـتـا     .  ابزارهاي خويش بر ضد رقيب استفاده كنند
دستگيري هاي اخير كه توسط رئيس قوه قضـايـيـه،    .  بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد

سايت تابناك و ديگران گزارش شده است، نشان مي دهد همه افراد مـزبـور بـه        
در واقع امر مخالفت اصلي بـر سـر     .  نحوي در ارتباط با دولت احمدي نژاد بوده اند

فعاليت اين شركت ها كه ساليان درازي است در ارتبـاط بـا مسـئـوالن بـاالي            
ما در طول .  حكومتي، فعاليت انگلي دارند، نيست، بلكه دعوا بر سر كنترل آنها است

. چند هفته گذشته شاهد اوج گيري اختالفات مزبور در بين سركوب گران بوده ايـم 
هر چند در گذشته دستگيري هايي مشابه در نهايت در حد حرف و نه عمل صورت 
گرفت، اما با توجه به شدت اختالفات مزبور، اين احتمال را بايد در نظر گرفت كـه  

تجربه حوادث اخير .  اين بار ما مي توانيم شاهد رويه اي متفاوت تر از گذشته باشيم
همچون اختالف بر سر يارانه ها و اليحه بودجه نشان داده است كه سازش هايـي  
هم اگر صورت گرفته است اما در نهايت دوام نداشته است و با تـوجـه بـه ايـن            
اختالفات ، جناح هاي سركوب گر مصمم هستند با استفاده از ابزارهاي مـوجـودي   
كه در اختيارشان قرار دارد با به چالش كشاندن رقيب، منافع خويش را حـفـظ يـا      

آزادي برخي از زندانيان سياسي در طول چند هفته اخير توسط قـوه  .  گسترش دهند
جناح مخالف احمدي نـژاد    .  قضاييه، را مي توان در اين راستا مورد ارزيابي قرار داد

بي ميل نيست تا با اتخاذ چنين مانورهايي فشارها بر روي خويش را كمتر و فشـار  
 .  به جناح رقيب را افزايش دهد

 ...ادامه اختالف هاي بين جناحي 

براي شوراي جهاني صـلـح    ”ناتو“چرا   -نامه مردم
 موضوع با اهميتي است؟

 
ببينيد، با توجه به بحران ساختاري آشكار و تعمـيـق يـابـنـده        

هاي بين امپريـالـيـسـتـي و دسـتـه             داري، كه در رقابت سرمايه
هاي جديد در مقياس جهاني شكل گرفته و خود را نشـان       بندي

داده است، بسيار اهميت دارد كه ما به اين عوامل و تـحـوالت       
شوراي جـهـانـي      .  ديگري از اين دست توجه كامل داشته باشيم

خواه جهان است، و از  هايي از نيروهاي ترقي صلح متشكل از گروه
سال پيش، تا كنون در قالـب   60اش در بيش از  گذاري زمان بنيان

طلبانه به سود كارگران و    جويانه و ترقي يك كوشش جمعي صلح
داري نقش كليدي  تهيدستان و در مسير رشد و توسعه ضد سرمايه

خـواه   و حساسي در بسيج كردن نيروهاي ضد امپرياليستي و ترقي
شورا بر اين باور است كه رخدادهاي جاري جهان، از .  داشته است

تـريـن قـدرت         جمله تهاجم نظامي صورت گرفته از سوي قـوي 
امپرياليستي جهان و ناتو كه پيامدهايي جهاني و چندجانبـه دارد،    

در قـاره آفـريـقـا، مـا از            .  بايد با دقت و هشياري تحليل شوند
گرايي زيـر لـواي بـه اصـطـالح               هايي كه براي نظامي تالش
ما همچنين از . خوبي آگاهيم گيرد به هاي خارجي صورت مي كمك
مركز فرماندهي آفريقاي اياالت ( هاي مشابهي كه افريكوم  فعاليت

هاي  دارد و تالشي كه براي جذب كردن ديگر دولت) متحد آمريكا
همه ايـن    .  كند، مطلع هستيم مطيع آمريكا به حلقه نفوذ خود مي
هاي مردم دارد كـه       هاي توده اقدامات تأثيري قطعي بر كوشش

خواهان در پيش گرفتن راه رشد و نظم جهاني متفاوت و مغايـري  
هاي امپرياليستي براي آنهـا در     با راه و نظمي هستند كه ابرقدرت

همين جرأت مردم در تالش براي يافتن راهي متفاوت، .  نظر دارند
 !دهد به طور طبيعي مردم را در مقابل امپرياليسم قرار مي
شود، يك كوشش  بنابراين، هر جا كه چنين وضعي مشاهده مي

خواه براي به راه انداختـن   سراسري جهاني از سوي نيروهاي ترقي
هـا     هاي امپرياليـسـت   يك پيكار جمعي و هماهنگ بر ضد تالش

كند، كه خود مستلزم همبسـتـگـي نـيـروهـاي          ضرورت پيدا مي
به اين ترتيب، در حالـي  .  اي است ه خواه در هر كشور و و قار ترقي

شـود     زودي در پرتغـال بـرگـزار مـي         كه كنفرانس سران ناتو به
بايد بر حمايت .  هاي مردم را نيز بلند كرد بايست طنين خواست مي

هميشگي خودمان از جنبش جهاني صلح بـه رهـبـري شـوراي         
سال مخالفت پيگيرانه با  60جهاني صلح تأكيد و تصريح كنيم كه 

 .تجاوز امپرياليستي را در كارنامه خود دارد
 

به نظر ما هم شوراي جهاني صـلـح از       -نامه مردم
هاي بسيار مهم نيروهايي است كه در سراسـر   گردان

كنند، و نيازمند حمايـت و     دنيا با امپرياليسم پيكار مي
 .مشاركت فعال همه ماست

 
ما هم در آفريقا بايد بـراي پـيـونـد       .  كامالً با اين نظر موافقيم

مجدد با اين سازمان پر اهميت ضد امپرياليستي و ضـد جـنـگ        
 .تالش بيشتري بكنيم

 
 .ممنون براي وقتي كه به ما داديد -نامه مردم
 .متشكرم

 ...ادامه كنفرانس صلح آسيا 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

اعمال فشار به زندانيان سياسي براي 
 ” ولي فقيه“مصاحبه و حمايت از 

  
انتشار گزارش بازديد دادسـتـان تـهـران از           
بندهاي عمومي زندان اوين درآسـتـانـه نـوروز،       
گمانه زني پيرامون امكان آزادي اغلب مـبـارزان   
دربند طي هفته هاي منـتـهـي بـه سـال نـو             

 .خورشيدي را سبب گرديده است
اسفندماه، عباس دولـت     10، هرانا به گزارش

آبادي، دادستان عمومي و انـقـالب اسـالمـي         
تهران، با حضور درزندان اوين بـه بـازديـد از          

دراين باره شبكه جنبش راه .  بندهاي آن پرداخت
دادستان تهران همچنيـن  “ :  نوشت  -جرس-سبز

اين زندان، بدون مالقات بـا   240با حضور دربند 
زندانيان به صورت كلي از اين بند بازديد كرد، اما 
طبق گزارش واصله، از ساير بندهاي امنيتي كـه  
تحت نظر سازمان زندان ها نيـسـت بـازديـدي       

جعفري دولت آبـادي درمـالقـات بـا           .  نداشت
تـن از       350زندانيان از احتمال اعطاي عفو به 

بازداشت شدگان وقايع اخير وهمچنين تسـريـع     
درروند رسيدگي به پرونده هـا بـه طـوريـكـه          
معترضان خياباني بازداشت شده در وقايع اخير تا 

 ”.پيش از سال نو آزاد شوند صحبت كرد
گفتني است كه قبال غالمحـسـيـن اژه اي،        
دادستان كل كشور، با تهديد زندانيان سياسي، به 
ويژه دگرانديشان دربند، خاطر نشـان سـاخـتـه       

شرط عفو و آزادي ”  توبه و اعالم انزجار“ بودكه، 
به هر روي، زندانيان سيـاسـي گـروگـان       .  است

كودتاچيان شمرده مي شوند و مرتجعان حاكم از 
اين موضوع هدف هاي سياسي معيني را دنبـال  

اما نكته پراهميت درخصوص زندانيـان  .  مي كنند
اخيرا بـا  .  سياسي كشور، طرحِ جديد ارتجاع است

بسياري از زندانياني كه طي ماه هاي گـذشـتـه      
دستگير و به تازگي آزاد شده اند تماس گـرفـتـه    
شده و از آنها خواسته شده براي مصاحبه و اعالم 

 . مواضع حاضر باشند
اسفند مـاه،    9به گزارش پايگاه خبري جرس ،

اين مصاحبه ها بعد از احضار زنداني به زنـدان    “ 
 ”.اوين و درمحيط زندان صورت مي گيرد

: جرس در ادامه گزارش تصريـح مـي كـنـد        
بازجويان زندانيان با آنها تماس گرفته و آنها را   “ 

زندانياني كه بـا  .  به انجام مصاحبه وادار مي كنند
آنها تماس گرفته شده، دو گروه بوده اند، گروهي 
كه حكمشان توسط دادگاه بدوي صادر شـده و    

كلـيـات   ...  گروه ديگر منتظر صدور حكم هستند 
متن مصاحبه از سوي بازجو دراختيار زنداني قرار 

زندانياني كه با آنها تماس گرفته شده تهديد شده اند كه اگر تن به .  گرفته تا به زبان خود آنرا ابراز كند
مضمون تمامي مصاحبه هاي ديكته شده حمايـت  ...  مصاحبه ندهند، عيد نوروز را درزندان خواهند بود 

متن اين مصاحبه ها دراختيار خبرگزاري هايي كه بـه    ...  بوده است )  ولي فقيه( از مواضع مقام رهبري 
عليرغم امتـنـاع   ...  اصالح طلبان نزديكترند، گذاشته شده و آنها را وادار به انتشار آنها كرده و مي كنند 

خبرگزاري ها از درج اينگونه مصاحبه هاي تحميلي، روساي خبرگزاري ها تهديد شده اند بـيـن درج     
 ”....مصاحبه ها، كه مصلحت نظام است، يا استعفا يكي را انتخاب كنند

اصوال شكنجه و مصاحبه و اعتراف اجباري و دروغين هـمـواره   . اين شگرد به هيچ وجه تازگي ندارد
 . بخشي از برنامه رژيم درسه دهه اخير بوده و با ماهيت آن پيوند جدايي ناپذير دارد

مصاحبه و اعتراف ساختگي و اجباري به هر شكل، چه به صورت نمايش درتلويزيون، يا راديو و يـا    
درميان زندانيان درداخل زندان ،وچه به صورت انتشار درخبرگزاري ها و مطبوعات، مردود محكـوم و    

 ! غير قابل قبول است
  
 تيغِ سانسور بر گلويِ مطبوعات  
  

اسفند ماه خود، بازهم تعداد ديگري از روزنامه هـاي و       10هيات نظارت بر مطبوعات درجلسه روز 
اين بار قرعه به نام روزنامه اعتماد و نشريات سينا و ايراندخت افتاد و اين سـه  .   مجالت را توقيف كرد
بهروز بهزادي، سردبير روزنامه اعتماد، روزنامه اي كه گرايش اصالح طلبانـه  .   نيز از فعاليت باز ماندند

براساس نامه اي كه هيات نظارت برمطبوعات براي “: داشت، طي گفت و گويي با ايلنا دراين باره گفت
قانون مطبوعات ضمن توقيف روزنامه مراتب را بـه   6براساس ماده ...  ما ارسال كرده است، اين هيات 

 ”.مرجع صالحيت دار يعني معاونت دادستاني عمومي تهران ارجاع داده است
محمد علي رامين، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، و از زمره نظريه پردازان دولت احمدي نژاد، درپي 
توقيف سه نشريه فوق الذكر، درگفت و گويي با صدا و سيما، با تاكيد بر ادامه روند برخورد با روزنـامـه   
ها و مجالت، خواستار تغيير قانون مطبوعات شد تا به اين وسيله به جاي توقيف و لغو امتياز نشريـات،  

محمد علي رامين با صراحـت  .  برخورد قانوني شود”  خاطي“ با روزنامه نگاران وخبرنگارانِ به زعمِ وي 
تعداد بسيار اندكي قانون شكن، ساختار شكن و هرج و مـرج    “ روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل را 

توقيف و لغو امتياز روزنامه ها و مجالت و دستگيري و تهديد روزنامه نگاران حلقه هـاي  .  ناميد”  طلب
 . به هم پيوسته سياست اعمال اختناق و سانسور ارتجاع حاكم و دولت برآمده از كودتا به شمار مي آيند
فقط با مبارزه اي منسجم مي توان اين سياست واپس گرايان را ناكام ساخته و مانع از شكل گيـري  

 . فضاي خفقان و سانسور درجامعه شد
  
  

 احكام سنگين و ناعادالنه براي مبارزان جنبش دانشجويي
  

كامران دانشجو وزير علوم دولت كودتا، طي سخناني درشهر بهشهر، سياست رژيم واليـت فـقـيـه       
شفاف و واضح مي گويم افرادي مورد نياز مـا  “ :  درقبال جنبش دانشجويي را بي پرده بيان كرد و گفت

به ميزان مورد نياز افـراد  . ...  دردانشگاه ها هستند كه التزام عملي به اسالم و واليت فقيه داشته باشند
دلسوز دركشور داريم كه بخواهيم افراد غير همسو با نظام را از بدنه خارج كنيم و از اين اقـدام خـود     

وزارت علوم به فرد و يا تشكل دانشجويي اجازه انتشار اخبار برخالف نظام ...  شرمنده هم نخواهيم بود 
در همين راستا، دادگاه هاي انقالب اسالمي سراسر ”  . و ارزش هاي انقالب در دانشگاه ها را نمي دهد

كشور دريك هماهنگي برنامه ريزي شده، به صدور احكام سنگين براي مبارزان جنبش دانشـجـويـي    
دريكي از آخرين نمونه ها، مي توان به حبس هاي طوالني مدت براي دو جوان مبارز .  مشغول هستند

 . و فعال دانشجويي اشاره داشت
دادگاه انقالب اسالمي سنندج، علي كانطوري، از مبارزان طيف چپ جنبش دانشجويي را  104شعبه 

وكيل مدافع اين دانشجو به خبرنگاران تاكيد كرد كه، هـيـچ     .  سال حبس تعريزي محكوم كرد 15به 
در قزوين  1386اين مبارز جنبش دانشجويي درسال . دليلي دال براثبات مجرميت كانطوري وجود ندارد

ميليون توماني آزاد شد، ولـي بـارديـگـر        150ماه زندان با وثيقه  5بازداشت شده بود و پس از تحمل 
درمرداد ماه امسال، يعني پس از كودتاي انتخاباتي توسط نيروهاي لباس شخصي دستگير گـرديـد و     

بر اساس گزارش تـلـويـزيـون خـبـري         .  سال حبس محكوم گرديده است 15ماه به  7اينك پس از 
 .سي وي چند روزي است كه از كشور خارج شده است.بي.بي

به عالوه، دادگاه انقالب اسالمي تهران، اميد منتظري، دانشجوي حقوق دانشگاه عالمه طباطبـايـي   
 . سال زندان محكوم ساخت 6رابه 

اميد منتظري كه درعين حال روزنامه نگار نيز هست ،از متهمين حوادث عاشوراي امسال به شـمـار   
اين احكام سنگين نشانه هراس عميق ارتجاع از مبارزان جوان و جنبش دانشجويي رزمـنـده     .  مي آيد

همچنين فعاالن حقوق بشر نسبت به وضعيت محمد پور عبداهللا و شبنم مـددزاده، دو      .  ميهن ماست
دركنار زندان و شكنجه، بايـد بـه اخـراج از          . مبارز جنبش دانشجويي در زندان ابراز نگراني كرده اند

در دانشگاه فردوسي مشهد، سه دانشجـو بـه عـلـت         .  دانشگاه و محروميت از تحصيل نيز اشاره كرد
درحال حاضر پرونده تعداد زيادي از . فعاليت هاي خود حكم قطعي محروميت از تحصيل دريافت كردند

 . دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد تحت بررسي و يا تجديد نظر است
دراين اوضـاع  .  ارتجاع با تشديد فشارها مي كوشد جنبش دانشجويي كشور را زمين گير و مهار سازد
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رد صالحيت وكالي شجاع بخشي از سياست محدود كردن هر چـه   ...ادامه رويدادهاي ايران  
بيشتر حقوق دمكراتيك افراد جامعه توسط ارتجاع حاكم و دستبرد بـه  
يكي از فعال ترين نهادهاي مقابله با بي قانوني و قـانـون شـكـنـي          

 . محسوب مي شود
تعميم نظارت استصوابي به عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي از   
جمله نهاد مستقلي همچون كانون وكالي دادگستري بيـانـگـر ايـن       
واقعيت است كه واپس گرايان تاب تحمل هيچ نهاد و ارگان خارج از   
حيطه نظارت و كنترل خود را ندارند و اختناق و خفقان سياست واقعـي  

 !و اصلي آنهاست
اين رد صالحيت ها، آيا جز نقض خشن ضمانـت هـاي دادرسـي        

هدف ارتـجـاع نـابـودي         !  عادالنه مي تواند نام ديگري داشته باشد؟
 . استقالل وكال درمحاكم قضايي است

فراموش نكرده ايم كه، آيين نامه جديد قوه قضاييه كه براساس آن   
قضايي به طور مستقيم وجود نخواهد داشـت،    -ديگر هيچ نهاد حقوقي

. وقتي كه انتشار يافت، بالفاصله با واكنش كانون وكال روبه رو گرديـد 
آيين نامه فوق، به قوه قضاييه اين اجازه را مي دهد كه پروانـه هـاي     
. وكالت صادر، بررسي و درعين حال، بنابه تمايل خود، آن را باطل كند
هنگام انتشار آيين نامه جديد، رييس كانون وكالي دادگستري مركـز،  
محمد جندقي كرماني پور، كه اينك رد صالحيت شده، با پـافشـاري     

مـوضـوع   “ :  براهميت استقالل كانون وكال به خبرنگاران گفـتـه بـود     
استقالل كانون هاي وكال، براي همه وكالي كشور مسالـه مـرگ و       
زندگي است، و وكال اجازه نخواهند داد كه بعد از پنجاه وسـه سـال       
. زحمت پيشكسوتان وكالت براي استقالل، اين دستاورد پايمـال شـود    

ميليون ايراني بايد بتوانند وكيل انتخاب كنند و در محاكم، آزادانـه،   70
 ”....بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند

اقدامات قوه قضاييه از جمله آيين نامه جديد و عملكرد دادگاه عالـي  
انتظامي قضات در رد صالحيت وكالي مستقل و شجاع، كـوشـشـي      
براي از ميان بردن استقالل كانون وكال و به طوركلي تغيير مـفـهـوم    
وكالت براساس قوانين ارتجاعي ارزيابي مي گردد، و كامال و به طـور    

 . مستقيم با تحوالت صحنه سياسي كشور پيوند دارد
واپس گرايان درحالي كه براي حفظ كودتاي انتخابـاتـي و دولـت        
برآمده ازآن تمام تالش خود را به كار گرفته اند، لحظه اي را بـراي      
نابود ساختن يكي از مهم ترين و موثرترين نهادهاي حامـي حـقـوق      
دمكراتيك مردم كه دستاورد  مبارزات ملي نيز هست، از كـف نـمـي      

 . دهند
استقالل كانون وكال از ثمرات حكومت ملي دكتر محـمـد مصـدق      

در زمان حكومت ملي و قانوني دكتر مصدق اليحه اسـتـقـالل      .  است
اين قانون .  كانون وكالي دادگستري تصويب و به رسميت شناخته شد

،هنگامي كه دولت كودتايي شاه قصـد داشـت آن را          1334درسال 
پايمال سازد، با مبارزه وكالي مترقي كه به عدالت حقوقي پايبند بودند، 

اكنون واپس گرايان درفضاي سركوب كنونـي،  .  بارديگر رسميت يافت
 . زمان را براي دستبرد به اين دستاورد تاريخي مناسب ديده اند

ارتجاع با برنامه اي دقيق مي كوشد به موازات ايجاد جو رعـب و      
وحشت و برقرار كردن سكوت گورستاني، با وابسته ساختن وكـال بـه     
دستگاه هاي حاكميتي و نظارت و كنترل بررفتار حرفه اي و مستـقـل   

 . وكال، كانون وكال را ضعيف و سرانجام ناكار آمد سازد
رد صالحيت وكال و مداخله خشن درامور داخلي كـانـون وكـالي        
دادگستري هدفي جز نهادينه كردن خودسري، قانون شكني و جنايـت  

حمايت از مبارزه وكالي شرافتمند و مستقل، پشتيباني از حقـوق  .  ندارد
غير قابل ترديد مردم و تضمين دادرسي عادالنه و بي طرفانه قلمدادمي 

 . گردد
اهميت وجود نهاد مستقل وكال به ويژه دراوضاع حساس كـنـونـي      

مي بايد همصدا و يكپارچه از مبـارزه وكـالي     .  بركسي پوشيده نيست
دادگستري براي حفظ استقالل كانون وكال دربرابر اقدامات ارتـجـاع     

 . قاطعانه حمايت كرد
  
 
 

و همزمان با افزايش جو اختناق و سركوب درمحيط هاي دانشـگـاهـي، شـوراي       
اسفند امسال با محـكـوم    8تهران دفتر تحكيم وحدت با انتشار بيانيه اي به تاريخ 

اصحاب دانشگاه از   “ كردن سياست هاي ارتجاع، خواستار آزادي هر چه سريع تر 
: دربخشي ازاين بيانـيـه آمـده اسـت        .  گرديد”  زندان و بازگشت آنها به خانه خود

انتشار فيلمي جديد از حمله سبعانه نيروي انتظامي با همراهي و پشـتـيـبـانـي          “ 
نيروهاي لباس شخصي به دانشجويان بيگناه و بي پناه كوي دانشگاه تهران، پرده 

مـاه پـس از          8غمبار ديگري بود از جنايات متعدد و متنوع اقتدارگرايان طـي    
اين فيلم كه مشخص نيست بنابر كدام مصلحت از   ...  انتخابات رياست جمهوري 

پرده اقتدار گرايان برون افتاده، دردل تاريكي شب به روشني نشان مي دهد كـه    
چگونه گارد ويژه نيروي انتظامي، با حمايت نيروهاي لباس شخصي، بردانشجويان 

شعله اي كه درده سال گذشته درمقابل تمام فشارها و ترفنـدهـا   ... يورش مي برد 
سربلند به حق خواهي خود ادامه داده است و پس از اين نيز همين گونه خـواهـد   

شوراي تهران دفتر تـحـكـيـم وحـدت ضـمـن            “ :  درادامه اضافه مي گردد” . بود
محكوميت مجدد حمله ددمنشانه نيروي انتظامي و نيروهاي لباس شخـصـي بـه      
كوي دانشگاه تهران وضرب و شتم و بازداشت دانشجويان ساكن دركوي دانشگاه، 
خواستار شناسايي، معرفي به مردم و مجازات فرماندهان و آمران نيروهاي حـملـه   

درنهايت نسبت به تكرار سناريوي نخ نما و مهـوع  ...  كننده به كوي دانشگاه بوده 
اعتراف گيري و صدور احكام سنگين براي اعضاي دربند شوراي مركزي هشـدار    
داده و تاكيد مي كنيم كه اين اعمال همانگونه كه تاكنون بي اثر بوده از اين پس 
... نيز كوچكترين تاثيري دراراده خلل ناپذير و مستحكم دانشجويان آزاديـخـواه       

نخواهد داشت و همچنان خواب آشفته مستبدان را آشفته تر خواهيم كرد و اجـازه  
 .”استبدادي ديكتاتوري نظامي و ديني را براين خاك گلگون نخواهيم داد

مبارزه و مقاومت جنبش دانشجويي با وجود تمام فشارها و توطئه هاي واپـس    
گرايان ادامه خواهد داشت و از اين رهگذر جنبش سراسري ضد استبـدادي نـيـز      

 !تقويت واستحكام مي يابد
 
 

 قوه قضاييه، و رد صالحيت گسترده وكالي دادگستري
  

قوه قضاييه تحت رياست صادق الريحاني دريك اقدام حساب شده و هماهنگ 
با ارگان هاي نظامي و امنيتي، با مداخله اي آشكار ،استقالل عمل كانون وكـالي  

 . دادگستري مركز را نقض كرد
درآستانه انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكالي دادگستري 

تن از وكال را رد صالحيت كرد، كه درميان  36مركز، دادگاه عالي انتظامي قضات 
 .آنها نام روساي فعلي وسابق هيات مديره كانون كال به چشم مي خورد

درميان رد صالحيت شدگان تعدادي از وكالي خوشنام و مردمي كه درساليـان  
اخير به مسئوليت حرفه اي، قانوني، اخالقي و وجداني خود بررغم فشارهاي وارده 
بدون ترس و ترديد عمل كرده اند، افرادي مانند، ناصرزرافشان، وكيل شجاع قتل 
هاي زنجيره اي، محمد علي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، نعمت احمدي، فـريـده     

وجود دارند كه نشانگر رد صالحيت هاي برنامه ريزي شده و هدفمنـد  ...  غيرت و 
 . به منظور تسلط بر نهادي قانوني چون كانون وكالي دادگستري است

: ايلنا درخصوص رد صالحيت وكالي عضو كانون ازجمله گـزارش داده بـود        
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تاييد صالحيت نـامـزدهـاي     4طبق تبصره ماده “ 

عضويت درهيات مديره كانون وكالي دادگستري به دادگاه عالي انتظامي قضـات  
نفر براي عضويت درهـيـات مـديـره        79درهمين راستا اسامي .  واگذار شده است

(كانون وكالي دادگستري مركز به اين مرجع قضايي ارسال شد كه روز گذشتـه    
نفر مابقي را فـاقـد      36نفر را تاييد و  43اين دادگاه صالحيت )  88اسفند ماه  14

 ”....شرايط الزم براي عضويت درهيات مديره اين نهاد مدني دانسته است 
به دنبال اين اقدام كه بي ارتباط با تحوالت سياسي كشور و نـقـش وكـالي        
مستقل دردفاع از حقوق مردم و زندانيان سياسي نيست، رييس كـانـون وكـالي      
مركز با ارسال نامه اي به دادگاه عالي انتظامي قضات با اعتراض به رد صالحيـت  
نزديك به نيمي از داوطلبان بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كـانـون   

 . وكالي مركز، خواستار پاسخگويي اين مرجع قضايي گرديد
الزم به يادآوري است كه تاكنون علت اين رد صالحيت ها رسما اعالم نگرديده 

 . و مقامات مسئول درقوه قضاييه از پاسخ به اين پرسش خود داري مي كنند
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نيرو هاي دموكرات، احزاب كمونيست و ترقي خواهان جهان بـا  همبستگي جهاني گسترده 
مبارزات مردم ايران براي دموكراسي، صلح و عدالت اجتماعي در هفته هاي گذشـتـه ادامـه      

پيام هاي همبستگي احزاب برادر،  نامه ها و قطعنامه هـاي اتـحـاديـه هـاي          .   داشته است
كارگري در حمايت از مبارزه زحمتكشان ايران، و اعالميه ها و بيانيه هاي سازمان هاي زنـان  
مترقي جهان در رابطه با قوانين ارتجاعي مصوبه رژيم و ادامه سركوب خشن حـقـوق زنـان      

سازمان ها و نهاد هاي مدافع حقوق جوانان و دانشجويان در جـهـان   .  ميهن مان پاياني ندارد
در پاسخ به افشاءگري هاي پيگير فعاالن حزب توده ايران و اطالعات موثق ارائـه شـده در       
رابطه با سركوب جوانان و دانشجويان ايران در هفته هاي اخير  عكس العمل هـاي قـابـل        

كمونيست ها، محافل :   پيام اين همبستگي جهاني صريح و مشخص است.   توجهي داشته اند
دموكراتيك و سازمان هاي مترقي مدافع حقوق زنان، جوانان و اتحاديه هاي كـارگـري در       
جهان از مبارزه مردم زحمتكش ايران براي صلح، حقوق بشر، دموكراسي و عدالت اجتمـاعـي   

 .  نامه مردم به انعكاس اخبار اين همبستگي ادامه خواهد داد.  حمايت مي كنند
 

 فدراسيون جهاني جوانان دموكراتيك در مورد اوضاع ايرانبيانيه 

تشديد وخامت اوضاع در چند هفته اخيـر  
در ايران موجب نگراني عميق فدراسـيـون   

اين كشور .  جهاني جوانان دموكراتيك است
بار ديگر در قلب توفان قرار گرفته است و   
وخامت اوضاع، زندگي مردم ايران را تهديد 

كند و آنها را نه تنها از بسياري از حقوق  مي
شان در عرصه آزادي و اسـتـقـالل،     بنيادي

شان نيز محـروم   بلكه از حقوق دموكراتيك
هاي پس از انتخابات اخيـر،   در ماه.  كند مي

جنبش جوانان و دانشـجـويـان خـواهـان        
هـايـي در سـطـح            اصالحات و دگرگوني

حكومت، و خواستار حـقـوق اجـتـمـاعـي         
ها هزار نـفـري    سيل ده.  بيشتري بوده است

هـاي     جوانان، كه بسياري از آنان خواسـت 
اجتماعي و اقتصادي موجهـي را مـطـرح        

امـا  .  ها را پر كـرده بـود     كردند، خيابان مي
توجهي به حقوق آنها بـا ايـن        دولت با بي
ها مقابله و تالش كرد تا از جـمـع    اعتراض

هايشان جلوگيـري   شدن آنها و ابراز خواست
زمان، نيروهاي جهاني، و به طـور     هم.  كند

عمده نيروهاي امپرياليستي، تالش كردند با 
سوء استفاده از اين حركت دروني، فشار بيشتري بر كشور ايران وارد سازند و زمينه را بـراي      

در ضمن، . تر فراهم كنند، كه ضربه� اصلي آن بر مردم ايران وارد خواهد آمد هاي سخت تحريم
اي ايران، زمينه را  آمريكا و اسرائيل با لحني جنگ افروزانه و با دستاويز قرار دادن برنامه� هسته

ما عليه هر گونه ابزار و شكل دخالـت، از نـظـامـي و           .  سازند هاي بعدي آماده مي براي گام
ايم و از  اقتصادي و سياسي، با همبستگي تمام عيار در كنار جوانان و دانشجويان ايران ايستاده

هاي سياسي و حقوق دموكراتيـك   هاي برحق آنها در راه ايجاد كشوري بهتر با آزادي خواست
 . كنيم براي همه مردم حمايت مي

 2010فوريه  -به نقل از خبرنامه فدراسيون جهاني جوانان دموكراتيك

 
 مين گنگره سازمان جوانان كمونيست بريتانيا45قطعنامه مصوبه 

 )1388اسفندماه  16( 2010مارس  7
 

 همبستگي با جوانان ايران 
با نگراني تحوالت و وقايع اخير ايران را پيگيري كـرده   ) YCL(سازمان جوانان كمونيست 

در سراسر ايران عليه تقلب انتخاباتي و براي ايجاد تغييراتي دموكراتيـك، تـظـاهـرات       .  است
مشاركت فعاالنه جوانان، دانشجويان، زنـان و      .  اعتراضي عظيمي توسط مردم صورت گرفت

حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و 
 كمونيست ها از جنبش مردم ايران 

هاي كليدي تظاهراتي اسـت     زحمتكشان يكي از مشخصه
كه در  تهران و شهرهاي بزرگ  ايران صورت گـرفـتـه و      

سازمان جوانان كمونيست بريتانيا همبستگي خـود  .  گيرد مي
خواه، چپ، و دموكراتـيـك ايـران       را با همه نيروهاي ترقي

كند، از جمله با جواناني كـه در راه صـلـح و             اعالم مي
 .كنند دموكراسي واقعي و ترقي اجتماعي پيكار مي

سازمان جوانان كمونيست با تأثر مطلع شده است كه از   
تـن از فـعـاالن           200تا كنون   )  88آذر (   2009دسامبر 

دانشجويي و جوانان توسط نيروهاي امنيـتـي دسـتـگـيـر         
هايي كه از سازمان جوانان حزب توده  بنا بر گزارش.  اند شده

ايران به دست ما رسيده است، بسياري از رهبران و فعاالن 
دفتر تحكيم « سازمان سراسري دانشجويي ايران موسوم به 

هاي ديگر حاكـي از آن       گزارش.  اند دستگير شده»  وحدت
است كه رهبران دانشجويان را با هدف تقبيح و مـحـكـوم    

خود، و نيز موافـقـت بـا        شان و انكار مواضع كردن سازمان
انحالل اين نهاد دانشجويي سراسـري مـورد فشـارهـاي         

 .اند غيرقابل تحملي قرار داده
. هدف رژيم، ممنوع كردن فعاليت دفتر تحكـيـم اسـت     
دانشجوياني كه حاضر به همكاري نباشند مـحـكـوم بـه         

گذشته،  دو ماه در طول.  شوند هاي  طوالني مدت مي زندان
 .سال زندان محكوم شده اند 72دانشجو در مجموع به  11

سال گذشته جوانان و دانشجويان ايران نقـش   100طي 
آنـهـا   .  اند مهمي در تحوالت سياسي عمده ايران ايفا نموده

هاي اصلي جنبش انقـالبـي ايـران       هميشه يكي از گردان
نقش آنها قبل از و در جريان انـقـالب مـردمـي،       .  اند بوده

و )  57بهمن   (   1979دموكراتيك و ضد امپرياليستي فوريه 
پس از آن، الگويي است براي تمام جواناني كه در مـبـارزه   

سازمـان  . ضد امپرياليستي در راه صلح و ترقي شركت دارند
جوانان كمونيست بريتانيا به دانشجويان قهرمان ايـران و      
پيكار آنان در راه دموكراسي واقعي، صلح و پيشرفت درود   

 .فرستد مي
هاي رسيده، دو تن از دستگيرشدگان در  بر اساس گزارش

زودي قرار است كـه   اند و به اعدام شده)  بهمن 8(ژانويه  28
 19يكي از اعدام شدگان فقط   .  تن ديگر نيز اعدام شوند 9

به نظر مي آيد كه رژيم ايران در صدد مرعوب .  سال داشت
كردن تظاهركنندگان است تا آنها را از ادامه مبارزه عـلـيـه    

 . هاي ايران باز دارد هاي سركوبگرانه مقام ها و اقدام سياست
جوانان كمونيست بريتانيا چهل و پنجمين گنگره سازمان 

هـاي     كند و از مـقـام     ها را محكوم مي قاطعانه اين يورش
هاي دانشجويي و    خواهد كه به حمله به سازمان ايراني مي

 .جوانان در ايران پايان دهد
هـا و       اين كنگره، امر كارزار در راه متوقف كردن اعدام

آنها مبارزه در »  جرم« هاي سياسي را كه تنها  آزادي زنداني
راه منافع مردم است، در دستور كـار سـازمـان جـوانـان          

در عين حال، ما هر گـونـه سـوء      .  دهد كمونيست قرار مي
استفاده از بحران سياسي جاري را توسط بريتانيا و آمريكا و 

هاي امپرياليستي، و دخالت آنـهـا را در ايـن           ديگر قدرت
سـازمـان   .  دانـيـم     منطقه به صراحت مردود و محكوم مي

جوانان كمونيست معتقد است كه اين تنهـا مـردم ايـران        
. هستند كه حق تعيين سرنوشت و آينده كشورشان را دارند
سازمان جوانان كمونيست بريتانيا جنبش كارگري و مترقي 
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مارس را با شكوه هرچه تمام تر جشن مـي   8زنان در بسياري از كشورهاي جهان هرساله روز 
مارس، روز تجـديـد عـهـد        8امسال .  مارس مناسبت ديگري نيز دارد 8اما امسال جشن .  گيرند

رزمجويانه زنان جهان بر ضد نابرابري ها و تبعيض ها و پيكار براي ساختن جهاني عاري از فقر و 
جنگ و تبعيض جنسيتي، صد ساله شد و جنبش جهاني زنان با پشت سرگذاشتن سده پرتالطمي 
كه دو جنگ بزرگ و جنگ هاي ديگري را برتارك خود دارد، به نيرويي مـوثـر و سـازنـده در           
تحوالت سياسي جهان تبديل شده است كه از مهم ترين دستاوردهاي آن از حضور گسترده زنان 
در روند برابري و آزادي خواهي ، صلح طلبي ، حفظ محيط زيست و مبارزه براي لغـو هـرگـونـه       

 .تبعيض و خشونت را مي توان نام برد
مارس نه تنها يادآوراولين مبارزات خونين و حق طلبانه زنان كارگرو مبارزه صدساله  8تاريخچه 

زنان  با نابرابري ها و تبعيض هاست، بلكه اين روز با نام و خاطره بنيانگذار آن ، كمونيست آلماني 
كالرازتكين، از رهبران جنبش جهاني كارگري واز مبارزان نامدار جنبش زنان عجين شده اسـت،    

مارس به  8پيشينه .  آن را پيشنهاد داد 1910كه او اولين بار در كنفرانس جهاني زنان سوسياليست
همزمان با رشد سـرمـايـه داري      .  مبارزات خونين زنان كارگر صنايع نساجي آمريكا باز مي گردد

،اولين مبارزات زنان بر ضد استثمار بي رحمانه زنان و كاهش ساعات كاردر نيمه دوم قرن نوزدهم 
زنان كارگر نساجي نيويورك كه خواهان افزايش دستمـزد وكـاهـش       1875در سال .  اتفاق افتاد

بودند، تظاهرات مسالمت آميز ي به راه انداختند كه با )  ساعت در روز10كمتراز (ساعات كار روزانه
امـا بـررغـم      .  عده اي كشته و بسياري دستگير و برخي از كار اخراج شدند.  گلوله پاسخ داده شد

سركوب خونين دولتي، تظاهرات و مبارزه زنان در سال هاي بعد نيز در سطحـي گسـتـرده تـر         
پيگيري شد، و شعارها نيز عالوه بر پايان بخشيدن به كار طاقت فرسا،به خاتمه بخشيدن به بهره 

اين اعتراضات كه از طـرف سـازمـان هـاي             . كشي از كودكان و حق راي زنان ارتقاء پيداكرد
سوسياليست و كارگري حمايت مي شد، نه فقط در آمريكا، بلكه در اروپا نيز گسترش يـافـت و       
. خواسته هاي برابرخواهانه از جمله داشتن حق راي از مبرم ترين  شعارهاي آن زمـان گـرديـد       

در پي اعتصاب كارگران نساجي  در مانهاتن نيويورك، به دنبال سركوب كـارگـران    1908درسال 
در كارخانه به روي كارگران بسته شد تا مانع تماس آنان با اتحاديه و گسترش اعـتـصـاب بـه         

زن كارگر در آتش سوختند و عـده      129با آتش گرفتن بخشي از كارخانه .  سايركارخانه ها شوند
كمي توانستند جان خود را نجات دهند، وبه اين ترتيب مبارزات مسالمت آميز زنان بارديـگـر بـا      

 . خشونت ددمنشانه پليس حامي سرمايه روبه روشد
كنفرانس جهاني زنان سوسياليست با شركت بيـش از     1910اوگوست سال 28-26در روزهاي 
با اينكه در اين كنفرانس حق داشتن راي از مسائل .  كشور مختلف تشكيل شد 17صد نماينده از 

مارس به  8مركزي بود، اما درهمين نشست نمايندگان زن به پيشنهاد كالرازتكين مبني بر اعالم 
مارس را روز زن    8” انترناسيونال دوم“عنوان روز جهاني زن  صحه گذاشتند و در سال بعد رسما 

مارس در همين سال در كشورهاي آلمان، اتريش، سوئيس و آمريكـا جشـن      8اولين .  اعالم كرد
ميليون زن و مرد در تظاهرات شركت داشتند كه كمي بعددر هـلـنـد،      1تنها در آلمان .  گرفته شد

در چين ، ژاپن، انگليس، فنالند، لهستان،  1920فرانسه، سوئد، روسبه و چكسلواكي، و در سالهاي 
مارس ايـران     8اولين ( مارس به عنوان روز زن گرامي داشته شد  8بلغارستان، تركيه و ايران روز 

 ).  در رشت برگزار شد” جمعيت پيك نسوان“شمسي توسط  1300مطابق با 1921درسال
پس از انقالب اكتبر، روز جهاني زن به شكل بسيار وسيع در سراسر اتحاد جماهير شـوروي و    

در سال هاي جنگ و در زماني كه فاشيسم در . ديگر كشورهاي سوسياليستي جشن گرفته مي شد
اروپا حاكم بود، هرچند مراسم اين روز ممنوع اعالم شده بود، اما زنان مبارز همچـنـان در هـر        

بعداز جنگ خانمانسوز نيز  مبارزه در راه صلح به خواسته هاي زنان .  شرايطي آن را برپامي داشتند
پايه گذاري شد، كـه يـكـي      ”  فدراسيون دمكراتيك بين المللي زنان “  1945درسال .  اضافه شد

كشورتشكيل شده است ودر نشـسـت      130ازقوي ترين سازمان هاي زنان است كه ازنمايندگان 
هاي مختلف از جمله كنفرانس هاي نوبتي زنان كه از طرف سازمان ملل برگزار مي شود شركت 

هشتم مارس را  1975سازمان ملل متحد رسما در سال . فعال ودر تنظيم اسناد آن نقش موثر دارد
به تصويب مـجـمـع     1979كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض درسال .  روز جهاني زن اعالم داشت 

 .  كشورجهان رسيده است186عمومي سازمان رسيد كه تا امروزبه امضاي بيش از
مارس نماد مبارزات پيگيرانه زنان جهان و روزهمبستگي و تجديد عهد بـراي     8به اين ترتيب 

مبارزه براي رسيدن به دنيائي بهتر،  دنيائي عاري از ستم جنسي و طبقاتي وفقروخشونت وجنـگ،  
امروز جنبش  مسـتـقـل      .  جاي خود را با خطوطي زرين در تاريخ مبارزات توده ها به ثبت رسانيد

وپرتوان زنان نقشي موثر و سازنده در تحوالت جهاني و در حركت هاي ترقي خواهانه و مردمـي  
 .    ايفا مي كند

  
  

مارس، روز زن و روز همبستگي رزمجويانه  8چگونه 
درنگ به سازمانـدهـي    خواند كه بي بريتانيا را فرا مي زنان جهان  در تاريخ ثبت شد

هاي همبستگي با جوانان و دانشجويان ايـران   فعاليت
بپردازد كه در راه  صلح، دمـوكـراسـي و عـدالـت          

 .كنند اجتماعي پيكار مي
 

 سازمان جوانان كمونيست بريتانياكميته اجرايي 
 

 پيام همبستگي جوانان فيليپين

 .با سالم
پسران و دخـتـران   « من كن راموس، صدر كنوني 

هستم كـه يـك       )  ANAKBAYAN(» مردم
 .سازمان جوانان در فيليپين است

هاي گسـتـرده و صـدور         شنيدن اخبار دستگيري
احكام ناعادالنه براي فعاالن دانشجويي در ايـران،      
مايه نگراني شديد فعاالن دانشجـويـي و جـوانـان         

كنيم كـه يـك        ما به خوبي درك مي. فيليپين است
دولت، زماني كه پاسخگوي نيازهاي مردم خـودش    

تواند سركـوبـگـر و يـكـسـره            نباشد، تا چه حد مي
اينجا در فيليپين نيز ما شاهد حمالت .  فاشيست باشد

مشابهي از سوي دولت غيرقانونـي و فـاشـيـسـت          
 .خودمان هستيم

 
ما همبستگي خود را با جوانان و دانشجويان ايران 

 .اعالم مي كنيم
 

 كن راموس
 صدر كشوري

ANAKBAYAN 
 

حزب كمونيست برزيل بيانيه مشترك 
 !احزاب كمونيست جهان را امضاء مي كند

 
حـزب     50به دنبال انتشار بيانيه مشترك بيش از 

كارگري جهان در رابطه با به اقـدامـات     -كمونيست
سركوبگرانـه رژيـم و از جـملـه دسـتـگـيـري                   
تظاهركنندگان و صدور احكام اعدام پس از تظاهرات 
روز عاشورا و  اعالم همبستگي با زحمتكشان كشـور  
رهبري حزب كمونيست برزيل در پيامي بـه حـزب     
. توده ايران به حمايت كنندگان اين بيانيه پـيـوسـت   

حزب امضاء كننده  53متن كامل اين بيانيه و اسامي 
 . در شماره هاي گذشته نامه مردم منتشر شده است

 
 رفقاي گرامي،

، مـا    ) PCB(   از طرف حزب كمونيست بـرزيـل  
ها، اعضا و دوسـتـان      همبستگي خود را با كمونيست
شان عليه امپرياليسم و در  حزب توده ايران در مبارزه

. كنـيـم   راه دموكراسي و حقوق زحمتكشان اعالم مي
كنيم امضاء حزب مـا   همچنين، از شما درخواست مي

كنندگان بيانيه مشتـرك اضـافـه       را به جمع حمايت
 .كنيد

 با احترام،
(دبيركل حزب كمونيست برزيل   –ييرو  ايوان پينه
PCB( 

الـمـلـلـي      دبير شعبه روابط بين  –اميلسون كوستا 
 )PCB(حزب كمونيست برزيل 

 

 ...ادامه همبستگي نيروهاي  مترقي
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 دستمزد كارگران پايين تر از 
  نرخ واقعي تورم

 مبارزه زحمتكشان براي دستمزد عادالنه ادامه خواهد داشت
 

تصويب و اعالم ميزان حداقل دستمزد كارگران و زحمتكشان براي 
، اين بار با حساسيت ناشي از تحوالت سياسي كشور هـمـراه   89سال 

بود و به همين علت نيز، چگونگي تعيين ميزان حداقل دستـمـزدهـا،    
طي هفته هاي اخير درمركز توجه جنبش كارگري، احزاب و نيروهاي 
ترقي خواه و طيف گسترده فعاالن و مبارزان جنبش ضد اسـتـبـدادي    

حساسيت فوق العاده اين موضوع، هنگامي بيشـتـر   . كنوني قرار داشت
خودنمايي مي كند كه مساله قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز پس از 
تصويب مجلس و علي رغم كشمكش شديد و حاد درون حكـومـتـي    

به مورد اجرا گذاشته شود، بنابراين در    89برسرآن، قرار است در سال 
تعيين ميزان حداقل دستمزد كارگران توام  88آخرين هفته هاي سال 

اجتماعي انكار ناپذيري است، كه به نوبه خود رابـطـه   -با تاثير سياسي
تنگاتنگ جنبش كارگري با مبارزات سراسري ضد استبدادي و لـزوم    
تقويت نقش زحمتكشان در مقابله با ارتجاع و دولت ضد ملي كودتا را 

 .نشان مي دهد
در همين چارچوب، از مدتي قبل همزمان با بحث و گفـت و گـو       
راجع به طرح تحول اقتصادي، قانون هدفمند سازي يارانه و آزادسازي 
اقتصادي، واپس گرايان با برنامه اي دقيق كوشيدند، از حسـاسـيـت      
موضوع تعيين حداقل دستمزدها كاسته و نظر زحمتكشان را از تمركز 

در عين حال دولت كودتا با تاكيد بر آزادسـازي    .  برآن منحرف نمايند
اقتصادي برپايه نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهـانـي   

در ايـن    .  شود 89تالش داشت مانع از افزايش دستمزدها براي سال 
وزيراقتصاد و سخنگوي كار گـروه طـرح تـحـول          خصوص معاون 

اقتصادي در اولين گردهمايي آموزشي شوراي اصناف كشور به تاريـخ  
بـايـد از     “ :  خاطر نشان ساختـه بـود       با صراحت 88سوم اسفند ماه 

يكي از دغدغه ...  جلوگيري شود)  89( افزايش دستمزدها درسال آينده 
كارگران هزينه زنـدگـي   ...  هاي ما اين است كه در زمان اجراي طرح

همچنين نمايندگان كانون عـالـي   .  ” ... خود را به كارفرما منتقل نكنند
اسفـنـد مـاه       14كارفرمايان طي يك نشست كه گزارش آن در ايلنا 
تشـكـل هـاي      ( انتشار يافت با اشاره به همكاري نمايندگان كارگران 

در خصوص خروج كارگاه هاي زير پنج و ده نـفـراز     )  وابسته به رژيم
شمول قانون كار خواستار برخورد مشابه براي مساله دستمزدها هنگام 

از ديگر سو اعضاي اتـاق    .  اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها شدند
بازگاني تهران نيز با هشدار به تشكل هاي كارگري درزمينه تعـيـيـن    

پشتيبانـي يـك طـرفـه از           ...  “: حداقل دستمزدها تاكيد كرده بودند
درصد افزايش دستـمـزد    20كارگران مشكل بزرگي است و اگر حتي 

 20)  بخوان بـيـكـاري و اخـراج          ( داشته باشيم اين به معني ريزش 
 ”.خواهد بود) 89(درصدي كارگران در سال آينده 

با اين مقدمات، سرانجام پس از تاخيري حساب شده، شوراي عالي 
كار با حضور شخص وزير كار و امور اجتماعي در جلسه بعد ظهر روز   

درصـد،     15اسفند ماه، حداقل دستمزد كارگران را فقط بـا     22شنبه 
درصد افزايش نسبت به دستمزد سال گـذشـتـه،     15خوب توجه كنيد 

 22خبرگزاري ايـلـنـا        .  تومان تصويب و اعالم نمود 48هزار و  303
، 89حداقل دستمزد كارگران براي سال “ :  اسفند ماه دراين باره نوشت

براساس اين مصوبه كـه بـه       . تومان تعيين شد 48هزار و  303مبلغ 
تاييد و امضاي تمامي اعضاي شوراي عالي كار رسيده است، حـداقـل   

اين افزايـش بـر     .  درصد افزايش يافت 15مزد كارگران درسال جديد 
 ”.درصدي بانك مركزي صورت گرفته است11مبناي نرخ تورم 

درصـد     7ساير سطوح مزدي نيز به ميزان ...  “ :  ايلنا در ادامه افزود
تـومـان      701آخرين مزد ثابت يا مبناي سال جاري به اضافه روزانه 

مبلغ پايه سنوات  89شوراي عالي كار براي سال . افزايش خواهد يافت
هـزار     20تومان تعيين كرد و بن كارگري را به  200كارگران را مبلغ 

شخص وزيركار هنگام امضاي مصوبه گفت .  تومان در ماه افزايش داد
در اين مورد با رييس بانك مركزي صحبت شده و قرار نيسـت كـه     

 ”.مصوبه مورد بازنگري قرار گيرد
به اين ترتيب همانگونه كه انتظار مي رفت، امسال نـيـز ارتـجـاع       

حاكم حداقل دستمزدي را براي كارگران و زحمتكشان مقرر ساخت كـه بسـيـار      
درست يك روز پيش از اعالم ميـزان حـداقـل      .  پايين تر از نرخ واقعي تورم است

كـارگـران   “ :  دستمزدها، عليرضا محجوب در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا گفته بود
، سال هدفمند سازي يارانه هاسـت پـس     89سال .  نصف مزد واقعي را مي گيرند

. حداقل مزد جديد بايد براساس سبد هزينه كاالهاي شاخص كارگري تعيين شـود 
سال گذشته شوراي عالي كار حداقل مزد را فقط برمبناي آمار بانك مركزي  20در 

در اين سال ها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با ... افزايش داده است
عددي كه از محاسبه هزينه كاالهاي مصرفي كارگران به دست آمـده تـفـاوت        
فاحش وجود دارد، برهمين اساس در سال هاي پس از جـنـگ مـزد كـارگـران          

محاسبه هاي تخميـنـي   .  هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است
هزار تومان در ماه كمتر  526حداقل مزد نبايد از  89نشان مي دهد كه براي سال 

سال شروع هدفمند كردن يـارانـه هـا و آزادسـازي              89از آنجا كه سال .  باشد
اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزيـنـه كـاالهـاي       

براساس آمار موجـود، چـون در       ...  تعيين شود 58شاخص كارگري و سال مزدي 
براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان )  سال نخست پيروزي انقالب(   58سال 

قرار بود تا در سـال هـاي     .  دستمزد با هزينه زندگي رابطه سر به سري ايجاد شد
به عنوان سال شاخص قرار گيرد امـا بـا      58بعدي براي تعيين حداقل مزد، سال 

 ”.اين مساله هيچگاه محقق نشد... مخالفت كارفرمايان
درصدي دستمزدها كه بسيار  15دو نكته بسيار مهم كه در بررسي علت افزايش 

پايين تر از نرخ واقعي تورم است، بايد در نظر گرفت عبارتند از تـبـانـي و قـرار         
درصدي و آمار غيـر   15مشترك ميان دولت و كالن سرمايه داران بر سر افزايش 

درصدي كه توسط بانك مركزي منباي تعيين حداقل دستمـزدهـا    11واقعي تورم 
اتاق بازرگاني يعني النه و ستاد سرمايه داري غير مولد كشور مـا  .  قرار گرفته است

پيش از تشكيل جلسات شوراي عالي كار نظر خود را با صـراحـت در خصـوص        
چگونگي ميزان دستمزدها در چارچوب اجراي قانون هدفمند سازي يارانه به دولت 
كودتا ارايه و انتقال داده بود كه اتفاقا اين نظر با موافقت دولت احمدي نژاد نـيـز     
همراه شد و در حقيقت اين هماهنگي يا بهتر گفته باشيم تباني مبنـاي مصـوبـه      

يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران ضمـن  .  شوراي عالي كار قرار گرفت
به خبرنگار ايسنا  89درصدي دستمزدها براي سال  15مخالفت با افزايش بيش از 

اگر اين موضوع به سمت يك بعدي برود حتما بـه  “ :  اسفند ماه يادآور شده بود 21
البته بعيد مي دانم افزايش مزدي نباشد، يك تصميم هـمـه     ...  مشكل برمي خورد

 ”...جانبه در مورد مزد براي همه موثراست
از سوي ديگر و در پيوند با همين موضعگيري بايد به آمارسازي دروغين بانـك  

هر سال بانك مركزي با هدف جلوگيري از افزايش واقـعـي   .  مركزي اشاره داشت
دستمزدها آماري ساختگي و نادرست از نرخ تورم را اعالم مي كند و شوراي عالي 
كار نيز با مبنا قراردادن اين آمار نادرست ميزان حداقل دستمزد كارگران را تعييـن  

نقطـه هـاي بـانـك         “ :  ايلنا در اين باره دوم اسفند ماه گزارش داده بود.  مي كند
پيام دولت اين است كه از اين پس هربـار  .  مركزي بالي جان كارگران شده است

باهم سنجيده مي شونـد  )  تورم ماهيانه و جزرومد آن( تورم ساالنه و نقطه به نقطه 
 ...و هركدام كمتر بود، مالك تعيين دستمزد قرار مي گيرد

امسال اين اقدام همراه با انكار اثرات تورمي قانون هدفمند سازي يارانـه شـده     
بر پايه آمار بانك مركزي كه نرخ تـورم را     89دستمزد كارگران براي سال .  است
درصد محاسبه كرده، مقرر گرديده است و اين در حالي ست كه معاون وزيـر     11

اقتصاد و سخنگوي رسمي طرح تحول اقتصادي دقيقا يك روز پيش از جـلـسـه      
شوراي عالي كار و اعالم حداقل دستمزدها طي يك سخنراني بـراي طـالب و       

 12هدفمند سازي يارانه ها فـقـط     :  روحانيون مدرسه فيضيه قم اعتراف كرده بود
 22به نقل از روزنامه دنياي اقتصاي شنبـه    ( درصد به تورم موجود اضافه مي كند 

پس در بهترين حالت، يعني اگر آمار ساختگي بانك مركزي را مـعـيـار    )  88اسفند 
درصد تروم افـزوده     11درصد به  12قرار دهيم با اجراي هدفمند سازي يارانه ها 

صدر مي رسد، آيا دستمزد ها با ايـن آمـار حـكـومـتـي            23شده و ميزان آن به 
به عبارت ديگر حتي با آمارهاي ساختگي نيز مـيـزان حـداقـل         !  همخواني دارد؟

 !بسيار پايين تر از نرخ تورم مي باشد 89دستمزد كارگران براي سال 
يـكـي از      89مبارزه براي افزايش دستمزدها مطابق با نرخ واقعي تورم در سال 

عرصه هاي اصلي نبرد جنبش كارگري ميهن ما با ارتجاع حاكم و دولت نامشروع 
تا ماداميكه سياست هاي اقتصادي مبتني برخصوصي سازي و   .  احمدي نژاد است

آزاد سازي اقتصادي و واگذاري واحدها و طرح هاي اقتصادي بـه ارگـان هـاي        
نظامي بويژه سپاه پاسداران ادامه داشته باشد، بايد شاهد وخامت هرچه بـيـشـتـر       

مـبـارزه بـراي      .  زندگي و پايمال شدن امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان باشيم
افزايش واقعي دستمزدها مطابق نرخ تورم، رابطه ناگسستني بـا جـنـبـش ضـد          

بـايـد بـا      .  استبدادي و به عقب راندن و سرانجام به زير كشيدن دولت كودتا دارد
سازماندهي و كار خستگي ناپذير در ميان توده هاي كارگر، ضرورت تقويت نقـش  

طبقه كارگـر  .  زحمتكشان در مبارزه با ارتجاع و استبداد را براي آنان روشن ساخت
بدون ترديد علي رغم دشواري هاي عيني و ذهني براي تاميـن   89ايران در سال 

منافع صنفي و سياسي خود با آمادگي و توان بيشتري به رويارويي با دولت كودتـا  
 !خواهد پرداخت
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اخير و پيـامـدهـاي بـه       
شدت منفي آن، بـراي      
نيروهاي مترقـي حـائـز      
. اهميت زيـادي اسـت      
مخالفـت بـا رويـكـرد         

اي كـه در     گرايانه نظامي
اتحاديـه اروپـا دنـبـال         

هاست كـه   شود، مدت مي
ــه دارد    ــيــل  .  ادام گس

نيروهاي نظامي اتحاديـه  
اروپا به كشورهايي مثـل  

گوين، كوسوو، لبنان، افغانستان، عراق، چاد و  بوسني و هرزه
جمهوري آفريقاي مركزي، و به عالوه، ايجاد ارتش اروپا و 

 .اي هستند هاي نگران كننده نيروهاي واكنش سريع، نشانه
به همين دليل، .  اند رويدادهاي نپال به واقع بسيار حساس

جلسه شوراي جهاني صلح و كنفرانس صلح منطقه آسيا هر 
هايي بودند براي به پيش بـردن رونـد      دو در پي يافتن راه

تدوين و اجراي قانون اساسي و در پيش گرفتن يك راهكار 
آميز در روند رخدادهاي سياسي نـپـال كـه اثـر            مسالمت
هاي تقريبا ده ساله مقاومت نيروهاي مائوئيست را بر  جنگ

 . خود دارد
ها درگـيـر      آييم كه سال به اعتقاد ما، كه از كشوري مي

جنگي رهايي بخش بوده و دست آخر از راه گفتگو توانست 
مسائلش را حل و فصل كند، فرآيند برقراري صلح و تعهـد  

هاي سياسي درگير در نپال براي دست يافتن به يـك   طرف
آميز، عواملي كليـدي   راه حل سياسي همه جانبه و مسالمت

طـور كـه در          در رخدادهاي آتي اين كشور هستند، همان
اي صلح بر اهميت  كنفرانس منطقه. آفريقاي جنوبي هم بود

صلحي پايدار تأكيد كرد كه هسته اصلي آن توجه اساسي و 
ها و  ويژه آرمان هاي مردم در كل، و به استراتژيكي به آرمان

 .هاي طبقه كارگر و فرودستان روستاست خواست
 

هايـي   در مورد خاورميانه چه بحث  -نامه مردم
 شد؟

هايي بحث شد كه بايد به مـنـظـور     درباره اهميت تالش
ارتقاي كارزار ضد امپرياليستي و تحقق و بـرقـراري يـك      
مصالحه سياسي پايدار به سود مردم فلسطين بـه عـنـوان      

همچنيـن،  .  كليد برقراري صلح در اين منطقه صورت گيرد
هـاي     هايي داشتيم پيرامون مسئله گستـرش سـالح     بحث
در اين مورد نيز صحبت شد كه اعضاي پيوسته و .  اي هسته

هاي آتي بايد بـه طـور      وابسته شوراي جهاني صلح در ماه
اي    هـاي هسـتـه        جدي به موضوع منع و كاهش سـالح 

بپردازند، از جمله در چارچوب كنفرانس و سمينارهايي كـه    
هاي آتي برگزار خواهند شد، از قبيل گـردهـمـايـي        در ماه

 ).2009(نيويورك در نيمه اول امسال 
 

شوراي صلـح  « اخيراٌ كنفرانس با اهميتي به ميزباني  » شوراي جهاني صلح« به ابتكار 
در اين كنفرانس كه رفـيـق     .   در كاتماندو، پايتخت نپال، برگزار شد » و همبستگي نپال

مداو كومارنپال، نخست وزير نپال، آن را افتتاح كرد و از جمله گروهي از سياسـتـمـداران    
برجسته اين كشوردر آن شركت داشتند، ادامه و تشديد وضعيت وخامت آميز در سـطـح     

اقيانوس آرام مورد بررسي قرار گرفت و در       -بين المللي و به ويژه تحوالت منطقه آسيا
 . رابطه با آن اظهار نگراني شد

اقيانوس آرام هنوز بـه    –بيانيه نهايي اجالس كاتماندو متذكر مي شود كه منطقه آسيا 
عنوان يكي از مناطقي مطرح است كه امكان قوي جنگ و برخورد نظامي و تبديل شدن 
به سكوي شروع تحريكات نظامي و درگيري هاي مسلحانه و همچنين تشديد نـظـامـي    
گري و مداخله جويي كه مي تواند صلح و امنيت را در آسيا و در جهان به خطر بيانـدازد،  

بيانيه، مداخله نظامي اياالت متحده و ناتو را به مثابه اقدامي عامدانـه  .   در آن وجود دارد
به منظور در دست گرفتن تقاطع مهم مناطق جنوبي، مركزي و غربي قاره آسيا قلـمـداد   

را به مثابه نيروئي كه مي توانـد بـه      » سازمان همكاري شانگهاي« بيانيه، نقش .    كرد
عامل قدرتمندي در ايجاد و حفظ ثبات در منطقه آسياي صغير تبديل گردد، مورد تائـيـد   

 .  قرار داد
كنفراني صلح آسيا شعار و كارزار شوراي جهاني صلح براي امحاء همه سـالح هـاي       
اتمي، و حق هر ملتي براي استفاده صلح آميز از تكنولژي هسته اي را مورد حمايت قـرار  

، در پايان كنفرانس و جلسه هيئت دبيران شوراي جهاني صلح كه در   » نامه مردم« .  داد
هاكو، دبير شـعـبـه       مجاورت كنفرانس برگزار شد، مصاحبه كوتاهي با رفيق كريس ماتل

روابط بين المللي  كميته مركزي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و نماينده برجسته قاره 
آفريقا در شوراي جهاني صلح در رابطه با كنفرانس صلح آسيا انجام داد كه متن آن را در 

 .              زير مي خوانيد
 

موضوع اصلي جلسه اخير شوراي جهاني صلح در كاتمانـدو   -نامه مردم
 چه بود؟) نپال(

اين جلسه يك نشست عادي دبيرخانه شوراي جهاني صلح بود كه پيش از كنفـرانـس   
از همـان زمـان     .  صلح منطقه آسيا به ميزباني شوراي همبستگي و صلح نپال برگزار شد

، ضرورت يك گردهمايي براي تبادل نـظـر و     ) 88آبان ( برگزاري جلسه پيش در دمشق 
شد، از جمله بررسي نقش و عملـكـرد سـازمـان        تحليل رويدادهاي بحراني احساس مي

اش به عنوان ابزار  ساله  61در دوران موجوديت نزديك به )  ناتو( پيمان آتالنتيك شمالي 
هاي مهلكي يكي پـس از       گري امپرياليستي، كه امروزه مرتكب اشتباه سركوب و نظامي

امسال ناتو در پرتغال نشسـتـي خـواهـد       .  شود، از جمله در سطح ديپلماتيك ديگري مي
توان گفت  داشت تا استراتژي جديدي را تدوين كند كه با توجه به ماهيت اين سازمان مي

كه مضمون اين استراتژي، به خدمت در آوردن نيروهاي نظامي بيشتر و افزايـش حـوزه     
اكنـون  .  نفوذ آن در اتحاديه اروپا و نيز به طور كلي در كشورهاي امپرياليستي خواهد بود

سفسطه و فريبي بيش نبـوده   » جنگ برضد ترور« ديگر ثابت شده است كه به اصطالح 
بايد از اين حركـت  .  اند و نيست، و به همين دليل هم نيروهاي مخالف آن گسترش يافته

 .ضدامپرياليستي، ضد جنگ و سوسياليستي بهره گرفت
 

 موضوع محوري كنفرانس صلح آسيا چه بود؟ -نامه مردم
كنفرانس صلح منطقه آسيا كه از سوي شوراي همبستگي و صلح نپال تدارك ديده و  

اجتمـاعـي     –هاي سياسي  در حقيقت، و با توجه به دگرگوني)  88اسفند  2و 1(برگزار شد 
هـاي     اهميت اين كنفرانس همچنين در تـالش   .  جاري در آن كشور، رويدادي مهم بود

گيري جنگ امپـريـالـيـسـتـي در          نيروهاي مترقي چپ در منطقه بود كه در شرايط اوج
هـاي     پاكستان و عراق، رخدادهاي اخير در يمن و شبه جزيره عربستان سعودي، ناآرامي
. كـنـنـد      سياسي در برمه، و به طور كلي مجموعه به هم پيوسته اين رويدادها مبارزه مي

هاي جنگ در    توجه به پيوند اين رويدادها با استراتژي امپرياليسم در راه برافروختن شعله
اش در بحبوحه بحران اقتصادي عميق  همه جاي دنيا به منظور ادامه گسترش سركردگي

المللي حزب  هاكو، دبير شعبه روابط بين مصاحبه نامه مردم با كريس ماتل
 كمونيست آفريقاي جنوبي درباره 

 نپال -كنفرانس صلح آسيا در كاتماندو

    3ادامه در صفحه 
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و پيكار، پيروزي كاوه آهنگر بر ضحاك جشن گرفته اند و بـا وجـود       
تالش اشغالگراني كه در طول قرون بي شمار بر ميهن ما حـكـومـت      

امسال نيـز غـاصـبـان       .  كردند، اين سنت خجسته همچنان پابرجاست
حكومت و ادامه دهندگان راه ضحاك و دشمنان مردم ميهن ما تالش 
مي كنند تا با فتوا صادر كردن ولي فقيه ارتجاع و انصـارش و غـيـر        

دانستن مراسم چهارشنبه سوري ميليون هـا ايـرانـي را از            ”  شرعي
اين نخستين بار نـيـسـت كـه       .  برگزاري سنن خجسته خود منع كنند

مرتجعان و تاريك انديشان در اين زمينه تالش كرده اند و بي شـك    
همچون گذشته اين تالش ها در برابر بي اعتنايي و مقاومت مردم بـي  

 .  اثر خواهد ماند
 

 !هم ميهنان گرامي
 1388آغاز سـال    .  ايران سالي پرحادثه و دشوار را پشت سر گذاشت

مصادف بود با آغاز كارزار انتخاباتي رياست جمهوري و شركت ميليون 
. ها ايراني در جنبشي عظيم براي تغيير دولت برگمارده ولـي فـقـيـه        

برگزاري همايش هاي گوناگون انتخاباتي با شركت صد ها هزار تن از  
طرفداران اصالحات در گوشه و كنار كشور با خواست هاي مردمي در   
زمينه تغيير شيوه حكومت مداري حاكم بر ميهن ما و حاكميت يافـتـن   
مردم بر سرنوشت شان، آنچنان هراس مرتجعان حاكم، ولي فقـيـه و     

 1388انصارش را برانگيخت كه سران ارتجاع كودتاي انتخاباتي خرداد 
را به مرحله اجرا درآوردند و در يكي از بزرگ ترين تقلبات انتخابـاتـي   

ساله ميهن ما، با پايمال كردن راي ميليون ها ايراني دوبـاره   30تاريخ 
گمارده تاريك انديشي و دولت ضد مردمي احمدي نژاد را بر كـرسـي     

خروش و حركت خشمناك ميليون ها ايراني در خيابان هـاي  .  نشاندند
شهرهاي بزرگ در اعتراض به اين كودتاي ضد مردمي آنچنان عظيـم  

پاي فشـاري  .  و گسترده بود كه هراس عميق سران رژيم را برانگيخت
نامزدهاي جنبش اصالحات، موسوي و كروبي بر احقاق مردم و بـاز      
پس گيري آراي پايمال شده ده ها ميليون ايراني، گسست بي سابـقـه   
مراجع تقليد با سياست اعمال شده ولي فقيه و نظاميان حـامـي او و       
اعتراضات گسترده ميليون ها ايراني در تمامي شهرهاي بزرگ رژيـم    

پاسخ سران ارتجاع به .  واليت فقيه را با چالشي بي سابقه رو به رو كرد
اين بحران مشروعيت به خيابان آوردن نيروهاي نظامي سپاه، بسيج و   
نيروهاي انتظامي و عمال حاكم كردن حكومتي شبه نظامي بر ايـران،    
سركوب خونين مردم بي دفاع و به بند كشيدن هزاران انسان آزاده مي 

ابعاد اين جنش اعتراضي توده ها در نه ماه گذشتـه، بـا وجـود         .  باشد
اعمال سياست خشن سركوب، آنچنان بوده است كه سران رژيـم، بـا     

از ولي فقيه، تا به امروز ”  حمايت مردمي“ وجود همه ادعاهاي دروغين 
حاضر نشده اند اجازه تظاهرات آرامي را به جنبش اصالحات بدهند و   

 .هزاران تن از فعاالن اجتماعي در آستانه سال نو هنوز در بندند
 

 !هم ميهنان آزاده
-، همچنين سال ادامه و تشديد دشواري هاي اقتصـادي 1388سال 

ورشكستگي صد ها واحد توليدي، بيكاري مزمن و بـي    .  اجتماعي بود
سابقه، گراني و تورم فزاينده و تعميق دره عظيم ميان فقـر و ثـروت       
زندگي در رژيم واليت فقيه را براي ده ها ميليون خانوار ايـرانـي بـا        

سياست اقتـصـادي دولـت      .   دشواري هاي عظيم رو به رو كرده است
احمدي نژاد در چهار سال گذشته در راستاي منافع كالن سرمايه داري 
تجاري و بورژوازي بوروكراتيك حاكم بر دستگاه دولتي بوده و ثـمـره   

بر خالف همه ادعـاهـاي     .  اش فاجعه اقتصادي اجتماعي كنوني است
دولت احمدي نژاد سياست اتـخـاذ   ”  ضد استكباري“ و ”  ضد آمريكايي“

شده از سوي دولت او همان سياست هاي نو ليبرالي ديكتـه شـده از       
سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كـه بسـيـاري از        
.  كشورهاي در حال پيشرفت جهان را به ورطه سقوط كشـانـده اسـت     

تالش براي باز بيني در قانـون  . تهاجم بيش از پيش به حقوق كارگران
قـانـون    44كار و نابودي ته مانده حقوق كارگران، پايمال كردن اصل 

اساسي به فرمان ولي فقيه و اتخاذ سياست هاي ماجراجويـانـه بـيـن       
المللي كه امنيت و منافع ملي ايران را با خطرات جدي رو به رو ساخته 
است ميزان واقعي ادعاهاي دولت منفور احمدي نژاد در زمينه دفاع از   

 .است” مستضعفان“حقوق 
يكي از ويژگي ها دوران پنج ساله دولت برگمارده احـمـدي نـژاد        

حضور بي سابقه و خطرناك رهبران سپاه پاسداران در همه عرصه هاي حيـات  
اين روند ماهيت روابط سياسي كشـور را      .  اقتصادي كشور بوده است-سياسي

دگرگونه كرده و ايران را بيش از پيش به سمت يك حكومت استبدادي خشن و 
نقش فرماندهان سپاه در تعيين سياست روز و خصـوصـاً   .  نظامي حول مي دهد

نقش اساسي آنها در سركوب خونين جنبش اعتراضي توده ها در ماه هاي اخير 
با گسـسـت     .  مسئله كليدي يي است كه نمي توان بي توجه از كنار آن گذشت
سياسي، كه نقش -بخش هاي وسيعي از مراجع تقليد و شخصيت هاي مذهبي 

مهمي در رهبري جمهوري اسالمي، در سال هاي نخست پـس از پـيـروزي        
انقالب داشتند، از رژيم كنوني و محدود شدن بيش از پيش پايگاه اجتـمـاعـي    
مرتجعان حاكم ماهيت و شيوه عملكرد ارتجاع در ميهن ما نيـز بـه سـرعـت         
دستخوش تحوالت است كه بي شك نقش مهمي در تحوالت آتي ميهن ما به 

 .همراه خواهد داشت
 

 !هم ميهنان گرامي
. ، سال پيروزي بزرگ توده ها در آزموني دشوار و تاريـخـي بـود     1388سال 

مبارزه نه ماه گذشته در همه ابعاد آن، اتخاذ تاكتيك هاي گوناگون، مقابله بـا    
دستگاه عريض و طويل سركوب رژيم، در شرايط تشديد سركوب، بستن هـمـه   
امكانات ارتباطات جمعي، بستن مطبوعات مستقل و پـايـگـاه هـاي خـبـري           
. اينترنتي، نشانگر توان عظيم جنبش و رشد و بلوغ سياسي بي سابقه آن اسـت   
رژيم نه تنها نتوانسته است اين جنبش عظيم اعتراضي را با شكست رو بـه رو    
كند بلكه با باز شدن كوچكترين روزنه اي دوباره اين جنبش عظيم در صحـنـه   

ادامه مبارزه جنـبـش زنـان و        .   مبارزه حضور نيرومند خود را نشان خواهد داد
جوانان و دانشجويان كشور در كنار روند رشد يابنده شركت طبقـه كـارگـر و        
زحمتكشان در جنبش اعتراضي توده ها و همچنين شركت متحد بخش هـاي    
وسيعي از نيروهاي سياسي كشور در اين جنبش نويد دهنده ادامه جنـبـش در     

و  تداوم چالش هاي جدي يي است كه رژيم واليت فقيه با آن رو    1389سال 
ما در اين مبارزه، همچون سال هاي گذشته در كنار جنبش مردمـي  .  به روست

خواهيم بود و تمامي تالش و توان خود را براي پيروزي آن به كار خـواهـيـم      
ما بارديگر ضمن شادباش فرا رسيدن نوروز و آغاز سال نو، هم صدا بـا  .   گرفت

ميليون ها ايراني خواهان آزادي فوري همه زندانيان سياسي و پايان دادن بـه      
 .   روند خشونت و سركوب از سوي سران رژيم هستيم

 
 كميته مركزي حزب توده ايران        

 1388اسفند ماه  22

 ...ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب 

شدند رأي خود را براي تنها نماينده� موجـود، يـعـنـي هـمـان            مردم مجبور مي
 !آورد درصد آرا را به دست مي 99ديكتاتور، به صندوق بيندازند، كه بيشتر از 

نتيجه اين انتخابات چه تأثيري  بر تشكيـل دولـت       -6سئوال 
جديد، خروج نيروهاي خارجي، و به ويژه نيروهاي آمريكا، و نـيـز   

با كشورهاي همسايه در منطقهd خاورميانه مي توانـد      كيفيت روابط
 dداشته باشد؟ آيا اين انتخابات بر روندها و تعامالت سياسي منطقه

 ما مي تواند تأثير بگذارد؟
هاي انـتـخـابـاتـي         ها يا گروه يك از فهرست به دليل اين واقعيت كه هيچ  -

اكثريت مطلق را به دست نخواهد آورد، تشكيل دولت جديد رونـدي طـوالنـي      
چنان .  همراه با مانورهاي سياسي براي تشكيل يك حاكميت ائتالفي خواهد بود

دولتي بايد شرايط خروج نيروهاي آمريكايي را، همان گونه كه در توافق امنيتـي  
خروج كامل تا پـايـان سـال        ( آمريكا پيش بيني شده است، رعايت كند -عراق
2011.( 

حمايت قاطع مردم عراق از پايان دادن به اشغال و حضور ارتش خـارجـي، و     
محو آثار آن، عامل قدرتمندي است كه از هر گونه تالش در راه نقض تـوافـق     

دردسر به يك دولت جديد، تـقـويـت     گذار آرام و بي.  مذكور ممانعت خواهد كرد
گرايانه، كه به عمد توسط برخي نيروهـاي   هاي فرقه اتحاد ملي  و غلبه بر تشنج

اي    شان به آن دامن زده شد، عوامل تعيين كننده سياسي و به دليل تنگ نظري
 . هستند

چنين شرايطي، زمينه را براي آغاز بازسازي و استقرار نهادهاي يـك دولـت       
دموكراتيك مدني، بر پايه اصول شهروندي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي فراهم 

آميز، دموكراتيك و شكوفا، كه بـا     وجود يك عراق با ثبات، صلح.  خواهد ساخت
تمام همسايگان خود روابط خوبي داشته باشد، عاملي ضـروري اسـت در راه         

 .دستيابي به صلح و پيشرفت اجتماعي به سود مردم خاورميانه و تمام دنيا

 ...ادامه  مصاحبه با رفيق سالم علي 
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شان و سپس بسيج دوباره آنها در تحـكـيـم مـواضـع         حوزه انتخاباتي
در عـمـل     .  برداري كامل از اين قانون كوشيـدنـد   گرايانه، به بهره فرقه

گرايانه اين نيروها  و ادعاي پوچ كنار  چنين روشي ماهيت حقيقي فرقه
گرايانه دمكراتيـك   گذاشتن اين مواضع و پذيرش يك برنامه غير فرقه

 .ملي را آشكار ساخته است
 

 12حزب و گروه سياسي در    300نزديك به  -2سئوال 
كرسي مجلـس بـه رقـابـت          325تشكل براي گرفتن 

بنـدي سـيـاسـي        آيا اين نشانه ضعف و  دسته. پرداختند
دهنده رشد سياسي عراق است كه اهميت  است؟ يا نشان

 اتحاد در عمل را پذيرفته است؟
بـنـدي دوبـاره         آورد از زمان آخرين انتخابات، صف ترين دست مهم

. هاي بزرگ اسالمي شيعه و سني اسـت    نيروها و چندپاره شدن بلوك
ها از ميان اردوگاه اسالم سياسي ناگزير به ترك مواضع  شماري از گروه

گرايانه و شركت در گفتمان ملي با شعارهايي وام گـرفـتـه       علني فرقه
حزب مـجـلـس    “ چنين شكست  هم.  شده از نيروهاي دمكراتيك شدند

توسط مـحـافـل     70و  60كه در اساس در سال هاي (  ” اعلي اسالمي
حاكمه در ايران تشكيل شده و ارتباط نزديكي با رژيم واليت فـقـيـه      

باعث شـد كـه        2009در انتخابات استاني در سال ) نامه مردم -.دارد
اش، براي جـلـب    براي ترميم وجهه سياسي ” ائتالف اتحاد ملي عراق“ 

شان به اين ائتالف در    چند چهره سياسي ليبرال در پيوستن نامزدهاي
 .ازاي قول دادن كرسي در مجلس نوين، تالش ورزد

شان در انتخـابـات    تر پس از آزمون تلخ هاي كوچك شماري از گروه
يابي به مجلـس بـه      ملي و استاني پيشين تصميم گرفتند تا به اميد راه

قانون نوين انتخابات  نيز كه براي كـنـار     .  تر بپيوندند هاي بزرگ بلوك
هاي كوچك موجود طراحي شده بود به ايـن   نهادن و حذف موثر گروه

هاي جداگانه شركت كننـده در     گرچه كاهش گروه.  فرآيند ياري رساند
گر رشد در عرصه سياسي عراق باشد،  روند  انتخابات مي توانست نشان

ليكن دستكاري در نظام انتخاباتي براي هميشگي ساختن سركـردگـي   
آمـد بسـيـار         و  كنترل قدرت سياسي، يك پيـش ”  هاي بزرگ بلوك“ 

تواند پيامدهاي ناگواري براي آينده دمكراسي در  خطرناك است كه مي
مرحله استثنايي وانتقالي اخيري كه عراق اكنون طي .  عراق داشته باشد

هاي حذف و كـوشـش        كند نيازمند تنوع سياسي به جاي سياست مي
 .براي كسب سركردگي سياسي است

واكنش نيروهاي سياسي در عراق، به ويـژه      -3سئوال 
سهمـيـه    %25هاي مذهبي، در مورد اختصاص يافتن  گروه

تن از مجموع 1813نمايندگي مجلس به زنان، كه بالغ بر 
 نفر نامزد انتخاباتي مي گردند، چيست؟ 6200

كـرد     هاي مجلس براي زنان، با وجود عمـل  كرسي %25اختصاص 
ضعيف شماري از زنان نماينده در چهار سال گذشته به ويژه زناني كـه  

هاي مذهبي  بودند، بار ديگرو بدون اعتراض جـدي در       نماينده گروه
هاي زنان و ديگر كنشگـران،   سازمان. مجلس مورد تصويب قرار گرفت

در ”  فـهـرسـت بـاز      “ براي تضمين ابقاء اين سهميه در سامانه نوين   
 .انتخابات اخير، كوشش فراوان كردند

توجه به اين نكته كه زنان با قاطعيت و شورمندي در انـتـخـابـات       
گر رشد آگاهي اجتـمـاعـي و       اين بيان. شركت كردند بسيار مهم است

شـان در       سياسي در كنار گسترش بيداري زنان در مورد اهميت نقش
هاي برابر  مند شدن از فرصت يابي به حقوق و بهره جامعه و براي دست

 .با مردان است
 

حزب كمونيست عراق جزو ليست انتخاباتـي    -4سئوال 
اقتصادي اصلي   -هاي اجتماعي است؛ مؤلفه”  اتحاد مردم“ 

 كدامند؟” اتحاد مردم“برنامه 
اي بسيار دقيق و مفصل را پذيرفته اسـت   برنامه”  اتحاد مردم“ليست 

خالـصـه�   .  اقتصادي و توسعه است  –كه در بر گيرنده اهداف اجتماعي 
اي تـوزيـع    گزارش اين برنامه در طول كارزار انتخاباتي به طور گسترده

 :نكات اصلي اين برنامه از اين قرارند. شد
 :اهداف اجتماعي 

براي تضـمـيـن        جديد قانون وضعيت شخصيتصويب يك   -
محو همه� اشكال تبعيض بر ضد زنان، احترام به حقـوق زنـان، دادن       

اختيارات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به آنان، و ايجـاد شـرايـط الزم بـراي            ...ادامه  مصاحبه نامه مردم با رفيق سالم علي 
 .مشاركت آنان در نهادهاي اجتماعي

اي مـجـبـور بـه         هاي فرقه توجه به كساني كه به دليل تروريسم و خشونت  -
كارانه�  اند، و نيز محو آثار اقدامات جنايت ترك خانه و كاشانه خود و مهاجرت شده

 .گذشته بر ضد كردهاي في لي
تشويق هنر و فرهنگ، تضمين شكوفايي و باروري آن، و نفي هـر گـونـه          -

تالش در راه محدود كردن تفكر، خالقيت و منزوي ساختـن روشـنـفـكـران و          
 .هاي خلّاق انسان
تضمين زندگي بهتري براي دانشجويان و جوانان، و تأمين تـمـام پـيـش           -
 .هاي آنان هاي الزم براي رشد استعدادهاي آنها و استفاده از توانايي شرط
هاي فرهنگي و    هاي كارگري، انجمن احترام به استقالل سنديكاها، اتحاديه  -

هاي مدني، و حمايت همه جانبه از آنها به منظور تقويت نـقـش و        تمام سازمان
مشاركت آنها در زندگي اجتماعي، و نيز تسريع در تصويب يك قانون دموكراتيك 

 .براي نهادهاي جامعه مدني
 :اهداف اقتصادي و توسعه

اقتصادي پايدار، توسعه� زيرساختار،   –تالش براي دستيابي به رشد اجتماعي   -
و بازسازي اقتصاد به منظور رشد و مدرنيزه كردن كاالهاي اساسي تـولـيـدي و      

 .هاي علمي و فني هاي الزم براي پيشرفت بخش خدمات، و تأمين پيش شرط
گـذاري     حفاظت از ثروت ملي، به ويژه نفت، و در درجه� اول تكيه بر سرمايه  -

گيري از اين منابع طبيعي در    مستقيم ملي در استخراج و اداره� صنعت نفت؛ بهره
راه توسعه� اقتصاد ملي و دستيابي به عدالت اجتماعي؛ سامان بخشيدن به مديريت 

 .و تسريع در اعالم قانون نفت و گاز) نفت و گاز(بخش هيدروكربن 
هاي دولتي، خصوصي، تعاوني و اقتصاد مشـتـرك؛ و      حمايت دولت از بخش  -

 .گذاري ها ها، قراردادها و سرمايه هاي ملي در مناقصه اولويت دادن به اين بخش
هاي مـخـتـلـف        ها و تأسيسات صنعتي در بخش اندازي كارخانه ترميم و راه  -

 .توليدي
فعال كردن روند بازسازي كشور و اولويت دادن به مناطق محروم و آسـيـب     -

 .ديده در اين زمينه
گذاري دور انـديشـانـه از راه تشـويـق               دنبال كردن يك سياست سرمايه  -

هاي داخلي و خارجي براي كمك به امر توسعـه و     گذاري و جذب سرمايه سرمايه
 .بازسازي كشور

 .اندازي صنعت توليد و توزيع برق تسريع راه -
توجه به بخش كشاورزي و به خود كفايي رساندن آن؛ تضمين امنيت غذايي   -

ها؛ و تضـمـيـن     زدايي و باير شدن زمين براي مردم؛ توجه ويژه به مبارزه با جنگل
 .اي از آب خواهد داشت اينكه عراق سهم عادالنه

هاي نظارت و سازوكارهاي مناسب  سازماندهي بخش تجارت، و تدوين روش -
براي تنظيم مقررات بازار به منظور حمايت از مصرف كـنـنـدگـان، بـه ويـژه             

 .زحمتكشان، و تضمين كيفيت خوب كاالها و خدمات
 

آيا انتخابات منصفانه برگزار شد؟ شركت مردم در آن   -5سئوا ل 
چگونه بود و آن را در مقايسه با انتخابات قبلي يا انتخابات دوران   

 كنيد؟ صدام چگونه ارزيابي مي
گذاري در بغداد و ساير نقاط كشور و كشته  با وجود حمالت تروريستي و بمب -
گناه، اما بايد اذعان داشت كه شركت مشتـاقـانـه� مـردم در          انسان بي 38شدن 

نشانه روشني بود از تصميم قاطـع مـردم بـراي        )  اسفند 16( مارس  7انتخابات 
هاي رأي و ادامه� مبارزه براي يك عراق  تحكيم روند دموكراسي از طريق صندوق

مـيـزان   .  كامالً مستقل و حاكم بر سرنوشت خويش، متحد، دموكراتيك، و فدرال
درصدي رأي دهندگان بسيار باالتر از آمـار شـركـت مـردم در              62/4شركت 

 .بود)  88دي ماه (  2009انتخابات استاني ژانويه 
هاي بسياري از سوي ناظـران   هاي مثبت انتخابات، اما تخلف با وجود اين جنبه

رأي “ ديده شد، از جمله در روند ثبت نام رأي دهندگان، در كارزارهاي انتخاباتي، 
روز سـكـوت     “ ،   ) براي نـيـروهـاي امـنـيـتـي         ( ”  دادن جداگانه و قبل از موعد

متوقف كردن كارزارهاي تبليغاتي در روز قبل از انتخابات و در طـول    ( ”  ها رسانه
، و نيز انتخابات مغشوش در خارج ازعراق و محروم ساخـتـن هـزاران      ) انتخابات

 .عراقي از حق رأي دادن
عالوه بر اين، به دليل نبود قانوني براي تنظيم مقررات كار احزاب سيـاسـي و     
 .بودجه� آنها، هيچ كنترلي بر وجوه خرج شده در كارزارهاي انتخاباتي وجود نداشت
ميلياردها دالري كه از خارج براي تأثيرگذاري بر نتيجه انتخابات بـه كشـور       

مضايقه و سخاوتمندانه توسط نيروهاي حاكم خرج تبـلـيـغـات و        سرازير شد، بي
 .حمايت رأي دهندگان شد) خريد(كسب 

در مورد مقايسه اين انتخابات با انتخابات زمان صدام، بايد گفت كه انتخـابـات   
توان انتخابات ناميد، بلكه اقدامي ظاهري بود كه در آن    زمان صدام را حتي نمي
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يـازي بـه        اين بار نيز چنين ترفند انتخاباتي براي دسـت .  ربودند معناي ديگري ندارد
 .ها به كار گرفته شد هاي اضافي در مجلس از سوي همان گروه كرسي

ميليون نفر در چهار سال گذشته، شمار اعضاي  32بر اساس برآورد رشد جمعيت به 
اين مسئله بـه    .  نماينده براي مجلس نوين افزايش يافته است 325به  275مجلس از 

كند كه معلول نبود يك فهـرسـت    وجود يك نقص بنيادي در روند انتخابات اشاره مي
ليكن اين سرشماري كه .  كنندگان بر اساس سرشماري جمعيت است مناسب از انتخاب

در عـراق    .  گرفت به تعويق انـداخـتـه شـد         انجام مي  2009بايست تا پايان سال  مي
هاي چرخه توزيع جيره غذايي كـه سـرشـار از          نويسي واجدين شرايط بر پايه داده نام

بنابر برآورد .  پذيرد تواند به آساني مورد دستكاري قرار گيرد، انجام مي اشتباه است و مي
ميليون نفر واجدين شرايط راي كه بيرون از عـراق بسـر           1/2تخميني براي حدود 

نويسي رسمي وجود ندارد، با اين وجود بر طبق شـرايـط      گونه مرجع نام برند،  هيچ مي
نـويسـي و راي دادن          خودسرانه اعالم شده از سوي كميسيون راي، آنها ملزم به نام

 .هستند
به منظور جلوگيري از ” گويي و عدالت كميسيون پاسخ“ مقررات تعيين شده از سوي 

نامزدي آنهايي كه در رژيم گذشته از مقامات ارشد حزب بـعـث صـدام حسـيـن و            
علت اين رويـداد،  .  هاي بسياري شد هاي امنيتي بودند سبب بوجود آمدن جدل سازمان

گويي و  كه پيش از تصويب و اجراي قانون پاسخ( ”  زدايي بعث“ اجراي به اصطالح روند 
بود كه از سوي گروه هاي اسالمي به مثابه افزاري )    2008عدالت در پارلمان در سال 

در آخرين لحظه پيش از انتخابات هدف نهـايـي   .  سياسي مورد استفاده قرار گرفته بود
قـرار گـرفـت، تشـديـد          ”  بـزرگ “ اين اقدامات كه مورد استفاده ابزاري هر دو بلوك 

رهبران سياسي به منظور برانگيختن ترس در ميـان مـردم     .  گرايان بود گرايشات فرقه
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اسفند در  16الي  14انتخابات پارلماني عراق در روزهاي 
شرايطي كه نيروهاي تروريستي مسلح با بمب گذاري هاي 
مهلك سعي در ايجاد جو ترس و وحشت در كشور داشتنـد،  
ونيز در شرايط ادامه حضور نيروهاي اشغالگر آمريكـائـي و     
كوشش نيروهاي اسالمي براي تثبيت كنـتـرل سـيـاسـي        

مشخصه ويژه ايـن    .  طوالني مدت خود بر كشوربرگزار شد
انتخابات ظهور دسته بندي هاي جديد در صحنه سيـاسـي   
عراق و آغاز فروپاشي قدرت انحصاري نيرو هاي اسـالمـي   

حزب كمونيسـت  .   شيعه بر سيستم سياسي اين كشور است
عراق در ادامه كارزار دشوار خود براي سازمان دهي جنبش 
مردمي براي صلح و اعاده كامل حاكميت ملي و گسـتـرش   
دموكراسي نهادينه اي در كشور، در اين انتخابات فعـاالنـه   

با توجه به شرايط امنيتي حاكم در عـراق و      .   شركت كرد
پيچيدگي سيستم انتخابات در اين كشور و سهميـه گـروه     
هاي ملي اعالم نتايج نهايي انتخابات مدتي طول خـواهـد     

نامه مردم در رابطه با برخي جوانب اين انتخابات و   .   كشيد
روند تحوالت سياسي در همسايه غربي ميهن مان، مصاحبه 

، عضو كميته مركزي و سخنگـوي  ” سالم علي“ اي با رفيق 
دفتر بين المللي حزب كمونيست عراق انجام داده است، كه 

 :در زير مي آيد
     

هاي نـويـن    تان در باره قانون عقيده  -1سئوال 
انتخاباتي و افزايش شمار نمايندگان مـجـلـس    

گويي و عـدالـت        كميسيون پاسخ“ چيست؟ آيا 
جدا از ممانعت از شركـت نـامـزدهـاي        ” عراق

هاي ديگري را  انتخاباتي از حزب بعث، محدوديت
كننده در ايـن     به افراد يا احزاب سياسي شركت

 انتخابات تحميل كرده است؟
هاي اصالحي افزوده شده به قانون انتخابات كه  از    ماده

سوي نيروهاي حاكم در مجلس در ماه نوامبر سال گذشتـه  
مورد تصويب قرار گرفتند به طور كامل غـيـر   )  88آبان ماه( 

. دهندگان  بود گر نقص خشن حقوق راي دمكراتيك و نشان
بند يك و سوم اين قانون به طور مشخص، بـراي حـفـظ      
سركردگي و در دست داشتن قدرت سـيـاسـي از سـوي           
نيروهاي سياسي حاكم و احياي ننگين نـظـام نـنـگـيـن           

 .گرايانه قدرت بود فرقه
اين جز تكرار آزمون انتخابـات اسـتـانـي كـه در آن              

آراي بيش از دو ميليون مـردم بـه       ”  تر هاي بزرگ  بلوك“ 
 2009را در ژانويه سـال      ”  تر كوچك“ نامزدهاي انتخاباتي 

Monday 15 March 2010  

با رفيق سالم علي،  “ نامه مردم  ”مصاحبه
 نماينده حزب كمونيست عراق

:  انتخابات پارلماني عراق
صف بندي هاي جديد در 

 صحنه سياسي عراق

 -”  اتحاد االشعب“حضور هزاران تن از مردم بغداد در همايش انتحاباتي 
نفر جلو رفيق حميد مجيد  -اتحاد مردم، به رهبري حزب كمونيست عراق  

 موسي، رهبر حزب كمونيست عراق

 كمك  مالي رسيده

     دالر 100                            يادبود رفيق جعفر كوش آبادي از كانادا 

11ادامه در صفحه   


